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3 Suomalainen puukaupunki suojeltuna ja 
elettynä 

3.1 Puukaupungin kehitys ja ympäristökokemus 

Puukaupunkien kehityskaari on itse asiassa kertomus modernin projektin etene-
miseen liittyvästä ilmiöstä ja sen taantumisesta, vaikka vasta 1960-luvulla voimis-
saan ollut moderni kaupunkiuudistus nähdään vahvasti puukaupunkiperinteen tu-
hoajana. Puukaupunkien kehitystä ovat 1500-luvulta lähtien leimanneet hallinto-
vallan pyrkimykset luoda säännönmukainen kaupunki tarkoin ennakkoon laadi-
tuin suunnitelmin. Renessanssin ajoista alkaen asemakaavalliset intressit perus-
tuivat ruutukaavaan. Kun tavoitteissa onnistuttiin maanmittaustaidon kehittymi-
sen myötä, kaupunki oli saatettu jo pitkälle matemaattis-luonnontieteellisen he-
gemonian säätelemään moderniin aikaan. Aluksi tekniikka palveli arkkitehtonisia 
tavoitteita, kuten olosuhteisiin nähden monumentaalisten katu- ja aukiotilojen 
luomista. Puukaupunkien muotoutumiseen vaikutti edelleen voimakkaasti myös 
kaupunkilaisten välitön kokemuksellinen ympäristösuhde, vaikka rakentamistapo-
jakin pyrittiin ohjaamaan yhä tehokkaammin keskeisenä päämääränä kaupungin 
ulkoinen edustavuus. Vasta kun teknisestä maanmittauksesta tuli 1800-luvun lo-
pulla suunnittelua määräävä tekijä, taantui puukaupungin asemakaavallinen kehi-
tys merkityksellisten teemojen puutteessa täysin skemaattisiksi ruutukaavoiksi.554 
Teknis-tieteellisen asenteen kaventama maailma muodostui sittemmin modernia 
aikaa hallitsevaksi todellisuudeksi. 

Kun julkinen valta oli menettänyt mielenkiintonsa puukaupunkien arkkiteh-
toniseen kehittämiseen, vietettiin niissä 1900-luvun alkupuolisko hiljaiseloa lä-
hinnä vanhaa rakennuskantaa tarpeen tullen korjaillen. Puukaupungin rakentelu 
perustui nyt pitkälti asukkaidensa arjessa kokemiin merkityksiin. Ei tapahtunut 

                                                        
554 Skemaattisista ruutukaavoista ks. Henrik Lilius, (a) ”Asemakaavoitus 1856 – 1900”. Suomen kau-
punkilaitoksen historia 2. 1870-luvulta autonomian ajan loppuun (toim. Päiviö Tommila). Suomen 
kaupunkiliitto. Helsinki 1983, 149. Lilius toteaa, ettei ruutukaavan suomia kaupunkitaiteellisia mah-
dollisuuksia enää 1800-luvun lopulla hyödynnetty. Korttelit toistuivat asemakaavoissa mekaanisesti ja 
kaava-alue jaettiin rutiininomaisesti suorakulmaiseen katuverkkoon ilman kaupunkitaiteellisia aiheita 
tai viheralueita. Suunnittelijoina eivät olleet välttämättä arkkitehdit vaan maanmittarit ja insinöörit. 
Jyväskylän v. 1899 laadittu skemaattinen kaava herätti voimakkaan vastareaktion antaen pontta omak-
sua 1890-luvun alussa Suomessakin tunnetuksi tulleen Camillo Sitten epäsäännöllisyyttä korostava 
kaupunki-ihanne. Puukaupunkien ns. progressiivisen kehitysvaiheen päättymisestä ks. myös Henrik 
Lilius, Suomalainen puukaupunki. Trästaden i Finland. The Finnish Wooden Town. Anders Nyborg A 
/ B. Rungsted Kyst 1985, 44. 
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juuri kehitystä, muttei vielä suuria mullistuksiakaan.555 Vielä 1950-luvulla vanho-
ja rakennustapoja tunteva ammattitaito oli tallella.556 Pian perinteiseen rakenta-
mistapaan perustuvat ammatit alkoivat kuitenkin kadota tarpeettomina. Tehokas 
teollinen rakennustuotanto pääsi vauhtiin 1960-luvulla ja betonista tuli vallitseva 
rakennusmateriaali.557 Kun puukaupunkien kehitys oli jo taantunut merkitysten 
ohennuttua julkisen vallan yksiulotteisessa suunnitteluotteessa, moderni kaupun-
kiuudistus viimeisteli vanhan kaupunkirakenteen hävityksen betoniin valetulla 
voimallaan. Samalla katosivat tonteille rakentuneet, monelle asukkaalle vielä 
merkitystäyteisyydessään vivahteikkaat elinpiirit. 

”Se (lapsuuden Raahe) oli hyvin turvallinen. Tosi turvallinen tunne, ei autoja 
paljon, eikä hevosiakaan. Ainoa milloin vähän pelättiin, oli markkinat, kun 
tuli markkinamiehet, jotka otti miestä väkevämpää. Romaneja, ja hevoset me-
ni hirveää vauhtia talvella reki perässä ja kesällä kärryt. Siihen aikaan oli 
tapana, että markkinamiehet oli yötä taloissa. […] Tämä oli hirveän turvalli-
nen paikka ja kun reviiri rupesi kasvamaan, osasi lähteä vähän kauemmaksi-
kin. Niin se on ollut sellainen pienen pojan ja tytön paratiisi. […] Silloin ka-
dut oli täynnä pieniä taloja, ei voitu kuvitellakaan isoja taloja Raaheen. Ei 
niistä osattu uneksiakaan, että mitään kerrostaloja tulee. Meillä oli kirkko, 
koulu, keskuskoulu, vanha SYP:n talo siinä Kirkkokadun kulmassa, jotka oli-
vat ihan valtavia rakennuksia. Ennen kuin kävi ensi kertaa Helsingissä, ei 
voinut ajatellakaan, että sellaisia kivitaloja oli olemassa. Kun Rautaruukki 
tuli ja silloiset päättäjät, niiden ihan vakaa suunnitelma oli, että katerpillaril-
la vanha kaupunki nurin. […] Muistan, kun luin lehdestä ja olin aivan kau-

                                                        
555 Asko Salokorpi, ”Kaupunkirakentaminen”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 3. Itsenäisyyden ai-
ka. Suomen kaupunkiliitto. Vantaa 1984, 306. Paikoitellen kaupunkikeskustojen vanhojen talojen 
omistajat alkoivat kuitenkin jo 1950-luvun alkuvuosina myydä tonttejaan rakennusliikkeille. Salokorpi 
viittaa Hämeenlinnan tilanteeseen, jossa kaavoitustyö kaupungin keskustan muuttamiseksi oli käyn-
nissä jo 1950-luvun puolella. 
556  Maija Kairamo, Restaurointietappeja aikaraiteella. Puoli vuosisataa rakennussuojelua ja res-
taurointia Suomessa. Lisensiaatintutkimus. Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosasto. Espoo 2005, 
12. Kairamon mukaan myös restaurointialalla vallitsi vielä 1950-luvulla suunnittelijoiden syvällinen 
perehtyneisyys rakennustaiteen historiaan, käsityötaitoon, perinteisiin materiaaleihin ja työtapoihin. 
557 Erkki Mäkiö, ”Miksi talot näyttävät joltakin”. Museoviraston rakennushistorian osaston aikakaus-
kirja 1 (toim. Marja-Leena Ikkala & Marja-Terttu Knapas). Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 
Helsinki 2006, 55. Mäkiön mukaan suuntaus työvoiman vähentämiseen orasti jo 1950-luvun alkupuo-
lella, kun tiilirungoista alettiin siirtyä paikalla valettuihin betonirunkoihin. Tällöin hävisivät muurarit 
ja sileävalu- eli suurmuottitekniikan myötä rapparit. Vuodesta 1955 vuoteen 1970 rakennuspaikalla 
tehty työ putosi hänen mukaansa kolmannekseen. Osa työstä siirtyi tehtaisiin edelleen käsityönä tehtä-
väksi, mutta osa hävisi rationalisoinnin myötä kokonaan. 
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huissani, että onpa hirveää, jos meillä ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan. 
Kaikki oli joidenkin koteja.” (RL41) 

Kaupunkiuudistus toi puolestaan suunnitteluun uusia merkityksiä. Idea hyvästä 
elinympäristöstä – teemoina mm. sosiaalinen tasavertaisuus, hygieenisyys, luon-
nonläheisyys ja valo – oli vahva, mutta sen mahdollisuuksia ei etsitty olemassa 
olevasta kaupungista, vaan abstraktiosta, joka konkreettisesti toteutettuna edellytti 
vanhan kaupunkirakenteen hävittämistä. Umpikortteleiden tilalle tuli avoin kau-
punkirakenne. Vahva eettinen lataus ei ottanut ihmistä kuitenkaan yksilönä, vaan 
massoina. Uudistuvissa kaupungin keskustoissa yksilöllisesti tonttiaan rakentavan 
kädenjälki vaihtui rakennusliikkeiden toteuttamiin kohteisiin. Niissä ihmisen oli 
määrä asua, muttei enää rakentaa. Raadolliseksi ja ankeaksi moderni todellisuus 
muodostui viimeistään siinä vaiheessa, kun teollinen rakennustuotanto alkoi halli-
ta kaupunkirakentamista varsin yksipuolisesti taloudellisen voiton janossa. Kau-
punki menetti merkitysulottuvuuksiaan kuten puukaupungit skemaattisten ruutu-
kaavojen myötä. Kaupungista tuli laskelmoinnin kohde. 

Puukaupunkien taantuminen aikanaan skemaattisen kaupunkisuunnitteluot-
teen vuoksi merkitsi samalla niiden uudestisyntymistä – suojeltuina. Mekaanisiksi 
kehittyneiden ruutukaavojen herättämä vastareaktio nosti historiallisista kaupun-
geista ihanteellisiksi keskiaikaisperäiset ja epäsäännölliset kaupungit, kuten Por-
voon vanhan kaupungin, joissa rationaalinen regularisointi ei ollut lyönyt läpi. 
Ruutukaavaisista kaupungeista niistäkin, joissa kaupunkitaiteelliset tavoitteet oli-
vat olleet aikanaan korkealla, kuten renessanssin henkeen suunnitellussa Raahessa, 
kiinnostuttiin vasta myöhemmin vastareaktiona funktionalismin avoimelle kortte-
lirakenteelle.558 Ensiksi miellyttiin sattumanvaraisen epäsäännölliseen, pittores-
kiin kaupunkiin. Suuntaa antoivat taiteilijat ja sielultaan kaiketi sellaiset, joille 
maailma ei avautunut vain järkiselityksin. 

                                                        
558 Henrik Lilius, ”Att bevara staden. Ett drag i finskt stadsbyggande kring seleskiftet”. Motiivi ja me-
todi. (Artikkeli julkaistu alun perin teoksessa Det moderna Skandinaviens framväxt: bidrag till de 
nordiska ländernas moderna historia, 1978, toim Rudolf Zeitler.) Taidehistoriallisia tutkimuksia 20. 
Taidehistorian seura. Helsinki 1999, 75-81. Lilius katsoo kaupunkisuunnittelun ja -suojelun yhdenty-
neen päämäärissään sekä 1800-luvun lopun skemaattisten ruutukaavojen että funktionalismin avoimen 
korttelirakenteen kritiikin myötä. Asko Salokorpi tarkastelee ns. strukturalismin tiiviin kompaktikau-
pungin nousua avoimen kaupunkirakenteen vastareaktioksi. Juuri minkäänlaista likeisyyttä perintei-
seen kaupunkiin ei voi tosin arvata tarkastelemalla esim. Helsingin Itä-Pasilaa ja Meri-Hakaa tai Van-
taan Koivukylää. Ks. Salokorpi 1984, 321-325. Salokorven mielestä tiivis kaupunkimalli onnistui jo 
paremmin Jyväskylän Kortepohjassa, jota koskeva kilpailu ratkaistiin v. 1964. Pitäen kilpailua aatteel-
lisesti tärkeänä hän toteaa Bengt Lundstenin suunnitelman nostaneen taas arvoonsa perinteisen ruutu-
kaavan ja mittakaavaltaan perinteiset talot. Hän kuvaa eriväristen, puuvuorattujen ja ruutukaavaan so-
vitettujen rivitalojen nojautuvan monella tapaa suomalaiseen perinteeseen. 
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Viehätys epäsäännöllisiin kaupunkeihin saattoi perustua osittain siihen, lähin-
nä kuitenkin tiedostamatta, että ne olivat muotoutuneet suuressa määrin ihmisen 
kokonaisvaltaisessa ympäristösuhteessa, ei vain tonteiltaan ja rakennuksiltaan, 
vaan myös katutiloiltaan. Tiedostetuin kriteerein vanhoja kaupunkeja alettiin ar-
vostaa ennen kaikkea näkymiensä vuoksi. Olihan julkisivujen sääntelyyn asti 
ulottuvalle kaupunkikuvan kontrollille muodostunut voimakas asema kaupunkien 
suunnittelussa renessanssista lähtien.559 Kun vanhoja kaupunkeja pidettiin opetuk-
sellisina lähtökohtina uuden kaupunkitilan suunnittelussa, otettiin niistä mallia lä-
hinnä fyysiseltä olemukseltaan, ei rakentumisen tavaltaan. Pitkälti kehollisuuden-
kin määrittämän kaupunkirakentamisen sijasta kaupunki syntyi nyt henkisin pon-
nisteluin piirustuspöytien, perspektiivikuvien ja pienoismallien ääressä. Kaupun-
gin rakentuminen tavalla, jossa yhteisön jäsenet sovittavat omaa palaansa naapu-
reidensa osuuteen kaupungista, oli korvautunut ammattisuunnittelijan kokonai-
suutta hallitsevalla visiolla.560 

Keskiaikaisen kadun kulku muodostui epäsäännölliseksi, koska kaupungin 
suunnitelmallisuus ei ulottunut laajoihin kokonaisuuksiin. Tontti muodosti kau-
pungin tärkeimmän osatekijän, joka jäsenneltiin omana kokonaisuutenaan ja suh-
teutettiin itsenäisenä yksikkönä katuun, ei niinkään viereisiin tontteihin. Katutilal-

                                                        
559 Kaupunkikuvallisen arvostuksen kehittymisestä, sitä palvelevasta julkisivusuunnittelusta sekä suh-
tautumisesta vanhoihin kaupunkeihin visuaalisen tarkastelun kohteina ks. Riitta Nikula, Yhtenäinen 
kaupunkikuva 1900 – 1930. Suomalaisen kaupunkirakentamisen ihanteista ja päämääristä, esimerk-
keinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi Vallila. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk utgivna av 
finska vetenskaps-societeten H. 127. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki 1981, 10, 34-42, 158-163. 
Osoituksena visuaalisesta kiinnostuksesta vanhoja kaupunkiympäristöjä kohtaan Nikula pitää niitä 
esittelevien kuvateosten suosiota. Suomalaisista kuvateoksista ks. Juhani Vikstedt, Suomen kaupunki-
en vanhaa rakennustaidetta. Otava. Helsinki 1926. Näkymättömän urbaanin kokemuksen puutteesta 
kaupunkisuunnittelun ongelman- ja tavoitteenasettelussa edelleen ks. Jouni Häkli, ”Näkyvä yhteiskun-
ta”. Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen (toim. Haarni et al.). Vastapaino. 
Tampere 1997, 49. 
560  Camillo Sitte nosti epäsäännölliset historialliset kaupungit arvostuksen kohteiksi kaupunki-
ihanteessaan. Näkemys oli pitkälti visuaalinen, mikä johti uuden kaupunkitilan suunnitteluun ennak-
koon ja ammattilaisvoimin, eri perustein kuin vapaammin yksittäisten rakentajien ohjauksessa muo-
toutuneen historiallisen kaupungin. Ks. Camillo Sitte, Kaupunkirakentamisen taide (alkuteos Der 
Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 1889, suom. Jarmo Kalanti). Kustantajat Sarmala 
Oy / Rakennusalan kustantajat RAK. Helsinki 2001, 167-168. Sitten mielestä tonttia ei saisi jättää ra-
kentajan vapaaseen käyttöön, koska yksittäiset rakennustaiteilijat kilpailisivat vain fasadien näyttä-
vyydellä. Harmoninen kokonaisvaikutelma edellytti rakennussuunnitelmien laatimista etukäteen. 
Tonttiin olisi siksi kiinnitettävä velvoite toteuttaa annettu rakennussuunnitelma ilman olennaisia muu-
toksia. Vrt. Nils Ahlberg, “Wooden Riga in a European Context”. The Wooden Heritage of Riga. 
LATVIA NOSTRA, Neputns. Riga 2001, 19. Alberg mainitsee Ruotsin Kiirunan puukaupunkina, joka 
suunniteltiin 1900-luvun alkupuolella esikuvana kaupunkirakenteen epäsäännöllisyys. Neitseelliselle 
maaperälle perustettu pienimittakaavainen kaupunki vaatimattomin rakennuksin ja kaareutuvin kaduin 
oli tyypillinen esimerkki keskiajan kaupunkikuvaa ihannoivasta suunnittelunäkemyksestä. 
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la arkkitehtonisena kokonaisuutena ei ollut merkitystä. Kaupunki tarvitsi katua 
lähinnä toimiakseen, jolloin sen kulku määrittyi käytännöllisten tarpeiden ja pai-
kallisten olosuhteiden mukaisesti. Renessanssiajalla kaupunkiin suhtauduttiin sen 
sijaan suunnitelmallisesti rakennettuna kokonaistaideteoksena. Katuverkosta 
muodostui kaupungin säännönmukaisuuden perusta, jonka varaan muut osatekijät 
rakentuivat. Kadulla oli nyt suuri monumentaalinen arvo, jolloin sen arkkitehtoni-
sen ilmeen luomisesta tuli merkittävä suunnittelupäämäärä. 1800-luvulle tultaessa 
katutilan taiteellinen merkitys vain kasvoi rakennusten palvellessa kokonaisuutta 
kadun edustavuuden tekijöinä. Visuaalinen estetiikka asetettiin toiminnallisuuden 
edelle. Klassistisen julkisivusommitelman symmetria toteutettiin tarvittaessa va-
leikkunoin. Kadusta oli tullut katseen kohteena oleva näkymä.561 Kaupunkien eri-
laisen rakentumisen tavan perusteella voidaan kysyä, olisiko raahelaista renes-
sanssin katutilaa itse asiassa perustellumpaa vaalia näkymiltään kuin keskiaikais-
peräistä Vanhaa Porvoota. 

Kaupunkikuvalla on varsin keskeinen merkitys tämänkin päivän suojelussa, 
mikä ilmenee suhteellisen painotetusti esimerkiksi kaavoituksen ja lainsäädännön 
tavoitteenasettelussa, vaikka kulttuurihistoriallinen konteksti autenttisuuskysy-
myksineen on toki laajempi. Kaupunkia on taipumus suojella erityisen tarkasti 
kadunpuoleisilta muutoksiltaan.562 Kaupunkikuva itsessään on jotain nähtävää.563 

                                                        
561 Ks. Henrik Lilius, (a) ”Suomalaisen kadun historiaa”. Motiivi ja metodi. (Artikkeli alun perin jul-
kaistu Arkkitehti – Arkitekten 4/1965.) Taidehistoriallisia tutkimuksia 20. Taidehistorian seura. Hel-
sinki 1999, 27, 29-32. Lilius toteaa renessanssiajan kadun kaupungin julkiseksi näyttämöksi. Korostet-
tuna kaupunki-ihanteen ilmaisuna kadun arkkitehtuuria alettiin 1600-luvulta lähtien säädellä viran-
omaismääräyksin. 1800-luvulle tultaessa omaksuttiin ns. point de vue -ajatus, jolloin kadulle suunni-
teltiin kohokohdiksi kokonaisuutta hallitsevia monumentaalirakennuksia. Katutilan rajautumista alet-
tiin korostaa myös mm. kattolistan ja kivijalan korkeusaseman, julkisivujen maalaamisen ja symmetri-
an avulla. 1800-luvun uusi katutyyppi oli puistokatu, aluksi terveydellisin ja paloturvallisin syin, sit-
temmin ensisijaisesti esteettisin ominaisuuksin perusteltuna. Kadun päätteen merkityksestä ja raken-
nuksen kaupunkikuvallisen aseman vaikutuksesta julkisivujen sommitteluun klassisessa kaupunkira-
kennustaiteessa ks. myös Pekka Helin, Jukka Turtiainen & Matti Vesikansa, Kaupunkikuva ja raken-
taminen. Kaupunkimaisten yhdyskuntien kehittämiskampanja, julkaisu 5/1982. Helsinki 1983, 26-38. 
562 Esim. Vanhassa Porvoossa ollaan oltu tarkkoja siitä, ettei kadun puoleiseen katonlappeeseen tehdä 
ikkunalyhtyjä. Ks. säilytettäviä rakennuksia koskevia kaavamääräyksiä Vanha Porvoo, 1. kaupungin-
osa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
563 Kaupunkikuvalle annetuista määritelmistä maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä tulkiten ks. Lauri 
Jääskeläinen & Olavi Syrjänen, Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön käsikirja. Ra-
kennustieto Oy. Helsinki 2003, 18. Kirjoittajat tarkoittavat kaupunkikuvalla kulkuväylille ja yleisille 
alueille näkyvää osaa fyysisestä kaupungista. Kaupunkikuvaan kuuluvat julkisivupinnat, kadut ja au-
kiot, rakennetun alueen sisällä olevat puistot, istutukset, valaisimet, kalusteet, liikennemerkit, mainos-
laitteet ja näkyvät vaakatasot päällysteineen. Vrt. Museoviraston ja ympäristöministeriön määritel-
mään ”Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä” sivulla http://www. rakennusperinto.fi/ 
muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (päivitetty 19.6.06, luettu 30.1.08). Kaupunki- tai taajamakuvalla 
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Sen syntymiseen ovat silti vaikuttaneet enemmän tai vähemmän muutkin seikat 
kuin visuaalisuuden logiikka. Kokemuksellinen ulottuvuus kasvaa myös silloin, 
kun kysytään, miksi kaupunkikuva miellyttää. Kaupunkikuvan mieluisuus tai epä-
mieluisuus saa lopullisen merkityksensä kokonaisvaltaisessa kokemuksessa, 
vaikka analyyttisesti ympäristöä tarkastellen muuta esitettäisiin.564 Näkymä voi 
miellyttää siihen elämänkokemuksen myötä liitettyjen odotusten vuoksi. Se miel-
lyttää myös tiedostamattomin tekijöin perustuen muistin ulottumattomiin painu-
neisiin kokemuksiin. Ei kaupunkikuvan arvostamisessa sinänsä olekaan mitään 
vikaa. Pikemminkin on kyse ylikorostumisen vaarasta sekä staattisuudesta silloin, 
kun pitäydytään näkyvässä. Mitä muuta silloin voi suojella kuin tuon näkyvän py-
syvyyttä? Kun esimerkiksi vanhat epäsäännölliset kaupungit huomattiin arvok-
kaiksi kiehtovilta näkymiltään, merkitsi kaupunkikuvallisen arvon osoittaminen 
kaupunkiin liitetyn merkityskokonaisuuden rikastumista uudella ulottuvuudella. 
Jos taas teema jää hallitsevaksi peittäen alleen muita tulkinnallisia konteksteja, 
merkitsee se puolestaan kaupungin köyhdyttämistä merkityksiltään. 

Paljastettaessa kaupunkikuvan mieluisuuteen liittyviä merkityksiä voitaisiin 
sen sijaan huomata muitakin kaupungin tulevan kehityksen ohjauksessa hyödyn-
nettäviä tekijöitä. Samalla voitaisiin laajentaa käsitevalikoimaa ja puhua vaikkapa 
kaupungin kosketettavuudesta, ääni-, tuoksu- ja makumaailmasta tai kuljeskelta-
vuudesta eli siitä, millaiseen liikkumiseen se houkuttaa. Kiehtovuus on hyvin 
moniulotteinen. Kaupungin aineellisen olemuksen syntytekijöiden hahmottami-
nen voi niin ikään tarjota kaupunkien tulevaisuutta ajatellen potentiaalia, kuten 
juuri keskiaikaisen kaupungin muotoutuminen ihmisen välittömässä, kehollisen 
moniaistisuuden ja tiedostamattoman intuitionkin suuntaamassa ympäristösuh-
teessa.565 Kaupunkilaisella oli merkittävä henkilökohtainen osuus jopa asemakaa-
varakenteen muotoutumisessa. Vanhan Porvoon kujat houkuttanevat nykyihmis-
täkin kuljeskeluun juuri siksi, että ne ovat saaneet aikanaan muotonsa pitkälti ih-
misaskelin mittaillen, oman tontin rajoja maastoon hahmotellen. Mitä lähemmäs 
nykyaikaa tullaan, sitä loitommalla yksilö on kaupungin rakentumisesta, osallis-

                                                        
tarkoitetaan ympäristön visuaalisesti hahmotettavaa asua. 
564 Kaupunkikuvasta kokonaisvaltaisena kokemuksena ks. Helin, Turtiainen & Vesikansa 1983, 9, 67. 
Kirjoittajat toteavat kaupunkikuvan käsitteen rajautuvan luonteeltaan objektiiviseen näkymään, vaikka 
sen sisältö syntyykin pitkän ajan kuluessa perustuen kokonaisvaltaiseen, useita inhimillisen kokemuk-
sen tasoja sisältävään subjektiiviseen mielikuvaan fyysisestä paikasta ja elämästä siinä. 
565 Vrt. Lewis Mumford, Kaupunkikulttuuri (alkuteos The Culture of Cities, suom. Lassi Huttunen). 
WSOY. Porvoo 1949, 40. Viitaten Maria Montessorin pedagogiikkaan Mumford korostaa moniaisti-
suuden merkitystä ja ylistää keskiaikaista kaupunkia kauneudessaan kaikkialla läsnä olevaksi ja kaikil-
la aisteilla koettavaksi taideteokseksi. 
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tumatta yleensä enää edes asumuksensa rakentamiseen. Suuntaus on ollut saattaa 
kaupungin suunnittelu ja rakentaminen yhä tiukemmin ammattilaisten haltuun 
kontrolloidun lopputuloksen aikaansaamiseksi.566 Käsityön hävittyä teolliselle ra-
kentamiselle ammattirakentajienkin suhteesta rakentamiseen uupuu kehollisen 
kokemisen vivahteikkuus. 

Puukaupunkien historiallista kehitystä, samoin kuin uudempaa kaupunki-
suunnittelua ja -suojelua voi lukea paitsi rakennetussa ympäristössä niin myös 
ihmisen ympäristösuhteessa tapahtuneiden muutosten valossa. Olennaista olisi 
huomata kokemistapojen yksipuolisuuden johdosta kaventuneen merkityskirjon 
kielteiset vaikutukset.567 Viimeistään suojeltaessa olisi tarpeen perehtyä myös sii-
hen, miten ympäristökokemuksen luonne, niin suunnittelussa, rakentamisessa 
kuin ihmisten yksilöllisessä arkielämässäkin on vaikuttanut kaupungin tekeytymi-
seen.568 Tärkeää on huomata kokemukselliset ulottuvuudet myös tämän päivän 
kaupunkielämän kannalta. Kaupunki elää tulkinnoissa.569 Mennyttä ymmärtäen 

                                                        
566 Kun mm. industrialismin ajalla kaupunkisuunnittelusta oli kadotettu taiteelliset päämäärät, haluttiin 
suunnittelu nostaa Suomessakin 1900-luvun alkupuolella taas arkkitehtivetoiseksi. Yhtenäisen kau-
punkikuvan saavuttamiseksi arkkitehtisuunnittelun haluttiin koskevan mahdollisimman kokonaisval-
taisesti sekä kaava- että rakennussuunnittelua. Tavoite tuli korostuneesti esille Eliel Saarisen Munkki-
niemi – Haaga-projektissa v. 1910 – 15. Ks. esim. Lilius 1999 (1978), 78-79. Liliuksen mukaan Saari-
nen tähdensi kaupunginosan suunnittelun olevan eri kaavatasoilta aina rakennussuunnitteluun asti yh-
den arkkitehdin tehtävä koskien sekä julkisia rakennuksia että asuntotyyppejä, jotta voitaisiin saavut-
taa yhtenäinen kokonaisuus. Tärkeällä sijalla suunnitelman visualisoinnissa olivat perspektiivikuvat ja 
pienoismallit. 
567 Ympäristön kokemistavoista ks. tässä tutkimuksessa 2.3.2 ”Esteettinen ympäristökokemus ja osal-
lisuus” luvussa 2.3 ”Ihminen ja ympäristö”. 
568 Vrt. Nikula 1981, 283. Nikulan mielestä taidehistoriallisessa tutkimuksessa on kiinnitetty liian vä-
hän huomiota siihen arkeen, joka kaupunkia viime kädessä rakentaa edistyksellisten ideoiden rinnalla. 
Menneisyys abstrahoidaan mielikuvaksi, jossa ei ole sijaa kaupungin tomuiselle arjelle, kuten raken-
tamisen viiveille ja kunnallisen päätöksenteon kiemuroille. Ks. myös rakentamiseen liittyneiden mer-
kitysten paljastamisesta uusien näkökulmien löytämiseksi arvottamiselle ja suojelulle Tuija Mikko-
nen, ”Rakennus kommunikaatiovälineenä”. Museoviraston rakennushistorian osaston aikakauskirja 1 
(toim. Marja-Leena Ikkala & Marja-Terttu Knapas). Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 
2006, 132-133. Mikkonen on pyrkinyt jäljittämään teollisuusrakennusten visuaalisten koodien tarkoi-
tusta yrityskuvan muodostumisesta kertovien kirjallisten lähteiden avulla. Toisinaan koodien tarkoitus 
on ollut yksiselitteisesti todennettavissa. Usein ne vaikuttavat olevan myös tiedostamattoman toimin-
nan tulosta, jolloin rakentaja ei pystyisi itsekään selkeästi hahmottamaan, mitä on halunnut ilmaista 
tietyillä rakennuksen piirteillä. Ks. myös väitöskirjaa aiheesta Tuija Mikkonen, Corporate Architectu-
re in Finland in the 1940s and 1950s: Factory Building as Architecture, Investment and Image. Suo-
malaisen tiedeakatemian toimituksia Humaniora 337. Helsinki 2005. Tutkimus käsittelee teollisuus-
arkkitehtuurin tehtävää yrityskuvan muodostumisessa keskeisenä kysymyksenä, miten yritykset ovat 
ilmaisseet identiteettiään rakennusten välityksellä tai kääntäen, kuinka rakennukset heijastavat yrityk-
sen identiteettiä. 
569 Vrt. Maunu Häyrynen, ”Suomenlinnaseminaarin tiimoilta mietittyä”. ICOMOS, Suomen osasto jä-
sentiedote 3/2006, 26-27. Pohtiessaan Suomenlinnaa kulttuuriympäristönä Häyrynen toteaa, ettei sillä 
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rakennamme tulevaa käymällä vuoropuhelua siitä, miksi kaupunki on rakentunut 
sellaiseksi kuin se on ja millä tavoin se on meille tänä päivänä antoisa. 

Puukaupunkien säilynyttä yhtenäisyyttä, miljöökokonaisuuksia osateki-
jöidensä yhdenmukaisine piirteineen pidetään nykyisin arvokkaana asiana. Mo-
dernin kaupunkiuudistuksen edellä puukaupungin merkittävyys kuihtui pahimmil-
laan vain hyödynnettäväksi rakennusmaaksi. Nyt yhtenäisyyden ihanteen puitteis-
sa mitätöidään vuorostaan niitä tekijöitä, jotka ehdittiin aikanaan rakentaa rikko-
maan historiallista kaupunkia paitsi kaupunkirakenteeltaan niin myös elämänta-
voiltaan ja yhteisöllisyydeltään. Tämän asenteen kritiikki ei tarkoita kuitenkaan 
sitä, että säilynyt yhtenäisyys joutaisi taas uhrattavaksi kevyesti muutoksen altta-
rille. Tarkoitus on pohtia sitä, miten kaupunkia voitaisiin eheyttää kaupunkikuval-
lista tarkastelua laajemmassa merkitysulottuvuudessa. Rikkimenneiden kaupunki-
en yksi olennaisimmista opetuksista lienee se, että jatkuvuus on rakennettava kä-
sillä olevasta. 

Kun tietyin kriteereiden yhtenäisyydeksi hahmotettu kokonaisuus koetaan 
rikkoutuneeksi, voi eheytyminen tapahtua häiriöksi koettuja tekijöitä poistamalla 
tai muuttamalla ympäristön ominaispiirteitä vastaaviksi. Kaikkea ei kuitenkaan 
voi, eikä tulekaan muuttaa tai poistaa. Kerrostaloa ei esimerkiksi yleensä pureta 
eikä sitä voi piilottaa tai kylliksi muuttaa. Toinen tie kokemuksen eheytymiseen 
on moniarvoisuuden hyväksyminen. Monimerkityksellisyyttä ylläpitämällä ja ha-
kemalla voitaneen eheyttää sitä, mikä on mitätöinnin kulttuurilla saatettu aika 
ajoin hajalle. Kun lamellikerrostaloa Vanhan Raahen sydämessä tai liikerakennus-
ta Vanhan Porvoon laitamilla ei voi kohtuudella purkaa, ei ole kehittävää pitää 
niitä ikuisena harminakaan. Viallisuuksia jatkuvasti osoittamalla kaupunkia voi 
olla vaikea elää ja suojella tuntematta jatkuvasti vaillinaisuutta, väkinäisyyttä ja 
pahaa oloa. Ehkä kaupunkia ei tulisi itse asiassa ajatellakaan rikkoutuneena, vaik-
ka se siltä visuaalisesti vaikuttaisikin, vaan vajaudessaan potentiaalisena. Oival-
tamalla vaihtoehtoisia merkityskytkentöjä – yhteyksiä asioiden välillä eri perus-
tein – voitaisiin kenties tuottaa eheyttä, kokemusta yhdestä kaupungista erilai-
suuksineenkin. Moniarvoisuudessa lienee otollisemmat mahdollisuudet siivittää 
kaupunkikokemusta kollektiiviseksi kehittävää dialogia. 

                                                        
ole vain yhtä historiaa, vaan maisemaa ovat tuottaneet ja arvottaneet mitä erilaisimmat ryhmät. Osa 
niistä on historiantutkijoiden mielenkiinnon kohteena, osan marginalisoituessa. Vastaavalla tavalla 
epärehellisenä hän pitää jonkin nykyisen käyttäjäryhmän kuittaamista vääränä ja moraalittomana. Hän 
kirjoittaa: ”Kiusallisista lieveilmiöistä huolimatta nuorten kaljaporukat ja larppaajat luovat omaa suh-
dettaan Suomenlinnaan, ja heidän joukostaan saattaa kukaties löytyä jokunen Suomenlinnan arvokes-
kustelun tuleva kävijäkin.” 
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Puukaupunkisuus ilmaisee tiettyä kaupungille ominaista merkitysulottuvuutta. 
Se on varsin vaikuttava Vanhassa Porvoossa ja Vanhassa Raahessa, mutta ei silti 
ainoa tulkintakehikko. Puukaupunki voidaan itsessäänkin tulkita kapea-alaisesti. 
Mitätöinnin makuun päästään myös kulttuurihistoriallisessa kontekstissa, ellei se 
kohtaa kaupunkilaisen arvomaailmaa.570 Asukaskin toivonee olevansa asuinympä-
ristöönsä liittämiltä arvostuksiltaan ennemmin hyväksytty kuin paheksuttu. Jotta 
tuettaisiin kaupunkilaisen eheytyvää suhdetta ympäristöönsä etääntymisen sijasta, 
olisi tarpeellista avautua moniarvoiselle pohdinnalle.571 Ote olisi pikemminkin 
kokoava, eri tekijöitä hyväksyvästi integroiva, kuin erotteleva ja poissulkeva. Ka-
ventunut arvomaailma, jopa yksiarvoisuus, tuottaa tuskin tyydyttäviä ratkaisuja 
toimittaessa eletyn kaupungin kompleksisuudessa.572 Kokonaista ihmistä, ehyttä 
                                                        
570 Moniarvoisuuden tarpeesta Helsingin Lapinlahden mielisairaalan suojelussa ks. Marianne Lehti-
mäki, (b) ”Lapinlahden sairaala: voiko käyttöarvoja vaalia?” Museoviraston rakennushistorian osas-
ton aikakauskirja 1 (toim. Marja-Leena Ikkala & Marja-Terttu Knapas). Museovirasto, rakennushisto-
rian osasto. Helsinki 2006, 23, 34-35. Lehtimäki pitää ongelmana, ettei ympäristöhallinto pysty tuke-
maan toimintojen jatkumista valtakunnallisesti merkittävissä ja rakennussuojelulailla suojelluissakaan 
kohteissa. Juuri yhteisöllinen ja terapeuttinen toiminta ylläpitäisi parhaiten esim. Lapinlahden mieli-
sairaalan kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennusten ja puistoalueen kulttuurihistoriallisten arvojen 
ohella keskeistä olisi käyttäjien kokemuksellinen merkitysrakenne, jota kansalaisjärjestö Pro-
Lapinlahti on tuonut esiin. Asiantuntijaretoriikan rinnalla mm. entisten potilaiden esiintuomat koke-
mukselliset käyttöarvot ovat laadullisina osoittautuneet kuitenkin vaikeasti perusteltaviksi. Kansalai-
sen ympäristökokemuksesta nousevaa asiantuntemusta Lehtimäki pitää tapauksen perusteella silti yl-
lättävästi kokonaisvaltaisempana kuin ns. asiantuntijoiden sektoroitunutta näkökulmaa ja päätöksente-
kotapaa. Viranomaistyöskentelyä vastaan onkin hyvin vaikea toimia, koska se on pirtaleista, ja mah-
dollisuus vuorovaikutukseen annetaan vasta, kun suunnittelu on pitkällä. 
571 Ks. Kaisa Broner-Bauer, ”Mitä on eurooppalainen kaupunkikäsitys tänään?” Synteesi 3/2003, 8-9. 
Broner-Bauer toteaa, että post-modernin ajan kaupungista voi parhaimmillaan muodostua pirstalei-
suudesta huolimatta rikas urbaani kokonaisuus. Ristiriitaisuudet voitaisiin siksi nähdä merkkinä su-
vaitsevasta ja luovasta ilmapiiristä, joka on tärkeä asukaslähtöisen kaupunkisuojelun voimavara. Mo-
nikulttuurisuutta ei tulisi siksi alistaa valtakulttuurille, vaan luoda edellytyksiä ns. urbaanin mosaiikki-
identiteetin muotoutumiselle silloin, kun sille on luontaisia lähtökohtia. Vrt. Markku Sotarauta, Kohti 
epäselvyyden hallintaa. Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura 
Fennica No 6. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Finnpublishers Oy. Tampere 1996, 125. Kompleksi-
seen epävarmuuteen pätevässä suunnittelussa on Sotaraudan mukaan oivallettava pienten asioiden 
merkitys, osien ja kokonaisuuksien väliset suhteet, monet käsitykset ja mielipiteet sekä otettava huo-
mioon niiden myötä jatkuvasti muotoaan etsivän ja luovan järjestelmän dynamiikka. 
572 Arnold Berleant, The Aesthetics of Environment. Temple University Press. Philadelphia 1992, 182-
185. Berleant käyttää käsitettä ”single-value thinking”. Hänen mukaansa on virheellistä ajatella, että 
esim. ympäristölliset, biologiset, sosiaaliset, poliittiset, uskonnolliset ja esteettiset arvot voitaisiin erot-
taa toisistaan. Hän pitää ongelmallisena sitä, että arvoja erotellaan sektorikohtaisesti toisistaan, vaikka 
elämässä ne kietoutuvat aina toisiinsa. Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ongelmista kohdata 
kompleksisuutta ks. Jan Verwijnen, “The Creative City’s New Field Condition. Can Urban Innovation 
and Creativity Overcome Bureaucracy and Technocracy?” Creative Cities. Cultural Industries, Urban 
Development and the Information Society (eds. Jan Verwijnen & Panu Lehtovuori). Publication series 
of University of Art and Design Helsinki UIAH B 56. Helsinki 1999, 16, 27-28. Verwijnenin mielestä 
se vaatii asennemuutosta, että luovuttaisiin halusta pakottaa kaupunki ylhäältä ohjattuun järjestykseen 
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kaupunkia – ihmisen ja ympäristön erottamattomuutta – ymmärtävä suojelu on 
luonteeltaan siksi holistista. 

Fenomenologisen näkökulman mukaan ilmiöön ei tulisi suhtautua vain jonkin 
erityistieteen omien metodien tai asenteiden perusteella. Se sulkisi kohteen rajal-
listen näkemysten piiriin.573 Tematisoimalla kohde tiettyjä tarkoitusperiä varten 
voidaan sen ominaisuuksista tuottaa hyvin detaljoitua tietoa ja operoida sen varas-
sa. Samalla se saattaa päätyä yllätyksellisen oivaltamisen ulottumattomiin tarken-
tumisen hämärtäessä ymmärrystä kokonaisuuksista. Kohteen muut mahdolliset 
luonteet peittyvät. Myös suojeluideologian konstruoinnissa on vaara etääntyä 
idealisoivaan ja abstrahoivaan ympäristösuhteeseen, jolloin maailmasta annetaan 
paljastua vain valitun näkökulman mukaisia asioita. Joidenkin asioiden keksimi-
nen merkitsee siten toisten asioiden kätkeytymistä. Idealisoituminen voi johtaa 
merkityksiltään kerrostuneeseen järjestelmään, jolloin on vaikea tavoittaa enää si-
tä kokemusta, joka alun perin motivoi ideaalisen maailman konstruoimisen. Teo-
reettistenkin näkemysten mielekkyys perustuu siihen, että niiden suhde välittö-
mään, alkuperäiseen kokemukseen maailmasta on edelleen ymmärrettävissä.574 
Olennaisia eivät ole kuitenkaan vain alun perin motivoineet lähtökohdat, vaan 
myös se, mikä motivoi juuri nyt. Tärkeää olisi siten avoimen ja ennakkoluulotto-
man kokemussuhteen ylläpitäminen ympäristöön sekä ympäristöä elävien kunni-
oittava kuuntelu. 

”Aika paljonhan suojelu on operoinut seinien kautta ilman niitä ihmisiä.” 
(MV47) 

Tarkasteltaessa kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia Venetsian julistuksesta 
lähtien kulttuuriperinnön käsitteen voi huomata jatkuvasti laajentuneen, ensiksi 
yksittäiskohteista laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin ympäristön ominaisuuk-
sia yhä tarkemmin identifioiden. Sosiokulttuurinen konteksti on merkinnyt kult-
tuuriympäristöön kytkeytyvän elämäntavan huomioon ottamista sekä asukkaiden 

                                                        
ja antauduttaisiin kaupungin evoluutiossa ilmenevän itseohjautuvan järjestyksen opiskelulle suunnitte-
lun perustana. 
573 Lauri Rauhala (a), Ihmisen ykseys ja moneus. Sairaanhoitajien koulutussäätiö 1989, 10. 
574 Edmund Husserlin galileiseen, luontoa matematisoivaan tieteeseen kohdistama kriittinen analyysi 
tuo esiin keksimisestä seuraavan kätkeytymisen. Ks. Markku Satulehto, Elämismaailma tieteiden pe-
rustana. Edmund Husserlin tieteiden filosofia. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol 
XXXIII. Tampere 1992, 133-136. Satulehdon mukaan Edmund Husserl esitti fenomenologisen tieteen 
filosofian ”takaisin tutkimisen” projektina. Tällöin pyritään idealisoidusta maailmasta takaisin maail-
man olemustotuuksiin purkamalla merkityskerrostumia. Vaihe vaiheelta paljastetaan ne olemustotuu-
det, jotka ovat motivoineet tieteellisen merkityskerrostuman eri tasoilla olevien teoreettisten kokonai-
suuksien rakentumista. Galileisen tieteen analyysi on esimerkki tällaisesta tutkimisesta. 
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osallistumisen painottamista kohteen hoidon onnistumiseksi.575 Aineellisen kult-
tuuriperinnön ohella on huomattu henkisen kulttuuriperinnön merkitys. Näin 
myös ympäristöön liitetyt merkitykset ja siitä tehdyt tulkinnat olisivat kulttuuripe-
rintöä.576 Kulttuurimaiseman mielletään syntyvän ihmisen ja ympäristön vuoro-
vaikutuksessa.577 

Tarve vaikuttaa kulttuuriperintöä uhkaaviin tekijöihin on merkinnyt monita-
hoista pyrkimystä integroida suojelu muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen.578 
Haasteiksi on todettu yhteiskuntien ja kulttuurien muuttuminen sekä globalisoi-
tumisen vaikutukset. Euroopan Neuvoston uudessa puitesopimuksessa on luotu 
kokonaisvaltainen näkemys kulttuuriperinnöstä liittämällä sen merkitys sosiaali-
sin ja eettisin painotuksin ihmisoikeuskysymyksiin. Tavanomaisesta poiketen läh-
tökohtana ei pidetä kohteen itsensä suojelua, vaan huomio on käännetty ensisijai-
sesti niihin ihmisen elämänlaatua palveleviin mahdollisuuksiin, joita kulttuuripe-
rintö tarjoaa.579 Kun puukaupunkiakin vaalittaisiin sen suoman elämänlaadun pe-

                                                        
575 Osallistumisesta ks. esim. Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. ICO-
MOS. Washington 1987. 
576 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO. Paris 2003. Sopi-
muksessa todetaan: “Intangible cultural heritage includes the practices, representations, expressions, 
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated there-
with – that communities, groups and in some cases, individuals recognize as part of their cultural heri-
tage. It is transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and 
groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides 
them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human 
creativity.” 
577 Maiseman määritelmästä ks. European Landscape Convention. Council of Europe. Florence 2000, 
artikla 1. 
578 Amsterdamin julkilausuma määrittelee käsitteen ”integrated conservation” edellyttämällä suojelun 
kytkemistä alueiden maankäytön suunnitteluun, sosiaalisten olosuhteiden ja taloudellisten tekijöiden 
huomioon ottamista, kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä kehittynyttä osaamista restauroin-
ti- ja rehabilitointitoimien onnistumiseksi. Ks. The Declaration of Amsterdam. Congress on the Euro-
pean Architectural Heritage 21. – 25.10.1975. Vrt. European Charter of the Architectural Heritage. 
Council of Europe 26.9.1975. Päämääriä on vahvistettu seuraavissa sopimuksissa. Ks. Convention for 
the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Council of Europe. Granada 1985, artikla 10; 
European Convention on the Protection of the Archaelogical Heritage. Council of Europe. Valetta 
1992, artikla 5. 
579 Portugalin Farossa v. 2005 laaditun sopimuksen päämääristä ks. “Detailed commentary on the text 
of the Convention”, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for 
Society. Explanatory Report. GETS No: 199. Sopimuksen innovatiivisena ytimenä pidetään ihmisen 
oikeutta kulttuuriperintöön johdettuna kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen edellyttämästä oikeudes-
ta kulttuurin. Ks. sopimus Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Herita-
ge for Society. Council of Europe. Faro 2005. Kulttuuriperinnön käsite on katsottu tarpeelliseksi mää-
ritellä laajasti (artikla 1): “The definition of “cultural heritage” is the broadest proposed by any inter-
national instrument to date. It pays particular attention to the interactive nature of the cultural heritage, 
recognising that it is defined and redefined by human actions and that it must not be perceived as ei-
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rusteella, olisi ensisijaista selvittää, mihin tuo laatu perustuu. Holistista suuntausta 
merkitsee niin ikään kulttuuriperinnön suojelun kytkeminen kestävään kehityk-
seen.580 Kokonaisvaltaisimmillaanhan kestävä kehitys on ihmisen olemassaolon 
edellytysten turvaamista. Holistisen suojelun edistämiseen on runsaasti ideologis-
ta pääomaa. Eheytymisen tiellä kaupunkia ei voi myöskään ajatella pelkästään 
suojelu- tai suunnittelutehtävänä, vaan pikemminkin huolehtimisen kohteena. 

                                                        
ther static or immutable.” Koskien esim. osallistumista riippuu sopimuksen tulkinnasta, muodostuuko 
kulttuuriperintö lopulta oikeudeksi kansalaisen omaehtoisuuden kasvuna vai pakoksi määriteltäessä 
ihmisen hyvä elämä kulttuuriperinnön parissa institutionaalisen tietämisellä. Miten taas yksilön ja yh-
teisöjen oikeudeksi määritelty kulttuuriperinnön hyödyntäminen ja rikastaminen suhteutuu velvolli-
suuteen kunnioittaa kulttuuriperintöä? (”Rights and responsibilities relating to cultural heritage”, artik-
la 4). Elämänlaadun osalta otetaan esille ulkopuolisten tekijöiden vaikutus ihmisten asuttamiin paik-
koihin, mutta ei esim. ihmisen oman elämänohjauksen merkitystä elämänlaatua lisäävänä tekijänä 
(”Environment, Heritage and quality of life”, artikla 8). Entä miten painottuu kulttuuriperinnön suoje-
luperiaatteiden muotoilun, kansalaisten arvojen ja intressien huomioimisen sekä kulttuuriperintökasva-
tuksen välinen suhde? (”Sustainable use of the cultural heritage”, artikla 9, ”Access to cultural herita-
ge and democratic participation”, artikla 12, ”Cultural heritage and knowledge”, artikla 13). Artiklassa 
12 esitetty käsite ”heritage community” on puolestaan kiinnostava mahdollisuus demokraattisen osal-
listumisen kehittämiseen ja viittaa myös paikkaan kuulumisen merkitykseen. Paikkaan sitoutuneen yh-
teisön arvot kehotetaan otettavaksi huomioon seuraavasti: ”take into consideration the value attached 
by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies”. Sopimuksen taustana ks. 
myös The Universal Declaration of Human Rights. United Nations, General Assembly resolution 217 
A (III), of 10 December 1948, artikla 27. Oikeus kulttuuriin määritellään seuraavasti: “Everyone has 
the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in 
scientific advancement and its benefits.” 
580 Kestävän kehityksen edellytyksistä ks. esim. Council of Europe Framework Convention on the Va-
lue of Cultural Heritage for Society. Council of Europe. Faro 2005, artikla 1. Kestävän kehityksen 
katsotaan nojaavan yhteiskuntien demokraattiseen kehitykseen ja ihmisten elämänlaadun tasapuoli-
seen edistämiseen. Kestävän kehityksen ja kaupunkisuojelun suhteesta ks. myös Hans-Jacob Roald, 
Sustainable Historic Cities? A Baltic-Nordic Approach. Nordic World Heritage Office / UNESCO. 
Oslo 2000, 36. Roald toteaa urbanisoitumisen sekä kestävän kehityksen että kaupunkisuojelun haas-
teeksi, vaikka ne lähestyvät ongelmaa eri tavoin. Toiminta kestävän kehityksen hyväksi on suuntautu-
nut yleismaailmallisista linjauksista yhä enemmän paikallisten olosuhteiden erityiskysymyksiin. Kau-
punkisuojelun trendiksi voi taas havaita kehityksen kohdekohtaisesta operoinnista laajempiin ympäris-
töllisiin haasteisiin. Roaldin mielestä kestävää kehitystä ja kaupunkisuojelua ei vielä edistetä riittävän 
yhdenmukaisesti. Ks. myös Robert Pickard (ed.), Management of Historic Centres. Conservation of 
the European Built Heritage Series. Spon Press. London 2001, 6. Johdannossa Pickard toteaa histori-
allisten kaupunkien kestävän kehityksen edellyttävän kokonaisvaltaista suojelua (”integrated conser-
vation approaches”). Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen 
tavoitteesta ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 1 §. 
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3.2 Historiallisesta kaupungista tulevaisuuden kaupunginosaksi 

3.2.1 Vanha Porvoo … 

Porvoon kehittymisen kaupungiksi oletetaan saaneen alkunsa 1200-luvulla kau-
pankäynnin myötä syntyneestä yhdyskunnasta, joka sijaitsi nykyisen Vanhan Por-
voon pohjoispuoliselle Linnanmäelle rakennetun linnan yhteydessä. Maarinlah-
dessa Linnanmäen juurella sijaitsi muinoin satama.581 Porvoon kaupungin perus-
tamisajankohdaksi todetaan useissa lähteissä vuodet 1346 tai 1347, jotka tutki-
musten mukaan ovat kuitenkin vain oletuksia.582 Porvoo on joka tapauksessa yksi 
Suomen keskiaikaisista kaupungeista Turun, Viipurin, Naantalin, Rauman ja Ulvi-
lan ohella. Suomen kaupungeista Porvoon asemakaavallisessa rakenteessa keski-
aikaiset piirteet ovat säilyneet parhaiten, mikä on nähtävissä Jokikadun ja Välika-
dun korttelivyöhykkeellä.583 Rakennuksista keskiaikaisia ovat vain kirkko ja osa 
kellotapulia.584 Keskiaikaisen katuverkon perusajatuksen mukaisesti joen suuntai-
set kadut toimivat pääväylinä kapeiden kujien välittäessä poikittaisliikennettä. 
Linjauksiltaan kadut ovat kuitenkin aikojen kuluessa muuntuneet. Jokirannan 
kauppiastontit edustavat keskiaikaista perinnettä asettuessaan pääväylien väliin, 
tässä tapauksessa kadusta jokeen.585 

                                                        
581 Markus Hiekkanen, Keskiajan kaupungit 1, Porvoo (sw. Borgå). Museovirasto. Helsinki 1981, 6. 
582 C.J. Gardberg, ”Kaupunkilaitos keskiajalla ja uuden ajan alussa”. Suomen kaupunkilaitoksen histo-
ria 1. Keskiajalta 1870-luvulle (toim. Päiviö Tommila). Suomen Kaupunkiliitto. Vantaa 1981, 18. 
Gardbergin mukaan maaherra A. Cronhjortin v. 1696 laatimassa valituskirjelmässä kaupungin perus-
tamisvuodeksi on esitetty 1346. Tutkijoiden hän toteaa arvelleen myöhemmin v. 1347 olevan toden-
näköisempi ajankohta kaupunkiprivilegioiden myöntämiselle, koska kuningas Maunu Eerikinpoika 
vieraili tuolloin Porvoossa. Vrt. Hiekkanen 1981, 6. Vanhaa Porvoota koskevissa asemakaavaselos-
tuksissa on omaksuttu käsitys, että Porvoo olisi saanut kaupunkioikeudet v. 1346. Ks. Vanha Porvoo. 
Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 2. Vrt. Pekka Kärki, ”Vanhan Porvoon raken-
nushistoriaa ja kaupunginosan merkitys kaupunkihistoriallisena muistomerkkinä”. Vanha Porvoo. 
Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972. WSOY, Porvoo 1972, 4. 
583 Markus Hiekkanen, ”Keskiaika kaupungissa”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. 
Ympäristöministeriö / Museovirasto / Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 67. 
584 Hiekkanen 1981, 10. 
585  Miljööhistoriasta ks. esim. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 
1989, 6. 
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Kuva 2. Keskiaikaisperäisellä Ralinginkujalla Vanhassa Porvoossa. (Kuva: Elisa El Ha-
rouny, 2001) 

Luonnonympäristöltään Porvoo on sijoittunut maisemalliseen solmukohtaan har-
jujakson ja joen leikatessa toisensa. Maisemallista karaktääriä Vanhalle Porvoolle 
antaa sijainti voimakkaasti nousevassa länsirinteessä Porvoojoen itärannalla. Ny-
kyisen suojelukaava-alueen korkeusero koillis- ja lounaisosan välillä on noin 40 
metriä.586 Porvoo on Suomen ainoa kaupunki, jossa rannan vanhat, suurimmaksi 
osaksi 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta peräisin olevat kauppiasaitat ovat säily-
neet kokonaisuutena.587 Kaupunki oli sijainniltaan edullinen Porvoojoen, Turku – 

                                                        
586 Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 4-6. 
587 Vanhan Porvoon valtakunnallisesta merkityksestä ks. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnal-
lisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Ympäristöministeriö / Museovirasto. Museoviras-
ton rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki 1993, 93. Luonnehdinnassa tuodaan esille mm. 
keskiaikaisperäisyys, asemakaavahistoria ja maisemalliset arvot osana Porvoojokilaakson kulttuuri-
maisemaa. Rakennuksista yksilöidään tietysti julkiset merkkirakennukset, kuten keskiaikainen kirkko 
tapuleineen, viereinen 1700-luvun puukirkko, raatihuone sekä Porvoon lukioksi aikanaan rakennettu 
rakennus, mutta myös merkittävimpiä yksityistaloja ja pihapiirejä. 



 193 

Viipuri-rantatien ja joenvartta Hämeeseen suuntautuneen maantien risteyskohdas-
sa sekä Suomenlahden rannikon itä-länsisuunnassa kulkevan kauppapurjehdusrei-
tin yhtenä satamapaikkana. Siitä ei kuitenkaan kehittynyt merkittävää kauppakes-
kusta keskiajalla eikä vielä 1500- ja 1600-luvuillakaan.588 

Valtakunnalliset intressit Helsingistä suurkaupunkina ovat varjostaneet Por-
voon olemassaoloa 1500-luvulta lähtien. Valtiovalta heikensi kaupungin toimin-
tamahdollisuuksia ja oikeuksia. Asukkaista etenkin huomattavimmat porvarit 
määrättiin muuttamaan vastaperustettuun Helsinkiin. Porvoolaiset saivat palata, 
mutta vastoinkäymisiä koettiin myös ajalle tärkeiden merentakaisten kauppayhte-
yksien luomisessa kaupungin menetettyä ulkomaankaupan sallivat tapulioikeudet. 
Valtakunnan suurvalta-aikaisen urbanisointikehityksen koordinaattori Pietari Bra-
he halusi tukea mieluummin Vantaanjoen suulta merelle päin siirretyn Helsingin 
kehittymistä suurkaupungiksi.589 Porvoossa virinneet ajatukset kaupungin siirtä-
miseksi ulommaksi meren ääreen paremman satamapaikan toivossa eivät puoles-
taan toteutuneet.590 Tämän päivän näkökulmasta se on tietysti onni, koska asema-
kaavarakenteessaan keskiaikaisperäisen luonteensa säilyttänyt kaupunki ei vält-
tämättä rikastaisi nyt suomalaista kulttuuriperintöä. Nykyistä suhdetta Helsinkiin 
leimaa puolestaan riistävän kilpailun ja kielteisten seurannaisvaikutusten sijasta 
pikemminkin Porvoon vireys pääkaupunkiseudun imussa. 

