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1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi
Helsingin kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen
määräyksiä.
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Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on
edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin
sopivaa ja kestävää rakentamista.
Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamistapamääräykset ovat voimassa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina
rakentamistapaohjeina.
3 § Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen
luonteeseen ja ominaispiirteisiin
Yleis- ja asemakaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet antavat lähtökohdan rakentamisen sopeuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen
ja ominaispiirteisiin. Sen lisäksi on otettava huomioon lähiympäristö ja
rakennetun ympäristön historiallinen kerroksellisuus.
4 § Rakennuspaikan omistajan ja haltijan asema
Rakennuspaikan omistajan ja haltijan osalta noudatetaan soveltuvin
osin, mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontin omistajasta.

II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
5 § Kaupunkikuvalliset vaatimukset
Rakennuksen rakentamisen, rakennuksen laajennuksen ja rakennuksen rakentamiseen verrattavan rakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan sekä tonttiin
rajoittuvaan katuun ja muuhun julkiseen kaupunkitilaan rakennuksen
sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta.
Tontilla rakennusten on muodostettava kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alueen luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus.
Ilmanvaihtokonehuoneet ja niihin liittyvät laitteet ja kanavat sekä muut
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tekniset laitteet on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.
6 § Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle
Jos rakennus saadaan rakentaa kadun vastaiselle tontin rajalle, rakennus saa ulottua tontin rajan yli katualueelle tai erityisestä syystä
muulle yleiselle alueelle seuraavasti:
1) rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin
syvyyteen saakka 0,3 metrillä ja maanpinnasta 1,5 metriä syvemmällä
olevat perustusrakenteet 1,2 metrillä
2) erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa
olevat rakennuksen osat 1,5 metrillä; julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen pääsisäänkäynnin katos voi ulottua kevyen liikenteen
väylälle enemmänkin. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava vähintään
3,2 metriä.
3) tekniset laitteet ja muut vastaavat 0,3 metrillä ja ulkoseinän lisäeristys harkinnan mukaan
4) olemassa olevan rakennuksen uudet portaat tai luiska enintään 0,3
metrillä, milloin uudet portaat ovat tarpeelliset rakennuksen toimintojen muuttuessa ja portaita ei voida ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja
kustannuksia rakentaa tontille.
Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle.
7 § Tontin sisäisen rakennusrajan ylittäminen
Rakennus saa ulottua asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä
määrätyn tontin sisäisen rakennusrajan yli seuraavasti:
1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan
alapuolella tarpeen mukaan
2) erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut
vastaavat rakennuksen osat 1,2 metrillä
3) ulkoseinän lisäeristys, tekniset laitteet ja muu vastaava tarpeen
mukaan.
Edellä mainituista ylityksistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa
ympäristölle tai naapureille.
8 § Rakennuksen korkeusasema
Rakennuksen korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan
ympäristön ja asemakaavassa suunniteltuihin korkeusasemiin. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä pintavaaituskartta tai vastaava
selvitys, joka osoittaa tontin ja ympäröivän alueen olemassa olevat
korkeussuhteet.
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuslupahakemuksen arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että tontin kulmapisteiden ja
suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema
merkitään tontille ennen lupapäätöksen tekemistä.
9 § Mainos- ja muut vastaavat laitteet
Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- ja mainoslaite saa
ulottua 0,8 metrin sekä ikkuna- ja ovimarkiisit ja terassien katokset
1,5 metriä katualueelle tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä.
Laite on kiinnitettävä tukevasti eikä se saa haitata julkisen kaupunkitilan käyttöä eikä olla huomattavasti häiritsevä eikä muodostaa
liikuntaestettä. Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sovelluttava rakennukseen ja ympäristöön. Laitteet on pidettävä kunnossa ja
rikkinäiset on joko korjattava tai poistettava välittömästi.
Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai
muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet. Ikkunan enempi
peittäminen edellyttää toimenpidelupaa. Ikkunan peittäminen ei saa
rumentaa rakennusta tai ympäristöä.
10 § Tontin ja rakennuksen valaistus
Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja
valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta
ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häiritse alueen
asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.
Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merkitystä.
Valaisinten on sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan.
