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JULKISIVUVÄRITYKSET
JA -VÄRIMUUTOKSET,
MENETTELYTAPAOHJE
Tämä ohje koskee rakennusten ja rakennelmien
julkisivuvärien määrittelyä ja muuttamista. Lopussa
on myös kerrottu lyhyesti Helsingin väreistä, joita
käytetään erilaisissa mallihyväksytyissä rakennelmissa
ja laitteissa sekä Helsingin kadunkalusteissa.
JULKISIVUVÄRITYKSEN LÄHTÖKOHTIA

SISÄLLYS

Julkisivuissa käytetyt värit ja materiaalit ovat eri aikakausina vaihdelleet. Rakennuksen värityksen lähtökohtana on useimmiten suositeltavaa
pitäytyä alkuperäisessä tai sitä vastaavassa aikakauden värissä. Julkisivuvärien tulee lähtökohtaisesti olla sopusoinnussa rakennuksen rakentamisaikakauden kanssa. Päävärin lisäksi tulee huomioida rakennuksen
muut värit kuten vesikattojen, ikkunoiden, ovien, sokkelien ja listoitusten
värit sekä tehostevärit. Värejä ei tule vaihtaa summittaisesti.
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Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan rakennuksen julkisivuvärityssuunnitelman laatiminen on aina
julkisivuväritykseen perehtyneen konservaattorin ja arkkitehdin tehtävä.
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Rakennusvalvonnan arkistossa on useiden rakennusten alkuperäiset
värityssuunnitelmat, joita kannattaa hyödyntää värien määrittelyssä.
Uudemmat rakennusluvissa määritellyt värit ovat löydettävissä paitsi
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Julkisivujen väritykset ovat eri aikakausina vaihdelleet. 1900-luvun alussa rakennettujen jugendrakennusten rapattujen
julkisivujen värit ovat useimmiten vaaleita
ja iloisia. Julkisivuja elävöittävät usein
koristeaiheet. Hakaniemi.
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rakennusvalvonnan arkistosta myös sähköisestä ARSKA-palvelusta.
Helsingin rakennusvalvonnan toimeksiannosta on laadittu 1980luvulla Helsingin värikaava, joka on vuonna 2012 viety digitaaliseen muotoon ja saatettu julkisivuväritysten hakupalveluksi kaupungin netti-sivuille. Palvelussa voi tarkastella kullekin aikakaudelle tyypillisiä värejä.

JULKISIVUVÄRIEN LUVANVARAISUUS
Julkisivujen värit ovat luvanvaraisia eräitä jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Uudisrakennusten luvissa tulee esittää rakennushankkeen julkisivuvärit
yksiselitteisesti. Yleensä värit määritellään julkisivupiirustuksiin merkittävillä värikoodeilla. Erillinen värisuunnitelma on suositeltava. Suunnittelijan tulee ennen loppukatselmusta tarkistaa, että rakennusluvassa
esitetyt värit ovat yhtäpitävät toteutuksen kanssa. Mikäli värit ovat
muuttuneet luvassa esitetystä, on tarkistetut värit leimattava alkuperäiseen rakennuslupaan muutoksena (RAM-leimaus). Leimaaminen ei
koske pientaloja, joiden värimuutokset on vapautettu rakennusjärjestyksessä jäljempänä esitetyllä tavalla.

Värejä on eri vuosikymmeninä käytetty mm.
pääsisäänkäyntejä korostamaan, tällaiset
koristeaiheet tulisi aina säilyttää tai palauttaa.
Esimerkki Torkkelinmäeltä.

Korjausrakentamisessa julkisivun värin muuttaminen on yleensä
luvanvarainen jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 126a §:ssä todetaan: ”Toimenpidelupa tarvitaan…rakennuksen ulkoasun muuttamiseen seuraavasti: rakennuksen
julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen…
(julkisivutoimenpide)”.
Yleensä julkisivuvärityksen muuttamiselle haetaan toimenpidelupaa.
Hakemus tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Hakemukseen
liitetään asemapiirros ja julkisivupiirustukset. Julkisivuvärit esitetään
väritettyinä julkisivuina, värikoodeilla ja värimallipaloina skannatussa
pdf-tiedostossa. Alkuperäiset värimallipalat värikoodeineen toimitetaan
lupakäsittelijälle nähtäväksi. Lisäksi tarvitaan joko Lupapisteessä tehtävä valtuutus tai valtakirjaliite jos hakemuksen tekijä ei ole rakennuksen
haltija tai omistaja.
Vähäiset muutokset voidaan hakea sähköisesti lausuntomenettelyllä
(kaupunkikuvallinen lausunto, KL).
Milloin lupaa ei tarvita
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 22 §:ssä annetaan vapautus
luvan hakemisesta asuinpientalotontilla: ”asuinpientalojen ja niiden
talousrakennusten julkisivujen ja katon värin sekä katon materiaalin
muuttaminen, jos rakennusta ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu.” (huom. rakennussuojelulaki on kumottu ja
laki rakennusperinnön suojelemisesta tullut voimaan 1.7.2010). Lisäksi
rakennusjärjestyksen ko. pykälässä todetaan: ”Vaikka toimenpiteen
toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava

