Hannu Puurunen
Kuusankoski/Anna-Maija Issakainen

Ristijärvi/Raimo Ahonen

2 Rakennusperintömme
Mitä rakennusperintö on
Suomessa on noin kolme miljoonaa rakennusta. Näiden
lisäksi rakennettuun ympäristöön kuuluvat ihmisten toteuttamat rakenteet kuten kadut, tiet, torit, puistot, pihapiirit, sillat, satamat ja kanavat. Rakennusperintöstrategia
kohdistaa huomion historiansa, arkkitehtuurinsa tai taajamakuvan kannalta merkittäviin rakennuksiin, rakenteisiin ja niiden ympäristöön sekä muuhun rakennettuun kulttuuriympäristöön. Käsitteellä rakennusperintö tarkoitetaan tätä kokonaisuutta.
Pohjoinen sijainti, luonnonolot ja usein niukat voimavarat ovat maamme omaleimaisen rakennusperinnön perusta. Muualta tulleet vaikutteet on muokattu olosuhteisiimme sopiviksi. Yhteisten piirteiden ohella paikalliset
olosuhteet ja rakentamistapa ovat maan eri osissa aikaansaaneet toisistaan erottuvia ympäristöjä.
Suomalaista rakentamista on vuosisatojen ajan hallinnut puu. Hirren valtakausi jatkui niin maaseudun kuin kaupunkienkin rakentamisessa aina 1940-luvulle saakka. Puun
merkitystä suomalaisessa rakennuskulttuurissa osoittavat
myös UNESCOn maailmanperintöluettelossa olevat Vanha Rauma ja Petäjäveden vanha puukirkko.
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Puun valta-asema on ollut rakennusperinnön säilymiselle
myös ongelma. Lahoaminen, tulipalot ja helppous muuttaa tai purkaa hirsirakennus uutta käyttöä varten on tuhonnut runsaasti arvokasta rakennusperintöämme.
Suomen rakennuskanta on muihin Euroopan maihin
verrattuna nuorta. Rakennuskannan tilastointi iän mukaan
on puutteellista, mutta karkean arvion mukaan ennen
vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia on jäljellä alle
150 000, mikä on noin 5 % nykyisten rakennustemme lukumäärästä. Vuosina 1921-1950 valmistuneita on runsas
10 % rakennuskannasta. Siten Suomen rakennuksista yli
80 % on valmistunut toisen maailmansodan jälkeen noin
50 vuoden aikana. Kerrosalalla mitattuna vanhan rakennuskannan osuus on vielä pienempi.
Ennen 1800-luvun puoliväliä syntynyttä rakennusperintöä on jäljellä erittäin vähän, lähinnä yksittäisinä kohteina, kuten linnoina, kirkkoina ja kartanoina. 1800-luvun
jälkipuoliskolta ja 1900-luvun vaihteesta on säilynyt kaupunkien kivi- ja puutalokortteleita, merkittäviä kulttuurirakennuksia, kaupungin- ja kunnantaloja sekä muita hallintorakennuksia, oppi- ja hoitolaitoksia, maaseudun kyläalueita ja yksittäisiä maalaistaloja.

Kulttuuriympäristö

rakennettu
kulttuuriympäristö
kulttuurimaisema

muinaisjäännökset

Kulttuuriympäristö on kehittynyt ihmisen ja
luonnon vuorovaikutuksen tuloksena.

Siihen kuuluvat rakennettu kulttuuriympäristö,
kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset

Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö
Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö, on kokonaisuus. Se muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä rakenteista kuten kadut,
tiet, sillat, kanavat sekä muista ihmisten rakentamista kohteista ympäristössä.
Rakennukset, rakennelmat ja niiden ympäristöt ovat toisistaan riippuvaisia. Jos jokin niistä muuttuu
tai häviää, on vaikeaa tai mahdotonta enää ymmärtää jäljellä olevia.
Rakennusmuistomerkit ovat osa rakennusperintöä. Sellaisina pidetään julkisessa tai yksityisessä omistuksessa olevia kohteita, joilla on erityistä merkitystä historiansa, identiteetti- ja symboliarvonsa,
laatunsa tai muun poikkeuksellisuutensa vuoksi.

