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1. JOHDANTO 

 

Rakennusperintöjen säilyttäminen omassa historiallisessa miljöössään on ollut viime 

vuosikymmeninä kiistan aihe sekä kansalaisten että viranomaisten keskuudessa. Raken-

nuksen säilyttämiseen tai purkamiseen vaikuttavat monet hallinnolliset asiat ja kansa-

laisten näkökulmat. Jokin rakennusperintö on voitu purkaa kansalaisten vastustuksesta 

huolimatta, kun taas toinen perintö eri alueella on pitänyt sitkeämmin pintansa. Tästä 

yhtenä esimerkkinä on ollut muun muassa Kokkolan ullavalainen 1890-luvulla raken-

nettu vanha talo, joka oli vaarassa jäädä rakennusperinnön puolikkaaksi (Yle Uutiset 

2014). Kyseisen tilanteen teki hankalaksi se, että rakennus- ja ympäristölautakunta oli 

päättänyt äänin 6–4 talon toisen puolikkaan purkamisesta, mutta museo ja osa kaupun-

gin virkamiehistä olivat koko rakennuksen sekä kulttuurimaiseman säilyttämisen kan-

nalla.  

 

Eri tahojen näkökulmissa ja tulkinnoissa on ollut täten jossain määrin pieniä eroavai-

suuksia. Rakennusperintöihin liittyy melko usein viranomaisten ja kuntalaisten henkilö-

kohtaisia näkemyksiä tai emootioita, jotka voivat ajaa jatkuvaan oman edun ajamiseen. 

Lainsäädännön kannalta alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana on Prusin mukaan 

(2013: 131) MRL 1 §:n lain yleistavoite. Kyseisen lain mukaan alueiden käyttö ja ra-

kentaminen tulee järjestää sillä tavalla, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristöl-

le ja edistetään kestävää kehitystä sekä kulttuurisesti että sosiaalisesti. Itse lain yleista-

voite edellyttää nykypäivänä alueiden käytön suunnittelussa mahdollisimman avointa ja 

vuorovaikutteista toimintatapaa. Muihin yleistavoitteisiin kuuluu muun muassa asian-

tuntemuksen monipuolisuus ja tiedottamisen avoimuus.  

 

Rakennusperinnön käsite on melko laaja ja erilaisia määritelmiä on eri tahoilta. Kivi-

laakson mukaan (2010: 3) rakennusperintöä ovat loppujen lopuksi kaikki ihmisen ra-

kentamat rakennukset, alueet ja muut rakenteet. Osa vanhemmista rakennusperinnöistä 

on suojeltu joko lailla tai kaavoituksen avulla, mutta on myös kohteita, joiden kohdalla 

suojelupäätöstä ei ole toistaiseksi tehty. Rakennustaiteellista tai historiallista merkitystä 

voi olla myös suojelemattomallakin kohteella, minkä takia jokaisen rakennusperinnön 

kohdalla tulisi aina tapauskohtaisesti pohtia mahdollisten muutosten oikeanlaista toteut-



6 

 

tamista. Rakennusperinnön lisäksi voidaan puhua myös kulttuuriympäristöstä, jos ra-

kennusperinnön ympäristöön sisältyy vielä muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa. 

Tässä tutkielmassa pääpainoni on kuitenkin vanhoissa 1800- ja 1900-luvun rakennuspe-

rinnöissä, jotka ovat osa aineellista kulttuuriperintöä rakennetussa ympäristössä ja suh-

teellisen hyvässä kunnossa uusiokäyttöä varten.  

 

Tulen esittämään tutkielmassa rakennussuojeluun liittyvien toimijoiden lisäksi raken-

nusten käyttötarkoituksen muutosta ja sen haasteita muun muassa kaavoituksen kannal-

ta. Rakennuksen uusiokäyttö on usein resurssiviisasta purkamisen sijaan nykypäivänä ja 

se säästää myös ympäröivää infrastruktuuria. Lisäksi yhteiskunnan ja rakennusten käyt-

tötarpeet muuttuvat usein nopeammalla syklillä kuin yksittäisen rakennuksen elinkaari. 

Ajan edetessä erilaisia vanhoja rakennuksia voi jäädä vaille käyttöä, kun tilojen kysyntä 

ja tarjonta eivät enää kohtaa. (Hernberg 2014: 16.) Tämä on usein jokseenkin harmillista 

niin paikan imagolle kuin myös jossain tapauksissa paikalliselle taloudelle, sillä tyhjät 

tilat ja hylätyt rakennukset luovat usein negatiivisen leiman koko alueelle. Tästä yhtenä 

esimerkkinä voidaan pitää Vaasan entisen Höyrymyllyn viljasiiloja Rantakadun ja Mu-

seokadun risteyksessä, jotka ovat olleet jatkuvan purkamisen tai säilyttämisen puinnin 

esimerkki yli 20 vuotta. Päätöksentekijöille jatkuvaa hankaluutta on aiheuttanut esimer-

kiksi monet uusiokäytön vaihtoehdot historiallisella alueella, perinnön tyyppiarvojen 

säilyttäminen, vaatimus asemakaavan muuttamisesta sekä taloudelliset rajoitteet. (Poh-

jalainen 17.5.2016.) Yle Pohjanmaan teettämä nettikysely kansalaisille kohteen ratkai-

sun pohdinnasta on kuitenkin vienyt prosessia eteenpäin kohti lopullista päätöksente-

koa. Suurin osa vastanneista toivoo täysin uutta rakennusta vanhan rakennusryhmän 

tilalle. (Yle Uutiset 2017.) Näiden kaltaisiin pulmiin vastaaminen 2010-luvulla vaatii 

tällä tavoin uutta ajattelutapaa rakennetun ympäristön käyttöön ja hallinointiin. 

 

Tavoitteenani tutkielmassa on selvittää rakennussuojeluun liittyvien toimijoiden välisen 

vuorovaikutuksen ja viestinnän kautta, miten aluekehittämisen konteksti kietoutuu tut-

kielman aiheeseen. Selvitän myös, että mitä muita tekijöitä rakennusperintöjen suoje-

luun voi liittyä ja miten nämä vaikuttavat alueen perintökohteen lopulliseen päätöksen-

tekoon liittyen kohteen suojeluun tai purkamiseen. Lyhyesti sanottuna tutkin rakennus-
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perintöjen arvottamisen ja suojelulainsäädännön problematiikkaa. Nämä kaksi kysy-

mystä toimivat täten tutkielmassa tutkimuskysymyksinä. 

 

Tutkin rakennusperinnön purkamisen ja säilyttämisen vastakkainasettelua arvottamisen 

sekä suojeluun liittyvän lainsäädännön näkökulmasta. Huomautan, että arvottamisen 

käsite perustuu tutkielman aiheen kontekstissa jonkin itsenäisen hallinnollisen alueen 

kansalliseen ohjaukseen ja itse sen lainsäädäntöönkin, joten tämän vuoksi olen sen tut-

kimukseen myös sisällyttänyt. Keskityn nimenomaan Suomen lainsäädäntöön ja muihin 

vaikuttaviin toimintoihin, mutta lisään myös brittiläisten tutkijoiden (eli David H. Tom-

backin ja Duncan McCallumin) pohdintoja mukaan rakennusperintöjen arvottamisesta. 

  

Etenen tutkielmassa eri asiaryhmittelyiden kautta aiheen yksityiskohtaisempaan tarkas-

teluun esittäessäni kolme rakennusperintöihin liittyvää tapausesimerkkiä ennen johto-

päätöksiä tutkimuskysymyksiini: 

 

1. Miten aluekehittäminen kietoutuu tutkielman aiheeseen? Mitä aluekehittämiseen 

ja sen kompleksisuuteen liittyviä käsitteitä rakennusperintöjen suojeluun erityi-

sesti sisältyy?  

2. Miksi jokin rakennusperintö voidaan joko osittain tai kokonaan purkaa toisen 

rakennusperinnön sijasta jollain alueella, vaikka sillä olisi kulttuurihistoriallista 

tai jotain muuta arvoa?  

 

Annan aluksi johdatusta aluekehittämiseen lyhyesti ja tietoa muutamista siihen liittyvis-

tä käsitteistä, joita voidaan soveltaa rakennussuojeluun liittyvien toimijoiden vuorovai-

kutukseen ja tutkielman johtopäätöksiin. 

 

 

1.1. Aluekehittämisen konteksti  

 

Urbaani uudistaminen missä tahansa kontekstissa ei tapahdu loppujen lopuksi missään 

tyhjiössä; se sisältää pikemminkin reflektoivaa prosessia eri asiayhteyksien kesken. To-
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dennäköisimmin kyseinen ilmiö on saanut vaikutteen yksilöiden toiminnasta eri pai-

koissa, johon historian tapahtumillakin on ollut osaa. (Hall & Barrett 2012: 151.) 

   

Myöskään aluekehittäminen ei tapahdu missään tyhjiössä. Katajamäen ja Lundströmin 

mukaan (Katajamäki & Lundström 2012: 22) aluekehittämisen tärkeimmät työvälineet 

liittyvät muun muassa maankäytönsuunnitteluun. Tämän ohella tärkeäksi mainitaan 

myös strateginen aluesuunnittelu- ja politiikka. Työn ydintä on joka tapauksessa luoda 

edellytyksiä erilaisille alueille kehittyä omista lähtökohdistaan ja edistää kaikin puolin 

kestävää kehitystä eri aluekehittämisen menetelmin. Aluekehittäminen koetaan varsin-

kin vuorovaikutteiseksi toiminnaksi, eli se ei ole pelkästään eri organisaatioiden välistä 

vuorovaikutusta tai viestintää vaan nimenomaan ihmisten välistä. Kun alueyhteisöjen 

ihmisillä on vuorovaikutusta ja luottamusta toisiinsa sekä monipuolisia kontakteja alu-

eensa ulkopuolelle, puhutaan sosiaalisesta pääomasta aluekehittämisen yhteydessä, joka 

on todettu olennaiseksi ehdoksi menestymiselle (Virkkala, Lundström & Katajamäki 

2015: 124). Jos periaatetta ei alueella vaalita, hyödylliset kehittämishankkeet ovat vaa-

rassa epäonnistua. 