11 § Suunnittelijat, työnjohto ja valvojat
Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kelpoisuutta arvioitaessa
kiinnitetään erityistä huomiota henkilön aiempaan suoriutumiseen
vastaavantasoisista hankkeista.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kiinnittää hankkeeseen riittävä
oma valvonta.
12 § Tontin ja rakennuksen osoitemerkinnät
Rakennetun tontin omistajan tai haltijan on asetettava kadulta, muulta
liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta hyvin näkyvään
paikkaan tontin osoitenumero, joka on pimeän aikana valaistava. Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on jokaisen kadun puolelle
asennettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero.
Osoitenumero on asetettava: 1) katuun tai muuhun liikenneväylään
rajoittuvassa tai sen välittömässä läheisyydessä olevassa rakennuksessa kadulle johtavan portin tai vastaavan kohdalle sekä 2) muussa
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tapauksessa tontille johtavan ajoväylän alkupäähän. Milloin tontilla on
useita rakennuksia, eivätkä kaikki rakennukset rajoitu katuun tai sen
välittömään läheisyyteen, tulee tontille johtavan ajoväylän alkupäähän
tarvittaessa asettaa opastaulu. Osoitenumero tulee merkitä opastauluun tai asettaa sen välittömään läheisyyteen. Osoitenumero on lisäksi
tarvittaessa kiinnitettävä kuhunkin rakennukseen.
Tontin rakennusten jokainen porrashuone on merkittävä juoksevasti
isoin kirjaimin. Merkintä on pimeän aikana valaistava. Rakennuksen
huoneistot on juoksevaa numerosarjaa käyttäen kautta rakennuksen
merkittävä numeroilla A-portaan alimmasta kerroksesta alkaen.
Asuinpientalon huoneistot voidaan merkitä kirjaimin. Kellari- ja ullakkokomerot sekä ulkovarastot on merkittävä samalla numerolla kuin
huoneisto, jonka käytössä ne ovat.
Tontille valmistuvan rakennuksen osoitemerkintöjen tulee olla asennettuina viimeistään käyttöönottokatselmuksessa. Tontin omistajan tai
haltijan tulee pitää osoitemerkinnät toimintakuntoisina.
Porrashuoneen sisääntulokerroksessa tulee näkyvällä ja tarvittaessa
erikseen valaistavalla paikalla olla taulu, johon on merkitty kunkin
huoneiston haltijan suku- tai toiminimi. Huoltomiehen tai talonmiehen
sekä isännöitsijän yhteystiedot tulee merkitä porrashuoneeseen näkyvälle paikalle. Huoltomiehen tai talonmiehen yhteystietomerkinnät
pitää pystyä lukemaan myös rakennuksen ulkopuolelta.

III LUKU: PIHAMAA JA TONTTI
13 § Pihamaan rakentaminen
Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitä, että pihamaasta
tulee tontin käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen
ja viihtyisä.
Rakennuksen rakentamisen, siihen verrattavan rakentamisen, rakennuksen laajentamisen ja sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisen yhteydessä on olemassa olevan pihamaan käyttökelpoisuutta ja
viihtyisyyttä tarvittaessa parannettava esimerkiksi jäsentämällä olevia
autopaikka-alueita, kohentamalla ja lisäämällä istutuksia, vähentämällä liikkumisesteitä tai rakentamalla pihamaan käyttökelpoisuutta
parantavia rakennelmia. Pihamaan muutoksissa tulee ottaa huomioon
tontin asukkaiden lisäksi rajanaapurit.
14 § Pihamaan korkeusasema
Pihamaan korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja suunniteltuihin katualueen ja naapurikiinteistöjen korkeusasemiin.
Pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat.
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Rakennuksen rakentamisen ja sen laajentamisen yhteydessä pihamaa
on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei rakentamisella lisätä hulevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle.
15 § Tukimuurit ja pengerrykset
Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesti toteutettava
pengertämällä ja toissijaisesti tukimuureilla. Pihamaata ei saa ilman
erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä
suurempi korkeusero.
Pengertäminen ja tukimuurin rakentaminen on toteutettava niin, etteivät maa-ainekset eivätkä hulevedet valu naapurin puolelle.