Kansallisomaisuus
Kansallisomaisuutta on kulttuuri- ja luonnonperintöä oleva valtion omaisuus, jonka omistuksen
ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden säilyttäminen ja säilymisen turvaaminen. (Talousarvioasetus 66 §)

Rakennusperinnön monimuotoisuuden merkitys
Rakennusperinnön monimuotoisuus tarkoittaa käyttötarkoitukseltaan, rakennustekniikaltaan ja yksityiskohdiltaan monentyyppisiä rakennuksia, rakennelmia ja alueita. Siihen kuuluu eri ikäisiä kohteita, jotka antavat rakennetulle ympäristölle historiallista kerroksellisuutta.
Ympäristöä on rakennettu ja muokattu kunkin aikakauden tarpeiden ja näkemysten mukaan lähtökohtana paikalliset olosuhteet ja luonnonympäristö. Monimuotoisilla rakennetuilla ympäristöillä on
usein selkeästi toisistaan erottuvat ominaispiirteensä maan eri osissa.
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Rauma/Lauri Putkonen

Puukaupunki on historiallisesti omaleimaisinta suomalaista kaupunkikulttuuria. Keskiajalta periytyvä epäsäännöllisyys on yhä havaittavissa muutaman kaupungin vanhimmissa osissa. Useimmat kaupunkimme on kuitenkin rakennettu 1600-luvulta alkaen omaksutun ruutukaavaperiaatteen mukaisesti. Tulipalojen seurauksena korostuneet
paloturvallisuusnäkökohdat vaikuttivat puukaupunkien
kaavoitukseen erityisesti 1800-luvulla. Säilyneitä puukaupunkeja on toistakymmentä. Lisäksi on jäljellä useita merkittäviä puukaupunginosia. Parhaiten ovat säilyneet ne
rannikon puukaupungit, jotka ovat välttyneet kasvupaineiden aiheuttamilta muutoksilta.
Puurakentamisen hallitsevan aseman ohella myös kivirakentamisella on Suomessa pitkät perinteet. Vanhimpia säilyneitä kivirakennuksia ovat keskiaikaiset harmaakivikirkot ja linnat sekä näitä nuoremmat linnoitukset.
Suomenlinna on linnoituksista merkittävin ja kuuluu
UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Vähitellen 1700ja 1800-luvuilla kiven ja tiilen käyttö yleistyi myös kaupunkien rakentamisessa, aluksi hallinto- ja tuotantorakennuksissa.
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Pietarsaari/Minna Perähuhta

Kaupungit

Espoo/YM
Helsinki/Lauri Putkonen

Helsinki/Lauri Putkonen

Hämeenlinna/Lauri Putkonen

1900-luvulle tultaessa kaupunkien kasvu muutti vuosisataista puurakentamisen valta-asemaa. Suurimmissa kaupungeissa myös asuintaloja ryhdyttiin rakentamaan tiilestä. Samalla asuminen alkoi väistyä keskustoista ja ne muuttuivat yhä enemmän hallinto- ja liikekeskuksiksi. Niiden
ympärille rakennettiin vähitellen kivirakenteisia asuintaloja, puisia omakotitaloalueita sekä 1950- ja 1960-luvuilta alkaen lähiöitä.
Rakennusperintömme jatkumossa 1960- ja 1970-luvuilta alkanut nopea siirtyminen puun käytöstä teolliseen
elementtitekniikan ja teräsbetonin kauteen merkitsi suurta muutosta. Vaikka uusi tekniikka pohjautui koko
1900-luvun alun kehitykseen, sen vaikutus rakennetun ympäristön tilalliseen jäsentelyyn sekä rakennustekniikkaan
ja -materiaaleihin voimistui vasta tuolloin.
Kaupunkikeskustojen uudistaminen 1960- ja 1970luvuilla johti monin paikoin rikkonaiseen kaupunkikuvaan
ja historiallisen kaupunkirakenteen hajoamiseen. Liikenteen kasvu tuli ongelmaksi alueilla, joiden katuja ja pysäköintipaikkoja ei ole mitoitettu nykyliikennettä varten.
Vasta viime vuosina on liikennesuunnittelussa alettu ottaa
huomioon rakennetun ympäristön historiallisia arvoja.
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Pirkkala/Aimo Aitasalo
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Sauvo/Eija Suna