1700-luku oli Porvoossa jo ripeän kasvun aikaa ja rakennettu alue saavutti 
vähitellen nykyisen Vanhan Porvoon noin 19 hehtaarin laajuuden. Asukasluku 
nousi, kaupankäynti laajeni katujen varsien puoteihin ja rakennustoiminta vilkas-
tui. Vanhan Porvoon rakennuskanta on suurimmaksi osaksi peräisin vuoden 1760 
kaupunkipalon jälkeisiltä vuosilta. Palossa tuhoutui noin 2/3 osaa alueen raken-
nuksista, mutta kaupunki rakennettiin melko rivakasti uudelleen 1800-luvun al-
kuun mennessä.591 Rakennustyyleistä kustavilainen klassismi on Vanhassa Por-
voossa edelleen hyvin edustettuna, vaikka rakennuksia on myöhemmin toki muu-
tettukin. Erityisesti Joki- ja Välikaduille nousi varakkaamman porvariston kaksi-

                                                        
588 Hiekkanen 1981, 4-6. Vrt. C.J. Gardberg, Stadsplan och byggnadsskick i Borgå intill år 1834. 
Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1950, 60-62. 
589 Valtakunnallisen kauppapolitiikan vaikutuksesta kaupunkilaitoksen kehittymiseen 1600-luvulla ks. 
Raimo Ranta, ”Suurvalta-ajan kaupunkilaitos”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. Keskiajalta 
1870-luvulle (toim. Päiviö Tommila). Suomen Kaupunkiliitto. Vantaa 1981, 64-68. Tapulioikeuksista 
vrt. Oscar Nikula, ”Kaupunkilaitos 1721 – 1875”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. Keskiajalta 
1870-luvulle (toim. Päiviö Tommila). Suomen Kaupunkiliitto. Vantaa 1981, 159-162. Nikulan mu-
kaan Porvoolle myönnettiin tapulioikeudet uudestaan v. 1830. 
590 Porvoon kehitysnäkymistä ks. Lauri Heiman, Porvoon vaiheita. WSOY. Porvoo, Helsinki 1971, 
48-73, 134-150. 
591 Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 8. 
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kerroksisia rakennuksia sekä tonttien ahtauden että 1700-luvulla vallinneiden 
ihanteiden mukaisesti. Vähitellen useat tontit rakentuivat reunoiltaan lähes um-
peen. 1750- ja 1770-lukujen välisenä aikana rakennettiin kaupungin keskeisille 
paikoille myös kahdeksan kivitaloa, jotka eivät tyyliltään ja mittakaavaltaan sa-
nottavasti eroa puutaloista.592 Pyrittiinhän puutalotkin tekemään ilmeeltään kivita-
lojen näköisiksi. 

1700-luvun alussa Porvoo oli väkimäärältään suurimpien kaupunkien joukos-
sa Turun, Viipurin ja Helsingin ohella.593 1800-lukua kohden Porvoo puolestaan 
menetti asemiaan varallisuutensa suhteen kaupunkien arvojärjestysluokitukses-
sa.594 Porvoolle toivat kuitenkin vaurautta ikivanhat sisämaahan johtavat kaup-
payhteydet, käsityöläisyys sekä alkava teollistuminen.595 Porvoon historiaa värit-
tää vahvasti myös valtiollinen elämä. Kaupungin kautta kulkevan Turku – Viipu-
ri-maantien myötä Porvoossa viivähti majoitusta kaipaavia ohikulkijoita aina ku-
ninkaita ja keisareita myöten. Porvoon huippuhetkiä on ollut keisari Aleksanteri 
I:n koolle kutsumat valtiopäivät vuonna 1809 näyttämönä Porvoon tuomiokirkko. 
Keisari itse majoittui Jokikadun ”linnana” tunnetussa porvaristalossa, joka on yksi 
Porvooseen 1700-luvun loppupuolella rakennetuista kahdeksasta kivitalosta. 596 

                                                        
592 Porvoon porvariston rakentamisesta ks. Pekka Kärki, ”Porvarisarkkitehtuuri 1700-luvulla”. Ars – 
Suomen taide 2 (toim. Salme Sarajas-Korte et al.). Kustannusosakeyhtiö Otava / Weilin+Göös. Hel-
sinki 1988, 147-148. Porvoon jälleenrakentamisesta ja kivikeskustan synnystä ks. myös Ilkka Mäntylä, 
Porvoon kaupungin historia II, 1602 – 1809. Porvoon kaupunki. Porvoo 1994, 324-336. Rakennetun 
ympäristön kehittymisestä ks. myös C.J. Gardberg, Gamla staden Borgå: bebyggelse och sociala mil-
jöer intill mitten av 1800-talet. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsinki 2000. 
593 Ranta 1981, 62. 
594 O. Nikula 1981, 249. Nikulan mukaan Porvoo siirrettiin v. 1766 luokasta III luokkaan IV, kun kau-
punkien varallisuutta osoittavia luokkia oli yhteensä viisi. Raahe kuului tuolloin myös luokkaan IV. 
Vrt. Heiman 1971, 134-150. Heimanin mukaan v. 1800 tehdyssä varallisuusselvityksessä Raahe oli jo 
Porvoota varakkaampi. Kaupunkien väkiluvuista ks. Jorma Kallenautio, Suomen kaupunkilaitoksen 
historia. Tilasto-osa. Suomen kaupunkiliitto. Helsinki 1984, 12. Väkiluvultaan Porvoo oli 1700- ja 
1800-lukujen vaihteessa kuitenkin Raahea huomattavasti suurempi. Esim. v. 1805 Porvoossa oli 2038 
ja Raahessa 1169 asukasta. 
595 Käsityöläisyydestä ja varhaisesta teollistumisesta ks. Heiman 1971, 105-112. Heimanin mukaan 
1700-luvun puolivälissä perustettu hampputehdas kohosi pian maan suurimmaksi kutomoalan tehtaak-
si. Käsityöammattilaiset toivat kaupungille menestystä harjaantuen Tukholmassa asti tunnustettuun 
taidokkuuteen. Vrt. Hannele Tenhovuori, artikkeli julkaisussa Käsin tehty Porvoo. Matkaopas van-
haan kaupunkiin (toim. Mia Paakkala & Satu Paakkala). Kustannusosakeyhtiö Avain. Helsinki 2004, 
166. Tenhovuoren mukaan 1700-luvun lopulla Porvoossa oli edustettuna n. 30 eri käsityöalaa. Vrt. 
Ranta 1981, 64. Rannan mukaan Porvoo tunnettiin erityisesti kankurien kaupunkina. Porvoosta huo-
mattavana käsityöläisyyden keskuksena ks. myös O. Nikula 1981, 148. 
596 Kytkeytyminen valtakunnan politiikkaan on ollut yksi huomionarvoinen tekijä luettaessa Porvoon 
kulttuurimaisemakokonaisuus yhdeksi Suomen kansallismaisemista. Ks. Lauri Putkonen, ”Kansallis-
maisemat”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö / Museovirasto 
/ Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 207-209. Vrt. Tore Tallqvist, ”Johdanto”. Vanha Porvoo – raken-
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Sittemmin ”linna” on saanut mainetta muusikko Remu Aaltosen kotina. Porvoon 
merkitys Suomen historian aitiopaikkana tuotiin haastatteluissa monesti esille 
asuinpaikan luonnetta rikastavana tekijänä. 

”Tämä tuo elämänasenteeseen uteliaisuutta. Meidän lapsilla on varmasti pa-
remmat mahdollisuudet hahmottaa Suomen historiaa. Kuka täällä milloinkin 
asui jne. On tarrapinta, johon kiinnittää omaa historiantajuaan.” (PA11) 

Valtiollinen elämä kuitenkin hiljeni Porvoossa. Keisarillisen kosketuksen Porvoo 
sai kuitenkin vielä vuonna 1832, kun ohi matkannut Nikolai I määräsi kaupungin 
uudelleen kaavoitettavaksi. Carl Ludvig Engelin laatiman empireruutukaavan 
mukaisesti oli määrä korvata vanha epäsäännöllinen kaupunkirakenne. Porvoon 
omintakeinen ja kontrastinen kahtiajakautuminen muodostui, kun vanhan kau-
pungin säilyttämistä alettiin vaatia eteläosan jo rakentuessa ruutukaavan mukai-
sesti. Empirekaupunginosan ja vanhan kaupungin välille ehti kuitenkin syntyä 
Porvoon nykyinen liikekeskusta ennen kuin myös ruutukaavaosan puurakennus-
kantaa havahduttiin suojelemaan. Vanhaa kaupunkia koskevien varhaisten suoje-
luajatusten esittäjät löytyivät Porvooseen 1800-luvun aikana kehittyneen sivistys- 
ja kulttuurielämän vaikuttajista, joista keskeisiä olivat taiteilijat Albert Edelfelt ja 
kreivi Louis Sparre.597 Sparre nousi heistä vaikutukseltaan tunnetummaksi esitel-
mällään, jossa hän toi esiin suojeluideologiaansa. 

                                                        
nustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 2. Tallqvist toteaa Jokikatu 12 sijaitsevan ”linnan” 
seinään kiinnitetyn keraamisen laatan tekstillä ”Täszä talossa asui keisari Aleksanteri I valtiopäiväin 
aikana v. 1809” kertovan jo itsessään merkittävällä tavalla Porvoon historiasta muistuttaen 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa Porvoossa toimineen Iris-tehtaan laadukkaasta taidekäsityöstä. Rakennukses-
ta ks. Porvoon kaupungin julkaisemat ”Vanhan Porvoon rakentamista koskevat erikoissuunnitelmat”. 
Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972. WSOY. Porvoo 
1972, 31, 52. 1770-luvulla rakennetun kaksikerroksisen, barokkiklassistisen, asuin- ja liikerakennuk-
sena toimivan rakennuksen todetaan edustavan suomalaisen 1700-luvun kaupunkiarkkitehtuurin par-
haimmistoa. Tietojen osalta viitataan Museoviraston silloisen amanuenssin Pekka Kärjen v. 1968 suo-
rittamaan kulttuurihistorialliseen inventointiin ”Vanhan kaupungin inventointi sekä taiteellinen ja his-
toriallinen arviointi”. Valtiollisesta seuraelämästä Porvoossa ks. esim. Heiman 1971, 227. Keisari 
Aleksanteri I:n vierailusta Raahessa ks. Eija Turunen, ”Keisarillinen visiitti Raaheen 2.9.1819”. Raa-
hen Joulu 2001. Raahe-Seura ry. 12. vuosikerta. Raahe 2001, 43. Vastaanotto päivällisineen järjestet-
tiin raatimies ja kauppias Friemanin talossa. Turusen mukaan Raahen museossa on vierailuun liittyvää 
esineistöä. 
597 Porvoon merkityksestä sivistys- ja kulttuurikaupunkina 1800-luvulla ks. Heiman 1971, 164-194. 
Porvoon mainetta koulukaupunkina korosti C.L. Engelin suunnittelema lyseo. 1800-luvun jälkipuolis-
kolla pienteollisuus kasvoi vireäksi ja monipuoliseksi. Taiteilija, kreivi Louis Sparren v. 1897 perus-
tama Iris-tehdas taideteollisuustuotteineen nousi maineikkaaksi, vaikka yhtiö lakkautettiin jo vuonna 
1902. Tehtaan tiloihin sijoittui Werner Söderströmin kirjapaino. Kulttuuri-imagoa nostivat myös muut 
kaupungissa asuvat nimekkäät taiteilijat, kuten mm. runoilija Johan Ludvig Runeberg, kuvanveistäjät 
Walter Runeberg ja Ville Vallgren sekä taidemaalari Albert Edelfelt. 
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Taiteilijana Sparre piti kaupunginosaa maalauksellisena. Hän toteaa kulkijan 
kohtaavan kapeilla kujilla joka askeleella uusia aiheita. Jokainen käännös avaa 
odottamattoman ja omintakeisen näkymän. Uudet kaupungit suorine katuineen ja 
toistuvine aiheineen ovat taas persoonattomassa hengettömyydessään banaaleja. 
Vanha Porvoo ei ole vain näkymien rikkautta, vaan myös historiallista syvyyttä 
huokuen menneiden sukupolvien elämää iloineen ja suruineen. Paikan säilymistä 
tuleville sukupolville hän perustelee varsin monipuolisin näkökulmin todeten mm. 
kulttuurihistoriallisen ja kansainvälisen merkityksen. Käytännöllisiä seikkoja, ku-
ten terveydellisyyden, paloturvallisuuden, liikenteen ja taloudellisuuden vaati-
muksia, hän ei näe esteenä säilyttämiselle. Ulkoimaisina esimerkkeinä, joissa suo-
jeluajattelu on pidemmällä, hän toteaa Belgian Brüggen ja Skotlannin Edinburgin 
sekä useat Ruotsin kaupungit.598 

Puolustaessaan kiihkeästi Porvoon vanhan kaupunginosan suojelua Sparre pi-
ti kuitenkin ehdotonta säilyttämistä yhtä haitallisena kuin häikäilemätöntä hävit-
tämistäkin. Elintapoja ei tulisi väkisin sopeuttaa vanhentuneisiin, ajasta ja kehi-
tyksestä jälkeenjääneisiin muotoihin pelkästään antikvaaristen ja esteettisten in-
tressien mukaisesti, vaan olisi löydettävä tasapaino säilyttämisen ja uudistamisen 
välillä. Tärkeintä oli kaupungin keskiaikaisperäisen asemakaavarakenteen säily-
minen. Rakennuskannasta säilyttämisen arvoisia olisivat olleet lähinnä merkittä-
vimmät julkiset rakennukset.599 Oletuksena 1800-luvun lopun tilanteessa lienee 
ollut kaupunginosan rakentuminen edelleen pikkuhiljaa, omalla painollaan perin-
teistä puurakennustapaa noudattaen ja mukaillen, kuten Porvoossa oli tehty siihen 
mennessä jo noin 500 vuoden ajan. Näin suojelu olisi merkinnyt jatkuvuutta eikä 
tilanteen pysäyttämistä, minkä säilyttämisen ehdottomuus helposti saa aikaan.600 

Kaupunkirakenteellinen uusiutuminen ei käynnistynyt ja empirekaava toteu-
tui Vanhan Porvoon alueella lopulta vain parilla tontilla.601 Suojelunäkemysten 
ohella tilanteen kehittymiseen vaikuttivat kaupungin kasvua hillinneet tekijät.602 

                                                        
598 Esitelmä (”Det Gamla Borgå”, föredrag i lycei solennitetssal 3.4. 1898) on julkaistu kirjana Louis 
Sparre, Det Gamla Borgå (2. painos). Holger Schildts förlagsaktiebolag. Helsingfors 1919, 2-3, 7-9, 
26-27. 
599 Sparre 1919 (1898), 6, 23-29. 
600 Vrt. Vanhan Porvoon v. 1974 suojeluasemakaavalle asetettuihin tavoitteisiin ”Vanhaa kaupunkia 
koskevat asemakaavalliset suunnittelutavoitteet. SAFA:n detaljikaavaseminaarin 1966 pohjalta laadit-
tu arviointi.” Vanha Porvoo. Erikoispainos / Arkkitehti 3 /1971, 4. Sparren ajatuksia pidetään suurim-
malta osaltaan tuoreina. Olosuhteiden todetaan kuitenkin muuttuneen siinä määrin, että suojelun on 
painotuttava ehdottoman säilyttämisen suuntaan.  
601 Henrik Lilius, ”Kaupunkirakentaminen 1617 – 1856”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. Keski-
ajalta 1870- luvulle (toim. Päiviö Tommila). Suomen Kaupunkiliitto. Helsinki 1981, 366. 
602 Eino Jutikkala, Borgå – Porvoo. Finland. Scandinavian Atlas of Historic Towns No. 2. Danish 
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Empiretyyli vaikutti sen sijaan voimakkaasti myös vanhan kaupunginosan raken-
tamisessa. 1800-luvun loppupuolella muotoutui vielä Vanhan Porvoon kauppaka-
tujen nykyilme, kun verstaiden ja kauppapuotien määrä kasvoi tuoden talojen jul-
kisivuihin nyt myös näyteikkunoita. Kun teollistuminen toi kaupunkiin uutta vä-
keä, alettiin tontteja käyttää vuokra-asuntotarpeen tyydyttämiseksi entistä tehok-
kaammin. Huoneistoja pilkottiin pienemmiksi, jopa hellahuoneiksi. Yhdellä ton-
tilla saattoi asua toistakymmentäkin ruokakuntaa kiinteistön omistajan asuessa 
yleensä kadunvarren taloa. Kyseinen sosiaalirakenne alkoi muuttua voimakkaasti 
vasta 1970- ja 1980-luvuilla alueen suojelustatuksen ja arvostuksen vakiinnut-
tua.603 Kulloinkin koettavien tarpeiden mukaiset muutokset ovat olleet suhteelli-
sen suuria verrattuna nykyisiin säilyttämispainotteisiin suojelutavoitteisiin.  

Konkreettisesti keskiaikaisperäisen kaupunkirakenteen suojelua koskevien 
näkemysten rinnalla vähemmälle huomiolle ovat jääneet Sparren luonnehdinnat 
kaupungin, taiteen ja ihmisen suhteesta. Taide merkitsi Sparrelle muotoon ruu-
miillistunutta tunnetta, ei pyyteettömän tarkastelun kohdetta. Taide eli esteettinen 
tyydyttävyys, myös kaupungin asemakaavassa, oli hänen mielestään ihmiselämäl-
le olennaista – itse asiassa erottamaton osa, kuten seuraavasta ilmenee. Esteettis-
ten tarpeiden tyydyttymistä hän piti välttämättömänä todeten sen tapahtuvan usein 
myös spontaanisti ja tiedostamatta, kuten aivan arkisissa valintatilanteissa. Kun-
kin tapa tyydyttää omia esteettisiä tarpeitaan teki ihmisestä puolestaan yksilönä 
ainutlaatuisen. Toisaalta muotoa, kuten kaupunkia, saattoi pitää myös yhteisön 
tunteenilmaisuna, jäsentensä kollektiivisesti tuottaman persoonallisen luonteen 
osoituksena. Käytännöllisyyden, kuten katujen ja pihapiirien järjestämisen hän ei 
katsonut olevan millään lailla ristiriidassa esteettisten päämäärien kanssa. Vain 
turhuus ja koreiluntarve saattoivat häiritä kauneuden ja hyödyllisyyden suhdetta. 
Siksi taiteen tulisi antaa nousta esiin luonnollisesti omasta olemuksestaan käsin 
ilman naamioasuihin pukeutumista vastaavaa väkinäisyyttä. Kaupunginkin kau-
neutta oli etsittävä sen omasta, luonnonolosuhteiden ja vuosisataisen kehityksen 
muovaamasta olemuksesta muuttamatta sitä väkisin muiden kaupunkien kaltai-

                                                        
Committee for Urban History. Odense University Press. Copenhagen 1977, 8. Jutikkala toteaa kau-
pungin hitaan kasvun koituneen vanhan kaupungin pelastukseksi niinä vuosina, kun historiallisen kau-
punginosan merkitystä ei vielä ymmärretty. Engelin kaavan hän katsoo jäykäksi maastosta piittaamat-
tomaksi ruudukoksi. Maanomistusolojen vaikutuksesta kaavan toteutumiseen ks. O. Nikula 1981, 239. 
Nikula toteaa Porvoon kaupungilla olleen 1840-luvulla ongelmia yrityksissään järjestellä asemakaavaa 
ylipäätään, kun monet yksityiset pitivät hallussaan olevaa kaupungin maata laillisesti saatuna omai-
suutena haluamatta luopua siitä. 
603 Miljöön kehittymisen historiasta ks. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. 
Porvoo 1989, 6-9. 
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seksi, joksikin muuksi kuin se omimmalta olemukseltaan on. Sparren mielestä 
saatamme löytää ympärillämme vallitsevan taiteen ainoastaan, jos meillä on voi-
maa pitäytyä aidossa ja teeskentelemättömässä.604 

Mistäpä muusta edellisessä on kyse kuin autenttisuudesta tai taiteesta totuu-
den tapahtumisena, josta Martin Heidegger on esittänyt filosofiansa.605 Tuntemat-
ta Sparren ajatusmaailman taustoja, vain hänen esitelmänsä tekstin sisältöä tulki-
ten, voi nähdä yhtymäkohtia siihen henkiseen ilmapiiriin, joka johti fenomenolo-
giseen asenteeseen, vilpittömään pyrkimykseen suhtautua asioihin aidosti itsenään. 
Mitä Sparre lienee lopulta tarkoittanut kaupungin omimmalla olemuksella, mutta 
hänen ajatuskulkuaan olisi hyvä jatkaa, ettei kaupunkia puettaisi väkinäisiin asui-
hin suojeltaessa sitä elämän luontaiselle kululle vieraaksi. 

3.2.2 … ja Vanha Raahe 

Raahe perustettiin vuonna 1649 aikana, jolloin Pietari Brahe harjoitti valtakun-
nassa tehokasta kaupungistamispolitiikkaa uusia kaupunkeja perustaen ja vanhoja 
säännönmukaistaen. 606  Kaupunkia lähdettiin toteuttamaan maanmittari Claes 
Claessonin vuonna 1650 laatiman asemakaavaehdotuksen pohjalta, joka oli ajalle 
tyypillinen renessanssiruutukaava. Suorakulmaiseen katu- ja kortteliverkkoon pe-
rustuva suunnitelma tähtäsi kahden rinnakkaisen, etelä-pohjoissuuntaisen kortteli-
rivin rakentamiseen keskenään saman levyisine, kapeahkoine katuineen. Kortteli-
tyypiksi oli omaksuttu kahden tontin levyinen kortteli, jolloin edustavuutta lisäsi 
talousrakennusten sijoittaminen pihanperälle naapuritonttia vasten vain asuinra-
kennusten muodostaessa katutilaa. Kaavan toteutus alkoi kuuden korttelin raken-
tamisella nykyisten Koulukadun, Rantakadun, Saaristokadun ja Kirkkokadun ra-
jaamalla alueella. Samalla toteutui entinen raatihuoneen tori – nykyinen Myhr-
bergin puisto eli Rantatori. Täysin kaavassa esitettyä katu- ja korttelijärjestelmää 
vastaavasti kaupunkia ei kuitenkaan rakennettu. Kun kaupunki lisäksi rakentui 

                                                        
604 Sparre 1919 (1898), 17-19. 
605 Ks. Martin Heidegger, Taideteoksen alkuperä (alkuteos Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36, 
suom. Hannu Sivenius). Kustannusosakeyhtiö Taide. Helsinki 1998. 
606 Ranta 1981, 74. Ranta toteaa kaupankäynnin olleen tärkeä tekijä jo keskiajan kaupunkien muodos-
tumisessa, mutta valtiovallan alkaneen 1500-luvun puolivälin tienoilla ja 1600-luvulle tultaessa kehit-
tämään kaupunkilaitosta yhä määrätietoisemmin talouspolitiikkansa välineenä. Kaupungeista tuli 
myös osa hallintojärjestelmää, jolloin kaupunkilaitoksen kehittäminen palveli kuninkaanvallan voi-
mistamista ja valtiojärjestyksen keskittämistä 
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nopeasti, se ulottui jo kymmenen vuoden kuluessa Saaristokadun pohjoispuolelle 
ja Reiponkadun varteen.607 

Suunnitelman perustavoite renessanssi-ihanteen säännönmukaisesta kortteli-
järjestelmästä kuitenkin toteutui. Raahea perustettaessa oltiin siirtymässä aikaan, 
jolloin kaupunkien suunnitelmat laadittiin ennakkoon ja ne pystyttiin kehittyneen 
maanmittaustaidon avulla myös toteuttamaan. 608  Kaupungin tulevaa kokonais-
muotoa hahmoteltiin karttoihin perustuvia suunnitelmia piirtämällä, ei niinkään 
suhteessa luonnolliseen ympäristöön, vaikka maastossa tehtiinkin mittauksia.609 

 

                                                        
607 Raahen vanhan kaupungin suojeluun tähtäävistä asemakaavamuutoksista rakentumisen historiaa on 
käsitelty laajimmin ensimmäisen kaava-alueen selostuksessa: Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki 
ympäristöineen, asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 5-9. Claes Claessonin 
kaavan toteutumisesta ks. myös Lilius 1981, 313. Liliuksen mukaan kaavaa noudattavat raatihuoneen 
torin lisäksi nykyiset Brahenkatu ja Kauppakatu. Kaavasta poikkeavasti toteutettiin mm. Brahenkadun 
pohjoispuoliset korttelit, ehdotettua jonkin verran pidempinä. Suurempaa poikkeusta merkitsivät sen 
sijaan kaupungin itäosaan tullut toinen pitkittäiskatu, nykyinen Kirkkokatu, ja sen itäpuolinen kapea 
korttelirivi. Edelleen laajennuksena itään päin muodostui nykyinen Reiponkatu sekä etelään nykyinen 
Koulukatu. Ks. myös Henrik Lilius, (a) Raahen asemakaava ja kaupunkikuva kaupungin perustami-
sesta isoon vihaan. Suomen museoliitto. Helsinki 1964; Henrik Lilius, (b) Claes Claesson – Pohjan-
maan asemakaavoittaja. Erikoispainos Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton vuosikirjasta 1963 – 64 
n:o 20/1964. 
608 Lilius 1981, 306-307, 311-314; Lilius 1985, 14. Kaavoituskäytännöt eivät olleet uudistuneet heti. 
Vaikka omaksuttiin esim. homogeeninen katuverkko, saatettiin korttelit toteuttaa kapeina yhdellä tont-
tirivillä. Säännönmukaisuus oli aluksi maastoon sovitettua, ei ankaran geometrista. Asemakaavasta ei 
tällöin laadittu etukäteissuunnitelmaa, vaan se paalutettiin suoraan maastoon. Vasta paalutuksesta suo-
ritettu mittaus toimi virallisena, rakentamisessa noudatettavana asemakaavana. Näin toimittiin esim. 
Olof Buren v. 1620 perustettuun Kokkolaan laatiman asemakaavan suhteen. Täsmällinen regularisoin-
ti tapahtui myöhemmin. Vasta Pietari Brahen aikana vakiintui asemakaavojen ankara säännönmukai-
suus ja laatiminen etukäteen karttojen perusteella. Tämän periaatteen mukaisia kaavoittajia olivat mm. 
Anders Torstensson, Claes Claesson ja Hans Hansson. Vaikka Claes Claesson suunnitteli v. 1649 pe-
rustetun Kristiinankaupungin asemakaavan Raahen tapaan pitkäksi suorakaiteeksi leveällä korttelityy-
pillä, kaupunkilaiset aloittivat rakentamisen vielä perinteiseen tapaan kapean korttelityypin mukaisesti. 
Suunnitelmat itsessään saattoivat silti ohittaa teoreettisuudessaan jopa paikallisen topografian. Esim. 
Raahessa Claessonin asemakaava osoitti kaupungin laajenemisvaran Sovionlahden päälle. Tarve to-
teutettiin kuitenkin kaupungin itäreunalle. 
609 Claes Classonin v. 1649 tekemästä mittauksesta Raahessa ks. esim. Lilius 1981, 311. 
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Kuva 3. Matalaksi ja kapeaksi luonnehdittua renessanssin katutilaa Cortenkadulla 
Vanhassa Raahessa. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Porvoon voi ajatella rakentuneen keskiaikaisperäiseltä luonteeltaan vähitellen, 
uutta aina olemassa olevaan tilanteeseen suhteuttaen, jolloin välitön ympäris-
tösuhde on tuottanut kaupungille ihmisen kokonaisvaltaisen läsnäolon säätelemää 
ominaislaatua. Raahea perustettaessa välineellinen suunnittelu ja ajattelutyö ovat 
sen sijaan olleet korostuneessa asemassa. Vanhan Raahen miljöötä luonnehtivat 
erityisesti 1600- ja 1800-lukujen kaupunki-ihanteet, joiden toteutumista edistettiin 
valtion autoritaarisessa otteessa.610 Toisaalta arkielämä, asukkaiden henkilökoh-
taisen ympäristösuhteen mukaiset tarpeet ja tilanteet vaikuttivat kuitenkin voi-
makkaasti kaupungin rakentumisen tapaan kunkin maanomistajan oman tontin ra-
jojen sisällä. Vanhaa Raahea luonnehtien Samuli Paulaharju kirjoittaa seuraavasti: 

”Vaikka raahelaisen porvarin koti oli rakennettu kaupunkitaloksi sekä sovi-
tettu asemakaavaan niin kuin maaherra jo alussa oli itse kullekin osoittanut, 
se oli silti useinkin suunniteltu kuin peltomiehen asentopaikka. Pihamaata 
ympäröivät, paitsi asuinrakennusta ja kauppamiehelle tärkeitä makasiineja, 
pihapirtit, liiterit, puuvajat, tallit ja navetat sekä aittarakennukset, useinkin 
piirittäen pihan joka puolelta.” 611 

                                                        
610 Ks. esim. Lilius 1999 (1965) (a), 32. 
611 Samuli Paulaharju, Wanha Raahe (2. painos). WSOY. Porvoo 1965 (1925), 27. 
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”Peltomiehen asentopaikan” rakentumisessa kaupunkikuvan merkitys on tuskin 
ollut järin painava, vaikka renessanssin henkeen kaupungissa olisi suotu elettä-
vänkin. Kaupungin muotoutumisen tapa antaa aiheen miettiä, voitaisiinko suoje-
lulla edistää kaupungin rakentumista edelleen ihmisten yksilöllisen arkielämän 
ohjaamana. Miksi suojella lähinnä tulosta, eikä niinkään rakentumisen tapaa? On-
han tietysti autoritäärinen otekin perinne. Nykyään viranomaissanelu kohdistuu 
tosin myös moniin sellaisiinkin tekijöihin, jotka syntyivät aikanaan asukkaiden 
yksilöllisten kykyjen ja luovuuden tuloksena silloisen virkavallan tavoitteita vält-
tämättä edes tyydyttämättä. 

”On hyvin todennäköistä, ettei esimerkiksi Engel olisi pitänyt Raahessa 
1820- ja 1830-luvulla rakennettuja puutaloja erityisen hyvänä arkkitehtuuri-
na, mutta pohjalaisesta ja raahelaisesta näkökulmasta niille taloille on an-
nettava myös kvalitatiivinen lataus: rakennukset olivat raahelaisten raken-
nuttajien mielestä ”hyviä taloja”, sillä tuskin kukaan on koskaan tietoisesti 
rakennuttanut taloja, joita itse pitää rumina.”612 

Asukkaiden luovan suhteen tuotettua ympäristöön kvaliteettia, jota osataan arvos-
taa valtakunnallisesti vasta nykyään, on se tietysti luonnollista ottaa vaalimisen 
kohteeksi etenkin uhattuna. Jatkuvuuden kannalta lienee kuitenkin paikallaan tu-
kea myös yksilöllisen luovuuden kukoistamista – kollektiivisesti huolehdittuna.613 

                                                        
612 Henrik Lilius, ”Ihmisen suhde aikaan. Miksi rakennussuojelua tarvitaan.” Motiivi ja metodi. (Ar-
tikkeli julkaistu alun perin Arkkitehti 7/1990.) Taidehistoriallisia tutkimuksia 20. Taidehistorian seura. 
Helsinki 1999, 131. Sitaatissa sanomaansa täsmentäen Lilius tähdentää, että rakennussuojelun yhtey-
dessä on tunnistettava erilaiset kvaliteetin tasot ja viitekehykset. Rakennussuojelun operatiivisella ta-
solla kvaliteetin tasot muodostuvat tärkeäksi rakennussuojelun valintakriteeriksi. Ks. myös Henrik Li-
lius, ”Arkkitehtuurin historia rakentamisen historiana. Näkökohtia arkkitehtuurihistoriallisesta syntee-
sistä.” Motiivi ja metodi. (Artikkeli julkaistu alun perin Arkkitehti 4/1980.) Taidehistoriallisia tutki-
muksia 20. Taidehistorian seura. Helsinki 1999, 102. Lilius toteaa, että historiallisissa tilanteissa on 
vallinnut eroja arkkitehtuurin esteettistä kvaliteettia koskevissa arvonäkökulmissa. Ne pitäisi ottaa 
huomioon arkkitehtuurin historian tutkimuksessa välttämällä normatiivista esteettistä käsitystä. Esteet-
tinen kvaliteetti on realiteetti kunkin eri tason omassa kentässä. 
613 Huolehtimisella tarkoitetaan tässä yksilön sivistymisen prosessin tukemista siten, että hän voi yksi-
löllisine intresseineen huomioon otettuna ja arvostettuna kasvaa elämäntaitona ilmenevään vastuuseen 
ympäristöstään. Keskinäiseen arvostamiseen perustuvat sosiaalisen kanssakäymisen muodot edistävät 
puolestaan kollektiivisen tahdon tiivistymistä yhtenäisemmäksi. Kyse on pitkälti moniarvoisesta su-
vaitsevaisuudesta. Vrt. Maija Lehtovaara, Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuk-
sen kohteena. Kasvatuksen filosofian pohdintaa ja kasvatustieteen filosofian kehittelyä Lauri Rauha-
lan eksistentiaalisen fenomenologian pohjalta erityisesti silmälläpitäen minäkäsitystutkimuksia. Jul-
kaisusarja A: tutkimusraportti N:o 53. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden laitos. Tampere 1994, 
312, 316-317. Vrt. Yrjö Sepänmaa, ”Ecological Aesthetics and Humanism”. Aesthetics in the Human 
Environment (eds. Pauline von Bonsdorff & Arto Haapala). International Institute of Applied Aesthet-
ics Series vol. 6. Lahti 1999, 186, 193. 
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Iso viha hävitti Raahea vuonna 1714, mutta kaupunki jälleenrakennettiin 
vanhojen nurkkapaalujen perusteella. Vuonna 1791 saatujen tapulioikeuksien 
myötä vapaa purjehdusoikeus ulkomaille vaurastutti kaupunkia.614 Raahella oli 
myös hyvin laajat, Savoon ja Karjalaan ulottuvat sisämaan kauppa-alueet. 615 
1700-luvulla sosiaalinen eriytyminen alkoi näkyä kaupunkirakenteessa. 1800-
luvulle tultaessa asutus alkoi levitä jo Koulukadun eteläpuolelle sekä kirkon poh-
joispuolisille alueille. Varakkaat porvarit, kauppiaat ja laivanvarustajat sijoittuivat 
rannan tuntumaan ja kaupungin keskeisiin osiin. Laitaosiin Saaristokadun, Rei-
ponkadun ja eteläisten kortteleiden alueille asettui vähävaraisempi väestö, kuten 
työväestö, merimiehet ja käsityöläiset. Vuonna 1810 kaupunkipalo tuhosi ¾ kau-
pungin rakennuksista, myös ensimmäisen raatihuoneen. Palon jälkeen Gustaf 
Odenwallin laatimassa asemakaavassa vuodelta 1811 kaava-alue laajeni etelään ja 
itään. Paloturvallisuusperusteista huolimatta katuja ei ryhdytty leventämään, mut-
ta kaksikerroksiset, 1700-luvulla suosioon tulleet puutalot kiellettiin. Kaupunki 
jälleenrakennettiin nopeasti. Pääosa alueen säilyneestä rakennuskannasta on palon 
jälkeisiltä vuosilta 1810 – 1860.616 Yksikerroksisin rakennuksin Vanhan Raahen 
on todettu ilmentävän tunnelmaltaan jälleen 1600-luvun renessanssi-ihanteen mu-
kaista, kapeahkoa ja matalaa katutilaa.617 

Odenwallin kaavan merkittävin muutos oli Raahen uusi keskusaukio, italia-
laista renessanssiaukion ihannetta heijastava umpikulmainen Pekkatori. Aukiosta 
muodostui vilkas kaupan ja julkisen toiminnan keskus noin 150 vuoden ajaksi, 
kunnes liikekeskusta alkoi rakentua ruutukaava-alueen eteläisiin kortteleihin 
1960-luvulta alkaen.618 Hallinnon keskusta Pekkatorista ei tullut, vaan sen lou-
naiskulmalle kaavailtu raatihuone sijoitettiin nykyiselle paikalleen Rantakadun 
varteen. Edustavuutta toi torin varren tonttien antaminen kaupungin huomatta-

                                                        
614 Thomas Stenbäck (Raahen ja Saloisten kirkkoherra v. 1757 – 1773), Historiallisia kuvauksia Raa-
hesta (alkuperäisistä käsikirjoituksista suom. Martti & Riitta Favorin). Saloisten kotiseutu- ja museo-
yhdistys ry / Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu 1970, 52. Stenbäck tuo esiin Raahen sataman ja 
merenkulun merkityksen jo 1700-luvulla. Raahen sataman hän toteaa edulliseksi siinä mielessä, että 
laivat ovat täysin suojassa meren aalloilta päästen silti pienessä lastissa aivan laituriin saakka. Täyteen 
lastattaessa laivat oli jätettävä hiukan kauemmaksi. Purjehdusta ja kauppaa harjoitettiin hänen mu-
kaansa Tukholmaan saakka, jonne laiva teki tavallisimmin kaksi, parhaimmillaan kolme matkaa ke-
sässä. 
615 Ranta 1981, 162, 165. 
616 Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus 
Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 5-9. 
617 Lilius 1985, 18; Lilius 1999 (1965) (a), 31. 
618 Pekkatorin synnystä ja säilymisestä ks. asemakaavaselostusta Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin 
ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985, 
6-8. 
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vimmille porvareille, kuten raatimiehille, kauppiaille ja laivanvarustajille. Vuosi-
en 1811 – 1815 vaurasta, uusklassistista kaupunkirakentamista edustavat Langin, 
Fontellin, Montinin, Friemanin ja Hedmansonin talot. Mielenkiintoisena on pidet-
ty sitä, etteivät myöhemmin aukiokokonaisuuteen vuonna 1849 sovitettu Kivi-
Sovio ja vasta vuonna 1870 valmistunut Reinin talo poikkea torin muiden raken-
nusten koreilemattomasta yleisilmeestä. 619  Niukalle tyylille pysyttiin Raahessa 
muutoinkin uskollisena. 1800-luvun lopun uusrenessanssia ei esiinny Vanhassa 
Raahessa juuri lainkaan, kun se monessa muussa kaupungissa oli yleistä.620 Ju-
gendin vaikutustakin on havaittavissa vain muutaman rakennuksen ikkunoissa ja 
vuorauksissa. Pääosaltaan 1800-luvun alkupuolen klassismia edustaville raahe-
laistaloille on tyypillistä leveä vaakavuoraus sekä nurkkaharkotus- tai pilasterit. 
Leveää empirevuorausta käytettiin raahelaisissa taloissa lähes 1800-luvun lop-
puun asti.621 Vanhan Raahen kolmas aukiotila eli Kirkonaukio on lohkottu Cor-
tenkadun ja Kirkkokadun muodostamaan T-risteykseen rajautuvista tonteista, 
minkä vuoksi se on kahdelta kulmaukseltaan rakennusten rajaama. Aukio on 
muotoutunut jo kaupungin alkuajoista lähtien.622 Raahen keskustan merkittävä 
maamerkki on aukion vastapuolelle, puistomaiselle tontille vuonna 1912 raken-
nettu harmaakivikirkko, joka korvasi palaneen 1600-luvun kirkon. Pekkatorin ja 
Myhrbergin puiston tapaan Kirkonaukio on myös profaaneilta rakennuksiltaan 
merkittävä kokonaisuus.623 

                                                        
619 Hilkka Aaltonen & Eija Turunen, Vanha Raahe. Esite. Raahen kaupunki. Raahe 1997 (1982). Pek-
katorin valtakunnallisesta merkityksestä ks. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkit-
tävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 249-250. Ks. väitöskirjaa Pekkatorista rakennustaiteelli-
sena kokonaisuutena Henrik Lilius, Der Pekkatori in Raahe: Studien über einen eckverschlossenen 
Platz und seine Gebäudetypen. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja; 65. Weilin & Göös. 
Helsinki 1967. Ks. myös Henrik Lilius, Raahen Pekkatori. Raahe-seura ry:n julkaisusarja, nro 4. Raa-
he-seura. Raahe 2006. 
620 Tänä päivänä tyylille uskollisuutta ei enää niinkään suositella. Ks. Margaretha Ehrström, ”Hur har 
man lyckats bevara Gamla Brahestad – helhetssyn eller trästadsfasadism?” Muistomerkki – puusta pe-
rinnöksi. Juhlakirja Pekka Kärjelle 16.4.2000. Museovirasto. Helsinki 2000, 138. Koskien tosin van-
han rakennuksen korjaamista Ehrström kritisoi Vanhan Raahen Reiponkadulla sijaitsevaan taloon teh-
tyä, alueella tyypillistä nurkkaharkotusta, koska talossa ei itsessään ole koskaan sellaista ollut. 
621 Paikallisesta rakennustavasta ks. esim. 1980-luvulla laaditusta rakennustapaohjeiston luonnokses-
ta ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste (n.d.). 
622 Teemu Mökkönen, Raahe – Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan 
kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 2001, 12, 
14. Mökkösen mukaan Corten- ja Kirkkokadun lounaispuolella sijaitsevalla aukionosalla on saattanut 
säilyä merkkejä paikalla aikanaan sijainneesta, 1600-luvun lopulla rakennetusta koulurakennuksesta. 
Vrt. Pekka Toivanen & Aulis Forss, Raahen tienoon historia I. Salon emäpitäjän ja Raahen kaupun-
gin historia esihistoriasta isonvihan loppuun. Raahen kaupunki, Pattijoen ja Vihannin kunnat. Raahe, 
Pattijoki, Vihanti 1990, 547-548. 
623 Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus 
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1800-luvun loppupuoliskolla Raahesta kehittyi merkittävä purjelaivakaupun-
ki. Vuosina 1867 – 1875 se oli Suomen suurin laivanvarustajakaupunki, jonka 
kauppalaivastoon kuului parhaimmillaan 58 suurimmaksi osaksi kaupungin omil-
la telakoilla rakennettua alusta.624 Satama oli kaupungin edustalla, nykyisin mu-
seona toimivan Pakkahuoneen rannassa. Menestys merenkulussa päättyi 1880- 
luvulle tultaessa höyrylaivakauteen, johon raahelaiset laivanvarustajat eivät ym-
märtäneet investoida. Kaupungin elinvoimaisuus kääntyi hiljaiseloksi, jota jatkui 
pitkälle 1900-luvun puolelle. Tuolloin perustettiin kuitenkin oppilaitoksia, kuten 
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu sekä Seminaari vanhan kaupungin tuntumaan.625 
Raahessa elettiin maanviljelyksen, koulujen, sataman, sahateollisuuden ja alkavan 
metalliteollisuuden varassa 1900-luvun alun vuosikymmenet.626 

Vasta tieto Rautaruukin terästehtaan sijoittamisesta paikkakunnalle 1960-
luvulla herätti toiveet vauraammista ajoista. Tehdas tarjosi yli 3000 työpaikkaa ja 
kaupungin asukasluku alkoi kasvaa nopeasti. Jo pelkkä tehtaan työpaikkamäärä 

                                                        
Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 13, 17 ja liite 6. 1600-luvun kirkko säästyi v. 1810 kaupunkipa-
losta, mutta tuhoutui v. 1908. Kirkon takaisessa rinteessä on säilynyt vanhoja kauppaporvareiden kel-
lareita. Nykyisen kirkon on suunnitellut Josef Stenbäck. Aukion historiallista rakennuskantaa edustaa 
myös mm. entinen apteekintalo, jonka Cortenkadun puoleinen osa päärakennusta on rakennettu v. 
1787, ts. ennen v. 1810 paloa. 
624 Raahen merenkulusta laivaluetteloineen vuosilta 1855 – 1876 ja 1859 – 1877 ks. Alma Söderhjelm, 
Raahen kaupunki 1649 – 1899. Akateeminen kirjakauppa. Helsinki 1911, 237-245. Laivojen rakenta-
misen meiningistä ”Lyyäänkö laiva” ks. Paulaharju 1965 (1925), 240-255. Arkeologisista selvityksistä 
ks. Mökkönen 2001, 14. Mökkösen mukaan kaupungin laivaveistämö sijaitsi rannan ja nykyisen Ran-
takadun välisellä alueella Rantatorista pohjoiseen jo 1690-luvulla. 
625 Vanhan kaupungin pohjoispuolella sijaitseva seminaarialue v. 1899 peräisin olevine laitosraken-
nuksineen on katsottu valtakunnallisesti merkittäväksi. Ks. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 250. Kouluista kaupunkien kulttuurielä-
män rakennustoiminnan tärkeimpänä muotona ks. Henrik Lilius (b), ”Kaupunkiyhteisö ja sen raken-
nukset”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 2. 1870-luvulta autonomian ajan loppuun (toim. Päiviö 
Tommila). Suomen kaupunkiliitto. Helsinki 1983, 203-205. Ottaen esimerkiksi Raaheen v. 1891 por-
variston lahjoitusvaroin valmistuneen kauppakoulun kaksikerroksisen kivirakennuksen Lilius toteaa 
kauppakoulujen perustamisen heijastaneen porvariston pyrkimystä sopeutua teollistumisen mukaisiin 
uusiin tilanteisiin. Raahelaisporvariston yleishyödyllisistä hankkeista sosiaali- ja kulttuurielämän alu-
eella ks. myös Markku Suhonen, Reino Temmes & Eija Turunen, Raahe – meren lapsi. Raahe-seura. 
Raahe 1995, 6-7. 
626 Aaltonen & Turunen 1997 (1982); Söderhjelm 1911, 267. Söderhjelm kirjoittaa Raahen hiljaiselon 
ajasta: ”Ns. suuruuden jälkeiselle aikakaudelle on ominaista, kuten jo on sanottu, tasainen ja hiljainen 
kehitystyö. Tämä työ ilmenee etenkin kahdella alalla, koululaitoksen ja teollisuuden.” Satamien raken-
tamisesta ks. Jorma Kallenautio, ”Kunnallistalous, yhdyskuntatekniikka, liikelaitokset ja joukkolii-
kenne 1875 – 1917”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 2. 1870-luvulta autonomian ajan loppuun 
(toim. Päiviö Tommila). Suomen kaupunkiliitto. Helsinki 1983, 309-310. Kun purjelaivakaudella sa-
tamat olivat olleet matalia, lähes luonnonsatamia, tuli uusien satamien rakentaminen laitureineen ja 
laitteineen ajankohtaiseksi 1880-luvulta alkaen höyrylaivojen ja rautatieliikenteen kehittymisen myötä. 
Raahessa uusi satama rakennettiin Lapaluotoon. 
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oli samaa luokkaa kuin koko kaupungin väkiluku vielä 1900-luvun alun vuosi-
kymmeninä. 627  Kerrannaisvaikutus elinkeinoelämään oli suuri. Kasvupaineet 
ja -odotukset johtivat myös intresseihin kaupunkirakenteen uudistamiseksi. Raa-
hen vanhan kaupungin poistavaa saneerausta ajaneet intressit syntyivät varmasti 
pitkälti modernin kaupunkiuudistuksen lumoissa,628 vaikka teknisinä perusteina 
pidettiinkin kaupungin odotetun kasvun tuomia vaatimuksia. Uusien alueiden kaa-
voitus vanhan ruutukaava-alueen ulkopuolelta helpottikin rakentamispaineita 
vanhassa kaupungissa, vaikka sille oli laadittu purkamisuhkaa merkitsevä ns. sa-
neerauskaava vuonna 1967.629 Kasvuodotusten pettäminen osoittaa sen, miten li-
neaariseen kehityskulkuun ja ennalta asetettuihin visioihin uskoen voidaan vau-
rioittaa kaupungin ja kaupunkilaisten tasapainoista, moniarvoista ja siten miele-
kästä olemassaoloa pitkälle tulevaisuuteen.630 Konkreettisesti odotusten pettämi-
nen on nähtävissä muutamina Vanhaan Raaheen nousseina kerros- ja rivitaloina 
vanhan kaupunkirakenteen kuitenkin valtaosaltaan säilyttyä. Syvä kokemus taan-
tumasta synnyttää helposti kuitenkin tarpeen tarrautua jatkossa kiihkeästi mihin 
tahansa, minkä voi olettaa auttavan ulos tilanteesta.631 Kärsittäessä muuttotappion 
                                                        
627 Raahen väkiluvuista ks. Kallenautio 1984, 16, 19. Esim. v. 1910 – 1940 väkiluku oli alimmillaan 
2839 ja ylimmillään 3426. Väkeä oli v. 1960 hieman vajaa 5000 ja v. 1970 jo 7470 asukasta. 
628 Kaupunkien saneerausta ohjasi Suomessa 1930- ja 1940-luvuilla ulkomailta omaksuttu ihanne. 
Vaikka pääasiallinen kaupunkimuoto oli vielä puukaupunki, muutoksia lähdettiin ajamaan kivikau-
punkien ongelmiin perustuvien mallien mukaisesti. Ks. Vilhelm Helander & Mikael Sundman, Sanee-
raus suomalaisessa kaupungissa. Asuntohallituksen tutkimus- ja suunnittelutoimisto, sarja A:5. Hel-
sinki 1972, 48-49. Kirjoittajat toteavat, että Suomessa ahtaaksi luokiteltavaa kivikaupunkia oli lähinnä 
vain Helsingin keskustassa. Sen sijaan puukaupungit väljine kortteleineen ja suurine pihamaineen oli-
sivat itse asiassa täyttäneet funktionalismin vaatimukset valosta, ilmasta ja vehreydestä. Ks. myös väi-
töskirjaa Timo Tuomi, Kaupunkikuvan muutokset. Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun ta-
voitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1046. SKS. Helsinki 2005, 200-209. Tuomi toteaa, että 
ihanteet ja todellisuus eivät kohdanneet, kun eurooppalaisista suurkaupungeista omaksuttuja periaat-
teita sovellettiin Suomen kaupunkeihin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävillä suunnitelmilla kaupunkien 
koosta ja todellisista kehitystarpeista piittaamatta. 
629 Raahen kasvun ajoista ks. Aaltonen & Turunen 1997 (1982). 
630 Vrt. kriittiseen kuvaukseen perinteistä kaupunkia murtaneesta suuruuden tavoittelusta Pentti Pirho-
nen, Puutalo itki tuuleen. Karisto. Hämeenlinna 1983. Vanhan Raahen kuvauksena ks. myös Pentti 
Pirhonen, Pikkukaupungin kaduilta ja kujilta. Kirjayhtymä. Vaasa 1971. 
631 Vrt. Juho Rajaniemi, Kasvun kaavoitus. Tapaus Raahe 1961 – 1996. Messon Oy. Kankaanpää 2006, 
52-55, 186-189. Käsitellen Raahen kasvuodotusten mukaista kaupunkisuunnittelua Rajaniemi toteaa 
taantuvan kunnan asukkaan saattavan tuntea olonsa uhatuksi, sillä jokaisen menetyksen myötä hänen 
elämänpiiristään katoaa jotain tuttua: ystäviä, työpaikka ja palveluita. Menetykset muuttavat ihmisen 
rooleja yhteiskunnassa. Lauri Rauhalaan viitaten Rajaniemi näkee uhkan kohdistuvan ihmisen eri 
olemassaolon muotoihin. Taantumassa yhtenä kehityksen muotona on myös hyvät puolensa, mutta 
usein uhkakuvasta pyritään silti kiihkeästi eroon tarrautumalla epärealistiseen edistysuskoon ja voi-
makkaisiin kasvupyrkimyksiin. Taantuma herättää paniikkireaktioita, kuten Raahessa intohimoisen 
suhtautumisen keskustan tyhjiin tontteihin taantumaa ilmaisevina fyysisinä merkkeinä. Paniikkioiree-
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ja työttömyyden kaltaisista asioista, on sillä luonnollisesti vaikutuksensa myös 
kaupunkilaisten kykyyn huolehtia rakennetusta kulttuuriperinnöstään. 

”Kaupungilla ei ole linjaa. Kaikki hankkeet, joissa tulisi rakentamista ja työ-
paikkoja, otetaan avosylin vastaan ilman kritiikkiä. Se on suurin huoli, ettei 
ole mitään kriittisyyttä, sopiiko se.” (RYK45) 

”Tytär ei ole jäänyt tänne, hän on Helsingissä. Pojasta ei nyt tiedä. Juuri yksi 
päivä sanoi, että kun kaikki kaverit muuttaa pois täältä. Osa on jo muuttanut 
pois, osa lähtee armeijaan tai kouluun muualle. Sellaiset asiat voi vaikuttaa 
siihen lähtemiseen sitten. Opiskelupaikkoja täällä kyllä on, mutta työ onkin 
sitten toinen juttu. Ei ole valittanut, ettei viihdy, että haluaisi lähteä.” 
(RAY36n) 

Ilman ylioptimistisia kasvunäkymiä ei olisi myöskään niin syväksi koettua taan-
tumaa, joka Raahea on viime vuosikymmeninä varjostanut paitsi taloudellisesti 
niin myös henkisesti. Pyrkimys kohentaa kaupungin tilannetta on johtanut vas-
takkainasettelujen turhaan kärjistymiseen. Syyttä suotta on jakauduttu puukau-
pungin tai teollisuuden, suojelun tai uudistumisen puolestapuhujiin taustaoletuk-
sina talous- ja teknologiakehitys kaupungin pelastajana vastaan kulttuurihistorial-
liset arvot. Suojelu on saatettu mieltää edistyksen vastaiseksi pysähtyneisyydek-
si.632 Vasta viime aikoina toisensa poissulkeviksi miellettyjä kehitystekijöitä on 
alettu edistää näkyvämmin rintarinnan.633 Tulevaisuus näyttää, miten tässä onnis-

                                                        
na voidaan nähdä myös 1980-luvun puolivälillä Raahessa yleistynyt elinkeinoelämän tarpeista lähte-
nyt hankelähtöinen kaavoitus, jossa julkinen sektori tukee taloudellisia intressejä suhteellisen kritiikit-
tä.  
632 Vastakkainasettelut ovat tulleet selvästi esille mm. paikallislehden runsaissa yleisönosastokeskuste-
luissa. Ks. esim. ”Tehdään kaupunki”. Raahen Seutu 19.2.1998. Kommentissa ollaan sitä mieltä, että 
Vanhan Raahen suojelu patoaa kaupungin kehityksen. Suuri haaste olisi pitää nuoriso paikkakunnalla, 
mitä ainakaan vanhan kaupungin suojelu ei kirjoittajan mukaan edistä. Suojelijat hän leimaa mennei-
syyden muisteloihin käpertyneiksi, kun taas tulevaisuus luodaan ”akselilla teku, Technopark ja pk-
yritykset.” Vrt. vastineena esim. ”Eläköön puu-Raahe” Raahen Seutu 20.2.1998. Tässä asukas tuo 
esiin Vanhan Raahen merkityksen laadukkaana elinympäristönä vanhojen talojen ja pihapiirien luo-
dessa aivan ainutlaatuisen tunnelman. Hän leimaa puolestaan uudisrakentamisen puolestapuhujat ajas-
taan jälkeenjääneiksi, 1960- ja 70-lukujen ajatusmaailman edustajiksi. Suojelun ongelmista taantuvis-
sa kunnissa ks. myös Rakennusperintöstrategia. Valtioneuvoston päätös 13.6.2001. Osaamista, vas-
tuuta ja voimavaroja rakennusperinnön hoitoon. Ympäristöministeriö. Helsinki 2001, 18. Strategiassa 
viitataan elinkeinoelämän kehityksen kahtia jakavaan vaikutukseen. On taloudelliselta kehitykseltään 
ja väestönkasvultaan vireitä kasvukeskuksia ja toisaalta taantuneita paikkakuntia. Taantuvilla paikka-
kunnilla vähäiset voimavarat suunnataan usein elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien parantami-
seen, jotta saataisiin asukkaat pysymään alueella. Rakennusperintöä ei sen sijaan välttämättä mielletä 
mahdollisuudeksi alueiden välisessä kilpailussa. 
633 Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tiivistelmä. Raahen kaupunki / Suunnit-
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tutaan. Hyvänä lähtökohtana voi pitää joka tapauksessa juuri sitä, että huikeimmat 
ennustukset uudistumisesta ja kasvusta pettivät. Kasvu ei olisi merkinnyt vain 
saavuttamista, vaan mitä suurimmassa määrin myös monien myönteisten asianti-
lojen menettämistä rajujen muutosten myötä seurauksena syvenevä juurettomuus. 
Onhan ylipäätään kyseenalaista pitää jatkuvaa kasvua arvona, periaatteeltaan kes-
tävänä.634 Kotikaupungin pikkukaupunkiluonteeseen oltiin tutkimuksen haastatte-
luissa varsin tyytyväisiä sekä Porvoossa että Raahessa.635 Mahdollinen kriittisyys, 
etenkin Raahessa, kohdistui lähinnä kaupungin toimivuuteen, kykyyn tuottaa 
asukkaalleen elämisen laatua ja turvattu tulevaisuus. 

”Kokonaisuutena, kun ajatellaan, että Raahe on pieni kaupunki, niin mun 
mielestä saakin olla pieni. Ei kaiken tarvitse välttämättä olla suurta. […] Eli 
sitä peräänkuuluttaisin, että vuosi – kaksi taaksepäin oli hirveä vimma ihmi-
sillä valittaa kaikesta lehtien palstoilla. Semmoinen ajattelutapa saisi jäädä 
pois. Pantaisiin se laivan keula vähän sinne myötäiseen ja opittaisiin ymmär-

                                                        
telukeskus Oy (n.d.), 2, 6-13. Innovaatiohakuisesti osayleiskaavan (hyv. 11.4.07) tiivistelmässä maini-
taan kaupungin elinkeinopohjan laajentajiksi mm. ProMetal osaamiskeskus, Yrityshautomo Kasvu-
alusta, Softpolis- ja Steelpolis-kehitysorganisaatiot, Creadis – Oulun eteläisen tietoteollisuus-
liiketoiminnan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raahen Seudun Teknologiakeskus, Raahen seudun 
aluekeskusohjelma, kaupungin elinkeinotoimi ja TE-keskus. Vanha Raahe kulttuurihistoriallisine ar-
voineen noteerataan merkittävänä laatutekijänä kaupungin keskustan kehittämisessä. Vrt. L. van den 
Berg, I. Bramezza & J. van de Meer, ”Urban Management in a Greative City. The Case of Rotter-
dam.” Creative Cities. Cultural Industries, Urban Development and the Information Society (eds. Jan 
Verwijnen & Panu Lehtovuori). Publication series of University of Art and Design Helsinki UIAH B 
56. Helsinki 1999, 115. Kirjoittavat pitävät luovan kaupunkikehityksen edellytyksinä tasapainoa ta-
loudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä elinympäristön laadun välillä kuten myös olemassa olevan 
potentiaalin hyödyntämisen ja uusien innovaatioiden sekä aktiviteettien syntymisen välillä. 
634 Seuraavan kuvauksen perusteella elpymisvaihe vaikuttaisi Raahen osalta tavoittelemisen arvoiselta. 
Ks. Rajaniemi 2006, 43-44. Rajaniemi luonnehtii Raahen kehitystä Jarmo Kortelaisen Suomen olosuh-
teisiin muotoileman tehdasyhdyskuntien elinkaarimallin mukaan: Rautaruukin terästehtaan perusta-
mista seurasi Raahessa 1960- ja 1970-lukujen kasvuvaihe, joka lisäsi mm. asuntotuotantoa. Kypsyys-
vaihe ajoittui 1980-luvulle. Tehtaassa työllistyneiden lapset tulivat nyt työikään, mutta heille ei syn-
tynytkään enää riittävästi työpaikkoja. Käynnistyi poismuutto. Kasvu- ja kypsyysvaiheiden jälkeen 
Raahella olisi ollut mallin mukaan mahdollisuus supistumiseen ja irtautumiseen tai uuden kasvun vai-
heeseen, joka merkitsee teollisuuslaitoksen uusia investointeja, sekä elpymisvaiheeseen, jossa uuden 
kasvun sijasta paikallinen aktiivisuus ja julkisen hallinnon toimet ylläpitävät elinvoimaisuutta. 1990-
luku on ollut Rajaniemen mukaan supistumisen aikaa tehtaan vähennettyä työvoimaa. Samalla Raa-
hessa on esiintynyt pyrkimystä irtaantua teollisesta roolista. 
635 Vrt. Teija Ojankoski, Oikea pieni kaupunki. Maantieteen ja asukkaiden näkökulma suomalaiseen 
pikkukaupunkiin. Turun yliopiston julkaisuja C 142. Turun yliopisto. Turku 1998, 225-235. Tutkittu-
aan kaupunkikokemuksia Ojankoski toteaa pienen kaupungin olevan ennen kaikkea ihmisen kokoinen. 
Ongelmana on kuitenkin pikkukaupunkien yleinen vähättely, mikä saattaa johtaa kaupungit asetta-
maan tavoitteitaan kokonsa vastaisesti. 
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tämään, miten meillä on täällä hyvä. Sopivan kokoinen kaupunki asua, olisi 
meidän yhteinen etu ja saataisiin imagokuva paremmaksi.” (RA24) 

Uudistamistavoitteiden pitämättömyys ja historiallisen kaupungin ihanne johti 
Raahessakin lopulta suojelun vahvistumiseen. Toisin kuin Vanhan Porvoon osalta 
Raahessa vanhan kaupungin suojelun varhaisimpiakin puolustajia on ollut mah-
dollista puhutella.636 

”Minä olen avojalkainen raahelainen. Olen täällä syntynyt ja kasvanut, ollut 
vain opiskelu- ja sotavuodet täältä pois. Merkitys alkoi mulle selvitä, kun olin 
täällä pormestarina 50-luvulla. Seurasin silloin joka ikisen rakennuksen ra-
kentamista. Niitä ei niin hirveästi tullut. Aloin vähitellen ymmärtää, että meil-
läkin on jotain säilyttämisen arvoista. Sitä ennen se oli kotipaikkasokeutta. 
Tuntui, ettei täällä mitään erikoista ole. Sitten rupesi silmät avautumaan, kyl-
lä Raahessa on paljon säilyttämisen arvoista.” (RAV35) 

Vanhan Raahen todetaan muutoksista huolimatta kuuluvan parhaiten säilyneiden 
puukaupunkien joukkoon.637 Muutoksia, jotka ehtivät tapahtua saneerauskaavan 
mukaisesti, voi harmitella, mutta eheytymistä ei voida saavuttaa nyt vuorostaan 
niitä mustamaalaten. Moni puukaupungin asukas käännettiin aikanaan omaa mer-
kitysrikasta elinpiiriään vastaan, myymään talonsa ja haluamaan jotain muuta. 
Osoitettaessa nyt rumuutta, yhtenäisen historiallisen kaupunki-ihanteen kannalta 
sopimatonta, etsitään merkitysten eroavuuksia. Kokoaminen, jaettujen merkitys-
ten löytäminen, olisi rakentavampaa, kuin saattaa häpeään puolestaan niitä, jotka 
ovat ottaneet kodikseen puukaupunkiin sopimattomina pidettyjä taloja. Raahessa 
eheytymistä ehkäisevä toisen osapuolen arvoja mitätöivä ilmapiiri ilmeni edelleen 
vahvana. Puolustuskannalle saattamalla voidaan tuskin odottaa rakentavaa yhteis-
työtä. 