16 § Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen
Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla,
jos maaperäolosuhteet sen sallivat, jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta johdu.
Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella
tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa.
Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeytetä tontilla,
on johdettava kiinteistöjen yhteiseen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmään, tai jos tämä ei ole mahdollista, rakennusviraston
tai vesihuoltolaitoksen luvalla yleiseen hulevesijärjestelmään.
Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen on toteutettava
siten, ettei luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei
saa johtaa ajoradalle, pyörätielle, jalkakäytävälle eikä katuojaan.
Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys hulevesi- ja perustusten
kuivatusvesijärjestelmän rakentamisesta tai olemassa olevasta järjestelmästä, sen riittävyydestä, toimivuudesta ja kunnossapidosta.
Rakennuslautakunta voi tarvittaessa määrätä alueen kiinteistöjen
omistajat tai haltijat yhteisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen yhteisen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän,
jos se alueen vesiolosuhteiden perusteella on välttämätöntä.
17 § Tontin liikennejärjestelyt
Tontin ajoneuvoliikenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että ajoneuvoliikenteestä ei aiheudu vaaraa.
Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Kolmikerroksisen tai sitä korkeamman
rakennuksen ulkoseinään tai pihamaalle on sijoitettava kyltti, josta
ilmenee pelastustien sijainti.
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Tontilta on varattava riittävästi tilaa polkupyörien asianmukaista säilyttämistä varten. Asuinkerrostalotontilla polkupyörien säilytystilaa on
oltava vähintään 1 paikka / 30 kerrosneliömetriä. Paikoista vähintään
puolet on sijoitettava pihatasossa olevaan ulkoiluvälinevarastoon.
18 § Vajojen ja muiden rakennelmien rakentaminen
Vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava naapuritontin rajasta
vähintään niin kauaksi, että piirrettäessä tontin rajalta 45 asteen kulmassa suora, rakennelman on jäätävä kokonaan sen alle.
Rakennelman sijoittaminen edellä mainittua lähemmäksi edellyttää
naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta. Erityisistä syistä
rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin antaa luvan rakentaa
rakennelma naapurin rajaan asti, vaikka naapuritontin omistaja tai
haltija ei ole antanut suostumustaan, jos tästä ei aiheudu naapurille
huomattavaa haittaa.
19 § Aidan rakentaminen kadun vastaiselle rajalle
Rakennuksen rakentamisen yhteydessä tontin kadun vastainen raja
on erotettava istutuksin tai rajalle on istutettava pensasaita tai rakennettava aita, jollei asemakaava muuta määrää tai jollei perustellusta
syystä muuta johdu.
20 § Tontin rannan rakentaminen
Tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei saa täyttää eikä tontin luonnollista
rantaviivaa muuttaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos toimenpiteen vaikutukset ovat vähäiset.
Rantaan voidaan rakentaa yksi pienvenelaituri.
21 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla
Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta:
1) korkeintaan 30 neliömetrin suuruisen aitauksen, katoksen tai suojan rakentaminen jätteiden keräilyä varten;
2) kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan
rakentaminen, kun aita tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2
metriä korkea ja puistoa ja muita alueita vasten enintään 1,6 metriä
korkea, ja kun rakennusviraston katu- ja puisto-osasto hyväksyy niiden
rakentamisen. Aita ja tukimuuri perustuksineen on rakennettava kokonaan tontin puolelle;
3) tonttien välisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on
enintään 1,6 metriä korkea, ja kun naapuritontin omistaja tai haltija
hyväksyy niiden rakentamisen, sekä tontin sisäisten aitojen ja tukimuurien rakentaminen;
4) ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle;
5) asuinhuoneiston kokonaan sisäänvedetyn parvekkeen lasittaminen;
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6) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 400 mm korkean
irtokirjainmainoslaitteen asentaminen välittömästi huoneiston näyteikkunan yläpuolelle;
7) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 600 x 600 mm.
suuruisen mainoslaitteen asentaminen välittömästi huoneiston näyteikkunan viereen tai yläpuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa;
8) rakennuksen 1. kerroksen julkisivun pintaan kiinnitettävän korkeintaan 400 x 600 mm suuruisen kilven asentaminen:
9) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston näyteikkunoiden ja oven
yläpuolelle sijoitettavien, suorien ja sivulta auki olevien markiisien
asentaminen.
Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa
on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa
tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

IV LUKU: ERITYISET MÄÄRÄYKSET PIENTALON
RAKENTAMISESTA
22 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta
asuinpientalotontilla
Sen lisäksi mitä 21 §:ssä on määrätty, niin millään asuinpientalotontilla ei tarvitse hakea lupaa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:
1) asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten julkisivujen ja katon
värin sekä katon materiaalin muuttaminen, jos rakennusta ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu;
2) korkeintaan 20 neliömetrin suuruisen piharakennelman rakentaminen. Tontilla saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla
rakennettu piharakennelma;
3) korkeintaan 25 neliömetrin suuruisen laiturin rakentaminen tontin
rantaan. Tontin rannassa saa olla kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu laituri.
Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja
kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon
rakentamisen soveltuvuus ympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
23 § Rakennetun ympäristön kunnossapito
Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.
Tämän toteamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa
järjestää kaupunginosa- tai aluekohtaisia tarkastuksia, joiden yhteydessä havaitut puutteet kirjataan ja ryhdytään asian vaatimiin toimenpiteisiin.
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Jos kysymyksessä on kaavassa suojeltu tai muutoin arvokkaaksi
arvioitu alue, on ennen kaupunkikuvaan vaikuttavien toimenpiteiden
toteuttamista oltava hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen.

V LUKU: ERITYISET MÄÄRÄYKSET RAKENTAMISESTA
ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
24 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset
Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan ja maastosuhteiltaan sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä.
25 § Rakennusten koko ja käyttötarkoitus
Rakennuspaikalle saa rakentaa ainoastaan yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa.
Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa enintään
kaksi yksikerroksista, kerrosalaltaan yhteensä enintään 40 neliömetrin
suuruista talousrakennusta.
26 § Rakennuksen etäisyys rantaviivasta
Rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava vähintään 20 metrin
päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Laiturin ja
venevajan saa rakentaa rantaviivalle, jollei niistä aiheudu huomattavaa
haittaa ympäristölle tai rantamaisemalle.
Ranta-alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn.
27 § Rakennuksen korkeusasema ranta-alueella
Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän
otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella
varmuudella.
28 § Suunnittelutarvealue
Koko Helsingin kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttöja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.
29 § Rakennuspaikan rinnastaminen tonttiin
Rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusjärjestyksessä on määrätty tontista.

VI LUKU: RAKENNUKSEN ELINKAARI
30 § Rakennuksen käyttöikä
Rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle määriteltävä käyttöikä, jonka on oltava rakennuksen tarkoitukseen nähden
riittävän pitkä.
31 § Tontin luonnon- ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen
rakentamisessa
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Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten,
että paikan kasvillisuus, pinnanmuodot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan säilyvät.
Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat on suojattava työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai
rakennustyötä valvottaessa, että rakentaja laatii tarvittavan suojaussuunnitelman.
32 § Materiaalivalinnat
Rakentamisessa on käytettävä materiaaleja, joiden kestävyydestä,
huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on pitkä
kokemus tai luotettavaa tietoa.
Koerakentamisessa voidaan käyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän
vastuulla muitakin materiaaleja edellyttäen, että niiden käyttäytymistä
seurataan asiantuntijan laatimalla mittaus-, tarkkailu- ja raportointiohjelmalla. Seurannan tulokset on toimitettava rakennusvalvontavirastoon.
Rakentamiseen ei saa käyttää vaurioituneita eikä kunnostamattomia
materiaaleja tai rakennusosia.
Jos asemakaavassa ei ole määräyksiä rakennuksen julkisivumateriaaleista ja ympäristön rakennusten julkisivut ovat pääosin tiilestä
muurattuja, on rakennuksen kadun tai muun julkisen kaupunkitilan
vastainen julkisivu tehtävä paikalla muuraten. Rakennuksen julkisivu
voidaan toteuttaa toisinkin, jos rakennus näin soveltuu ympäröivään
alueeseen.