Maaseudun kulttuurimaisema rakennuksineen muodostaa
merkittävän osan rakennusperintöämme. Kyläkokonaisuuksien ja maatilojen pihapiirien lisäksi siihen kuuluvat
monet merkkirakennukset, kuten koulut, seurantalot, pappilat, kaupat, myllyt, meijerit, sahat ja vanhat ruukit.
Maatilojen talouskeskukset sijaitsivat 1800-luvulle
saakka pääosin tiiviisti rakennetuissa kylissä. Peltojen sarkajaosta luopuminen 1700-luvulla alkaneen ja 1900-luvulle
jatkuneen isojaon seurauksena johti kylien vähittäiseen
hajoamiseen, kun maatilojen rakennukset siirrettiin tilusten keskelle. Kyläperinteen muutos jatkui siirtoväkeä asutettaessa, sillä uudistilat sijoitettiin pääosin olemassa olevien kylien ulkopuolelle.
Tämän kehityksen tuloksena on syntynyt nykyinen
maaseuturakenne, jonka muodostavat yksittäiset tilakeskukset kulttuurimaisemassa. Myös kirkonkylät ja muut
kyläkeskukset ovat useimmiten väljästi rakennettuja. Varhemmasta historiasta kertovat muutamat säilyneet tiiviit
kylät esimerkiksi Pohjanmaan jokivarsilla.
Maatalouden tuottamia maiseman merkittäviä erityispiirteitä on tuotu esiin inventoinneissa ja ohjelmissa. Perinnebiotoopit, perinnemaisema ja perinteiset rakennetut
ympäristöt ovat luonnon, tuotannon ja rakentamisen leikkauspisteessä. Rakennusperinnön näkökulmasta vanhojen
rakennusten jatkuva käyttö ja uudisrakentamisen ohjaus
ovat keskeisellä sijalla.

Kuhmoinen/Lauri Putkonen

Maaseutu

Forssa/Lauri Putkonen

Teollisuus- ja liikenneympäristöt

Kajaani/Raimo Ahonen

Eteläisen Suomen ruukkialueet muodostavat teollisen
perintömme vanhimman ja paikoitellen hyvin säilyneen
osan. Teollistumisen syntyvaiheista kertovat myös vanhojen teollisuuskaupunkien punatiiliset tehdasrakennukset.
Moniin teollisuuslaitoksiin liittyy erillisiä konttorirakennuksia, virkataloja ja yhtenäisesti rakennettuja asuntoalueita.
Kansainvälisesti katsoen Suomessa on säilynyt merkittäviä eri aikakausia edustavia teollisuuskohteita. UNESCOn maailmanperintöluettelossa Suomen teollisuusperintöä edustaa Verlan puuhiomo ja pahvitehdas.
Suomi on suurten etäisyyksien ja harvan asutuksen
maa, joten liikenneväylät ja sillat ovat olennainen osa rakennusperintöämme. Historialliset tiet nivovat yhteen arvorakennuksia ja arvokkaita kylä- ja maisemakokonaisuuksia. Vanhat tiet ovat paikoin säilyttäneet perinteiset linjauksensa ja alkuperäisen matkustamisen ilmapiiri on aistittavissa. Autoistumisen myötä on syntynyt uusia rakennustyyppejä, kuten huoltoasemat, ja rakennettuun kulttuuriympäristöön voimakkaasti vaikuttavia tielinjauksia.
Rautateihin liittyvät edustavat asema-alueet asema- ja
asuinrakennuksineen, puistoineen ja teknisine laitteineen.
Laajasta rautatieasemaverkosta on nykyisin moni asema
jäänyt pois käytöstä. Vesistöjen kulkureittien kehittäminen on luonut korkeatasoisia kanavaympäristöjä puistoistutuksineen. Vesistömaisemaan liittyvät myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaat majakat ja sillat, joista vanhimmat ovat 1700-luvulta.
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Hämeenlinna/Lauri Putkonen
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Espoo/Lauri Putkonen

Suomen puutarhakulttuuri on verrattain nuorta. Tietoja
puistoista ja puutarhoista on keskiajalta lähtien, mutta
vanhimmat kokonaishahmonsa säilyttäneet puistot ovat
1700-luvulta.
Puistojen ja puutarhojen suunnittelutyylit juontavat
Keski-Euroopasta, kun taas suuri osa meillä käytetyistä
lajikkeista on tuotu Venäjältä. Tyypillistä suomalaiselle
puutarhakulttuurille on luonnonkasvien käyttö puistosommitelmissa sekä vahva yhteys luontoon ja maaston muotoihin. Toinen suomalaista puutarhataidetta pitkään luonnehtinut piirre on hyöty- ja esteettisen ajattelun limittyminen.
1900-luvun alkupuolella puutarhataidetta hallitsi saksalaisperäinen arkkitehtoninen puutarhatyyli, joka 1930luvulla antoi tietä funktionalismille ja sotien jälkeen modernistiselle maisema-arkkitehtuurille, keskeisenä esimerkkinä Tapiolan puutarhakaupunki.
Puistoja on asema- ja yleiskaavoituksessa käsitelty sekä
virkistys- että ekologista monimuotoisuutta ylläpitävinä
alueina. Sen sijaan niiden historiallisten piirteiden säilyttämiseksi ei ole kehitetty kaavallisia keinoja. Yksityisiä puutarhoja on myös suojeltu rakennusten yhteydessä rakennussuojelulailla (Fagervik, Mustio) ja jopa luonnonsuojelualueina (Träskända). Maankäyttö- ja rakennuslaki on tuonut mahdollisuuden perustaa kansallisia kaupunkipuistoja, joille on laadittava puiston hoitosuunnitelma.