”Tässä onkin problematiikkaa. Ohikulkijat tulee mullekin, moititaan taloa. 
Sanat ei ole välttämättä kovin kauniita. Musta on sivistymätöntä tai käsittä-
mätöntä, että tullaan oven eteen haukkumaan toisen kotia. On tätä kritiikkiä. 

                                                        
636 Pekka Kärki, ”Miten Vanha Raahe huomattiinkaan suojella”. Muistomerkki – Kirjoituksia Antero 
Sinisalolle. Yliopistopaino. Helsinki 1987, 150. Pekka Kärki toteaa Raahen muodostaneen tärkeän ve-
denjakajan tultaessa 1960-luvulle, koska siellä ryhdyttiin ensimmäistä kertaa suojelemaan ruutukaava-
kaupunkia. Kaupunkilaisista keskeiseksi voimahahmoksi suojeluasian esiintuojana ja aktiivisena aja-
jana Kärki mainitsee tuolloisen kaupunginjohtajan Yrjö Reinilän. Kärki on haastatellut artikkeliaan 
varten useita Vanhan Raahen suojelukehityksen keskeisiä toimijoita. 
637  Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 
1993, 249-250. 
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Mua hirvitti, kun täällä mm. yhtä kerrostaloa arvosteltiin lehdessä. Moitittiin 
lehdessä täysin rumaksi ja kohtuuttomaksi. Se on jonkun koti, jonka hän ko-
kee parhaaksi paikaksi, niin kyllä pitäisi antaa ns. kotirauha. […] Se tulee 
aina vastaan, mutta kun se on tehty, toteutettu ja hyväksytty, niin siitä ei pitäi-
si sen jälkeen enää keskustella eikä levittää maailmalle minkäänlaisia ajatuk-
sia.” (RAV40) 

Raahessa on elänyt vastaavasti myös Vanhan Raahen merkitystä mitätöivä kult-
tuuri. Haastatteluissa vanhaan kaupunkiin kiintyneet ovat siksi ilolla noteeranneet 
sinne asettuneet uudet asukkaat. Korkean ammatillisen statuksen on odotettu vies-
tivän muillekin Vanhan Raahen laadusta asuinympäristönä. Muualta muuttaneita 
haastateltavia olikin jonkin verran hakeutunut asumaan Vanhaan Raaheen nimen-
omaan historiallisen miljöön vuoksi. Vanhassa Raahessa Raahella on siis jo ole-
massa kulttuurisesti kiinnostava asuinalue, jollaista pidetään nykyään innovatiivi-
sen ja luovan kaupungin merkittävänä kilpailutekijänä, taloudellista kehitystä tu-
kevien osaajien houkuttelemiseksi. Vanhalla Porvoolla on vastaava merkitys Por-
voolle. Kun kaupungit eivät ole enää historiallisen tilanteensa kaltaisia yhtenäisiä 
kokonaisuuksia, kaupunginosat ovat alkaneet profiloitua identiteetiltään houkut-
taen tietyn tyyppistä asukaskuntaa puoleensa.638 Yhä enemmän näitä identiteettejä 
tietoisesti rakennetaan tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta korostetaan. 
Puukaupunkien suosion kasvu asuinalueina selittyy merkittävältä osaltaan histori-
allisen miljöön arvostuksen nousulla. 

                                                        
638 Irma Uuskallio, ”Kaupunkiasumisen ”pyhät paikat” – asuinalueiden arvostus Suomessa”. Raken-
nusperinnön tulevaisuus. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy, Helsinki 2004, 35, 41. Uuskallion 
mukaan asuinalueet itsessään alkoivat muodostua 1980-luvulta alkaen identiteettinsä mukaisiksi brän-
deiksi, jotka leimasivat koko alueen asuntokantaa rakentamistavasta, tyylistä ja jopa kunnosta riippu-
matta. Asuinalueiden erilaistumisessa hän viittaa mm. ekologisuuden, kylämäisyyden, puurakentami-
sen sekä tiiviin ja matalan identiteettitekijöihin. Vrt. Juha Kostiainen, ”Rakennettu ympäristö ja kau-
punkien kilpailukyky”. Rakennusperinnön tulevaisuus. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy. Hel-
sinki 2004, 52-57. Kostiainen kirjoittaa Suomessakin edenneestä innovaatioympäristöjen ja laaduk-
kaiden asuinalueiden kehittämisestä ns. luovan luokan houkuttelemiseksi. Kun muodostuu useiden 
houkuttelevien, mutta identiteetiltään erilaisten alueiden mosaiikki, kaupungilla on kiinnostavuutta 
erilaisten ”heimojen” silmissä. Rakennettu kulttuuriympäristö on noussut merkittäväksi hyödynnettä-
väksi tekijäksi, mutta myös palvelut ovat tärkeitä. Kostiaisen mukaan useat osaajiin luonnehdittavat 
ammatti-ihmiset arvostavat historiallista kerrostuneisuutta ja tuntumaa rakentamisen perinteisiin. Joil-
lekin on arvokasta asua talossa ja huoneissa, joissa on asuttu jo kauan sitten, mikä osoittaa aikaisempi-
en sukupolvien elämäntavan ja perinnön arvostamista. Elinympäristön laadusta kaupunkien osaamis-
pohjaisen talouskehityksen kilpailutekijänä Suomessa ks. myös Mika Raunio, Osaajat valintojen ken-
tällä. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaa-
vassa maailmassa. Tampereen yliopisto. Sente-julkaisuja 11/2001. Tampere 2001, 13-14. 
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”Me ollaan tultu sivusta ja meillä ei ole mitään väliä ollut ja ihmisillä ylipää-
tään, että miten tämä vanha kaupunki voi. Tätä ei ole arvostettu, eikä tänne 
ole kukaan halunnut tulla, eikä kukaan ole halunnut korjata sillä tavalla, kuin 
Heiskanen on korjannut talonsa tuossa Rantakadulla. Sehän meillä on puut-
tunut tyystin, ja se on aivan muutaman ihmisen varassa se korjaaminen. […] 
Mutta nyt, se on merkillinen tai mielenkiintoinen asia, että miten koko alue 
saavuttaa sen vetovoiman. Sinne muuttaa joku sopiva ihminen. Jos sinne 
muuttaa kultaseppä ja sinne muuttaa tehtaan johtaja, niin se jotenkin herät-
tää ihmisissä kiinnostusta: miksi ne tuonne halusivat mennä, tuonne kaikkien 
hyljeksimään? Joku muuttaa, lähtee semmoinen niin kuin mielenkiintoinen 
prosessi käyntiin. […] Sitten tulee ne paineet mukana, jolloin taas se tuhon 
tiekin tavallaan kulkee rinnalla siinä. Kun tulee niitä ihmisiä, kultaseppää, 
tehtaanjohtajaa, niin mitkä on ne heidän henkilökohtaiset näkemykset. Lähte-
vätkö he purkamaan, tekemään oikein vai väärin, niin se on vaikea niihin ih-
misiin vaikuttaa, että ne tekisivät oikein.” (RA29) 

Puukaupunkimiljöön, kuten Vanhan Raahen, merkityksen oivaltaminen on ollut 
pitkälti tulijoiden oman harkinnan varassa. Rakennusperinnön aktiivisempi hyö-
dyntäminen kaupungin kilpailu- ja imagotekijänä on kuitenkin orastamassa.639 
Vanha Porvoo on maineeltaan vakiintuneempi korkealuokkaisena asuinalueena.640 
Pääkaupunkiseutu tuottaa tulijoita. Vaaransa suosiolla on siinä, että kulttuuriperin-
tö tuotteistuu brändiksi. Suojelun kannalta on olennaista, millaisten mielikuvien 
syntymistä ruokitaan. Kovin pinnallisen, ulkoisiin miljöötekijöihin perustuvan 
näkemyksen törmätessä arjen realiteetteihin, kuten vanhan rakennuksen korjaami-
sen pulmatilanteisiin, tuottaa helposti asukkaiden vaihtuvuutta. On selkeitä esi-
merkkejä siitä, että halutaan miljöö, mutta ei ongelmallista vanhaa taloa. Miljöö 
voidaan haluta ikkunasta avautuvana maisemana, ei elämäntapana. 

                                                        
639  Kaupungin keskusta- ja ranta-alueiden kehittämisestä vetovoimaisina asuinympäristöinä myös 
Vanhan Raahen erityisluonne huomioiden ks. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaa-
va. Selostus. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, 11.4.2007, 10-11. 
640 Vrt. Risto Suikkari & Kalle Reinikainen, ”Hyvän asuinympäristön perusteita”. Kestävän kehityksen 
historialliset kaupungit alueellisena voimavarana. Raportti Sustainable Historic Towns – Urban Heri-
tage as an Asset of Development -hankkeen Suomen toimista (toim. Marianne Lehtimäki). Museovi-
raston rakennushistorian osaston raportteja 17. Sustainable Historic Towns – Urban Heritage as an As-
set of Development -hanke ja Museovirasto. Helsinki 2006, 40. Tutkijoiden mukaan n. 30 % kyselyyn 
vastanneista asukkaista piti Vanhaa Porvoota täydellisenä ihanneympäristönä ja n. 90 % vähintään 
erittäin viihtyisänä. Vanhan Raahen asujaimiston tutkijat toteavat polarisoituneeksi mielipiteiden suu-
remman hajonnan vuoksi. Sielläkin n. 15 % vastaajista piti asuinaluettaan kuitenkin täydellisenä, n. 
50 % näki alueen vähintään erittäin viihtyisänä ja runsas 80 % vähintään melko viihtyisänä.  
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”Monet, jotka vastustaa säilyttämistä ovat käyneet kysymässä, olisiko siellä 
vanhaa taloa, jonka saisi purkaa. Ovat tajunneet, että on hieno asuinympä-
ristö. Haluavat tulla vanhaan kaupunkiin ehdolla, että saavat purkaa ja ra-
kentaa uuden talon. Saavat sen ympäristön.” (RV42) 

”Kun ei ole kovin sisäisesti omaksuttu, on otettu muodinomaisesti tai kivana, 
söpönä, jolloin ei haluta tinkiä mistään muusta. Sitten on ihmisiä, jotka kat-
sovat itsellään olevan oikeuden, mutta naapureiden pitää olla sitä vanhaa. 
Sitten on ajattelemattomuutta. Pittoreskius viehättää, ei ole paljoa ajateltu, 
halutaan saada kaikki kerralla, sekä se vanha että kaikki uusi ja moderni, 
varsinkin ne joilla on rahaa. Jos ei ole, niin tarpeetkin on sen vähemmän ra-
han mukaisia, sopeutuvat.” (MV47) 

Vanhan Porvoon ja Vanhan Raahen suosioon asuinalueina vaikuttaa todennäköi-
sesti myös maantieteelliseen sijaintiin perustuvat asumistottumukset. Pääkaupun-
kiseudun läheisyys tuottaa Porvoolle varmasti enemmän potentiaalisia asukkaita, 
joille urbaani asumistapa on jo ennestään tutumpi ja halutumpi. Matalaa ja tiivistä 
puukaupunkia asuttaessa koetaan oltavan kuin maalla, mutta silti kaupungissa. 
Lähes kaikki elämiseen tarvittava löytyy kävelymatkan päästä, mutta samalla voi-
daan nauttia oman pihapiirin suomasta, rauhallisesta elämänpiiristä. Samaan ta-
paan Vanhassa Raahessa asuvat useimmiten ilmaisivat asumisen laatuaan, mutta 
toivat vastaavasti esille ihmetyksensä siitä, että monelle tutulle raahelaiselle ihan-
neasuminen merkitsi kuitenkin omakotitaloa täysin maaseutumaisessa ympäris-
tössä. Suomalaisissa asumistoiveissa saattaa elää edelleen kaupunkikielteisyyden 
perinne,641 vaikka useimmat puukaupunkiin jo asettuneet korostavat oman piha-

                                                        
641 Tutta Palin, ”Kansallismaisema”. Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kylä, kaupunki (toim. Kirsi Saa-
rikangas, Pasi Mäenpää & Minna Sarantola-Weiss). Tammi. Helsinki 2004, 71. Palin pohtii kaupunki-
kohteiden vähäistä osuutta kansallismaisemien joukossa 1900-luvun kuvataiteen ja kirjallisuuden 
luomien kaupunkimielikuvien avulla. Vuosisadan alkupuolen kirjallisuudessa kaupunki esiintyi viette-
levän kiehtovana, mutta turmeltuneena maaseudun edustaessa terveyttä ja elinvoimaa. Kuvataiteen 
kaupunki oli pitkälti melankolinen ja yksinäisyyttä huokuva paikka. Piirtymättä juurikaan suomalaisen 
kulttuurin symboliksi kaupunkilaisuus näyttäytyi pikemminkin persoonattomana ja modernina kan-
sainvälisyytenä. Vrt. Kirsi Saarikangas, ”Metsän reunalla: Suomen rakentaminen 1900-luvulla”. Suo-
men kulttuurihistoria 4. Koti, kylä, kaupunki (toim. Kirsi Saarikangas, Pasi Mäenpää & Minna Saran-
tola-Weiss). Tammi. Helsinki 2004, 61. Saarikangas toteaa kaupunkikulttuurin arvostamisen nousseen, 
vaikka myös luontosuhde määrittää edelleen vahvasti suomalaisia asumistoiveita. Vrt. Ojankoski 1998, 
229. Ojankoski toteaa Suomen nopean kaupungistumisen sotien jälkeen korostaneen kaupunkilaisten 
ja maalaisten vastakkaisuutta mm. sosiaalisissa käytännöissä, työelämän rakenteessa ja elämäntavoissa. 
Tekemiensä haastatteluiden perusteella kaupunkiin suhtaudutaan Ojankosken mukaan edelleen ristirii-
taisesti: hyvänä ja pahana. Pikkukaupungin hän sijoittaisi kaupunkimyönteisyyden ja -kielteisyyden 
rajapinnalle. 
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piirin suoman luonnonläheisen asumisen laatua keskustapalveluiden äärellä, käve-
lyetäisyyksien päässä. 

”Ne asuu vähän aikaa siellä lapsiperheen kanssa ja sitten tulee kauhea hätä. 
Meillä on monta tuttua perhettä, jotka ovat rakentaneet ja ostaneet, niin kuin 
meidän tytärkin nyt. Ne asui tässä vuokralla Seminaarikadulla, niin Pattijoel-
le. Pattijoelle he haluavat rakentaa jonkun komean Kastelli-talon isolle pel-
lolle. Sanoin, että tehkää nyt typeryys, kun moni muu on lähtenyt kauas. Ra-
kennusmestarin poikakin jostain Ketunperältä Saloisista, äkkiä tultiin kipin-
kapin lähemmäs kaupunkia, kun lapsia pitää kuskata harrastuksiin, jotka on 
keskustassa.” (RA28n) 

”Oulussa asuttiin kerrostalossa ja haettiin Oulussakin kerrostalosta pois. […] 
Kun näin ilmoituksen Raahesta, että oli vanha talo – joskus nuoruudessa olin 
täällä töissä 30 vuotta sitten muutaman vuoden ja jäi mieleen, että kyllä siel-
lä voisi Cortenkadun tienoilla jossain asua. Ajateltiin käydä katsomassa, jos 
siellä olisi kesämökki ja asunto samassa paikassa.” (RA34m) 

”Etuoikeus tällaiseen miljööseen. Mitä maksaa oma tähtitaivas, mitä oma jo-
kiranta? On oma ranta kaupunkiasumisessa. Ei tarvitse kesämökkiä. […] 
Meistä ei ole mökkeilijöitä kukaan, purjehditaan mieluummin merellä, tieto 
siitä, että tuosta voi lähteä Australiaan milloin vain. […] Ja, kun laitan portin 
kiinni, olen maalla – oma tupa, oma lupa. Ja, kun avaan portin, olen keskellä 
kaupunkia ja kaikki palvelut tässä. En tarvitse autoa, voin kävellä joka paik-
kaan tai pidemmälle polkupyörällä. Kaikki on tässä ja erittäin korkea palve-
lutaso verrattuna keskustan väkimäärään, ehkä n. 20 000 asukasta. Puolen 
kilometrin säteellä on kaikki, mitä voit toivoa. En keksi mitään, mitä multa 
puuttuu. Ei mun tarvitse mennä Helsinkiin ollenkaan.” 642 (PAY14) 

                                                        
642 Vrt. Marketta Kyttä & Maarit Kahila, PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana. Yh-
dyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 90. Teknillinen korkeakoulu. Espoo 
2006, 155-157. Kirjoittajien mukaan tutkimukset osoittavat, että ihmiset nimeävät kokemansa elinym-
päristön laatutekijät yleensä enintään kävelyetäisyyden päähän kotoaan. Positiivisista laatutekijöistä 
lähinnä luonnonläheisyys voi paikantua hieman etäämmälle kodista. Laatutekijöiden saavutettavuudel-
la on merkitystä jopa koetun terveyden kannalta. Elinympäristön koettua laatua asukaspalautteesta 
selvittäneessä tutkimuksessaan kirjoittajat toteavat, että jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota 
saavutettavuutta koskeviin seikkoihin asukkaiden arjen sujumisen kannalta. 
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Kuva 4. Pätkä omaa jokirantaa Vanhassa Porvoossa kaupungin keskustan tuntumassa. 
Enimmäkseen 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevat ranta-aitat sijaitsevat keskiaikais-
peräiseen tapaan Porvoojoen rannassa. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 
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3.2.3 Elävä kaupunki 

Eräs kaupungin tärkeä ominaisuus on elävyys, mikä tuli haastatteluissa erittäin 
hyvin esille. Elävä kaupunki, historiallisen kaupungin ja nykyaikaisen elämän-
muodon kohtaaminen, on ollut alusta alkaen suojelunkin toive.643 Siihenhän suo-
jelun mielekkyys lopulta perustuu. Elävyys oli kuitenkin tutkimuskaupunkeja mi-
tä selvimmin erottava tekijä. Vanhaan Raaheen sekä kaupunkiin kokonaisuudes-
saan kaivattiin lisää eloa ja elinvoimaisuuden merkkejä. Vanha Porvoo koettiin 
haastatteluiden mukaan vireäksi ja vetovoimaiseksi erityisesti matkailun ja sen 
myötä kannattavan yritystoiminnan vuoksi. Tämä todettiin toisaalta mielihyvällä, 
mutta kantaen myös huolta kielteisistä vaikutuksista. Turistivirtoja pidettiin osoi-
tuksena oman asuinympäristön poikkeuksellisesta arvosta, mutta toisaalta myös 
syynä asumisrauhan ja asukkaille suunnattujen palveluiden menetykseen.644 On 
kuitenkin huomattava, ettei palveluiden siirtyminen pois asukkaiden ulottuvilta 
ole yksinomaan, jos ollenkaan, matkailuelinkeinojen syytä. Pikemminkin on kyse 
siitä, että päivittäistavarakaupan suuryksiköt tekevät puukaupungin infrastruktuu-
riin soveltuvat pikkuliikkeet kannattamattomiksi. On asukkaita, joille kehitys on 
kuitenkin varsin ongelmallinen niin puukaupungissa kuin missä tahansa muualla-
kin.645 

                                                        
643 Ks. esim. Museoviraston lausunto no 2878 Raahen kaupunginhallitukselle 23.6.1983 koskien Kir-
konmäkeä ja sen ympäristön asemakaavan muutosta. Lausunnossa Museoviraston tuolloinen ylijohtaja, 
valtionarkeologi C.J. Gardberg ja toimistopäällikkö Pekka Kärki luonnehtivat suojelun päämääriä mm. 
seuraavasti: ”Raahe on suomalaisten puukaupunkien joukossa huomattavassa asemassa voidessaan 
siirtää vuosisatojen aikana kehittynyttä kaupunkisuunnittelun perinnettä tulevaisuuteen. Kysymys ei 
ole vain rakennuksista ja kaupunkirakenteesta, vaan koko siitä elämänmuodosta, jolle historiallinen 
kaupunki on luonut ja luo tulevaisuudessakin puitteet. Museovirasto on vakuuttunut siitä, että kymme-
nien sukupolvien työn ja taidon tuloksena syntynyt Raahen vanhakaupunki luo urbaanille elämälle ja 
asumiselle pitkällä tähtäyksellä paremmat puitteet, kuin yhden ajan toiminnallisista vaatimuksista kä-
sin nopeasti suunnitellut ja rakennetut kaupunginosat.” 
644 Vrt. Porvoon jalankulkupainotteisen keskustan kokonaissuunnitelma. Lokakuu 2003. Porvoon kau-
punki, Kaupunkisuunnitteluosasto. Vanhan Porvoon Jokikatu ja Välikatu todetaan vilkkaiksi ja käve-
lykatumaisiksi erikoisliikkeiden alueeksi. Empirekaupunginosassa sijaitsevia kaupan suuryksiköitä on 
kaavailtu kauemmas ydinkeskustasta. Varsinaisina kävelykatuina on toiminut empireosan puolella 
pieni pätkä Lundinkatua sekä Vanhassa Porvoossa osa Jokikatua ja kesäisin osa Välikatua. Rihkama-
toria ehdotetaan kokonaan kävelijöiden käyttöön, kun suunnitelmat torinalaisesta parkkilaitoksesta tai 
Vanhan Porvoon alaisesta kallioluolasta toteutuvat. Turistiliikenteen tuottaessa ongelmia Vanhassa 
Porvoossa bussien pysäköinti osoitetaan vastarannalle Vanhan sillan kupeeseen, josta on yhteys myös 
vanhalle rautatieasemalle. Vanhan Porvoon vastarannalle esitetään rantapromenadia. 
645 Vrt. Suikkari & Reinikainen 2006, 44. Asumisviihtyisyyttä koskevassa tutkimuksessaan kirjoittajat 
toteavat, että Raahen vanhassa kaupungissa erityisesti vanhempi väestönosa oli tyytymätön sekä pal-
veluiden määrään että saavutettavuuteen lähipalveluiden siirryttyä vähitellen pois kaupunginosasta. 
Toivottiin päivittäispalveluiden palaamista alueelle, koska niiden sijainti uuden liikekeskustan puolella 
merkitsi monelle liian pitkää etäisyyttä. 
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”Se (liikekeskusta) on vähän liian kaukana meistä, kun ei saa autolla ajaa 
enää näön vuoksi. Ennen oli täälläkin kauppoja, nyt ollaan suurten makasii-
nien tasolla. Onko se ikuinen päätös, minä kysyn.” (RA26) 

 

Kuva 5. Vanhan Porvoon Kirkkotorin varrelta. Lähikaupan ovi on tässä vielä kutsuvasti 
auki. Kun liike joutui lopettamaan, moni asukas jäi kaipaamaan Vanhan Porvoon vii-
meistä elintarvikkeita myynyttä kauppaa. (Kuva: Elisa El Harouny, 2001) 

”Elintarvikekauppa H. Blomqvist Kirkkotorilla valitettavasti lopetti, kun kiin-
teistö myytiin. Oli viimeinen vanhan ajan kauppa. Heidän piti perustaa uusi 
kauppa naapuritaloon, mutta myöhästyivät vuokraamisesta, kun jäivät miet-
timään viikoksi. Olisi ollut hyvä paikka, olisi kyllä elättänyt yhden pariskun-
nan. Nyt täällä ei ole tilaa. Pitäisi olla sellainen yrittäjä, jolle se on enemmän 
tapa. He hoitivat myös mäen taakse vanhuksille kotiinkuljetuspalvelua. Vaik-
ka asukkaat kuinka toivoisivat lähikauppaa, niin käyvät silti ostoksilla suuris-
sa marketeissa. Sitten vaan, kun voipaketti unohtuu, niin muistetaan lähi-
kauppa, hätävarapaikka. Jos ihmiset käyttäytyisivät niin, että ylläpitäisivät 
lähikauppaa, niin täällä yksi kyllä pärjäisi.” (PAY13) 

Historiallisten kaupunginosien toiminnallista diversiteettiä on haluttu ylläpitää 
suosimalla asemakaavassa pienimuotoisen yritystoiminnan sijoittumista alueelle 
sekä Vanhassa Raahessa että Vanhassa Porvoossa. Monipuolisten toimintojen on 
katsottu paitsi ylläpitävän alueen elävyyttä niin myös tukevan rakennusten pysy-
mistä käytössä. Perinteisten, agraaritalouteen liittyvien toimintojen hävittyä eten-
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kin ulkorakennuksille on kaivattu suojelun turvaamiseksi uusia käyttötapoja. 
Vanhassa Porvoossa tämänsuuntainen kehitys on ollut huomattavan voimakasta 
verrattuna Vanhaan Raaheen.646 Tämä johtunee jo varhain asetetuista tavoitteista, 
mutta myös koko Porvoon kaupungin suotuisammasta taloudellisesta ja maantie-
teellisestä asemasta vetovoimatekijöiden muodostamiseksi. Vaikutuksensa voi ol-
la myös pitkälle kaupungin historiaan ulottuvalla vahvalla käsityöläisperinteellä. 
Vanhassa Porvoossa on nykyäänkin varsin suuri käsityö- ja ravintola-alan yritys-
tarjonta. Myös pienimuotoisia majoituspalveluhankkeita on virinnyt vanhan kau-
pungin alueella. 647  Suuntausta on esitetty vahvistettavaksi Porvoon kansallista 
kaupunkipuistoa koskevissa suunnittelutavoitteissa. Kansallisen kaupunkipuiston 
ideaan liitetään tuotteistaminen, vetovoimaisuus ja toimiminen tavaramerkkinä.648 

Potentiaalisia mahdollisuuksia vetovoimaisuuteen on myös Raahella hyvin 
menestyneen Oulun seudun vaikutuspiirissä. Välimatka Oulusta Raaheen on kui-
tenkin muutaman kymmenen kilometriä pidempi kuin Helsingistä Porvooseen. 
Raahe on myös asukasmäärältään yli puolet pienempi kuin Porvoo.649 Yksi Raa-

                                                        
646 Tavoitteista Vanhan Porvoon osalta ks. esim. Pekka Hornamo, Vanhan Porvoon ulkorakennukset. 
Tutkimus vajaakäyttöisten ja käyttämättömien ulko- ja talousrakennusten hyödyntämiseksi tiiviissä 
kaupunkirakenteessa: Soveltamiskohteena Vanha Porvoo. Suomen Akatemian tutkimus N:o 209. Por-
voo 1981, 51-52, 60-61. Tutkimuksessa kysyttiin kiinteistönomistajien kantaa ulkorakennusten käy-
töstä. Suurin osa oli tuolloin vajaakäyttöisiä kylmiä varastoja. Useimmat pitivät niitä silti säilyttämisen 
arvoisina käytön ja pihatilan kannalta. Jonkun verran niihin kaavailtiin jo käsityö- ja askarteluverstaita 
tai asuntoja (nykyisessä asemakaavassa ulkorakennuksiin sallitaan ns. aputiloja, ei asuntoja). Majoi-
tus- ja kokoontumistiloja, yleistä saunaa tms. kovin poikkeavaa toimintaa omistajat vierastivat. Yllä-
pidon parantamiseksi tutkimus perää omistajilta ennakkoluulottomia käyttötapoja, kaavan myötävai-
kutusta sekä taloudellista tukea. Vanhan Porvoon elvyttämiseksi ja rakennusten kunnostamiseksi ulko-
rakennuksiin ehdotetaan turismia palvelevia majoitustiloja. Vanhassa Porvoossa todetaan olevan myös 
monia taide- ja käsityönalan harjoittajia, kuten tekstiilitaiteilijoita, keraamikko, kulta- ja hopeaseppiä, 
taidetakomo ja paja, graafikkoja ja arkkitehtejä. Vuosisataisen perinteen jatkumiseksi kannustetaan 
erikoistumaan talousalueeseen sitoutumattomiin aloihin. Vanhojenkin ammattien, kuten värjärin, nah-
kurin ja kirjansitojan uskotaan nousevan arvossaan. Ympärivuotinen toiminta taas palvelisi sekä tu-
rismia että työpaikkojen syntymistä. 
647 Vanhan Porvoon nykyisestä käsityöläisyydestä sekä ravintola-, kahvila- ja majoituspalveluista ks. 
Mia Paakkala & Satu Paakkala, Käsin tehty Porvoo. Matkaopas vanhaan kaupunkiin. Kustannusosa-
keyhtiö Avain. Helsinki 2004, 15-149. Esim. Bed & Breakfast -tyyppinen majoituspalvelu on toteutu-
nut ainakin ns. Porvoon paahtimossa Mannerheiminkatu 2:ssa sijaitsevassa tiilimakasiinissa toimivan 
ravintolan yhteyteen. 
648  Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys. Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto 
2005 (luettu 27.8.07 sähköisessä muodossa http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1397), 19. Esiselvi-
tyksessä todetaan: ”Kansallinen kaupunkipuisto nimikettä voisi ”tuotteistaa” myös matkailun ja liitän-
näiselinkeinojen kehittämisessä. Kansallinen kaupunkipuisto olisi vetovoimatekijä, koska se kokoaisi 
yhteen erilaisia historiallisia kohteita, tapahtumia, mahdollisuuksia, kulttuuria ja luontoa. Siitä voitai-
siin kehittää valtakunnallisesti tunnettu tavaramerkki. Kansallinen kaupunkipuisto laajentaa ja moni-
puolistaa Porvoota matkailukohteena.” 
649 Kuntien asukasmääristä ks. Väestörekisterikeskus, väestötietojärjestelmä http://www.vrk.fi (luettu 
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henkin merkittävimmistä menestystekijöistä paikkakuntien välisessä kilpailussa 
on kuitenkin historiallinen puukaupunginosa. 650 Suojelukaavaa laadittaessa alue 
oli jo voittopuolisesti asuinalue, mutta Raahen vanhan liikekeskustan vaiheilla 
Kauppakadun, Brahenkadun, Kirkkokadun ja Koulukadun varressa todetaan ol-
leen edelleen paljon liikkeitä ym. palveluita. Myös Koulukadun ja Rantakadun 
varressa on ollut julkisia palveluita, virastoja ja toimistoja.651 Vanhan Raahen ke-
hitys on merkinnyt yksipuolistumista museoiden ja asumisen alueeksi. Liikekes-
kustan toiminnot ovat taas melko yksipuolisesti kaupallisia. Raahen keskustaa on 
toivottu kehitettäväksi huomioon ottaen sekä viihtyisyys ja toiminnallinen vilkas-
tuminen että historiallisten arvojen säilyminen.652 Keskustan ilmeen ja imagon 
kehittämiseen on nyt pyritty tarttumaan osayleiskaavatasolla edistämällä moni-
puolisen palvelutarjonnan syntymistä, korkeatasoista keskusta-asumista sekä kult-
tuuriarvojen vaalimista.653  

                                                        
28.4.08, päivitetty 31.3.08). Porvoossa oli 47 928 asukasta ja Raahessa 22 496 asukasta. 
650 Raahen kaupungin strategia 2005 – 2009. Rannikon Asukkaille Antoisa Hyvä Elämä, 7. Oulun lä-
heisyyttä ja kumppanuutta pidetään mahdollisuutena. Toisaalta uhkana nähdään se, ettei Oulu toimi-
kaan ns. veturina, vaan imurina. Yhtenä vahvuutena mainitaan vanha kaupunki. Vrt. Leena Helenius-
Mäki, ”Kaupungin symbolitalouden ytimessä”. Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia alue-
kehityksen näkymättömään dynamiikkaan (toim. Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen). Tampere 
University Press. Tampere 2004, 215-217. Helenius-Mäen mukaan sisällöllisesti arvostettuja kulttuu-
rikokemuksia haetaan kaukaakin. Kulttuurin taloudellinen houkuttelevuus liittyy usein historiallisesti 
kiinnostavaan paikalliskulttuuriin, jolloin myös pienillä paikoilla, kuten juuri Porvoolla on mahdolli-
suus nousta esiin. Mitä pienempi ja mitä etäämmällä kaupunki on, sitä haastavampaa sen on kuitenkin 
luoda itselleen kulutuksellisesti ja/tai kulttuurisesti houkuttelevaa symbolitaloutta. 
651 Ks. asemakaavaselostukset Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan 
muutos. Asemakaavaselostus Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 3-15; Raahe. Vanha kaupunki: Ran-
takadun korttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984, 
3-16; Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaa-
vaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985, 3-17. 
652 Ks. Raahen keskustan osayleiskaava. Liikekeskustan maankäytön ja liikenteen kehittämissuunni-
telma. Raahen keskustan profiili 13.11.2001. Raahen kaupunki / Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä / 
Esisuunnittelijat Oy, 2.3 / 28-32. Osayleiskaavaprosessiin liittyvän selvityksen asukaskyselyssä koros-
tuu tahto Vanhan Raahen säilyttämisen suhteen. Samalla keskustaa toivottiin kehitettävän parantamal-
la puistojen ja rantojen viihtyisyyttä, lisäämällä erikoiskauppoja ja tapahtumia sekä parantamalla katu-
turvallisuutta. Viihtyisyys liitettiin myös siisteyteen ja yleisilmeeseen, jolloin mm. keskustan tyhjät 
tontit ehdotettiin rakennettaviksi, vanhat huonokuntoiset puutalot joko purettaviksi tai kunnostettaviksi 
sekä Vanha Raahe ehostettavaksi muutenkin, esim. kaduiltaan yhtä siistiksi kuin Cortenkatu. 
653 Ks. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, 
liikenneverkko ja virkistysalueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 11.4.2007. 
Kaavamerkinnällä on osoitettu ns. Raahen laatukäytävän vyöhyke, jota luonnehditaan kaavamääräyk-
sessä seuraavasti: ”Laatukäytävävyöhyke sisältää monipuolisia palveluja ja keskusta-asumista. Vyö-
hykkeestä muotoutuu kaupunkikeskustan julkisivu ja se vaikuttaa koko kaupungin imagoon. Ympäris-
töä eheytetään ja tiivistetään täydennysrakentamisen avulla. Toteutuksessa on pyrittävä vetovoimai-
seen sekä korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Vanhan Raahen alueella kulttuuriympä-
ristöarvojen säilyminen on laatukäytävän keskeinen arvo.” 
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”Elämää pitäisi saada sinne vanhaan kaupunkiin, mutta kun Raahe on niin 
onnettoman pikkuinen kaupunki, kai pysyykin ja on toivottavaakin. Se täytyy 
kääntää eduksi, ei tappioksi. Siinä on omat vahvuutensa. Se on kuitenkin sen 
verran pieni, että yrittäjyys siellä vanhassa kaupungissa ei tahdo oikein on-
nistua. On ollut monenlaista yrittäjää. Saatiin kesäravintola Paula Pirisen 
kotiin, Kesäkatti, Nuutisen Pekan vieressä, että kävelykierroksilla voitiin käy-
dä ja muutenkin kuka halusi mennä. Paulalla oli ovet auki. Hän teki siellä 
Raahen kripuja ja Hanna-tädin kakkuja, soodalla tehtyjä munkkeja (kriput), 
raahelaisia samoin kuin Hanna-tädin kakut. Paula kuitenkin väsyi siihen, 
joutui olemaan niin paljon kiinni. Se olisi ollut kiva siellä” (RL41) 

Kaupunkien symbolitalous 

Monet taantuneet kaupunkialueet ovat saaneet uuden elämän tapahtuma-, koh-
taamis- ja asuinpaikkoina. Taiteen ja kulttuurin merkitys on ylipäätään korostunut 
urbaanin vireen nostattamisessa.654 Kielteisenä ilmiönä on pidetty kulttuuriympä-
ristön muuttumista kuluttamisen maisemaksi. Ympäristöä aikanaan rakentaneiden 
elämäntapojen merkitys on hävinnyt uusille, kaupallisuuden tuottamille kaupun-
kielämän muodoille.655 Kaupunkien menestyminen kytketään usein selkeään ta-

                                                        
654 Verwijnen 1999, 13. Verwijnen toteaa tämän merkinneen kaupungeissa mm. kulttuurikeskuksia, 
festivaaleja, jalankulkua sekä iltatoimintaa tukevaa kehittämispolitiikkaa turistien houkuttelemiseksi ja 
paikallisten asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Vrt. Henri Terho, ”Festivaali kaupungissa. Down 
By The Laituri, Turku ja kaupunkitila”. Eletty ja muistettu tila (toim. Taina Syrjämaa & Janne Tuntu-
ri). SKS, HArk 215. Helsinki 2002, 307-322. Vrt. Porvoon kävelypainotteisen keskusta-alueen kehit-
täminen. Loppuraportti 18.12.2003. Porvoon kaupunki / LT-konsultit. Raportissa esitetään Manner-
heiminkadun sillan madaltamista, mikä korostaisi Porvoon kulttuuriperinnettä ja ympäristöllisiä arvoja 
sekä vilkastuttaisi Jokirannan toiminnallista käyttöä mm. kävelyreittejä suunnittelemalla. Porvoon 
keskustan kilpailukyvyn tekijöiksi todetaan kulttuuri ja perinteet, hyvä saavutettavuus ja ihmismitta-
kaavainen viihtyisä ympäristö. Keinona kävelypainotteisuuden lisäämiseksi mainitaan Vanhan Por-
voon osalta ajoneuvojen nopeustasoksi 15 km/h. Vrt. Cyril B. Paumier, Creating a Vibrant City Cen-
ter. Urban Design and Regeneration Principles. Urban Land Institute. Washington D.C. 2004, 4. 
Paumier toteaa kävelyn houkuttelevuuden sekä sosiaalisen vireyden tukevan monipuolisten keskusta-
toimintojen syntymistä ja päinvastoin. Ympäristön tulisi olla korkealaatuista, mukavaa, visuaalisesti 
miellyttävää ja turvallista herättääkseen luottamusta sekä sitoutumis- ja investointihalukkuutta. Kult-
tuuriperinnön suojelusta ja kaupunkialueiden elävöittämisestä kaupunkien ranta-alueiden kehittämistä 
motivoivina tekijöinä ks. myös James A. Mulligan (ed.), Remaking the Urban Waterfront. Urban Land 
Institute. Washington D.C. 2004, 4. 
655 Ks. Sharon Zukin, Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. Rutgers University Press. 
London 1989 (1982), 3. Zukin toteaa 1970-luvun tienoilla alkaneesta kehityksestä: “With the birth of 
the market in loft living, the use of the basic real estate commodity – loft space – was utterly trans-
formed. Lofts changed from sites where production took place to items of cultural consumption.” Vrt. 
Sharon Zukin, Landscapes of Power: From Detroit to Disneyworld. University of California Press. 
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loudelliseen menestykseen. Merkittäviksi nousevat tällöin erityisesti sellaiset asiat, 
jotka pystytään kaupallistamaan. Kulttuuriperinnön hyödyntäminen markkinoita-
vana tuotteena kuvastaa symbolitalouden aikaa.656 Symboli merkitsee tässä yh-
teydessä keinoja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Symbolein luodaan ihmi-
sille odotuksia tulevien kokemusten luonteesta.657 Kokemuksia, jopa unelmia, os-
tetaan ja niitä myydään luomalla mielikuvia. Onnistunut mielikuva voi olla tie 
menestykseen, niin kaupunkien kuin instituutioidenkin imagotekijänä, mikä joh-
taa käsitteeseen länsimaisesta yhteiskunnasta mielikuva- tai unelmayhteiskuntana. 
Haluttua mielikuvaa voidaan rakentaa, symbolisoida sekä materiaalisin että im-
materiaalisin tekijöin. Mielikuvat välittyvät erilaisin viestinnän keinoin, kuten ku-
vien, mainosten, arkkitehtuurin tai tarinoiden, myyttien ja legendojen sekä osuvi-
en käsitteiden avulla.658 Raahe on esimerkiksi omaksunut yhdeksi vahvistettavak-
si teemakseen kaupungin merellisyyden.659 

Kulttuuria hyödynnetään symbolitaloudessa, koska kulttuuri juuri tuottaa 
symboleita ja mielikuvia. Kulttuuria ei kuitenkaan pelkästään arvoteta tiettyjä 
olemassa olevia piirteitä esiin nostaen, vaan myös työstetään määrätietoisesti ta-

                                                        
Berkeley & Los Angeles 1991, 5. Zukin toteaa: ”Place, moreover is sharply devided between con-
sumption and devastation. Those places that remain part of a production economy, where men and 
women produce a physical product for living, are losers.” Vrt. Justin O’Connor, “Populal Culture, 
Reflexivity and Urban Change”. Creative Cities. Cultural Industries, Urban Development and the In-
formation Society (eds. Jan Verwijnen & Panu Lehtovuori). Publication series of University of Art and 
Design Helsinki UIAH B 56. Helsinki 1999, 77-81. O’Connorin mukaan vernakulaari rakennusperintö 
muuttui kuluttamiseen perustuvan elämäntavan sijaksi muodikkaiksi havaittuine vanhoine asuntoineen, 
baareineen, ravintoloineen, gallerioineen ja putiikkeineen: ”Thus the aestheticisation of the vernacular 
achieved by cultural specialists mediated its emergence as an object of consumption.” 
656 Symbolitaloutta on käsitelty etenkin amerikkalaisissa kaupunkitutkimuksissa. Ks. esim. Sharon 
Zukin, The Cultures of Cities. Blackwell Publishers. Oxford 1995, 7-8. Zukin määrittelee kaupungin 
symbolitalouden nelitasoiseksi. Primaarilla tasolla määritellään, mikä saa kaupungissa näkyä, kuka saa 
päättää esteettisyyden luonteesta sekä käsitys järjestyksestä. Tämä taso on toteutunut kaupungeissa ai-
na. Toinen taso perustuu viranomaisten, yrittäjien ja sijoittajien tavoitteisiin. Kolmannella ns. perintei-
sen symbolitalouden tasolla eliitti harjoittaa statustaan ja identiteettiään tukevaa rakentamista esim. 
hyväntekeväisyyden tai kansalaisylpeyden motivoimina. Neljäntenä ja uusimpana tasona on 1970-
luvulta lähtien esiintynyt representoiminen tuotteisiin liitettävin mielikuvin  
657 Richard E. Caves, Creative Industries. Contracts between Art and Commerce. Harward Univerisity 
Press. Cambridge 2000, 3. Caves puhuu kulttuuriteollisuuden tuotteista ns. kokemuksellisina hyödyk-
keinä (”experience good”). 
658 Kimmo Kainulainen, ”Kulttuuriteollisuuden ja aluetalouden kehityksen moniulotteinen yhteys”. 
Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan (toim. 
Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen). Tampere University Press. Tampere 2004, 184-185. Kai-
nulainen toteaa viestinnän merkityksen korostuneen, kun kulttuurisia symboleita liitetään talouteen 
yhteisesti koettavien kulttuuristen maailmojen tuottamiseksi. Ks. myös Scott M. Lash & John Urry, 
Economies of Signs and Space. Sage Publications. London 1994. 
659 Ks. esim. Raahen kaupungin strategia 2005 – 2009, 7. 
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loudellisia päämääriä silmälläpitäen. Symboliikan yhtenäisyys vahvistaa tavoitel-
tua symbolivaikutusta. On esimerkiksi eduksi, jos suurempi osa kuin vain muu-
tama kaupunginosan rakennuksista on hyvin hoidettuja. Monipuoliset ostosmah-
dollisuudet ja muut kuluttamiseen liittyvät palvelut luovat myönteistä mielikuvaa 
paikkakunnasta. Paikalliset erikoisliikkeet, käsityöläiset ja taitajat ovat symbolita-
loudessa merkittävässä asemassa luoden siltaa kulttuurin ja kuluttamisen välille. 
Tyhjät liiketilat ovat symbolitalouden näkökulmasta kielteinen signaali. Ulko-
mainonnan kyltit ym. laitteet toimivat myös mielikuvia tuottavina symboleina.660 
Kaupunkitila tarjoaa symboleina hyödynnettäviä konkreettisia elementtejä, kuten 
patsaita, muistomerkkejä, tunnistettavia maamerkkejä, rakennuksia, pääkatuja ja 
puistoja. Rakennusten symboliarvoon vaikuttaa arkkitehtuuri, mutta myös kunto 
heijastaen taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta. Merkittäviä ovat kuitenkin 
myös eletason symbolit antaen luonteen kaupungin ilmapiirille. Ei ole yhdenteke-
vää, sävyttääkö kaupunkikokemusta palvelualttius, vieraanvaraisuus ja ystävälli-
syys vai vihamielisyys ja sulkeutuneisuus. Symbolitalouden hyödyntäessä kau-
punkitilaa yhdistyvät kulttuuriset symbolit ja yrittäjien pääoma.661 

”Kymmenen vuoden kuluttua Porvoo on varmasti vielä vilkkaampi matkailu-
kaupunki. Tulee lisää ravintoloita ja korkeampitasoisia putiikkeja. Tämä 
varmasti on se suunta vanhassa kaupungissa. Käsityöläisjutut varmaankin 
vähenevät. Me ei pelätä kilpailua. Meillä on edelleen paras paikka. Tehdään 
nytkin koko ajan töitä, että pysytään mielessä, markkinoidaan. Olisi kiva, jos 
aitoissakin olisi kapakoita ym. Pystyisi markkinoimaan vielä isommille ryh-
mille, helsinkiläisille. On ihan tavallista, että esim. Hampurista ajetaan 30 
km jonnekin mageeseen paikkaan syömään. Tulevaisuudessa Porvoo on Hel-
singin esikaupunkialue. Meillä on paljon asiakkaita pääkaupunkiseudulta. 
Yritykset elättää talvikaudella, kesä on turistikautta. Enemmistö on suomalai-
sia, mökkeilijöitä. Kesällä on niin kova myynti, ettei saataisi samaa rahaa, 
jos joku haluaisi varata koko ravintolan esim. hääjuhlaan. […] Vanha Por-
voo on Itä-Uudenmaan paras matkailukohde. Meillä on 50 000 ruokailijaa 
vuodessa. Historia on yhdistettävissä hyvin liiketoimintaan, mm. ympärillä 
olevat museot. Meillä on esim. Vallgren viikot.” (PAY16) 

Vanhan Porvoon vahvimpana symbolina voitaneen pitää jo ikoniksi muodostunut-
ta näkymää vastarannalta joentörmän jyrkkään rinteeseen rakentuneeseen kau-
                                                        
660 Vanhassa Porvoossa kaupunkisuunnittelu on ottanut vahvan linjan hillityn ulkomainonnan puolesta. 
Ks. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 11. 
661 Kaupungin yhtenäisen symboliikan tekijöistä ks. Helenius-Mäki 2004, 202-206, 215-217. 
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punkiin aittariveineen, keskiaikaisine kirkkoineen ja epäsäännöllisine korttelei-
neen. Vanhaa Raahea tuodaan puolestaan esille varsin usein Pekkatorin ja sen 
keskellä seisovan Pietari Brahen patsaan myötä. Rantakadun fasadi tai pikkutaloin 
reunustettu katunäkymä kohti kirkkoa ovat myös suosittuja. Vaikka näkymät voi-
vat olla viehättävyydessään edustavia ja myyviä, symbolitalouden kannalta kiel-
teisinä ilmiöinä Raahessa korostui haastatteluiden perusteella huono palvelutar-
jonta ja -alttius sekä vajaakäyttöiset liiketilat. Kaupungin perustajan mahtiponti-
sen patsaan rinnalle Pekkatorille on ilmestynyt jopa kirpputori. 

 

Kuva 6. Pekkatorilta Vanhasta Raahesta. Pekkatoria muisteltiin haastatteluissa Raahen 
arvokkaana keskusaukiona ja vilkkaana kauppapaikkana. Vanhaan Raaheen toivottiin 
kovasti uutta eloa – liikkeitä ja kahviloita. Kirpputori Langin alakartanon kulmassa on 
kuitenkin lyönyt taantumusta heijastavan leimansa kaupungin keskeisenä symbolina 
pidettyyn toriin. (Kuva: Elisa El Harouny, 2001) 

”Raahessahan löytyy halpahalleja vaikka minkälaisia, mutta laatutavaran 
kauppiasta on aika vähän. Ehkä pienellä paikkakunnalla laadukkaan tavaran 
myynti on vaikeaa. Ehkä sillä puolella kaipaisi enemmän. Ei me tietoisesti ol-
la haettu Oulusta, ollaan yritetty ostaa Raahesta, mutta yksiäkään kenkiä en 
ole vielä Raahesta ostanut.” (RA34m) 

”Kauppiaat vissiin tykkää, että myydään sitä, mitä meillä on. Hyvä esimerkki, 
kun oltaisiin ostettu pihaan päivänvarjo, kun oli niin lämmintä, mutta ei en-
simmäistäkään päivänvarjoa löytynyt koko kaupungista. En olisi ihmetellyt, 
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jos olisi kuusenjalkaa lähdetty kesällä hakemaan, eikä olisi löydetty. Minusta 
se on oikein hyvä esimerkki siitä, miten kauppiaat suhtautuu, tavallaan välin-
pitämättömästi. Ei meillä ole vieläkään varjoa. Pantiin vaan lippalakki sil-
mälle päähän.” (RA31n) 

”Olisi ihana, jos tässä vanhassa kaupungissa olisi putiikkeja, ettei ne olisi 
kaikki vaan kirpputoreina. Täällä on kirppareita joka ikisessä kadunkulmassa. 
Olisi myymälöitä, pieniä erikoisliikkeitä. Se olisi semmoinen, mikä houkutte-
lisi ihmisiä liikkumaan vanhassa kaupungissa. Ettei ole vaan muutama mar-
ketti keskustassa, ja kaikki pyörii vaan siinä ympärillä. Niin kuin oli ennen 
silloin, että olisi sellaisia erikoisliikkeitä. […] Sen pitää olla jotain erityis-
osaamista, että kannattaa perustaa liike. On niin paljon isoja liikkeitä. Osto-
voimahan on rajallinen. Ei sellaista massaa, mutta jos on jotain erikoisem-
paa, on se sitten itse tehtyä tai tuotettua, niin hinta tahtoo nousta. Ihmiset ha-
luaa kuitenkin aina edullisesti saada, mutta jotain yksilöllistä. Ei olisi tätä 
ulkomaan tuontitavaraa, tehty esim. Japanissa tai Kiinassa. Semmoinen 
oman työn ja oman maan arvostus.” (RAY36n) 

Taloudellisiin intresseihin vedoten rakennetun ympäristön hoitoa perustellaan 
kansallisvarallisuuden ylläpitämisenä.662 Korjausrakentaminen tuo työpaikkoja ja 
kulttuuriympäristö työllistää myös välillisesti esimerkiksi matkailualalla. Kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt houkuttelevat asukkaita, palveluita ja yritys-
toimintaa.663 Kulttuuriperinnön suojelussa on kuitenkin jouduttu hyvin usein tais-
telemaan taloudellisia painotuksia vastaan. Pyrittäessä sopeutumaan taloudellisen 
näkökulman läpäisemään maailmaan on koettu tarpeelliseksi etsiä myös suojelua 
puoltavia taloudellisia kriteereitä. Rakennustaiteelle määritettävä laskennallinen 
arvo olisi yksinkertainen neuvotteluvaltti.664 Kasvava kulttuurimatkailu jo osoittaa 
kulttuuriperintökohteille vihdoin selkeästi mitattavan taloudellisen merkittävyy-

                                                        
662 Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityk-
sen strategia. Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. 
31-32, 74-75. Rakennettu ympäristö nähdään aineellisena pääomana. Suomen kansallisvarallisuudesta 
2/3 todetaan muodostuvan jo rakennetusta ympäristöstä, jonka korjaamisen ja täydentämisen katsotaan 
säästävän luonnonvaroja ja tukevan elinympäristön historiallista kerroksellisuutta. Olemassa olevaa 
hyödyntämällä todetaan vähennettävän paineita yhdyskuntarakennetta hajauttavaan rakentamiseen 
kaupunkiseutujen reunamilla. 
663 Rakennusperintöstrategia 2001, 7. 
664 Tommi Lindh, ”Moderni rakennusperintömme uhattuna”. Rakennusperinnön tulevaisuus. Puheen-
vuoroja teemavuoden aiheista. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 2004, 66. Lindh 
viittaa tällaiseen tavoitteeseen Suomen valtion kiinteistöomaisuuden arvioinnissa. 
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den.665 Matkailu määrittää siksi merkittävällä tavalla myös muita kohteisiin liitet-
täviä arvoja. Onhan kyse siitä, millä tavalla kohde on houkutteleva.666 Uhkana on 
kuitenkin yksipuolistuminen, jos selkeän hyödyn osoittaminen korostuu muiden 
arvojen kustannuksella.667 Objektivointi kulutushyödykkeeksi on ollut esimerkik-
si omiaan vahvistamaan kulttuuriperinnön estetisointia visuaalisen tarkastelun 
kohteena, jolloin kaupunkikuvan merkitys on entistä korostuneempi.668 

”Raahesta puuttuu se, mikä on jossain Raumalla tai Uudessakaupungissa, et-
tä se on koko kaupungin meininki, että tämä on heille matkailu ja imagovaltti. 
Sitä ei selvästi ymmärretä. Siellä pitää suojella kokonaisuus, katujulkisivut ja 

                                                        
665 International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance. 
ICOMOS. Mexico 1999. Kulttuurimatkailun merkityksestä ja haasteista: “Domestic and international 
tourism continues to be among the foremost vehicles for cultural exchange, providing a personal expe-
rience, not only of that which has survived from the past, but of the contemporary life and society of 
others. It is increasingly appreciated as a positive force for natural and cultural conservation. Tourism 
can capture the economic characteristics of the heritage and harness these for conservation by genera-
ting funding, educating the community and influencing policy. It is an essential part of many national 
and regional economies and can be an important factor in development, when managed successfully. 
Tourism itself has become an increasingly complex phenomenon, with political, economic, social, cul-
tural, educational, bio-physical, ecological and aesthetic dimensions. The achievement of a beneficial 
inter-action between the potentially conflicting expectations and aspirations of visitors and host or lo-
cal communities, presents many challenges and opportunities.” 
666 Kulttuuriympäristöjen keskeisestä merkityksestä matkailukohteina ks. Maire Mattinen, ”Rakennus-
suojelun arvoja etsimässä”. Museoviraston rakennushistorian osaston aikakauskirja 1 (toim. Marja-
Leena Ikkala & Marja-Terttu Knapas). Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 2006, 123. 
Mattinen kuvailee, miten kulttuuria ja menneisyyttä tuotteistetaan. Monumenttien ja rakennusten lo-
maan syntyy kulttuurireittejä, ne toimivat erilaisten historian elävöittämisideoiden ja työesitysten näyt-
tämöinä sekä tarjoavat puitteet myös monille muille kulttuuri- ja taidetapahtumille. 
667 David Thorsby, ”Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics of Cultural Herita-
ge”. Assessing the Values of Cultural Heritage (ed. Marta de la Torre). Research Report. The Getty 
Conservation Institute. Los Angeles 2002, 103. Thorsbyn mukaan kulttuuriperinnölle aineellisena tai 
aineettomana kulttuuripääomana voidaan antaa arvoa välittömän käyttökelpoisuuden perusteella (”use 
value”), mutta myös vain olemassaolonsa perusteella ilman käyttöaikomusta (”non-use value”), op-
tionaalisen käyttömahdollisuuden perusteella (”option value”) sekä testamentin merkityksessä tulevia 
sukupolvia ajatellen (”bequest value”). Vrt. Richard Ready & Ståle Navrud, ”Why Value Cultural He-
ritage?” Valuing Cultural Heritage. Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Build-
ings, Monuments and Artefacts (eds. Ståle Navrud & Richard C. Ready). Edward Elgar Publishing Ltd. 
UK 2002, 5-12. Edellä mainittujen lisäksi kirjoittajat toteavat, että kulttuuriperintö voidaan kokea ar-
vokkaaksi epäitsekkäistä syistä esim. siksi, että muut ihmiset voivat hyödyntää sitä vierailemalla koh-
teessa (”altruistic values”). Ks. myös Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen koor-
dinoimaa Suomen, Ruotsin ja Norjan antikvaarivirastojen yhteistyöhanketta ”Economics and Built 
Heritage”, http://www.ebheritage.fi (luettu 21.4.08, päivitetty 17.12.07). Hankkeen julkaisuista ks. 
esim. Mikko Mälkki, Raine Mäntysalo & Kaisa Schmidt-Thomé (eds.) Economics and Built Heritage? 
Towards New European Initiatives. Centre for Urban and Regional Studies Publications B 92. Espoo 
2008. 
668 Helenius-Mäki 2004, 213-215. 
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katupinnat, ei niinkään niitä sisätiloja, paitsi erikoisen harvinaiset, kuten So-
veliuksen talo tai Lefstadiuksen talo. Koko kaupungin osalta se ei ole kuiten-
kaan se kaikkein tärkein. Pitäisi olla alisteinen kokonaisuudelle. Tärkeintä 
olisi ulkoasu, kokonaisuus, katutilat, miltä se näyttää.” (RYK45) 

Arkinen elämänkulku voi myös häiriintyä ja siihen liittyvät arvot kadota, vaikka 
ne olisivat vaikuttaneet alun perin myös paikan matkailulliseen kiinnostavuuteen. 
Paikallista aitouttahan useimmiten haetaan.669 Voidaan kysyä, kenen kaupunki oi-
keastaan on tultuaan luoduksi perinnetuotteena menneisyyden tarkoitushakuisessa 
tulkinnassa.670 

”Kun portti suljetaan, on rajannut oman yksityisyyden, mikä on minusta aina 
epämiellyttävää. Se on tosin pakko joskus tehdä, koska Kirkkokatu on niin 
kapea. Ja kakskerrosbusseista näkee meille olohuoneeseen. Itse asiassa se on 
kuitenkin vaan huvittavaa. Jos näkee, niin näkee. Kun portti on auki, turistit 
voi pölähtää jopa pihaan.” (PA04) 

”Portit on nykyään viikonloppuisin kiinni. On tullut uusia pihaportteja, vaik-
ka ei olisi koskaan ennen ollut. Toisaalta on hauskaa, kun menee ulos, niin 
puhutaan ranskaa, espanjaa ym. kesän mittaan ja yhä enemmän talvellakin. 
Elinkeinoelämälle turismi on tärkeä, vaikka pieni henkilökohtainen haitta on-
kin pihalle tulevat turistit. Kulissimaisuus, ei ole kaukana se kehitys, joka on 
Naantalin ranta-alueella. Esim. etanaravintola Timbaalin piha ja rakennuk-
set on kaikki ravintolakäytössä. Ts. perinteinen ajatus, että kadunvarsi on jul-
kista liiketilaa ja pihanpuoli rakennuksineen yksityistä, on muuttumassa. Cafe 
Helmessäkään piha ei ole asuinkäytössä vaan terasseina.” (PA07m) 

”Vaikka toimin itse oppaana alueella, mietin onko turistimäärä käymässä lii-
alliseksi. Onko Vanha Porvoo, varsinkin kaupalliset alueet, kuten Välikatu, 
menettämässä aitoa leimaa? Ei ole hyvä, jos kaikki liikkeet ovat turisteja pal-
velevia. Oma suosikkini on Liisa Wikstenin naisten vaatetusliike Välikadun 
alkupäässä. Vieressä on Suomen vanhin kultasepän liike. Tunnelma on aito, 

                                                        
669 Vrt. Pasi Kolhonen, ”Matkaopas jokapäiväiseen”. Arkkitehti 1999b, 8. Kolhonen toteaa olevan kak-
si vastakkaista, mutta yhtä tehokasta tapaa päästä eroon aidosta menneisyydestä. Toinen on rapistu-
maan jättäminen ja suoranainen hävittäminen. Toinen tapa merkitsee menneisyyden näyttävää arvoon 
nostamista, jolloin se liitetään osaksi turistikierrosta. Kaupunki siirtyy historiallisesta olomuodostaan 
mainosten maailmaan kuriositeetiksi ja kulutushyödykkeeksi. 
670 Maiseman tuotteistamisesta perinteeksi ks. Petri Raivo, ”Kulttuurimaisema. Alue, näkymä vai tapa 
nähdä”. Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen (toim. Tuukka Haarni et al.). 
Vastapaino. Tampere 1997, 204. 
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mutta en tiedä onko tarkoituksellisesti haettu vai tahatonta, vain jäänyt. En 
käytä Wikstenin liikettä, mutta näytän aina kaikille tuttaville, kun se on niin 
ihana. Sieltä saa vaikka vaaleanpunaiset alushousut. Vanhan ajan vaateliike, 
vähän niin kuin vitsi. En pidä ideasta, että liikkeiden edustalla on samanlai-
nen Vanha Porvoo -viiri. Se ei sovi aitoon vanhaan kaupunkiin ollenkaan. […] 
Sellaisia voi olla missä tahansa. Tällaisia uusia juttuja en halua.” (PA05) 

Toisaalta se, mikä kiehtoo matkailijoita, miellyttäisi sopivissa mittasuhteissa usein 
myös asukkaita. Raahella ei ollut vielä nähtävissä sanottavaa matkailullista merki-
tystä, vaikka kaupungin opaskierrosten todettiin haastatteluissa tulleen vuosi vuo-
delta suositummiksi. Raahessa esitettiin toiveita sensuuntaisesta kehityksestä, jo-
ka Porvoossa on osoittanut jo kielteisetkin piirteensä. Elävyys haluttiin kuitenkin 
perustaa paikallisuudelle. Kriteerinä on tällöin se, minkä voi asukas kokea omak-
seen ja mihin osallistua. 

