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Rakennusvirasto huolehtii Helsingin
kaduista, puistoista ja viheralueista ja
tuottaa kaupungin julkisten
rakennusten suunnittelua,
rakentamista ja kunnossapitoa.

Tavoitteena on kestävä, kaunis ja
hyvin toimiva kaupunki, joka vastaa
asukkaiden, elinkeinoelämän ja maan
pääkaupungin tarpeita.

Rakennusviraston näkökulmasta
hyvä kaupunki on sellainen, jonka
julkinen julkinen ympäristö on
korkeatasoinen ja jossa on mukana
merkittäviä luonnon elementtejä.

YMPÄRISTÖHAASTEITA

1980-luvulla alettiin pitää luonnollisena, että ym-
päristöä saastuttavat prosessit varustetaan puh-
distimillaja ympäristönormeja kunnioitetaan. Ym-
päristönsuojelun pehmeät arvot kuten luonnon-
suojelu valtasivat alaa. Toisaalta huomattiin, ettei
pelkkä normien noudattaminen taannut hyvää
ympäristöä.

1990-luvulla yritykset ovat alkaneet laatia
ympäristöohjelmia, jotka perustuvat vapaaehtoi-
suuteen ja siihen, että tuotteet ja tuotanto prosessit
suunnitellaan ympäristöystävällisiksi. Tällä taval-
la parannetaan yrityksen imagoaja kilpailukykyä.
On kehitetty malleja, joiden avulla ohjelmille ase-
tetaan laatuvaatimuksia. Samalla kun malli antaa
vaatimuksia ympäristöt yön tasosta, se auttaa
myös näkemään, millaisiin asioihin tuotannossa
kannattaa kiinnittää huomiota. Tunnetuin malli on
7 ja laadinnan alla oleva ISO 14001 standardi.

Ympäristöhaasteeseen vastaaminen EMAS-
periaatteella edellyttää rakennusvirastolta aktiivis-
ta toimintaa, jossa asetetaan ympäristötavoitteet
tiukempana kuin mihin ulkomaailma velvoittaa. Se
merkitsee myös systemaattista toiminnan kehit-
tämistä, tietojen hankintaa ja tuotannon ympäris-
tövaikutusten arviointia. Uusia haasteita löyty myös
alueilta, joita ei ole aiemmin koettu kuuluvan
rakennusviraston ympäristövaikutusten piiriin.

Mikä on EMAS ?

(The European Community Eco-
Management and Audit Scheme) EU:n
jäsenmaiden teollisuusyrityksille tarkoi-
tettu ympäristöasioiden hallinta- ja audi-
tointijärjestelmä. Se perustuu 13.4.1995
voimaan tulleeseen EU:n EMAS-asetuk-
seen.

Järjestelmä on yritykselle vapaaeh-
toinen. Siihen osallistuva yritys sitoutuu
noudattamaan EMAS-asetuksen vaati-
muksia.

Yrityksen tulee määritellä ympäristö-
politiikka, laatia toimipaikkakohtainen ym-
päristö-ohjelma, seurata tavoitteiden to-
teuttamista määräajoin tehdyllä tarkas-
tukseila (auditoinnilla) ja laatia vuosittain
auditoinnin jälkeen yrityksen ympäristö-
asioiden hoidosta julkinen ympäristö-
lausunto (statement).

Järjestelmä perustuu ympäristöasioi-
den hoidon jatkuvaan parantamiseen.
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Helsingin ympäristön tila

Helsingissä on jo pitkään raportoitu ympäristön
laadusta erillisillä tutkimuksilla ja ympäristön tilan
katsauksilla. Haastattelututkimuksia ympäristön
laadusta on hyvin vähän. Ekotaseiden ja elin-
kaarien näkökulmasta on kerätty vasta vähän
tietoa. Ympäristöohjelman keskeisiä tehtäviä on-
kin käynnistää tämän tyyppinen tiedon hankinta
rakennusvirastossa.