Helsinki/Kaija Santaholma

Puistot ja puutarhat

Joensuu/Päivi Airas-Luotonen

Moderni rakennusperintö

Vantaa/Lauri Putkonen

Kotka/Anna-Maija Issakainen

Itsenäistyttyään Suomi alkoi hakea tunnustusta modernina ja edistyksellisenä eurooppalaisena valtiona. Arkkitehtuuri nähtiin tällöin tärkeäksi kansallisaatteen vahvistamisessa ja valtion identiteetin rakentamisessa. Teollisuuslaitoksia, puolustusvoimain alueita, hallinnon ja sairaanhoidon rakennuksia, asuinalueita sekä urheilun ja muiden
modernin yhteiskunnan vaatimien toimintojen rakennuksia toteutettiin modernin arkkitehtuurin kielellä.
1930-luvun puolivälistä lähtien suomalaiset arkkitehdit omaksuivat laajalti modernistiset arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnitteluperiaatteet, joiden soveltaminen on jatkunut näihin päiviin saakka. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa piti luoda asunnot luovutettujen alueiden
noin 400 000 siirtolaiselle. Sen tulos on merkittävä osa
1900-luvun rakennusperintöämme.
Suomi on tunnettu korkealaatuisesta uudesta arkkitehtuuristaan. Tämä niin sanottu moderni rakennusperintö on noussut kasvavan kiinnostuksen kohteeksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 1940- ja 1950-luvuilla rakennettujen ja sitä nuorempien alueiden ja rakennusten
korjaaminen ja niiden merkityksen arviointi ovat nyt ajankohtaista. Kohteiden suuri määrä tuo uusia vaatimuksia
hoidon toteuttamiseen.
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Lappeenranta/Lauri Putkonen

Yhteiskunnallinen kehitys vaikuttaa voimakkaasti rakennusperinnön säilyttämismahdollisuuksiin. Merkittäviä tekijöitä ovat olleet muun muassa aluekehityksen polarisoituminen kasvukuntiin ja taantuviin alueisiin, maatalouden
rakennemuutos sekä julkisen hallinnon uudistaminen. Suomelle ominainen omistusasuminen on rakennusperinnön
säilymisessä sekä voimavara että uhkatekijä.
Yhteiskunnan arvomaailmassa taloudelliset tekijät
ovat korostuneet, mutta rakennusperintöämme ei ole
ymmärretty taloudellisena voimavarana. Tämä on ilmennyt siten, että rakennusperintöä ei ole arvostettu ja sen
hoitoon on osoitettu niukasti voimavaroja. Kestävän kehityksen tuominen läpäisevästi yhteiskuntakehitystä ohjaavaksi periaatteeksi lisää kuitenkin rakennusperintömme arvostusta.
Elinkeinoelämän kehitys on viime vuosina ollut voimakkaasti kahtiajakautunutta. Taloudellinen vireys ja väestönkasvu keskittyy muutamiin kasvukeskuksiin. Taantuvilla alueilla pyritään ensisijaisesti parantamaan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja siten vaikuttamaan
asukkaiden pysymiseen alueella. Rakennusperintöä ei vielä
nähdä mahdollisuutena alueiden välisessä kilpailussa.
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Ongelmallista on, että kasvukeskusten ulkopuolella
kuntien taloudelliset ja ammatilliset resurssit ovat vähentyneet sekä se, että rakennuksia jää yhä enemmän tyhjilleen. Kasvukeskuksissa rakennusperinnön säilyttäminen
joutuu taas vastakkain purkamis- ja uudisrakentamispaineiden sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kanssa.