 

Koska aluekehittäminen sisällöltään on tällä tavalla hyvin moninaista ja laaja-alaista, 

niin konfliktiherkkyys nousee esiin tässäkin kontekstissa. Kehittäminen voi olla jopa 

niin sanotusti pirullista. Lundström (2015: 38, 48) esittää, että päättymättömyys ja ih-

misten vaihtuvuus tekevät aluekehittämisestä niin sanotun pirullisen pelin. Tällä viita-

taan siihen, että yksilöt toimivat päättymättömästi kompleksisessa kentässä omista läh-

tökohdistaan, joka luo tällä tavalla konfliktiherkkyyttä esimerkiksi eri toimijoiden yrit-

täessä keskenään yhteensovittaa omia näkökulmiaan. 

 

 

1.2. Aluekehittämiseen liittyviä käsitteitä 

 

Tutkielmassa tulee nousemaan tiettyjä aluekehittämiseen liittyviä termejä, joiden ym-

märtäminen on hyödyksi tutkielman lukemisen ja johtopäätösten kannalta. Käsitteet 

liittyvät aluekehittämisen menettelytapoihin ja kompleksisuustieteisiin. Nämä ilmenevät 
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etenkin kaavoituksessa ja rakennussuojeluun liittyvien toimijoiden vuorovaikutuksen 

välillä. 

 

1.2.1. Rationaalinen menettelytapa  

 

Rationaalinen menettelytapa viittaa yleisesti johdonmukaisuuteen sekä tarkoituksenmu-

kaisimman keinon valintaan päätöksiä tehtäessä. Menettelytapaa on käytetty useimmi-

ten eri tekniikan alan hankkeisiin, kuten tutkielman aiheeseen liittyen eli rakennuksiin. 

Lähtökohtana on yleensä tarkka yksityiskohtainen tavoitteiden asettaminen, joka ei ota 

välttämättä kuitenkaan huomioon toimintaympäristön muutosta, jolloin tulevaisuuden 

ennustamisesta tulee usein arpajaiset. (Katajamäki & Lundström 2012: 23.) Nykypäivän 

melko nopeassa toimintaympäristön muutoksessa menettelytapa on päässyt kuitenkin 

hieman vanhentumaan.   

 

1.2.2. Kommunikatiivinen menettelytapa  

 

Kommunikatiivinen aluekehittämisen menettelytapa viittaa nimensä mukaisesti kansa-

laisten vuorovaikutteiseen toimintaan ja eri ryhmien yhteistyöhön. Kyseisessä menette-

lyssä on tarkoitus päästä kaikkien kannalta yhteisymmärrykseen ideaalisessa keskuste-

lutilanteessa ja pohtia eri toimijoiden kesken parhaat mahdolliset ratkaisut jollekin alu-

eelle. Toimijoina ovat yleensä eri hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen edustajat. (Emt. 

24.) Kaikki tarpeettomat esteet ovat ehdoton haitta ryhmien vuorovaikutukselle ja ym-

märrettävälle argumentaatiolle. Ne tulee täten epäilemättä poistaa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita erilaisuuden tukahduttamista, koska nimenomaan erilaisuus on kommunikatii-

visuuden menettelyn edellytys. (Kajanoja 1996: 29.)  

 

Kajanojan mukaan (emt. 69–70) kaikkia eturistiriitoja ei voida kuitenkaan sovittaa kes-

kenään reaalisessa maailmassa. Ideaalisen puhetilanteen ihannemallin hyväksyminen 

tarkoittaisi mahdollisesti vallitsevien alistussuhteiden hyväksymistä, tavoittamatonta 

utopiaa tai alistetussa asemassa olevien näkökulmasta valtaapitävien juonta, jossa peite-

tään tarkoituksella vuorovaikutuksen puutteellisuus. Osa eturistiriidoista voidaan sovit-

taa kohti ideaalisen keskustelutilanteen mallia, mutta luokkakonfliktissa on usein tämän 
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sijaan kysymys yhteiskunnallisesta pakkovaltaan liittyvästä eturistiriidasta, joka on niin 

sanotusti ennalta sovittamaton eri luokille. 

  

1.2.3. Kompleksinen adaptiivinen systeemi 

 

Kompleksisesta adaptiivisesta systeemistä voidaan pitää esimerkkinä lähes minkä ta-

hansa ryhmän tai systeemin toimintaa, esimerkiksi suurperheen tai ihmisen elimistön. 

Tällä tarkoitetaan joka tapauksessa systeemiä, joka koostuu yksittäisistä agenteista joilla 

on vapaus toimia ennustamattomasti. Muutoksen tapahtuessa agentit tai toimijat sopeu-

tuvat muiden kaltaistensa sääntöihin. Rakenteeltaan itse systeemi voi tällä tavoin muut-

tua ja niillä voi olla myös päällekkäisiä hierarkioita, jolloin toimija voi olla jäsen sa-

manaikaisesti monessa eri systeemissä. Toimijat ovat myös verkostoiltaan riippuvaisia 

toisistaan, jolloin yhden agentin toimet voivat muuttaa muiden toiminnan kontekstia. 

Keskeistä systeemille on loppujen lopuksi spontaanius, eli ne eivät vaadi tai tarvitse 

erillistä omaa johtajaa toimiakseen. (Lundström 2015: 27.) Käsitettä voidaan pitää näin 

erityisesti kompleksisuusajattelun perusyksikkönä. 

 

Kompleksiseen adaptiiviseen systeemiin sisältyy myös niin sanottu kompleksinen res-

ponsiivinen prosessi sen osana, joka viittaa enemmänkin ihmisten vuorovaikutukseen ja 

yhteistoimintaan ja painottaa prosessinäkökulmaa. Systeemiajattelu on käsitteelle kriit-

tistä, jota kompleksinen adaptiivinen systeemi taas päinvastoin painottaa. (Emt. 28.) 

 

1.2.4. Kaaospilotointi 

 

Kaaospilotointi viittaa kompleksisten kokonaisuuksien johtamistyyliin, jossa myönne-

tään kaiken kattavan tiedon puute ja painotetaan mahdollisuuksien avaruuteen heittäy-

tymistä. Johtamistyyli pitää olla kuitenkin aktiivista, sillä se vaatii prosessin kulkuun tai 

sen matkaan keskittymistä ja tilan jättämistä asioiden tulkinnoille. (Emt. 47.) Voidaan 

ajatella, että kyseinen tapa toimii rationaalisen menettelytavan vastakohtana, jossa pää-

paino ei ole lopullisissa tavoitepäätöksissä vaan nimenomaan tavoitteiden prosesseissa.  
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2. SUOJELU, ARVOTTAMINEN JA UUSIOKÄYTTÖ 

 

Tässä luvussa annan johdatusta rakennusperintöihin ja niiden suojeluun; esitän muun 

muassa hieman aiheen historiaa, rakennusperintöihin liittyvän oleellisen ohjauksen ja 

lainsäädännön. Tutkin myös rakennusperintöjen arvottamisen liittyviä tapoja ja pulmia. 

Luvun lopuksi tutkin vielä olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöä, rakennusten 

käyttötarkoituksen muutosta ja tähän liittyen onnistunutta uudistamista. 

 

 

2.1. Rakennusperinnöt ja niiden suojelu 

 

Kaupunkien rakennussuojeluliike syntyi maahamme 1960-luvulla. Se toimi tuolloin 

reaktiona vanhojen kaupunkialueiden purkamisiin, koska kaupungit haluttiin moderni-

soida vanhan aikakauden tieltä. Kaupunkeihin muutti paljon väkeä ja muutosvauhdin 

uskottiin jatkuvan vielä kauas tulevaisuuteen. Uudisrakentamien kasvoi näin kiihtyvällä 

vauhdilla ja erityisesti uusia betonirakennuksia ryhdyttiin rakentamaan alueille, joissa 

sijaitsi vanhoja puutaloja. Museovirasto kuitenkin huolestui 1970-luvulla kaupunkien 

nopeasta muutoksesta ja ryhtyi näin puolustamaan kulttuurisesti arvokkaimpia alueita, 

jolloin kyseisen tahon autoritaarisuus nousi merkittävästi. (Koponen 2000: 22.)  

 

Tietyt kaupunkien alueet ja yksittäiset rakennukset olivat aikoinaan objektiivisia mo-

numentteja, jotka arvioitiin suojelun arvoisiksi. Suojelulla tavoiteltiin erityisesti raken-

nuksien ja alueiden historiallisten kerrostumien turvaamista. Päätöksenteko ja suojelun 

rahoittaminen keskittyivät aluksi pääkaupunkiin Helsinkiin. Suojelu ei kuitenkaan pe-

rustunut aluksi paikallisiin erityisolosuhteisiin- tai kulttuuriin, vaan palveli lähtökohtai-

sesti autoritaarisen Museoviraston määrittämiä kansallisia tavoitteita. (Emt. 22.) 

 

Rakennusperintöjen suojelu ja niiden säilyttämisen motiivi piilee usein niiden alkupe-

räisissä kulttuurihistorialisissa arvoissa. Perintökohteen hyvällä kopiollakaan ei toden-

näköisesti pystyisi kyseisiä arvoja kumoamaan. Pieniä muutoksia ja korjauksia voidaan 

sen sijaan luvalla tehdä, mistä syntyy usein rakennuksen historiallinen kerrostuneisuus. 

Tämä lisää säilyttämisen arvoa Museoviraston mukaan, jollei materiaalien alkuperäi-
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syydestä olla täysin varmoja. Rakennuksen autenttisuus tunnelman kokemisena voi 

myös lisätä sen aitoutta ja arvoa materialististen perusteiden lisäksi. Kyseisten arvojen 

lisäksi suojelua on perusteltu joskus myös sen halpuudella, eli suojelijoiden kannattama 

käyttökuntoon entistäminen olisi kalliimpaa kuin nopea standardikorjaus, jolloin perin-

nön ominaispiirteet häviäisivät. Tämä on toiminut suojelijoiden puolesta uhkakuvana 

perinnöille, mutta halpuus on kuitenkin todettu epäuskottavaksi argumentiksi puolusta-

essa suojelua, koska onnistunut suojelu vaatii usein nykyään spesifiä osaamista ja oike-

anlaisia arvovalintoja. (Väisänen 2002: 36.)  