”Näkee sen keskustastakin, sehän on niin kuollut, kuin olla ja voi. Ei siis 
Raahessa ole yhtään mitään. […] Raahessa ei ole mitään muuta kuin teräs-
tehdas ja tietotekniikka. Ja kun ajatellaan, miten paljon tänne vanhan kau-
pungin alueelle voitaisiin tuoda kahviloita ja pikkuputiikkeja, kunnostaa noi-
ta röttelöitä tuolta. […] Täällä on hirveän paljon keskikaljapaikkoja, tällaisia 
mihin ei voi mennä tavallinen ihminen. Eikä Raahessa ole pieniä ruokapaik-
koja, missä myytäisiin vaikka matikkasoppaa tai siikapottuja. Mikä olisi, kun 
on merenrantakaupunki. […] Yksi tekijä on se, että kun tänne tulee joku, mi-
hin sä sen viet. Jos meillä ei olisi näin viihtyisä koti ja näin viihtyisä piha, 
niin mitä me tehtäisiin.” (RA27) 

Symbolitalouden unelmavetoisuus on haastanut mielenkiintoisella tavalla ratio-
naalisen yhteiskunnan logiikan. Kuluttajia ohjaavat mielikuvat tuotteiden aktuaa-
listen ominaisuuksien sijasta.671 Myönteisenä voidaan pitää sitä, että tunteiden 
vaikutuksesta päätöksiin on tullut hyväksyttävää. Kyseenalaiseksi tunteisiin ve-
toamisen tekevät kuitenkin hyödyntämispäämäärät. Toisinaan tapahtuu varmasti 
myös harhaanjohtamista, kun tarinoista täydelliset illuusiotkin voivat nousta kulu-
tustottumuksiin vaikuttamisen tekijöiksi. Voidaan puhua jopa siitä, että symbolita-
louden päämäärät ohjaavat sitä, minkälaiset tunteet ovat suotavia. On tunnelmoi-

                                                        
671 Unelmayhteiskunnasta ks. Rolf Jensen, The Dream Society. How the Coming Shift from Informati-
on to Imagination Will Transform your Business. McGraw-Hill. New York 1999, 35-36. Kuvaavasti 
Jensen toteaa: ”Machines will move us - emotionally, not physically.” Mielikuvien tärkeydestä menes-
tystekijöinä myös Suomessa ks. esim. Erkki Karvonen, Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja 
maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Gaudeamus. Tampere 1999. 
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tava tuottavasti. Ihminen on joutunut taloudellisten arvojen ohjaaman mielikuva-
tehtailun palvelijaksi. Tällaista roolia ei moni hyödykkeen ostaja, kulttuurimatkai-
lija tai vaikkapa historiallisen kaupunginosan asukas oivalla kantavansa. Symboli-
taloudessa ei ole yhdentekevää sekään, minkälainen asukas sievässä puutalossa 
asuu tai kulkija tallaa katua. Heidän on oltava myönteistä imagoa tuottavien mie-
likuvien mukaisia eli symboleita. Päämäärät saattavatkin lisätä suvaitsematto-
muutta ja syrjäytyneisyyttä.672 Odotukset parhaasta tuotosta ovat omiaan suun-
taamaan kiinnostuksen suurten massojen käyttäytymiseen, jolloin pyrkimys veto-
voimaiseen erottautumiseen toteutuukin lopulta varsin sovinnaisissa raameissa. 
Keskivertaisuus ohittaa tällöin moniarvoisuuden ja ihmisiin yksilöinä suhtautuvan 
humanismin. Kovin marginaaliset ryhmät ja ilmiöt ovat epätoivottuja, koska nii-
den pelätään karkottavan potentiaaliset kuluttajat. Sopivien ihmisten valikoitumis-
ta pyritään jopa säätelemään.673 

”Hautausmaan takaisen majatalon alkoholistiasukkien on tapana vallata 
vanhan kaupungin puistonpenkkejä. Se on turistien kannalta ikävä. Täällä oli 
turvapalaverikokous. Polkupyöräpartiot kesällä, on suunnitteilla, että tulisi-
vat vanhaan kaupunkiinkin. Hätistäisivät lepäilijät pois vastarannalle.” 
(PAY13) 

Jos johtavana motiivina toimivat taloudelliset päämäärät, on vaara ajautua jälleen 
kaupunkiin kytkeytyvän merkityskudelman ohentamiseen. Mitä menestyskään lo-
pulta on, onko se niin yksioikoisesti taloudellista? Kaupungin kiehtovuus on ta-
loudellistakin pääomaa tuottava vetovoimatekijä, mutta vastaavasti taloudellisiin 
päämääriin valjastettuna, kaupungista voi tulla läpikotaisin harkittu, siistitty ja 
ennalta tiedetty. Ollakseen kiehtova kaupungissa tulisi olla sijaa myös sattuman-
varaiselle yllätyksellisyydelle. Symbolitalouden päämäärissä saatetaan helposti 

                                                        
672 Vrt. Maarit Wiik, Asukasryhmät ja elinympäristö. Selvitys väestöryhmistä ja asukastarpeista. Suo-
men ympäristö 773. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 2005, 44. Wiik mainitsee 
yhtenä syrjäytymistä aiheuttavana kehityspiirteenä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden sekä 
kaupunkirantojen siirtymisen varakkaiden asukkaiden haltuun. Vrt. Matti Kortteinen, Mari Vaattovaa-
ra & Pertti Alasuutari, ”Eliitin eriytymisestä pääkaupunkiseudulla”. Yhteiskuntapolitiikka. Vol.70. 
5/2005, 482. Kirjoittajat pitävät havaitsemaansa eriytyvää kehitystä jopa yllättävänä, koska sekä kan-
sallinen yhteiskuntapoliittinen linjaus että seudun sisäinen kaupunkipoliittinen perinne on nimen-
omaan suuntautunut yhteiskunnalliseen tasoittamiseen ja sekoittamiseen. 
673 Helenius-Mäki 2004, 215-219. Humanismin unohtuminen ja moniarvoisuuden alasajo ovat Heleni-
us-Mäen mielestä selkeimmät symbolitaloutta kyseenalaistavat seikat. Symbolitalouden ideaalin mer-
kitessä sitä, että kaupunkiympäristö asukkaineen kaikkineen tukee kaupungissa tapahtuvaa liiketoi-
mintaa, hylkää se samalla humanismin moniarvoisen ihmiskäsityksen arvottaessaan ihmisiä taloudel-
listen päämäärien perusteella. Humanistisen yhteiskunnan piirteenä on puolestaan inhimillinen vas-
tuuntunto toisesta ihmisestä, jolloin jokaisella on arvo ominaisuuksistaan huolimatta. 
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ajautua varsin valikoituneiden arvojen maailmaan moniarvoisuuden kustannuksel-
la. Pyritäänhän taloudellinen hyöty yleensä varmentamaan, kun sitä tavoitellaan. 
Taloudellisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on toki välttämätöntä, mutta sen lii-
allinen varmentaminen saattaa johtaa uskalluksen puutteeseen, jota taas moni-
merkityksisen, toisinaan riitasointuisenkin, kiehtovuuden ylläpitäminen kuitenkin 
edellyttää. 

 

Kuva 7. Vanhan Porvoon Välikadulla. Matkailullinen vetovoima on näkynyt jo pitkään 
Vanhan Porvoon kaduilla etenkin kesäisin. (Kuva: Elisa El Harouny, 1997) 

Toisaalta voisi ajatella niin, että taloudellisesti kestävä kehitys perustuisikin ha-
jauttamiseen, merkitysrikkauden ylläpitämisen varaan. Sijan suominen sattuman-
varaisellekin kehityskululle on perusteltua, koska kaikki kulttuurin taloudelliset 
merkitykset eivät ole yksiselitteisesti mitattavissa. Moninaiset taloudelliset vaiku-
tukset voidaan jakaa konkreettisesti mitattaviin ulottuvuuksiin ja tulkinnallis-
prosessuaalisiin merkityksiin eli ns. näkymättömiin vaikutuksiin.674 Kun konk-

                                                        
674 Kainulainen 2004, 172-178, 194-195. Kainulainen pohtii, onko taloudelliseen hyötyyn tähtäävä 
markkinaretoriikka ylikorostunut kulttuurin sivistystä, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä korostavien nä-
kökulmien kustannuksella. Kulttuuria välineellistävään, instrumentaalisen kulttuuripolitiikan aikakau-
teen tai hegemoniseen diskurssiin on hänen mukaansa siirrytty asteittain 1980-luvulla sekä muualla 
Euroopassa että Suomessa. Koska kulttuurituotteen arvon määrittelyssä sekä tutkimuksessa on siirryt-
ty hyödykkeiden kulutuksesta kokemusten ja elämysten kulutukseen, olisi kulttuuriarvojen määritte-
lyssä Kainulaisen mukaan korostettava tulkinnallisen ja tilannesidonnaisen diskursiivisen konstruktion 
näkökulmaa. Kulttuurinen ja taloudellinen arvo kietoutuisivat silloin hybridisellä ja symbolisella ta-
valla tosiinsa. Metodologisesti hän katsookin tarvittavan myös holistisia ja laadullisia menetelmiä. Vrt. 
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reettisesti mitattavat tekijät korostuvat, suunnittelusta tulee niiden varaista enna-
kointia. Kontrolloimaton voi kuitenkin osoittautua yllättäen kannattavaksi, ja 
vaikkei olisikaan, sillä saattaa olla muita arvoja. Olisi vain pysyttävä hereillä nii-
den signaalien tunnistamiseksi ja merkityksellistämiseksi, joita hetkittäin etenevä 
tapahtuminen kaupungissa jatkuvasti tuottaa. 

Symbolitalouden keinoista voi olla myös opittavaa, jos kaupungin hyvää ei 
kytketä liian yksiulotteisesti taloudellisen hyödyn tavoitteluun, vaan laajapohjai-
sesti niihin elämänlaadun eri ulottuvuuksiin, joita kulttuuri tarjoaa.675 Voidaan ky-
syä, minkälaisia mielikuvia liitetään esimerkiksi puukaupungin käsitteeseen. Tu-
levatko mieleen homeiset röttelöt ja siitä huolimatta tiukat suojeluvaatimukset vai 
intiimin asumisen vehreä keidas keskellä kaupunkia? Entä puu? Tuoko se mieleen 
haristuneet ikkunanpielet ja kuolemankellon tikityksen vai vankan hirsirakenteen 
ja lämpöä huokuvan punamullatun seinänvierustan istuskella?676 Elämänlaadusta 
kertovia mielikuvia voidaan tuottaa myös vaihtoehtoisin käsittein. Voisiko puu-
kaupunki olla myös joku muu kaupunki? Entä, jos kaupunki on kuin suuri kollek-
tiivinen mummola? Näin on luonnehdittu Kristiinankaupunkia.677 Mummoja on 

                                                        
Randall Mason, Economics and Historic Preservation: A Guide and Review of the Literature. Metro-
politan Policy Program. The Brookings Institution. Washington 2005, 19-21. Moninaisten taloudellis-
ten vaikutusten selvittämisessä Mason toteaa tarvittavan hybridistä tutkimusyhteistyötä sekä koko-
naisvaltaisempaa ymmärrystä kulttuurista, jossa eri tekijät vaikuttavat monimutkaisella tavalla toisiin-
sa. Näkökulmana hän mainitsee kulttuuriperinnön vaikutuksen esim. kansanterveyteen ym. elämänlaa-
tuun. 
675 Holistisen lähestymistavan tarpeesta purkaa dualistista vastakkainasettelua, jossa kulutus ja tuotan-
to, paikallinen ja globaali sekä kulttuuri ja talous nähdään toisistaan erillisinä ks. Peter Jackson, 
“Commercial cultures: transcending the cultural and the economic”. Progress in Human Geography. 
Vol. 26, No 1. SAGE Publications. London 2002, 3-18. Vrt. David Thorsby, Economics and Culture. 
University Press. Cambridge 2001, 28-29, 46-50, 84-85. Kun taloudellinen arvo liittyy varsin yksise-
litteisesti kannattavuuteen, Thorsby mainitsee kulttuurin sisäsyntyisiksi arvoiksi (”self –referential and 
internally consistent values”) puolestaan spirituaalisen, sosiaalisen, historiallisen, symbolisen ja au-
tenttisen arvon. Talouselämän ja kulttuurin arvoja yhdistävänä tekijänä hän pitää kulttuuripääoman kä-
sitettä, koska se tekee mahdolliseksi taloudellisten ja kulttuuristen arvojen samanaikaisen tarkastelun. 
Kulttuuripääoma on joko konkreettista ja havaittavaa (”tangible”) tai aineetonta (”intangible”). Kult-
tuuriperinnön luonnehdinnasta aineelliseksi ja henkiseksi perinnöksi ks. ”Kulttuuriympäristön ja kor-
jausrakentamisen käsitteitä” sivulla http://www. rakennusperinto.fi/muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ 
(päivitetty 19.6.06, luettu 30.1.08) 
676 Kuolemankellosta ja muista puutuholaisista ks. esim. Pehr Ekbom, ”Hyönteisten aiheuttamat vauri-
ot”. Rakennuskonservointi. Museokohteena säilytettävien rakennusten korjausopas (Panu Kaila, Tuija 
Vihavainen & Pehr Ekbom). Suomen museoliiton julkaisuja 27. Joensuu 1987, 123. Ekbomin mukaan 
kuolemankello on saanut nimensä seinäkellon tikitystä muistuttavasta äänestä, joka syntyy kuoriaisen 
iskiessä päätään syömäkäytävän seinämää vasten vastakkaisen sukupuolen löytämiseksi. 
677  Mikko-Pekka Heikkinen, ”Kristiinankaupunki on kuin iso mummola”. Helsingin Sanomat 
26.11.2006, A 5. 
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moneksi, mutta useimmille syntyy varmasti myönteisiä mielleyhtymiä. Ovathan 
maaseudun mummonmökitkin jo käsite. 

Metaforia voitaisiin varmasti hyödyntää myös suojelussa. Nimeämällä koh-
teet voidaan nostaa huomatuiksi ja vaikuttaa siihen, minkälainen merkityssisältö 
niille luodaan.678 Puukaupungit ovat kylläisiä historiaansa liittyviltä tarinoiltaan 
sattumuksineen ja kohtaloineen. Niitä onkin ammennettu kaupungin kiehtovuu-
den tekijöinä. Huomattavasti tuntemattomampaa on nykyasukkaiden omista ko-
kemuksista kumpuava tarinointi elämästä puukaupungissa, vaikka se edistäisi 
olennaisesti elämänlaatuun liittyvien mielikuvien syntymistä ja jatkuvuuden suun-
taamista.679 Pieneltä osaltaan tämä tutkimus korjaa puutetta. Kun mielikuvia tuo-
tetaan periaatteella syöttää niitä suurten ihmismassojen omaksuttaviksi, otetaan 
suunta merkitysvalikoiman supistumiseen. Avoimuus yksilöiden välittämän ko-
kemuskerronnan vastaanottamiselle merkitsee puolestaan moniulotteisen kaupun-
gin ymmärtämistä ja sen mukaista kaupungin kehityskulun tukemista.680 

Luova kaupunki 

Luovuuden merkityksen oivaltamisesta alueiden kehityksessä on tullut merkittävä 
talous- ja kulttuurinäkökulmia kytkevä tekijä. Tällöin korostuu niiden kulttuuri-
piirteiden merkitys, joiden katsotaan stimuloivan luovuutta taloudellista tilannetta 
edistävien innovaatioiden syntymiseksi.681 Symbolitalous ja osaamistalous yhdis-
                                                        
678 Helenius-Mäki 2004, 213. Helenius-Mäki toteaa myytit ja tarinat keinoiksi ohjata sitä, miten mieli-
kuvat ja symbolit otetaan vastaan. 
679 Kerrontaa asumiskokemuksista löytyy kuitenkin jonkin verran esim. asukasyhdistysten lehdistä. Ks. 
esim. Benita Ahlnäs, ”74 år vid Östra Långgatan”. Wanha Porvoo. No: 29. Vanhan Porvoon Asu-
kasyhdistys ry. Porvoo 2000, 8. Artikkeliin haastatellut Thea ja Harald Lönnfors toteavat vanhan kau-
pungin elämänmenon muuttuneen kovasti: ”Förr kryllade det av barn i gårdarna. Nu har visserligen 
unga familjer bosatt sig i Gamla stan men barnen är betydligt färre än i gamla tiders Borgå. Spontana 
visiter görs inte längre.” 
680 Claudia Trillo, “Metaphorical Interpretation of the City and Urban Form. The Case of Orvieto”. 
The City as Cultural Metaphor (ed. Arto Haapala). Studies in Urban Aesthetics. International Institute 
of Applied Aesthetics Series vol. 4. Lahti 1998, 222-223. Trillo kirjoittaa prof. Christer Bengsin joh-
tamaan tutkimusprojektiin ”Local culture in an international world” kuuluneesta Orvietoa koskevasta 
tutkimuksesta, jossa käytettiin hyväksi metaforista luentaa kaupungille luonteenomaisen kehityskulun 
arvioimiseksi. Aineistona olivat mm. asukkaiden haastattelut. Luenta paljasti monimuotoisen merki-
tyskudelman ja osoitti tarpeen lähestyä tulevaisuutta pitämällä mahdollisuuksia avoimina monimuo-
toisuutta tukien. Yksioikoinen tulkinta historiallisten kaupunkinäkymien kauneudesta voisi johtaa ly-
hytnäköisiin talouskasvun odotuksiin edistämällä mahdollisimman tehokkaasti turismia lukuisine ho-
telleineen. Moniulotteisempi tulkinta viittaa taas tarpeeseen elvyttää kaupunkia vireillä vuorovaikutus-
suhteilla luomalla esim. erikoistuneiden oppilaitosten verkosto. 
681 Richard Florida, The Rise of the Creative Class: and How It’s Transforming Work, Leisure, Com-
munity and Everyday Life. Basic Books. New York 2002, 162. 
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tyvät tarpeessa tuottaa innovaatioympäristöjä osaavien yksilöiden kohtaamispai-
koiksi, jotta he puolestaan virittyisivät luovaan toimintaan. Työ-, asuin- ja vapaa-
ajanympäristöjen tulee olla tavalla tai toisella houkuttelevia ja kaupungin mielel-
lään myös kokonaisuudessaan kulttuurisesti antoisa. Houkuttelevuuteen on pyritty 
teemoittelulla, jotta syntyisi identiteetiltään myönteisesti erottuvia alueita. Hel-
posti sorrutaan kuitenkin jälleen ylhäältä antamiseen institutionaalisen kaupunki-
suunnittelun visioin. Ajatusmallina on se, että kaupunki tarjoaa mielenkiintoisen 
ympäristön.682 Valmiiksi saattamisen kulttuurissa aito innovatiivisuus typistyykin 
sanahelinäksi, vaikka sitä kuinka rummutettaisiin kaupunkien strategioissa ym. 
tavoitteissa. Yksilöiden välinen luova jännite voitaisiin kuitenkin valjastaa myös 
itse alueen kehittymiseen.683 Huomata tulisi myös se, että jokainen yksilö kau-
pungin jokaisella asuinalueella on potentiaalisesti luova, mikä voi kannustettuna 
koitua yhteisen kaupungin hyväksi.684 

Kaupungin vetovoimaisuus menestyksen kannalta hyödyllisiksi koettujen tu-
lijoiden houkuttelemiseksi voi olla tärkeää.685 Vähintään yhtä tärkeänä voidaan 
pitää kaupungissa jo asuvassa väessä piilevän potentiaalin herättämistä. Mahdolli-
suuksien syntyminen, vireä ilmapiiri ja identiteetin rakentuminen auttaa pitämään 
väkeä paikkakunnalla ja kantaa omalta osaltaan taas tulijoidenkin mielenkiinnon 
herättämiseen.686 Monet elinympäristöä rikastavat ideat voisivat saada puolestaan 

                                                        
682 Vrt. Porvoon kaupungin strategia 2006 – 2015. Kaupunginvaltuusto 30.8.2006, 9. Yhtenä strategi-
sena päämääränä esitetään, että Porvoo tarjoaa mielenkiintoisen asuinympäristön. 
683 Kostiainen 2004, 50-51. Identiteetiltään erottuvista asuinalueista tultua houkute osaajien vakiintu-
miseksi paikkakunnalle ei niiden teemoittelun tulisi Kostiaisen mukaan olla ylhäältä annettua vaan pe-
rustua eri intressiryhmien, kuten asukkaiden, rakentajien, palvelutarjoajien, tutkijoiden, median ja 
kunnan, laajaan osallistumiseen alueen suunnitteluun. Sen tulisi olla maankäyttö- ja rakennuslain mää-
rittämää, kaavoitusta koskevaa osallistumista kattavampaa koskien tavoiteltavaa teemaa, sen perusteita, 
asumisen muotoja, julkisia palveluita, liikennejärjestelyitä ja arkkitehtuuria. Asiantuntijavetoinen mo-
derni työnjako tulisi murtaa sen suhteen, miten tuotetaan kansalaisille parasta ympäristöä. Laajapoh-
jaisesta osallistumisesta huolimatta liiaksi ennakoiva suunnittelu tuskin onnistuu teemoittelussa, sillä 
tiukka ennakointi ei rikastu sattumanvaraisuudesta. Teemoittelu edellyttäisi kaupungeilta pitkäjäntei-
syyttä ja strategista näkemystä siitä, että identiteetit muotoutuvat hitaasti. 
684 Richard Florida, Cities and the Creative Class. Routledge. London & New York 2005, 3-4. Florida 
painottaa, ettei ”luovan luokan” käsitettä tulisi ymmärtää elitistisesti, koska jokainen yksilö on omalla 
tavallaan luova. Liian harva voi kuitenkaan toimia työssään ja yhteiskunnassa luovasti. Vrt. Charles 
Landry, The Art of City Making. Earthscan Publications. London 2006, 1-6. Landry kiinnittää huomio-
ta uinuvan, jokapäiväisen, jokaisessa ihmisessä ja sosiaalisissa suhteissa ilmenevän luovuuden merki-
tykseen. Kaupunki on eri tekijöistä kietoutunut kokonaisuus, jossa kaikkeen vaikuttaa se, miten ihmi-
nen sitä asuttaa. Luovuutta ei tule yhdistää vain varsinaiseen kulttuurin tuottamiseen ja mediaan. Pi-
täytyminen muodikkuudessa on omiaan tukahduttamaan luovuuden. 
685 Aktiivisen kaupunkimarkkinoinnin tavoitteesta asukkaiden houkuttelemiseksi ks. esim. Porvoon 
kaupungin strategia 2006 – 2015. Kaupunginvaltuusto 30.8.2006, 8. 
686 Raahen kaupungin strategia 2005 – 2009, 7. Raahen heikkouksina pidetään mm. vetovoimatto-
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alkunsa kaupunkilaisten arkiluovuudesta, niin sallittaessa. Tulisi välttää mene-
mästä siihen lankaan, että määriteltäisiin etukäteen, kuka on luova ja mikä on in-
novatiivista. Silloinhan toimitaan sen varassa, mitä jo tiedetään. Luovuus ei ole 
vangittavissa tekijöiden ennakoivalla valinnalla, vaan voimia vapauttamalla.687 
Onhan luovuudessa kyse pikemminkin jännitteestä kuin sovinnaisuudesta. 688 
Elämisen arvoiseksi kaupunki kasvanee kai juuri elämän kompleksisuudessa. 
Merkityksiä tunnistamatta suunnittelu saattaa viedä kaupungista juuri sen, mikä 
on ollut monimuotoisen kaupunkielämän kannalta olennaista.689 Luovan kaupun-
gin ideassa korostuu moniarvoisuudesta ammentaminen sekä hierarkisten asetel-
mien lieventäminen yksilöiden välisissä suhteissa muodostuvien merkitysten hy-
väksi.690 Luovaa kaupunkia voidaan luonnehtia paikaksi, jossa uudet ryhmät ja 
                                                        
muutta, väestökadon jatkumista, ihmisten juurtumattomuutta kaupunkiin sekä sitä, että oma identiteet-
ti on hukassa. Mahdollisuuksina nähdään mm. Raahen esiintuominen kotikaupunkina sekä tulijoille 
suunnattu tervetulopaketti. 
687 Luovuuden luonteesta ks. Florida 2002, 5. Floridan mielestä käsitystä luovuudesta ei tule pelkistää 
esim. uusien tuotteiden keksimistä vastaaviin tekoihin. Luovuus on moniulotteista, jatkuvaa ja kaikki-
alla tavattavaa. Luovuus ei synny pakosta, eikä sitä voi estää, vaan se edellyttää motivointia monin eri 
tavoin. 
688 Vrt. Markku Sotarauta, ”Kehittämispelit ja kaupunkiseudun kahdeksas elementti”. Alueiden kilpai-
lukyvyn kahdeksan elementtiä (toim. Markku Sotarauta & Nina Mustikkamäki). Suomen Kuntaliitto, 
Acta-Sarja 106. Helsinki 2001, 204-208. Sotarauta luonnehtii kaupunkien kilpailukyvyn peruselemen-
teiksi infrastruktuurin, inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laadun, instituutiot ja toimi-
van kehittäjäverkon, yritykset ja verkostoihin kuulumisen. Kaupungin imago muodostuu niiden väli-
sestä luovasta jännitteestä, joka on tila, ei niinkään toimintatapa. Sitä luonnehtii kiihtymys, haltioitu-
neisuus, tulevaisuuden avoimuus, ihmisten innostuneisuus, loputon etsintä. Luova jännite syntyy toi-
sistaan riittävän poikkeavien voimien kyseenalaistaessa vallitsevan tilanteen. Näennäinen yksimieli-
syys, objektiivisuus, harmonia ja laaja strategioihin ja visioihin sitoutuminen merkitsee luovan jännit-
teen kadottamista. 
689 Vrt. Panu Lehtovuori, Experience and conflict. The dialectics of the production of public urban 
space in the light of new event venues in Helsinki 1993 – 2003. Helsinki University of Tecnology. 
Centre for Urban and Regional Studies. Espoo 2005, 26, 233-234. Lehtovuori kritisoi väitöskirjassaan 
sitä, että kaupunki otetaan suunnittelussa haltuun yhtenä totuutena vailla moninaisia tekijöitään ja on-
gelmiaan. Esim. Helsingin VR:n Makasiinien kohtalon suhteen ongelmallisena voidaan pitää mielty-
mystä nähdä kaupunki valmiina eikä sellaisena, miksi se on kehkeytymässä. 
690 Heterarkioista hierarkioiden sijaan ks. Bert Mulder, “The Creative City or Redesigning Society”. 
Creative Cities. Cultural Industries, Urban Development and the Information Society (eds. Jan Verwi-
jnen & Panu Lehtovuori). Publication series of University of Art and Design Helsinki UIAH B 56. 
Helsinki 1999, 66, 74. Mulder kuvaa kommunikaation olevan hierarkiassa ennalta määrättyä. Toimijat 
erikoistuvat samankaltaisen toistoon. Valta on harvoilla ylätasolla, jolloin tehtävät alatasolle on il-
maistava selkeästi. Tulokset ovat ennustettavia. Heterarkia on toimijoiden välisiltä suhteilta tasavertai-
sempi ja kytkennöiltään vaihtelevampi. Voidaan reagoida kompleksiseen todellisuuteen ja muuttuviin 
tilanteisiin olematta silti muutoksen armoilla. Päämäärä pidetään yhteisenä ja jatkuvasti arvioinnin 
kohteena. Luovassa kaupungissa mielikuvaa tulevaisuudesta työstetään jatkuvasti, jotta säilytettäisiin 
luovuuden edellytys eli jatkuvan muutoksen tila. Vrt. samassa teoksessa Geoff Mulgan, “Program-
ming Creativity: Public Policy in an Information Age”, 103, 108-112. Mulgan pitää hierarkista hallin-
toa perintönä ns. koneaikakaudesta, jossa ihannemaailma on täydellisesti toimivan suljettu systeemi. 



 232 

ideat asettavat vallitsevan järjestyksen jatkuvasti kyseenalaiseksi. Luovuus syn-
tyisi siten jännitteestä konservatiivisten ja radikaalien voimien välillä. Luovuuden 
tukeminen on silloin tasapainoilua sen välillä, ettei vaivuta täyteen kaaokseen, 
mutta ei myöskään tukahduteta riitasoinnuista syntyviä mahdollisuuksia.691 

Jälleen on syytä huomata myös se, että Louis Sparren suhtautuminen Porvoon 
vanhaan kaupunkiin oli kaupunkirakennustaiteellista näkemystä syvempi. Paitsi 
paikan pittoreski kiehtovuus niin myös käsityöperinne vaikutti siihen, että taide-
teollinen Iris-tehdas haluttiin sijoittaa juuri Porvooseen. Hankeen kantavana voi-
mana Sparre haaveili Porvoon nousevan suomalaisen taideteollisuuden ja käsi-
työn kukoistavaksi keskukseksi. Kaupungista oli määrä muodostua monipuolinen 
ja vilkas taiteilijayhdyskunta, jonka rinnalla olisi toiminut useiden eri alojen käsi-
työverstaita. Vuonna 1897 perustettu tehdas teki konkurssin jo viiden toiminta-
vuoden jälkeen, mutta sen merkitystä on kuitenkin korostettu suomalaisen taide-
teollisuuden alkuna ja käsityöläisyyden arvon nostona teollisessa maailmassa.692 
Hankkeeseen kytkeytyvän taiteilija- ja käsityöläisyhdyskunnan perustamisen tii-
moilta Sparren ideoita voidaan pitää vielä tänäkin päivänä ajankohtaisina. Olisi-
vathan ne toteutuessaan merkinneet innovatiivista ympäristöä, kaupunkia yksilöi-
tä luovaan toimintaan kiihdyttävänä kohtauspaikkana. Sparre saattoi olla ajatuksi-
neen liian yksin ilman yhteisöllistä voimaa riittävän kuhinan synnyttämiseksi. 
Yksilöiden ainutlaatuisuutta kokoavasti kietova ja siitä voimansa ammentava 

                                                        
Instituutiot nojaavat jähmeään hierarkiaan sitä edelleen vahvistaen. Asiat erotetaan väkivalloin luon-
taisista yhteyksistään esim. suunnittelijoihin ja suunnittelun kohteisiin. Luovaa hallintoa syntyisi taas 
kokeilulla ja avoimella ajattelulla. Asiantuntijamielipide harvoine vaihtoehtoineen saisi rinnalleen 
useita näkemyksiä. Omaksumalla ns. aloittelijan lapsenomainen asenne voitettaisiin pelko tuntematon-
ta eli luovuuden voimavaraa kohtaan. Tuntemattomasta tarjoutunut kaaos olisi kuitenkin pystyttävä jä-
sentämään taas selkeiksi tavoitteiksi. Vrt. myös Charles Landry, The Creative City: A Toolkit for Ur-
ban Innovators. Comedia. Earthscan Publications Ltd. London 2000, 3-6. Landry pitää luovan kau-
punkikehityksen edellytyksenä eri tekijöiden integroimista sekä valmiutta odottamattomiin ratkaisui-
hin. Tarvitaan samanaikaista kykyä sekä käytännöllisyyteen että käsitteellisyyteen, kuten myös foku-
soitumiseen ja mahdollisuuksia avaavaan lateraaliin ajatteluun. 
691 Peter Hall, “The Creative City in the Third Millenium”. Creative Cities. Cultural Industries, Urban 
Development and the Information Society (eds. Jan Verwijnen & Panu Lehtovuori). Publication series 
of University of Art and Design Helsinki UIAH B 56. Helsinki 1999, 39. 
692 Tenhovuori 2004, 173-174. Tenhovuoren mukaan Iris-tehdashankkeen taustalla vaikutti kansainvä-
linen Arts and Crafts -liike, jonka päämääränä oli palauttaa käsityöläisyyden merkitys yhä teollis-
tuneemmassa maailmassa. Kun perinteisten käsityöammattien merkitys oli romahtanut teollisen tuo-
tannon seurauksena, John Ruskin ja William Morris nousivat Englannissa vastustamaan käyttö- ja ko-
riste-esineiden massatuotantoa. Liikkeen tavoitteena oli vapauttaa ”koneiden orjat” sekä yhdistää taide 
ja käsityö taidekäsityöläisyyden muodossa.  
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kaupunkikehitys ei ole vieläkään myöhäistä.693 Yksi generoiva tekijä on kilpailun 
ja yhteistyön tasapaino.694 

”Pyritään kauppiaiden yhteishengen nostamiseen ja palvelun parantamiseen. 
Jos asiakas jossain kyselee tiettyä tavaraa, eikä kyseisessä liikkeessä ole, niin 
kauppias neuvoisi sellaiseen kauppaan, jossa on. Sen sijaan, että sanotaan, 
ettei aavistustakaan, vaikka naapurikaupasta löytyisi. Tärkeintä on, että asia-
kas ostaa tavaran jostain vanhasta kaupungista, eikä lähde muualle. Vanha 
kaupunki on tavallaan kauppiastavaratalo, kun on monta eri alan yritystä 
pienellä alueella.” (PAY13) 

”Toiset ravintolat kokevat meidät pahana kilpailijana. Pitäisi suhtautua kan-
nustavasti ja tehtäisiin pikemminkin yhteistyötä, mikä on tosin utopia.” 
(PAY16) 

Aidosti vai näennäisesti elävä? 

Kaupungin elävyys ei ole itseisarvo. Elävyyden mielekkyys perustuu sen luontee-
seen. Elävyys voi muodostua aidon sijasta näennäiseksi, jolloin se ei merkitse-
kään kaupunkielämän muotojen rikastumista. Kun päällekäyvä dynaamisuus ra-
kentuu kovin sektoroituneesti vaikkapa juuri taloudellisen näkökulman varaan, 
saatetaan hektisestä vilkkaudesta huolimatta tuottaakin monilta muilta tekijöiltään 
kuollutta kaupunkia. Näennäisen elävyyden merkityskirjo on kapea. Aitoa elä-
vyyttä voisi puolestaan luonnehtia merkityspotentiaaliltaan kylläiseksi, monia ar-
voja esiin nostavaksi, suvaitsevaksi ja mahdollisuuksia tarjoavaksi. Elävyys voi 
saada ilmeensä menosta ja meiningistä, mutta sen puolina voidaan pitää yhtä hy-
vin hiljaisuutta ja rauhallisuutta. Kaupunki voi olla elävä toiminnoiltaan, mutta 

                                                        
693 Vrt. Porvoon kaupungin strategia 2006 – 2015. Kaupunginvaltuusto 30.8.2006, 5. Innovaatioym-
päristöjen ja luovien toimintaympäristöjen kehittäminen katsotaan eräiksi Porvoon kehittymismahdol-
lisuuksiksi. Strategiassa ei ole tosin luonnehdittu sitä, onko ne ajateltu ylhäältä annetuiksi vai toimi-
joiden dynamiikan myötä muotoutuviksi. 
694 Vrt. Markku Sotarauta, ”Muutoksen viiden ulottuvuus. Evolutionaarinen tutkimusote ja yhteisevo-
luutio aluekehityksen tutkimuksessa.” Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen 
näkymättömään dynamiikkaan (toim. Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen). Tampere University 
Press. Tampere 2004, 284-285. Sotarauta kritisoi kilpailun ja yhteistyön pitämistä toisilleen vastakkai-
sina ilmiöinä, koska ne limittyvät ja kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Sekä paikallinen kilpailu että 
yhteistyö on merkittävää yritysten innovatiivisuuden stimuloimiseksi. Yhteistyö olisi hedelmällistä 
sellaisissa asioissa, jotka hyödyttävät molempia tai joista osapuolet eivät selviäisi yksinään. Olematta 
esim. raastavaa hintakilpailua, joka heikentää yritysten toimintakykyä pitkällä aikavälillä, tervehenki-
nen kilpailu ei sulje pois yhteistyön mahdollisuutta. Luovasta ja repivästä jännitteestä ks. myös Sota-
rauta 2001, 204-208. 
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myös perinteiltään – vaikkapa leivonnaisiltaan – ja niihin liittyviltä tarinoiltaan.695 
Aidon elävyyden tekijänä voidaan pitää aitoa paikallisuutta.696 Aidon paikallisuu-
den asukas voi kokea omakseen ja osallistua siihen. 

”Lapsi on Kirkkokadun päiväkodissa. He ovat näissä kuvioissa aktiivisesti 
mukana mm. Viljanpäivän markkinoilla. Yhden aamupäivän ajaksi Pekkatori 
muuttui kauppatoriksi kuten ennen. Oli aivan ihana kävellä siinä. 70-luvulla 
oli mm. Pekan päivän kalaasit. Katsoin lapsena ruokalistoja ym. Nyt ovat la-
tistuneet kaljatelttatasolle. Toripäiviä voisi olla Pekkatorilla useamminkin tai 
kuljeskeltaisiin vanhoissa vaatteissa.” (RAV43) 

Kiinnostavana huomiona eräs asukas esitti, että hyvinkin vilkkaalta vaikuttava 
kaupunginosa, kuten Vanha Porvoo, voi olla merkittäviltä tekijöiltään kuitenkin 
kuolemassa. 

”Se huolettaa, että vanha kaupunki on kuolemassa, kun elinkeinotoiminta hä-
viää. Vanhoissa valokuvissa näkyy Kirkkokadulla 1-2 liikettä joka talossa. 
Turistit kulkevat pienen kaupallisen lenkin ja bussit ajaa kirkolle. Alue yksi-
tyistyy, kun liikkeet häviää. […] Simolinin tavaratalo, missä oli ruokaa ja 
rautatarvikkeita, sen menetys oli ikävä. Tilalle tuli Alko, joka kyllä vetää ih-
misiä puoleensa. Muualla asuvat tutut asioivat harvoin Vanhassa Porvoossa. 
Tarjolla on turistitavaraa.” (PA04) 

Yhteisöllisyyttä voidaan pitää yhtenä aidon ja juurevan elävyyden tekijänä. Juu-
revuus merkitsisi sitä, että elävyyden perustana ovat paikallisen yhteisön sosiaali-
sen kanssakäymisen muodot. Kaupunki voi vaikuttaa toiminnoiltaan hyvin eläväl-
tä, mutta aiheuttaa silti asukkailleen ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteen. 
Jos toiminnot eivät kosketa tai jopa häiritsevät paikallista asukasta, saattavat ne li-
sätä vetäytymistä yksityisyyteen, konkreettisesti esimerkiksi porttien kiinnivetä-
mistä. Näin voidaan jopa katkaista niitä hentoisia, usein hyvin arkipäiväisiä säi-
keitä, joista paikallinen juureva elävyys kutoutuu. 

                                                        
695 Perinneleivonnaista etsivästä kilpailusta ks. http://www. raahe.fi (luettu 23.3.08) ”Raahe etsii pe-
rinneleivonnaista kilpailun avulla”. Tiedote 5.3.2008. Kaikille avoimessa kilpailussa haluttiin herättää 
henkiin vanhoja raahelaisia reseptejä. Valintakriteereinä oli ulkonäkö, maku ja leivonnaiseen tai resep-
tiin liittyvä tarina. Kilpailu päättyi 28.3.08, jolloin leivonnaiset oli toimitettava Raatihuoneelle. Tulos 
julkistettiin 8. – 10.8.08 pidetyillä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. 
696 Vrt. Kostiainen 2004, 48-49. Viitaten Richard Floridan ajatuksiin Kostiainen kehottaa pohtimaan, 
mikä suomalaisten kaupunkien kulttuuritarjonnassa, kuten musiikissa, teatterissa, ravintoloissa ja kah-
viloissa, on erityisen paikallista. Hänen mielestään tarvitaan aitoa paikallisuutta, autenttisuutta sekä 
niiden ilmenemisen monipuolisuutta. Hän mainitsee aidon paikallisuuden yhdeksi tulevaisuuden me-
nestystekijäksi. 
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”Aikalailla ollaan kopperoissa melkein koko vuoden. Pari kesäkuukautta ih-
misiä näkee aidan yli. Viime kesänä naapuruston uudet asukkaat ajattelivat 
pitää lähipuistossa tanssit, olisi ollut tango-orkesterit ja buffetit, mutta pe-
ruuntui, koska kantavalla voimalla olikin joku tosi tärkeä meno. Lapset hoi-
tavat aika hyvin naapurustoon tutustumisen, kun menevät sinne ja tänne. Ei-
lenkin poika hävisi, soitettiin pariin taloon ja löytyi sitten tuolta korkealta 
mäeltä. Tietää, että on turvassa. Lapset hoitaa vanhempienkin vähän onnet-
tomia sosiaalisia taitoja.” (PA11) 

Kaupunkien elävyyttä on heikentänyt myös se, että ennen yhteisölliset elämän-
muodot ovat yksityistyneet. Myös konkreettiset kohtaamisen paikat ovat voineet 
hävitä. Hyvän elinympäristön suunnittelu on siksi myös kohtaamisen mahdolli-
suuksien luomista. 

”Yleinen rantasauna oli Reinilän Yrjöä vastapäätä. Se oli siellä rannassa. 
Oli miesten puoli, naisten puoli ja numeropuoli. Se saunareissu oli aina ihana, 
kun sinne mentiin. Se hävisi varmaan 60-luvulla, oli sääli. […] Se oli kau-
pungin yleinen sauna, iso, komea rakennus ja neljä saunottajaa. Sitten naa-
puri rakensi saunan ja me käytiin naapurissa.” (RL41) 

”Pitäisi olla yhteisöllisyyden syntymisen mahdollisuus (hyvässä asuinympä-
ristössä) ts. asuminen ei olisi eristäytyvää eli siinä on niitä yleisiäkin alueita 
asumisessa mukana. […] Muodostuisi julkisia, mutta suojattuja ja rauhallisia 
ulko-oleskelualueita. Ruutukaava on heti hirveän julkista, kun siitä astutaan 
portista ulos. Täytyy olla edustavasti, ei ole kokoontumisen mahdollisuuksia. 
Torialueet, kuten Pekkatori on liikenneympyrä. Muutama vanha pari saattaa 
istua penkeillä, mutta ei ole kokoontumispaikka, eikä ranta ole, vaan kävely-
reitti. Puolijulkista vapaamuotoista oleskelutilaa ei tuolla alueella ole.” 
(RAV43) 

Ihminen luo suhdettaan kaupunkiin merkityksellistämisen prosesseissa, jotka yl-
läpitävät jatkuvaa muutoksen tilaa. Muutos on tavalla tai toisella myös elävyyden 
tekijä. Toisinaan muutoksen kohteena on fyysinen kaupunkitila, mikä merkitsee 
haastetta fyysisen rakenteen pysyvyyttä voimakkaasti painottavalle suojelulle.697 

                                                        
697 Pickard 2001, 4-6. Pickard pitää onnistunutta muutoksenhallintaa edellytyksenä historiallisen kau-
pungin säilymiselle elävänä. Muutos on siksi nähtävä myös kestävän kehityksen tekijänä: ”One aspect 
of this is the realization that not only is it important to preserve cultural assets per se, but also whether 
the capacity to allow change within the historic centre can be preserved. Change within a historic en-
vironment may often be the key to long-term preservation and sustainability.” 
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Niin elävyys, muutos kuin säilyttäminenkin voivat kääntyä yksiarvoiseksi riistok-
si kaupungin muiden ominaisuuksien kustannuksella.698 

”Eturivin historiallisissa kaupungeissa julkisen tilan luonne on vaarassa. On 
näkyvissä, miten helposti turismi rönsyilee ja vaikuttaa kaupungin rakentee-
seen ja identiteettiin. Se tietyllä tavalla kuolettaa asioita. Se ei ole oikeastaan 
missään kunnolla hallussa. Raumalla on ollut yrityksiä miettiä. Kun kävelee 
Porvoon ja Naantalin katuja, niin kaikenlaisia viritelmiä on joka paikassa, 
kun on turistisesonki. Kukat ja somisteet vyöryy kaduille. Se ei ole hyvä tapa. 
[…] Rakenteet on irrallisia, mutta palvelujen rakenne on pidempiaikainen ja 
näkee, että se muodostuu vain turisteille. Ihmisten asuminen siellä heikentyy. 
Tuo varoja, mutta tavalliset kaupat häipyy. Siellä on vain ravintoloita ja vie-
misiä kaupan. Siinä pitäisi olla pitkäjänteisesti ja hienovaraisesti liikkeellä. 
Sitä historiallista ei pitäisi niin rajata tietylle alueelle, vaikka matkailuihmi-
set ehkä haluaa, että kaikki on sillä alueella. Olisi parempi, jos hallintokunti-
en yhteistyönä, elinkeinoneuvojan pitäisi olla myös mukana, mietittäisiin näi-
den alueiden kehittämistä. Yksi tarkastelunäkökulma pitäisi olla koko kau-
pungin mittakaavassa, aina. […] Tarkoitan, että olisi tasaisemmin jaottunut 
ja ne vanhatkin talot olisivat osa ns. normaalia kaupunkirakennetta.” (MV49) 

Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän antamissa lausunnoissa vuosilta 2000 – 
2002 huomattavassa osassa on jouduttu ottamaan kantaa matkailu- ja yritystoi-
minnan aiheuttamiin muutostarpeisiin. Vanhaa Raahea kyseisellä ajanjaksolla 
koskevissa Museoviraston lausunnoissa ei esiinny sen sijaan yhtään vastaavaan 
muutosintressiin perustuvaa tapausta. Vanhassa Porvoossa muutosaikeet ovat 
koskeneet mm. mainoskylttejä ja -varjoja, markiiseja, katoksia, terasseja, aittoihin 
aiottuja majoitustiloja, kahvila- ja ravintola suunnitelmia, liiketilojen ikkunoita, 
kioskeja ja myyntikärryjä. Sisätilamuutokset, joita oli muutama, on katsottu peri-
aatteiltaan rakennuksiin sopiviksi, vaikka yksityiskohtien käsittely saatettiin jättää 
pöydälle. Muutoksissa on painotettu mm. sitä, että ne ovat poistettavissa eikä nii-
den tieltä hävitetä mitään kiinteää.699 Ranta-aittoja koskeva kaavamääräys jo sallii 

                                                        
698 Vrt. Italo Calvino, Näkymättömät kaupungit (alkuteos Le cittá invisibili, 1972, suom. Jorma Kapa-
ri). Tammi. Helsinki 1976, 39. Calvino kirjoittaa: ”… on turha määritellä olisiko Zenobia luokiteltava 
kuuluvaksi onnellisten vai onnettomien kaupunkien joukkoon. Ei ole mieltä jakaa kaupunkeja näihin 
kahteen luokkaan vaan kahteen muuhun: niihin jotka jatkavat vuosien ja muutosten lävitse muodon 
antamista haluille ja niihin joissa halut onnistuvat hävittämään kaupungin tai kaupungit ovat hävittä-
neet halut.” 
699 Ks. esim. pöytäkirjaa asuin- ja liiketilaa koskevasta käyttösuunnitelmasta ”Kiinteistö Jokikatu 16, 
1401-5”. VAPOR 4 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 8.2.2001. 
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käyttötarkoituksen muutoksen tilapäiseksi majoitustilaksi, muttei pysyvään asuin-
käyttöön.700 Katukuvassa näkyvän mainonnan suhteen on ollut havaittavissa sel-
västi kielteisin linja. Esimerkiksi markiisien tulee olla muotoilultaan pelkistettyjä 
ja väriltään mahdollisimman neutraaleita sekä lähiympäristöön soveltuvia. Liik-
keen oma nimi ym. muu informaatio saa näkyä hillitysti, mutta sponsoreiden 
mainostekstejä ei hyväksytä Vanhan Porvoon katukuvassa. Myöskään mainosvar-
joja ei hyväksytä.701 

”Yleisesti ottaen ei ole ollut ongelmia esim. Museoviraston kanssa, mutta si-
säpihan viritykseen pitäisi saada joustoa, eikä ehkä tarvitsisi puuttua aurin-
gonvarjojen teksteihin. Talvella on hiljaista, on kausiluontoisia yrittäjiä. 
Sponsoreiden teksti pitäisi saada näkyviin, on tärkeää varsinkin pienille yrit-
täjille.” (PAY16) 

Ongelmansa on siinäkin, jos yritys- ja matkailutoiminnan merkit mielletään epä-
aidoiksi, paikan omimpaan identiteettiin kuulumattomiksi. Kun toiminnalle halu-
taan suoda mahdollisuuksia, mutta vastahankaisesti, saatetaan suosia helposti 
poistettavia väliaikaisratkaisuja. Tällöin periaatteessa kuitenkin korostetaan enti-
sestään juopaa aidoksi ja epäaidoksi mielletyn välillä. Epäaidosta tehdään vieläkin 
silmiinpistävämpää sen sijaan, että siitä kasvaisi osa aitoa paikallisuutta. 

”On voitu hoitaa asiat järjellä, mutta enemmän voitaisiin tulla vastaan, jos 
halutaan, että kaupunki on elävä. Pitää olla kauppoja ja ravintoloita, antaa 
mahdollisuus toimia kunnolla. On se mentaliteetti, että tämä olisi kuin museo. 
Sitten pitäisi laittaa portti ja pääsymaksu. Ihmiset voisivat käydä katsomassa 
kuollutta vanhaa kaupunkia. Se on vaihtoehto. Kun vertaa Keski-Eurooppaan, 
siellä annetaan tehdä ja tuetaan, mutta tyylikkäästi. […] Ymmärtäjiäkin päät-
täjissä on, mutta saisi jotain sallia enemmän. Ravintolalle asiakastyytyväi-
syys on tärkeää, kuten piharakennelmat, lippa ym. sateen varalle, että asiat 
toimisivat kunnolla. On ollut vähän vastahankaista. On väliaikaisratkaisuja, 
pressua ym.” (PAY16) 

                                                        
700 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
701 Ks. esim. pöytäkirjaa ”Cafe Simolin, Rihkamakatu 2, 1403-4, markiisit”. VAPOR 14 §. Vanhan 
Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 3.4.2001. Pientäkään Pauligin logoa ei hyväksytä. 
Ks. myös ”Mainosvarjot”. VAPOR 34 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 
25.5.2000. Varjoissakin saa olla vain yrityksen omaa informaatioita. Ks. myös ”Waynes Coffee Mini-
Kahvila”. VAPOR § 40. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 22.5.2002. Kah-
vilakärryn ei ole katsottu soveltuvan Vanhan Porvoon miljööseen. 
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3.3 Kulttuuriympäristön suojelua koskevan lainsäädännön keinot 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelua koskevan lainsäädännön kannalta kes-
keisiä ovat rakennussuojelulaki sekä aiemman rakennuslain korvannut maankäyt-
tö- ja rakennuslaki.702 Maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennussuojelulain väli-
nen vastuunjako määritellään rakennussuojelulaissa.703 Asemakaava-alueella suo-
jelun on määrä tapahtua ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Suoje-
lumääräys tarkoittaa rakennussuojelupäätöksessä tai kaavassa maankäyttö- ja ra-
kennuslain nojalla annettua suojelun sisällön sanallista määrittelyä siitä, miten 
säilyminen edellytetään turvattavan.704 Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ra-
kennetun kulttuuriympäristön säilymistä turvaavia suojelumerkintöjä 
ja -määräyksiä voidaan antaa eri kaavatasoilla maakunta-, yleis- ja asemakaavas-
sa.705 

Myös muinaismuistolailla on merkitystä kaupunkisuojelussa sen turvatessa 
niitä kulttuurikerroksia, joissa piilee vielä hyvin paljon selvittämätöntä tietoa kau-
punkien varhaisista vaiheista. Laki rauhoittaa automaattisesti ilman erillisiä mää-
räyksiä tai päätöksiä kiinteät muinaisjäännökset muistoina aiemmasta asutuksesta 
ja historiasta. Puukaupunkeja koskettaa erityisesti muinaisilta ajoilta peräisin ole-
vien asumisen jäänteiden sekä asuin- ja työpaikkojen sekä niiden käyttämisestä 
syntyneiden muodostumien määrittäminen muinaisjäännöksiksi. 706  Kaupunkiar-
keologisten selvitysten laatiminen ja tarkentaminen on ollut viime vuosina ajan-
kohtaista.707 Niissä selvitetään alueet, joilla kulttuurikerrosten säilyneisyys on to-
                                                        
702  Ks. rakennussuojelulaki (60/1985), rakennuslaki (370/1958) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999). 
703 Rakennussuojelulaki (60/1985), 3-4 §. 
704 Käsitteet rakennussuojelu, suojelumääräys ja kaavasuojelu ks. ”Kulttuuriympäristön ja korjausra-
kentamisen käsitteitä” sivulla http://www. rakennusperinto.fi/muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (päi-
vitetty 19.6.06, luettu 30.1.08) 
705 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 30, 41 ja 57 §. 
706 Muinaismuistolaki (295/1963), 2.5 §. 
707 Vanhan Raahen osalta ks. Teemu Mökkönen, Raahe – Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inven-
tointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Museovirasto, Rakennus-
historian osasto. Helsinki 2001, 2. Aiempien kaupunkiarkeologisten inventointien todetaan koskeneen 
keskiaikaisia kaupunkeja. Arkeologinen kiinnostus nuorempiin kaupunkeihin virisi 1990-luvulla ja v. 
1998 aloitettiin projekti Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkien inventoimiseksi. Raahe oli projektin seit-
semäs kohde. Tavoitteena oli kartoittaa, millä alueella Raahen 1600-luvun ja 1700-luvun alun kaavoi-
tetun kaupunkialueen kerrostumat ovat todennäköisesti säilyneet tai tuhoutuneet. Tuloksena on rajattu 
Raahen isoavihaa (1713 – 1721) vanhempi kaupunkialue, jonka säilyneet maanalaiset kaupunkikerros-
tumat kuuluvat muinaismuistolain piiriin. Arkeologisesti mielenkiintoisten kerrostumien säilyneisyys 
samoin kuin asemakaavamääräysten ja rakennusoikeuksien perusteella hahmotetut muutospaineet on 
arvioitu tonttikohtaisesti. Vanhan Porvoon osalta ks. Markus Hiekkanen, Porvoo (sw. Borgå). Keski-
ajan kaupungit 1. Raportti. Museovirasto. Helsinki 1981. Tietoa on päivitetty 23. – 31.10 2007 Mu-
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dennäköistä, mikä edellyttää varovaista etenemistä kaikissa maakerroksiin kajoa-
mista edellyttävissä toimenpiteissä.708 Muinaisjäännösten mahdollisuus tuo myös 
rakentamiseen pienen yllätysmomentin, johon voidaan suhtautua monella tavalla: 
lupien saantia ja toimenpiteiden aloittamista viivästyttävänä haittana tai kaupun-
gin kiinnostavuutta lisäävänä tekijänä. Asenne voi olla arvoja ja mahdollisuuksia 
oivaltava. 