Ympäristökeskuksen raporteissa Katsaus Hel-
singin ympäristön tilaan 1993 sekä Helsingin kau-
pungin ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpide-
ohjelma 1994-98 todetaan rakennusviraston toimi-
alueelta mm. seuraavaa:

"Autot nostattavat kaduille levitettävää hiek-
kaa ilmaan, ja leijuvan pölyn ohjearvot ylittyvät
usein. Noin puolet helsinkiläisistä asuu alueil-
la, joilla autojen aiheuttama melu ylittää oh-
jearvot" ... "Liikenne jatkaa kasvu aan kaupun-
gin rajoilla."

• "Merkittävin yksittäinen toimenpide ilmanlaadun
paranemisen kannalta (seurantakaudella 94-
98) on ollut katupuhtaanapidon tehostuminen,
jonka ansiosta keväisin esiintyvää pöly-
ongelmaa on saatu vähennettyä oleellisesti
vuosina 1994 ja 1995."

• "Hapan laskeutuma ylittää edelleen koko pää-
kaupunkiseudulla luonnon kestokyvyn. Pitkään
jatkunut kuormitus on mm heikentänyt Helsin-
gin metsien kuntoa, hävittänyt jäkäliä ja lisän-
nyt maaperän raskasmetallipitoisuuksia.llman
epäpuhtauksien on todettu lisäävän helsinki-
läisten hengitystietulehdusten määriä ja
astmaatikkojen oireilua."

"Kierrätyksen ja hyötykäytön lisääntyminen on
osaltaan vähentänyt kaatopaikoille joutuvan
jätteen määrää."
"Tehokas rakentaminen uhkaa asuinalueiden
lähivirkistysalueita. Tiiviisti rakennetussa kau-
punginosissa viheralueita ei ole riittävästi ja
toisaalta uusi asutus lisää virkistysalueiden
käyttöpaineita. Teiden rakentaminen ja asu-
tuksen leviäminen uhkaavat myös Helsingin
pohjavesialueita."

• "Maaperä, ulkoilma, rakennusmateriaalit ja ih-
misen oma toiminta vaikuttavat asuntojen sisä-
ilmastoon. Tiivis rakentamistapa ja puutteelli-
nen ilmanvaihto ovat heikentäneet sisäilmaston
laatua kodeissa ja työpaikoilla. Helsinkiläisistä
pientaloista noin 4%:ssa radonpitoisuus on
ohjearvoa korkeampi. Haihtuvat yhdisteet,
kosteissa rakennuksissa leviävät homesienet
ja melu aiheuttavat erilaisia ärsytysoireita ja
vaikuttavat viihtyvyyteen."

Hietaniemen koivukuja kuva Jari Lehtonen



Ympäristölakien uudistukset

Ympäristövaikutusten arviointi YVA
1.9.1994 tuli voimaan laki YVA-menettelystä. Ta-
voitteena on saada ympäristöasiat jo suunnittelu-
vaiheessa taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten
näkökohtien rinnalle.YVA-menettely koskee hank-
keita, joista saattaa olla merkittävää haittaa luon-
nolle ja muulle ympäristölle. Lakisääteinen me-
nettely koskee suuria tehtaita, suuria satama-
hankkeita, moottoriteitä yms. Menettely on lähtöi-
sin USA:sta. Sitä on kehitetty Suomessa 80-
luvulla ja tiesuunnittelussa se alkaa olla jo
vakiintumassa.

Vaikka rakennusviraston hankkeet jäävät ko-
konsa perusteella YVA-menettelyn ulkopuolelle,
vi rasto tu lee soveltamaan menettelyä ja tutki rnus-
menetelmiä myös pienempien hankkeiden suun-
nittelussa ja päätöksenteossa.

Uusi jätelaki
Uuden jätelain (3.12.1993) ensisijainen tavoite on
ehkäistä jätteiden syntyä. Tuotteet täytyy valmis-
taa mahdollisimman haitattomiksi ja vähän jätettä
tuottaviksi. Tuotteet on pyrittävä tekemään kestä-
viksi, korjattaviksi ja uudelleen käytettäviksi ja
jätteenä hyödynnettäviksi. Syntynyt jäte on
lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön.