 

Viime vuosikymmenien aikana vanhan ja uuden rakennuskannan väliin on syntynyt 

myös jonkin verran kuilua rakennussuojelukäytännön vuoksi, sillä alueet koetaan taval-

lista arvokkaammaksi, mikäli alueella on iältään erityisen vanhoja rakennuksia. Useim-

miten rakennuskannat, joiden ikäarvolla ei ole kovinkaan enää suurta merkitystä, joutu-

vat usein modernimman rakennuskannan tielle. Rakennettu ympäristö saattaa jäädä 

myös maisemaltaan keskeneräiseksi, kun uuden suunnittelussa ei oteta huomioon jatku-

vasti muuttuvaa ympäristöä. Suunniteltu rakennustapa voi osoittautua näin helposti vää-

ränlaiseksi. Lisäksi uusien ja vanhojen rakennusten arkkitehtoniset eroavaisuudet voivat 

muodostaa tällä tavoin kunnan tai kaupungin alueisiin outoja ja ristiriitaisia tiloja. 

(Köykkä 2000: 7.)  

 

Nykyään kunnilla on hyvin merkittävä vastuu ympäristömme hoidosta. Ongelmia ym-

päristönhoidossa aiheuttaa kuitenkin usein kunnan sisäiset ongelmat, sillä Suomen kun-

tien ja kaupunkien pienten asukaslukujen puolesta virkamiesten osaaminen vaihtelee; 

asiantuntemus on joko melko puutteellista tai sitten hyvinkin monipuolista. Tämän li-

säksi eri tahot voivat toimia usein erillään; esimerkiksi rakennusvalvonta ja eri kulttuu-

riset tahot, kuten museot. Ympäristönhoidon kokonaiskuva voi olla tällä tavoin osin 

rikkonainen, jolloin onnistunut viestintä eri osapuolille koetaan usein vaikeaksi. Näiden 

kaltaisia ongelmia varten kuntia on kannustettu esimerkiksi kehittämään rakennuskult-

tuuri-inventointien ohella oma kulttuuriympäristöohjelmansa, jonka kantavana ideana 

on kansalaistoiminnan aktivointi ja spontaanius. (Tarjanne 2001: 197.) 
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2.2. Suojelun edellytykset ja lainsäädäntö pääpiirteittäin 

 

Rakennusperinnön arvokriteereinä rakennussuojelun pohjana ja edellytyksinä on pidetty 

muun muassa sen ikää, alkuperäisyyttä, tyypillisyyttä, maisema-arvoja sekä kulttuuri-

historiallisia arvoja. Myös perinnön restauroinnissa, eli rakennutun ympäristön, raken-

nuksen tai sen osan entisöivällä korjauksella, painotetaan kohteen arkkitehtuurin ohella 

muun muassa rakennusmateriaalien ja rakennustekniikan autenttisuutta. (Lähteenmäki 

2017: 63; Valtion rakennusperinnön vaaliminen 1997: 19–20.) Rakennussuojelun edel-

lytykset voivat olla tällä tavalla melko moninaisia, joten rakennusperinnön arvojen plu-

ralismille täytyy antaa tilaa. Tämä sen takia, että päätöksiä tehtäessä oikeudenmukaisesti 

koko yhteiskuntaa varten, perintöä pitää tarkastella eri arvojen muodostamana kokonai-

suutena. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitus, laki rakennusperinnön suojelemisesta 

ja rakennuksen purkamista koskeva MRL:n ennakkovalvontajärjestelmä, joka antaa 

tietoa arvokkaiden kohteiden hankkeista, koskevat lainsäädännön kannalta rakennussuo-

jelua. Asemakaavoitus on rakennusperintölain 2 §:n mukaan ensisijainen keino kohteen 

suojelussa, jossa säädetään suojelemisen soveltamisalasta. Kyseisen lain suojeluedelly-

tyksistä säädetään taas 8 §:ssä. Tämän pykälän mukaan suojelu voidaan toteuttaa, mikäli 

kohde on joltain tasolta riittävän merkittävä; eli joko valtakunnalliselta, maakunnallisel-

ta tai paikalliselta tasolta. (Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori 2012: 527–528, 

530.) Maankäyttö- ja rakennuslain puolesta suojelun edellytykset määräytyvät MRL 54 

§:n mukaisesti asemakaavan sisältövaatimuksineen. Suojelupäätös on annettavissa ra-

kennussuojelulain nojalla, mikäli kaava ei täytä sen sisällön puolesta suojelullisia vaa-

timuksia. (Hollo 2009: 377.)  

 

Kaavoitusta pidetään tärkeimpänä ja ensisijaisena hallinnollis-oikeudellisena välineenä 

rakennussuojelussa ja kaavamuodot ovat tässä kontekstissa nykyään suuremmasta pie-

nempään maakuntakaava, yleiskaava ja aikaisemmin mainittu asemakaava (Museoviras-

to 2016). Näiden lisäksi vielä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toimii edellä 

mainittujen kaavamuotojen yläpuolella korkeimpana säädöksenä. Rakennussuojelu on 

kuitenkin toteutettu useimmiten käyttäen asemakaavaa johtuen sen yksityiskohtaisuu-
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desta ja paikallisesta vaikutuksesta (Ekroos ym. 2012: 528). Kyseistä kaavaa voidaan 

käyttää näin helposti ja konkreettisesti yksittäisten arvokkaiden rakennusperintöjen suo-

jeluun. 

  

Asemakaavaa ohjaa yleispiirteinen kaavoitus, jossa maakuntakaavaan ja oikeusvaikut-

teiseen yleiskaavaan pitää kiinnittää huomiota. Korkeampiarvoisella suunnittelun oh-

jaavalla tekijällä on lainsäädännön kannalta vaikutusta vain silloin, kun asemakaavaan 

on suunnitteilla sen laatimisen puolesta merkityksellistä ohjausta. On hyvä huomioida 

myös, että kaavan tärkein oikeusvaikutus perustuu asemakaavan noudattamisvelvolli-

suuteen. Asemakaava vaikuttaa täten kaikkeen oman vaikutusalueensa rakentamiseen ja 

muihin siihen liittyviin toimenpiteisiin, joita täytyy lähtökohtaisesti noudattaa. Lupien 

tulee olla myös ympäristönsuojelulain mukaisia, mikäli niillä on ympäristövaikutuksia 

kaavan vaikutusalueeseen. (Emt. 194, 204–205.) 

 

Itse rakennussuojelulaki uudistui vuonna 2010 laiksi rakennusperinnön suojelemiseen. 

Aiemmin rakennussuojelulaki oli valmistunut 1964 ja uudistettu 1985. (Lähteenmäki 

2017: 46–49.) Finlex sivustolta löytyy lisää tietoa lain säännöksistä ja tavoitteista. 

 

”Tämän lain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja 

alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä 

edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.” (Laki rakennusperinnön 

suojelemisesta 498/2010 2016)  

 

Kyseinen lainsäädäntö on kuitenkin koettu historiansa aikana suojelun kehityksen hidas-

teena harvaan tehtyjen uudistusten vuoksi, sillä uudistetusta laista huolimatta eri kau-

pungeissa aiheutuu kuitenkin uutisotsikoineen paikallisia suojelukiistoja (Lähteenmäki 

2017: 49). 

 

 

2.3. Perintöjen arvottaminen  

 

Jotkut saattavat kysyä, että miksi aina loppujen lopuksi vaivaudumme arvottamaan pe-

rintöämme? Voisi olettaa, että perintömme on jo niin sanotusti rahallisen arvon yläpuo-

lella. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen, sillä rakennettu perintö pitää olla joka 
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tapauksessa arvotettu jollain tavoin. (Tomback 2008: 205.) Rakennusperinnöillä on 

etenkin historiallisia arvoja, joiden kautta kohteen arvottaminen tapahtuu. Nämä liitty-

vät kohteen ikään, rakennushistoriaan ja käyttötarkoitukseen. (Lähteenmäki 2017: 63.) 

 

Brittitutkija David H. Tombackin mukaan (2008: 205) vanha sanonta on, että arvotta-

minen on taidetta, ei sinänsä tiedettä. Tosiasiassa arvottaminen on kuitenkin näiden 

kahden käsitteen yhdistelmä. Poliittisen, sosiaalisen ja liiketaloudellisen tutkimusyhtiön 

MORI:n eräässä mielipidemittauksessa todettiin vuonna 2003 Tombackin artikkelin 

mukaan (emt. 205), että suurin osa ihmisistä, hyvin selvästi yli puolet, asettivat positii-

visia arvoja rakennusperintöjä kohtaan. He näkivät perinnön muun muassa lisääntyvän 

turismin mahdollisuutena, uusien työpaikkojen synnyttäjänä, hyödyllisenä objektina 

historian opettamiseen ja paikkaa rikastuttavana tekijänä.   

 

Jotta kansalaiset pystyisivät paremmin kehittämään itselleen positiivisempaa suhdetta 

perintöjä kohtaan, niin englantilaisessa perintöstrategiassa on kehitetty neljän kokonai-

suuden perintökehä (ks. kuva 1). Kyseinen kehä muodostuu perinnön ymmärtämisestä, 

arvottamisesta, huolenpidosta sekä sen nauttimisesta. (Emt. 205.)  

 

 

Kuva 1. Perintökehä (Tomback 2008: 206). 
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Historialliset rakennusperinnöt ovat yleensä arvotettu käyttämällä perinteistä arvottami-

sen metodia. Niillä on täten perinteisesti jotain markkina-arvoa ja arvottaminen hoide-

taan normaaliin tapaan viranomaisten toimesta. Aina ei ole kuitenkaan näin; joissain 

tapauksissa rakkaustekijä tulee peliin mukaan ja hankinnat voivat maksaa yli markkina-

arvon. Näin voi olla myös metodeja, jotka asettavat arvoja ei-rahataloudellisiin hyötyi-

hin. (Tomback 2008: 205–206.) Voidaan puhua toisin sanoen arvorelativismista, jota 

pidetään arvo-objektivismin ja arvosubjektivismin yhdistelmänä. Tämä tarkoittaa, että 

yksilöillä tai ryhmillä on näkemys arvoista luonnollisena käsityksenä esimerkiksi pää-

määristä ja hyvästä yhteiskunnasta. (Tuominen 1992: 36.)  