33 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen
Rakennusta on hoidettava ja pidettävä kunnossa, eikä sitä saa päästää
rapistumaan korjauskelvottomaksi. Rakennuksen korjaamisessa on
otettava huomioon sen ominaispiirteet eikä korjaaminen saa harkitsemattomasti johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.
Kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta ei saa
muuttaa tai käyttää niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen tai historiallinen arvo vähenee. Tarvittaessa on riittävän ajoissa pyydettävä
museoviranomaisen lausunto muutoshankkeesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.
Kun rakennus on asemakaavassa suojeltu ja siinä on määrätty, että
rakennuksen julkisivun tyyliä ei saa muuttaa, tyylin muuttamiseksi
katsotaan, ellei erityisistä syistä muuta johdu, rakennuksen julkisivun,
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katon, ovien ja ikkunapuitteiden ja -karmien materiaalin, värityksen
sekä ikkunajaon muuttaminen. Erityisiä syitä harkittaessa voidaan ottaa huomioon korjaustavan toimivuus pitkällä aikavälillä sekä korjausmateriaalien kestoikä, huoltotarve ja energiataloudellisuus.
Kun suojelu koskee rakennuksen sisätiloja, katsotaan vastaavasti
tyylin muuttamiseksi sisäkaton, seinien, lattian, listojen, helojen ja
valaisinten sekä kiinteiden kalusteiden muuttaminen.
Mitä 30-32 §:ssä on määrätty rakennuksen rakentamisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. Korjausrakentamista suunniteltaessa on selvitettävä rakennuksen rakenteiden
mahdollinen saastuneisuus.
Töhryt rakennuksen julkisivuista on poistettava niin pian kuin se on
teknisesti mahdollista.
34 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen
Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä rakennuksen
purkamisen sisältävää rakennuslupahakemusta tai erillistä purkamislupahakemusta käsitellessään edellyttää, että hakija toimittaa
selvityksen rakennuksen ja sen sisätilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi lupapäätöksessä edellyttää, että
ennen purkamistyön aloittamista on laadittava purkamissuunnitelma.
Purkamisesta ei saa aiheutua haitallisia melu-, pöly- tai muita vastaavia vaikutuksia ympäristölle.
Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta välittömästi rakennuksen tai sen osan purkamisen jälkeen, niin tontti on viivytyksettä
siistittävä purkamisen jäljiltä ja mahdollisesti vaurioitunut katu- ja
muu yleinen alue on viivytyksettä korjattava.

VII LUKU: JULKINEN KAUPUNKITILA
35 § Julkisen kaupunkitilan määritelmä
Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa
määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa
käytössä.
36 § Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet
Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden päällystemateriaalit ja muut rakenteet on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen
kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin sopiviksi ja esteettömiksi.
Kun katu päällystetään uudelleen, ei kadun pinnan korkeutta saa
ilman erityistä syytä muuttaa niin, että kadun varrella olevat tontit
jäävät katuun nähden olennaisesti alemmaksi tai ylemmäksi kuin mitä
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ne olivat ennen kadun uudelleen päällystämistä.
37 § Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet
Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja
ulkoasu on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi ja siten, etteivät ne muodosta estettä liikkumiselle tai
toimimiselle.
Jakokaapit ja muut vastaavat tekniset laitteet on kerrostaloalueilla
sijoitettava rakennuksiin. Jollei näin voida menetellä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, ne voidaan sijoittaa katu- tai muulle yleiselle alueelle,
jos rakennusviraston katu- ja puisto-osasto sen hyväksyy.
Laitteen omistajan on pidettävä laite jatkuvasti kunnossa ja ulkonäöltään siistinä.
Sijoitettaessa mainos- ja muita vastaavia laitteita julkiseen kaupunkitilaan on soveltuvin osin noudatettava 9 §:n määräyksiä.
38 § Puistot ja muut vastaavat virkistysalueet
Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien, laitosten ja muiden rakenteiden sekä
puistokäytävien pinnoitteiden on sovelluttava kunkin puiston tai muun
vastaavan virkistysalueen luonteeseen.
Rakennelmien, laitosten ja rakenteiden on oltava tarkoitukseensa
käyttökelpoisia, turvallisia ja kestäviä.