Katuvarren talojen väritykset vaihtelevat ja
muodostavat kaupunkikuvassa sopusuhtaisen
kokonaisuuden. Etu-Töölö.
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voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen
liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon rakentamisen soveltuvuus
ympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin.”
Rakennuksen olemassa olevan, nykyisen värin säilyttäminen maalattaessa rakennus uudelleen samanväriseksi ei vaadi lupaa. Tällöin
tulee kuitenkin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä selvittää alun perin
käytetty väri luotettavasti, tehdä värimallit ja todeta värisävyn oikeellisuus sekä dokumentoida selvitys taloyhtiössä. Perusteet värin valinnalle
tulee pystyä esittämään myös jälkikäteen rakennusvalvonnalle.
Alkuperäistä vastaavan värin palauttaminen on usein toivottavaa, jos
nykyinen väritys ei vastaa rakentamisaikakauden väritystä tai on ristiriitainen kaupunkinäkymässä. Värityssuunnitelma sekä väritutkimus
on syytä esittää rakennusvalvonnalle, jolloin harkitaan toimenpideluvan
tai lausuntomenettelyn tarve. Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten julkisivuvärin vaihtaminen tulee yleensä tehdä
toimenpideluvalla. Hankkeeseen tulee palkata pätevä rakennussuunnittelija (arkkitehti) ja tehdä värimallit. Lupa on tarpeen hakea vaikka
pyrittäisiin alkuperäisiin väreihin, koska vain harvoin toteutus vastaa
täsmälleen alkuperäistä.
Rakennelmat
Mikäli piharakennelmat edellyttävät rakennus- tai toimenpideluvan,
määritetään värit kuten uudisrakentamisessa luvan hakemisen yhteydessä. Usein vähäiset rakennelmat kuten aidat tai jätekatokset eivät ole
luvanvaraisia. Taloyhtiön on tällöin syytä valita värit sopusuhtaisiksi ja
ympäristön väreihin sopiviksi. Päärakennuksen värejä ei useimmiten ole
syytä käyttää apurakennelmissa kuten aidoissa tai jäteaitauksissa vaan
värien tulee olla huomaamattomia niin etteivät tällaiset rakennelmat korostu ympäristössään. Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaissa ympäristöissä tulee kuitenkin aina selvittää alueen rakennelmien väritysperiaatteet vaikkei lupaa vaadittaisikaan. Monilla alueilla
on käytetty yhdenmukaisia, perinteisiä värejä, joissa tulee pysyä.

Taitettuja alueelle luonteenomaisia maanläheisiä kellertäviä värejä ei tule muuttaa esimerkiksi
kirkkaankeltaisiksi. Ruskeasuo.

1950-60-luvun rakennuksille ovat
luonteenomaisia taitetut maanläheiset värit.
Käpylä.
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SUUNNITTELU- JA MENETTELYTAPAOHJEITA
Uudisrakentamisessa julkisivuvärit esitetään rakennusluvan yhteydessä.
Korjausrakentamishankkeissa julkisivukorjausten yhteydessä laaditaan
erillinen julkisivuvärityssuunnitelma ja haetaan sille tarvittaessa lupa
rakennusvalvonnasta.
Hankkeessa tulee huomioida seuraavaa:
1.

Aluksi selvitetään rakennuksen värihistoria. Tällä tarkoitetaan
nykyisiä, alkuperäisiä ja historian kuluessa käytettyjä värejä. Mikäli
rakennus on vanha, on julkisivujen värejä saatettu muuttaa jo useaan kertaan. Värikerrostumia voidaan selvittää paikalla tutkimalla,
alkuperäisistä piirustuksista, vanhoista valokuvista, palovakuutusasiakirjoista ja muusta arkistomateriaalista.