Sen lisäksi, että virasto itse tuottaa työmaillaan
ja toimistoissaan jätettä ja huolehtii niistä, uudis-
tus merkitsee rakennusvirastolle myös sitä, että
lajitteluastiat kaupungilla lisääntyvät ja niille on
osoitettava paikat. Myös piha- ja puutarhajätteen
kompostointi lisääntyy, mistä syntyy yhteistyö-
mahdollisuuksia rakennusviraston ja kiinteistöjen
välille.

YTV soveltaajätehuoltolakia pääkaupunkiseu-
dulla. YTV tavoitteena on lisätä lajittelua ja vähen-
tää huomattavasti kaatopaikkajätteen määrää.
YTV on antanut mm. rakennusjätteestä lajittelu-
määräyksen 1.1.1996.

Johtosääntönsä mukaisesti rakennusvirasto
hoitaa Helsingin kaupungin jätehuoltoviranomai-
sen tehtäviä niiltä osin kun tehtävät eivät kuulu
YTV:lle.
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Luonnonsuojelulaki uusiutuu
Nykyisessä luonnonsuojelulaissa (v:lta 1923) pai-
notetaan lajien ja elinpaikkojen suojelua. Uuden
valmisteilla olevan lain lähtökohta on luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen. Laki suojelee
myös arvokkaiksi määriteltyjä maisemia. Luon-
nonsuojelun tehtävä laajenee silloin suojelu-
alueilta yleisille viheralueille.



Rakennusviraston tehtäväalueet
ympäristöasioissa

Rakennusviraston perustehtävä on suunnitella,
rakentaa ja hoitaa kaupungin katualueita ja
viheralueita sekä rakennuttaa tai rakentaa toisten
hallintokuntien tilauksesta julkisia palvelu-
rakennuksia, liikuntapaikkoja ym. julkisia tiloja.

Helsingin maankäyttöä koskevan tilaston pe-
rusteella rakennusviraston osaamisen alue kat-
taa ympäristöasioissa kolme neljännestä kau-
pungin pinta-alasta. Rakennusviraston päävas-
tuu on huolehtia viheralueiden ja katualueiden
rakentamisesta, kunnossapidosta ja näiden alu-
eiden muodostamasta kaupunkimiljööstä. Tehtä-
essä töitä muille hallintokunnille vastuunalue laa-

jenee ja kattaa mm. urheilualueita, yleisiä raken-
nuksia ja niiden pihoja.

Rakennusviraston työmaakoneiden ja -auto-
jen päästöjen minimointi ja energian käyttö on
eräs tärkeä kehittämisalue. Lisäksi lukuisat työ-
maat voivat joko suoraan tai välillisesti aiheuttaa
haittaa ympäristölle. Välillisesti vaikutusta on esim.
sillä, miten katutyömaat tai lumenpoisto vaikutta-
vat kaupunkiliikenteen sujumiseen.

Ympäristövaikutuksia on niinikään rakennus-
viraston autojen ja koneiden korjauksella, metalli-
ja puusepänverstaalla ja erilaisilla varastoalueilla.

METSÄT JA PELLOT
17%

PUISTOT

15%

URHEILUALUEET
9%

KADUT JA TORIT
7%

MUUT 8%

KERROSTALOT
9%

PIENTALOT 12%

2%
LIIKERAKENNUKSET

TEOLL. JA VARASTOINTI
5%

YLEISET RAKENNUKSET

LIIKENNEALUEET 7%
9%

Helsingin maankäyttö tilastollisen vuosikirjan mukaan.

Ympäristöohjelman tavoitteet,
seuranta ja vastuu

Vmpäristöohjelma on osa rakennusviraston
laatujärjestelmää. Rakennusvirasto pyrkii
aktiivisesti ja yhteistyössä muiden osapuol-
ten kanssa asettamaan tavoitteita ja tekemään
työtä paremman ympäristön puolesta.
Työn tuloksia käytetään parantamaan vi-

raston taloudellisuutta, tuloksellisuutta ja
markkinointia.