 

Rakennussuojeluun sovellettavista arvoista liittyy usein käytännön tasoon, koska esi-

merkiksi inventointien avulla pyritään etsimään ja määrittämään rakennuksen kulttuuri-

historialliset arvot. Rakennussuojeluhallinnon osaamista arvottamiseen liittyen olisi 

kehitettävissä monitieteisen tutkimuksen avulla, sillä resurssipula ja rakennussuojelun 

historian ”nuoruus” ovat muinoin aiheuttaneet puutetta teoreettisesta tutkimuksesta 

muun muassa muuttuvan yhteiskunnan arvotusjärjestelmän vaikutuksesta kulttuurihisto-

rian arvottamiseen. Tässä on usein kysymys siitä, että rakennussuojelusta päätettäessä 

käytetään etenkin viranomaisiin vetoavia ja konkreettisia arviointimenetelmiä taloudel-

listen sekä vielä vähemmän käytettyjen esteettisten näkökulmien lisäksi. (Emt. 36.) 

Konkreettiset käyttöarvot liittyvät nimenomaan rakennuksen hyödyllisyyteen ja palve-

levuuteen yhteiskunnan erilaisten käyttötarpeiden kautta (Lähteenmäki 2017: 62).   

  

Julkisessa päätöksenteossa päänvaivaa aiheuttaa usein kansalaisten erilaiset preferenssit 

sekä myös erilainen ilmiöiden luokittelutapa. Arvottamiseen liittyy erilaisia mitta-

asteikkoja eri asioiden tai objektien luokitteluun liittyen. Ympäristönsuojelun järke-

vyyskysymyksiä arvottaessamme pohdimme usein niiden merkitystä universaalisti, 

emmekä välttämättä niiden hyötyjä itsellemme. Tähän kontekstiin eivät sovi välttämättä 

taloudelliset mitta-asteikot, vaikka jotkut pitävät kuitenkin markkinavoimien luomaa 

arvoa oleellisempana osana suojelua. (Oksanen 2000: 97.) Taloudelliset ja moraaliset 

näkökulmat poikkeavat tällä tavalla melko selkeästi toisistaan, eivätkä ne voi olla sa-

moin tavoin verrattavissa keskenään. 
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Nykyään arvottamiseen ja suojeluun liittyvät kysymykset ovat tulleet tässä luvussa viit-

taamieni esimerkkien kautta uudella tavalla pöydälle yhä nuorempien rakennusten jou-

tuessa muutoksen kohteeksi. Omana elinaikanamme rakennetut kiinteistöt joutuvat erit-

täin haasteelliseen tilanteeseen niiden arvoa määritettäessä viranomaisten ja muiden 

asianosaisten kesken (Hernberg 2014: 57). 

 

 

2.4. Vanhan rakennuskannan uusiokäyttö 

 

Uudisrakentamista voi ensinnäkin korvata käyttötarkoituksen muutoksella, eli järjestä-

mällä olemassa olevien tilojen käyttöä uudestaan voidaan luoda tilaa uudelle. Kyseistä 

termiä voidaan pitää tietynlaisena täydennysrakentamisen muotona, koska se on keino 

tiivistää olemassa olevia alueita tukeutuen olemassa olevaan infrastruktuuriin. Näin 

voidaan vähentää jonkin alueen päästöjä ja energiankulutusta, mikä toimii nykyään mo-

nien kuntien ja kaupunkien tavoitteena. (Emt. 56.) 

 

 

Kuva 2. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos kuvattuna sidosryhmien systeemikaa-

viona (Hernberg 2014: 21). 
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Kaavoituksen kannalta kohteen käyttötarkoituksen muutoksessa vaaditaan usein kaava-

muutosta. Tämän kesto riippuu tosin muun muassa kunnasta, neuvottelutilanteesta kaa-

voitukseen kuuluvien sidosryhmien kesken sekä itse kaavoittajan taloudellisesta tilan-

teesta (ks. kuva 2). Poikkeamismenettelyt toimivat yleensä paremmin pienempiin käyt-

tötarkoituksen muutoksiin, jolloin prosessin kesto on useimmiten nopeampi, mutta sisäl-

tää toisenlaisia vaatimuksia kuin varsinainen kaavamuutos. Hankkeen kannattavuuteen 

vaikuttaa joka tapauksessa moni asia, sillä kaavaprosessin keston lisäksi esimerkiksi 

mahdolliset kaavavalitukset, neuvotteluprosessit ennen kaavamuutosta ja kunnan tai 

kaupungin perimät maksut. (Hernberg 2014: 68.) 

 

Käyttötarkoituksen muutoksen perusongelmana nähdään kuitenkin melko usein käyttä-

jälähtöisyyden ja muutosasteen suhde. Vuokrasopimukset päätyvät usein melko lyhyen 

pituisiksi, vaikka asiakas uskoisi pidempään sopimukseen ja vaatisi lisäksi omaa yksi-

löllisyyttä rakennuksen käyttötarkoitukselta. Kulttuurihistoriallisten rakennusten kan-

nalta on kuitenkin tärkeää, että korjaaminen tai restaurointi ottaa huomioon kohteiden 

yleispätevyyden, koska rakennusperinnöt eivät välttämättä kestä jatkuvaa käyttötarkoi-

tuksen muutosta. Arvokkaat kohteet halutaan yleensä säilyttää ajattomana kokonaisuu-

tena ja muidenkin rakennusten tavoitteena on hyödyntää niiden alkuperäisiä ominai-

suuksia. Tämän perusongelman lisäksi sijainti on tekijä, jota ei voi muuttaa ja määrää 

myös paikan kehityssuuntaa. Tämäkin tekijä on myös oleellista huomioida käyttötarkoi-

tuksen muutoksessa. (Väisänen 2002: 44–46.) 

     

Rakennusperintöjen uusiokäyttö ei ole kuitenkaan nykypäivänä täysin uusi aate, sillä 

esimerkkejä löytyy lukuisia maastamme; esimerkiksi Vaasan yliopiston Fabriikin ra-

kennus on saneerattu muinoin puuvillatehtaasta yliopistoksi ja muu vanha tehdashalli on 

remontoitu muun muassa moderniksi Loft-tehtaaksi asuntoineen Turussa (Loft-tehdas 

2014).  Käyttötarkoituksen muutos on ollut näin perinteinen ja mahdollisimman järkevä 

tapa hyödyntää olemassa olevia tiloja sekä säästää ympäristöä (Hernberg 2014: 57). 

Rakennusperintöihin liittyvät projektit vaativat kuitenkin usein kansalaisten talkoohen-

keä ja muita liikekumppaneita isojen rahasummien puolesta, jotka liittyvät usein koh-

teen kalliiseen remonttiin.  
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Suomea kiertävä Alku-festivaalit on toiminut tästä esimerkkinä eräänlaisena ideapajana 

sekä foorumin tai regiimin kokoajana talkoovoimin uusien ideoiden kehittämisessä ja 

liikekumppanien löytämisessä (Alkufestival 2016). Tämän kaltaista toimintaa yhteis-

kunnan pitääkin tehdä, sillä verkostojen rakentaminen ja yhteinen ongelmanratkaisu 

toiminta kuuluu esimerkiksi Oxfordin emeritus professori C. Hoodin erääseen poliitti-

sen ympäristösääntelyinstrumenttien kategoriaan eli tukimekanismeihin ja kapasiteetin 

rakentamiseen. Tosin todetaan, että kyseisen instrumentin rahoituksen pitää olla kuiten-

kin mahdollisimman hyvin kohdistettu, koska esimerkiksi tutkimusrahoitus ei välttämät-

tä ole aina linjassa liiketoiminnan tarpeiden kanssa. (Taylor, Pollard, Rocks & Angus 

2012: 272, 278 & 281.)  

 

Ministeriön hallinnoimalla English Heritage -organisaatiolla on ollut varteenotettavia 

kokemuksia uudistamishankkeista laajoin joukoin koko Iso-Britanniassa. Kyseiset ko-

kemukset viittaavat siihen, että on olemassa universaaleja opetuksia onnistuneista histo-

riallisten ympäristöjen uudistamishankkeista. Duncan McCallum on luetellut (McCal-

lum 2008: 44) 10 asiaa, joita tulisi ottaa huomioon onnistuneessa perintöjen uudistami-

sessa. Tähän sisältyi erityisesti oikea toteuttamisen tahti uudistamisprosessissa, laaja ja 

kestävä lähestyminen kohdetta kohtaan, kunnioitus kohdetta ja paikallisia asukkaita 

kohtaan sekä vahva tulevaisuuden visio että riittävän aikainen keskustelu paikallisten 

viranomaisten ja muiden intressiryhmien välillä. Lisäksi mainittiin myös tallenteen ot-

taminen kohteesta ennen uudistamistyön alkua, jotta tulevaisuuden sukupolvet pystyisi-

vät paremmin ymmärtämään kohteen historiaa ja sen kehittymistä nykypäivään asti.  
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3. ERI OSATEKIJÄT RAKENNUSSUOJELUSSA JA KAAVOITUKSESSA 

 

Tässä luvussa esitän millaisia eri osatekijöitä rakennussuojeluun ja kaavoitukseen liittyy 

sekä miten toimijoiden välinen vuorovaikutus toimii prosessin aikana. Vuorovaikutuk-

sen luonne on etenkin luvun keskiössä. Lisäksi tarkastelen miten kaavoituksesta ja itse 

rakennusperinnöistä mahdolliset konfliktit voivat syntyä.  

 

 

3.1. Toimijat ja osallistujat 

 

Puhuttaessa rakennussuojelusta, viranomaistason kenttä jakautuu kansallisesti museo-

toimen, valtion ympäristöhallinnon sekä eri alueorganisaatioiden kesken. Tähän sisältyy 

myös kunnat ja maakuntaliitot. Keskeisin asiantuntijarooli on kuitenkin museoviran-

omaisilla, kun taas ympäristöministeriö ja ELY-keskukset luovat poliittiset edellytykset 

rakennusperinnön suojelun vaalimiselle kulttuuriset arvot mahdollisimman hyvin huo-

mioiden. Suurin osa suojelupäätöksistä tehdään loppujen lopuksi kunnissa kaavoitusta 

edelleen ensisijaisesti käyttäen. Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman paikalli-

sella tasolla maakuntien ja kuntien tavoitteiden kesken, jotta osapuolien muut tarpeet 

voisivat tulla myös huomioiduksi. (Kivilaakso 2010: 4.) Taulukossa 1 esitellään edellä 

mainittuja toimijoita tarkemmin. Ensimmäinen rivi luettelee toimijoita osajoukoittain ja 

toinen toimijoiden tehtäviä rakennussuojeluun liittyen. 
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Taulukko 1. Rakennussuojeluun kuuluvat toimijat Suomen rakennustaiteenmuseon mu-

kaan (Kivilaakso 2010: 5). 

