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Varhaisia vaiheita



1630

1666, 1684

1734

1883-1885 

1931-32
Asemakaavalaki

1958
Rakennuslaki

Pitkä traditio



Uusia suojelulinjauksia iduillaan

Sodat ja jälleenrakennus katkaisivat

Kansatieteellisen rakennustutkimuksen ja 
tallennuksen traditio

Säätyläisrakentaminen ja –kulttuuri 
viimeistään 1900-luvun alusta

Kaupunkitutkimus ja –suojelu; 1940-60 –
luvut vähittäisen kasvun aikaa

Linnat ja kirkot, monumenttien suojelun 
pitkä linja

1920 – 1930 -luvut



Historiallisesti tai taiteellisesti 
arvokkaat rakennukset ja 
kaupunkikuvat

Arvokas alue ”vanhaksi 
kaupunginosaksi” 

Määräyksiä ”taide- ja 
kulttuuriarvojen suojelemiseksi”. 

Porvoon vanha kaupunki 1936

- Tammisaari, Rauma, 
Senaatintori, Luostarinmäki

- 1950-luvulle asti 

Asemakaavalaki 1931, rakennussääntö -32



1960-luku



Institutionaalinen kulttuuripolitiikka

Aatteiden murros, radikalismi ja 
sosiaaliliberalismi

Yhteiskunnan tuki, ohjaus ja 
sääntely; hallintoa ja hallinnointia

Ympäristön- ja luonnonsuojelun uusi 
luonne ja aika

Shokkihoito 1960-1970-luvuilla

Murroksia ja ajan henkeä



Esitys1945, mietintö 1950 (julk 1954)

Rakennus, joka rakennushistoriallisesti tai 
käyttönsä vuoksi oli kulttuurihistoriallisesti 
erityisen huomattava tai johon liittyi historiallinen 
tapahtuma. 

Valtion ja kirkolliset rakennukset rajattiin 
ulkopuolelle

Myös kaava-alueella riippumatta siitä, oliko 
suojelu kaavatilanteen mukainen vai sen kanssa 
ristiriidassa.

Korvauspykälät tekivät valtion haluttomaksi 
päättämään suojelusta

57 rakennusta, usein purku-uhan alaisia 
kohteita. 

Rakennussuojelulaki 1964



Rakennussuojelukomitea 1974



Aloite Museovirastosta.

Määritteli rakennussuojelun kohteet, 
toiminta-alueen, aseman 
yhteiskunnassa.

Suojelun toiminta-ajatuksen 
selkeyttäminen sekä vakiintuneet, 
menettelyt sen toteuttamiselle.

Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun 
merkitys kasvoi.

.

Pääpiirteitä



Rakennettu ympäristö 
kansallisvarallisuutena, vrt. luonnonvarat.

Rakennetun ympäristön sosiaaliset ja 
taloudelliset merkitykset, osana hyvää 
elinympäristöä. 

Arvot ja arvottamisen, arvoihin perustuvat 
valinnat siitä, mitä ja kuinka säilytetään ja 
korjataan. 

Monimuotoisuuden käsite.

Jatkuvan kunnossapito, voimavaroja 
olevaan rakennettuun ympäristöön.

Kestävyys



“Nykyaika”, poimintoja



Museovirasto 1972

Maakuntamuseojärjestelmä, valtionavut, yms.

Kautta 1970-90-lukujen komiteoita ja selvityksiä; rahoitus, 
hallinto, jne.. 

RakSL ja valtion asetus 1985

MRL 1999; kaavoitus

Kaupungit  - myös teolliset ja modernit

Valtion huolenpito rakennusperinnöstään

Teollinen perintö, työväenperinne

Kirkkolaki 1993 muutoksineen

Laki ort.kirkosta

Nykyaikainen rakennussuojelu

– 1970-80 –lukujen lapsi



Saneerauskaavat

Pohjoismainen puukaupunki 1972-, Ruotsin 
aloite

Raporttisarja Trästäder i Norden 

Pohjoismainen konferenssi Norja, 1972

Uusi aika puukaupunkien historiassa.

Suojelukaavoja

Kunnostamiseen organisoitiin tukea. 

Yhtenäisten ympäristöjen, 

kokonaisuuksien merkitys 

Kaupunkiarkeologia!

Puukaupungit



Maankäyttö- ja rakennuslaki



Keskeinen suojeluväline
Muinaisjäännökset, rakennukset, 

maisema

VAT
2001, 2008, 2018

RKY

Alistamisesta luopuminen

Kansalliset kaupunkipuistot

MRL; pääpiirteitä



Kulttuuriympäristön hieman 
hajanainen sektorilainsäädäntö

Tukeutui 1970–1990 tehtyihin 
rakennuslain (1958) muutoksiin.

Erityinen huomio kaavojen ja 
rakentamisen laatuodotuksiin

Hyvä elinympäristö

Kestävyys

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Sisältövaatimukset

Vaikutusten arviointi

MRL; pääpiirteitä



Ajassa?



Rakennusperintöstrategia 2001, 
Kulttuuriympäristöstrategia 2014

Valtion kiinteistöhallinnon muutokset

MRL:n uudistaminen alkaa

Sujuvoittamnen, normien 
purkaminen

Sotien jälkeinen rakentaminen 

Tapahtunutta, vireillä



Kestävä kehitys

Uudelleenkäyttö; pysyvä osa 

rakentamista ja arkkitehtuuria

Väliaikaiskäytöt, uusi ja/tai 

innovatiivinen (kaupunki?)kulttuuri

Ilmastonmuutos

Rakentamisen laatu

Terve(ellinen) rakentaminen

Kansalaistoiminta

Oleva ympäristö infrastruktuurina



Perinteinen

Rakennuksen, rakennettujen kokonaisuuksien 

tasolla; miksi rakentaa uusi jos vanhaa voi 

käyttää

Säästäminen, toimenpiteiden minimointi, 

harkinta ja hyvä suunnittelu

Uusi, myös uusia ongelmia

Jo käytettyjä luonnonvaroja

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

Energiatehokkuus

Tilatehokkuus

Voimavara-ajattelu



http://www.valtiollerakennettu.fi/index

http://koulurakennus.fi/index

http://www.sadanvuodensatoa.fi/

http://akp.nba.fi/start
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