”Ennen paloa paikalla on ollut lasinpuhaltaja. Odotetaan, mitä löytyy, kun 
tehdään kellarit. […] Jos sieltä löytyisi jotain ihanaa, pantaisiin raput alas ja 
porukka pääsisi katsomaan. […] Luupiippuja ym. esineitä kuulemma ainakin 
löytyy. Toivotaan, että löytyy holvikellarikin tms. Laitettaisiin sinne pieni mu-
seo tai salakapakka. Me suhtaudutaan kauhean positiivisesti. Tulisi uusi mat-
kailuvaltti, joka hyödynnettäisiin. Monet yrittäjät vihaa näitä tyyliin, että sit-
ten tulee Museovirasto kaivamaa ja luvat viivästyvät. On kielteinen asen-
ne.”709 (PAY16) 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun, kuten myös yleisemmin maisema-
alueiden suojeluun vaikuttavia säännöksiä löytyy muustakin ympäristön tilaa kä-
sittelevästä lainsäädännöstä. Vaikka eri hallinnonaloja koskettavassa lainsäädän-
nössä on ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen vaalimiseen viittaavia säädöksiä, 
ei rakennetun kulttuuriympäristön tai maisema-alueiden arvo ole kuitenkaan ko-
vin painottuneesti esillä, mikä voi heijastua myös soveltamiseen.710 Julkishallin-

                                                        
seoviraston inventoitua Vanhan Porvoon kulttuurikerroksia Porvoon kaupungin tilauksesta. Tavoittee-
na oli määritellä tuhoutuneet ja säilyneet alueet muinaismuistohallinnon, kaavoituksen ja rakennusval-
vonnan tarpeisiin sekä tasapainon löytämiseksi suojelun, tutkimuksen ja rakentamisen välillä. Ks. 
19.10.2007 annettu tiedote http://www.nba.fi/fi/vanhan_porvoon_inventointi. Ks. inventointiraporttia 
Päivi Hakanpää, Porvoo-Borgå. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Museovirasto, Rakennushistorian 
osasto. Helsinki 2008. 
708 Vrt. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 11. Ra-
kennusjärjestykseen on kirjattu Vanhan Porvoon asemakaavaa täydentäviä määräyksiä koskien mm. 
muinaisjäännöksiä. Vanhan Porvoon alueen todetaan olevan kokonaisuudessaan muinaismuistolain 
mukainen rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, jolloin ilman muinaismuistolain nojalla annettua Mu-
seoviraston lupaa alueella kaivaminen ja peittäminen ja muu vastaava toiminta on kielletty. Vrt. Raa-
hen kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 29.5.2002. Muinaisjäännöksiin ei ole kiinnitet-
ty huomiota. Vrt. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. Raahen kaupunki 
/ Suunnittelukeskus Oy, 11.4.2007, 21. Raahen osayleiskaavassa kaupunkiarkeologisesti merkittävien 
alueiden ulkorajat on sen sijaan osoitettu ka-merkinnällä. Alueella todetaan tällöin sijaitsevan mui-
naismuistolain rauhoittamia kaupunkiarkeologisia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja määrätään, että 
maankäyttösuunnitelmista ja rakennushankkeista on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa. 
709 Palolla haastateltava tarkoittaa v. 1760 tulipaloa, joka tuhosi kaupungin lähes kokonaan. 
710  Ympäristöministeriön mukaan tällaisia lakeja ovat mm. luonnonsuojelulaki (1096/1996), maa-
aineslaki (555/1981), maantielaki (503/2005), laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996), 
laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994), kirkkolaki (1054/1993) sekä laki ortodok-
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nossa vallitsevat sektorirajat sekä hallintokuntien eri tavoin suuntautuneet intressit 
voivatkin hankaloittaa rakennetun ympäristön hyvää hoitoa.711 Lait ovat tietysti 
myös tulkinnanvaraisia. Tulkintaa voivat ohjata erilaiset näkökulmat sekä vakiin-
tuneet käytännöt. Tuomioistuinten päätökset vaikuttavat lain tulkinnan suuntau-
tumiseen. Turvauduttaessa lain soveltamisessa tuomioistuinkäsittelyyn uuden-
tyyppisen ongelman ratkaisussa on kyse ennakkopäätöksistä. Tulkinnoissa on kui-
tenkin vaara urautua, jättää huomiotta lain antamat todelliset mahdollisuudet. Sik-
si tulkintatavoista tulisi voida käydä jatkuvaa keskustelua. On turhan raskasta 
edetä tulkintalinjausten hakemisessa aina korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
siin asti, mihin rakennetun kulttuuriympäristön suojeluasioissakin on toistuvasti 
päädytty. 712 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelulainsäädännössä keskeistä on ollut 
kehitys kohti alueellisten kokonaisuuksien suojelua yksittäisten rakennusten sijas-
ta. Tämä on merkinnyt ennen kaikkea kaavoituksen keinojen kehittämistä suoje-
lua palveleviksi. Rakennussuojelulaki, jonka uudistaminen on käynnissä vuonna 
2008, soveltuu lähinnä yksittäisten rakennusten tai kohtalaisen suppeiden raken-
nusryhmien suojelutarpeisiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki merkitsee sen sijaan 
hengeltään sitä, että rakennettu ympäristö olisi kokonaisuudessaan ensisijaisesti 
säilytettävä. Rakennetun ympäristön olemassa olevien piirteiden muutos olisi pe-
riaatteessa aina kyseenalaistettava. Suojelu on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi 
varmistaa edelleen eri alueellisia tasoja ja tarkkuuksia vastaavalla kaavoituksella. 

                                                        
sisesta kirkosta (985/2006). Ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=43480&lan=FI (luettu 
21.2.08, päivitetty 31.2.08). Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 20. Rakennusperintöstrategiassa ote-
taan esille myös pelastustoimia koskeva lainsäädäntö, joka velvoittaa laatimaan kunnan riskikartoituk-
sen. Tästä syystä kuntien ja rakennusperinnön hoidon ammattilaisten tulisi tehdä selvityksiä erilaisista 
uhkatekijöistä, kuten tulipaloista ja luonnonmullistuksista, niihin varautumiseksi. Vrt. Mikko Hä-
rö, ”Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. 
Ympäristöministeriö / Museovirasto / Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 187. Mainittujen lakien lisäk-
si Härö toteaa myös vesilailla (1961/264) olevan joskus merkitystä rakennetun kulttuuriympäristön 
suojelussa. Kokonaisuudessaan hän arvioi kulttuuriympäristön suojelua koskevan lainsäädännön oike-
ansuuntaiseksi ja kattavaksi, mutta korostaa ao. hallinnonalojen ja tuomioistuinten merkitystä siinä, 
miten säädöksiä sovelletaan päätöksissä ja lupaharkinnassa. 
711 Rakennusperintöstrategia 2001, 32. 
712 Lainsäädäntöä täydentävistä keinoista ks. Rakennusperintöstrategia 2001, 19-20, 23. Strategiassa 
todetaan, ettei rakennusperinnönhoitoa ole kehitetty riittävän määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Kei-
not eivät kata kaikkia tilanteita, ja omistajien sekä käyttäjien on usein vaikea saada kokonaiskuvaa ti-
lanteesta. Suojelu toteutetaan usein yksittäisten esitysten pohjalta, jonka vuoksi rakennussuojelulakiin 
sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva suojelu ei ole ollut riittävän suunnitelmallista. Lainsää-
dännöllisiä keinoja täydentämään on siksi lähdetty kehittämään uudentyyppisiä, kattavampia ja 
enemmän myös vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja. Yksi uusi toimintamalli on ns. sopi-
musmenettely, jota on käytetty mm. rautatieperinnön suojelussa. 
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Lähtökohtainen suojelun toteutuminen on nykytodellisuudessa vielä idealismia. 
Puukaupunkialueiden suojelupäämäärät on täsmennetty pääosin asemakaavoilla, 
joista suojelumääräysten vuoksi puhutaan myös suojelukaavoina. Valtaosa puu-
kaupunkialueista sai suojelevan asemakaavansa maankäyttö- ja rakennuslakia 
edeltäneen rakennuslain aikana. Yksittäisiä, usein purkamisen uhkaamiksi joutu-
neita, huomattavan arvokkaina pidettyjä kohteita on suojeltu myös rakennussuoje-
lulailla. 

3.3.1 Rakennussuojelulaki ja kulttuurihistoriallinen arvo 

Rakennussuojelulain yleisen soveltamisalan mukaisesti Suomessa kansallisen 
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan 
liittyviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita. Suojeltaviksi tar-
kennetaan sellaiset kohteet, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennus-
historian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön, sii-
hen liittyvien tapahtumien, rakennuksen ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kan-
nalta. Kiinteä sisustus katsotaan osaksi rakennusta. Suojelu voi koskea myös eri-
laisia rakennelmia, rakennukseen liittyvää puistoa tai muuta vastaavaa rakenta-
malla tai istuttamalla muodostettua aluetta.713 

Soveltaminen on osoittanut lain puutteet erityisesti kokonaisuuksien suojelus-
sa. Suojelukohteiksi ovat soveltuneet lähinnä yksittäiset rakennukset tai alueelli-
selta laajuudeltaan hyvin rajautuneet kohteet.714 Vuonna 1985 voimaan astunut 
laki on perintöä ajoilta, jolloin muutama yksittäinen suojelukohde katsottiin riittä-
väksi muistoksi menneestä. Rakennussuojelulain arvoa suojeluvälineenä kuvaa 
sen käyttö ennen kaikkea välittömän purku-uhan alla olleiden kohteiden äkillisis-
sä suojeluyrityksissä. Rakennussuojelulaki ei ole toiminut niinkään suunnitelmal-
lisen ja ennakoivan suojelun välineenä.715 Vaikka rakennussuojelulaki edellyttää-
kin suojelun tapahtuvan asemakaavoitetulla alueella ensisijaisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain säädösten perusteella, voidaan tällainen kohde suojella kuitenkin 

                                                        
713 Rakennussuojelulaki (60/1985), 1-2 §. Lakia tarkentavat lisäksi rakennussuojeluasetus (783/1988) 
sekä asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985). 
714  Rakennussuojelulain edeltäjä laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 
(572/1964), joka astui voimaan 27.11.1964, oli todettu soveltumattomaksi edes suppeahkojen alueel-
listen kokonaisuuksien suojeluun. Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle 45/1983 rakennussuojelua kos-
kevaksi lainsäädännöksi. Vrt. Rakennussuojelukomitean mietintö. Komiteamietintö 1974: 80. Valtio-
neuvosto. Helsinki, 127, 151. Alueellisten kokonaisuuksien suojeluongelmiin kiinnitettiin mietinnössä 
huomiota rakennuslainsäädännön kokonaisuudistusta silmälläpitäen. 
715 Kairamo 2005, 16. 
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myös rakennussuojelulailla. Näin voidaan tehdä, jos kohteen säilyminen ei ole 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla jostain syystä mahdollista tai riittävän turvat-
tua, jos kohteella on huomattavaa valtakunnallista merkitystä tai suojelemiseksi 
on osoitettavissa muita erityisiä syitä.716 Rakennussuojelulain olisi siten määrä 
tarkoituksenmukaisella tavalla täydentää maankäyttö- ja rakennuslainsäädän-
töä.717 

Kun suojelu toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoituksen kei-
noin, on päämäärät paremmin integroitavissa muuhun kaavoituksessa säädeltävis-
sä olevaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.718  Suojelukohteen ominaisluonnetta 
tukien kaavassa voidaan asettaa reunaehtoja myös suojelumääräysten ulkopuolel-
le jäävän ympäristön muotoutumiselle. Osoitetun kohteenkin suojelua voidaan 
edistää muilla keinoilla kuin varsinaisilla suojelumääräyksillä. Keskeisenä keino-
na on pidetty rakennusalojen ja -oikeuden saattamista lähelle olemassa olevan ra-
kennuskannan tilannetta, jolloin houkute purkamiseen ja uuden rakentamiseen 
pienenee.719 

Rakennussuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muodostama ns. kah-
den lain järjestelmä on osoittautunut ongelmalliseksi. Rakennussuojelulain sovel-
taminen erityisesti asemakaavoitetuilla alueilla on johtanut tulkinnallisiin ristirii-
toihin, joita on jouduttu ratkaisemaan myös oikeusteitse.720 Kun erityislakia on 

                                                        
716 Rakennussuojelulaki (60/1985), 3 §. 
717 Maankäyttö- ja rakennuslain suhteesta rakennussuojelulakiin ks. Ari Ekroos & Vesa Majamaa, 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (2., uudistettu laitos). Edita Publishing Oy. Helsinki 2005, 300-301. Suo-
jelun sisällöllinen ja ajallinen ulottuvuus voi vaatia kirjoittajien mukaan erityislain mukaista suojelua 
kaava-alueellakin. Esimerkiksi rakennuksen kaikkien sisätilojen suojelun he katsovat vaikeaksi kaa-
vamääräyksillä toteutettavaksi. Samoin Museoviraston ohjausta ja valvontaa edellyttävä huomattava 
antikvaarinen arvo saattaa olla syynä erityislain nojalla tapahtuvaan suojeluun. 
718 Henrik Lilius, (b) ”Asemakaava ja kaupunkisuojelu”. Motiivi ja metodi. (Artikkeli alun perin jul-
kaistu Arkkitehti - Arkitekten 5/1965.) Taidehistoriallisia tutkimuksia 20. Taidehistorian seura. Helsin-
ki 1999, 24. Lilius toi jo aikanaan esille, että asemakaavalla suojeltaessa voidaan paremmin jatkaa 
kaupungin luonnollista, orgaanista kehitystä kuin ns. talokohtaisella rauhoittamisella. Vanhan kaupun-
ginosan tilannetta jäädyttämättä tiettyyn asuun tai rakennusvaiheeseen kaupunkisuojelun puitteissa 
voisi tapahtua uusiutumista niiden yksittäisten rakennusten osalta, joita ei katsota suojelun arvoisiksi. 
Uusiutuminen ei saisi silti tuhota alueen yleisleimaa, mikä olisi Liliuksen mukaan ratkaistavissa kaa-
voituksella. Voidaan kuitenkin kysyä, mikä tämä Liliuksen tarkoittama yleisleima on. Toteutuneiden 
suojelukaavojen uudisrakentamista ohjaavien määräysten perusteella sen voisi ajatella merkitsevän 
pitkälti kaupunkikuvan visuaalista yhtenäisyyttä. 
719  Vrt. Eija Siitari-Vanne, Rakennetun ympäristön suojelusta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 
1994, 138. Siitari-Vanne kuvaa vakauttamiskaavaksi asemakaavaa, jossa rakennuskannassa jo toteutu-
nut rakennusoikeus otetaan suunnittelun lähtökohdaksi aiemman kaavan rakennusoikeutta tarvittaessa 
laskemalla. 
720 Ks. esim. Tampereen Annikinkadun puutalokorttelin suojelukiistaa koskevaa korkeimman hallinto-
oikeuden päätöstä KHO 17.11.2000/2965. Päätösselosteessa todetaan: ”Tampereen kaupunginhallitus 
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sovellettu kaavoituksessa huomiotta jääneiden kohteiden suojeluun, on omistaja 
ehkä halunnut kuitenkin pitää kiinni kaavassa annetuista oikeuksista.721 Kaava-
suojelun ulkopuolelle jätetyt kohteet saattavat olla myös siinä määrin vähäpätöisiä, 
etteivät ne täytä rakennussuojelulain asettamia suojelukriteereitä.722 Halukkuuteen 
eri lakien soveltamisessa ovat voineet vaikuttaa korvauskysymykset siinä tapauk-
sessa, että omistaja ei voisi enää käyttää kohdetta suhteellisen tavanomaisella ja 
kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla tai hänen olisi ryhdyttävä normaalia kun-
nossapitoa vaativampiin erityistoimiin kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisek-
si.723 Kohteen suojelustatusta alentavia tulkinnallisia ristiriitoja on saattanut puo-
lestaan syntyä, ellei kaavoitus ole edennyt erityislain antamien suojelumääräysten 
hengessä. 
                                                        
oli 14.8.1995 päättänyt, ettei se ryhdy asemakaavan muuttamiseen Annikinkadun puutalokorttelin suo-
jelemiseksi. Ympäristökeskus ei ollut voinut katsoa yksinomaan sillä perusteella, että kaupunki ei ollut 
ryhtynyt turvaamaan rakennusten suojelua asemakaavan muutoksella, että rakennusten suojelemiseen 
oli rakennussuojelulain 3 §:n 2 momentin mukaisia erityisiä syitä. Ympäristöministeriö ei ollut voinut 
samalla perusteella katsoa, että rakennusten suojelua ei voitu turvata rakennuslain nojalla, ja sillä pe-
rusteella vahvistaa ympäristökeskuksen päätöstä. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen merkitys on ra-
kennussuojelulain 2 §:ssä tarkoitettu edellytys suojelun toteuttamiselle yleensä, eikä se syrjäytä ase-
makaava-aluetta koskevaa 3 §:n 1 momentin säännöstä, jonka mukaan rakennussuojelu asemakaava-
alueella tapahtuu noudattaen rakennuslakia.” Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ympäristö-
keskuksen sekä ympäristöministeriön päätökset kumottiin ja Tampereen kaupungin niitä koskeva vali-
tus hyväksyttiin. 
721 Rakennussuojelulain soveltamisongelmista rakennuslain aikana ks. Siitari-Vanne 1994, 52-56. Sii-
tari-Vanteen mukaan kysymykset kaavallisen suojelun ja erityislainsäädännön välisestä soveltamisesta 
ovat olleet usein esillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yleisimmin tapaukset ovat koskeneet eri-
tyislailla suojeltaviksi aiottuja kaava-alueella sijaitsevia kohteita vailla kaavallisia suojelumääräyksiä. 
Toimenpidekieltoihin on päädytty omistajan ilmoitettua halustaan purkaa vanha rakennus esim. kaa-
van rakennusoikeuden houkuttelemana. Syynä on voinut olla myös se, ettei kaavan suojelumääräyksiä 
ole katsottu riittäviksi ilman ehdotonta purkukieltoa. Toimenpidekieltoon on saatettu asettaa ympäris-
tön luonteen vuoksi myös puretuksi aiottua rakennusta laajempi kokonaisuus. Toimenpidekieltoja on 
sitten lähdetty purkamaan oikeusteitse. Kaava-alueilla sijaitsevien kohteiden osalta oikeusharkintaa 
edellyttää paitsi suojelukriteereiden täyttyminen, niin myös se, onko kohde turvattavissa kaavoitusta 
ohjaavan lain säännöksin. Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 32. Maankäyttö- ja rakennuslain tultua 
voimaan tilanteen on edelleen katsottu vaativan selkiyttämistä. Tämän katsotaan edellyttävän maan-
käyttö- ja rakennuslain, erityislain säädännön sekä muiden säännösten keskinäisten suhteiden ja sovel-
tamiskäytäntöjen tarkistamista. 
722 Ekroos & Majamaa 2005, 300-301. Kaavalla suojelematta jääneiden kohteiden suojelu rakennus-
suojelulailla on osoittautunut kirjoittajien mukaan ongelmalliseksi, koska kohteiden tulisi täyttää aina 
myös rakennussuojelulain 2 §:ssä määritellyt kriteerit kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, vaikka 
kaavalla suojelematta jättämistä voitaisiin periaatteessa pitääkin suojelun oikeuttavana tekijänä raken-
nussuojelulain 3.2 §:ssä mainittuna kriteerinä ”milloin siihen on muutoin erityistä syytä”. 
723 Rakennussuojelulain (60/1985) 11 §:ssä säädetään valtion korvausvelvollisuudesta. Maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 57.3 §:n nojalla asemakaava voi sisältää rakennussuojelulain (60/1985) 2 
§:ssä tarkoitetun kohteen suojelemiseksi tarpeelliset määräykset. Korvauskysymyksissä todetaan täl-
löin sovellettavaksi rakennussuojelulain (60/1985) säädöksiä 11 §, 12.2 § ja 12.3 §. Asemakaavalla 
suojeltaessa korvausvelvollinen on kuitenkin kunta. 
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Rakennussuojelulain muuttaminen on ollut vireillä 22.10.2003 lähtien, jolloin 
ympäristöministeriö asetti työryhmän laatimaan ehdotuksen lakimuutokseksi. 
Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi rakennussuojelulain muuttamisesta 
valmistui 9.6.2005. Ehdotuksessa jatketaan edelleen periaatetta asemakaavalla ta-
pahtuvan suojelun ensisijaisuudesta. Rakennussuojelulain sekä maankäyttö- ja ra-
kennuslain välistä työnjakoa ei ole sinänsä aiottu muuttaa, mutta lakien välistä 
soveltamista on määrä selkeyttää sekä helpottaa rakennussuojelulain käyttöä ase-
makaava-alueella. Tästä syystä annettaisiin esimerkiksi tarkennuksia nykyisessä 
laissa ilmaistuille, epätietoisuutta herättäneille ”erityisille syille” suojella asema-
kaava-alueella oleva kohde rakennussuojelulailla (3 §). Erityisiksi syiksi lakimuu-
tokseen on kaavailtu kiinteää sisustusta sekä sitä, että kohde olisi osa kaupunki-
kuvallisesti tai maisemallisesti merkittävää aluetta. Toivottavaa on tietysti se, ettei 
erittelyjä tultaisi käyttämään kategorisesti muita mahdollisia syitä poissulkien. 
Rakennussuojelulain mukaista suojelua asemakaava-alueella on kuitenkin laajen-
nettu nykyisestä toteamalla myös, että siihen voidaan ryhtyä, mikäli kohteen kult-
tuurihistoriallinen merkitys ja sen ominaispiirteiden turvaaminen sitä erityisesti 
edellyttävät.724 

Laissa tarkoitettujen suojelun kohteiden määritelmä todetaan nykyiselläänkin 
suhteellisen toimivaksi (2 §). Tarkennuksia on pyritty tekemään kuitenkin siten, 
että entistä laajempien kokonaisuuksien sekä sisätilojen suojelu olisi luontevam-
paa. Suojelun kohdentumista erityisesti laajempiin ympäristökokonaisuuksiin to-
detaan esityksessä tarkennetun lähemmäksi Euroopan neuvoston vuodelta 1985 
olevaa Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskevaa yleissopimusta 
eli ns. Granadan sopimusta, jossa viitataan ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksena 
syntyneisiin kokonaisuuksiin. 725  Suojelun kohteita olisivat lakiehdotuksen mu-
kaan rakennukset ja rakennetut ympäristöt, joilla on kulttuurihistoriallista merki-

                                                        
724 Uusittavien säädösten yksityiskohtaiset perustelut, lakiehdotus sekä nykyisen ja ehdotetun lain rin-
nakkaistekstit ks. Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 
9.6.2003, 19-34. Ehdotus on luettavissa (luettu 12.3.08) esim. http://www.ymparisto.fi/download.asp? 
contentid=37178&lan=FI 
725 Ks. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. European Treaty Series, 
No. 121. Granada, 3.X.1985, artikla 1. Arkkitehtuuriperintöön luetaan kuuluviksi: “1. monuments: all 
buildings and structures of conspicuous historical, archaeological, artistic, scientific, social or techni-
cal interest, including their fixtures and fittings. 2. groups of buildings: homogeneous groups of urban 
or rural buildings conspicuous for their historical, archaeological, artistic, scientific, social or technical 
interest which are sufficiently coherent to form topographically definable units. 3. sites: the combined 
works of man and nature, being areas which are partially built upon and sufficiently distinctive and 
homogeneous to be topographically definable and are of conspicuous historical, archaeological, artis-
tic, scientific, social or technical interest.” 
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tystä rakennushistorian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen, rakennuk-
sen käytön, siihen liittyvien tapahtumien tai yhteiskunnallisten ilmiöiden takia. 
Nykyiseen säädökseen verrattuna rakennettu ympäristö on korvannut ilmaisun ra-
kennusryhmät ja rakennetut alueet. Kulttuurihistoriallisten merkitysten osalta li-
säyksenä ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, mutta ainutlaatuisuus ja tyypillisyys on 
poistettu. Suojelun todetaan voivan koskea myös vain rakennuksen osaa tai kiin-
teää sisustusta samoin kuin puistoa, puutarhaa tai muuta vastaavaa rakentamalla 
tai istuttamalla muodostettua aluetta. Kiinteään sisustukseen luettavat tekijät eri-
tellään. Lisäksi todetaan voitavan antaa myös muun sisustuksen suojelemiseksi 
tarvittavia määräyksiä, jotka koskevat kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaita 
kokonaisuuksia.726 

Ehdotuksessa painotetaan kulttuurihistoriallisten arvojen määrittämistä ra-
kennussuojelulain ydinasiana, vaikkei säännöstekstiin niiden osalta suuria muu-
toksia olekaan ehdotettu. Rakennussuojelulain päämääriä toteuttavan arvioinnin 
todetaan nojaavan kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Muiden arvojen, kuten käyttö- 
ja välinearvon, vaikutus tulee kuitenkin punnittavaksi suojelupäätösten yhteydes-
sä arvioitaessa suojelun tarkoituksenmukaisuutta ja kohtuullisuutta sekä suojelun 
toteutumista jatkossa turvaavien suunnittelu-, kunnostus- ja kehittämishankkeiden 
yhteydessä. Ehdotuksen yleisperusteluissa arvoja ja autenttisuutta on käsitelty 
varsinaisia säädöksiä laajemmin päämääränä ohjata myös tulevaa lain tulkintaa. 
Liittyessään lain valmisteluun määritelmiä voi pitää merkittävimpänä tuoreena li-
sänä kulttuurihistoriallisia arvoja koskevaan pohdintaan, jota tuodaan esille esi-
merkiksi inventointien ja selvitysten perusteluissa. Kulttuurihistoriallisen merki-
tyksen arvioimiseksi ehdotuksen perusteluissa mainitaan historialliset arvot ja to-
distusarvot, rakennushistorialliset arvot, maisema- ja ympäristöhistorialliset arvot, 
säilyneisyysarvot, taiteelliset ja visuaaliset arvot sekä identiteetti- ja symbolimer-
kitykset. Säilyneisyysarvojen luonnehdinnassa tuodaan esille autenttisuuden mer-
kitys. Autenttisuuden todetaan tarkoittavan sitä tapaa, jolla ympäristö tai rakennus 
on säilyttänyt alkuperäisiä tai sen historialle olennaisia fyysisiä ominaispiirteitä. 

                                                        
726 Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003. Laki-
muutokseen esitetään myös mm. velvoitteita, valvontaa ja yhteydenpitoa viranomaisiin tehostavia sää-
döksiä. Suojeluprosessin aikainen toimenpidekielto ehdotetaan muutettavaksi vaarantamiskielloksi sil-
lä perusteella, että toimenpidekielto käsitteenä saattaa johtaa pidättäytymiseen myös välttämättömistä 
korjaustoimenpiteistä. Korvauskäytännöt säilyisivät periaatteeltaan ennallaan. Valtion erityisasema 
rakennusten omistajana halutaan purkaa, ja uudistettavalla lailla olisikin määrä kumota asetus valtion 
omistamien rakennusten suojelusta (480/1985). Kiinteän sisustuksen suojelun täsmentämisen osalta 
viitataan opetusministeriön sisätilatyöryhmän raporttiin Pekka Kärki (työryhm. pj.), Sisätilojen suojelu. 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18. Opetusministeriö. Helsinki 2003. 
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Tavallisesti autenttisuuden todetaan liittyvän rakennuksen tai ympäristön raken-
tamis- tai syntyvaiheeseen, mutta mahdollisesti myös laajemmin kohteen tai ym-
päristön käyttöön ja muutoksiin. Myöhempien muutosten ja käyttötapojen olisi 
katsottava tuoneen kohteeseen myönteisiä ja säilyttämisen arvoisia ominaisuuksia, 
jotta niitä voitaisiin pitää autenttisina. Näin ollessa niistä muodostuisi historialli-
sen kerrostuneisuuden ja jatkuvuuden tekijöitä.727 Harkittavaksi siis jää, mikä on 
koettavissa myönteiseksi ja säilyttämisen arvoiseksi. Löydettäviä kriteereitä voi-
daan hyödyntää pohdittaessa myös ympäristön tulevaa rakentumista, jotta raken-
tamalla saataisiin edelleenkin aikaiseksi jotain säilyttämisen arvoista. 

Sekä Vanhassa Porvoossa että Vanhassa Raahessa on joko rakennussuojelu-
lailla tai edeltäjänsä, kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 
annetun lain nojalla suojeltuja kohteita. Raahessa vanhan kaupungin suojelukaa-
vaan on otettu erityinen merkintä osoittamaan kohteen olevan erityislailla suojel-
tu.728 Vanhassa Porvoossa kaikki suojeltavat rakennukset on noteerattu yksiselit-
teisellä merkinnällä ”suojeltu rakennus”.729 Vanhassa Porvoossa on neljä erityis-
lailla suojeltua kohdetta: Bergmanin talot, Diktarhemmet, Kultakulma sekä Slan-
guksen rakennukset. Vanhassa Raahessa on nykyisin kaksi kohdetta: Lefstadiuk-
sen talo ja Soveliuksen talo.730 Kolmas raahelaiskohde Ehrströmin talo paloi ja 

                                                        
727 Rakennusperinnön kulttuurihistoriallisista arvoista ks. Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain 
muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003, 3-5. 
728 Raahe. Vanha kaupunki: Rantakadun kortteli. Asemakaavan muutos, Akm 95. Raahen kaupunki, 
vahvistettu 14.3.1986. Kaavaan sisältyy sk-merkintä selityksellä ”Kulttuurihistoriallisesti huomattavi-
en rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltu rakennus”. Ks. Raahe. Vanha kaupunki: Ran-
takadun korttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984, 
29. Rantakadun kortteleiden kaava-alueella sk-merkinnän todetaan koskevan Valtioneuvoston päätök-
sellä 23.2.1984 suojeltuja Ehrströmin ja Lefstadiuksen taloja sekä entistä tupakkatehdasta Lefstadiuk-
sen talon tontilla. Aikanaan suositelluista kaavamerkinnöistä ks. Asema- ja rakennuskaavamerkinnät. 
Kaavoitusohjeita 1/1980. Sisäasiainministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki 1980, 31. Eri-
tyissuojellun kohteen suojelumerkinnäksi suositeltiin sk-merkintää. Vrt. Asema- ja rakennuskaava-
merkinnät ja määräykset. Opas 2/1992. Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki 
1992, 104. Nykyisistä suosituksista ks. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 2000. Opas 12 (2. painos). Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 2003, 121. 
Ohjeissa esitetään käytettäväksi srs-merkintää osoitettaessa kohteen olevan rakennussuojelulailla, sitä 
edeltäneellä erityislailla tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella suojeltu. 
729 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. 
730  Ks. ympäristöministeriön ylläpitämää rakennussuojelulailla suojeltujen kohteiden luetteloa 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=259853&lan=FI (luettu 21.2.08, päivitetty 13.12.07). 
Ks. myös Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä-
ristöt 1993, 93, 249-250. Vanhan Porvoon ja Vanhan Raahen rakennussuojelulailla suojellut kohteet 
on esitetty yksilöllisinä kuvauksina luonnehdittaessa kaupunginosien valtakunnallista merkitystä ra-
kennettuina kulttuuriympäristöinä. 
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lopulta purettiin kokonaan.731 Tontille on rakennettu vanhaa kaupunkirakennetta 
täydentämään pyrkivä pienkerros- ja rivitaloryhmä. Lefstadiuksen ja Ehrströmin 
talojen tapaukset tuovat esille nykyisen rakennussuojelulain merkityksen puuttu-
vana väliintulona silloin, kun huomattavan arvokkaaksi katsottu rakennusperintö 
on uhattuna. Esimerkit osoittavat kuitenkin myös sen, että tuskin mitkään lakitek-
niset mekanismit voivat korvata rakennusperinnön vaalimiselle omistautunutta 
omistajaa. 

”Rakennusliikkeet jossain vaiheessa osti niitä varastoon, tarkoitus oli purkaa 
heti kun olisi ollut mahdollista, kuten Ehrströmin talo ja Lefstadiuksen talo. 
[…] Lefstadiuksen taloon liittyvä pakkokeinopäätös oli kai ainoa Suomessa. 
Ehrströmin talo oli silloin jo poltettu. […] Oli välttämättömien töiden teettä-
mistä, että pysyisivät pystyssä. Kustannukset lähtivät pakkoperintään, omis-
tava rakennusliike oli vaarassa mennä konkursiin. Heiskaset tuli kuin taivaan 
lahjana Raahen rakennukselle ja maksoivat kai aivan liikaa. Heiltäkin olen 
saanut tietää, että ollaan teetätetty vääriä hommia, ovat joutuneet tekemään 
uudestaan. Teetätettiin niin eri asioita. Oli tärkeää, ettei pultsarit pesiydy tms. 
katot laitettiin, piippuja ym. korjattiin, n. 500 000 mk kustannukset. […] Kor-
jaukset oli vaikeita, kun ei tiennyt yhtään, mihin käyttöön tulee. Ympäristömi-
nisteriöstä olen saanut jälkeenpäin kuulla, ettei koskaan enää näin tehdä.” 
(RYK45) 

3.3.2 Asemakaava alueellisen kokonaisuuden suojeluvälineeksi 

Kaupunki on monimutkaisempi suojeltava kuin yksittäinen rakennus. Suojeluint-
ressien suuntauduttua laajoihin yhtenäisinä säilyneisiin aluekokonaisuuksiin on 
asemakaava noussut keskeiseksi suojeluvälineeksi. Voidaanhan asemakaavaa pi-
tää useimmiten myös kaupungin kehittymisen peruslähtökohtana sekä pitkäaikai-
simpana tekijänä, joka on vaikuttanut kaupunkirakenteellisten elementtien sijoit-
tumisen tapaan ja volyymiin.732 Yksittäisten rakennusten ohella tärkeiksi nousevat 
ympäristökokonaisuuden piirteet ja maisemalliset tekijät.733 

                                                        
731 Lefstadiuksen ja Ehrströmin talojen suojeluprosessista ks. esim. Aaltonen & Turunen (1982) 1997. 
Erityislailla jo suojeltuina Rantakadulla sijainneet Lefstadiuksen ja Ehrströmin talot olivat vuosia tyh-
jillään. Näistä Lefstadiuksen talo pihapiireineen päätyi v. 1996 purkuhalukkaalta rakennusfirmalta yk-
sityiselle perheelle, joka kunnosti sen kodikseen. Saman rakennusliikkeen omistama Ehrströmintalo 
sen sijaan tuhopoltettiin v. 1987. 
732 Vrt. Ahlberg 2001, 17. 
733 Vrt. Rakennussuojelustrategia 2001, 20. Aluekokonaisuuksien suojelemisessa todetaan korostetta-
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Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on järjestyksessä toinen koko valta-
kunnan alueen maankäyttöä ja rakentamista koskeva laki. Sitä edeltäneessä vuo-
den 1958 rakennuslaissa koottiin ensi kertaa samaan lakiin sekä kaupunkien että 
maaseudun suunnittelua ja rakentamista koskeva lainsäädäntö säilyttäen silti vielä 
jaottelu kaupungin ja maalaiskunnan välillä. Jaottelu poistui maankäyttö- ja ra-
kennuslain myötä. Ennen rakennuslakia kaupunkien suunnittelua ja rakentamista 
ohjasi vuonna 1931 annettu asemakaavalaki. Sitä ennen kaupunkien rakentaminen 
ja järjestäminen oli hallinnollisten määräysten varassa.734 Kaupunkien rakentami-
sen järjestäminen hallinnollisin määräyksin oli ongelmallista, mikä osoitti tarpeen 
asemakaavalain laatimiseksi.735 Rakennuslain yksi merkittävimmistä uudistuksis-
ta asemakaavalakiin nähden oli yleispiirteisen maankäytön suunnittelun eli seutu- 
ja yleiskaavoituksen käyttöönotto.736 

Suojelu tuli ajankohtaiseksi, kun kaupunkien suunnittelu ei enää luontaisesti 
ottanut huomioon olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. Perinteisessä raken-
tamisessa orgaaninen yhteys menneeseen säilyi usein uudistuksista huolimatta 
muodossa tai toisessa. Vaikka kaupungin asemakaavaa saatettiin esimerkiksi tuli-
palon jälkeen muuttaa toisinaan hyvin radikaalisti leveämpine ja suorempine ka-
tuineen sekä avarampine tontteineen, jatkui rakennustapa kuitenkin jokseenkin 
samoin puurakentamisen periaattein. Olennainen jatkuvuustekijä oli tietysti se, et-
tä yhteiskunnalliset olosuhteet ja elämänmuoto olivat edelleen sitoutuneet perin-
teiseen kaupunkiin uudistustenkin lähtökohtana. Yhtenä perustekijänä tässä on 
asuintontin käyttötavan jatkuminen agraaritalouden ja kaupunkielinkeinojen yh-
distelmänä. Kaikkeen rakentamiseen liittyi todennäköisesti nykyistä sisäis-
tyneemmin jatkuva harkinta säilyttämisen ja uudistamisen välillä. Perinteisen 
puukaupungin osalta 1800-luvun jälkipuoli merkitsi aikaa, jolloin niiden yhtenäi-

                                                        
van maisemarakenteen ja ympäristön piirteiden inventointia rakennuskohtaisen arvottamisen sijasta. 
734 Salokorpi 1984, 294. Salokorven mukaan laki korvasi vuonna 1856 annetun asetuksen, joka sisälsi 
yhteisiä periaatteita kaupunkien järjestämiselle ja rakentamiselle. Asetuksen yleisten säädösten tasoa 
vastasi asemakaavalaki, kun taas kaikkia kuntia koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä tuli vastaamaan 
rakennussääntö. Ks. myös Henrik Lilius, Suomalainen puukaupunki. Trästaden i Finland. The Finnish 
Wooden Town. Anders Nyborg A / B. Rungsted Kyst 1985, 13. Lilius arvelee, että kaupunkien asema-
kaavoittamisen tapaan vaikutti vielä 1900-luvun alussa jo v. 1619 peräisin oleva säädös, joka edellytti 
kaupungeilta vahvistettua, katuverkon linjauksen ja tonttirajauksen esittävää asemakaavaa. Säädökses-
sä puhutaan ”järjestyksestä”, mutta käytännössä se tulkittiin jo aikanaan ruutukaavaksi. 
735 Salokorpi 1984, 294. Salokorven mukaan asemakaavalla oli aikaisemmin jaoteltu maa rakennus-
kortteleihin, katuihin, toreihin, yleisiin paikkoihin ja puistoihin. Rakentamisen säätely, kuten raken-
nusoikeuden määrä, tapahtui puolestaan rakennusjärjestyksellä, jolloin siitä puuttui orgaaniseen koko-
naisuuteen ja yhtenäisyyteen tähtäävä kaavallinen näkemys. 
736  Rakennuslainsäädännön historiasta ks. Ekroos & Majamaa 2005, 4-6; Ks. myös rakennuslaki 
(370/1958) sekä asemakaavalaki (145/1931). 
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nen kehitys valtakunnallisena ilmiönä alkoi kadota tavoitteiden hajanaisuudes-
sa.737 Nykyisilläkin asukkailla voi olla silti vielä muistoja perinteisestä elämän-
muodosta. 

”Silloin, kun olin lapsi, raahelaisten elämä oli melko vaatimatonta. Jokaisel-
la melkein oli pihalla perunamaa ja marjapensaita, niin kuin meillä on vielä-
kin. Sitten käytiin marjassa, saaressa käytiin poimimassa tyrnejä. Se oli ke-
sällä talvenvaralle valmistautumista ja taas talvella kesän odottamista. Ka-
lastus on monella ollut harrastus ja lisäruoan tuoja. Se oli sellaista luontais-
taloutta enempi kuin nykyään.” (RA33) 

”Tontilta on tehty omistajaselvitys 1600-luvun alusta lähtien. On ollut kaup-
piastontti niin kauan kuin historia tunnetaan, tässä kun on Raatihuoneen to-
rin varressa. […] Piharakennuksessa on ollut mm. leipomo ja makkaratehdas. 
30-luvulta lähtien on ollut asuinkäytössä. […] On ollut aika dramaattista. 60-
luvulle saakka tämä oli vähävaraisen väestön aluetta – asunnot pieniä ja 
huonokuntoisia, ei sisävessoja, vesi kannettiin sisään, paljon asuntoja samas-
sa pihassa. 60-luvun lopulla yhtäkkiä alueelle syntyi statusta, tehtiin talo-
kauppoja ja tuli uusia ihmisiä. Taloja kunnostettiin ja asuntoja yhdistettiin. 
Muutos näkyi kaupunkirakenteessa ja sosiaalisessa elämässä. Vaikka tämä on 
ollut suojelukohde jo Sparren ajoista asti, status muodostui vasta 60- ja 70-
lukujen vaihteessa. Kun tultiin 80-luvulla, näki että ympärillä remontoitiin 
paljon. Oli ikkunaremonttia ja eristepaaleja pihoilla. Turismi kasvaa kaiken 
aikaa. Arkiset toiminnot, kuten lähistön kengitysverstas, pesula, yleinen sau-
na, hautaustoimisto ja sekatavarakauppa ovat hävinneet. Tilalle on tullut 
matkamuistoa, käsityötä, viime vuosina ravintoloita. On myös antiikkiliikkei-
den keskittymä. 70-luvulla oli vain Eevi Söderlundin kauppa.”738 (PA07m) 

                                                        
737 Lilius 1985, 36-37. Lilius viittaa v. 1856 annettuun kaupunkien yleiseen rakennusjärjestykseen 
(KYRJ) kaupunkien järjestämisen ja rakentamisen yleisistä perusteista. Siinä vahvistettiin monia em-
pirekaavoituksen periaatteita sitoviksi normeiksi, mutta toisaalta se taas tuki eriytyvää kehitystä jaka-
malla kaupungit neljään luokaan. 1. ja 2. luokan kaupungeissa tuli suosia keskustojen rakentamista 2 – 
3 kerroksisin kivitaloin, kun taas 3. ja 4. luokan kaupungeissa voitiin tyytyä yksikerroksiseenkin ra-
kentamiseen. Lilius itse jakaa 1800-luvun jälkipuoliskon kaavoituksessa havaittavat suuntaukset edel-
leen kuuteen ryhmään. Joissakin kaupungeissa ilmeni voimakas pyrkimys puukaupunkirakenteen täy-
delliseen uudistumiseen (1). Useimmissa kaavoitus eteni KYRJ:n viitoittamaa tietä joko kaupunkitai-
teelliseksi saavutukseksi (2) tai vain määräysten mekaaniseksi toteutukseksi (3). Jako ilmeni myös 
pienissä kauppalasuunnitelmissa (4). Ns. väkivaltaisissa ruutukaavoissa (5) suorakulmainen ruutukaa-
va pyrittiin toteuttamaan maastoon kuin maastoon. Oman kaavaproblematiikan muodostivat vielä teol-
lisuustyöväen asutusalueet (6). 
738 Korjaustoiminnasta ja sosiaalisen rakenteen muuttumisesta vrt. Mikko Mansikka, Johan Korsström 
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Varhaisimmiksi suojelukaavoiksi voidaan luonnehtia sellaisia 1910- ja 1920-
lukujen asemakaavoja, joissa pyrittiin vanhan kaupunginosan ominaisluonteen ja 
kaupunkirakenteen vaalimiseen turvaamalla katuverkon linjausten säilyminen. 
Katuja ei oikaistu, mutta suunniteltiin levitettäviksi. Itse rakennuksia näissä kaa-
voissa ei vielä varsinaisesti suojeltu ja katujen levennykset uhkasivat tällöin eten-
kin kadunvarsirakennuksia. Tämän tyyppiset suojelukaavat vahvistettiin Vanhaan 
Raumaan vuonna 1915 ja Vanhaan Porvooseen vuonna 1911.739 Ensisijainen suo-
jelutavoite olikin säilyttää epäsäännöllinen ominaisluonne lähinnä katuverkon 
osalta, jota ruutukaavaan laaditut uudistamissuunnitelmat uhkasivat. Lars Sonck 
nousi Suomessa yhdeksi epäsäännöllisen kaupungin puolestapuhujaksi ja ensim-
mäisten suojelukaavojen laatijaksi. Rauman ohella myös Porvoon kaupunki tilasi 
häneltä vanhaa kaupunginosaa suojelevan kaavan taiteilija, kreivi Louis Sparren 
viritettyä esitelmillään ja kirjoituksillaan porvoolaiset huomaamaan keskiaikais-
peräisen kaupungin kauneusarvot.740 Säännöllisen kaupunkirakenteen kritiikkihän 
alkoi kansainvälisistä vaikutteista Camillo Sitten tuodessa esiin epäsäännölliset ja 
umpinaiseen katutilaan perustuvat vanhat kaupungit kaupunki-ihanteensa esiku-
vina.741 Vaikka Sitte polemisoi ennen kaikkea uusien kaupunkialueiden suunnitte-
lun puolesta, herätti hänen vanhoja kaupunginosia kohtaan osoittamansa arvostus 
innostuksen myös niiden suojeluun. Näkemys vanhojen kaupunkien arvosta oli 
pitkälti visuaalisesteettisesti painottunut. 

Varsinaisesti suojeluperiaatteet alkoivat muotoutua vasta asemakaavalain 
myötä. Olemassa oleva rakennettu ympäristö edellytettiin otettavaksi huomioon 

                                                        
& Johan Pfeiffer, Porvoo paremmaksi. Vanha Porvoo projektin arviointityöryhmän mietintö. Työryh-
män raportti 4/1990. Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki 1991, 28-29. Asuin-
rakennusten korjaamisen todetaan vilkastuneen v. 1974 asemakaavan vahvistuttua sekä väestöraken-
teen muututtua uusien asukkaiden myötä. Suuren osan korjattavaksi luokiteltavista asuinrakennuksista 
todetaan kuitenkin olleen vielä korjaamatta v. 1990. Vrt. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Por-
voon kaupunki. Porvoo 1989, 1. Ohjeistossa todetaan, että omistajat ovat kuitenkin säilyttäneet ja kor-
janneet vanhoja rakennuksia enemmän kuin vielä v. 1974 asemakaava olisi määrännyt. 
739 Maire Mattinen, Puukaupunkien suojelu. Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Tut-
kimuksia 2/1985. Helsinki 1985, 26. 
740 Vanhojen pikkukaupunkien kaavoituksesta 1900-luvun alussa ks. Riitta Nikula, ”Asemakaavoitus n. 
1900 – 1920”. Suomen kaupunkilaitoksen historia 2. 1870-luvulta autonomian ajan loppuun (toim. 
Päiviö Tommila). Suomen kaupunkiliitto. Helsinki 1983, 237. Ks. myös Lars Sonck, ”Pikkukaupun-
kiemme jäsentelystä” (alkup. ”Våra småstädernas gestaltning”, Ateneum 9-11/1901). Abacus 3. Vuosi-
kirja 1982 (toim. Asko Salokorpi & Maija Kärkkäinen). Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 
1982. Ks. myös esitelmä (”Det Gamla Borgå”, föredrag i lycei solennitetssal 3.4. 1898) julkaistuna 
Louis Sparre, Det Gamla Borgå (2. painos). Holger Schildts förlagsaktiebolag. Helsingfors 1919. 
741 Sitte 2001 (1889), 168. Sitte kirjoittaa mm., että kaupunkien laajentamismenetelmänä yleisesti käy-
tetty ruutukaava pitäisi hylätä sen edustaessa lähinnä laiskottelua sen sijaan, että tällaisella kaupunki-
suunnittelulla edistettäisiin taiteellisia näkemyksiä. 
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siten, että asemakaavaa muodostettaessa säilytettäisiin ja suojeltaisiin kauneusar-
voja ja kulttuurimuistomerkkejä sekä miellyttäviä maisemakuvia.742 Uudistusten 
myötä saatiin käyttöön myös ensimmäinen varsinainen kaupunkisuojeluväline, 
kun historiallisesti merkittävä alue saatettiin julistaa ns. vanhaksi kaupunginosak-
si.743 Kaupunginosaa koskivat tällöin tavanomaisesta poiketen rakennussäännön 
erityismääräykset, ja sille voitiin kirjoittaa oma rakennusjärjestys, jossa voitiin 
ilmaista esimerkiksi purkamisen luvanvaraisuus ja antaa erityisiä rakennustapaoh-
jeita.744 Tällaiselle alueelle tuli laatia myös suojelutavoitteiden mukainen asema-
kaava.745 Vanhaa kaupunginosaa koskevaa säännöstöä sovellettiin kuitenkin vain 
erityisen arvokkaiksi koettuihin kohteisiin. Vanha Porvoo julistettiin vanhaksi 
kaupunginosaksi vuonna 1933 ja asemakaava, jossa luovuttiin nyt esimerkiksi ka-
tujen leventämisestä, valmistui vuonna 1936.746 

Vanha kaupunginosa -säännöstö poistui rakennuslain myötä. Samalla kehitet-
tiin mahdollisuutta antaa kaavassa erityisiä suojelumääräyksiä, mikä antoi edelly-
tykset varsinaisten suojelukaavojen kehittymiselle.747 Rakennuslaissa korostui nyt 
kaavan laadintavaiheessa kaavamääräyksin tapahtuvan ennakoivan suojelun mer-
kitys.748 Periaatteellisena lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa edellytettiin suo-
jeltavan mahdollisuuksien mukaan kulttuurimuistomerkkejä, kauniita näköaloja ja 
muita kauneusarvoja.749 Etenemistä kohti nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 

                                                        
742 Asemakaavalaki (145/1931), 2.1 §. 
743 Rakennussääntö (41/1932). 
744 Vrt. Mikael Sundman, ”Kerrostumat kaupunkiympäristön laatuna”. Katse kaupunkiin. Kirjoituksia 
kaupungista (toim. Mikko Mansikka et al.). Ympäristöministeriö. Helsinki 1995, 206. Sundman mai-
nitsee Ruotsin tilanteeseen perehtyneen John Ugglan vaikuttaneen suuresti lain muotoiluun nimen-
omaan idealla siitä, että vanha kaupunginosa nostettaisiin tavallaan muiden säännösten ulkopuolelle, 
jolloin sitä ei käsiteltäisi uudisrakennusalueena vaan sen omista lähtökohdista. 
745 Mattinen 1985, 22, 26-27. Mattisen mukaan tuon ajan suojelukaavoissa korttelimuodot säilytettiin 
eikä katuja enää levennetty, mikä merkitsi parempaa turvaa rakennuksille, vaikka rakennuskohtaisia 
suojelumääräyksiä ei edelleenkään juuri annettu. Rakennusoikeus oli moninkertainen olemassa ole-
vaan tilanteeseen nähden. Kaavamääräyksiin liitettiin mahdolliset vanhaa kaupunginosaa koskevat eri-
tyismääräykset. 
746 V. 1936 asemakaavan keskeisistä periaatteista ks. Kärki 1972, 5. Katulevennyksistä luovuttiin ja 
uudisrakennukset tuli rakentaa katulinjaan. Kärjen mukaan kaavan myötä palattiin periaatteessa vuo-
den 1792 asemakaavalliseen tilanteeseen, koska vuoden 1911 asemakaavan mukaista rakentamista ei 
ehtinyt tapahtua. Kuitenkin vain yhdeksän rakennusta otettiin erityisen suojelun piiriin. Muutoin kau-
punginosa olisi voinut rakennuksiltaan uudistua. Uudisrakennusten edellytettiin kuitenkin sopeutuvan 
kaupunkikuvaan ja olevan enintään 1 – 2 krs korkeita. 
747 Sundman 1995, 206. 
748 Rakennuslaki (370/1958), 135.1 §. Säädöksessä todetaan kaavassa voitavan antaa tarpeellisia mää-
räyksiä, jos aluetta on sijainnin, luonnonkauneuden, erikoisten luonnonsuhteiden, historiallisesti tai 
taiteellisesti arvokkaiden muistojen, esineiden tai rakennusten tms. syistä erityisesti suojeltava. 
749 Rakennuslaki (370/1958), 34.1 §. Ks. myös Rakennusasetus (266/1959), 32.2 §, kohta 18. Kaupun-
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henkeä merkitsi rakennuslakiin vuonna 1985 tehty lisäys, jossa todetaan, että 
asemakaavaa laadittaessa on erityisesti pyrittävä edistämään rakennetun ympäris-
tön tarkoituksenmukaista hyväksikäyttämistä ja huolehdittava, ettei rakennettuun 
ympäristöön sisältyviä perinne-, kauneus- ja muita arvoja hävitetä.750 Kaavoituk-
sessa olisi siten tullut aina ensisijaisesti selvittää säilyttävä vaihtoehto ja perustel-
la suojelusta luopuminen.751 Jos henki on ollut tämä, mutta toteutunut rakennettua 
ympäristöä havainnoiden selvästikin puutteellisesti, niin nähtäväksi jää miten 
mahtaa käydä nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnassa. 

Rakennuslaki valmistui aikanaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa uudis-
rakentaminen kasvoi voimakkaasti.752 1960-luvun asemakaavojen suojelevat piir-
teet kehitettiin uuden lain pohjalta, mutta kaupunkikeskustojen muutospaineiden 
kasvettua vanha rakennuskanta oli ensimmäistä kertaa laajamittaisesti uhattuna. 
Uusi liikekeskustarakentaminen pyrittiin monesti kuitenkin siirtämään vanhim-
man kaupunginosan ulkopuolelle. Rakennuskohtaiset suojelumääräykset alkoivat 
vähitellen yleistyä asemakaavoissa, mutta ne koskivat edelleen vain harvoja ja 
tarkkaan valittuja kohteita. Suojelutavoitteiden läpivientiä vaikeuttivat vaatimuk-
set tehokkaasta rakennusoikeudesta. Elettiin kasvuodotusten aikaa. Vaikka raken-
nusoikeuksia olisi laskettukin, ei niitä saatu kuitenkaan riittävän lähelle olemassa 
olevan rakennuskannan tilannetta. Suojelutavoitteiden saavuttaminen edellytti 
monesti säilyttämisen ja uudisrakentamisen välillä tehtäviä kompromisseja. Var-
sinaisten suojelukohteiden vähäisyydestä huolimatta pyrittiin usein silti yleisil-
meeltään yhtenäiseen kaupunkikuvaan suosimalla aikansa käsitysten mukaista 

                                                        
kia koskevissa säännöksissä todetaan lisäksi, että historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennus-
taiteellisesti arvokkaita rakennuksia ja kaupunkikuvaa sekä sellaisia paikkoja, jotka näköalansa, sijain-
tinsa, kasvullisuutensa tai erikoisten luonnonsuhteidensa vuoksi ovat arvokkaita, on mahdollisuuksien 
mukaan suojeltava ja säilytettävä, eikä niitä saa hävittää ilman pakottavaa syytä. 
750 Rakennuslaki (370/1958), 34.3 § (18.1.1985/61). 
751 Heikki Aho et al., ”Rakentavaa yhteistyötä Suomen kaavoituksessa”. Rakennussuojelu. Ympäris-
töministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Tiedotuksia 1/1987, 16-21. 
752 Rakennuskantatutkimusten vaikutuksesta uudisrakentamisen suosimiseen ks. Siitari-Vanne 1994, 
33-36. Rakennuskantatutkimuksilla, joita tehtiin laajamittaisemmin 1900-luvun alusta lähtien, on Sii-
tari-Vanteen mukaan ollut suuri merkitys lainsäädännön sekä asuntotuotannon tukijärjestelmien muo-
toutumiseen. Aluksi korostui maaseudun asuinolojen tutkiminen, kunnes ensimmäistä maailmansotaa 
seurannut taloudellinen pula ja hintojen nousu huononsi erityisesti kaupunkien asunto-oloja. Raken-
nustoiminta tyrehtyi useiksi vuosiksi synnyttäen mm. asuntopulaa ja kasvattaen asumistiheyttä. Tut-
kimusten myötä korostui tarve korvata puutteellinen rakennuskanta ajanmukaisesti varustetulla uudis-
tuotannolla. Vasta 1960-luvulla tutkimuksissa alettiin kiinnittää vähitellen huomiota myös rakennetun 
ympäristön suojeluarvojen selvittämiseen. Koska asunto-olotutkimuksissa oli kuitenkin pitkään koros-
tettu puutteiden poistamista nopeimmin uustuotannolla, myös valtion asuntotuotantotukijärjestelmä 
suuntautui uustuotannollisesti. Merkittävin uustuotannon tukijärjestelmä oli 1940-luvun lopulla voi-
maan tullut ARAVA-järjestelmä. 
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pienimittakaavaista uudisrakentamista. Käytännössä tämä merkitsi rivitaloja ja 
matalia kerrostaloja, joten 60-luvun kaavoissa jouduttiin usein yhdistämään tont-
teja. Tämä saattoi lopulta kuitenkin estää laajamittaisen rivi- ja kerrostaloraken-
tamisen toteutumisen. Tyypillisenä esimerkkinä ajan ”suojelukaavasta” voidaan 
pitää vuonna 1967 vahvistettua Raahen asemakaavaa.753 Rakennuksia suojeltiin 
lähinnä muuttuvaksi kaavaillun kaupunkirakenteen keskelle yksikseen jäävinä, 
erityisinä arvokohteina.754 Nykymittapuun mukaan ajanjakson asemakaavoja on 
vaikea nähdä suojelukaavoina. Kyse ei ollut niinkään välineistön puuttumisesta 
kuin asenteiden hitaasta kääntymisestä kohti suojelua. Aikakaudella kärjistyi mo-
dernin ja historiallisen vastakkainasettelu. 