 

 

Viranomaistahojen rinnalla suojelukeskusteluun voivat ottaa osaa myös eri kansalais-

tahot. Paikallisina kansalaistahoina toimivat muun muassa kotiseutu-, kylä- ja kaupun-

ginosayhdistykset, jotka voivat halutessaan osallistua ottamalla kantaa niin suojelupää-

tösprosessiin kuin oman toimialueensa markkinointiin. (Kivilaakso 2010: 4.) Tästä hy-

vänä esimerkkinä on vanhan Salon seudun osuuskaupan viljavarasto- ja myllyrakennuk-

sen kannatusyhdistys Pro Viljavarasto ry, jonka tarkoituksena on tukea toiminnallaan 

kohteen säilyttämistä ja kehittämistä niin, että siitä tulee osa uutta elinvoimaisempaa 

Saloa. Yhdistyksen tavoitteena oli selvittää vuoden 2016 loppuun mennessä edellytyk-

set kiinteistön peruskorjaukselle, käyttöönotolle, kannattavalle liiketoiminnalle ja rahoi-

tuksen lähteille. (Pro Viljavarasto. Tietoa meistä 2016.) Palaan kyseiseen aiheeseen ta-

pausesimerkeissä. 
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3.2. Osallistuminen kaavoitusprosessissa  

 

Kaavoittajat voivat ottaa muita toimijoita mukaan kaavoitukseen tarjoamalla heille vi-

ralliset osallistumiskanavat. Osallistamisen keinot suunnitellaan tällä tavalla osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelmissa. Tämä voi toteutua kaavoitusprosesseissa eri tasoilla; 

joko vain tiedottamalla osallisille kaavoituksesta tai osallisten mielipiteiden kokoami-

sella prosessin aikana. Näiden lisäksi se voi tapahtua myös aktiivisena monitahoisena 

vuorovaikutuksena eri toimijoiden kesken (ks. taulukko 2). (Roininen, Horelli & Wallin 

2003: 16.) Toisin sanoen kumppanuus tuottaa seuraavan taulukon perusteella parhaan 

vaikuttamisasteen kaavoituksessa. 

 

 

Taulukko 2. Eriasteisten osallistumiskeinojen ja osallistumistapojen suhde vuorovaiku-

tuksen luonteeseen ja päätöksentekoon (Roininen, Horelli & Wallin 2003: 17). 
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Vuoden 2001 tapaustutkimuksen osallistamismenetelmien kannalta osallistamiseen oli 

käytetty kaava-aineiston näytteillepanon lisäksi muun muassa asukastilaisuuksia, henki-

lökohtaisia kontakteja, aluetyöpajoja ja asukaskyselyjä. Kyseiseen tutkimukseen kuului 

yhdeksän seurattua kaavatapausta, jotka olivat Kuopion Pihlajaharjun osayleiskaava, 

Haapaveden keskustan osayleiskaava, Salon yleiskaava, Halikon keskustaajaman ydin-

alueen asemakaava, Oulun Kaakkurin työpaikka-alueen asemakaava, Ilmajoen Kosken-

korvan osayleiskaava, Mäntyharjun Toivola–Mynttilä–Peruvesi rantaosayleiskaava, 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ja Salon seudun maakuntakaava. Syntynyt osallista-

misen tulos jäi kuitenkin tuolloin 2000-luvun alussa loppujen lopuksi melko vähäiseksi. 

Syynä pidettiin muun muassa etenkin vääränlaista aikataulutusta. Paikallismedioiden 

kuitenkin todettiin kaavoittajien puolesta toimineen hyvin kuin myös kaavoittajien hen-

kilökohtaisten kontaktienkin. Uusien tapojen opettelu ja edellä mainittujen osallistamis-

tapojen leviämisen uskottiin vievän oman aikansa. (Roininen ym. 2003: 49.)  

 

Verkko-osallistumisen sivuston (Verkko-osallistuminen 2015) mukaan nykypäivänä 

Suomen kunnista 98 % käyttää Facebookia virallisena viestintäkanavanaan. Myös Twit-

ter ja YouTube ovat yleisiä kanavia Facebookin ohella. On kuitenkin todettu, että sosi-

aalisen median käyttö kaavoituksen virallisena tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana ei 

ole muuttunut vielä kovin yleiseksi. Sosiaalisen median käyttö työvälineenä on lisäksi 

Lapin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan vierasta myös kuntajohtajille. Heidän 

mukaansa tämä aiheuttaa esimerkiksi viestintätilanteissa liikaa epävarmuustekijöitä 

lainsäädännön hahmottamiseen. (Kaks.fi 2017.) Joka tapauksessa kaavoituksen ja kau-

punkikehityksen puolesta muun muassa Uudenmaan Tuusula, Järvenpää ja Helsinki 

ovat panostaneet Facebookin vaikuttamismahdollisuuksiin. Järvenpään kaupunkikehi-

tys- kanavan tavoitteena on etenkin vuorovaikutuksen aikaansaaminen, kun taas Helsin-

ki suunnittelee- ja Tuusulan kaavoitus- kanava toimivat yleisinä Facebookin tiedotuska-

navina kaavoitukseen sekä kaupunkikehitykseen liittyvissä asioissa. (Verkko-

osallistuminen 2015.) 

 

Kansalaisten vaikuttamisen puolesta on kuitenkin huomioitava se, että Isokankaan ja 

Vassisen (2010: 143) näkemyksen mukaan sosiaalisen median käyttäjät eivät useinkaan 

tartu todellisiin ongelmiin tai pyri vaikuttamaan positiivisella tavalla yhteiskuntaan. 
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Heille on ensisijaista, että saavat mahdollisimman hyvän maineen Internetissä. Tällöin 

ryhmäpolarisaatio usein voimistuu mitä useampi vastustaa tai kommentoi negatiiviseen 

sävyyn eri mielipiteisiin ja kannanottoihin. Lisäksi verkossa on olemassa eri osallistu-

misen tasoja; jotkut ottavat aidosti kantaa asiallisesti kommentoiden ja jakaen sisältöä, 

kun taas jotkut muut saattavat vain oleskella verkossa ja katsoa vuorovaikutusta sivusta 

(Isokangas & Vassinen 2010: 96). 

  

Ajat muuttuvat kuitenkin nykyään nopeasti ja positiivista muutosta on tänä vuosikym-

menellä todennäköisesti tapahtunut vanhempien ihmisten liittyessä nuorten ja nuorten 

aikuisten lisäksi Facebookiin (Pönkä 2014). Vaikutusvalta verkossa jakautuu tällä ta-

voin tasavertaisemmin aikuisten ihmisten kesken nykyään nuorten siirryttyä muihin 

yhteisöpalveluihin. Kaikista aktiivisempia sosiaalisen median käyttäjiä ovat 25–44-

vuotiaat ihmiset (ks. liite 1), jotka käyttävät vaikutuskanavaa muun muassa työhön, yh-

distystoimintaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Tilastoista kuitenkin huomaa selvästi, 

että kun ikä ylittää luvun 55, sosiaalisen median käyttöaktiivisuus vähenee huomatta-

vasti. Lisäksi myös sen, että yksilön koulutus ja asuinalue vaikuttavat käyttöaktiivisuu-

teen. 

 

 

3.3. Mahdolliset konfliktit 

 

Kaavoitus on loppujen lopuksi luonteeltaan eri toimijoiden ja tarpeiden vaatimuksia 

sovittelevaa suunnitteluprosessia, koska samaan alueeseen voi kohdistua monia eriluon-

toisia käyttötarpeita. Kokonaisuus on prioriteetiltaan suunnittelun kärkipäässä ja yhden 

toiminnan asettamia vaatimuksia ei voida ottaa huomioon mahdollisimman laadukkaasti 

kaikissa tapauksissa. Kaavoituksessa voidaan tästä johtuen päätyä valitsemaan esimer-

kiksi rakentamisen tai virkistyksen käyttötarpeen välillä jollakin alueella. Tämän lisäksi 

kaavoituksen tehtävänä on edelleen ohjata nimenomaan maankäyttöä mahdollisimman 

järkevästi alueen kokonaisuus huomioon ottaen. (Prusi 2013: 385–386.)   

 

Lisäksi Prusi (emt. 386, 388) mainitsee, että kaavoituksen lopputulos eri tarpeiden yh-

teensovittamisen kannalta ei välttämättä ole ympäristönsuojelun kannalta paras mahdol-
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linen, sillä nykyajan rakentamistarpeet pakottavat jossain määrin puuttumaan luonnon-

ympäristöön. Esimerkiksi melu, ympäristön pilaantuminen ja muut häiriötekijät ympä-

ristölle ovat hyvin yleisiä ihmisen toiminnoista. Tilanteen kokonaisarviointi on tällä 

tavoin eri tekijöiden osalta erittäin olennaista kaavoituksessa. Joskus ristiriitaisissa tilan-

teissa saattaa käydä niinkin, että joitain tavoitteita joudutaan asettamaan toisten edelle. 

Täten erilaisia paradokseja ympäristönsuojeluasioissa ei voida ratkaista ainoastaan asi-

antuntijoilla ja tietoa lisäämällä, koska kysymyksessä on usein myös eri toimijoiden ja 

osallisten arvonäkemyksistä ja intresseistä. 

  

Voidaan todeta, että kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen, vaihtoehtojen 

merkityksen ja eri vaikutusten kuvaaminen havainnollisesti esimerkiksi taulukoin ja 

tilastoin on hyvin tärkeää. Kaavan kokonaiskuvan ymmärtämistä helpottavat muun mu-

assa selkeät yhteenvedot, tiivistelmät ja karttoihin liitetyt legendat. Tämän kaltaisella 

käytännöllä kaikkien asianosaisten osallistuminen myös helpottuu. Myös mahdollisim-

man pätevällä perustelulla saadaan kulttuuriympäristön arvot huomioon tasavertaisesti 

muiden arvojen ja vaikutusten kanssa kaavassa. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoi-

tuksessa 2011: 19.) Kompleksisuus on täten tässäkin asiassa läsnä ja huomion arvoista, 

sillä useimmat ihmisyksilöt helposti pelkistävät asioita prosessoidessaan informaatiota 

todellisuudesta hahmotettua kompleksisuutta. Tilanteen korjaamiseksi tämä vaatii ene-

nevissä määrin tehokasta tiedon jäsentelyä ja integrointia. (Kar & Kar 2002: 379.)  