Yleisten töiden lautakunta vahvistaa rakennus-
virastossa noudatettavan ympäristöpolitiikan sekä
tuotannon ympäristötavoitteet.

Kukin yksikkö laatii toimialalleen ympäristö-
tavoitteet ja -ohjelmat. Ohjelmat kootaan vuosit-
tain kehittämissuunnitelmaksi.

Yksiköt vastaavat suunnitelmistaan ja tuotan-
nostaan omilla alueillaan. Viraston johto tekee
katselmuksia ja varmistaa, että ohjelma ja käy-
tännön toiminta vastaavat toisiaan.

Rakennuttajat ja ylläpidosta vastaavat yksiköt
määrittelevät tuotanto- ja valmistusohjeisiin ne
ympäristöominaisuudet, jotka halutaan saada ai-
kaan.

Tuotantovastuussa olevat yksiköt keskittyvät
kehittämään tehokkaita ja taloudellisia työmene-
telmiä, jotka ovat aiempia menetelmiä parempia
myös ympäristövaikutuksiltaan.

Tiedotus-, palaute- ja osallistumismahdolli-
suudetjärjestetään asukkaiden, suunnittelijoiden,
tuotannon ja päättäjien välille.

Tärkeä osuus ympäristöohjelman toteuttami-
sessa on kouluttaa koko henkilökunta ympäristö-
asioihin.



Tuotteet ja tuotantomenetelmät

Tuotteiden ja palvelusten ympäristöominaisuudet
ovat osa tuotannon laatua. Ympäristöhaittoja tar-
kastellaan tuotannon laatuvirheinä.
Toiminnan ja tuotteiden ympäristökriteerien

kehittäminen valmistusominaisuuksien tasolle
on laajamittainen työ. Samalla kun kehitetään
ympäristöominaisuuksia, on myös muiden tuo-
tannon laatutekijöiden oltava mukana tuotekehi-
tystyössä, jotta saadaan asiakkaan kannalta hyvä
ja toimiva lopputulos.

Periaatteena on, että tuotteita ja palveluja ke-
hitettäessä selvitetään ympäristöön vaikuttavat
ominaisuudet eli ympäristökriteerit, jotka toimivat
sekä valmistusohjeina että ympäristövaikutusten
arvioinnin perustana. Tämä vastaa kaupallisten
yritysten ympäristömerkkijärjestelmää. Kriteerit
perustuvat mitattaviin tosiasioihin. Tällaisia kri-
teerejä ovat esim. energian säästö, huollettavuus,
ylläpidon yksinkertaisuus, korjattavuus, käyttö-
tarkoituksen muutettavuus ja osien kierrätettävyys
ja hävitettävyys.

Kriteerit liitetään perustamis- ja rakennus-
suunniteimiin, urakkaohjelmiin, huolto-ohjeisiin
jne. Sopimuksiin lisätään kunkin osapuolen vas-
tuu asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta.

• Koulutetaan viraston henkilökunta ympäristö-
asioihin

• Selvitetään ympäristöystävällisten materiaa-
lien ja tuotteiden kriteerit

Kehittäminen ja jatkuvan parantamisen
periaate

EMAS-periaatteet suosittelevat, että ympäristöt-
yön kehittäminen tehdään jatkuvan parantami-
sen periaatteella. Mitä se tarkoittaa rakennus-
viraston osalta, vaatii tarkennusta, jotta kehittämis-
panos saataisiin suunnattua oikein.

Kehittäminen voidaan jakaa kolmeen eri
tyyppiseen alueeseen:

- tilannehallinnan parantaminen ja töiden jär-
jestely

- jatkuva parantaminen
innovaatiot.