Asemakaavaltaan väljinä ja matalasti rakennettuina useat puukaupungit muo-
dostivat potentiaalisen ja helposti vallattavan kentän uudisrakentamiselle.755 Paitsi 
arvostuksen puutteen niin myös väljän kaupunkirakenteensa vuoksi ruutukaavaan 
perustuvat puukaupungit olivat erityisen uhanalaisia. Tästä syystä suomalaiselle 
kaupunkiperinteelle tyypillisempi säännönmukainen puukaupunki alkoi nyt kau-
punkiuudistusten myötä harvinaistua. Useat uudistamiseen pyrkineet kaavat jäivät 
kuitenkin toteutumisessaan puolitiehen osoittaen suunnittelun olleen yhteiskun-
nallisesta todellisuudesta piittaamatonta. Tähdättiin toki tietynlaiseen yhteiskun-
nalliseen todellisuuteen, muttei ymmärretty infrastruktuurin syntymisen edellyttä-
vän kytkeytymistä sitä tuottaviin resursseihin tai luotettiin liiaksi pitämättömiksi 

                                                        
753 1960-luvun “suojelukaavoista” ks. Mattinen 1985, 27. Vrt. Marita Hagner, Stadsplanering i finska 
trästäder. Pohjoismainen puukaupunki 12. Helsinki 1972, 30. Lisensiaatintyössään, Pohjoismainen 
puukaupunki -julkaisusarjaan liittyvässä raportissa, Hagner pitää Raahen saneerauskaavaa ja Haminan 
keskustakaavaa ainoina tuolloin voimassa olleina kaavoina, joissa voitiin katsoa tietoisesti pyrityn pe-
rinteisen kaupunkiympäristön säilyttämiseen, vaikka molemmat perustuivat kompromisseihin uudisra-
kentamisen ja suojelun välillä. Ks. myös Raahe. Keskustan asemakaava, vahvistettu 31.1.1967. Ks. 
selostusta E. Kråkström, A. Korhonen & E. Korhonen / Raahen kaupunki, Raahe, keskustan asema-
kaavan selostus. Helsinki 1964. Selostuksessa tulee esille kaavoittajien ymmärrys alueen arvoista mm. 
kaupunkikuvan yhtenäisyyden ja mittakaavan vuoksi. 
754 Rajaniemi 2006, 92-93, 104. Rajaniemi kuvaa Raahen v. 1967 asemakaavaa tutkimusajanjaksonsa 
edustavimmaksi heroistiseksi kaavaksi. Heroistisen kaupunkisuunnittelun kulta-ajaksi Suomessa hän 
mainitsee 1960-luvun, jolloin kaupunkisuunnittelijat saivat laadittavakseen runsaasti yleiskaavoja, 
vanhojen kaupunkien saneerauksia ja lähiösuunnitelmia. Heroistisen kaavoituksesta tekee se, että kaa-
voittajat hallitsevat prosessia ammatillisen statuksensa puitteissa. Sankarin kaavoittajasta tekee se, että 
muut osapuolet ovat valmiita tunnustamaan kaavoittajan aseman ja luottavat hänen kykyihinsä. Vrt. 
Saarikangas 2004, 58. Saarikangas kirjoittaa, että modernia arkkitehtuuria alettiin arvostella suhtau-
tumalla kriittisesti mm. luovan yksilön korostamiseen, suunnittelijoiden sankaruuteen ja pyrkimykseen 
luoda ainutkertaisia monumentteja. Vrt. Kairamo 2005, 13. Kairamo kuvaa 1960-lukua ilmaisul-
la ”sankarirestaurointia purkutyömaiden keskellä”. 
755 Helander & Sundman 1972, 41. 
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osoittautuneisiin ennusteisiin. Suunnitteluvision mukaisen yhdenmukaisuuden si-
jasta päädyttiin pirstaleiseen kaupunkiin.756 

1960-luvulta lähtien asemakaavoitukseen perustuva suojelu alkoi kuitenkin 
vähitellen yleistyä.757 Käännettä enteilivät erityisesti kaksi vuonna 1960 pidettyä 
arkkitehtuurikilpailua, jotka molemmat koskivat puutalokaupunginosia: Tampe-
reen Amuria sekä Helsingin Puu-Käpylää. Uhkana oli vanhan rakennuskannan 
saneeraus uudisrakentamisella korvaten. Kilpailuiden tiimoilta virisivät paljon jul-
kisuutta keränneet suojelukeskustelut ja -riidat. Amurin puurakenteiset työväen 
korttelit lopulta purettiin ja korvattiin elementtikerrostaloin. Käpylän kohtalosta 
käytiin koko 1960-luvun ankaraa kiistaa, jonka päätteeksi alue rakennuksineen 
päätettiin säilyttää.758 Kun kiinnostus kaupunkialueiden, erityisesti puukaupunki-
en suojeluun voimistui 1970-luvulla, myös asemakaavan käyttö suojelukeinona 
tehostui. Pontta suojelutavoitteiden edistämiselle antoi myös se, että käyttökelpoi-
sen vanhan rakennuskannan hyödyntämistä alettiin perustella taloudellisena rat-
kaisuna.759 Toki myös menetykset olivat jo ehtineet puhutella karulla tavalla, mikä 
loi edellytykset perinteisen kaupungin arvostukselle ja suojeluajatusten kehittymi-
selle.760 

                                                        
756 Vrt. Vilhelm Helander, ”Saneeraus – ihanteet ja todellisuus suomalaisessa kaupungissa”. Suoma-
lainen kaupunkiperinne. Itä-Suomen Instituutin julkaisusarja B:8. Mikkeli 1971, 46. Helander viittaa 
kaupunkien saneeraussuunnitelmiin, joissa arkkitehdit suunnittelivat kaupungille sellaista pienoismal-
leissa esitettävää, hallittuun sommitelmaan perustuvaa estetiikkaa, jonka toteutumista ei voinut kui-
tenkaan pelkän kaavoituksen keinoin varmistaa. Todellisuudeksi muodostui sen sijaan lähtökohdan ja 
vision välimuoto, joka ilmaisee olemassa olleen ja uuden kaupungin välistä ristiriitaa. 
757 Pekka Kärki, ”Puukaupungista kivikaupungiksi”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön luku-
kirja. Ympäristöministeriö / Museovirasto / Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 74. Kärjen mukaan vas-
ta 1960-luvulla alettiin vähitellen tiedostaa oman kaupunkiperinnön arvo, kun Manner-Euroopasta le-
vinneet suojeluaatteet ulottuivat Suomeen. 
758 Salokorpi 1984, 307-308. Vrt. Sundman 1995, 207. Sundmanin mukaan Helsingin Käpylän suoje-
lukaavasta v. 1969 muodostui ankaran kunnallispoliittisen kiistelyn jälkeen ensimmäinen varsinainen 
suojelukaava, jossa aluekokonaisuus suojeltiin vain vähäisin muutoksin. Vrt. myös Kairamo 2005, 20. 
Kairamo taas mainitsee Katajanokan asemakaavakilpailun v. 1971 – 1972 merkittäväksi avaukseksi 
rakennussuojelun ja asemakaavoituksen yhteensovittamiseksi. Valmetin telakan ja Puolustusvoimien 
jäljiltä jäi tyhjilleen runsaasti vanhoja ja historiallisesti merkittäviä rakennuksia, jolloin laaja alue 
edellytti kokonaisvaltaista suunnittelunäkemystä. Engelin suunnittelemaan Merikasarmiin sijoittui ul-
koministeriö. 
759 1970-luvulla käydyistä keskusteluista ks. Lilius 1999 (1990), 127. 
760 Purkaminen kirvoitti vastustavia kampanjoita. Suomi rakentaa -näyttelyn rinnalle koottiin v. 1982 
Suomi purkaa -näyttely. Ks. myös Merja Härö et al., Suomi purkaa. SAFA. Helsinki 1982. Rakenne-
tun ympäristön suojelu oli merkittävästi esillä myös 1980-luvun alun ”Kaupunkimaisten yhdyskuntien 
kehityskampanjassa”. Ks. esim. Anna Nurmi-Nielsen et al. (toim.), Vanha Rauma. Kaupunkimaisten 
yhdyskuntien kehittämiskampanja, julkaisu 2/1982. Helsinki 1982. 
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Vanha Porvookin sai vasta nyt rakennuslakiin perustuvan asemakaavansa. 
Työ tehtiin kuitenkin perusteellisesti, ja Vanhan Porvoon vuonna 1974 vahvistettu 
asemakaava muodostui pitkään seuratuksi malliksi laajoja alueellisia kokonai-
suuksia kattavasta, kulttuurihistoriallisia arvoja painottavasta suojelukaavasta.761 
Noin 55 % rakennuskannasta suojeltiin asemakaavamääräyksellä, mikä oli huo-
mattava lisäys aiempaan yhdeksään rakennukseen nähden. Purkamiselle asetettiin 
ilmoitusvelvollisuus. Rakennusoikeus saatiin yleensäkin tasolle, joka ylitti suh-
teellisen vähäisessä määrin olemassa olevan tilanteen. Korjaustapojen suhteen 
kiinnitettiin huomiota puolestaan yksityiskohtien säilymiseen sekä vanhan mate-
riaalin hyödyntämiseen ja mahdollisen uuden materiaalin laatuun. Lupaharkinnas-
sa edellytettiin otettavaksi huomioon Museoviraston lausunto. Kaavassa on luotu 
edelleen myös mahdollisuus perustaa lausuntokäsittelyä korvaava toimikunta. 
Sellaisena on toiminut Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä jo edellisen ase-
makaavan ajoilta.762 Perinteisen kaupunkielämän ja sosiaalisen todellisuuden yl-
läpitämiseksi kortteleissa sallittiin määrätyin prosenttiosuuksin sekä asumista että 
liike- ja käsityöteollisuustoimintaa. 763  Kaavassa käytetty keinovalikoima pyrki 
suhteellisen moniulotteisesti valitun päämäärän vahvistamiseen. Asemakaavamää-
räysten tueksi laadittiin lisäksi erilliset suunnitelmat ohjaamaan kunnallisteknisiä 
töitä sekä Vanhan Porvoon rakentamista ohjaavat yleisohjeet sekä tonttikohtaiset, 
kulttuurihistorialliseen arviointiin perustuvat erikoissuunnitelmat.764 

                                                        
761 Porvoon kaupunginhallitus oli tehnyt päätöksen asemakaavamuutoksesta jo 26.4.1960. Perusteelli-
sesta valmistelutyöstä ks. Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 
1972. WSOY. Porvoo 1972. 
762 Ks. työryhmän raporttia Mansikka, Korsström & Pfeiffer 1991, 11. Toimikunnan olemassaolo on 
koettu tärkeäksi siinä vaiheessa, kun v. 1974 asemakaava alkoi osoittautua vanhentuneeksi. Ilman 
toimikuntaa rakennuslupakysymykset olisi kirjoittajien mukaan pitänyt ratkaista normaaliin tapaan 
voimassa olevaa asemakaavaa noudattaen ottamatta huomioon suojelutavoitteissa tapahtuneita muu-
toksia. Vrt. ”Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä (VaPoRa)”. KH 110 §. Kaupunginhallitus, Por-
voon kaupunki 19.2.2001. Edustajia nimitettäessä asiantuntijaryhmän olemassaolo todetaan edelleen 
tärkeäksi rakentamisen sovittamiseksi asemakaavan ja rakennustavan tavoitteisiin.  
763  Vanha Porvoo, asemakaavamuutos kortteleille I, II, III ja IV. Porvoon kaupunki, vahvistettu 
27.8.1974. 
764 Ks. Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972. WSOY. 
Porvoo 1972, 23-25. Kulttuurihistoriallinen inventoinnin ”Vanhan kaupungin inventointi sekä taiteel-
linen ja historiallinen arviointi” suoritti Museoviraston silloinen amanuenssi Pekka Kärki v. 1968. Ar-
vioinnissa rakennukset ja miljöökokonaisuudet määriteltiin luokkiin A2, A1, A, B ja C. A2-kohteiden 
katsottiin olevan taiteellisesti ja/tai historiallisesti erittäin merkittäviä ja hyvin säilyneitä. Tällaisilla 
rakennuksilla katsottiin olevan suuri kansallinen arvo, ja niiden edellytettiin säilyvän sellaisinaan lu-
kuun ottamatta mahdollisia ulkoasua entistäviä muutoksia ja erikseen tutkittavia sisätilamuutoksia. 
A2-miljöiden tuli inventoinnin mukaan säilyä koskemattomina. Erityisesti tuli huolehtia tällaisen mil-
jöön kulttuurihistoriallisen luonteen säilymisestä puhtaana. Inventointiluokkien alenemisessa kiinnitet-
tiin huomiota etenkin alkuperäisyyttä heikentäviin ns. sekundäärisiin muutoksiin. C-kohde on jo kat-
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Vanhan Porvoon vuonna 1974 vahvistetun asemakaavan periaatetta on nouda-
tettu pääpiirteissään muissakin puukaupunkeihin laadituissa suojelukaavoissa. 
Suojelukaavoituksen kehittyminen merkitsi myös osallistumiskäytäntöjen orasta-
mista käytettäessä ns. avointa kaavoitustapaa, jossa suosittiin prosessin aikana ta-
pahtuvaa yhteistyötä asukkaiden ja tontinomistajien kanssa.765 1980-luvun aikana 
toteutui muidenkin laajempina kokonaisuuksina säilyneiden historiallisten puu-
kaupunkien suojelukaavoitus kehitettyjen kriteereiden perusteella. 766  Tuolloin 
laadittiin myös Raahen vanhan kaupungin ensimmäiset, vuosina 1984 – 1986 
vahvistetut ja edelleen voimassa olevat varsinaiset suojelukaavat. Suojelukaava-
määräysten sisältö on arvokkaimpien rakennusten osalta samansuuntainen Vanhan 
Porvoon kaavan kanssa. Heikennyksenä voidaan pitää sitä, että osalle rakennuk-
sista on osoitettu alempi suojelustatus väljemmällä määräyksellä. Vanhassa Raa-
hessa suojelumääräysten tehoa vesittää myös se, ettei kaavaa laadittaessa haluttu 
tinkiä kaupunkirakenteen uudistamiseen perustuneen, vuoden 1967 ns. saneeraus-

                                                        
sottu taiteellisesti ja/tai historiallisesti vähempiarvoiseksi ja sekundäärisellä muutoksella täysin pila-
tuksi. Asemakaavassa inventointia noudatettiin lopulta siten, että periaatteessa kaikki A2- ja A1-
rakennukset sekä kelvollisessa kunnossa olleet A- ja B-rakennukset suojeltiin. 
765 Mattinen 1985, 27, 74. Mattinen kuvaa Vanhan Porvoon v. 1974 suojelukaavaa ns. neljännen suo-
jelukaavatyypin edustajaksi ja ensimmäiseksi nykyaikaiseksi suojelukaavaksi. Malli toteutuu useissa 
myöhemmin laadituissa suojelukaavoissa, kuten Vanhan Rauman v. 1981 vahvistetussa asemakaavas-
sa, vaikka suojelumerkintöjä ja yksityiskohtia onkin hiottu. Avoimen kaavoituskäytännön asukas-
kyselyiden, -tilaisuuksien ja -haastatteluiden toivottiin edistävän kaavan toteutuskelpoisuutta ja pro-
sessin etenemistä muistutusten määrän vähetessä. Mattisen mukaan käytäntö ei ollut kovin yleistä en-
nen suojelukaavoitusta. Hän toteaa vanhoilla alueilla tehdyissä asukashaastatteluissa käyneen usein 
ilmi, etteivät asukkaat tienneet vahvistetun kaavan osoittavan heidän talonsa purettavaksi ja tonttinsa 
liitettäväksi naapuritontteihin kerrostalon rakentamiseksi. Vrt. Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon raken-
tamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972. WSOY. Porvoo 1972, 27. Vanhassa Porvoossa kaavoi-
tusprosessin tausta-aineistoksi tehtiin v. 1970 kiinteistötutkimus sekä selvitys alueesta sosiaalisena 
yhdyskuntana mm. asuntojen varustetason, parantamistoiveiden, rakentamisintressien ja Vanhaan 
Porvooseen liittyvien asumiskokemusten selvittämiseksi. Ks. Vanhan Porvoon kiinteistötutkimus. 
Vanha Porvoo sosiaalisena yhdyskuntana. Helsingin yliopiston sosiologian laitos / Porvoon kaupunki 
(työryhm.). Porvoon kaupunki. Porvoo 1970. Ks. myös. Juha Nurmela, Vanha Porvoo 80 -tutkimus: 
Vanhan Porvoon väestön ja asuntokannan muutokset 1970-luvun lopulla. Helsingin yliopisto. Helsin-
ki 1981; Juha Nurmela, Vanhan Porvoon tulevaisuus ja kehittämisen keinot. Vanha Porvoo 80 - tutki-
muksen loppuraportti. Asuntohallitus. Helsinki 1984. Osallistumisen kehittymisestä ks. Saarikangas 
2004, 59. Saarikangas toteaa, että asukkaita on pyritty ottamaan satunnaisesti mukaan asuinalueidensa 
suunnitteluun jo 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain hän 
toteaa lisänneen asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ainakin teoreettisesti. 
766 Pekka Kärki, ”Puukaupunkien suojelu”. Rakennettu aika. Icomosin Suomen osasto 25 vuotta (toim. 
Maija Kairamo, Maire Mattinen & Sinikka Joutsalmi). ICOMOS Suomen osasto. Helsinki 1993, 68. 
Kärki mainitsee viimeiseksi tuon aikakauden esimerkiksi Tammisaaren vanhan kaupunginosan kaavan, 
jonka valmistelu kesti kuitenkin 10 vuotta valmistuen vasta 1992. 
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kaavan tehokkuudesta.767 Vahvistamisen sijasta kaavan sisäisin keinoin voidaan 
siten mitätöidä tai heikentää suojelulle asetettuja tavoitteita.  

Vanhaa Porvoota koskeva seuraava asemakaavauudistus vuonna 1993 merkit-
si niin ikään edelläkäyntiä suojelukaavoituksen kehittämisessä.768  Asemakaava 
merkitsi vielä tarkentuneempia erityismääräyksiä, jotka kohdentuivat myös entistä 
useampaan suojelumerkinnän saaneeseen rakennukseen. Rakennusoikeutta suh-
teutettiin edelleen olemassa olevan rakennuskannan muodostamaa tilannetta vas-
taavaksi. Suojeltuja rakennuksia koskevissa erityismääräyksissä kiinnitetään yksi-
tyiskohtaisempaa huomiota detaljien säilymiseen sekä rakennusmateriaaleihin ja 
rakenneratkaisuihin.769 Vasta seuraava suojelukaavojen sukupolvi tulee tutkimus-
kohteissa toteutumaan maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa. Porvoossa on tosin 
jo kirjattu uuteen rakennusjärjestykseen tarpeellisiksi katsottuja lisäyksiä täyden-
tämään Vanhan Porvoon asemakaavaa.770 Vaikka asemakaavan omaksuminen suo-
jeluvälineeksi lähti alun perin tarpeesta turvata yksittäistä kohdetta laajempia ym-
päristökokonaisuuksia, on kaavamääräysten sisällön kehitystä tarkasteltaessa ha-
vaittavissa samalla suuntaus pureutua yhä tarkemmin rakennusten ja muiden ym-
päristölle ominaisten piirteiden korjaamisen tai muutosten ohjeistukseen. Tämä ei 
silti sulje pois sitä, ettei suojelu etenisi edelleen myös yhä laajempiin kaupunki-
kokonaisuuksiin. Raahessakin viime aikoina tehdyissä suojelulinjauksissa on ha-
vaittavissa molemmat suuntaukset, tarkentuminen ja laajentuminen.771 

                                                        
767 Kaavamuutosta koskeva päätös Raahen kaupunginvaltuustossa 18.5.1977 § 162. Päätöksessä tode-
taan seuraavasti: ” Vanhan kaupungin kaavaa muutetaan säilyttäväksi asemakaavaksi siten, että ole-
massa olevan rakennuskannan säilyttäminen, hyväksikäyttö ja laajentaminen on mahdollista sekä siten, 
että tonttitehokkuus ei olennaisesti muutu.” 
768 Kärki 1993, 68-69. 
769 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993; 
Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8-13. 
770 Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 11. Vanhan 
Porvoon rakennetun kulttuuriympäristön osalta rakennusjärjestyksessä tarkennetaan määräyksiä siten, 
että ullakoiden muuttaminen asuintiloiksi tapahtuisi mm. rakenteiden toimivuus huomioon ottaen. Ra-
kennusten ikkunoiden tulisi olla puisia, hirsisiin asuintaloihin ei sijoitettaisi saunoja, mainoslaitteet 
olisivat malliltaan perinteisiä, markiisit ja auringonvarjot hillittyjä ja pihojen rakentamisessa noudatet-
taisiin alueelle laadittua pihojen rakennustapaohjetta. 
771 Uuteen osayleiskaavaan liittyen ks. esim. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. 
Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet. Raahen kaupunki / Suunnittelu-
keskus Oy, hyväksytty 11.4.2007; Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. 
Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy 11.4.2007; Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleis-
kaava. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy. 24.3.2006, 
tarkist. 30.3.2006. 



 258 

Kuva 8. Vanhassa Porvoossa, sen reuna-alueilla sekä empirekaupunginosassa ase-
makaavalla suojeltuja rakennuksia. (Riipinen 1996, 25) 

Vanhan Porvoon asemakaava 1993 

Vanhassa Porvoossa kehitys oli jälleen kerran toteutunut kaavan visioimia uudis-
tumismahdollisuuksia laajempana rakennetun ympäristön säilymisenä, kun kiin-
teistön omistajat eivät olleet lähteneet hyödyntämään täysimääräisesti kaavassa 
annettuja rakentamismahdollisuuksia. Kaava oli virittänyt ennen kaikkea vilkkaan 
korjaustoiminnan. Tilanne loi hyvät mahdollisuudet pyrkiä saattamaan rakennus-
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oikeus entistä lähemmäs olemassa olevan rakennuskannan muodostamaa tilannet-
ta. Korjaustoiminnalle huomattiin tarvittavan myös yksityiskohtaisempia määrä-
yksiä. Vuonna 1986 ympäristöministeriön ja Porvoon kaupungin käynnistämän 
Vanha Porvoo -projektin eräänä tavoitteena oli asemakaavan saattaminen ajan ta-
salle.772 Samana vuonna perustetun neuvonta-arkkitehdin viran yhdeksi päätehtä-
väksi muodostui asemakaavamuutoksen valmistelu. Vuonna 1989 julkaistu Van-
han Porvoon rakennustapaohjeisto palveli osaltaan asemakaavamuutoksen linja-
usten hahmottamista. Asukkaat otettiin huomioon suunnitteluprosessissa vuonna 
1990 tontinomistajille lähetetyllä kyselyllä sekä vuonna 1992 järjestetyllä tilai-
suudella, jossa selostettiin asemakaavaluonnoksen periaatteita ja määräyksiä.773 

Asemakaavaselostuksessa todetaan, että Vanha Porvoo on kaupunginosana 
kokonaisuudessaan suojelukohde, jota voidaan pitää kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaimpana kaupunginosana Suomessa.774 Tämän katsotaan perustuvan topogra-

                                                        
772  Kaavamuutokselle asetetuista tavoitteista ja projektin päämääristä ks. Mansikka, Korsström & 
Pfeiffer 1991, 3-9, liite 2. Koska v. 1974 kaavassa oli sallittu yli 200 uuden rakennuksen toteutus, pe-
lättiin sen voivan muuttaa kaupunkikuvaa huomattavasti. Rakennusoikeuden tarkistamisessa ei katsot-
tu enää voitavan edetä siten, että suojelua kompensoitaisiin lisärakennusoikeudella. Kaavan ja siihen 
kytkettävän rakennustapaohjeen toivottiin taas turvaavan entistä paremmin pientenkin yksityiskohtien 
säilyminen. Projektin tarkoitukseksi todetaan Vanhan Porvoon uhanalaisten osien pelastaminen siten, 
että miljöö säilyy elävänä, monipuolisena ja kulttuurihistoriallisesti rikkaana. Sekä kaupunki että val-
tio ovat myöntäneet vuosittaista määrärahaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunki on lisäksi vastan-
nut neuvonta-arkkitehdin palkkaamisesta sekä osittain katualueiden restaurointitöistä. Projektin puoli-
välin tienoille v. 1990 sijoittuvassa seurantaraportissa on arvioitu korjaustoimintaa ohjaavaa organi-
saatiota, asemakaavan uusimistarvetta, rakennustapaohjeistoa, asuin- ja ulkorakennusten kunnostusta, 
rantatörmän korjaamista, liikenneoloja, vuokra-asuntotilannetta, varaosapankkia, korjausrakentamisen 
rahoitusta ja koulutusta sekä Vanhan Porvoon elävöittämistoimenpiteitä. 
773  Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 1, 14-15. Neuvonta-
arkkitehdin merkityksestä ks. myös Mansikka, Korsström & Pfeiffer 1991, 14-18. Päätehtäväksi luon-
nehditaan rakennustoiminnan ohjaaminen siten, että Vanha Porvoo voisi tulevaisuudessakin muodos-
taa tasapainoisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden, jossa kaupunginosan historiallinen arvo ja mer-
kitys säilyvät. Lisäksi tehtäviin on kuulunut asemakaavamuutoksen suunnittelu sekä toimia sihteerinä 
Vanha Porvoon rakennuslupatyöryhmässä sekä Vanhan Porvoon työryhmässä. Vanhan Porvoon työ-
ryhmä perustettiin aikanaan huolehtimaan valtion ja Porvoon kaupungin Vanhan Porvoon hoitoon 
osoittamista huomattavista investointimäärärahoista, mutta se lakkautettiin kaupunginhallituksen pää-
töksellä v. 2001. Ks. Porvoon kaupunki. Kaupunginhallituksen päätös 110 §. 19.2.2001. Investointi-
määrärahojen supistuttua teknistä lautakuntaa pidetään riittävänä toimintaa ohjaavana luottamushenki-
löelimenä. 
774 Vanhan Porvoon suojelua koskevissa asiakirjoissa on tuotu aiemminkin johdonmukaisesti esille 
näkemys siitä, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokkain kaupunginosa Suomessa. Ks. esim. 
Kärki 1972, 5. Kritiikkiä on herättynyt myös Vanhan Rauman valinta UNESCOn maailmanperintö-
kohteeksi ja Vanhan Porvoon jättäminen ilman kyseistä statusta. Vrt. Mansikka, Korsström & Pfeiffer 
1991, 37. Kirjoittajat toteavat, että Vanhaa Porvoota on harkittu UNESCOn maailmanperintökohteeksi 
Vanhan Rauman ohella. He perustelevat alueen aseman takaamista kansainvälisesti merkittävänä koh-
teena, koska Vanha Porvoo on näyttävin Suomen vanhoista puukaupungeista ja turistikohteena helpos-
ti saavutettavissa. Vanhalle Porvoolle myönnettiin kuitenkin Europa Nostra -palkinto v. 1996. Europa 
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fiaan, asemakaavassa säilyneeseen seitsemänsataavuotiseen kaupunkirakentee-
seen ja yli kaksisataavuotiseen perinteiseen rakennuskulttuuriin. Asemakaavan 
muutoksen lähtökohdaksi todetaan alueen nykyisen rakennuskannan täysimääräi-
nen hyödyntäminen sekä kauneus- ja perinnearvojen säilyttäminen tai kohentami-
nen. Säilytettäviksi määrättyjä rakennuksia on asemakaavamuutoksessa reilut 100 
rakennusta aiempaa enemmän. Noin 2/3 näistä on ulko- ja talousrakennuksia ja 
loput tonttien asuin- ja päärakennuksia. Kaavamuutos suojelee noin 85 % olemas-
sa olevasta rakennuskannasta. Lopuista noin puolen mainitaan olevan uudehkoja 
rakennuksia ja vain noin 5 % olemassa olevasta rakennuskannasta tulisi kaava-
muutoksen seurauksena poistumaan tai korvautumaan uudella rakentamisella. Li-
säksi ympäristöä täydentäviä ulko- ja asuinrakennuksia saa rakentaa noin 15 % 
kaavan sallimasta lopullisesta rakennuskannasta. Uudisrakennusalat on sijoitettu 
useimmiten paikoille, joilla on palovakuutusasiakirjojen mukaan ollut rakennus jo 
vuonna 1830. Osalla on kaupunkikuvallinen peruste. 775 

Mahdollisuutena osoitetaan sekä korjaamisen että uudisrakentamisen yhtey-
dessä rakentaa pihan puolelle kuisti tms. rakennelma tontille sallitun kerrosalan 
lisäksi ja rakennusalan ulkopuolelle edellyttäen, että se on suuruudeltaan enintään 
1/10 rakennuksen kerrosalasta. Kaavamerkinnöin on edelleen haluttu turvata 
myös mahdollisuus monipuolisten kaupunkitoimintojen sijoittumiseen alueelle. 
Asemakaava-alue on nyt kokonaisuudessaan käsitelty suojeltavana kohteena kort-
telialuevaraukseen liitetyllä merkinnällä /s, jonka mukaisesti ympäristö säilyte-
tään kokonaisuudessaan muutos- ja kohennustöiden yhteydessä. Rakennusten li-
säksi pyritään siten säilyttämään kortteli- ja tonttikokonaisuus, jolloin ympäristö-
tekijät kuten istutukset, pihamaan käsittely ja rakennelmat tulee sopeuttaa Vanhan 
Porvoon kaupunkikuvaan. Rakennuksille osoitetut suojelumerkinnät, joihin liitty-
vä määräys kuuluu yksinkertaisesti ”säilytettävä rakennus”, todetaan annetun 
kaupunkikuvallisen merkityksen vuoksi. Kaavaan sisältyy kuitenkin korjaustöitä 
koskevia tarkentavia erityismääräyksiä, jotta kaupunkikuvan kannalta arvokas 
luonne säilyisi tai eheytyisi sekä käytettävät materiaalit ja rakenneratkaisu edistäi-
sivät vanhan rakenteen säilymistä.776 

 

                                                        
Nostra on Euroopan Neuvoston jäsenmaissa toimiva monumenttisuojelun kansalaisjärjestö. 
775 Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8-13; Vanha Porvoo, 1. 
kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
776 Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8-13; Vanha Porvoo, 1. 
kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
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Kuva 9. Ote Vanhan Porvoon vuonna 1993 vahvistetusta asemakaavasta. Rakennusoi-
keus ei ylitä suuressa määrin olemassa olevaa tilannetta ja rakennusalat noudattelevat 
suhteellisen tarkasti suojeltujen rakennusten ulkovaippaa. 

Säilytettävien rakennusten osalta korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoitusten 
muutosten edellytetään olevan sellaisia, että rakennuksen historiallinen ja arkki-
tehtoninen arvo sekä kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy sekä jul-
kisivujen että sisätilojen osalta. Jos rakennuksen historiallinen asu on vääristetty 
sopimattomilla muutoksilla, edellytetään jatkossa rakennuksen asun palauttamista 
entistäen tai korjaamista muulla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Vanhojen ra-
kennusten ullakoille sallitaan sisustettavaksi alemman kerroksen tiloihin liittyen 
asuin- tai työhuoneita tontille merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli ennestään on 
olemassa riittävän suuria ikkunoita tai niitä voidaan luontevasti järjestää raken-
nuksen päätyyn tai julkisivupintaan. Detaljien merkitystä arvokkaalla perinteiseen 
rakennustapaan nojaavalla erityisalueella korostaen korjaus- ja muutostöissä edel-
lytetään ovi- ja ikkuna-aukkojen, niiden muodon ja jaotuksen, kattamistavan ja 
julkisivulaudoituksen, yksittäisten rakennelmien, savupiippujen ja vesirännien, 
sokkelien sekä muiden rakennukselle luonteenomaisten yksityiskohtien säilyttä-
mistä. Vanha rakennusmateriaali edellytetään ensisijaisesti säilytettäväksi ja käy-
tettäväksi uudelleen. Tarvittavan uuden materiaalin luonteen, laadun ja ominai-
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suuksien on vastattava vanhaa materiaalia. Rakennusosien fysikaalinen toiminta 
ei saa muuttua korjaustöiden yhteydessä. Ulkomaalauksessa edellytetään perin-
teisten peittävien ja hengittävien aineiden käyttöä. Rakennuksissa on myös säily-
tettävä alkuperäinen tai luonteenomainen tilajako, aukotus ja kiinteä sisustus, ku-
ten uunit, ovet ja listat. Vanhan Porvoon rakennustapaohjeistolle on annettu kaa-
valla juridinen painoarvo edellyttämällä siinä ilmaistujen neuvojen noudattamis-
ta.777 Ohjeistossa tuodaan esille Vanhan Porvoon miljöön historiallinen rakentu-
minen olemassa olevan ympäristön piirteiden ymmärtämiseksi niin yksityiskoh-
diltaan kuin kaupunkikuvallisilta alueiltaankin. Rakennusosittain ja detaljeittain 
tuodaan esille historialliset ominaispiirteet sekä korjaustavan yleiset periaatteet. 
Lisäksi tuodaan esille pihojen ja sisätilojen luonne sekä selvitetään vanhan raken-
nuksen vaatiman suunnitteluprosessin kulku mittauksineen ja tutkimuksineen.778 

Vanhaan Porvooseen on laadittu rakennustapaohjeisto koskien paitsi raken-
nettua ympäristöä niin myös erityisesti pihoja.779 Asemakaavamääräyksissä ha-
vaittujen puutteiden perusteella uudessa rakennusjärjestyksessä esitetään niihin 
tarkennuksia, joiden mukaan esimerkiksi pihojen rakennustapaohjetta on nouda-
tettava Vanhan Porvoon ympäristön hoidossa. Tämä on tarpeellista, jotta ympäris-
tötekijät, kuten istutukset, pihamaan käsittely ja rakennelmat, voitaisiin sopeuttaa 
Vanhan Porvoon kaupunkikuvaan, niin kuin asemakaavan korttelialuemerkintä /s 
ympäristön säilymiseltä edellyttää.780  Muistutus Vanhan Porvoon kuulumisesta 
kokonaisuudessaan muinaismuistoalueeseen vaikuttaa puolestaan kaikkeen 
                                                        
777 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
778 Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989. 
779 Vanha Porvoo – Pihojen rakennustapaohje. Porvoon kaupunki. Porvoo 1999. Vaikka pihojen ja is-
tutusten kaupunkikuvallinen merkitys on ohjeistossa melko voimakkaasti korostunut, herätellään myös 
lukijan ymmärrystä kohdata piha moniaistisesti. Pihan esteettisissä kohokohdissa merkitystä todetaan 
olleen myös tuoksuilla, jotka muuttuivat vuorokauden ajan ja sesongin mukaan. Vanhan ajan tuoksu-
vat ruusut sekä illansuussa tuoksuvat illakot ja heliotroopit mainitaan tästä syystä merkittäviksi. Kiin-
nostusta omaa pihapiiriä kohtaan on omiaan lisäämään tieto kasvillisuuden historian ulottumisesta jo-
pa rautakaudella, viikinkiajalla tai keskiajalla käytettyihin hyötykasveihin ja viljelyä seuranneisiin rik-
kakasveihin, joita esiintyy vielä muutamissa puutarhoissa ja Pappilan niityillä. Tällaisten kasvien 
elinmahdollisuuksien turvaamiseksi annetaan ohjeet ns. muinaiskasvien kukkapenkkien hoitoon. Kai-
vauksissa pintaan nousseissa multakasoissa saattaa uinua keskiaikaisia lääkekasveja tai yrttejä noitien 
karkotukseen. Tavanomaisempia ohjeita ovat puolestaan tiedot pintaveden juoksutuksesta, perinteisis-
tä pihan kiveys- ja pengerrystavoista, ryyti- ja hyötypuutarhan perustamisesta sekä perinteisistä koris-
teistutuksista. Ks. myös pihojen rakennustapaohjeen sisällöstä vastanneen artikkelia Anne Rihtniemi-
Rauh, ”Pihapuutarhojen kehitys Vanhassa Porvoossa”. HORTUS FENNICUS. Suomen puutarhataide. 
Viherympäristöliitto ry / Puutarhataiteen seura ry. Helsinki 2001, 82-89. 
780 Korttelialuemerkinnän tavoitteista ympäristön säilymiseksi ks. Vanha Porvoo. Asemakaavan selos-
tus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8. Pihatiloja koskien ks. myös Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. 
Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. Myös piharakennustöistä on pyy-
dettävä Museoviraston lausuntokäytäntöä korvaavan toimikunnan lausunto. 
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maanpintaan kajoavaan toimintaan. Myös ongelmalliseksi koettuun ullakkoraken-
tamiseen on puututtu.781 Muutettaessa ullakoita asuintiloiksi porrasratkaisujen tu-
lee olla luontevia alapuolisten huonetilojen säilymisen kannalta. Huonetilojen 
korkeuden ja valaistuksen edellytetään olevan nykyisten määräysten mukaisia. 
Uusia ikkunoita sallitaan vain erityisistä syistä. Ullakoiden muuttaminen asuinti-
loiksi ei saisi tapahtua rakenteellisen toimivuuden kustannuksella. Rakenteellista 
vaurioitumista pyritään estämään myös kiellolla sijoittaa saunoja vanhoihin hirsi-
rakenteisiin asuintaloihin. Tarpeelliseksi on katsottu tähdentää selkeästi myös sitä, 
että ikkunoiden tulee olla puisia. Periaatteessa kuitenkin jo asemakaavamääräys-
ten pitäisi turvata puisten ikkunarakenteiden käyttö edellyttäessään sitä, että vält-
tämättä tarvittava uusi rakennusmateriaali vastaisi ominaisuuksiltaan vanhaa. 
Vanhan Porvoon merkitys matkailukohteena ja vilkkaan pienyritystoiminnan alu-
eena tulee puolestaan esille tarpeessa tähdentää mainoslaitteiden, markiisien ja 
auringonvarjojen soveltuvuutta miljööseen.782 

Porvoossakin tyydyttiin turhan pitkään siihen, että vain vanhin vanhasta kau-
punkirakenteesta suojeltiin. Vanhan Porvoon ja sen eteläpuolisen empirekaupun-
ginosan orgaaninen yhteys ehti lähes tuhoutua niiden välille rakentuneen liike-
keskustan myötä. Empirekaupunginosan suojeluun havahduttiin samoihin aikoi-
hin, kun säilyneitä ruutukaavaisia puukaupunkeja alettiin suojella muuallakin 
Suomessa kuten Raahessa. Empirekaupunginosaa on sittemmin suojeltu sekä laa-
jempina kokonaisuuksina että tonttikohtaisina asemakaavamuutoksina etenkin ai-
van Vanhan Porvoon ja liikekeskustan rajalla olevissa kortteleissa.783 Empirekau-

                                                        
781 Ullakkorakentamisessa havaituista ongelmista ks. myös Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän 
pöytäkirjaa ”Ullakkorakentaminen, Porvoon Vanhan kaupungin Säätiö”. VAPOR 3 §. Vanhan Por-
voon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 6.2.2002. Pöytäkirjassa Porvoon Vanhan kaupungin 
Säätiön tekemää esitystä seuraten todetaan, että myös VaPoRa esittää Vanhan Porvoon ullakkoraken-
tamista säätelevien määräysten tarkentamista uudistettavassa rakennusjärjestyksessä. Myöhemmin ne 
voitaisiin sisällyttää muutettavaan asemakaavaan. 
782 Tarkennuksista Vanhan Porvoon asemakaavamääräyksiin ks. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. 
Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 11. 
783 Empirekaupunginosasta parhaiten säilynyt eteläosa suojeltiin ensimmäiseksi. Ks. Porvoon kaupun-
ki. Keskustan eteläosa, korttelit 39-43, 45-48, 50-57,59,61, 176, 33/3, 66/2 – 9 ja 66/13-15 sekä katu- 
ja puistoalueet. Asemakaavamuutos, vahvistettu 20.12.1985. Vanhaa Porvoota idässä rajaavien empi-
rekortteleiden suojelusta ks. Porvoon kaupungin 6. kaupunginosa, korttelit 5, 8, 9 (tontit 1, 2 ja 12), 
14, 15 ja 21 sekä katualueet. Asemakaavamuutos, vahvistettu 9.4.1992. Liikerakentamiselta välttynei-
täkin empirekortteleita oli ehditty rakentaa paikoin katunäkymiä hallitsevasti mm. lamellikerrostaloin 
esim. juuri Vanhaan Porvooseen idässä rajautuvan Kaivokadun varrella, mutta myös eteläisissä kortte-
leissa. Yksittäisin korttelein tai tonteittain etenevistä suojelutavoitteista ks. esim. vireillä olevaa ns. 
Hopean korttelin tapausta Porvoon keskusta, kortteli 18 ja osa katualuetta. Kaupunginosa 2. Asema-
kaavamuutos. Kaupunginhallitus 21.7.2003 §373, 14.1.2008 § 14 sekä Porvoon keskusta, kortteli 18 
ja osa katualuetta. Kaupunginosa 2. Asemakaavaselostus. Porvoon kaupunki 22.11.2007. Korttelin 
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punginosa on noteerattu Vanhaa Porvoota vastaavasti valtakunnallisesti arvok-
kaaksi alueeksi, mikä ilmenee myös keskustan ruutukaava-alueen suojelutavoit-
teita luonnehtivassa yleiskaavamääräyksessä.784 Vanhan Porvoon pohjoispuolella 
on puolestaan suojeltu maastossa elimellisesti Vanhaan Porvooseen liittyvät Kah-
deksantoistamäki sekä Kankurinkujan Pappilanmäen puoleisia tontteja.785 Kasva-
nutta ymmärrystä kaupungin historiallisia kerrostumia kohtaan ilmaisee myös 
Myllymäen omakotiasutuksen suojeluarvoja turvaava asemakaavan muutostyö 
Vanhan Porvoon läheisyydessä.786 

Raahen vanhan kaupungin asemakaavat 1984 – 1986 

Rautaruukin terästehtaan rakentamista seurasi seudulla kaavoitusprosessi uusien 
asuntojen ja palveluiden sijoittamiseksi. Yleiskaavatasolla pohdittiin Raahen lii-
kekeskustan sijoittamista joko ruutukaava-alueelle tai uudelle rakentamattomalle 
alueelle, nykyisellään kerrostaloasutukseksi rakentuneeseen Kummatin kaupun-
ginosaan. Keskustan sijoittamisen ruutukaava-alueelle ennakoitiin olevan haital-
lista, koska se toisi vilkkaan liikenteen kaupungin vanhoille kaduille. Keskustan 
arveltiin vaativan tuntumaansa myös tehokkaampaa kerrostaloasutusta, jolloin 
vanha rakennuskanta tulisi väistymään. Koska väistyminen ei välttämättä tapah-
tuisi hetkessä, saattaisi ratkaisuvaihtoehto kaupunkimiljöön mittakaavalliseen ris-

                                                        
vanhat puurakennukset on suojeltu jo asemakaavamuutoksessa 28.12.1992. Omistajan aloitteesta vi-
reillä olevassa kaavamuutoksessa on tarkoitus nostaa asumiseen sallittua kerrosalaa. Kaavaselostuk-
sessa keskusta-asumisen suurempaa osuutta pidetään suotavana kaupunginosan elävyyden kannalta. 
Vanhan Porvoon laidalla pyritään edistämään eheyttävää rakennustapaa. Uudisrakennuksia koskevissa 
kaavamääräyksissä tämä tulee esille mm. kattojen ja julkisivujen materiaalivaatimusten suhteen. Jul-
kisivujen tulee olla joko rapattuja tai slammattuja, kiveä tai puuta. Määräyksiä annetaan myös parvek-
keiden sijainnista katulinjaan nähden sekä aukotuksen luonteesta. Kovin syvällisenä rakennustavan 
eheyttämisenä näitä lähinnä kaupunkikuvallisia tavoitteita koskevia määräyksiä ei voi kuitenkaan pitää. 
784 Ks. Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava, hyväksytty 15.12.2004. Kaavamääräys SR/C tote-
aa ruutukaava-alueen rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi alueeksi ja keskustatoimintojen 
alueeksi. Alueen suunnittelussa on varmistettava kulttuurihistoriallisten, kaupunkikuvallisten, kaupun-
kirakenteellisten ja maisemallisten arvojen, alueen omaleimaisuuden sekä suojeltavan kulttuurihistori-
allisesti merkittävän rakennuskannan säilyminen. Aluetta koskevassa maankäytön suunnittelussa tulee 
kuulla Museovirastoa / museoviranomaisia. 
785 Kahdeksantoistamäen asemakaavamuutos on vahvistettu 18.6.1986. Kankurinkujan varrella ase-
makaavamuutoksia on tehty niin ikään 1980-luvulta alkaen. 
786 Ks. Porvoon kaupunki. Myllymäki, 6. kaupunginosa, korttelit 91, 96, 98, 99, 101-113, 208-210 ja 
590 sekä katu- ja puistoalueet. Asemakaavan muutos, alustava kuulutus MRA 30 § 18.1. – 17.2.2006. 
Ks. myös Myllymäki. 6. kaupunginosa. Asemakaavaselostus. Porvoon kaupunki 18.1.2006, 3. Muuta-
man vanhimman rakennuksen todetaan olevan 1800- ja 1700-lukujen vaihteesta valtaosan alueen his-
toriallisesta rakennuskannasta edustaessa 1900-luvun alkupuoliskon rakentamista 1910-luvulta lähtien. 
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tiriitaan vuosikausiksi.787 Arvelut toteutuivat, kun liikekeskusta päädyttiin lopulta 
sijoittamaan ruutukaava-alueen eteläosaan, mikä merkitsi Suomen parhaiten säi-
lyneiden puukaupunkien joukkoon kuuluneen Raahen vanhan rakennuskannan 
puolittaista tuhoutumista. 788  Päätöksestä seurasi uusi kaavoitusprosessi, jossa 
vuoden 1965 yleiskaava789 ja vuoden 1967 saneeraushenkinen asemakaava val-
mistuivat rinnakkain. Asemakaavan päämääränä oli turvata olosuhteet odotetulle 
kasvukaudelle luopumalla valtaosasta vanhaa kaupunkirakennetta, vaikka joitakin 
arvokkaimpia kokonaisuuksia suojeltiinkin.790 Suojelua ajatellen kaavaan on suh-
tauduttu kahdella tavalla: suojelutoiveita herättävänä sekä tuhoutumista enna-
koivana.791 

Keskeistä saneerauskaavassa myös nykytilannetta ajatellen oli se, että siinä 
pitäydyttiin uuden yleiskaavan mukaisessa ideassa varata ruutukaava-alueen ete-
läosa liikekeskustalle ja pohjoisosa pääosin asuinrakentamiselle. Koulukadusta 
muodostui kahden eriluonteisesti kehitettävän alueen välinen raja, jota myös ny-
kyiset 1980-luvulla laaditut vanhan kaupungin suojelukaavat noudattavat. Ratkai-
sua on pidetty toisaalta myös hyvänä katsoen, että näin on saatu edes kaupungin 
pohjoisosa paremmin säilymään. Edustaahan ruutukaava-alueen pohjoisosa myös 
aluetta, jolle kaupunki aikanaan 1600-luvulla perustettiin.792 Ruutukaavan eteläi-

                                                        
787 Raahe, Saloinen, Pattijoki. Yleiskaava. Insinööritoimisto Kunnallistekniikka Ab. Helsinki 1962, lii-
te 2, 4-5. 
788 Rajaniemi 2006, 99. Viitaten seurannaisvaikutuksiin Rajaniemi mainitsee uuden liikekeskustan si-
joittamisen ruutukaava-alueen eteläosaan Kummatin sijasta olleen tutkimusajanjaksonsa (v. 1961 – 
1996) merkittävin yksittäinen maankäyttöä koskeva päätös Raahessa. 
789 Ks. Ahti Korhonen, Raahe: yleiskaava. Raahe 1965. 
790 Ks. Raahe. Keskustan asemakaava, vahvistettu 31.1.1967. Rantatorin eli Myhrbergin puiston, Pek-
katorin ja Kirkkotorin ympäristöt sekä osa Rantakadun, Saaristokadun ja Brahenkadun miljöistä esitet-
tiin suojeltaviksi. Kaavan toteutumista visioivassa havainnekuvassa on kuitenkin esitetty säilyviä van-
hoja rakennuksia vain mainittujen aukioiden ja puistojen reunamilla. 
791 Tuhoutumista ennakoiden ks. C.J. Gardberg, ”Kaupunkien vanha rakennuskulttuuri”. Rakennus-
muistomerkkimme ja niiden suojelu (toim. Aarne Heimala). WSOY. Porvoo 1964, 139. Gardberg kir-
joittaa Raahen tilanteesta seuraavasti: ”Vielä tänä päivänä on 1810-luvulla luotu kaupunki säilynyt al-
kuperäisessä asussaan ilman myöhempien aikojen lisäyksiä. Tuskin missään muualla Pohjoismaissa 
on kaupunkia, joka niin hyvin kuin Raahe osoittaisi miten entisajan pikkukaupunki rakennettiin yhtä 
ainoaa mittakaavaa käyttäen. Erityisen onnistunut on myöskin kaupungin keskustassa sijaitseva tori, 
johon neljä katua tulee siten, että ne yhtyvät torin keskipisteessä. On erittäin valitettavaa ettei Raahen 
vanhaa osaa voida pelastaa; kaupungille on jo laadittu uusi asemakaava, jonka mukaan melkeinpä ko-
ko nykyinen kaupunki joutuu väistymään uuden tieltä.” 
792 Lilius 1999 (1965) (b), 21-22. Aikalaisnäkökannassaan Lilius luonnehtii saavutukseksi mm. ase-
makaavoituksella ratkaistua kaupungin keskustan jakamista kahteen osaan, jolloin Koulukadun poh-
joispuoli 1600-luvun kaupunkirakennetta edustavana osana voitiin käsitellä suojelukysymyksenä. 
Kaupungin uudistuminen ja raskaampi liikerakentaminen saatiin puolestaan painotettua eteläpuolisiin 
kortteleihin. Lilius toteaa asemakaavan onnistuneen pääpiirteissään säilyttämään renessanssin ihanne-
kaupunkia ilmentävän ruutukaavan luonteen suljettuine ja horisontaaleine katutiloineen. Kaavan saa-
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set korttelit ovat syntyneet vasta kaupungin laajentuessa. Rakennuksissa menetet-
tiin monia, nykyiseenkin asumisväljyyteen soveltuvia taloja verrattuna Katinhän-
nän vaatimattomimpiin mökkeihin.793 

”Se oli hyvin kovaa aikaa silloin. Minä olin ollut porvarillisen valtuustoryh-
män puheenjohtajana, ja kun minun kantani oli, että pitää huomattava osa 
vanhasta kaupungista säilyttää, niin sain vastaani koko porvarillisen puolen 
silloin. Mutta siinä vaiheessa juuri valtuuston porvarienemmistö, yhden ää-
nen enemmistö, muuttui yhden äänen vasemmistoenemmistöksi. Oli sellainen 
erikoinen tilanne, että koko vasemmisto tuki sitten minun kantaani, ja näin 
siis päästiin eteenpäin. […] Muistaakseni v. -64 valtuusto teki päätöksen hy-
väksyä kaavan, jossa Koulukadusta etelään päin sai tulla uutta ja siitä poh-
joiseen jäi vanhaa. Se oli kompromissiratkaisu ja muutenkin se lopputulos oli. 
Se oli niissä oloissa ainoa mahdollinen.” (RAV35) 

Kun saneerauskaava oli toteutunut liikekeskustaa lukuun ottamatta suhteellisen 
hitaasti, esitti Museovirasto suojelutilanteen parantamista.794 Kaupunki teki pää-
töksen kaupunginosan säilyttämisestä vuonna 1977 luoden samalla kuitenkin ne 
rakennusoikeuteen liittyvät reunaehdot, jotka tulivat olennaisesti heikentämään 
tulevan suojelukaavan turvaavaa vaikutusta vanhan rakennuskannan ja kaupunki-
tilallisen ominaisluonteen säilymiseksi. Rakennusoikeus haluttiin pitää saneeraus-
kaavaa vastaavalla tasolla.795 Suojelukaavan tavoitteeksi tuli siten olemassa ole-
van rakennuskannan säilymisedellytysten parantaminen, mutta samalla poistavaan 
saneeraukseen perustuneen kaavan salliman rakennusvolyymin sovittaminen suo-
jeltavaksi noteerattavien rakennusten lomaan. Kaavoitusprosessin edetessä myös 
kaavamääräyksissä päädyttiin tuloksia heikentävään ratkaisuun päättämällä vai-

                                                        
vutuksena hän pitää myös taidehistoriallisesti merkittävimpien katu- ja aukiokokonaisuuksien merkit-
semistä säilytettäviksi. Kaavan tendenssiksi hän arvioi Koulukadun pohjoispuolisen Raahen ylimitoi-
tetun rakentamisen estämisen. Raahen asemakaavan suunnittelussa olisi siten pyritty osoittamaan säi-
lyttäminen ja uudelleen muokkaus tasavertaisiksi ratkaisuiksi tonttien hyödyntämisessä. 
793 Katinhännästä ks. Paulaharju 1965 (1925), 28-29. Paulaharju kirjoittaa: ”Keskikaupunkia, suurky-
län napaseutua, joka piti pystyssä koko yhteiskuntaa, ympäröi maan puolelta joka suunnalla vähävä-
kisten pikku pirttien ryhmä kuin ulkokuorena tukien sekä suojellen tärkeää sydänseutua. Näillä pien-
pirttisten asumilla laitapuolilla olivat omat erikoisnimensäkin. Niinpä nimitettiin Katinhännäksi sitä 
kaupunginosaa, joka oli pohjoislaidalla, Kirkonmäen takana, Saaristokadun kahta puolta ja Reiponka-
dun loppunivelillä.” Hän jatkaa: ”Monet pieneläjien talot olivat niin matalia ja ikkunat niin alhaalla, 
että yksin lapsetkin saattoivat kadulta kurkistaa sisään.” 
794 Museoviraston kirje Vanhan Raahen suojelusta ja kehittämisestä 30.10.1975, aloite asemakaavan 
muuttamisesta. 
795 Ks. Kaavamuutosta koskeva päätös Raahen kaupunginvaltuustossa 18.5.1977 § 162. 
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kuttavuudeltaan kaksitasoisten suojelumääräysten käytämisestä ja luopumalla s-
merkinnästä ehdottomalla ”ei saa purkaa” määräyksellä.796 

Vanhan Raahen suojelukaavat laadittiin kolmena, periaatteiltaan identtisenä 
osana, jotka koskivat Kirkonmäkeä ympäristöineen, Rantakadun kortteleita sekä 
Pekkatorin ympäristökortteleita.797 Suojelukaavojen ulkopuolelle rajattiin ruutu-
kaava-alueen reunamille saneerauskaavan mukaisiksi jo rakentuneet kerrostalo-
tontit pohjoisessa Pitkänkarinkadun ja idässä Palokunnankadun varrella. Etelässä 
rajauksena on Koulukatu. Suojelukaava-alueella saneerauskaavan mukaisia ovat 
mm. Kauppakadun varren lamellikerrostalot. 

                                                        
796 Ks. Raahen kaupunginhallituksen päätös 16.2.1981 § 302. Kaavaprosessin vaiheista ks. myös Raa-
he. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 90. 
Raahen kaupunki 2.3.1983, 44-45. V. 1979 valmistuneessa asemakaavaluonnoksessa todetaan käyte-
tyn s-, sr- ja sh-merkintöjä. 11. – 12.2.1980 Museoviraston edustajien ja Raahen kaupungin luotta-
musmiesten sekä virkamiesten välillä käydyn neuvottelun tuloksena ehdoton s-luokka kuitenkin pois-
tettiin, jolloin siihen sijoitetut rakennukset tulivat siirtymään sr-luokkaan. Sr-merkintä määritettiin 
koskemaan rakennustaiteellisesti tai historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeää ra-
kennusta, jota ei saisi hävittää ilman pakottavaa syytä. Sh-merkintä taas koski historiallista tai kau-
punkikuvaan sopeutuvaa rakennusta, jonka säilyminen olisi suotavaa, mutta korvaaminen uudisraken-
nuksella mahdollista. 
797 Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. 
Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984; Vanha kaupunki, toinen osa: Rantakadun kortteli. Asemakaa-
van muutos, Akm 95. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986; Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkato-
rin ympäristökorttelit. Asemakaavan muutos, Akm 100. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986. 
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Kuva 10. Raahen vanhan kaupungin asemakaavoissa suojellut rakennukset. Harmaal-
la merkityt ovat vain suositeltavia suojella. (Riipinen 1998, 24) 

Asemakaavan muutostyö perustui varsin huolellisiin ja monipuolisiin, asemakaa-
vaselostuksistakin havaittaviin taustaselvityksiin.798 Rakennetun ympäristön osal-

                                                        
798 Kaavoitustyön perusteellisuudesta ks. myös Rajaniemi 2006, 154-159. Rajaniemi luokittelee Van-
han Raahen suojelukaavat holistisiksi viitaten juuri yksityiskohtaiseen ja kattavaan, tieteellistä tutki-
musta muistuttavaan selvitystyöhön kaavoituksen pohjana. Holistisena Rajaniemi pitää kaavoituspro-
sessia, joka nojaa tieteellisiin perusteluihin. Ks. kaavaselostuksista esim. Raahe. Vanha kaupunki: 
Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselotus Akm 90. Raahen kaupunki 
2.3.1983, 10-13. Asemakaavaselostuksiin on koottu tietoa mm. alueen väestö-, työpaikka- ja palvelu-
rakenteesta, luonnonympäristöstä sekä yksityiskohtaisesti tietysti rakennetusta ympäristöstä. Raken-



 269 

ta alueen perusarvoina nostetaan selkeästi esiin klassistisen ruutukaavakaupungin 
suljettu korttelirakenne sekä tonttien umpipihaluonne, jonka säilymistä talousra-
kennusten poistuman todetaan kuitenkin huolestuttavasti uhkaavan. Alueen arvon 
katsotaan nojaavan pikemmin kaupunkikuvalliseen eheyteen, miljöön yhtenäisyy-
teen kuin yksittäisiin rakennuksiin, vaikka näistäkin keskeiset arvokohteet tuo-
daan seikkaperäisesti esille. Miljööarvon tekijöitä ovat myös aikanaan sosiaalisen 
eriytymisen vuoksi eriluonteisiksi rakentuneet katuosuudet ja korttelialueet. 
Yleisperusteluna asemakaavan muutosten todetaan pyrkivän säilyttämään ja pa-
lauttamaan alueen arvon ja eheyden ruutukaava- ja puukaupunginosana, johon 
kuuluvat 1600-luvulta periytyvä ruutukaava, sen korttelijako ja katuverkosto sekä 
yhtenäinen puurakennuskanta, joka edustaa tyypillisesti 1800-luvun vaatimatonta, 
koreilematonta puukaupunkirakentamista klassistisine piirteineen. Uudisrakenta-
misen todetaan olevan sekä korvaavaa että täydentävää. Perinteisen kaupungin 
toiminnallinen monipuolisuus on pyritty puolestaan turvaamaan sallimalla tonteil-
la asumisen lomassa myös tietty osuus liike-, myymälä- ja verstastiloja.799 

Rakennuskohtaisten suojelukaavamääräysten kohdentuminen perustui kau-
pungin omana työnä tehtyyn rakennuskannan arviointiin rakennustaiteellisen, his-
toriallisen ja kaupunkikuvallisen arvon sekä peruskunnon kannalta. Inventointi-
luokkia oli neljä. Luokitus rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaisiin tai 
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeisiin rakennuksiin paikallisesti huomat-
tavina ja usein myös valtakunnallisesti arvokkaina johti pääsääntöisesti sr-
merkintään. Luokitus historiallisiin tai kaupunkikuvaan sopeutuviin rakennuksiin 
johti pääsääntöisesti sh-merkintään. Ympäristölle vieraiksi tai korjauskelvotto-
miksi arvioidut rakennukset katsottiin aiheellisiksi purkaa ja korvata ympäristöön 
sopeutuvilla rakennuksilla. Uusille 1960- ja 1970-lukujen rakennuksille, joita ei 
ole rakennettaessa sopeutettu mittakaavan tai materiaaliensa osalta kaupunkiku-
                                                        
nettua ympäristöä on tarkasteltu paitsi kulttuurihistorialliselta niin myös tulevien käyttö- ja asumis-
mahdollisuuksien kannalta. Kaikilta osin selvitykset eivät päde tänä päivänä. Esim. rakennusten kun-
toarviossa kiitettävänä on pidetty rakennusta, joka vastaa kunnoltaan ja varusteiltaan asuntotuotanto-
lain mukaisella lainalla rakennettua uutta asuintaloa. Tästä huolimatta suurinta osaa asuinrakennuksis-
ta pidettiin hyväkuntoisina ja korjauskelpoisina. Jo ennen päätöstä ryhtyä kaavamuutokseen Raahen 
kaupunki oli v. 1976 teettänyt VTT:n Oulun rakennuslaboratoriossa tutkimuksen Raahen vanhojen 
puutalojen kunnosta sekä säilyttävän kaavan mahdollisuuksista. Ks. Jouko Rantamäki, Yrjö Tuppurai-
nen & Arja Romppainen, Kuntotutkimus Vanhan Raahen puutaloista. VTT / rakennuslaboratorio. Tie-
donanto 5/1977. 
799 Ks. asemakaavaselostukset Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan 
muutos. Asemakaavaselostus Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 15-17, 22-31; Raahe. Vanha kau-
punki: Rantakadun korttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 
25.10.1984, 16-18, 26-31; Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muu-
tos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985, 15-23, 34-39. 
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vaan, on ehdotettu lähinnä ympäristöön sopeuttavia toimia, kuten maalaussuosi-
tuksia, aitojen tms. rakennelmien rakentamista sekä istutuksia.800 Tehdyn arvioin-
nin tulokset suojeltavien rakennusten osalta noudattavat pääpiirteissään Museovi-
raston vuonna 1979 tekemää rakennuskannan luokittelua.801 

Sr-merkinnällä suojeltiin Kirkonmäen ympäristössä vajaa puolet kadunvarren 
päärakennuksista, Rantakadun kortteleissa noin 58 % ja Pekkatorin ympäristössä 
noin 73 %. Rantakadun ja Pekkatorin kokonaisuuksissa sr-merkinnän saivat myös 
muutama erityisen arvokkaaksi katsottu talousrakennus. Vaatimattomampia asuin-
rakennuksia vastaavasti talousrakennuksia on suojeltu myös sh-merkinnällä. Täl-
löin suojelussa on painanut erityisesti umpipihakokonaisuuden säilyminen. 802 
Pääasiassa kaavat ovat kuitenkin turvanneet katunäkymien säilymistä. 803  Sr-
rakennuksia koskeva suojelumääräys vastaa pitkälle Vanhan Porvoon aikanaan 
esimerkilliseksi muodostuneen vuoden 1974 asemakaavan suojelumääräystä.804 
Raahessa määräykseen sisältyy lisäksi Porvoossa erillismääräyksissä ilmaistu 
edellytys ottaa korjauksissa huomioon eri rakennusosat, yksityiskohdat, vanhan 

                                                        
800 Ks. asemakaavaselostukset Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan 
muutos. Asemakaavaselostus Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 20-22; Raahe. Vanha kaupunki: 
Rantakadun korttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 
25.10.1984, 25; Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Ase-
makaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985, 33. 
801 Ks. esim. Museoviraston lausunto no 2878 Raahen kaupunginhallitukselle 23.6.1983 koskien Kir-
konmäkeä ja sen ympäristön asemakaavan muutosta. 
802 Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus 
Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 28-29; Raahe. Vanha kaupunki: Rantakadun korttelit, asemakaa-
van muutos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984, 29; Raahe. Vanha kaupunki: 
Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 
25.3.1985, 37-38. Pekkatorin alueella kaavassa on käytössä myös merkintä s-1 tarkoittaen suojeltavaa 
aluetta, jonka korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Kor-
jaus- ja muutostyöt on tällöin pyrittävä suorittamaan entistäen tai muulla ympäristöön soveltuvalla ta-
valla. Ks. Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkatorin ympäristökorttelit. Asemakaavan muutos, Akm 100. 
Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986. 
803 Kritiikistä ks. Olli-Pekka Riipinen, ”Kaavoitus ja rakennussuojelu”. Suomalaisia puukaupunkeja. 
Raahe (Elisa El Harouny et al.). Selvitys 5k/1998(1995). Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. 
Helsinki 1998, 28-34. Vrt. Margaretha Ehrström, ”Hur har man lyckats bevara Gamla Brahestad – 
helhetssyn eller trästadsfasadism?” Muistomerkki – puusta perinnöksi. Juhlakirja Pekka Kärjelle 
16.4.2000. Museovirasto. Helsinki 2000, 139-140. 
804 Vrt. Vanha Porvoo, asemakaavamuutos kortteleille I, II, III ja IV. Porvoon kaupunki, vahvistettu 
27.8.1974. Suojeltaville rakennuksille annettiin asemakaavassa seuraava määräys: ”Historiallisesti ar-
vokas tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla 
sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Milloin tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpitei-
tä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen taikka muul-
la rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.” 
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rakennusmateriaalin säilyttäminen ja uuden laatu. Koko rakennuskannasta sr- 
merkinnällä suojeltujen kohteiden osuus oli Vanhassa Raahessa vain huomatta-
vasti pienempi, noin 30 %. Sr-merkintää koskeva määräys kuuluu Raahen vanhan 
kaupungin kaavojen osalta seuraavasti: 

”Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kan-
nalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, et-
tä rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti tai kaupunkikuvan 
säilymisen kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vas-
taisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on 
rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko en-
tistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla. Kor-
jattaessa on katsottava, että ovi- ja ikkuna-aukot sekä näiden muodot ja jaot, 
kattomuoto ja erilaiset ulokkeet, savupiiput ja vesikourut sekä muut raken-
nukselle ominaiset yksityiskohdat ja käytetty materiaali säilytetään taikka 
niiden laatu entistettäessä otetaan huomioon.”805 

Sh-merkinnän osalta kaavamääräyksenä todetaan puolestaan seuraavasti: 

”Historiallinen tai kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus. Rakennuksen säily-
minen on suotavaa, mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudis-
rakennuksella on mahdollista. Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoi-
tuksen muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia. Milloin 
tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu ra-
kennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrit-
tävä korjaamaan joko entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön 
soveltuvalla tavalla.”806 

Lisäksi molemmin määräyksin suojeltuihin rakennuksiin todetaan sallittavan ul-
lakoiden käyttöönotto huonetiloiksi rakennusoikeuden tai kerrosluvun estämättä. 
Rakennuksiin ylipäätään saa myös rakentaa kuisteja rakennusalan ulkopuolelle. 
Sallittua osuutta kerrosalasta ei ilmoiteta. Käsiteltäessä sr- tai sh-kohdetta koske-
vaa rakennuslupaa, purkutyötä, rakennuksen korjaus- tai muutostöitä, julkisivun 
ja käyttötarkoituksen muuttamista, rakennusasetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä 

                                                        
805 Ks. esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, 
Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984. 
806 Ks. esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, 
Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984. 