Väritutkimusta alkuperäisen värin
selvittämiseksi.

2. Värit tulee aina selvittää luotettavasti. Pelkkä silmämääräinen arvio
ei ole riittävä, koska värit ovat saattaneet kaupunkiympäristössä
tummua tai sävy muuttua muusta esim. pigmenteistä johtuvasta
syystä. Tehtävä tulee antaa ammattilaisen, konservaattorin tehtäväksi.
3.

Julkisivuvärityssuunnitelma tulee laadituttaa ammattitaitoisella,
pätevällä suunnittelijalla (rakennussuunnittelija eli arkkitehti). Lupa-asiakirjat tulee laatia ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeiden mukaisesti.

4. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään riittävän suuret värimallit seinään niin, että malleja voidaan tarkastella luonnonvalossa.
Julkisivuvärien hyväksymistä ei saa jättää siihen vaiheeseen, kun
rakennustelineet on pystytetty tai talo on jo huputettu eikä värimalleja voida verrata olemassa olevaan julkisivun väritykseen tai tarkastella yhdessä naapurirakennusten kanssa osana katunäkymää
ja laajempaa kaupunkikuvaa. Värimallit hyväksytään luvanvaraisissa
hankkeissa luvan myöntämisen yhteydessä.
5. Ennen rappausten vauriokohtien irrottamista tai rappausten poistamista tai rappaus- tai maalaustyön aloittamista tulee tarvittavat
luvat olla haettuna ja värimallit hyväksyttynä.
Maalin merkityksestä ja maalitypin valinnasta sekä dokumentoinnista
Maalin, rappauksen, suoja-aineen ym. tehtävä on suojata rakennusta
ja rakennusosaa. Pinnan oikean värisävyn valinnan ohella on otettava
huomioon maalien ja muiden pinnoitteiden tekniset ominaisuudet. Korjattaessa ja uutta pintakäsittelyä valittaessa oikean maalityypin valinta
tulee antaa asiantuntijan tehtäväksi. Maalityypin sopivuus esimerkiksi
julkisivurappauksen kanssa tulee varmistaa; mikäli maali on liian tiivis
voi se aiheuttaa julkisivurappauksen vaurioitumista ja irtoamista ja
johtaa kalliisiin korjauksiin.

Värimallit tehdään seinään n. 2 m2 kokoisina.
Lisäksi mallit tehdään levyille, jotta värejä
voidaan verrata työn edistyessä.
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Taloyhtiön kannattaa dokumentoida taloyhtiön huoltokirjaan värityssuunnitelma värikoodeineen ja värijärjestelmätietoineen sekä maalityyppi ja maalivalmistajan tiedot.

HELSINKI-VÄRIT
Toistuvat kaupunkitilan rakennelmat kuten pysäkkikatokset, ulkomainoslaitteet, muuntamot, matkapuhelintukiasemat, yleisöwc:t ym. vastaavat mallihyväksytään rakennusvalvonnassa. Mallihyväksynnän yhteydessä määritellään myös laitteiden värit. Alla on lueteltu tavanomaisimpia
rakennelmia ja laitteita ja niissä käytössä olevat värit.
Helsingin kaupunkikalusteet on määritelty rakennusviraston laatimassa
kaupunkikalusteohjeessa, joka on myös tarkasteltavissa kaupungin nettisivuilla. Siinä on myös määritelty kalusteissa käytettävät suositeltavat
värit. Helsingin päävärit ovat tumma Helsinki-vihreä, musta sekä tumma
ja vaalea harmaa. Lisäksi käytetään runsaasti mm. ruostumatonta terästä. Joillakin alueilla on käytössä myös alueellisia värejä.
Mallihyväksytyt laitteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluekeräyspisteet, tumma harmaa RAL 7024 (HSY-Jätehuolto)
Jäätelö- ja grillikioskit, ruostumaton teräs ja matta-alumiini
Matkapuhelintukiasemat, tumma harmaa RAL 7024.
Matkapuhelintukiasemien mastot ja pylväät, vaalea harmaa RAL
7001 (DNA, Elisa, Telia-Sonera)
Muuntamot, tausta musta RAL 9005, verkko ruostumaton teräs tai
kupari tai puuverhoilu: valkoinen, keskiharmaa tai kuultokäsitelty
(Helsingin Energia)
Pysäkkikatokset, vihreä RAL 6028 (HKL).
Pysäkkikatoksiin liittyvissä aidoissa pystytolpat RAL 6021, johteet
ruostumatonta terästä ja roiskesuojalevyt vaaleanvihreä F7853MAT
Ocean grey
Pysäkkikatokset, Jokeri katokset, tumma sininen RAL 5010
Ulkomainoslaitteet, tumma Helsinki-vihreä RAL 6012
Yleisö-wc:t, tumma Helsinki-vihreä RAL 6012