Tilannehallinnan parantamisella pyritään sii-
hen, että päivittäinen toiminta vastaa todellista
tarvetta ja että toiminta sujuu poikkeamista ja
yllätyksistä huolimatta. Varsinkin sään vaihtelu
aiheuttaa rakennusviraston töihin muutoksia. Toi-
saalta harva toiminta sujuu täysin niinkuin on
suunniteltu. Tarvitaan jatkuvaa tilanteen tarkkai-
lua ja säätöä. Perinteisesti on puhuttu myös töi-
den järjestelystä. Sellaiset kehittämistoimet, joilla
vähennetään työn, energian ja materiaalien
hukkaa, ovat sekä tuottavuuden että ympäristön
kannalta edullisia.
Jatkuva parantaminen on pitkän tähtäyksen

toimintaa, jossa kehittämistoimenpiteet ovat pie-
niä, mutta joissa parannuksien suuri lukumäärä
tekee vaikutukset merkittäviksi ja pitkävai-
kutteisiksi.

Kun kehittäminen suunnataan sellaisiin tuote-
ominaisuuksiin ja työvaiheisiin, jotka toistuvat
usein, saadaan kehitystyölle suuri monistusarvo.
Pienetkin ympäristövaikutukset saadaan sum-
mautumaan merkittävinä.

Innovaatioilla tarkoitetaan suuria keksintöjä, jot-
ka kertaheitolla voisivat muuttaa ympäristöä mer-
kittävästi. Isoilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa mm.
tuotantolaitosten päästöihin. Rakennusviraston
kaltaisissa töissä tällaisia ratkaisuja tulee vastaan
harvoin ja vähän.

• Kehitystyön tuloksena muutetaan valmistus-
ohjeita, työselityksiä, urakka-asiakirjoja ja
menetelmäohjeita, jotta kehitystyö saadaan
toteutumaan koko organisaatiossa.

• Kierrätysastiaryhmät maisemoidaan katu- ja
viheralueilla.

• Roskasäilöt upotetaan maahan katu- ja viher-
alueilla

• Meluvalleja kehitetään uusio- ja ylijäämä-
materiaaleista
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EPILOGI
Kirjailija Aarni Krohn

Näen edessäni uuden Helsingin, avaran, mutta
kodikkaan, uudenaikaisen, mutta lämpimän ja
suuren vaikka pienen. Näen katujen terveet suo-
net, jotka kuljettavat asukkaita onnellisiin taloihin,
hymyileviin koteihin. Näen myös kaupungin ran-
tojen suolaiset tyrskyt ja tunnen raikkaat tuulet.
Matalien kylien käheät laulut kaikuvat rytmik-
käissä kortteleissa. Kaupunki jakautuu ja laaje-
nee, suurenee ja samalla pienenee. Näen valon
taittuvan ylellisissä kortteleissa murretuksi, väri-
en sarjan, punaisen vivahteineen, tumman vihre-
än, syvän keltaisen: vanhan Helsingin kasvot,
jotka säilyvät, torneja, jättiläisiä tukemassa
parvekkeita, metsänhaltijoita kurkistelemassa
uutta matkaajaa.

Uusi Helsinki on kaupunginosakylien summa,
mesimarja, kerrottu luumarja ja sen siemeninä
kylänvanhimmat. Töölön kyläkin tuli takaisin kuin
ennen kuningatar Kristiinan aikana. Ja itsehallin-
to. Uusi vuosituhat toi tullessaan ihmeen: kolos-
saalisesta tehtiin käsiteltävää, kaupunginosien
kyliä, turvallisia, tunnelmallisia, kotoisia, tiiviisti
rakennettuja kuin isojako, jolloin kaikki tunsivat
toisensa, jolloin yhdessä päätettiin kylän asioista,
"kortteleiden" ongelmista.

Havaitsimme, että pienimuotoinen tai -kokoi-
nen on myös kaunista. Heitimme riemukkaan
uhmaavasti funktionalismin romukoppaan, tuon
kurjan joka irrotti ihmisten, meidän stadilaisten,
toiminnot toisistaan: erilliset alueet asumiselle,
työnteolle ja vapaa-ajalle. Arkkitehtuurissa se
saattoi vielä olla käypää tavaraa, mutta ei asema-

kaavassa, ei nukkumalähiöissä, joissa ei ollut
palveluita, ei elämää, ei historiaa eikä muistia.