 272 

sekä muun uudisrakennuksen kuin talousrakennuksen rakentamista edellytetään 
Museovirastolta pyydettäväksi lausuntoa asian ratkaisemiseksi. Vanhan Porvoon 
tapaan kaavassa osoitetaan mahdollisuus lausuntokäytäntöä korvaavan toimikun-
nan perustamiseen.807 Tällaista elintä ei kuitenkaan perustettu.808 Rakennustapa-
ohjeelle ei ole annettu painoarvoa kaavamääräyksellä ja 1980-luvulla laadittu ra-
kennustapaohjeistokin on jäänyt luonnoksen asteelle.809 Perusteellista ja sisältöra-
kenteeltaan pitkälle Vanhan Porvoon rakennustapaohjetta vastaavaa monistetta on 
kuitenkin jaettu talojen korjaajille. Kaavaselostuksen liiteasiakirjaksi on sen si-
jaan otettu Vanha Raahe -esite, jossa on tietoa kaupunginosan historiallisista vai-
heista ja rakennustaiteellisista piirteistä kaupunkikuvallisine osa-alueineen ja 
merkittävimpine rakennuksineen.810  Rakennustapaohjeiden tapaan esitteessä on 
myös kaupunginosalle luonteenomaisten yksityiskohtien, kuten ikkunoiden, väri-
tyksen, vuorauksen sekä porttien ja aitojen kehityksestä.811 

Rakennusoikeuden ja rakennusalojen osoittaman uudisrakentamismahdolli-
suuden ylittäessä huimasti olemassa olevan rakennuskannan muodostaman tilan-
teen on rakentamisen säätelemiseksi annettu lukuisia mitoitusohjeita, kuten run-
kosyvyyksiä ja kattokaltevuuksia sekä eri katuosuuksille erikseen annetut jul-
kisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeudet. Poikkeaminen 
enimmäiskorkeuksista sallitaan kaupunkikuvallisista syistä ja erityisesti kadun 
kulmissa. Piharakennuksille on annettu sama enimmäiskorkeus kuin kadunvarsi-
rakennuksille.812 Kadun varsien ja kulmausten rakentumista pidetään ensisijaisena. 
                                                        
807 Ks. esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, 
Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984. 
808 Ehrström 2000, 138-139. Ehrström arvelee syyksi sen, ettei paikallisella tasolla ole ollut riittävää 
antikvaarista osaamista eikä Museovirasto olisi voinut osallistua aktiivisesti toimikunnan työskente-
lyyn. 
809 ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste. (n.d.) 
810 Kaavaselostuksista ks. esim. Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan 
muutos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985, 21, 47. Värityksen suhteen yleis-
luontoisena ja suuntaa-antavana suosituksena viitataan Vanha Raahe -esitteen historiallisten aikakau-
sien pohjalta tehtyyn väriselvitykseen toteamalla yksityiskohtaisten sävysuositusten edellyttävän kui-
tenkin paikallakäyntiä. 
811 Aaltonen & Turunen (1982) 1997. 
812 Ks. Museoviraston viranhaltijan näkemystä Ehrström 2000, 140-143. Rantakadun rakennuskanta 
on perinteisesti mataloitunut kohti pohjoispään köyhempiä asuinsijoja kaupungin sosiaalisen raken-
teen mukaisesti. Perinteistä tilannetta korkeampi uudisrakennus on Ehrströmin mielestä kuitenkin pe-
rusteltu, koska katulinja vahvistuu, ruutukaava-alueen päättävä kulma korostuu ja Pitkänkarinkadun 
varren kerrostaloille muodostuu tarpeeksi suuri vastavoima. Pihojen perillä olevia korkeita uudisra-
kennuksia hän sen sijaan kritisoi siitä, etteivät ne ole dialogissa kadunvarsirakennusten kanssa. Ra-
kennusoikeuden käytön luomaa epäsuhtaa hän kuvaa kahden ajallisen ja kaupunkirakenteellisen ker-
rostuman muodostumisena ilman sukulaisuutta keskenään. Ehrströmin argumentit tuovat korostuneesti 
esille kaupungin tarkastelun visuaalisena objektina, missä ei ole sinänsä mitään vikaa yhtenä näkö-
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Sr- ja sh-rakennusten laajentamista voi tapahtua kuistin yhteydessä tai rakenta-
malla pihan puoleinen, usein hyvinkin laaja, jopa vanhan rakennuksen kokoinen 
siipiosa. Kaava merkitseekin suurta houkutetta vanhan rakennuksen purkamiseen 
uuden tieltä.813 Vanhat rakennukset ovat muutamaa 2-kerroksista lukuun ottamatta 
1½-kerroksisia. Uusille rakennuksille sallittu kerroskorkeus on kaksi, paitsi talo-
usrakennuksille yksi. 

 

Kuva 11. Ote Raahen vanhan kaupungin vuonna 1984 vahvistetusta asemakaavasta 
osa-alueella Kirkonmäki ympäristöineen. Sallittu rakennusoikeus on huomattavan 
suuri vanhojen rakennusten muodostamaan lähtökohtatilanteeseen nähden. Kaksiker-
roksisten rakennusten mahdollisuus poikkeaa enimmäkseen 1½-kerroksiseksi muo-
dostuneesta kaupunkirakenteesta. Pihanperille osoitetut massiiviset rakentamismah-
dollisuudet ovat omiaan murtamaan perinteisen hierarkkian näyttävämpien kadunvar-

                                                        
kulmana. Ympäristön asumisviihtyisyyden kannalta käsitteet ovat kuitenkin varsin abstrakteja. 
813 Vanhan kaupungin ensimmäisenä osana laadittua Kirkonmäen ympäristön asemakaavamuutosta 
koskien ks. Museoviraston lausunto no 2878 Raahen kaupunginhallitukselle 23.6.1983. Asemakaava-
luonnosta koskien Museovirasto toteaa, että rakennusoikeutta olisi alennettava. Miljöö tulee sen mu-
kaan muuttumaan, jos pienillekin tonteille saa rakentaa useita asuinrakennuksia. 
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sirakennusten ja vaatimattomampien piharakennusten välillä. Pihat muuttuvat myös 
toiminnallisesti muodostuessaan useiden perheiden rivi- tai pienkerrostalopihoiksi au-
topaikkoineen. 

Kaksikerroksisuuden salliminen on tuottanut joukon kummallisia uudisrakennuk-
sia. Kaupunkikuvallisten tekijöiden vuoksi suunnitelmia on pyritty rakennuslupa-
harkinnan yhteydessä ohjaamaan siten, että rakennukset vaikuttaisivat vanhojen 
rakennusten kaltaisilta piilottamalla todellinen kaksikerroksisuus yläkerran ala-
kertaa matalampien, ikään kuin vintti-ikkunoiden taakse. Kun pihanperille on si-
joitettu talousrakennusten lisäksi pääsääntöisesti varaus kaksikerroksisten asuinta-
lojen, omakotitalojen sekä joillain tonteilla jopa rivityyppisten ratkaisujen raken-
tamiseen, on perinteinen kaupunkirakenteellinen hierarkkia myös tonteilla tämän 
seurauksena muuttumassa. Rakennusalat sijoittuvat usein myös suojelematta jää-
neiden tai vain sh-merkinnällä suojeltujen talousrakennusten aloille. Elinympäris-
tön kannalta ikävää on se, että pihapiirien muuttumisen myötä perinteiselle puu-
kaupunkimiljöölle hyvin ominaiset asumisen laatutekijät katoavat. 

 

Kuva 12. Pihanperän täydennysrakentamista Kauppakadun varrella Vanhassa Raahes-
sa. On suhteellisen turhaa miettiä enää aukotuksia, kattokulmia tms. sekundäärisiä te-
kijöitä, jos puukaupunkipihasta tulee täydennysrakentamisen myötä tällainen. Raken-
nuksen arkkitehtuurilla ei voi poistaa ongelmaa, joka johtuu asemakaavassa annetus-
ta rakennusoikeudesta. Asemakaavaa muutettaessa täydennysrakentamisproblema-
tiikkaa tulisi pohtia jatkossa perinteisen puukaupunkipihan elämänlaatuun liittyvistä 
ominaisuuksista käsin. (Kuva: Elisa El Harouny, 2000) 
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”Helposti pilaa noita näkymiä, vaikka se onkin etupäässä sitä, että uusi ra-
kennus on tullut pihalle. Niin se kuuluu tähän vanhaan tyyliin täällä, että on 
suljettu piha, oma kokonaisuutensa, eikä niin että siellä on toiset asukkaat 
sitten pihan perällä. […] Tuohon tuli rakennusliike tämän tontin itäpuolelle, 
Kauppakatua vastaan. Siinä tuli rakennusliike, joka rakensi kaksikerroksisen 
rakennuksen aivan meidän taaksemme. […] Muakin kaduttaa, etten puuttunut 
siihen sen enempää, kun pyydettiin suostumusta tuon naapurin rakentamiseen. 
Se tuli niin lähelle rajaa, että se on kahden metrin päässä meidän ulkoraken-
nuksesta. Kun se on korkea rakennus, niin sen vesikin tippuu melkein sinne 
meidän aittarakennuksen seinille. Minun nähdäkseni ne ei ole onnistuneita ne, 
jotka on rakennettu sinne pihalle.” (RAV35) 

”Jos sinne pihalle rakennetaan joku uusi talo, niin sinne pitää mahtua kovas-
ti autoja, pannaan asfalttia. Sitten mahtuu autot, muttei ihmiset. Se ärsyttää. 
[…] Se pannaan lopullisesti se piha sitten pilalle sillä asfaltilla.” (RA23) 

Näiden seikkojen valossa kaavamääräyksissä ilmaistu vaatimus kiinnittää huo-
miota siihen, että hanke soveltuu katu-, kortteli- ja pihakokonaisuuteen turmele-
matta myöskään kaupunginosan historiallista omaleimaisuutta ja kaupunkikuvaa 
jää ponnettomaksi. Kaavan oikeusvaikutteinen todellisuus ei vastaa täysin myös-
kään asemakaavaselostusten henkeä, joka ilmaisee laatijoidensa suojelumyöntei-
syyden ja alueen arvojen ymmärryksen.814 Kaavan suojelutavoitteita vesittäneet 
kaupunginhallituksen päätökset osoittavat, etteivät poliittiset päättäjät vielä kaa-
van laatimisen aikoina olleet samalla tasolla. Ei ole ollut tavatonta pitää suojelua 
kehityksen esteenä vielä 2000-luvullakaan. 

”Se voi tulla jonakin kauniina aamuna esille, että nyt pitäisikin tehdä jotain 
tälle alueelle. On paineet, kaupunki kasvaa, pitäisi rakentaa ja kehittää jotain. 
Sitten on päätettykin, etteipä sille voikaan tehdä mitään. Se on haittana, sitä 

                                                        
814 Kaavaselostusten mukaan myöskään vanhan kaupungin maanomistajat eivät aikanaan kovasti vas-
tustaneet asemakaavamuutosta. Tämä on ymmärrettävää, koska rakennusoikeuksiin ei juuri kajottu. 
Ks. Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus 
Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 42-49; Raahe. Vanha kaupunki: Rantakadun korttelit, asemakaa-
van muutos. Asemakaavaselotus Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984, 43-48; Raahe. Vanha kaupun-
ki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kau-
punki 25.3.1985, 50-56. Jokaisesta kaavamuutoksen osa-alueesta järjestettiin maanomistajien kuule-
mismahdollisuudet. Kirkonmäen ympäristön osalta 56 % ja Rantakadun kortteleiden osalta 65 % kuul-
luista maanomistajista hyväksyi luonnoksen sellaisenaan. Pekkatorin ympäristön osalta suurimman 
osan kuulluista todetaan hyväksyneen luonnoksen sellaisenaan. Maanomistajien esittämiä vähäisiä 
muutosehdotuksia pyrittiin ottamaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
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on aika vaikea, elämä muuttuu. […] Kyllä mä uskon, että tässä vuosien saa-
tossa saadaan eteenpäin, mikäli Raahe kasvaa. Se on toinen asia, jos tämä 
kuihtuu, niin kuin nyt viimeiset kymmenen vuotta. Täältähän on muuttanut 
ihmisiä pois, mutta mikäli se kääntyy toiseen suuntaan, ja me tarvitaan täällä 
asuntoja ja työpaikkoja ihmisille, niin asuntoja varmasti rakennetaan tänne 
vanhan kaupungin osalle. Siellä pitää pystyä rakentamaan, koska tässähän 
ne kaikki on, palvelut lähellä, kunnallistekniikka, kaikista edullisin.” (RL37) 

Raahen tilanteen vuoksi tutkimuksen haasteluissa kysyttiin myös suhtautumisesta 
rakennusoikeuden alentamiseen. Useimmat raahelaiset tarkastelivat asiaa sekä 
saavutettuna, taloudellisena pääomana että kysymyksenä elinympäristön viihtyi-
syydestä. Joillakin oli hyvin tarkka käsitys jäljellä olevasta, käyttämättömästä ra-
kennusoikeudestaan. Useilla ei ollut kuitenkaan selkeää käsitystä tilanteesta. 
Omistamallaan tontilla asuvista haastatelluista useimmilla ei ollut tarkoitusta 
hyödyntää rakennusoikeutta kuin korkeintaan pienimuotoiseen aputilarakentami-
seen. Vain yhdellä asukkaalla oli kaavailuja käyttää rakennusoikeutta omakotita-
lon rakentamiseen, mutta tällöinkin omaan käyttöön. Pihapiiriä ei haluttu jakaa 
vieraan kanssa. Nykyisessä rakennusoikeudessa pitäytymistä perusteltiin luonnol-
lisesti taloudellisen arvon näkökulmasta. Vaikka itse ei ollut aiottu hyödyntää ra-
kennusoikeutta, ajateltiin siitä saattavan olla hyötyä, jos kiinteistön myynti tulisi 
joskus ajankohtaiseksi. Toisaalta samankin henkilön mielipide saattoi haastattelun 
aikana kääntyä korkean rakennusoikeuden kritiikiksi, kun oivallettiin sen uhkaa-
van oman asuinympäristön viihtyisyyttä. 

”Kyllä me tiedetään, että tähän saisi 700 m² rakentaa ja nyt on n. 200 m² kai 
rakennettu. Kyllä tähän saisi aika paljonkin. […] Me ollaan lähdetty siitä, et-
tä säilytetään puistona tuo loppuosa tuolta. […] Luultavasti tultaisiin vastus-
tamaan sitä (rakennusoikeuden alentamista). […] Tuossahan tuo naapuri on 
hakenut rakennusluvan. Heillä kun on tällainen talo tässä ja kaksi paritaloa 
siihen voisi rakentaa lisää. Tontti tulisi kaikki käytettyä. […] Oltiin vähän 
pettyneitä, että siihen on nyt sitten taloja tulossa. […] Ei se sillälailla tunnu 
mukavalta. Jos ajattelee, että nämähän on nämä tontit kumminkin sillälailla, 
että rakennukset on yhdessä kiinni rajassa, että se piha jää siihen väliin. Niin 
kyllä se tuntuisi vähän ikävältä, jos tuonne rajalle tulisi niin kuin seinää ja 
täytyyhän seinässä jossain vaiheessa olla ikkuna. Siinä Cortenkadun ja Ran-
takadun kulmassa on se rivitalo tai rivitaloksi kutsuttu talo, niin siinä on kak-
si sen kokoista tonttia kuin tämä aivan tarkalleen ja siinä asuu 13 perhettä. 
Ei ne varmaan häiriötä aiheuta, mutta jos heidän suunnitelma toteutuu, niin 
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se rivitaloalue leviäisi vaan tänne meitä lähemmäksi. […] Se, miten suhtau-
tua rakennusoikeuden rajoittamiseen, mä en oikeastaan omaa kantaani ole 
muodostanut. […] Tavallaan tarkoitan sitä, että kun me tämä joskus myydään, 
niin mun puolesta joku voi sinne rakentaakin. Mutta voi olla, että tällä on ar-
voa muutenkin. Se riippuu siitä, miten trendikästä täällä on nyt sitten asua.” 
(RA34m) 

 

Kuva 13. Täydennysrakentamista Vanhassa Raahessa. Haastatteluissa raahelaiset pi-
tivät palaneen Ehrströmin talon tontille, Rantakadun ja Cortenkadun kulmaan 1990-
luvun lopulla rakennettua rivitalokompleksia enimmäkseen melko sopivana ympäris-
töönsä, vaikka jotkut pitivät sitä liian suurena ja detaljoinniltaan karuna. Talot ovat be-
tonirunkoisia. Rivitaloalueen leviämistä vanhan kaupungin sydämeen voidaan pohtia 
myös alueelle muodostuvan erilaisen elämäntavan kannalta. Suunnittelun lähtökohta-
na ei ole ollut puukaupungille ominainen, pihan käyttöön kytkeytyvä elämäntapa. Alu-
een asukkaita yhdistävien tekijöiden puutteessa yhteisöllisyys heikkenee. Muodostuu 
juopa meidän ja niiden välille. Pihojen jääminen käyttämättä vähentää myös konkreet-
tisia kohtaamisen mahdollisuuksia. Vanhoissa taloissa asuvat tuntuivat tuntevan par-
haiten omaa vastaavalla tavalla asuvia. (Kuva: Elisa El Harouny, 2000) 

Suojelunäkemysten kehittyessä ja rakentuneen todellisuuden valossa myös ruutu-
kaava-alueen jyrkkä kahtiajako on havaittu ongelmalliseksi. Vanha rakennuskanta 
on suurimmaksi osaksi saanut väistyä liikekeskustan rakentamisen tieltä, mutta 
Koulukadun miljöössä asemakaavakarttoihin piirretty rajaus ei ole ehtinyt tulla 
todeksi. Välittömästi Koulukadun eteläpuolisista, Sovionkatuun ulottuvista kortte-
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leista on muodostunut eräänlainen vaihettumisvyöhyke suojellun vanhan kaupun-
gin ja raskaammin rakentuneiden liikekortteleiden välille. Etenkin Koulukadun 
varren tonteilla on säilynyt useita puurakennuksia, muutamia tontteja on tyhjillään 
tai vajaassa käytössä. Kortteliin on noussut myös liikerakennuksia kuten ns. 
Kauppaporvari. Ristiriitaisten kaupunkisuunnittelutavoitteiden rintamalinjasta on 
syntynyt vuosien varrella kiinnostava ja haasteellinen tehtävä eheyttävälle kau-
punkisuunnittelulle. 815  Vanhan kaupungin kytkeytymistä Raahen kokonaiskehi-
tykseen on vastikään edistettykin yleiskaavatasolla.816 Kehitys ennakoi myös van-
han kaupungin asemakaavojen tarkistamista lähitulevaisuudessa. Rakennusoikeut-
ta katsotaan tarpeelliseksi alentaa.817 Kaikista vanhoista rakennuksista esitetään 

                                                        
815 Vrt. Elisa El Harouny, “Raahe”. Monuments and Sites – Finland. The Finnish National Committee 
of ICOMOS. Helsinki 1999, 119. 
816  Yleiskaavasta eheyttämisen välineenä Raahessa ks. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden 
osayleiskaava. Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet. Raahen kaupunki 
/ Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 11.4.2007. Vanhan Raahen asuinkorttelit on merkitty AP/s-
merkinnällä alueeksi, jolla ympäristö säilytetään ja suojelumääräykset määritellään asemakaavassa. 
Koulukadun varsi vanhan kaupungin asemakaava-alueen eteläisenä rajana on merkitty tiivistämis-
/eheyttämistarpeen vyöhykkeeksi, mikä merkitsee ympäristökuvan sovittamista Vanhan Raahen mil-
jööseen. Merkintä -/vk tarkoittaa puolestaan Raahen vanhan kaupungin vaikutuspiirissä olevaa aluetta, 
joka on suunniteltava erityisen hienovaraisesti ottaen huomioon ympäristön luonne. Tällainen olisi 
Vanhaa Raahea vastapäätä oleva niemi lähinnä pien- ja kerrostaloasumiseen osoitettuine kortteleineen, 
mutta ei ruutukaava-alueen liikekeskusta. Vrt. ”Museoviraston lausuntoja -tiedote” 5/2007, 
http://www.nba.fi/fi/lausuntotie507#2 (annettu 8.2.07). Museovirasto kritisoi lausunnossaan 31.1.2007 
-/vk -alueen kerrostalorakentamista todeten sen ristiriitaiseksi alueen pienimuotoisen huvila-asutuksen 
kanssa. Ks. myös Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. Raahen kaupun-
ki / Suunnittelukeskus Oy 11.4.2007, 10. Raahen keskustalla todetaan olevan imagollinen merkitys ja 
historiallisia arvoja. Sitä on määrä kehittää monipuolisen kaupunkielämän ympäristönä, elävänä ja 
viihtyisänä keskustapalvelujen sekä asumisen alueena. Kehittämisen tulisi perustua nykyisten arvojen 
säilyttämiseen ja kaupunkikuvalliseen eheyttämiseen. Keskustan ruutukaava-alueen osia, vanhaa kau-
punkia ja liikekeskustaa, rajaavan Koulukadun miljööseen katsotaan kuuluvan kadun molemmat puo-
let. Keskustatoimintojen ytimeksi katsotaan Koulukadulta alkava ja Fellmanin puistokatuun päättyvä 
ruutukaavan osa-alue, jota kehitettäessä korostetaan viihtyisyyttä, kauneutta ja rakennetun ympäristön 
laatua. Alueen historiallinen struktuuri tulisi säilyttää osana kaupungin keskustan historiallista oma-
leimaisuutta, jolloin ruutukaavalle ominainen umpikorttelirakenne tulisi ottaa asemakaavan muutosten 
tavoitteisiin. Historiallista ruutukaava-aluetta kunnioittamatta ehdittiin kuitenkin jo tehdä asemakaa-
vamuutos Prisman alueen asemakaavan muutos. Akm 185. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, 
hyväksytty 27.8.2003. Kaavamuutoksessa ruutukaava-alueen kaakkoiskulmassa kauppakeskukselle on 
annettu mahdollisuus laajentua Palokunnankadun yli. Kadun kohdalla eri kortteleihin kuuluvia raken-
nusmassoja yhdistää lasikatteinen ja -seinäinen tila. Kadun päätteenä olisi kauppakeskuksen sisään-
käynti. Museovirasto on todennut koko ruutukaava-alueen Fellmanin puistokadulle asti olevan valta-
kunnallisesti merkittävä kohde käsittäen Raahen kaavalliset vaiheet 1600-luvulta 1840-luvulle asti. Se 
on kuitenkin myöntynyt kaavaratkaisuun, jossa Palokunnankadun ylitys tapahtuu visuaalisesti lä-
pinäkyvällä ja rakenteellisesti myöhemmin poistettavalla osalla. Ks. lausunnot ”Prisman alueen ase-
makaavan muutosluonnos, Raahe.” Dno 135/303/2003. Museovirasto 2.5.2003 sekä ”Raahen Prisman 
alueen asemakaavan muutosehdotus.” Dno 267/303/2003. Museovirasto 12.8.2003. 
817 Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. Raahen kaupunki / Suunnittelu-
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laadittavaksi myös kohdekohtainen inventointi asemakaavan tulevaa tarkistamista 
ja rakennuslupien myöntämisperusteita varten.818 Viime vuosina Koulukadun ete-
läpuolen kortteleittain edenneiden asemakaavamuutosten yhteydessä on tehty 
kulttuurihistoriallinen inventointi, jonka perusteella säilyneitä puutaloja on osoi-
tettu suojeltaviksi. Katutilan luonteen säilyminen on nähtävissä selkeäksi tavoit-
teeksi, koska useimmat suojellut rakennukset ovat itsessään olleet suhteellisen 
vaatimattomia, arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan tavanomai-
sia. Kaavamääräyksissä on käytetty edelleen perusperiaatteeltaan Raahen vanhan 
kaupungin asemakaavaan verrattavia kahdentasoisia suojelutavoitteita.819 

                                                        
keskus Oy, 11.4.2007, 10. Vanhan Raahen uudisrakentamisen tehokkuuksien todetaan olevan nykyi-
sissä asemakaavoissa säilyvään ympäristöön nähden ”jonkin verran liian suuria”. Vanhan kaupungin 
asemakaavan tarkistamista uusien suojelutavoitteiden mukaiseksi pidetään lähivuosien tehtävänä. Ra-
kennusoikeuden alentamisesta ks. myös selvitystä Esko Puijola / Arkkitehtistudio EMP Oy, Raahen 
vanha kaupunki. Asemakaavallinen selvitys 7.10.1999. 
818 Ks. osayleiskaavaan liittyvää selvitystä Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy. 24.3.2006, tarkist. 
30.3.2006, 6. Vanhan Raahen merkittävyyden vuoksi kaikista alueen vanhoista rakennuksista tulisi 
selvityksen mukaan täyttää Museoviraston kohdeinventointilomake, kun tarkistetaan asemakaavaa tai 
harkitaan rakennuslupia. Ks. myös kartta Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. 2. 
Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet. Raahen kaupunki / Suun-
nittelukeskus Oy, hyväksytty 11.4.2007. Vrt. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet, osa 2. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Oulu 1993, 110-116. Inventoinnissa Vanha Raa-
he tuodaan kattavasti esille aluekokonaisuuksina Rantakatu, Myhrbergin puisto, Pekkatori, Brahenkatu, 
Cortenkatu, Saaristokatu, Reiponkatu ja Kirkkopuisto. 
819 Koulukadun varren Vanhaan Raaheen rajautuviin kortteleihin 17, 18 ja 19 on jo laadittu asemakaa-
vamuutos. Viimeisen korttelin 20 kaavamuutosta aletaan työstää lähiaikoina (kaavoituspäällikkö Kaija 
Seppäsen puhelinhaastattelu 18.6.08). Viimeksi valmistuneista ks. 5. kaupunginosan kortteleiden 17 ja 
18 asemakaavamuutokset Raatihuoneen korttelin asemakaavan muutos. Akm 182. Raahen kaupunki / 
Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 13.2.2008; 5. kaupunginosan korttelin 18 asemakaavan muutos. 
Akm 183. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 2.6.2004. Liikekeskustan ja vanhan 
kaupunkirakenteen eroavuuksien synnyttämästä problematiikasta ks. esim. asemakaavaselostusta 5. 
kaupunginosan korttelin 18 asemakaavan muutos. Akm 183. Selostus 7.4.2004, 24.5.2004. Raahen 
kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, 13-14. Asemakaavan muutosta pidetään askeleena Koulukadun ka-
tutilan säilyttämiseen. Muutoin kaavamuutoksen todetaan antavan mahdollisuuden kiinteyttää liike-
keskustan ympäristökuvaa pääosin kolmikerroksiseksi alueeksi, jolloin keskustan kaupunkikuva muut-
tuisi nykyistä tiiviimmäksi. Säilyvän Koulukadun katutilan todetaan antavan liikekeskustalle koske-
tuksen historiaan ja muodostavan visuaalisen rajan liikekeskustan ja vanhan kaupungin välille. Kaa-
voihin liittyvistä kulttuurihistoriallisista selvityksistä ks. esim. Raahen 5. kaupunginosan korttelin ra-
kennushistoriallinen selvitys C. Säilyneisyys ja arvottaminen. Suunnittelukeskus Oy, 6.4.2004. Kaup-
pakadun ja Koulukadun kulmassa sh-merkinnällä suojeltu rakennus on sittemmin aiottu purettavaksi. 
Kaupunkikuvassa tärkeän rakennuksen kunto on todettu kaavaselvitykseen liittyvässä inventoinnissa 
huonoksi. Pitäessään rakennuksia tärkeinä Vanhan Raahen kaupunkikuvalle sekä rakennushistorian et-
tä Kauppakadun liike-elämään liittyvän kulttuurihistorian perusteella Museovirasto esittää lausunnos-
saan 31.1.2007 tarkempaa selvitystä rakennusten kunnosta niiden säilyttämisen arvioimiseksi. 
Ks. ”Museoviraston lausuntoja -tiedote” 5/2007, http://www.nba.fi/fi/lausuntotie507#2 (annettu 
8.2.07). 
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Kuva 14. Vanhan Raahen Koulukatua. Raahen vanhan kaupungin suojelukaava-alue 
rajautuu Koulukatuun, mitä miljöö itsessään ei kerro. Puutaloja on säilynyt myös Kou-
lukadun toisella puolella ja niitä on vastikään suojeltu kortteleittain toteutetuilla ase-
makaavoilla. (Kuva: Elisa El Harouny, 2000) 

3.3.3 Suojelun kommentoiva rooli 

Suojeluasiantuntijoiden eräs keskeinen tehtävä on ottaa kantaa kulttuuriympäris-
töön kohdistettuihin muutosintresseihin. Kaavoituksessa tämä tapahtuu nykyisen 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallistumis- ja arviointikäytännöissä. Kan-
salaisten ohella asianomaiset viranomaiset ovat osallisia, joilla tulee olla mahdol-
lisuus vaikuttaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua joko 
suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiasta.820 Maakuntakaavaa valmistellaan 
asianomaisen ministeriön, alueellisen ympäristökeskuksen sekä maakuntaliiton 
yhteistyönä valtakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi. 
Laadittaessa muita kaavoja, jotka koskevat esimerkiksi kulttuuriympäristöön liit-
tyviä valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita, kunnan on 
oltava neuvotteluyhteydessä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Neuvotte-
luun on lisäksi kutsuttava ne viranomaiset, joita asia koskee.821 

                                                        
820 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 62 §. 
821 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 66 §. 
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Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee rakennus-, toimenpide-, 
purkamis- ja maisematyöluvan.822 Jos purkaminen saattaa merkitä historiallisesti 
tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen, kaupunkikuvan tai rakennetun 
ympäristön turmeltumista on kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä ai-
keesta ilmoitus kunnanhallitukselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle.823 Van-
hassa Porvoossa ja Vanhassa Raahessa asemakaavamääräykset täsmentävät ra-
kennusvalvonnan velvollisuuksia edellyttämällä joko Museoviraston tai erityisen 
toimikunnan, jossa on myös Museoviraston edustaja, antaman lausunnon huomi-
oon ottamista alueiden rakentamista käsittelevässä lupa-asiassa. 

Vanhan Porvoon osalta toimii Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä VaPo-
Ra. Museoviraston edustajan lisäksi toimikuntaan on kuulunut pari luottamushen-
kilöä, Vanhan Porvoon Säätiön edustaja sekä edustajat rakennusvalvonnasta. 
Asemakaava-arkkitehti on toiminut asiakkaisiin yhteyttä pitävänä kontaktihenki-
lönä sekä valmistellut ja esitellyt toimikunnan sihteerin ominaisuudessa käsitte-
lyyn tulleet asiat.824 Hänen toimenkuvansa puitteissa tapahtuvan neuvonnan ansi-
osta monessa käsittelyyn tulevassa muutosaikeessa on jo osattu ottaa huomioon 
suojelun tarkoitus. Raahessa vastaava toimikunta on jäänyt perustamatta, jolloin 
käytäntönä on ollut lausuntojen pyytäminen Museovirastolta. Sittemmin Museo-
virasto on siirtänyt edustus- ja lausuntovastuutaan paikallisella tasolla toimiville 
rakennustutkijoille tekemällä yhteistyösopimuksia maakuntamuseoiden, kuten 
myös Pohjois-Pohjanmaan museon sekä Porvoon museon kanssa. Tässä tutki-
muksessa vertaileva tarkastelu kohdistuu vuosien 2000 – 2002 lausuntoaineistoon, 
jolloin Vanhaa Porvoota koskevassa toimikuntatyöskentelyssä sekä lausunnonan-
tajana Vanhan Raahen asioissa toimi Museoviraston edustaja. 

Raahen vanhaa kaupunkia koskevissa asemakaavamääräyksissä suojeluviran-
omaisen lausuntoa edellytetään koskien sr- ja sh-merkinnällä varustettuihin ra-
kennuksiin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten rakennuksen tai sen osan purkamista, 
rakennuslupaa, korjaus- ja muutostöitä sekä julkisivujen ja käyttötarkoituksen 

                                                        
822 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 130 §. Kyseisten lupien edellytyksistä ks. myös 135 §, 
138 § sekä 140 §. 
823 Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), 67 §. 
824 VaPoRa:n kokoonpanosta ks. esim. kaupunginhallituksen päätöstä ”Vanhan Porvoon rakennuslupa-
työryhmä (VaPoRa)”. KH 165 §. Kaupunginhallitus, Porvoon kaupunki 17.3.1997. Kun Porvoon mu-
seo eli Itä-Uudenmaan maakuntamuseo sai rakennustutkijan, on hänkin osallistunut kokouksiin. Por-
voon museon ja Museoviraston välisestä sopimuksesta huolimatta myös Museoviraston edustaja on 
edelleen osallistunut kokouksiin (puhelinhaastattelu 13.06.08, Porvoon asemakaava-arkkitehti Anneli 
Naukkarinen). Sopimuksesta ks. Porvoon museon ja Museoviraston tiedote 15.10.07 
http://www.nba.fi/fi/mv_ja_porvoon_museo_sopimus (luettu 31.10.07). 
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muuttamista. Lausunto edellytetään myös uudisrakennuksista talousrakennuksia 
lukuun ottamatta.825  Vanhan Porvoon osalta toimikunnan lausunto on otettava 
huomioon kaikessa, minkä ylipäätään määritellään edellyttävän lupaharkintaa. 
Tämä koskee esimerkiksi erilaisten teknisten laitteiden asentamista kaupunkiti-
laan, kioskin pystyttämistä, maanpinnan muuttamista ja puiden kaatamista, aitoja 
ym. kevyitä rakennelmia, rakennuksen ulkonäköön ja kaupunkikuvaan vaikutta-
via toimenpiteitä sekä mainoslaitteita.826 Vanhaa Porvoota koskevat yksityiskoh-
taista puuttumista edellyttävät kaavamääräykset ja paikallisen elimen olemassaolo 
heijastuvat toimintakulttuuriin sekä lausuntojen luonteeseen ja määrään. 

Kun Museovirasto antoi vuosina 2000 – 2002 Vanhan Raahen muutosaikei-
siin liittyen 17 lausuntoa, on VaPoRa jo pelkästään kokoontunut 28 kertaa, noin 
kerran kuukaudessa. Käsiteltäviä asioita VaPoRan kokouspöytäkirjoihin on kirjat-
tu yhteensä 185 kappaletta. Vanhaan Raaheen verrattuna ote on Porvoossa ti-
heämpi paitsi siksi, että lausuntoa vaaditaan yksityiskohtaisemmin eritellyistä ko-
ko ympäristöön kohdistuvista muutoksista, niin myös siitä syystä, että asemakaa-
va edellyttää itse suojelurakennuksia koskevissa määräyksissä kiinnitettävän eri-
tyistä huomiota esimerkiksi perinteiseen rakennustapaan sekä luonteenomaisten 
sisätilojen ja kiinteän sisustuksen säilymiseen. Vanhaa Raahea koskevissa lausun-
noissa tuodaan kuitenkin usein esille kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivan korja-
ustavan merkitys viittaamalla esimerkiksi Museoviraston korjauskortteihin. Kiin-
nitetäänhän myös Raahen vanhan kaupungin suojelukaavoissa huomiota raken-
nustapaan sekä yksityiskohtien ja alkuperäisen rakennusmateriaalin säilymiseen, 
vaikka ei niin seikkaperäisin määräyksin kuin Vanhassa Porvoossa. Runsaammin 
pöytäkirjamerkintöjä Vanhassa Porvoossa tuottaa myös toimintakulttuuri. Jonkin 
kohteen osalta kokouksen päätöksenä on saatettu esittää esimerkiksi vain tutus-
tumiskäyntiä kohteessa. 

Museoviraston lausunnot koskivat enimmäkseen vanhojen rakennusten kor-
jaus- ja muutosehdotuksia, lisäksi muutamaa uudisrakennushanketta ja ulkora-
kennuksen purkutapausta, muinaismuistolain edellyttämää kajoamislupaa sekä 
Kirkkokadun katusuunnitelmaa. Myös VaPoRan pöytäkirjoissa päätökset koskivat 
luonnollisesti enimmäkseen vanhoihin rakennuksiin kohdistuvia korjaus- ja muu-
tostöitä. Aivan omina tapauksinaan saatettiin käsitellä yksittäisiä muutoksia, kuten 
värityssuunnitelmaa, paljastuneen vuorauksen säilyttämistä, pieniä ikkunamuu-

                                                        
825 Ks. asemakaavoista esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asema-
kaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984, 2-3 §. 
826 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993, 
2 §. 
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toksia, katoksia, aitoja ja portteja, kaideratkaisuja tai uutta väliovea. Vanhassa 
Raahessa yksityiskohtiin menevä ohjeistus sisältyi sen sijaan laajempaan korjaus- 
ja muutoshankkeen käsittelyyn. Huomattavassa osassa VaPoRan kokouksia käsi-
teltiin erilaisia kaupungin ulkotilaan toivottuja rakennelmia ja laitteita palvele-
maan yritys- ja matkailutoiminnan tarpeita. Samasta syystä käsittelyyn on tullut 
käyttötarkoitusten muutoksia, kuten aittatilojen sisustamista majoitustiloiksi tai 
asuintilojen muuttamista esimerkiksi kahvila-, ravintola- tai kokoustilakäyt-
töön.827 Yksi kahvilatila on haluttu taas palauttaa asuintilaksi. Kaavan mukaisena 
toimintana niihin on suhtauduttu pääsääntöisen myönteisesti. Vanhassa Raahessa 
muutama käyttötarkoituksen muutos on koskenut virasto- tai toimistokäytössä ol-
leen rakennuksen palauttamista asumistarkoitukseen. Suurisuuntaisin muutos on 
koskenut asuntolamuotoisen palvelukotitoiminnan tuomista alueelle, mikä on he-
rättänyt Museoviraston kriittisen kannan, ei niinkään toiminnan luonteen kuin laa-
juuden vuoksi. 

Ullakkorakentamista on Vanhassa Porvoossa käsitelty runsaasti tapauskohtai-
sesti sekä lisäksi periaatteellisella tasolla. Ullakoiden rakentamiseen lämpimiksi 
asuintiloiksi on suhtauduttu kielteisesti, elleivät tilat ole täyttäneet mitoitukselle 
tai valaistukselle asetettuja vaatimuksia eikä mahdollisesti tarvittuja uusia ikku-
noita ole voitu sijoittaa luontevasti päätyyn, julkisivupintaan tai pihan puolelle 
kattolappeeseen pystysuorana ratkaisuna.828 Myös rakenteiden riittävästä tuulettu-
vuudesta on kannettu huolta.829  Vanhassa Raahessa esiintyi vastaavana aikana 
                                                        
827 Ks. esim. pöytäkirjaa ”Kiinteistö Heiman 1201-3, Kirkkokatu 14”. VAPOR 15 §. Vanhan Porvoon 
rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 7.4.2000. Omistaja tiedustelee alustavasti VaPoRan kantaa 
kesämajoitustilojen rakentamisesta ulkorakennukseen. Valaistus järjestettäisiin olemassa olevia auk-
koja hyödyntäen rakentamalla luukkujen taakse ikkunat. Huoneistojen yhteiseen käyttöön tehtäisiin 
myös suihku ja wc. Päätöksenään VaPoRa hyväksyi periaatteen käyttötarkoituksen muuttamisesta. 
Suunnittelua ohjaten pesu- ja wc-tilojen rakenteissa neuvotaan kiinnittämään huomiota kosteus-, tuu-
letus- ja lämmitysratkaisuihin. 
828 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993, 
11 §. 
829 Ks. esim. pöytäkirjoja ”Talo Pekkala-Gustafsson, 1201-4, Kirkkokatu 12”. VAPOR 68 §. Vanhan 
Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 25.10.2000. Asukkaat ovat halunneet ullakolle 
asuin- ja työhuoneen. Pihan puoleiseen lappeeseen on esitetty seinälinjassa olevaa kattolyhtyä. VaPo-
Ra ei hyväksynyt suunnitelmaa todeten ongelmaksi matalan huonekorkeuden, valaistuksen sekä ra-
kenteet ja niiden tuuletuksen. Ks. myös periaatteellisia päätöksiä ”Ullakkotilojen rakentamista koske-
van kaavamääräyksen muuttaminen”. VAPOR 70 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Por-
voon kaupunki 25.10.2000. VaPoRa pitää tarpeellisena selvittää kaavan erityismääräysten 11 §:n ul-
lakkojen sisustamista koskevan määräyksen muuttamista tai tarkistamista. Vrt. ”Periaatteet ullakkora-
kentamisessa”. VAPOR 40 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 6.6.2001. 
Kaavamääräystä todetaan tulkittavan jatkossa tiukasti. Kylmä ullakko katsotaan hyväksi puskuriker-
rokseksi. Muuttaminen lämpimäksi tilaksi on puolestaan usein ongelmallista rakenteellisesti. Mahdot-
tomiin, kuten liian mataliin tiloihin ei hyväksytä ullakkorakentamista. Otetta ullakkorakentamiseen on 
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vain yksi ullakkorakentamisaie, johon liittyi toive palauttaa rakennukseen man-
sardikatto. Kattomuodon palauttamiseen Museovirasto suhtautui kielteisesti, kos-
ka mansardikatto on ollut Raahessa vain kuriositeetti. Palauttaminen vähentäisi 
Rantakadun historiallista luonnetta ja rikkoisi kattomuodoiltaan yhtenäiseksi va-
kiintuneen katujulkisivun. Ullakon käyttöönottoa sinänsä ohjeistettiin samaan ta-
paan kuin Vanhassa Porvoossa kehottamalla sijoittamaan ikkunat päätyyn tai pi-
han puolelle.830 

Museoviraston lausunnoissa tuodaan esille perustelut esitetylle kannalle. Va-
PoRan pöytäkirjassa päätökset taas ilmaistaan useimmiten vain edellytetyt toi-
menpiteet toteavasti. Kulttuurihistoriallisia arvoja esiintuova argumentointi on 
niissä hyvin harvinaista. Tämä voi johtua osittain siitä, että Porvoossa VaPoRan 
sihteeri on useimmiten myös välittömässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa 
ja toimikuntaan kuuluu edustaja myös rakennusvalvonnasta. Koska välittömät 
kontaktit ovat harvinaisempia, Museoviraston on puolestaan ilmaistava kaikki 
oleellinen lausunnossa. Museoviraston lausunnot on laadittu yleensä siten, että 
niissä todetaan aluksi kohde sekä esitetyn muutoksen luonne mahdollisine raken-
nuslupahakemuksineen, suunnitteludokumentteineen ja suunnittelijoineen. Lau-
sunnosta ilmenee myös kohteen luonnehdinta kulttuurihistoriallisten arvojen ja 
suojelustatuksen perusteella. Jos on kyse uudisrakennuksesta, tuodaan esille ym-
päröivän historiallisen kaupunkirakenteen ja -kuvan luonne. Muutosaikeiden 
puoltaminen, puoltaminen tietyin edellytyksin, kehotus suunnitelmien kehittämi-
seen tai kielteinen kanta ilmaistaan lausunnoissa perusteluineen. 

Uudisrakennusten osalta pääsääntöinen huomio on ollut massoittelun sovel-
tuvuudessa Vanhalle Raahelle luonteenomaiseen kaupunkirakenteeseen. Ongel-
mana on pidetty massaltaan tavalla tai toisella ylimitoitettuja, esimerkiksi matala- 
ja syvärunkoisia sekä liian korkeita massoja. Huomiota on kiinnitetty myös ikku-
na-aukotusten suhteisiin ja historialliseen ympäristöön kuulumattomiksi katsot-
tuihin aiheisiin. Piharakennuksilta on edellytetty alisteisuutta kadunvarren päära-

                                                        
sittemmin tiukennettu rakennusjärjestyksessä, kunnes kaavan tarkistaminen tulee ajankohtaiseksi. 
Tarkennuksista Vanhan Porvoon asemakaavamääräyksiin ks. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. 
Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 11. Huomiota on kiinnitetty mm. tilan mitoitus- ja va-
laistusvaatimusten täyttymiseen, portaiden luontevaan järjestämiseen sekä ratkaisun rakenteelliseen 
toimivuuteen. 
830 Ks. lausuntoa ”Rantakatu 26:n (II-5-4, Raahe) kadunvarsirakennuksen siirto-, korjaus- ja muutos-
työehdotukset”. Dno 114/603/2000. Museovirasto 16.3.2000. Lausunnossa otetaan kielteinen kanta 
myös varsin erikoiseen ehdotukseen purkaa kyseinen kadunvarsirakennus ja siirtää se lähemmäksi ka-
tulinjaa perusteena läheisen Ehrströmin talon uudisrakennuksen hieman poikkeava sijainti vanhoihin 
rakennuksiin nähden. 
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kennuksille paitsi kooltaan niin myös muotokielen niukkuudelta. Lausunnoissa on 
otettu esille myös tarve asemakaavan tonttitehokkuuksien laskemiseen. Ongelma 
on se, että hankkeet eivät välttämättä ole asemakaavan salliman rakennusoikeu-
den ylittäviä, mutta kuitenkin siinä luonnehdittujen suojelutavoitteiden vastaisia. 
Yksittäisiä hankkeita koskevissa lausunnoissa on toisinaan tuotu esiin tarve kaa-
van tarkistamiseen, jotta se turvaisi paremmin historiallisen kaupunkirakenteen 
erityisluonteen. Perinteisessä kaupunkimiljöössä luontevana ratkaisuna on pidetty 
rakennusoikeuden jakamista eri massoihin ja korkeuden säätämistä vanhoja ra-
kennuksia ja pihatilahierarkiaa kunnioittaen.831 Kielteisimmin lausunnoissa otet-
tiin kantaa juuri rakennusoikeutta liiaksi hyödyntäviin uudisrakennus- tai laajen-
nushankkeisiin. Niidenkin osalta esitettiin silti avoimuus jatkokehittelylle koh-
tuullisemmista lähtökohdista. 

Vanhassa Porvoossa uudisrakennuskohteet olivat enimmäkseen talousraken-
nusten luonteisia. Yhden omakotitalon osalta useita käsittelykertoja vaati Vanhaan 
Porvooseen sopimattomaksi katsottu arkkitehtuuri, rakenteelliset ratkaisut puu-
alumiini-ikkunoineen sekä pihan suunnittelu mäntyistutuksineen. Tapaus osoittaa 
hyvin myös suojelun kommentoivasta roolista johtuvat ongelmat siitä huolimatta, 
että Vanhassa Porvoossa vuorovaikutus asiakkaan ja viranomaisen kanssa on ta-
vanomaista välittömämpää, mikä edistää suojelunäkemysten saattamista osaksi 
suunnittelua. Kysymys on silti suunnitelmien ja esitettyjen ideoiden kommentoin-
nista. Jos suunnitelmat eivät tyydytä, niitä ohjeistetaan edelleen ja jäädään odot-
tamaan, millaista kykyä ymmärtää ja sisäistää annettuja ohjeita seuraava suunnit-
telukierros osoittaa. On vaara ajautua edestakaisin sahaamiseen, kun käsittein il-
maistulla informaatiolla ei voida välittää riittävää mielikuvaa siitä, minkälaista 
ratkaisua suojelutaho haluaa. Kyseisessä tapauksessa omakotitalosuunnitelmia 
kommentoitiin aluksi edellyttämällä rauhallisempia rakennusmassoja alueelle 
tyypillisinä. Muutettuihin luonnoksiin suhtauduttiin puolestaan toteamalla raken-

                                                        
831  Ks. esim. lausuntoa ”Paavo Sippalan rakennushanke Kirkkokatu 23 (4/14/20), Raahe”. Dno 
96/603/1999. Museovirasto 15.3.2000. Pihan perälle suunnitellusta 2-kerroksisesta, leveärunkoisesta 
pienkerrostalosta todetaan, että osa asemakaavan sallimasta teoreettisesta rakennusoikeudesta olisi jä-
tettävä hyödyntämättä hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Lausunnossa vedotaan myös maankäyttö- ja 
rakennuslain 118 §:ään historiallisen ympäristön asettamien vaatimusten huomioon ottamiseksi. Vrt. 
myöhemmin samalle tontille esitetystä suunnitelmasta annettuun myönteiseen lausuntoon ”Raahe, 
Kirkkokatu 23, uudisrakennus”. Dno 247/603/2002. Museovirasto 27.8.2002. Rakennusoikeuden ja-
kamista kahteen 1½-kerroksiseen massaan pidetään perinteisen kaupunkimiljöön kannalta hyvänä rat-
kaisuna. Kun rakennukset lisäksi korkeutensa puolesta sopivat ympäristöön, niiden katsotaan täyden-
tävän rakennuspaikkaa tontin perällä. 
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nusmassojen samankorkuisuus ongelmaksi.832 Näin joudutaan helposti molempia 
osapuolia turhauttavalle kokeilun tielle siitä, mikä lopulta hyväksytään. 

”Suurin ongelma on, että tarvittaisiin suunnittelua nimenomaan näissä uu-
disrakennuksissa. Jos käyttävät, niin käyttävät jotain puolituttua. Näissä mo-
lemmissa tapauksissa, ainakin toinen teetti meillä hirveästi töitä. Ensiksi 
suunnitelma oli aivan hurja. Koko ajan piti kokouksessa käydä läpi, mitä pi-
tää muuttaa, ja silti tiesi, että ote olisi pitänyt olla alusta alkaen toinen. Ei 
oikein onnistunut. Massoittelussa oli ongelmia ja lopussa näkee, millainen 
detaljitaso tulee. Esim. muovi- tai alumiini-ikkunoita ei saa laittaa. Massoit-
telu suhteessa vanhaan on tärkeää.” (PV18) 

 

Kuva 15. Täydennysrakentamista Vanhan Porvoon Lukiokujalla. Rakennuksen mas-
soittelusta oli vaikea päästä yksimielisyyteen. Viranomaisten kaupunkikuvallisena 
päämääränä on ollut saada tontille Vanhan Porvoon rajaa osoittava rakennus. Massoit-
telullaan se poikkeaa alueen vanhasta 1½-kerroksisesta rakennuskannasta. Voidaan 
kysyä, miksi lähinnä karttaan piirtyneitä rajoja tulisi tuoda esiin luonnollisessa ympä-
ristössä. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Näkemyksissä esiintyi turhautumista siihen, ettei etukäteen saattanut tietää, mil-
laista arkkitehtuuria suunnitelmien haluttaisiin edustavan. Vanhaan Raaheen edes 
useita kohteita suunnitellut arkkitehti ei ollut päässyt perille suosittavasta linjasta. 
Kysyttäessä, onko suunnitteluratkaisuja helppo perustella hän vastasi: 

”Usein kaikille muille paitsi Museovirastolle. On ollut kaksi tietä olla yhteyk-
sissä. Joko suoraan laittaa luonnokset Museovirastolle, ja olen muutaman 
päivän kuluttua tiedustellut, että mitä mieltä siellä ollaan niistä, tai sitten ra-

                                                        
832 Ks. pöytäkirjoja ”Talo Örnhjelm, 1109-10, Itäinen Pitkäkatu 26”. VAPOR 22 §, 98§, 89 § ja 83 §. 
Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 7.4.2000, 15.12.1999, 19.11.1999 ja 
13.10.1999. 
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kennusvalvontaviraston kautta on toimitettu ne luonnokset Museoviraston 
lausunnolle. Olen ollut suoraan yhteydessä etenkin silloin, kun on jouduttu 
paljon muokkaamaan niitä. Joko sähköisesti tai faksilla on lähetetty niitä, et-
tä tieto on mahdollisimman nopeasti kulkenut. […] Minun on ollut hirveän 
vaikea ymmärtää kaikkia vaatimuksia, mitä sieltä on tullut. Tosi vaikeata, 
monesti on tuntunut, että vaatimukset ovat linjattomia. Toisella kertaa pitää 
olla ihan niin kuin kopio vanhasta julkisivusta ja toisella kerralla hyvin sel-
lainen modernin henkinen. Kun ei koskaan tiedä, mitä lähtisi kauppaamaan. 
[…] Toisella kertaa on sanottu, että kun teet tämän päivän rakennuksen, niin 
aukotus saa olla tätä päivää. Jollain toisella kertaa taas sanotaan, ettei mis-
sään tapauksessa näin moderneja aukkoja saa olla. Vaikka se aukon koko voi 
olla jaettukin samassa suunnassa, että ovat saman henkisiä, niin sanotaan, 
ettei näin käy. Suunnittelijana on siten ihan hukassa. Tottakai itsekin uskoo, 
että olen kertakaikkisen heikko suunnittelija, kun ei osu, vaikka miten neuvo-
taan. Tai jos Museoviraston lausunnossa sanotaan, ettemme hyväksy auma-
kattoa, ettei niitä sillä alueella ole, ja tontilla kääntyy 45 astetta ja näkee 3-4 
aumakattoa, niin on niitä vaikea ymmärtää.” (RY39) 

Kommentoivassa roolissa ei juuri tartuta kynään saati hyödynnetä kokonaisvaltai-
sen ihmisen kapasiteettia saavuttaa ymmärrys muilla tavoilla. 

”Meidän ongelma on, että jos kritisoidaan jotain hanketta, niin joudutaan 
vastaamaan kysymykseen, että miten se sitten tehdään. Voidaan sanoa siihen 
vain jotain yleisiä periaatteita. Edellytetään esim., että joku miettii kunnon 
ratkaisuasteelle. Äärettömän harvoin meillä joku arkkitehti tarttuu kynään, 
että näin kannattaa tehdä.” (MV46) 

Laajennusten sopusuhtaisuutta on Museoviraston lausunnoissa arvioitu tarkaste-
lemalla niiden hallitsevuutta sekä ympäristöön että vanhaan rakennukseen itseen-
sä nähden. Vanhojen rakennusten korjaus- ja muutostöitä on ohjattu kiinnittämällä 
huomiota mm. rakenteelliseen toimivuuteen, kosteusvaurioiden ehkäisemiseen, 
hyvään sisäilmaan, laadukkaaseen detaljointiin, perinteistä rakennustapaa edusta-
viin ratkaisuihin, vanhojen rakenteiden, materiaalien ja interiöörien säilymiseen, 
tyyliin sopivuuteen, aiemmin tehtyjen rakennukseen sopimattomien muutosten 
poistamiseen, uusien muutosten poistettavuuteen vanhoja rakenteita turmelematta, 
uuden käyttötarkoituksen soveltuvuuteen sekä ulkopuolisten muutosten kaupun-
kikuvalliseen vaikutukseen. Esille tulleita talousrakennusten purkuintressejä on 
puollettu huonokuntoisuuden vuoksi. Samalla on kuitenkin pahoiteltu sitä, että ta-
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lousrakennukset päästetään rapistumaan korjauskelvottomiksi. Niillä todetaan 
olevan tärkeä kaupunkikuvallinen ja -rakenteellinen sekä ilmiön ikään liittyvä his-
toriallinen arvo, jota vahvistaa toiminnallinen käyttökelpoisuus.833 Käyttökelpoi-
suuteen viittaaminen on eduksi lisättäessä ymmärrystä historiallisen kaupunkira-
kenteen konkreettisista kvaliteeteista nykyasumisen kannalta. Joissakin lausun-
noissa tulee esille myös kaupunkiarkeologisen intressin turvaaminen ja kehotus 
muinaismuistolain mukaisen kajoamisluvan hakemiseen alueelliselta ympäristö-
keskukselta. 