39 § Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit
Julkiseen kaupunkitilaan sisältyvän rannan luonnollista rantaviivaa
ei saa vähäistä enempää muuttaa rantaa täyttämällä, kaivamalla tai
muulla vastaavalla tavalla vastoin asemakaavaa tai muuta yleisen alueen suunnitelmaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen ja tarvittaessa
ympäristölupaviranomaisen lupaa.
Julkisen kaupunkitilan rantaan sijoitettavien laiturien, aallonmurtajien
ja muiden vastaavien rakennelmien tulee soveltua kaupunkikuvaan.
40 § Mastojen rakentaminen
Mastot ja vastaavat tekniset pylväät on sijoitettava niin, etteivät ne riko
tarpeettomasti maisemaa eivätkä aiheuta haittaa naapureille.
41 § Julkisen kaupunkitilan valaistus
Julkisen kaupunkitilan valaistusjärjestelyissä on noudatettava soveltuvin osin mitä tonttien valaistuksesta on 10 §:ssä määrätty.
42 § Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan
pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja
rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne
voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä kauintaan kaksi viikkoa.
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Tapahtumien järjestämisellä on aina oltava maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut mahdollisesti tarvittavat luvat.
Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava riittävistä turvallisuus-,
jätehuolto- ja käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ehkäisystä ja
paikan siistimisestä viivytyksettä tapahtuman jälkeen.

VIII LUKU: TYÖMAAT
43 § Työmaan perustaminen ja hoitaminen
Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus,
erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti,
tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja
värin on sovelluttava ympäristöön.
Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on
hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja,
liikenne- tai muita häiriöitä eikä kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle.
Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan
ohjeiden edellyttämällä tavalla. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla on järjestettävä siten,
ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään.
Työmaalta ei saa laskea suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiintoainetta tai lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä.
44 § Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto voi myöntää hakemuksesta
oikeuden määräajaksi käyttää katu- tai muuta yleistä aluetta työmaata
ja sen huoltotiloja varten.
Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat työmaan
aitaamisesta, jätehuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä sekä melu-, pöly- ja muiden haittojen rajoittamisesta.
Perustellusta syystä katu- ja puisto-osasto voi peruuttaa käyttöoikeuden, rajoittaa käyttöoikeutta tai muuttaa käyttöoikeuden ehtoja.
Käyttöoikeuden hakijan on suoritettava kaupungin hyväksymän taksan
mukainen maksu.
45 § Tilapäiset työmaarakennukset
Työmaata varten voidaan rakennettavalle tontille taikka siihen välittömästi liittyvälle katu- tai muulle yleiselle alueelle, jolle rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on 44 §:n nojalla myöntänyt käyttöoikeuden,
sijoittaa tarvittavia tilapäisiä työmaarakennuksia.
46 § Kaivaminen yleisellä, katu- ja liikennealueella
Kaivaminen ja louhiminen kaupungin hallitsemalla katu- tai muulla
yleisellä alueella edellyttää maanomistajan suostumusta. Suostumuk-
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sen antamisesta päättää rakennusvirasto. Satama-alueilla kaivamiseen ja louhimiseen on haettava lupa Helsingin Satamalta.
47 § Työmaataulu
Rakennustyömaalle, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, on
pystytettävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai
sijoitettava muu tiedotus suomeksi ja ruotsiksi, josta ilmenevät ainakin
työn kohde ja osoite, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän yhteystiedot sekä kohteen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta.
48 § Työmaan jätehuolto
Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava
työmaan kokoon suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.
49 § Työmaan purkaminen ja siistiminen
Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset,
työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on viipymättä poistettava
ja työmaa-alue siistittävä. Vaurioitunut katu- tai muu yleinen alue on
viivytyksettä pantava kuntoon.

IX LUKU: YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU
50 § Tonttien jätehuolto
Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava tontille rakennettavien
rakennusten kokoon ja käyttöön suhteutetut riittävät tilat jätteiden
keräämistä ja lajittelua sekä jätehuollon muuta järjestämistä varten.