Tästä linjasta luovuimme kun ryhdyimme pe-
rustamaan eläviä kyliä, joilla on historiansa ja joita
ihminen tarvitsee identiteettinsä vuoksi. Aloimme
siis suunnitella uusia alueita, kyliä täyden elämän
kokonaisuuksiksi. Uusi kylä perustetaan nyt pai-
kalle, jolla on jo historiaa: jokin vanha tie, taistelu-
paikka, hiidenkirnu, vanha rakennus, kartano,
huvila tai tehdas, jota ei missään tapauksessa
pureta, vaan kunnostetaan kyläkokouksien ja kylä-
hallinnon pitopaikaksi. Jo alussa kirjoitetaan ky-
län tai kartanon historia, maalautetaan tunnetun
omistajan muotokuva, josta annetaan kopio sekä
alueen historiikki jokaiselle asukkaalle - kaikille
"esi-isä".

Jos vanhana keskuksena on kartano, jatke-
taan perinteistä toimintaa, mahdollisesti pien-
teollisuutta, maanviljelyä, johon kyläläiset voivat
ottaa osaa harrastusmielessä tai osakkaina.
Käsityöammatteja suositaan ja niiden harjoittajille
järjestetään työtiloja. - Minäkin hoidan useiden
firmojen tiedotustoiminnan kotoani käsin tietoko-
neen välityksellä. Olen aina saatavilla, myös kun
lapset palaavat koulusta. En matkustele arkena,
kuin joskus ystäviä tapaamaan; en kuluta kovin
edes autoani, en saastuta.

Rakentamiseen käytämme suomalaisia mate-
riaaleja. Valttia on taas uljas talo puustaja kivestä,
hirrestä ja graniitista. Käytämme silti kylissämme
myös samankaltaista esteettistä perusmallia ja
muotomaailmaa kuin Etu-Töölön punatiilitaloissa

tai Helsingin pitäjän vanhassa kirkonkylässä. Lop-
putulos on kaunis kokonaisuus, silmiä hivelevä
rytmi.

Enää ei rakentamisessa puhuta "elinkaaresta"
vaan rakennetaan niin hyvin, että ympäristö kes-
tää 500 vuotta. Näinhän on tehty kaikkialla Euroo-
passa, jossa jo keskiaikana osattiin rakentaa ko-
konaisia kaupunkeja, jotka yhä seisovat pystyssä
kertomassa taidosta ja kauneuden tajusta.

Ilman nuorison kasvatusta olisivat kuitenkin
kaikki uudistukset olleet turhia. Järjestämme Hel-
singin kylissä opetusta luonnonsuojelussa sekä
rakennetun ympäristön suojelun ymmärtämises-
sä. Näytämme kokonaisille koululuokille säännöl-
lisesti vanhaa ja uutta kaunista arkkitehtuuria -
sekä grafiittien slummioittavaa vaikutusta.

Nyt 2000-luvulla ollaan sitä mieltä, että
kaupunkikylä on urbaani kokonaisuus, johon ei
pidä soveltaa maaseudun vaatimuksia metsineen
ja niittyineen. Riittää kun on puistoja nykyinen
määrä sekä nurmikenttiä, joilla voidaan kesäisin
käyskennellä ja käydä vaikkapa piknikillä.
Sivukylienkin lenkkeilyä harjoittavilla on järjestet-
ty mahdollisuus päästä keskuspuistoa pitkin aina
uuden nykytaiteen museon viereen, viimeinen
etappi vaikka soutaen.

Pitäjäkyläni kyläkokouksen hallitus on päättä-
mässä meidän ja Kruunuhaan kylän välisessä
kulttuurikilpailusta Ritarihuoneella sekä ensi ke-
sän jalkapallo-ottelusta Alppilan kylää vastaan
Eltsun kentällä. Siis pieniä huoliakin meillä on
nykyisin.