 

Myös itse rakennusperinnöt voivat olla muihin kaavoitukseen liittyvien asioiden lisäksi 

konfliktin keskipisteenä, koska arvokas rakennus voi olla myös yksityisomistuksessa 

julkisen omistuksen sijasta. Konfliktit syntyvät usein tästä syystä, kun julkinen valta 

haluaa suojella perintöä yksityiseltä edustajalta, jolla voi olla toisaalta omistusoikeus 

perintöön. Jos perinnön suojelu halutaan aidosti toteuttaa, niin ratkaisevaa on pääasiassa 

tehokkaan retoriikan keinot, kielen käyttö ja myös positiivisten arvojen perustelut maan 

tai rakennuksen omistajille. On todettu että ajallisten ulottuvuuksien näkyminen on ollut 

yksi merkittävimmistä perusteluista ja lingvistisistä keinoista kulttuuriperintöjen suoje-

luun liittyen, vaikka silloin tällöin joudutaan antamaan kohteelle myös taloudellisia pe-

rusteita. (Aarnipuu 2008: 22–23.) 
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4. TAPAUSESIMERKIT  

 

Tässä luvussa esitän kolme esimerkkiä rakennusperinnön suojelun ja käyttötarkoituksen 

muutoksen prosessista, joissa yhdessä tapauksessa esiintyy selvä suojelukiista. Esitän 

aluksi onnistuneen prosessin, toiseksi vielä vaiheessa olevan uusiokäytön kannalta ja 

lopuksi rakennukseen purkuun johtaneen prosessin. Tutkittavat rakennusperinnöt ovat 

Tyrnävän myllykirjaston rakennus, Salon seudun osuuskaupan vanha viljavarasto- ja 

myllyrakennus ja Helsingin purettu Merikadettikoulun rakennus. Tarkoituksenani on, 

että tutkimustapaukset eroavat paikan ja päätöksenteon prosessin ajan puolesta, jotta 

tapausten vertailu ja johtopäätösten teko onnistuisivat helpommin. Lisäksi tarkoituksena 

oli myös valita rakennusperinnöt, joilla on ikää ainakin yli puolivuosisataa, historiallista 

merkitystä paikalle sekä suojelun edellyttämä kunto käyttötarkoituksen muutosta varten.  

 

 

4.1. Tyrnävän myllykirjaston rakennusperintö  

 

Nykyisen Tyrnävän myllykirjaston alueen kohtalosta keskusteltiin moneen kertaan kun-

nanvaltuustossa 1990-luvun alussa. Pohdinnan aikana ympäristöministeriö oli kuitenkin 

arvioinut alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi teollisuusympäristöksi, joten alu-

een rakennuksia ei voinut purkaa. Kyseisen arvioinnin johdosta ja uuden kirjaston sijoit-

tamisesta vuonna 1919 pystytettyyn myllyyn herätti vanhan meijerinalueen uudelleen 

eloon. (Tölli 2004: 77.) Tällä tavalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevalla 

Tyrnävällä on jo aikoinaan onnistuttu uudistamaan rakennusperinnöstä onnistunut ko-

konaisuus ainakin pohjois-pohjanmaalaisten puolesta. Alueen uudistus sai nimittäin 

rakennussuojelupalkinnon Oulun lääniltä vuotta myöhemmin kulttuuriympäristön uu-

distamisesta eli vuonna 1995 (Kirjastovirma 2016). 
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Kuva 3. Tyrnävän nykyistä meijerialuetta rakennusperintöineen (Wikipedia 2016). 

 

Mutta päätös uuden kirjaston sijoittamisesta kohteeseen ei ollut tosin helppo Tyrnävän 

kunnalle, sillä uuden kirjaston rakentaminen tarkoitti koko meijerialueen kunnostamista. 

Hankaluutena nähtiin myös projektin kalleus kunnanvaltuustossa. Myönteiseen päätök-

seen vaikutti kuitenkin olennaisesti 30 prosentin avustus ympäristöministeriöltä alueen 

ostamiseen. (Tölli 2004: 77–78.)  Lisäksi kunnanvaltuutetut ja kouluhallitus pystyivät 

olemaan erittäin sitoutuneita hankkeeseen, sillä kunnan voittaessa rakennusurakan kil-

pailutuksessa siitä tuli entistä kollektiivisempi asia kuntalaisille. Tämä oli todettu mer-

kittäväksi tekijäksi hankkeen onnistumisessa. (Euroopan rakennusperintöpäivät 2013 

Pohjois-Pohjanmaalla 2013.) Lisäksi kohteen sijaintia on pidetty Matinollin (2014: 8) 

mukaan kirjastonkäytön puolesta hyvänä ja rakennussuojelua kiitettävänä kulttuuriteko-

na, joka on luonut kohteeseen vanhojen ja uusien osien laadukkaan kohtaamiseen. 

 

Vanhan rakennuksen autenttisuuden säilyttäminen kokonaisvaltaisesti sekä toimivien 

työskentely- että asiakastilojen vaatimukset otettiin suunnittelun lähtökohdiksi. Ulko-

asua pyrittiin myös kunnioittamaan, sillä ulkopuolisissa korjauksissa pyrittiin tekemään 

mahdollisimman vähän muutoksia. Työntekijöiden tarpeet ja julkista rakennusta koske-

vat määräykset huomioitiin luonnollisesti muutoksessa. (Euroopan rakennusperintöpäi-

vät 2013 Pohjois-Pohjanmaalla 2013.) 
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Onnistuneen suunnittelun ja rakentamisen johdosta tyrnäväläistä historiaa jäi kenties 

pysyvästi näkyviin niin nuorten kuin vanhojen ihmisten silmille, sillä se käynnisti myös 

alueen muiden rakennusten kunnostamisen. Alueella toimii muun muassa monimuoto-

lukio, kunnan kriisiajan johtokeskus sekä alueen asuntoja on myös kunnostettu. Tämän 

kaltaisten toimintojen kautta alue on päässyt ilmeeltään modernisoitumaan ja siistiyty-

mään. (Tölli 2004: 78.)  

 

Kuntalaisten henkiset resurssit tuolloin todennäköisesti kasvoivat ja hanke antoi pieneen 

paikalliseen kuntaan rohkeutta tulevaisuuteen uusia uudistuksia kohtaan. Voidaan lo-

puksi todeta, että tyrnäväläisillä oli tarpeeksi luottamusta toisiinsa ja itse hankkeeseen 

sekä sosiaalista pääomaa riittävästi. Tapaukseen voidaan soveltaa aiemmin viittaamaani 

englantilaista perintökehää, koska kuntalaiset saivat loppujen lopuksi kyseisen kehän 

kokonaisuudet kiertämään keskenään eli perinnön ymmärtämisen, arvottamisen, huo-

lenpidon ja nauttimisen. 

 

 

4.2. Salon seudun osuuskaupan vanha viljavarasto- ja myllyrakennus  

 

Salon seudun osuuskaupan viljavarasto kuuluu Salon rautatieaseman kokonaisuuteen, 

joka kuuluu taas valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 

Kaupungin keskustan maamerkkinä toimiva viljavarasto- ja myllyrakennus on suunni-

teltu maatalousalan yhtiön Hankkijan toimesta vuosina 1935, 1941 ja 1950. Korkeampi 

viljasiilorakennelma rakennettiin myöhemmin vuonna 1951. (Museovirasto 2009.) 

 

Sekä viljavarasto että viljasiilot ovat sijoitettu kaupungin vuoden 2020 yleiskaavaan ja 

myös luokiteltu rakennus- tai kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojelta-

viksi kohteiksi, joiden purkaminen ja ulkoasun muuttaminen on tässäkin tapauksessa 

kielletty. Maakuntamuseo on antanut lausunnon, jossa todetaan rakennusryhmän muo-

dostavan kaupunkikuvan osalta olennaisen kokonaisuuden. (Pro Viljavarasto. Viljava-

raston tarinaa 2016.) 
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Kuva 4. SSO:n vanha viljavarasto- ja myllyrakennus (Maaseudun tulevaisuus 

11.9.2016). 

 

Varsinais-Suomen ELY tutki omasta aloitteestaan, että voidaanko rakennusperintölain 

nojalla suojella siilot ja itse mylly- ja viljavarastorakennus. Kyseinen organisaatio katsoi 

loppujen lopuksi, ettei tämä ollut riittävän perusteltua. Kaavoitusta pidettiin asemakaa-

va-alueella tärkeimpänä välineenä sekä rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin edellyt-

tämiä erityisiä perusteluja suojelulle ei ilmennyt. (Ely-keskus 2016.) 

 

Museoviraston puolelta pidettiin tärkeänä, että lopulliset vaikuttavat ratkaisut kohtee-

seen perustuvat yleis- ja asemakaavaan, eli itse alueen kokonaissuunnitelmaan. Salon 

kaupunki on todennut myös, että alueen suunnittelu kokonaisuutena tulee olemaan pää-

määrä sen kehittämisessä. Asemakaavaa laadittaessa yleiskaavan ratkaisut tulevat toi-

mimaan ohjenuorana. Rakennusryhmän suojelua ja sen uudelleenkäyttöä pyritään joka 

tapauksessa tutkimaan ja ratkaisemaan asemakaavalla muut ylemmät kaavat ja MRL:n 

sisältö huomioon ottaen, jolloin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla integroida koh-

de ja alueen tulevaisuuden käyttö toimivaksi järjestelmäksi. (Emt. 2016.)  