Jos jätteiden keräysvälineet sijoitetaan tontin pihamaalle, niiden suojaksi on rakennettava jätesuoja, -katos tai -aitaus tai ne on maisemoitava istutuksin.
51 § Alueelliset jätteiden keräilypisteet
Julkiseen kaupunkitilaan voidaan sijoittaa alueellisia jätteiden keräilypisteitä. Keräilypisteen sijoittamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaisen lupa, ellei sijoittaminen perustu oikeusvaikutteiseen
kaavaan tai hyväksyttyyn katu- tai puistosuunnitelmaan.
52 § Kiinteistön puiden kunnon valvonta
Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistön puiden kuntoa. Jos puu on
ympäristölleen vaarallinen, kiinteistön haltijan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
53 § Pohjaveden huomioon ottaminen rakentamisessa
Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen
vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin. Tutkimus on liitettävä lupahakemukseen.
Pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää aina asiantuntijan laatimaa
pohjaveden hallintasuunnitelmaa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi
pohjaveden alentamisen vaikutukset ympäristön rakenteisiin, kasvillisuuteen ja kunnallistekniikkaan.
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54 § Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla
Haettaessa lupaa rakentamiseen tärkeillä pohjavesialueilla rakennusluvan hakemusasiakirjoihin ja tarvittaessa myös toimenpideluvan
hakemusasiakirjoihin on liitettävä asiantuntijan laatima pohjaveden
hallintasuunnitelma ja siihen liittyvä pohjaveden tarkkailuohjelma.
Rakennustyöhön ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjelman
asianmukaisesta toteuttamisesta ja rakennustyön valvonnasta. Rakentamisessa on muutoinkin kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden
pilaantumisen estämiseen.
Maata kaivettaessa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille
on jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia kiviperäisiä maa-aineksia.
Jätevesiviemärijärjestelmän tiiviydestä on varmistuttava koestamalla
se ennen käyttöönottamista. Tärkeillä pohjavesialueilla ei saa käyttää
pohjavettä lämpöpumppujen energialähteenä.
Edellä mainittua on noudatettava soveltuvin osin haettaessa maisematyölupaa.
55 § Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen
rakentamisessa
Alueilla, joilla on käytetty rakennusten perustamiseen puupaalutusta
tai muita puisia rakenteita, rakentamisella ei saa haitallisesti muuttaa
vallitsevia pohjaveden pinnan tasoja eikä estää pohjaveden virtausmahdollisuuksia.
Rakennustyön aikaiset pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaiset muutokset edellyttävät asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää pohjaveden tarkkailuohjelmaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjelman
asianmukaisesta toteuttamisesta.
56 § Pilaantuneen maaperän ja maaperän haitallisten yhdisteiden
huomioon ottaminen rakentamisessa
Jos tontin tai ympäröivän alueen maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen, maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava
ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Jos maaperän puhtautta ei ole pystytty tehtyjen tutkimusten perusteella yksiselitteisesti selvittämään, rakennusvalvontaviranomainen
voi määrätä luvanhakijan varmistamaan rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelulla, että maaperässä mahdollisesti
olevat haitalliset yhdisteet eivät pääse rakennuksen sisätiloihin.
Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista suunniteltaessa on varmistettava maaperän soveltuvuus tarkoitettuun
käyttöön.
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57 § Meluntorjunta
Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulkoapäin rakennukseen tunkeutuvan melun torjuntaan. Rakennuksen eri tilojen enimmäisäänitasojen osalta noudatetaan asiasta erikseen annettuja määräyksiä.
58 § Maanalainen rakentaminen
Maan alle rakennettaessa on selvitettävä riittävässä laajuudessa rakentamisen vaikutukset ympäristöön.
Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen.
Maalämpöpumppureikää porattaessa ei saa vahingoittaa maanalaisia
kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ym. tunneleita, johtoja tai kaapeleita,
eikä kalliokatteista tilaa, kuten johtotunneleita, väestönsuojia ja pysäköintilaitoksia.
Jos maanalainen tila on tarkoitettu ihmisten pysyvään tai tilapäiseen
käyttöön, turvallisuuteen ja terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Voimassa 1.11.2010 alkaen. Kumoaa kaupunginvaltuuston 7.6.2000
hyväksymän Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen.
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