Juuka/Minna Perähuhta

Rakennusperinnön muutospaineita
ja uhkatekijöitä

Sipoo/Liisa Tarjanne

Ympäristöministeriö

maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön kannalta. Viime vuosien muutokset näkyvät maisemassa umpeenkasvamisena, mutta myös metsityksenä, pellonraivauksena ja
uusina viljelylajikkeina. Maaseudun kulttuurimaisemalle on
ollut tuhoisaa sen arvoista piittaamaton teiden, suurjännitejohtojen ja telemastojen rakentaminen.
Rakennusperinnön hoidon keinoja ei ole kehitetty riittävän määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Hoitokeinot eivät kata kaikkia tilanteita. Kohteiden omistajien ja käyttäjien on usein vaikea saada kokonaiskuvaa mahdollisuuksistaan. Suojelu toteutetaan usein yksittäisesti tehdyn esityksen pohjalta silloin, kun kohdetta uhkaa tuhoutuminen.
Tämän vuoksi rakennussuojelulakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva rakennusperinnön säilyttäminen ei
ole ollut riittävän suunnitelmallista.
Tulevaisuuden rakennusperintöä rakennetaan tänään.
Kestävän kehityksen periaate on tuonut rakentamiseen ja
yhdyskuntarakenteeseen aiempaa korostuneemman pitkäkestoisuuden vaatimuksen. Kestävyyden vaatimuksen
ulottuminen läpi rakennusalan ja laajemminkin yhteiskunnalliseen toimintaan luo hyvät edellytykset tulevan rakennusperinnön synnylle ja säilymiselle.

Minna Perähuhta

Paineet ovat kohdistuneet myös teollisuusympäristöihin. Monet niistä ovat kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvan kannalta merkittäviä, mutta eivät sovellu nykyisen tuotannon tarpeisiin. Tyhjeneville rakennuksille on
usein vaikeaa löytää uutta käyttöä ja varoja suuriin korjauskustannuksiin. Rakennusperinnön kannalta onnistuneita esimerkkejä tehdasrakennusten uudesta käytöstä on kuitenkin muun muassa Tampereella, Vaasassa ja Forssassa.
Julkisen hallinnon viime vuosina tapahtunut uudelleenorganisointi on johtanut aikanaan erityistarkoitukseen rakennettujen kohteiden siirtymiseen markkinaperusteisen
kiinteistönhoidon ja -jalostuksen kohteeksi (kasarmit, sairaalat, oppilaitokset). Kun kiinteistönhoito on ulkoistettu tai kohteet siirtyneet yksityiseen omistukseen, ovat huoltoperinteet ja sektorikohtainen erityistietämys vähentyneet.
Rakennustekniikan osaamisen pitkä perinne heikkeni
toisen maailmansodan jälkeen. Rakentamistavan ja -tekniikan sekä rakentamisen mittakaavan muuttuminen on
tehnyt vaikeaksi sopeuttaa uudisrakentamista vanhaan
ympäristöön sen henkeä noudattaen, mikä on monesti
johtanut rikkonaiseen kaupunkikuvaan. Lisäksi uudisrakentamisen tekniset ratkaisut muuttavat rakennettua ympäristöä yhdenmukaisemmaksi ja alueelliset erityispiirteet
katoavat.
Rakennusten huoltoa ja korjausta koskevat päätökset
ja toimet perustuvat usein rakennusmateriaaliteollisuuden
markkinoimiin ratkaisuihin, joiden teknisestä ja kulttuurisesta sopivuudesta vanhaan rakennuskantaan ei ole pitkäaikaista kokemusta. Epäonnistuneet ja ylimitoitetut korjaukset sekä hoidon puute ovat muokanneet yleistä mielipidettä säilyttämisen vastaiseksi.
Maatalouden rakennemuutos näkyy tilojen määrän
pienenemisenä, tilakoon kasvuna sekä rakennuskannan
osittaisena vajaakäyttönä samanaikaisesti kun uudisrakennusten koko on kasvanut. Tehotuotanto sekä tuotannosta
pois jäävät alueet ovat merkittäviä tekijöitä maaseudun
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Hannu Puurunen