 

SSO:n rakennusperintö on Salon keskustalle historiallinen ja selkeä maamerkki, mutta 

on joka tapauksessa päässyt hieman rappeutumaan alueen maisemaa katsoen sillä se 

sijaitsee muun muassa kaupungin pääkauppakeskuksen vieressä. Salolaiset ovat saatta-
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neet tällä tavoin toivoa vanhan rakennusryhmän purkamista, mutta suojelupäätöksen 

tullessa kaupunkilaiset ryhtyivät yhdessä ideoimaan rakennukselle uusiokäytön mahdol-

lisuuksia muun muassa sosiaalisen median viestinnän ja aiemmin viittaamaani Alku-

talkoofestivaalien vetämänä (Alkufestival 2016). Pro Viljavarasto ry ja Q-tutkimus to-

teuttivat myös yhteistyössä kehittämiskyselyn, josta kävi ilmi että rakennukseen halu-

taan eniten kahviloita, ravintoloita ja erilaista myyntitoimintaa. Johtopäätöksissä todet-

tiin myös muun muassa, että rakennus pitää saada järkevään käyttöön ja luoda siitä 

houkutteleva käyntikortti kaikille ihmisille. Liiketoiminnallinen sijainti rakennuksella 

on kuitenkin hyvä ja hanketta enimmäkseen kannatetaan, vaikka rakennuksen purkamis-

ta on joidenkin osalta toivottu. (Pro viljavarasto. Viljavaraston kehittämiskyselyn tulok-

sia 2016.) 

 

 

4.3. Helsingin Merikadettikoulun rakennus 

 

 

Kuva 5. Helsingin entinen Merikadettikoulun rakennus (Merikadettikoulu 2005). 

 

Helsingin Merikadettikoulun punatiilinen asuntola purettiin reilut kymmenen vuotta 

sitten syksyllä 2006, joka aiheutti konfliktia kaupungin hallinnollisten päätösten ja joi-

denkin kaupunkilaisten keskuudessa, etenkin järjestöjen puolesta Katajanokkaseura 

ry:ssä. Rakennus sijaitsi Helsingin Katajanokan Linnankujalla ja sen tilalle päätettiin 

loppujen lopuksi rakentaa uusi asuinrakennus. (Merikadettikoulu 2005.) Purkaminen 
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tehtiin ennen tiettyä maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa piili pääasiallinen syy 

purkamiselle (Jääskeläinen 2012). Muuten rakennus olisi todennäköisesti säilynyt suo-

jeltuna ja saatu uusiokäyttöön, esimerkiksi hotelliksi tai uudeksi asunnoksi maisemaan 

nähden. Ja nimenomaan, kun nykyään aluetta katsoo esimerkiksi Googlen karttapalvelu-

jen kautta, niin alueella on enimmäkseen erilaisia kerrostaloja kuin vanhemman kulttuu-

riympäristön piirteitä. Tämä asia on kuitenkin jokaisen omin silmin tulkittavissa. Tar-

kemmin katsoen puretun Merikadettikoulun läheisyydessä sijaitsee kuitenkin muita his-

toriallisia puolustusvoimien rakennuksia, muun muassa entinen Puolustusvoimien 

asuinrakennus Lutikkalinna.  

 

Purettu esimerkkitapaus rakennettiin todennäköisin tiedoin 1800-luvun lopulla ja re-

montoitiin asuntolaksi vuonna 1926. Rakennus siirrettiin puolustuslaitokselta valtion 

kiinteistölaitokselle 1990-luvun alussa ja myöhemmin vuonna 1996 rakennus kunnos-

tettiin puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimistotiloiksi. (Merikadettikoulu 2005.) 

 

Helsingin puretun Merikadettikoulun tapauksessa kysymys oli enimmäkseen juridiikas-

ta ja rakennuslupaan sisältyvästä purkamisesta ajalta ennen lainmuutosta 1129/2008, 

jolloin MRL 135 §:ään lisättiin uusi momentti. Kyseisellä momentilla viitataan MRL 

139 §:ään (Finlex. Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 2016).    

 

”Momentti koskee tilanteita, joissa rakennuksen tai sen osan purkaminen sisältyy 

uuden rakennuksen rakentamista tarkoittavaan rakennuslupahakemukseen. Ennen 

lainmuutosta sovellettiin tällaisessa tilanteessa purkamisharkintaan rakennuslu-

paharkintaa koskevia sääntöjä. Ongelmalliseksi koettiin, että edellytykset raken-

nusluvan myöntämiseksi ja toisaalta purkamislupaharkinta ovat erilaiset.” (Jääs-

keläinen 2012.)  

 

Rakennuksen purkutarina alkoi vuonna 2000, kun ensimmäinen rakennuslupa jätettiin 

käsittelyyn. Seuraavan vuoden helmikuussa (2001), ennen rakennusluvan päätösvaihet-

ta, tehtiin rakennuksesta silloisen rakennussuojelulain mukainen suojeluesitys. Väliai-

kainen toimenpidekielto koitti suojeluesitykselle, joka oli jo voimassa siinä vaiheessa 

kun rakennuslautakunta teki lupahakemuksesta päätöksen. Lautakunta kuitenkin myönsi 

rakennusluvan liittäen siihen määräyksen, ettei rakennustoimenpiteitä saanut aloittaa 

ennen kuin väliaikainen toimenpidekielto oli lainmukaisesti saatu selvitettyä. Rakennus-
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luvasta valitettiin hallinto-oikeuteen kaupungin toimesta, joka päättyi kuitenkin lupa-

päätöksen kumoamiseen. Suojeluesitys päätettiin sittemmin hylätä vuonna 2003. (Jääs-

keläinen 2012.)  

 

Kyseisestä päätöksestä valitettiin ympäristöministeriöön ja vieläpä KHO:een asti, mutta 

muutosta tilanteeseen ei tapahtunut. Tontille ei näin siunautunut lain suomaa suojelua, 

mutta ei myöskään neuvotteluista huolimatta kaavasuojelua. Oudoksi asiaksi todettiin 

myös, että Helsingin kaupunki ei käynnistänyt asemakaavan muuttamista joka oli jo 

vuodelta 1977. Ympäristöministeriökään ei osoittanut kaupungille MRL 177 §:n (eli 

suunnitteluvelvoitteen toteuttamisen määräystä) tarkoittamaa suunnitteluvelvoitetta 

asemakaavan muuttamiseksi. Vuonna 2005 rakennusluvasta käytiin omaa valitusproses-

sia edelleen KHO:ta myöten ja rakennuksen säilyttämisestäkin oli jonkinlainen aloite, 

mutta tämäkään ei johtanut mihinkään konkreettisiin toimiin. (Emt. 2012.) 

 

Rakennuksen purkamisen kontekstin puolesta vireillä oleva suojeluprosessi estää yleen-

sä myönteisen purkamislupapäätöksen, joka on toiminut hallintotuomioistuimien loogi-

sena normina. Mutta jos suojelukysymys on kuitenkin jo kertaalleen käyty läpi ylimpiä 

oikeusasteita myöten ja suojelu nostetaan silti pöydälle, on suojelussa kyse poikkeusti-

lanteesta. Lisäksi hallinnon oikeusvoimaoppi voi mahdollistaa uuden esityksen teon jo 

ratkaisusta asiasta, ja prosessit voivat toistua näin kerta toisensa jälkeen melko helposti 

jos tilannetta ei päästä syystä tai toisesta ratkaisemaan. Päätöksenteko ympäristönsuoje-

luun liittyvissä asioissa on ollut tämän perusteella usein oikeus- tai tarkoituksenmukai-

suusharkintaista. Purkamisluvat hoidetaan kuitenkin käyttäen oikeusharkintaa, kuten 

maankäyttö- ja rakennuslaissa yleensäkin paria poikkeusta lukuun ottamatta. (Emt. 

2012.) 

 

Tosiasia oli myös se, että ellei rakennusta asemakaavalla tai lain nojalla oltu päätetty 

suojella, purkamiselle ei löytynyt säädettyjä esteitä MRL 139.1 §:ssä (eli purkamisluvan 

edellytyksissä). Suojeluprosessissa tulee joka tapauksessa hankkia kaikki lainvoimaiset 

suojelua koskevat ratkaisut. Jos jokin kaava on viranomaisten mielestä vanhentunut, 

vaatii se modernisoinnin kannalta yleensä konkreettisia toimenpiteitä. Täytynee kuiten-

kin huomata ettei tämäkään ole täysin ehdoton normi. Jos arvojen hävittämisen vaara on 
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huomattavan selvää kansalaisten silmissä, purkamislupa tulee tässä tapauksessa hylätä, 

vaikka voimassa oleva kaava sen sallisikin. (Jääskeläinen 2012.) Väitettä tukee muun 

muassa se, että asemakaavaa laadittaessa on sen laatijalla vastuunaan varjella kulttuuri-

sia arvoja ja ottaa huomioon sisältövaatimukset MRL 54 §:ssä (Ekroos ym. 2012). 

Myös se, että rakennusperintökohteita ainakin pyritään suojelemaan, mikäli ne ovat ai-

dosti tiedostettu tärkeäksi kuntalaisille tai kaupunkilaisille.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää rakennusperintöjen suojelun ja uusiokäytön työken-

tän kompleksisuutta erityisesti aluekehittämisen näkökulmasta sekä perintöjen suojelun 

että purkamisen problematiikkaan liittyviä tekijöitä. Aluekehittämisen kontekstin puo-

lesta nousee yllättävänkin monia asioita, sillä kaikki Suomen rakennuksethan ovat sidot-

tuina ainakin yhteen alueeseen. Kommunikatiivisuus aluekehittämisen menettelytapana 

rakennussuojelun päätäntäverkostossa sekä osa kompleksisuustieteiden käsitteistä nou-

sevat tutkielman aineiston ja havaintojen perusteella melko selvästi esille. Tämä siksi, 

että rakennussuojelun verkostoon liittyvät tahot joutuvat usein viestimään toisilleen 

omia eri näkemyksiään suojelu- tai käyttötarkoituksen muutoksen prosessissa, joka vaa-

tii usein epäselvyyden hallintaa eri osapuolien volyymien vaihdellessa, kuten kaikissa 

esimerkkitapauksissa nähtiin. Lisäksi kaikkia vaihtoehtoja ei voida välttämättä yhteen-

sovittaa esimerkiksi lainsäädännön ja eritasoisten toimijoiden intressien tullessa vastaan. 

Tämän kaltainen toiminta usein haittaa rakennusalan rationaalista menettelyä ja päätök-

sentekoa, koska riskejä ja tulevaisuuden toimintaympäristön muutosta on usein vaikea 

ennakoida. Toisaalta rakennusperintökohteita voidaan kuitenkin kehittää laadukkaasti 

kumppanuuden muodossa, kuten Tyrnävän ja Salon esimerkkitapauksissa.  