Kaupunkikalusteohje, teräskalusteet
•

•
•
•

Teräskalusteet kantakaupungissa, tumma Helsinki-vihreä, RAL
6012: liikenteenohjauslaitteet, ajoesteet, aidat, kaiteet, valaisinpylväät, roska-astiat, yleisöwc:t (HKR, KSV Liikennesuunnittelu,
Helsingin Energia)
Teräskalusteet kantakaupungissa ja aluekeskuksissa, tumma harmaa RAL 7021 (HKR)
Teräskalusteet kantakaupungin ulkopuolella sekä antiikkikaiteet
koko kaupungissa, vaalea harmaa RAL 7042 (HKR)
Teräskalusteet erityisesti kantakaupungin puistoissa ja muissa
historiallisissa puistoissa, musta RAL 9011 (HKR)

Myös uudemman arkkitehtuurin värit ovat
tärkeitä dokumentoida ja säilyttää kaupunkikuvassa. Pikku-Huopalahti.
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Valaisinpylväät ja jakokaapit
•
•
•

Jakokaapit, vaalea harmaa RAL 7042 (Helsingin Energia, KSV Liikennesuunnittelu, DNA, Elisa, Telia-Sonera)
Valaisinpylväät, perinne Y-valaisimissa, vihertävän harmaa KY 1
(Helsingin Energia)
Valaisinpylväät, ripustusvalaisimissa, kalusteohjeen värikartan
perussävyt tumma harmaa RAL 7021, vaalea harmaa RAL 7042 sekä
musta RAL 9011 sekä myös vaalea harmaa RAL 7038 (Helsingin
Energia)

LISÄTIETOJA JA LÄHDEAINEISTOA
Kaupungin verkkosivut www.hel.fi
• Korjaus- ja muun rakentamisen neuvonta, ohjaus ja luvanvaraisuus
• Tellinki-neuvontapiste.
• Kaavatilanne, suojelukaavat
• Kaupunkikalusteohje
Kaupunginmuseo, www.helsinginkaupunginmuseo.fi
• Korjausrakentamisen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset
arvot, konservointi
• Kaupunginmuseon kuva-arkistosta voi tiedustella kohteesta vanhoja valokuvia
Kirjallisuutta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin värikaava. Helsingin julkisivuvärityksen historiaa. Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto. Helsinki 1984.
Helsingin kaupunkikalusteohje. Katu- ja puisto-osasto. Helsingin
kaupungin rakennusviraston julkaisut. 2010:8
Maalari maalasi taloa. Julkisivuvärityksen historia. Panu Kaila ja
Multikustannus Oy 2009
Mikä talolle väriksi. Karin Fridell Anter. Åke Svedmyr. Helsinki 2004.
Färgen på husen. Stockholm 2003.
Rakennusten värit ja koristetyylit. Pentti Pietarila. Tikkurila Oy 2004
Värioppi. Seppo Rihlama. Rakennustieto Oy. Tampere 1997.
Värit Helsingissä. Helsingin värikaava. Marjatta Uusitalo. RY. Rakennettu Ympäristö-lehti 1/2004
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, Helsinki 2010 (HKRJ)
Maankäyttö- ja rakennuslaki, Helsinki 1999 (MRL)
Maankäyttö- ja rakennusasetus, Helsinki 1999 (MRA)

Helsingin rakennusvalvontaviraston ohje, marraskuu 2015
Ohje on hyväksytty rakennusvalvontaviraston johtoryhmässä 5.11.2012,
jonka jälkeen siihen on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia.
(MU)
Ohjeen kuvat Marjatta Uusitalo 1-5, 8 ja Leena Jaskanen 6, 7

Helsingin kaupunki
Rakennusvalvonta
p. (09) 310 2611
rakennusvalvonta@hel.fi
www.hel.fi/rava