Rakennusperinnön hoidossa on painopiste siirtymässä laaja-alaiseen ja ohjelmalliseen toimintaan yksittäisten kohteiden sijasta. Aluekokonaisuuksien säilyttämisessä maisemarakenteen ja ympäristön piirteiden inventointi ja analyysi korostuu suhteessa rakennuskohtaiseen arvottamiseen.
Sekä EU että kansallinen lainsäädäntömme korostavat maakunta- ja kuntatason päätöksentekoa. Tämän myötä
rakennusperinnön hoidon ohjaus ja vastuu siirtyvät yhä
enemmän maakunta- ja kuntatasolle. Valtionhallinnon tehtävinä korostuvat lainsäädännöllisten ja taloudellisten edellytysten luominen, valtakunnallisesti merkittävien kohteiden määrittäminen, sektorikohtaiset inventoinnit sekä
menetelmien ja järjestelmien kehittäminen rakennusperinnön hoidon tukemiseksi.
Kansalaisten aktiivinen osallistuminen, mitä mm.
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, tulee edelleen voimistuessaan muuttamaan kulttuuriperintökohteiden määrittelyä ja hoitoa erityisesti kuntatasolla. Kulttuuriympäristöt ovat ihmisten arki- ja virkistysympäristöä, jonka
oikeasta hoidosta on lukuisia, ristiriitaisiakin näkemyksiä.
Lainsäädännöllisiä keinoja täydentämään on alettu
kehittää uudentyyppisiä, kattavampia ja aiempaa enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintatapoja. Sopimusmenettely on eräs tällainen uusi toimintamalli.
Kulttuurimatkailun maailmanlaajuinen kasvu heijastuu
myös Suomeen. Rakennusperintö on viime vuosina yhä
useammin liittynyt matkailun ja elinkeinoelämän hankkeisiin. Sen ansiosta rakennusperinnön hoidon ja käytön alalle
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on tullut uusia toimijoita ja rahoitusmalleja.
Kunnissa ja rakennusperinnön hoidon ammattilaisten
keskuudessa on ryhdytty toimeen erilaisten uhkatekijöiden, kuten luonnonmullistusten ja tulipalojen, vaarojen
tunnistamiseksi ja niihin varautumiseksi. Kunnissa lähtökohtana on mm. uuden pelastustoimilain velvoite laatia
kunnan riskikartoitus.

Kansalaistoiminta
Kansalaistoiminnalla on merkittävä tehtävä rakennusperinnön yleisen arvostuksen ja tietämyksen lisäämisessä.
Maassamme toimii useita järjestöjä, jotka välittävät alan
kansainvälistä keskustelua Suomeen ja osallistuvat kulttuuriperinnön hoidon kehittämiseen. Monet seudulliset ja
paikalliset yhdistykset ovat syntyneet jonkin ajankohtaisen rakennussuojelukiistan motivoimina.
Kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset muodostavat merkittävän alueellisen rakennusperinnön hoitoon
keskittyneen toimijaverkon. Lisäksi ympäristöjärjestöjen

Eija-Liisa Lahnala

Miten rakennusperintöä hoidetaan

Hannu Puurunen
Hannu Puurunen

Sauvo/Eija Suna

ja monien ammatillisten järjestöjen toiminta sivuaa rakennetun kulttuuriympäristön, perinnemaiseman sekä korjausrakentamisen kysymyksiä.
Järjestöillä on parhaimmillaan keskeinen rooli paikallisena tietoisuuden herättäjänä, tiedotuksen ja neuvonnan
järjestäjänä sekä aloitteentekijänä rakennussuojelulakiin
perustuvassa suojelussa. Järjestöjen taloudelliset ja henkilöresurssit ovat kuitenkin yleensä hyvin niukat, mikä ratkaisevasti heikentää niiden mahdollisuuksia toimia osapuolena esimerkiksi maankäytön suunnitteluprosesseissa.

Museotoimi, inventoinnit
Maakunta- ja paikallismuseot keräävät, tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa rakennusperinnöstä ja sen hoidosta. Vain noin puolessa maakuntamuseoista on rakennustutkija tai vastaava asiantuntija.
Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaan ohjaukseen ja neuvontaan ei näissä muun viranomaistyön ohessa
tapahtuvana ole riittävästi resursseja. Esimerkki tuloksekkaasta korjausneuvonnasta on Pirkanmaan perinnerakennusmestarikokeilu PERA sekä eri puolille maata syntyneet korjausrakentamiskeskukset. Neuvonnan kysyntä on
jatkuvasti kasvanut.
Vuonna 1980 julkaistiin maamme ensimmäinen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen selvitys. Sitä täydennettiin vuonna 1993 ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteistyönä, ja parhaillaan
luetteloa jälleen tarkistetaan. Inventointeja ja selvityksiä
ovat Museoviraston ja maakuntamuseoiden lisäksi laatineet kunnat sekä maakuntien liitot ja aiemmin seutukaa-

valiitot. Rakennusperinnön inventointien laatiminen on
edistynyt puutteellisesti eivätkä arvottamisperusteet ole
kaikin osin yhtenäiset. Kattavien kuntainventointien puuttuessa on jouduttu turvautumaan seututason inventointeihin, joista kuitenkin puuttuvat paikalliset kohteet ja
arvioinnit.