 

Tutkielman havaintojen perusteella näyttäisi siltä, että mitä enemmän toimijoita ja muita 

asianosaisia rakennussuojelussa tai kaavoituksessa on, sitä enemmän suojelun koko-

naiskuva on vaarassa pirstaloitua liian moneen eriäviin näkökulmiin subjektiivisten 

mieltymysten ja luokittelutapojen vaihdellessa. Tämä nähtiin ainakin osittain Merika-

dettikoulun tapauksessa. Tämä on usein harmillista, koska suojelupäätökset on tarkoitus 

tehdä yleensä tilanteen kokonaiskuvan perusteella. Ymmärrettävä viestintä, tiedon jä-

sentäminen, hyvät yhteistoiminnalle organisoidut muodot, suojeluperustelut sekä vaiku-

tusten että vaihtoehtojen selkeä havainnollistaminen ovat onnistumisen kulmakiviä laa-

dukkaassa päätöksenteossa, joihin olen tutkielman aikana viitannut. On myös tieteelli-

sesti todettu, että laadukas kommunikatiivinen menettelytapa onnistuu usein parhaiten, 

jos osapuolia on mahdollisimman vähän tai sopivin määrin (Lundström 2015: 44). 

Aluekehittäminen kietoutuu tällä tavalla aiheeseen erityisen selvästi eri ryhmien tai toi-

mijoiden vuorovaikutuksen ja osallistumisen kautta. Tämän lisäksi myös asemakaavoi-
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tuksen kautta, joka luo nimenomaan edellytyksiä alueen kehittymiselle ja palvelujen 

saatavuudelle, ei välttämättä niiden takaamiselle. 

 

Kompleksisuuden käsitteistä nousee tutkielman havaintojen perusteella erityisesti 

kompleksinen responsiivinen prosessi. Kyseinen käsite perustui nimenomaan sekä yh-

teistoimintaan että vuorovaikutukseen ja oli osa kompleksista adaptiivista systeemiä. 

Rakennussuojelun kokonaisuutta voidaan kuvitella kompleksiseksi adaptiiviseksi sys-

teemiksi ja sen eri toimijoita kompleksisiksi responsiivisiksi prosesseiksi. Tämän vah-

vistaa suojelun eri toimijoiden puolueellinen informaatio ja toimintamallit, jotka pitää 

sopeuttaa suojelun kokonaisuuden systeemiin.  

 

Vastaus toiseen tutkimusongelmaani rakennusperinnön säilyttämisestä tai purkamisesta 

omalla alueellaan ei ole taas niin yksiselitteinen. Tämä siksi, että arvottamiseen ja suoje-

lulainsäädäntöön liittyy monia eri ristiriitaa aiheuttavia tekijöitä ja lakien välillä on pal-

jon riippuvaisuuksia; esimerkiksi rakennuksen purkamisen lupaharkintoihin ei välttä-

mättä ole sisällytetty ympäristöllisiä ja taloudellisia arviointeja vaikka niin on saatettu 

ymmärtää. Lisäksi purkaminen ei riipu välttämättä rakennuksen kunnosta, jos purkami-

nen ei tuhoa esimerkiksi ympäristön kauneusarvoja, kuten MRL 139 §.n ensimmäisessä 

momentissa määrätään. Tämä ilmiö nähtiin jälleen erityisesti Merikadettikoulun tapauk-

sessa. Jos kohde kuitenkin koetaan selvästi uhanalaiseksi, niin se voidaan määritellä 

säilyttämisen arvoiseksi. Arvottaminen ja lainsäädäntö kulkevat näin käsi kädessä, mut-

ta laki näyttäisi kuitenkin toimivan lähes aina ensisijaisena perusteena viranomaispää-

töksissä. Tällöin lainsäädäntö ainakin osittain kumoaisi kohteen historiallisia tai esteet-

tisiä arvoja, koska aineettomat arvot pitää pystyä perustelemaan hyvin myös aineellisilla 

arvoilla.  

 

Huomion arvoista on myös, että Museovirasto ja eri kansalaistoimijat muista poiketen 

toimivat usein aineettomien esteettisten arvojen kannattajana eivätkä välttämättä käytä 

tarkkaa lainsäädännön pohdintaa perintökohteiden suojelun suhteen. Museovirasto pyr-

kii suojelemaan perintöjä erityisesti kehottamalla kohteen kaavoittamista. Lisäksi kysei-

nen taho toimii asiantuntijana valtakunnallisella tasolla esimerkiksi rakennushistorian ja 

kaupunkikuvan määrittämisen osalta (Lähteenmäki 2017: 49). Kansalaistoimijat ja kau-
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pungin päättäjät toimivat taas enimmäkseen paikallisella tasolla määrittäessään kohteen 

aineellisia ja aineettomia arvoja, mikä voi toimia myös ristiriitaa aiheuttavana tekijänä 

päätöksenteossa. 

 

Kohteen säilyttämiseen vaikuttaa myös tutkielman havaintojen perusteella suojelulain-

säädännön ja erityisesti asemakaavan vaikutusalueen päivittäminen. Näiden jälkeen 

ylemmätkin kaavamuodot vaikuttavat kohteen suojeluun ja tavoitteisiin, jos niitä on 

olemassa kohteen alueella. Näyttää myös siltä, että mikäli rakennusperintöön liittyy 

merkittäviä maisemallisia ja kulttuuriympäristöllisiä arvoja itse rakennuksen autentti-

suuden lisäksi, perintö säilyy hyvin todennäköisesti suojelun kohteena. Toisin sanoen 

rakennusperintö on säilyttämisen arvoinen, mikäli se on entuudestaan määritelty sisäl-

tyvän merkittävän kulttuuriympäristön kokonaisuuteen. Tämä on pätenyt niin Tyrnäväs-

sä kuin muualla Suomessa erityisesti rakennettuihin teollisuusympäristöihin liittyen. 

Arvojen ohella kuntapolitiikallakin voidaan vaikuttaa konkreettisemmin tilanteeseen 

kaavoituksen osalta (ks. kuva 1).  

 

Tyrnävän myllykirjaston ja Salon viljavaraston tapausten kannalta voidaan tämän tut-

kielman perusteella päätellä, että mitä paikallisemmalta tai pienemmältä kunnalta suoje-

lun aloite ja perinnön kehittämisen halu syntyvät, sitä helpommin suojeluprosessi ja 

kohteen kehittäminen todennäköisesti toteutuvat. Tällä tavalla paikallisuus toimii ha-

vaintojen perusteella voimavarana rakennussuojelussakin ja alueen sisäinen sosiaalinen 

pääoma on paremman laatuista kuin suuremmissa kaupungeissa. Laadukkaalla viestin-

nällä kaikkien osallisten keskuudessa on myös edelleen merkitystä, koska se kasvattaa 

muun muassa kestävää lähestymistä ja aikaista keskustelua suojelukohteisiin liittyen. 

Tämä voi vaikuttaa myös siihen, että miten rakennusperinnön aluetta tai ympäristöä 

halutaan kehittää.  

 

On hyvä huomioida, että eri vuosikymmenillä ja esimerkkitapauksissa viestintä on ollut 

erilaista; 1990-luvulla ei välttämättä ollut tietotekniikalla tallennettuja ympäristöselvi-

tyksiä verkossa, joita kaikki kuntalaiset pystyisivät helposti katsastamaan. Tuolloin ei 

ollut myöskään nykypäivän Internet-pohjaisten kyselytutkimusten tai sosiaalisen medi-

an kulttuuria; eikä merkittävällä tasolla myöskään 2000-luvun alkupuolella. Tyrnävän 
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vanhasta meijerialueesta saatiin kuitenkin onnistunut kokonaisuus ilman Internetin 

apua. Tämän perusteella nykypäivän viestintäkulttuurin vaikutus suojeluun merkittäväl-

lä tasolla on kuitenkin sattuman varassa, koska esimerkiksi aikaisemmin viittaamani 

osallistumisen taso verkossa on ihmisillä erilaista. Tutkimusongelmasta nousee tällä 

tavoin myös yleisesti pirullisuuden teema aluekehittämiseen liittyen vuorovaikutuksen 

ja osallisuuden vaihdellessa viestinnän keinoista riippuen, tai sitten siitä riippumatta. 

 

Ympäristö- ja luontoarvojen lopullisesta asemasta Kuusiniemi katsoo (2000: 213), että 

lupa- ja valvontaviranomaisilla sekä heidän päätösten valituksia käsittelevillä tuomiois-

tuimilla on tässä asiassa ratkaisevin rooli. Päätöksissä arvottaminen tapahtuu nimen-

omaan juridisessa kontekstissa, mutta toisaalta ympäristöarvojen merkityksen korostus 

on enenevin määrin saanut huomiota vuosien edetessä. Lisäksi Kuusiniemi mainitsee 

(emt. 214), että eri ympäristönsuojelulakien lähtökohta on nimensä mukaisesti suojelu-

hakuista, vaikka ne sisältävät poikkeamisia erilaisissa tilanteissa. Poikkeamiseen ei ole 

silloin tällöin oikeudellisia edellytyksiä, mutta jokin laki-intressi voi olla myös joskus 

niin voimakas, että poikkeaminen on mahdollista suojeluarvoista riippumatta. Merika-

dettikoulun tapausta voidaan tarkastella tästäkin näkökulmasta.  

 

Tutkielman kokonaiskuvaa katsoen näyttää siltä että suojelu todennäköisesti toteutuu, 

mikäli se johtaa kaikkien asianosaisten kannalta historialliseen sekä emootioiden osalta 

tyydyttävään että tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Tämän lisäksi luotettavaa ja 

tarkkaa informaatiota pitää olla sisällytettynä suojelukohteeseen ja sen ympäristöön, 

jotta oikeanlainen restaurointi tai uusiokäyttö onnistuisi. Tämä asia pätee myös suojelu-

viranomaisiin. 

 

Rakennussuojeluun voidaan kaikkien havaintojen perusteella olettaa käytettävän myös 

mielellään kompleksisuusajattelua ja kaaospilotoinnin johtamistyyliä, koska aihetta voi-

daan tarkastella monesta eri näkökulmasta, jotka pitää sopeuttaa itse järjestelmän koko-

naisuuteen. Lisäksi siksi, että ohjeistaminen ylhäältä päin synnyttää usein konfliktia 

rakennussuojeluun liittyvien toimijoiden keskuudessa.     
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LIITE 1: Yhteisöpalveluiden käyttötarkoituksia 2016, prosenttiosuus väestöstä 

 

 

 

   

 

 



46 

 

   

 

 

  

   

 

 