Kasvatus ja koulutus
Kulttuuriympäristökasvatus on useiden vuosien ajan kuulunut esi- ja perusopetuksen opetusohjelmiin. Tavoitteiden siirtäminen käytäntöön on koulu- ja opettajakohtaista ja siten hyvin vaihtelevaa. Opetushallitus ja Museovirasto toteuttivat vuonna 1998-2000 yhteistyöhankkeen
Suomen Tammi. Sen tavoitteena oli lisätä museoiden ja
koulujen yhteistyötä, ohjata arvostamaan kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä sekä opettaa vaalimaan sitä.
Projektia jatketaan uudella kolmivuotisella jaksolla.
Rakennusperinnön korjausta ja tutkimista käsittelevää
opetusta annetaan sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että korkeakouluissa, mutta se on hajanaista ja pistemäistä. Opetuksen sisällöt vaihtelevat oppilaitok-sittain
ja vuosittain eikä yhtenäisiä opetussisältöjä ole määritelty.
Restaurointialan näyttötutkintojärjestelmä on käynnistynyt.
Erityisesti 1990-luvulla järjestettiin työllisyyskursseja,
joilla lisättiin rakennusalan ammattilaisten osaamista perinteisten materiaalien ja korjausmenetelmien käytöstä.
EU:n rahoitustuella on järjestetty hankekohtaista koulutusta ja mm. kyläsuunnittelua kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä.
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Tutkimus
Rakennusperintöä on tutkittu ensisijaisesti kulttuurisena
ja historiallisena ilmiönä. Muita aiheita ja ongelmia on tutkittu vain vähän. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristömuutosten, yhteiskuntataloudellisten seikkojen ja taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset rakennusperintöön. Myös
soveltava säilyttämiseen ja kunnossapitoon kohdistuva
tutkimus on vähäistä.
Rakennetun ympäristön ja yhdyskuntarakenteen tutkimusrahoituksen painotus on ollut teknisissä ja viimeaikoina erityisesti ekologisissa kysymyksissä. Rakennusperintöä ei ole integroitu muuhun rakentamista koskevaan
tutkimukseen, eikä sille ole ollut varattuna erityisrahoitusta.

Kaavoitus
Nykymuotoisen säilyttävän asemakaavoituksen kehittäminen alkoi puukaupungeissa 1970-luvun alkupuolella. Karkean arvion mukaan asemakaavoituksella on suojeltu noin
25 000 rakennusta. Vanhentuneita, alueen uudisrakentamiseen tähtääviä kaavoja on edelleen runsaasti. Kaavoitusta täydentämään on useilla alueilla laadittu rakentamistapaohjeita, joilla on ollut myönteinen ohjausvaikutus
korjaus- ja täydennysrakentamisessa.
Yleiskaavoitusta ei ole kehitetty rakennussuojelun kannalta asemakaavoitusta vastaavasti. Alueilla, joille ei laadita yksityiskohtaista kaavaa, rakennussuojelu on ollut
ongelmallista. Tosin monet yleis- ja seutukaavat sisältävät
rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä edistäviä merkintöjä ja määräyksiä.

Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Nykyinen rakennussuojelulaki säädettiin vuonna 1985.
Silloin selkeytettiin rakennuslain ja rakennussuojelulain
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käyttöä niin, että asemakaava-alueilla ja asemakaavoitettavilla alueilla turvataan rakennusperinnön säilyttäminen
ensisijaisesti rakennuslailla. Työnjako on ennallaan vuoden 2000 alusta voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennussuojelulain nojalla on suojeltu noin 200
pääasiassa yksityisomistuksessa olevaa rakennusryhmää tai
yksittäistä kohdetta. Valtion omistamia kohteita on asetuksen nojalla suojeltu yli 800.
Kirkkolaissa on säädetty evankelis-luterilaisten kirkkojen suojelusta. Sen nojalla ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ovat suojeltuja. Niitä on noin 500. Tätä nuorempia kirkkoja (noin 300 kpl) voidaan suojella Museoviraston esityksestä kirkkohallituksen päätöksellä.
Suomi on ratifioinut useita rakennusperinnön suojelua ja hoitoa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, jotka
velvoittavat meitä omalta osaltamme vaalimaan rakennusperintöä. Suomi osallistuu aktiivisesti muun muassa EU:n,
Euroopan neuvoston ja ICOMOSin rakennusperintöä
koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Taloudellinen tuki
Valtion taloudellinen tuki arvokkaiden rakennusten korjaamiseen aloitettiin 1980-luvulla. Se on koko ajan ollut
vaatimatonta. Tärkeimmät suoraan rakennusperintöön
kohdistuvat tuet ovat ympäristöhallinnon ja Museoviraston myöntämät avustukset. Suurimmillaan näiden avustusten vuositaso oli yhteensä noin 20 milj. markkaa 1990luvun puolivälissä. Sen jälkeen avustuksia on merkittävästi vähennetty ja viime vuosina taso on ollut noin 8 milj.
markkaa.
Avustuksilla on ollut kannustava vaikutus rakennusten kunnossapitoon ja oikea-aikaisiin korjauksiin sekä
myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Avustusten määrä kattaa kuitenkin vain pienen osan hakemuksissa esitetystä tarpeesta. Avustusjärjestelmän heikkoutena on tuen riittämättömyys ja sen kohdentumisen sattumanvaraisuus, koska se myönnetään hakemuksesta. Lisäksi se suosii kerralla
tehtäviä korjauksia jatkuvan kunnossapidon sijasta.
Ympäristöhallinnon avustuksia on myönnetty 1990luvun lopulla vuosittain noin 5 milj. mk. Hakemuksia on
tullut vuosittain noin 1700 yhteensä 50 milj. mk:n edestä
ja avustusta on voitu myöntää vain noin 350 hakijalle.
Museovirasto on myöntänyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen samana aikana keskimäärin 3 milj. mk vuodessa. Hakemuksia on tullut noin 400
yhteensä 30 milj. mk:n edestä ja avustusta on voitu myöntää noin 150 hakijalle. Avustuksen keskimääräinen suuruus on ollut 15 000 - 25 000 mk.
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Opetusministeriön avustukset seurantalojen korjauksiin kohdistuvat myös rakennusperinnön hoitoon. Näiden
avustusten suuruus on viime vuosina ollut noin 7 milj. mk.
Eräät muutkin valtionhallinnon taloudelliset tuet kuten
maa- ja metsätalousministeriön maatiloille kohdistama
tuki, valtion asuntorahaston korjausavustukset ja verotuksen kotitalousvähennykset sekä EU:n ohjelmiin liittyvät
tuet vaikuttavat rakennusperinnön hoitoon. Esimerkiksi
vuonna 2000 TE-keskusten jakamia varoja käytettiin kulttuuriympäristön hoitoon 7 milj. mk ja arkeologisiin kohteisiin 2,6 milj. mk.
Verotuksellisia keinoja korjausrakentamisen edistämisen ei ole maassamme käytetty. Kansainvälisesti vertailtaessa on nykyinen taloudellinen tuki rakennusperinnön hoitoon meillä huomattavan vähäistä.

Uusia toimintamalleja
Uudenlaista hallinnollista toimintamallia edustavat alueelliset ja kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat. Kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Parhaimmillaan kulttuuriympäristöohjelmien valmistelu on ollut laajaa ja vuorovaikutteista, myös kansalaisten paikallistietoon ja aktiivisuuteen perustuvaa.
Toinen uusi malli rakennusperinnön hoidossa on sopimusmenettely. Sitä on kokeiltu rautatieperinnön säilyttämisessä.

Kulttuuriympäristöohjelmat
Kulttuuriympäristöohjelmat kuvaavat kulttuuriympäristöjä ja ovat niiden hoidon toimenpideohjelmia. Ohjelmat toimivat myös hallinnon tukena muun muassa tuen suuntaamisessa sekä maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa.
Useat kunnat tai kuntaryhmät (noin 40) ovat laatineet oman kulttuuriympäristöohjelman. Se sisältää perustiedot paikkakunnan arvokkaista kohteista ja alueista sekä kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön historiasta. Ohjelma
antaa tietoa ympäristön arvojen vaalimisesta sekä kehittämismahdollisuuksista.
Paikallinen kulttuuriympäristöohjelma on parhaimmillaan toimiva vuorovaikutuksen väline kansalaisten ja päättäjien välillä. Myös kylä- ja asuinaluekohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat palvelevat kulttuuriperintötietoisuutta, kaavoitusta ja sitoutumista alueen kehittämiseen.
Alueelliset ympäristökeskukset ovat muiden yhteistyötahojen kanssa laatineet alueellisia kulttuuriympäristöohjelmia yhteisten toimintalinjojen luomiseksi. Monien ohjelmien ajantasaistaminen ja täydentäminen on ajankohtaista.
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