Etenkin Vanhassa Porvoossa on suhteellisen yleistä tuoda asiat käsittelyyn jo 
varhaisessa ideavaiheessa, jolloin voidaan tehdä vasta alustava periaatepäätös so-
pivasta ratkaisutavasta. Tällöin saman kohteen suunnitteluratkaisuja etenkin suu-
rissa hankkeissa saatetaan hioa eteenpäin useassa kokouksessa. Parhaimmillaan 
vaiheittain eteneminen merkitsee myönteistä yhteistyötä hyvien ratkaisujen löy-
tymiseksi sekä suojelutahon mahdollisuutta osallistua suunnitteluprosessiin sen 
sijaan, että kommentoitaisiin lähes valmiita suunnitelmia. Kyse on voinut olla 
kuitenkin myös puutteellisista suunnitteluasiakirjoista, heikkotasoisena pidetystä 
suunnittelusta, hankkeen asemakaavan vastaisuudesta, muulla tavoin hyvien suo-
jeluperiaatteiden vastaisiksi katsotuista lähtökohdista tai kohteen erityisestä vaati-
vuudesta. Vanhassa Porvoossa Kirkkotori 2:ssa sijaitsevan arvokiinteistön pääty-
minen kaupallisen asuntotuotannon kohteeksi johti tiukkaan vaiheittaiseen puut-
tumiseen. 

”Pitää panna vaan poikki, kuten Porvoon tapaus. Siinä kiinteistön välittäjä 
painaa päälle rakennustarkastusta, koska on myynyt jo idean. Eli asuntoja on 
jo varattu. On luonut ostajille mielikuvan, että saavat kodin tällaisilla ratkai-
suilla, mikä on täysin mahdoton.”834 (MV48) 

                                                        
833 Ks. esim. lausuntoa “Raahe, Reiponkatu 13, piharakennuksen purkaminen”. Dno 248/603/2002. 
Museovirasto 26.8.2002. Piharakennukset todetaan paitsi kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti ar-
vokkaiksi niin käyttökelpoisiksi myös mm. varastoina, autotalleina, urheiluvälineiden ja kausitarvik-
keiden säilytyspaikkoina. Ks. myös ”Piharakennuksen purkaminen ja sen korvaaminen uudisraken-
nuksella Raahen kaupungin 2. kaupunginosassa korttelissa 7 tontilla 37”. Dno 276/603/2002. Museo-
virasto 10.12.2002. Museovirasto pitää valitettavana, ettei historiallisen kaupunkirakenteen kannalta 
tärkeitä ulkorakennuksia pidetä kunnossa, jolloin ne väistämättä korvautuvat uudisrakennuksilla: ”Uu-
disrakennuksilla voidaan ylläpitää kaupunkirakenteellisen ominaispiirteiden säilymistä, mutta ne eivät 
korvaa menetettyjä historiallisia kerrostumia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.” Myönteisenä pidetään 
sitä, että huonokuntoisen ulkorakennuksen tilalle tuleva uudisrakennus on muodoltaan, materiaaliltaan 
ja väritykseltään vanhan kaltainen. 
834 Prosessin etenemisestä ks. VaPoRan pöytäkirjoista esim. ”Kiinteistö Kirkkotori 2, 1201-2”. VA-
POR § 71. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 8.8.2002. Omistajan, kaupun-
gin ja Museoviraston edustajat tekivät kohteeseen neuvottelu- ja tarkastuskäynnin. Tehdyistä suunni-
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Raahen osalta vastaavanlaiset tapaukset on voitu kokea ikävinä, mutta ei kuiten-
kaan kovin tavattomina. 

”Päällepäin on ihan fiksun näköistä ja pihojen käyttämisenkin osalta, mutta 
mitä talot joutuvat nielaisemaan. Muutaman sadan neliön puutalossa voi olla 
jopa kuusi asuntoa saunoineen. Se on hirveän vaarallista. Ei voida olla var-
moja riittävästä kosteuden poistosta, ja yksityiskohtien toteuttaminen, ettei 
ala lahota. Yrittäjä tekee tuottaviksi vuokra-asunnoiksi. Nykyään pidetään 
standardina, että asunnossa on sauna. Ei mitään tiloja, mistä tulee omistajal-
le vaivaa, kuka siivoaa saunan tms., sellaista vieroksutaan. Ei ole talonmies-
systeemiä. Esitin yhteistä pihasaunaa, mutta kaikki kuulemma kysyvät huo-
neistokohtaista saunaa.” (RV42) 

Suojelutahon osallistumisen suunnitteluprosessiin saattaa katkaista myös se, ettei 
rakennusvalvonta ole ottanut huomioon kielteistä lausuntoa ja kehotusta työstää 
suunnitelmia edelleen. Vanhassa Porvoossa käytännöksi on muodostunut se, että 
VaPoRan kantaa noudatetaan lupaharkinnassa kattavasti. Raahessa Museoviraston 
lausunnon huomioon ottaminen ei ole ollut yhtä itsestään selvää. Ongelmana on 
ollut pitkälti juuri se, ettei kaavan ylimitoitettu rakennusoikeus tue nykynäkemyk-
sen mukaisia suojelutavoitteita samalla tavalla kuin Vanhassa Porvoossa. Vanhaan 
Raaheen piharakennuksen mittavana laajennuksena toteutettu palvelutalo on tästä 
esimerkki.835 

                                                        
telmista luovuttiin ja omistajalle esitettiin luettelo sopivista suunnittelijoista. VAPOR § 86. 3.9.2002. 
Ilman lupaa rakenteilla olevat työt keskeytettiin. VAPOR § 99. 2.10.2002. Kohteelle hyväksyttiin 
suunnittelija ja leivintuvan katon korjaaminen esitetyllä tavalla. VAPOR § 102. 30.10.2002. Tonttiko-
konaisuuden tilaohjelma hyväksyttiin tietyin rakennuskohtaisin tarkennuksin koskien mm. ullakko-
huoneen säilyttämistä, keittiökalusteiden sijoittamista, kuistin ja päädyn laajennuksen suunnittelua vä-
hemmän erottuviksi. VAPOR § 115. 14.11.2002. Kohteessa todetaan tarvittavan kulttuurihistoriallinen 
inventointi, jotta asemakaavan tavoitteet rakennuksen historiallisen ja arkkitehtonisen arvon sekä kau-
punkikuvan kannalta merkittävän luonteen säilymisestä toteutuvat ottaen huomioon mm. julkisivut, si-
sätilat, huonetilajako, aukotus ja kiinteä sisustus. VAPOR § 123. 18.12.2002. Inventointi hyväksytään 
noudatettavaksi sisäpuolisissa korjaustöissä. Lisäksi hyväksytään mm. porttien ja jätekatoksen suunni-
telmat sekä päätetään joidenkin ullakkohuoneiden säilymisestä kesähuoneina, joidenkin muuttamisesta 
lämpimiksi. 
835 Ks. lausuntoa ”Raahen palvelukodin rakennushanke piharakennuksen yhteyteen osoitteessa Raahe, 
Kauppakatu 32 (4/14/14)”. Dno 070/603/2001. Museovirasto 23.7.2001. Palvelukotitoimintaa pide-
tään sinänsä puollettavana, mutta 26 asuinhuonetta sekä yhteistilat käsittävänä täysin ylimitoitettuna. 
Ongelmaksi todetaan piharakennuksen laajennuksen massiivisuus niin leveydeltään kuin korkeudel-
taankin. Toiminnan ja rakentamisen laajuus merkitsee myös pihan muuttumista lähinnä paikoitukselle 
ja huoltoteille varatuksi alueeksi. Rakennuksen volyymin todetaan olevan asemakaavan 6 § erityis-
määräysten vastainen. Tontti kuuluu Pekkatoria rajaavaan kortteliin ja on siksi keskeinen osa valta-
kunnallisesti merkittävää Raahen ruutukaava-aluetta. Lisäksi laajennettavan piharakennuksen sh-
merkintä edellyttäisi muutostöiltä rakennuksiin ja ympäristöön soveltuvuutta. 
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”Ne on tarkoitettu asumiseen, mutta nyt tuntuu, että on ollut erilaisia hank-
keita vireillä. Nämähän on ihan selvästi perheille tarkoitettuja asuintaloja, ei 
toimistokäyttöön tai se ehkä, mutta ei tuotantotilaksi tai laitosmaiseen asumi-
seen. Kauppakadulla on nyt tällainen hanke, vaikka Museoviraston lausunto 
oli kyllä tiukka.” (RYK45) 

”Ei sinänsä ole ollut halua pyyhkiä Vanhaa Raahea maailmankartalta. […] 
Kun rakentaja tulee, se näkee vain sen numeron, eikä kaavan periaatetta. 
Viimeisin on Kauppakadulla. Sinne rakennetaan palvelukotia. Kaikki ker-
rosala on pläntätty yhteen rakennukseen, joka on huimasti suurempi kuin ka-
dunvarsirakennus. Runkosyvyys on valtava, koska on asuntola, vaikka asun-
not tehtiin aivan normien alarajoilla ja pesutilat minimissä. Piti saada hanke 
sinne toteutettua. Toiminnallisesti sopii sinne. Mielenterveyskuntoutujat ovat 
siinä palvelujen äärellä. Muualla naapurit vastustivat. […] Palvelukodissa 
rakentaja ja suunnittelija pitivät joka ikisestä neliöstä kiinni. Ei ollut sitä, et-
tä valistunut suunnittelija olisi ohjannut rakentajan mielipidettä. Jokainen 
neliö käytettiin.” (RAV43) 
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Kuva 16. Täydennysrakentamista Vanhan Raahen Kauppakadulla. Tontin perälle on ra-
kenteilla vanhaan piharakennukseen kytketty palvelutalo. Taustalla näkyy kadunvarren 
vanha päärakennus. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Yleistymässä on kuitenkin se, että valveutuneet suunnittelijat, rakennuttajat ja 
omatoimiset rakentajat ovat itse jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä suojeluvi-
ranomaiseen lähtökohtien selvittämiseksi. Ilmenevistä omavaltaisuuksista huoli-
matta suuntaus on Porvoossa luonnollisesti vahvempi kuin Raahessa, koska Van-
han Porvoon rakentamiskysymyksiä käsittelevä neuvonta on ollut jo pitkään va-
kiintunutta toimintaa. Yhteyttä viranomaiseen pidettiin usein jo siinä vaiheessa, 
kun kiinteistöä oltiin vasta hankkimassa. Merkityksensä on varmasti myös tuttuu-
della ja mahdollisuudella paikalliseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. 

”Juu aina pitää olla yhteistyössä. Arkkitehti Naukkarinen on hyvin mukava. 
Ainoastaan hänen kanssa (ollaan tekemisissä), hän välittää sitä sanaa.”836 
(PAY15) 

                                                        
836 Anneli Naukkarinen on Porvoon kaupungin asemakaava-arkkitehti ja VaPoRa:n sihteeri. 
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Kuitenkin myös Raahessa esiintyi aktiivista oma-aloitteisuutta Museoviraston 
suuntaan. Lausunnoissa saatetaan viitata esimerkiksi puhelimitse käytyyn neu-
vonpitoon. Myös joidenkin haastatteluiden mukaan asiaa on työstetty ennen var-
sinaista lupavaiheeseen liittyvää lausuntopyyntöä. Joissakin tapauksissa on pyy-
detty ennakkolausuntoa vasta hahmoteltaessa tulevan suunnittelun linjauksia.837 
Kysymyksessä voi olla vilpittömään suojelutahtoon perustuva halu kysyä neuvoja 
tai käytännöllisempi päämäärä säästää aikaa ja rahaa. Paikalliset kasvot neuvotte-
luille antoi usein välittäjän roolissa toiminut Raahen kaupunginarkkitehti. 

”Kyllä se tuli selväksi prosessin aikana se, että mitä ne määräykset vaikuttaa 
ja määräykset oli tiedossa. Yksi osapuoli oli kaupunginarkkitehti, jonka kans-
sa Viljanen (arkkitehti) myös kävi keskustelua, vuoropuhelua. Se oli se suun-
nittelun lähtökohta, että se vuoropuhelu käydään rauhassa. Sitten siinä me 
otettiin voimakkaasti kantaa, me otettiin Viljaseen kantaa, ja Viljanen sovitti 
meidän vaatimustasoa ja ajatuksia viranomaismääräyksiin Museovirastosta 
ja kaupungista käsin. […] Ei törmäyksiä, vaikka kaupunki olisi halunnut hiu-
kan erilailla pieniä detaljeja, mutta siinä minä en antanut periksi, kuten tuo 
yläkatto. Kun on niin kuin Raahelan katto, se on se harja leikattu, se nokka 
leikattu. Minä katsoin sitä paperilla ja mietin sitä julkisivukysymystä, Ranta-
kadun maisemaa ja olin sitä mieltä, että sitä ei missään olosuhteissa leikata 
sitä nurkkaa tuolta harjan päästä. Se on suora, siihen ne suostuivat. Tuli kau-
pungista päin se ehdotus, että leikattaisiin se. Kun puhutaan julkisivudetal-
jeista, mehän rakensimme mallikappaleet materiaalista, seinästä, rimoituk-
sesta, värityksestä ja nostimme ne seinälle. Sitten käytiin kaupunginarkkiteh-
din ja oman arkkitehdin kanssa katselmuksia. Haettiin oikeaa profiilia siihen, 
haettiin sitä sillä tavalla, kuten minun mielestäni sitä pitää hakea. […] Kalle 
(arkkitehti) piirsi rakennuslupakuvat, mutta sitä ennenhän Kalle oli vuoro-
vaikutuksessa Aaltosen ja Museoviraston kanssa, että voitiin lähteä hake-
maan rakennuslupaa, että meillä oli paperit jo siinä mallissa sitten. Oli Vilja-

                                                        
837 Ks. esim. lausuntoa ”Raahe, Pekkatori, Kirkkokatu 14. Ennakkolausunto kiinteistön muuttamisesta 
Raahen Energia Oy:n toimitiloiksi.” Dno 191/603/2002. Museovirasto 3.6.2002. Lausunnossa mm. to-
detaan virastokäytön soveltuvan hyvin kaupungin koulupalvelukeskuksena palvelleen rakennuksen 
käyttötarkoitukseksi. Sisätiloja ei tulisi turmella ylimitoitetulla ilmanvaihtotekniikalla jo miellyttävän 
sisäilmankin kannalta. Laajentaminen pihalle sekä kuistien purkaminen todetaan asemakaavan suoje-
lutavoitteiden vastaisiksi. Alkuperäinen, hirsirakenteen mukainen huonejako edellytetään säilytettä-
väksi. Väliseiniä voitaisiin kuitenkin lisätä, jos ne ovat myöhemmin vaurioita aiheuttamatta poistetta-
vissa. Lisäksi tähdennetään kiinteään sisustukseen liittyvien yksityiskohtien säilyttämistä. 



 293 

sen tehtävä hoitaa se siihen malliin, ettei rakennuslupavaiheessa tule enää 
ongelmaa, että asiat on neuvoteltu.” (RA29) 

”Pyritään laittamaan heti luonnokset, ettei tulisi ylettömästi turhaa työtä.” 
(RY39) 

Eri osapuolten esittämiltä lähtökohdilta ei periaatteessa pidäkään odottaa ristirii-
dattomuutta. Särmikkäät lähtökohdathan voivat juuri johtaa kaavamaisuudesta 
poikkeaviin ratkaisuihin silloin, kun niistä syntyy suunnittelua edistävä dialogi. 
Dialogi jää kuitenkin syntymättä ammuttaessa ohi, singottaessa ilmoille vain omia 
intressejä vaivautumatta kuuntelemaan, saati syventymään toista osapuolta alun 
perin motivoineiden tavoitteiden käsittelemiseen ja ratkaisemiseen. Kohtaamisia 
ei tapahdu pitäydyttäessä tiukasti omissa näkökulmissa ja merkitysmaailmoissa. 
Kohtaamista ei tapahdu myöskään ilman konkreettisia kohtauspisteitä. 

”Itse hoidan rakennusvalvonnalle julkisivukatselmusmiehen työtä kaiken 
oman työni lisäksi. Sitä voisi joku tehdä täyspäiväisesti, kiertää katsomassa 
ja keskustella paikanpäällä. Kun menee sinne, niin näkee, miten ihmeessä 
piirustus näytti kummalta. Mutta kun neuvottelee, niin voi saada rakennus-
miehetkin ymmärtämään, mitä ollaan tuhoamassa uudella ratkaisulla.” 
(RAV43) 

”Vaihtoehdot vaatii aikaa. Jos hakija lähtee siitä, että se jonka hän esittää, 
on loppuun asti mietitty ja paras mahdollinen. Piirustukset tulee lisäksi mo-
nesti siinä muodossa, ettei ole esitetty mitään purettavia rakenteita ts. ole-
massa olevaa ei ole dokumentoitu, eikä esitetty myöskään uusia rakenteita. 
Huonoin vaihtoehto on se, että luonnoksilla haetaan nopeassa aikataulussa 
sitovia päätöksiä. Ei onnistu niin. Periaatteessa sen tyyppisillä ei voi antaa 
kuin sitovia kieltoja, mutta ei minkään tyyppisiä myöntöjä. Lausunto on ehkä 
jäykkä tapa, mutta on paikka- ja henkilökohtaista. Suunnittelijat, jotka ovat 
enemmän tehneet tällaisia kohteita, ottavat yhteyttä jo ennakkoon ideavai-
heessa ts. asioiden kehittyminen perustuu keskusteluun. Jos on tehty loppuun 
asti ja onkin lähtökohdiltaan väärä. Parannettavaa olisi tuoda se keskustelun 
luonne siihen. Huonoa on myös se, että vaikka on annettu hyvä lausunto, asia 
otettu haltuun, mutta ei loppujen lopuksi tiedetä, mitä toteutus on yksi yhteen. 
Saatetaan antaa ehdollinen lausunto, kieltävä lausunto tms., mutta mitä konk-
reettisesti tapahtuu, nähdään vasta kun mennään seuraavan kerran paikalle, 
ja yleensä nähdään vain ulkoapäin. Eikä piirustus kerro yksityiskohdista, mi-
kä on korjaamisen laatu, miltä uudet ikkunat tms. näyttää. […] Ongelma tällä 
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hetkellä on se, että tehdään asioita huolimatta Vaporan päätöksistä. On esim. 
kieltänyt jonkun ullakon käyttöönoton, niin on kuitenkin otettu, laittomia sau-
noja sisälle ym. […] Omavaltaisuutta, maalataan vaikka joku rakennus oh-
jeiden vastaisesti sellaiseksi kuin halutaan.” (MV49) 

Ei ole yhdentekevää, koetaanko suojelu mahdollisuuksien suomisena vai rajoit-
tamisena.838 Jos perusteet eivät puhuttele ja muutosaikeita alun perin motivoineet 
tarpeet jäävät kenties käsittelemättä, saattavat edellytetyt toimenpiteetkin jäädä 
jopa toteuttamatta.839 Ongelmaksi koettiin muutosten tekeminen luvatta, Vanhassa 
Porvoossa ehkä korostuneemmin, koska vaatimukset ovat tiukemmat. Prosessille 
näkemysten lähentämiseksi tulee ymmärtää antaa myös aikaa. Hanke voidaan ko-
kea yhteiseksi, kun nähdään eri osapuolten kehittävän sitä omalla tavallaan kohti 
hyvää lopputulosta. Kyseessä ei ole vain rakennuttajan ja suunnittelijan hanke, jo-
ta suojelutaho ikään kuin sivusta, häiritsevästi ja ehkä ikäväksi koetulla tavalla 
kommentoi. Kysymys on pitkälti asenteellinen, mutta kommentoijan rooli lankeaa 
suojelutaholle helposti myös konkreettisesti lausumiskäytännöstä, käsitteellisestä 
ilmaisusta sekä usein liian myöhäisestä mukaantulosta johtuen. Kunnioittamatta 
ja kuuntelematta lähentymistä ei tapahdu. Haastateltavissa oli niitä, asukkaita ja 
asiantuntijoita, jotka olivat oivaltaneet kuuntelemisen merkityksen. 

”Ollaan oltu enemmän kuuntelupuolella ja haluttu niitä neuvoja käyttää hy-
väksi. […] Kääntäen monesti puhutaan sillä tavalla, että Museovirasto mää-
rää ja määrää. Olen kääntänyt sen niin, että on hyvä, kun on olemassa tuol-
lainen elin, joka valvoo ja seuraa, että säilyisi näitä paikkoja. Olen sanonut, 
että jokainen meistä osaa purkaa ja rakentaa uutta, mutta vanhan korjaus ja 
vaaliminen on kokonaan toinen asia.” (RA24) 

”Hallintokäytännössä ei ole kovin paljon ns. rakennettuja kohtauspisteitä. 
Jos on joku erityiskohde, jota mennään katsomaan, niin omistaja on yleensä 
paikalla, josta annetaan lausunto, jolloin kuulee omistajan ja suunnittelijan 

                                                        
838 Vrt. Jouni Mykkänen, Museovirasto aktiiviseksi kansallisen identiteetin rakentajaksi. Opetusminis-
teriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:33. Opetusministeriö. Helsinki 2007, 9-11, 14-16. Ope-
tusministeriön selvityksessä pidetään tärkeänä tavoitteena kulttuuriperintöalan muodostumista myön-
teiseksi asiaksi Museovirastoa vaivaavan negatiivisuuden kierteen sijasta. Kielteisten mielikuvien to-
detaan kasvavan kansalaisten ja päättäjien keskuudessa mm. lausuntojen käsittelyaikojen pidentymi-
sen viivästyttäessä rakentamista ja kaavoitusta. ”Ei” sanan käyttämisen sijasta lausunnoissa tulisi pyr-
kiä positiiviseen perustelutapaan ymmärrettävällä yleiskielellä. Resurssipulan vuoksi heikon yleisö-
palvelun ja tiedonhallinnan todetaan niin ikään vahvistavan kielteistä imagoa. 
839 Vrt. Elisa El Harouny, ”Historiallinen puukaupunki – tulevaisuuden elävää kaupunkiympäristöä?”. 
Eletty ja muistettu tila (toim. Taina Syrjämaa & Janne Tunturi). SKS, HArk 215. Helsinki 2002, 274. 
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kommentit.[…] Nyt lähtee pitkälti virkamiesten tarpeista. Odotetaan, että ne 
asukkaat tekisi samanlaisia kirjelmiä kuin ne virkamiehet tekee. Se ei voi olla 
hyvä tapa. Se asukkaan tieto on siellä paikan päällä eli virkamiesten pitäisi 
jalkautua sinne. Ei saisi vaatia asukkailta kohtuutonta panostusta, koska vir-
kamiehet on kuitenkin ne, jotka tekee sitä työkseen.” (MV49) 

Asukkaat joutuvat kuitenkin paitsi kirjelmöimään niin pitäytymään myös asian-
tuntijanäkökulman määrittämässä argumentoinnissa. Rakentaako asukas esimer-
kiksi parvekkeen parantaakseen kaupunkikuvaa? Ehkä niitäkin tapauksia on, mut-
ta harvemmin. Useimmiten syyt ovat muita asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä. 
Jos näistä muista tekijöistä ei käydä keskustelua, voidaan kysyä, rakennetaanko 
kaupunkia liian yksiarvoisesti. Asukas sai lopulta parvekkeensa, kun oli todistanut, 
ettei se vaikuta kaupunkikuvaan. 

”Monimutkaistaa työprosessia, koska jokaisesta pienestä asiasta, kuten ai-
dasta, ikkunasta tms. joutuu anomaan lupaa. Ensin Vapora hyväksyy ja sitten 
vasta alkaa rakennuslupaprosessi. Kyllä se hidastaa. Ei suurempia ongelmia, 
mutta on meillä muutama asia, joka on jouduttu kaksi kertaa anomaan. Tekee 
sen rankemmaksi. En tiedä, mihin kritiikin nyt suuntaisi, mutta välillä vähän 
hämmästyttää. Anottiin saada tehdä pieni parveke, kun sisustettiin vinttiä. 
Ensin kiellettiin. Täällä on kuitenkin parvekkeita näkyvämmilläkin paikoilla. 
Välttämättä kaikki eivät sovikaan, riippuu talosta. Tämä talo on muuttanut 
muotoaan monta kertaa historiansa aikana, nyt asu muistuttaa eniten vuosi-
sadan vaihteen hillittyä pitsihuvilaa. Siihen voi ihan hyvin laittaa parvekkeen. 
Päätettiin hakea uudestaan. Kuvasin ja perustelin, ettei parveke näy omalta 
pihalta mihinkään.” (PA02) 

Ristiriitoja ja osapuolten etääntymistä voi lisätä se, että suojelun ammattilainen 
arvostaa asukkaan tietoa vain oman asiantuntijuutensa rajaamassa näkökulmassa. 
Asukkaan tulisi kokea olevansa arvostettu myös asumiseen liittyvän elämänko-
kemuksensa perusteella. Onhan hänellä monesti sellaista tietoa, jota asiantuntijal-
la ei ole. Voisi olettaa, että tällaisen tiedon arvostuksesta olisi helpompi rakentaa 
molemminpuolista kunnioitusta ja halua kokemusten vaihtoon. Eivät asukkaat-
kaan tietysti välttämättä osoita kiitollisuutta asiantuntijan tarjoamasta tiedosta. 
Voisi kuitenkin lukea ammatilliseen osaamiseen kuuluvaksi virittää mahdollisuus 
keskinäisen ymmärryksen kasvuun. On toki tärkeää ja kannustavaa huomata 
asukkaiden onnistuminen talonsa korjaamisessa. Kysyttäessä mahdollisuuksia 
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oppia asukkailta on silti oireellista, ettei oppimisen arvoisena osata pitää muuta 
kuin oman asiantuntijuuden kapea-alaisesti määrittämiä seikkoja. 

”Tietysti asukkaissa on välillä hirveän hyviä asiantuntijoita, jotka ovat kor-
janneet hyvin ja lukeneet paljon enemmän ruotsalaisia Hur renoveras torp 
och gårdar tms. kuin meikäläiset konsanaan. Eli on hyvin erilaisia tapauksia, 
ja nämä ovat kaupungeissa hyvin tärkeitä kellokkaita, jotka ovat itse tehneet 
ja näyttävät kenties omaa taloaan ja pihaa. Raahessa Lefstadiuksen talo on 
hirveän hyvä esimerkki, kauhean vaaran kautta saanut hyvät omistajat.” 
(MV46) 

Suojelu herättää toisinaan hengeltään varsin negatiivissävyisiä kiistoja, joissa on 
voittajat ja häviäjät. Kanta voidaan ilmaista myös viimeistä sanaa korvaavana te-
kona, onpa se sitten tuhopoltto, luvaton sauna tai ullakkohuone. Kiista voi kuiten-
kin olla etenemistavaltaan myös myönteinen, jolloin siinä on vain voittajia. Kor-
keintaan erimielisyydet voidaan katsoa voitetuiksi. Myönteinenkin kiista syntyy 
ristiriidasta, mutta se otetaan luovuutta generoivana voimavarana. Kiistojen käsit-
telytapa on olennaista, koska kiistan myötä tilallisessa mielessä yksityisestä ja in-
tiimistä, ihmisen kodistakin, tulee periaatteessa julkista.840 Julkisen ominaisuus ei 
näin ajatellen pelkisty yhteiseen käytettävyyteen, vaan kanssakäymisen tapaan et-
siä ratkaisuja. Kiistana julkiseksi tullut asia voi muodostua jaetummaksi koke-
mukseksi etsimällä ratkaisua, joka perustuu osapuolten tasavertaisuuteen, keski-
näiseen kunnioitukseen, kuunteluun ja ymmärtämisen haluun. Hienovaraisuutta 
edellyttää jo se, etteivät intressit ole vain esitettyjä toimenpiteitä, vaan kunkin il-
maisuja omasta identiteetistään. Kiistan kohteena voi näyttäytyä fyysinen tila, 
mutta kiistan ainekset kumpuavat elämistilasta jokaisen ainutlaatuisen ympäris-
tösuhteen mukaisesti.841 Kiistan ratkaisutavan tulisi olla paikkaan kuuluvuutta tu-
keva, ei siitä etäännyttävä. Tästä syystä ratkaisu olisi voitava kokea omaksi. 

                                                        
840 Taina Rajanti, Kaupunki on ihmisen koti. Elämän kaupunkimuodon tarkastelua. Paradeigma-sarja. 
Tutkijaliiton julkaisu 91. Tutkijaliitto, Helsinki 1999, 61. Rajanti kirjoittaa näin: ”Julkinen ei ole tilan 
ominaisuus, vaan yhteisön. Kaupunki avautuu julkisena siellä missä on ratkaisematon kiista, missä 
tahtojen törmäys jännittyy ja ulottuu tilaan ja asettuu joidenkuiden keskelle näitä yhdistäväksi”. Vrt. 
Tuomas Nevanlinna, ”Rakennusperinnöstä välittyy kosketus menneeseen”. Rakennusperinnön tulevai-
suus. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 2004, 22-25. Nevanlinna viittaa Kantin sen-
sus communis -käsitteeseen, kun yksilö perustaa omat odotuksensa ja vaatimuksensa oletukseen yhtei-
sön jakamasta mausta. Koska kyseessä on oletus, yksilön vaatimus johtaa toisinaan kiistaan, joka te-
kee asiasta julkisen. 
841 Vrt. El Harouny 2002, 263. 
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3.3.4 Asemakaava ja jatkuva harkinta 

Asemakaavan on katsottu antavan mahdollisuudet laajojen, arvokkaiden ympäris-
tökokonaisuuksien kehittämiselle lähtökohtana olemassa oleva rakennuskanta ja 
muut ympäristöä luonnehtivat olosuhteet. Asemakaavaa suojeluvälineenä tai tai-
toa käyttää sitä on myös kritisoitu. Asemakaava saattaa edelleen toimia doku-
menttina, johon merkitään yksittäisiä suojelukohteita vailla kokonaisvaltaista nä-
kemystä alueen kehittämisestä.842 Uudisrakentamista ja vanhan vaalimista koske-
vat linjaukset voivat olla kaukana toisistaan. Pahimmillaan asemakaava on haja-
naisen kaupunkiympäristön ennuskirja. Uuden rakentamisessa annetaan usein sel-
laisia myönnytyksiä nykyajalle ominaisille rakennustavoille, ettei rakennuskan-
nan uudistuminen merkitse vanhan rakennuskannan opetusarvon hyödyntämistä 
laadullisen jatkuvuuden edistämiseksi. On myös kaavoja, kuten Raahen vanhan 
kaupungin suojelukaavat, joissa rakennusten väliin jäävän kaupunkitilan annetaan 
muuttua myönnetyn rakennusoikeuden myötä ymmärtämättä sen merkitystä mil-
jöön luonteelle, asuttavuudelle, viihtyisyydelle tai kokonaisuuden kulttuurihistori-
alliselle arvolle. 

Pisteittäin sijoittuviin suojelumerkittyihin kohteisiin saatetaan suhtautua kau-
pungin suunnittelusta ja kehittämisestä erillisinä kierrettävinä saarekkeina. Koko-
naisvaltainen ote ei kuitenkaan merkitse välttämättä vain suojelumerkintöjen kat-
tavuutta, vaan kaavamääräyksissä ilmaistujen, niin tulevaa kuin olemassa olevaa 
rakentamista koskevien suunnittelutavoitteiden lähentämistä toisiinsa.843 Voihan 
ajatella niinkin, ettei suojelukohteiden merkintä olisi enää tarpeellistakaan, jos en-
sisijainen lähtökohta olisi aina olemassa olevan tilanteen ylläpitäminen. Asema-
kaava-alueella edellytetyn purkamisen luvanvaraisuuden pitäisi itse asiassa turva-

                                                        
842 Lindh 2004, 65. Lindhin mielestä paitsi erityisillä suojelulaeilla niin myös asemakaavalla toteutettu 
rakennussuojelu on näihin päiviin asti keskittynyt lähes ainoastaan yksittäisiin kohteisiin, rakennuksiin 
ja erityisesti niiden julkisivuihin. Asemakaavaa ei siten välttämättä hyödynnetä aluetta kokonaisvaltai-
sesti kehittävien reunaehtojen luomiseen. Lindh mainitsee asemakaavan hyödyntämisessä puutteita 
myös yksityiskohtaisten toimintaperiaatteiden luomisessa esim. kohteiden materiaalien ja sisustusten 
säilymiseksi. Kokonaisuuksien hallintaa voi haitata suojelumerkintöjen hajanainen ripottelu. Suunnit-
telua puutteellisesti linjaavat kaavamääräykset voivat puolestaan uhata suojelumerkittyjä kohteita. 
Lindh arvelee ongelmaksi sen, että asemakaava on tarkoitettu suunnitteluvälineeksi eikä niinkään 
olemassa olevan ympäristön ylläpitoon. Suojelu toteutuu ikään kuin mutkan kautta tai hankalasti il-
maistavilla suojelumääräyksillä. Löyhät suojelumääräykset voivat johtaa hänen mukaansa jopa fasa-
dismiin. 
843 Ks. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12 (2. painos). 
Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 2003, 113. Ohjeissa tähdennetään, että kaava-
määräysten tulee kokonaisuutena edistää parhaalla mahdollisella tavalla asetettujen tavoitteiden toteu-
tumista. 
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ta rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen 
säilyminen.844 Erillinen suojelumerkintä luo periaatteessa illuusion siitä, ettei kai-
ken olemassa olevan ajatella sittenkään merkitsevän ensisijaisesti säilytettävää. 
Vastaava ongelma on todettu sen ajan asemakaavoissa, joissa on käytetty portait-
taista suojelustatusta sr- ja sh-merkinnöin, kuten Vanhassa Raahessa. Kun sr-
rakennuksen säilyttämistä edellytetään ja sh-rakennuksen osalta sitä vain suositel-
laan, niin jälkimmäiseen ei ole välttämättä suhtauduttu vakavasti. Asemakaava on 
kuitenkin luotavissa myös ilmaisemalla suojeltava alue, jolla ympäristö säilyte-
tään. Kulttuuriympäristöä suojelevaan aluemerkintään tulee liittää myös yksityis-
kohtaisia suojelutavoitteita täsmentäviä määräyksiä. Jollei niissä mainita kuiten-
kaan kieltoa rakennusten purkamisesta, suositellaan käytettäväksi lisänä kohde-
kohtaisia merkintöjä varmentamaan arvokkaimpien kohteiden säilyminen. 845 
Näinhän on tehty Vanhassa Porvoossa. Vastuu painottuisi muutoin kenties liiaksi 
rakennusvalvonnan harkintaan ja inventointien ajan tasalla pitämiseen. Nykyasen-
teiden ja rakentamiseen volyymiä tuottavien paineiden vallitessa aika ei liene sii-
hen vielä kypsä. Kaavan hengen toteutumista saattaisi auttaa rakennusvalvonnan 
tiiviimpi osallistuminen kaavoitusprosessiin tavoitteiden luomiseksi ja sisäistämi-
seksi. 

”Toivottaisiin, että rakennustarkastaja, jonka pitäisi olla ensimmäinen neu-
vojaelin, että niillä olisi niin paljon luovaa näkemystä ja kykyä, että pystyisi-
vät sitten soveltamaan, äärettömän tärkeä asia. Missä kaavoitus on mennyt 
pieleen puukaupunkien osalta, on siinä, että rakennustarkastus ei juuri kos-
kaan ole ollut mukana kaavoitusta ohjaavassa työryhmässä. Ei ole kuultu 
heitä, vaikka juuri rakennustarkastaja on se, joka toteuttaa kaavan. […] Ra-
kennustarkastajan pitäisi sisäistää koko kaavan tarkoitus ja toimia sen eteen 
ja esittää toisaalta kritiikkiä silloin, kun se on aiheellista, kun kaavaa teh-
dään, ettei sinne tule sammakoita sisään. Tässä asiassa kuntien viranomais-
rajat ovat valitettavan korkeat.” (MV46) 

                                                        
844 Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 127 § ja 139 §. Säädöksen 127 § mukaan rakennusta 
ei saa purkaa asemakaava-alueella ilman lupaa. Talous- tai muuta vähäistä rakennusta luvanvaraisuus 
ei kuitenkaan koske, ellei kyseessä ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas 
kohde tai sellaisen kokonaisuuden osa. Purkamisen edellytyksenä todetaan 139 §:ssä, ettei se saa mer-
kitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä hai-
tata kaavoituksen toteuttamista. 
845  Alue- ja kohdekohtaisista suojelumerkinnöistä ja -määräyksistä ks. Asemakaavamerkinnät 
ja -määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12 (2. painos). Ympäristöministeriö, Aluei-
denkäytön osasto. Helsinki 2003, 114-122. 
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”Koska ollaan ihmisten kanssa ja käytännön kanssa tekemisissä, on pikkaisen 
ongelmia, koska valvonta ja kaavoitus ei ole toiminut rintarinnan. On korjat-
tu kaiken aikaa, mutta minut on leimattu terroristiksi tässä hommassa. […] 
Vanhaan kaupunkiin ollaan tekemässä paljon pieniä asuntoja. Tää on se 
grynderin ajattelu. Sillä pilataan näitä. Olisin aikanaan kaavoihin ehdottanut, 
montako asuntoa ja määrätään vähän, mikä on asumistiheys. Vanhoihin ta-
loihin, näille tonteille ollaan tekemässä mahdollisimman monta yksiötä tai 
kaksiota. Kaavallisesti me ei pystytä estämään. Tulee kaikkia ongelmia. Olin 
sitä mieltä, ettei tällaiseen annettaisi mahdollisuutta kaavallisesti.” (RAV40) 

Vanhan rakennuskannan ylläpitämisen ja tarpeelliseksi katsottavan uudisrakenta-
misen välistä rajanvetoa voisi lieventää tavoittelemalla molemmissa entistä selke-
ämmin hyvän elinympäristön ja rakennustavan kriteereitä. Nämä tavoitteethan on 
laissa ilmaistu.846 Kun rakennettu ympäristö nostetaan suojelumielessä esille kult-
tuurihistoriallisten arvojensa vuoksi, muodostuu se helposti erottavaksi tekijäksi. 
Tulisi antaa todellinen sisältö myös niille rakennetun ympäristön erityisille arvoil-
le, joita ei saa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myöskään hävittää.847 Jos ar-
voja tuotaisiin näkyvämmin esille esimerkiksi ympäristölle luonteenomaisen elä-
mäntavan kannalta, voitaisiin luoda siltaa ympäristön kokonaisvaltaiseen kehittä-
miseen sekä karsia vastakkainasettelua ympäristön ominaisuuksien säilyttämisen 
ja muuttamisen väliltä. On todennäköistä, että esimerkiksi puukaupunkiympäris-
tössä on lukuisia arkiseen asumiseen liittyviä, mutta silti varsin poikkeuksellisia, 
juuri kyseiseen ympäristöön kytkeytyviä arvoja.848 Useimmiten ne myös lomittu-
vat suojeluasiantuntijoiden noteeraamien kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa, 
koska asukkaat ovat tässä suhteessa yhä valveutuneempia. Otettaessa huomioon 
ympäristön erityisyys asumisen kannalta on olennaista kysyä, minkälainen ym-
märrys suunnittelijoilla on elinympäristön laadusta, miten ymmärrystä edistetään 

                                                        
846 Ks. esim. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 54.2 § ja 117.5 §. 
847 Suojelumääräysten antamisesta ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 57.2 §. Paitsi kulttuu-
rihistorialliset arvot niin myös muut erityiset ympäristöarvot voivat olla suojelun kriteereitä. 
848 Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tiivistelmä. Raahen kaupunki / Suunnit-
telukeskus Oy (n.d), 7, 13. Selostuksessa asumisen teemoina korostetaan omakotiasumisen, asuminen 
ja vesi, tiivis ja matala sekä keskusta-asumisen teemoja. Vanha Raahe sopisi periaatteessa näihin 
kaikkiin teemoihin. Vanhaa Raahea ei kuitenkaan tuotu esille näiden eikä muidenkaan asumisviihtyi-
syydestä kertovien teemojen yhteydessä. Vanhan Raahen merkitystä korostettiin tavanomaiseen ta-
paan ”Historia antaa kaupunkikulttuuriin syvyyttä” teemaan liittyen toteamalla suunnittelun lähtökoh-
daksi historiallisen ruutukaavan ja vanhan puukaupunkimiljöön säilyminen. Ruutuasemakaavan ja lii-
kekeskustan kehittämisessä korostetaan tosin viihtyisyyttä, kauneutta ja rakennetun ympäristön laatua, 
muttei analysoida tekijöitä. Alueen historiallinen struktuuri on määrä säilyttää osana kaupungin kes-
kustan historiallista omaleimaisuutta. 
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esimerkiksi tutkimuksella tai osallistumiskäytännöissä oppimalla sen sijaan, että 
se lepäisi vakiintuneiden ja suunnittelutahon auktoriteettiasemaa tukevien käsitys-
ten varassa. On myös kyseenalaista, miten paikan kokemiseen liittyviä arvoja 
voidaan vaalia kaavoituksen kaltaisin mekaanisin suojelumenetelmin.849 

”Olen miettinyt, miten hyvä työkalu kaavoitus on suojeluun. Siinä on ongel-
mia. Kaavalla rasteroit alueita tietynlaisiksi, on asuntoja, puistoa, tiealuetta. 
Se on aika harvapiikkinen se toimintojen rasterointi, mitä sinne laitetaan. […] 
Sen paikan luonnetta ei saada kaavamerkinnöillä esille. Mikä rakennuksessa 
ja alueessa olisi säilytettävää, ja ne arvot? Kaavalla ei ole niitä välineitä, 
joilla niitä säilytetään.” (MV49) 

Kaavoitus on nähty välineenä jäsentää yhteiskunta modernin projektin mukaises-
ti.850 Ennen kaikkea kaupunkien teollistumisen vaatimasta toimintojen eriyttämi-
sen tarpeesta seurannut modernin asemakaavoituksen aluevarauskäytäntö merkitsi 
korttelialueiden varaamista tarkasti rajattua käyttöä, kuten asumista ja liiketoimin-
taa varten. Samaan erittelemisen ideologiaan nojaa periaatteessa myös alueiden 
varaaminen suojelulle. Voidaan kysyä, jatkaako asemakaavallinen suojelu näin 
modernin kaupunkisuunnittelun ideaa. Tarkastelun tulisi tapahtua koko kaupungin 
mittakaavassa tai vielä laajemmassa yhteydessä, mihin tietysti hierarkkiset kaava-
tasot antavat juridisen mahdollisuuden silloin, kun niitä hyödynnetään eheyttävinä 
välineinä. Porvoossa ja viime aikoina myös Raahessa näin on tehtykin lievennet-
täessä vanhan kaupungin kontrastista rajautumista ympäröivään kaupunkiraken-
teeseen.851 Vanhaa kaupunginosaa suojelevan asemakaava-alueen sisällä on puo-
lestaan pyritty purkamaan tiukkaa, toimintoja eri alueille sijoittelevaa periaatetta 
tukemalla alueen toiminnallisen diversiteetin säilymistä ja lisääntymistä osoitta-
malla korttelialueille paitsi asumista niin myös myymälä-, verstas- ja liiketoimin-

                                                        
849 Vrt. Verwijnen 1999, 28. Verwijnen kyseenalaistaa kaavoituksen ja erityisesti yleiskaavan kyvyn 
suhtautua kaupunkiin erilaisten voimien kenttänä, koska hän pitää niitä pitkän tähtäimen ennustetta-
vuuteen perustuvina välineinä. Urbaanin epävarmuuden kohtaamiseen hän ehdottaa ns. skenaariotek-
niikkaa, jossa pidetään avoimena useita tulevaisuuksia sekä mahdollisimman monitahoista keskustelua 
kaupungin toimijoiden kanssa. Eteneminen olisi oppivaa. 
850 Kaavoituksesta modernina projektina ks. Philip Allmendinger, Planning in Postmodern Times. 
Routledge. London & New York 2001, 91-120. Vrt. Rajaniemi 2006, 76. Rajaniemi kuvaa v. 1958 ra-
kennuslakia Suomen ensimmäisenä rationaalisena, modernismin maailmankuvaa ilmentävänä suunnit-
telulakina. 
851 Ks. esim. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tavoitteellinen yhdyskuntara-
kenne, liikenneverkko ja virkistysalueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 
11.4.2007. Ks. myös Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava. Porvoon kaupunki, hyväksytty 
15.12.2004. 
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taa.852 Näin voitaisiin ajatella, että rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa on 
hylätty modernin kaupunkisuunnittelun periaate, mutta uhrauduttu kuitenkin ope-
roimaan sen aluevarauksen sisällä, joka suojelulle on suotu. 

”Suojelualueiden rajaus ei ole ongelmaton. On luonnollisia rajoja, mutta in-
ventointien aikaan on ollut tietyt resurssit. Olisi toivonut, että olisi laajentu-
nut, kuin jos kiven heittää veteen ja renkaat laajenee, mutta näin ei ole käynyt. 
Ovat saarekkeita ja suojelu saattanut olla kohtalokasta ympäröivälle alueelle, 
jonne kohdistuu mahdolliset tielinjat ja rakentamispaineet. Nyt näkyy tielinjo-
ja ym. jotka eristää suojelualuetta muusta kaupunkirakenteesta. Asia on tie-
dostettu, kaupunkienkin tasolla. Tarkastelu koko kaupungin mittakaavassa voi 
parantaa tilannetta, mukana instanssit jotka vastaa kaupungin kehittämistoi-
mista.” (MV49) 

Asemakaava-alueiden rajautuminen toisiinsa tulisi tapahtua palapelin tavoin 
muodostaen lopulta yhden kokonaisuuden, kaupungin. Tällä periaatteella Vanhan 
Porvoon ja sittemmin myös Vanhan Raahen suojelukaava-alueisiin rajautuviin 
kortteleihin on tehty asemakaavamuutoksia, joissa otetaan entistä paremmin 
huomioon kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Kun modernin ja his-
toriallisen kaupungin ihanteet ovat lyöneet kaupunkiin railon, joka on selkeimmin 
havaittavissa visuaalisesti, muodostuu kaupunkikuvallinen tavoite helposti eheyt-
tämisen ensisijaiseksi päämääräksi. Vielä jäljellä olevat, kunnoltaan suhteellisen 
tyydyttävät vanhat rakennukset osoitetaan suojeltaviksi ja uudisrakentamiselle 
annetaan sopeutumista edistäviä määräyksiä. Todellista eheytymistä ei voi kuiten-
kaan tapahtua muutamien tekijöiden varassa integroimatta prosessiin moniulottei-
sesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten kaupunkia eletään. 

Toiminnoiltaan elävä kaupunki on paitsi kaavoituksella tavoiteltu niin myös 
monen kaupunkilaisen vaalima ihanne. Modernin kaupunkisuunnittelun periaat-
teita ei voi kuitenkaan purkaa pelkästään kaavoituksella, koska esimerkiksi työ- ja 
asuinpaikan erillisyys on muodostunut yhteiskunnassa säännöksi pikemminkin 
                                                        
852 Ks. Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8. Selostuksen mukaan 
vanhojen talous- ja asuinrakennusten joustavan hyötykäytön edistämiseksi ja kaupunkiympäristön 
toiminnalliseksi elävöittämiseksi 45 % asuinkortteleihin osoitetusta kerrosalasta sallitaan käytettäväksi 
myymälä-, verstas-, toimisto- ja julkisia tiloina. Periaate asuintonttien joustavalle käytölle luotiin jo 
edellisessä asemakaavassa ks. selostusta Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava koko-
naissuunnitelma 1972. WSOY. Porvoo 1972, 8. Vrt. Vanhaa Raahea koskeviin asemakaavaselostuk-
siin esim. Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaa-
vaselostus Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 31. Vanhan kaupungin rakennusten käytön todetaan 
olleen moninainen ja käytännön jatkumista on haluttu tukea sallimalla asuinrakennusten korttelialueil-
la liike- ja työtiloja 30 % sallitusta kokonaiskerrosalasta. 
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kuin poikkeukseksi.853 Ei ole siten vain kaavoituskysymys, jos puukaupunkitontil-
la nykyään enimmäkseen asutaan, mutta ei tehdä enää töitä, kuten ennen vanhaan. 
Tässäkin tulee esille laajemmin yhteiskunnalliseen kehitykseen integroitujen suo-
jelumenetelmien tarve. Kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia, mutta niiden to-
teutuminen saattaa vaatia muita samaan päämäärään tähtääviä toimenpiteitä.854 
Eriytyminen voi olla myös iskostunut monen elämäntapaan haluttaessa erottaa työ 
ja vapaa-aika toisistaan. 

”Jos joskus liikkeestä luovutaan, niin ei ole enää samalla tontilla liike ja 
omakotitalo. On siinä sekin, että nyt tullaan töistä ja lähdetään töistä. Ympä-
ristö vaihtuu. Aiemmin ikkunasta näkyi koko ajan työpaikka. Hän oli erityisen 
ahkera kulkemaan vielä iltasellakin. Viimeisellä reissulla kävi oloasu päällä. 
Nyt ei tule lähdettyä sillä tavalla erityisesti. Se ympäristönvaihdos on iso asia. 
Hyvät puolensa oli silloin, kun lapset olivat pieniä, olivat tuossa vieressä. 
Pystyi seuraamaan niitä, kun tulivat koulusta.” (RAY36n) 

Toisaalta pienyrittäjyyteen sekä asumisen ja työn yhdistämiseen saattaa olla hen-
kilökohtaisia intressejä, mutta yhteiskunnalliset olosuhteet eivät tue kannattavuut-
ta. Kun sekä Vanhassa Porvoossa että Vanhassa Raahessa asemakaava suosii 
pienyrittäjyyttä asumisen lomassa, on selvää, että sen toteutuminen edellyttää 
muitakin yrittäjyydelle suotuisia tekijöitä. Vanhassa Porvoossa olosuhteet yrittä-
jyydelle ovat olleet huomattavasti suotuisammat kuin Vanhassa Raahessa. 

”Muutettiin Vanhaan Porvooseen ravintolan myötä. Ensimmäinen ravintola 
oli maalaiskunnassa, mutta haluttiin vilkkaampi liikepaikka. Ei ollut muuta 
vaihtoehtoa, kuin asua samassa. Yläkertaan kunnostettiin oma koti. Tämä oli 
se kiinteistö, joka haluttiin. Tässä oli kaikki, mitä tarvittiin. Ei ollut mahdolli-
suuttakaan ostaa mitään muuta. […] Hirveän sopiva, liikepaikka on ihanteel-
linen. Vanha kaupunki on Porvoon Stockmann, kaikki turistit kiertää tässä.” 
(PAY16) 

                                                        
853 Kyse ei ole myöskään vain alueiden toiminnallisesta diversiteetistä vaan ihmisten liittymisestä yh-
teisöksi. Nykyisessä individualistiseen palkkatyöläisyyteen perustuvassa kapitalistisessa yhteiskunnas-
sa yhteisöjen muodostus on sitoutumisen asteeltaan heikentynyt tai määrittelytavoista riippuen käynyt 
lähes marginaaliseksi. Ks. Heikki Lehtonen, Yhteisö. Vastapaino. Tampere 1990, 14, 243. 
854 Vrt. Eric Adlercreuts & Nils Aschan, ”Vanhojen kaupunginosien suunnittelusta”. Vanha Porvoo. 
Erikoispainos / Arkkitehti 3/1971, 6. Vanhan Porvoon v. 1974 asemakaavan suunnittelutyössä mukana 
olleet kirjoittajat katsovat pelkän asemakaavan riittämättömäksi luomaan edellytyksiä vanhan kaupun-
ginosan elossa pysymiselle. Lisäksi tarvittaisiin kunnallisten viranomaisten johdonmukaisesti noudat-
tama toimintasuunnitelma. 
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Kaavoitus on keino varmentaa tulevaisuutta tiettyjen odotusten mukaisesti. Kun 
modernismi merkitsi oman aikakauden erottamista menneisyydestä, voidaan miet-
tiä miten tulevaisuususkon visioita palvellut väline toimii nyt olemassa olevan 
säilyttämistä lähtökohtanaan pitävässä ympäristön suunnittelussa. Onhan tietysti 
kaupunkirakenteen säilyminenkin eräänlainen tulevaisuuden visio, vaikka se on 
samalla tämän päivän konkreettista todellisuutta. Tulevaisuuden visiona puukau-
punkirakenteen säilyminen siinäkin mitassa, kuin se on nyt toteutunut, olisi vai-
kuttanut 1960-luvulla arvioituna suuremmalta utopialta kuin kaavoissa suotu 
mahdollisuus kerrostalojen rakentamiseen. Saneerauskaavoihin vahvistettu visio 
kerrostalotodellisuudesta ei kantanut välttämättä muutamaa vanhan kaupunkira-
kenteen keskelle syntynyttä torahammasta pidemmälle. Visioiden pettämistä on 
toisaalta myös se, että kaavassa suojellut rakennukset jäävät tyhjilleen, omistajil-
taan hoitamatta ja puretaan lopulta liian huonokuntoisina. 

Historialliset kerrostumat ovat eräs paikallista identiteettiä luova ominaisuus. 
Aikojen kuluessa, toisinaan aivan sattumalta, säilyneet kerrostumat koostavat ra-
kennetun ympäristön jäljittelemättömällä tavalla. Myös kaupunkirakenteen synty-
tapa on saattanut olla suopea ainutlaatuisten piirteiden muodostumiselle, kun on 
rakennettu resurssien mukaan pikemminkin pikkuhiljaa kuin kerralla valmiiksi.855 
Näin siitäkin huolimatta, että jo renessanssin ajoilta lähtien suunnitteluvisioiden 
toteutumattomuus oli hallintovallalle karvas pettymys tai että kaupunkipalojen 
jälkeen infrastruktuuri oli toisinaan saatava rivakasti pystyyn. Suojelluilla alueilla, 
joilla olemassa oleva tilanne on ensisijainen lähtökohta, kehitys periaatteessa kul-
kee vähitellen, sieltä täältä korjaten, laajentaen, purkaen ja täydentäen. Asema-
kaavoissa saatetaan kuitenkin lyödä liiaksi lukkoon pitkän aikavälin kehitys jät-
tämättä tilaa tilannekohtaiselle harkinnalle. Ympäristön konkreettista rakentumis-
ta koskeva suunnittelu saattaa tapahtua vasta vuosien päästä kaavan laadinnasta. 
Voidaanko kaavallisella ennakoinnilla pysyä tilanteen tasalla ja vastata erilaisiin 
ympäristössä vallitsevien voimien tuottamiin haasteisiin? Kun asemakaavalla suo-
jelukeinona on pyritty kokonaisvaltaiseen haltuunottoon ympäristön yhtenäisyyttä 

                                                        
855 Ks. aluerakentamisen kritiikkiä kaupungin kerrostuneisuuden näkökulmasta Liisa Horelli & Heikki 
Kukkonen, ”Ruohonjuuritaso uudistaa kaupunkipolitiikan”. Katse kaupunkiin. Kirjoituksia kaupungis-
ta (toim. Mikko Mansikka et al.). Ympäristöministeriö. Helsinki 1995, 160-161. Kirjoittajien mielestä 
tapa rakentaa alueittain ehkäisee uusien alueiden rakentumisen kerroksisiksi, kun kaikki rakennetaan 
muutamassa vuodessa valmiiksi. Vaihtoehtona olisi pieninä yksikköinä, talo tai korkeintaan kortteli 
kerrallaan, vaiheittain ja monesta paikasta kasvava kaupunki. Näin jokainen rakennushanke sulautet-
taisiin edelliseen ja voitaisiin alistaa osallisten, kuten asukkaiden kritiikille. Vähittäin kasvava kau-
punki olisi myös aina valmis, koska se sitoutuu vahvasti olemassa olevaan. Aluerakentamista suosiva 
kaavoitustapa saa sen sijaan tukensa myös siltä liiketoiminnalta, jonka se on tehnyt kannattavaksi. 
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uhkaavia epävarmuustekijöitä eliminoiden, on samalla ehkä päädytty kokonai-
suuden kangistumiseen. Tiukoin määräyksin varustetulla kaavalla voidaan välttää 
riskejä, mutta toisaalta se ehkäisee myös tarttumista myönteisellä tavalla yllättä-
viin kehityssuuntiin. Epävarmuustekijöitä ehkäisemällä katoaa mahdollisuus ai-
nutlaatuisten ja hyvien ratkaisujen syntymiseen. Täydennysrakentaminen saate-
taan kahlita näin vain tyydyttävään kvaliteettiin.856 

”Kun sillä on muuta laatuarvoa hyvänä arkkitehtuurina, niin olisi varaa poi-
keta ruutuikkunamääreistä. Balgårdilaisten mittasuhteiden määrittäminen 
kaavassa poistaa pahimmat mokat, mutta miten voisi antaa vapaudet poiketa 
niistä.857 Kaavojen pitäisi olla kummallisia, että olisi yhtä aikaa kaksi sään-
töä, että jos on tarpeeksi hyvä, niin saa poiketa niistä. […] Kuka sen antaa, 
koska kaava on juridinen väline. Hirveän paljon kaavan ongelma on se, että 
on tapahtunut karkeita virheitä, ja nyt yritetään estää sama virhe toistumas-
ta.858 […] Siinä on se suuri vaara – vaikeus on se, paljonko kaupunki saa 
muuttua – että kaavojen myötä kaupungit muuttuvat keskinkertaiseksi, ei mik-

                                                        
856 Olli-Paavo Koponen, Täydennysrakentaminen: arkkitehtuuri, historia ja paikan erityisyys. Tampe-
reen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin osasto. Tampere 2006, 26. Koponen toteaa, että suojelukaa-
voituksessa pyritään ennen kaikkea estämään sopimattomien rakennusten synty. Tällöin tiukat määrä-
ykset saattavat kuitenkin vaikeuttaa erilaisten ja myös oivaltavien ratkaisujen löytymistä. Vastakkai-
seksi lähestymistavaksi Koponen ehdottaa sitä, että kussakin yksilöllisessä tapauksessa voitaisiin arvi-
oida huolellisesti ja laajakatseisesti käytettäviä metodeja. Vrt. Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 430. 
Kirjoittajat katsovat kaavoituksen olevan toisinaan liian pikkutarkkaa, jolloin rakennussuunnittelulle ja 
-valvonnalle ei ole jäänyt juuri pelivaraa ja vaihtoehtoja. Tiukoilla ja tarkoilla kaavoilla on pyritty ta-
kaamaan tietty rakentamisen vähimmäistaso. Se muodostuu kuitenkin helposti enimmäistasoksi ja on 
omiaan lisäksi latistamaan suunnittelua. Vrt. Siitari-Vanne 1994, 157. Siitari-Vanne on tarkastellut ra-
kennuslain aikaista, 1980-luvulla käytyä keskustelua liian tiukkojen tai vastaavasti liian väljien kaavo-
jen seurauksista. Liian tiukkojen kaavojen on todettu johtavan epäajankohtaisiksi tultuaan usein poik-
keuslupamenettelyihin. Toisaalta, jos kaavan rakentamista ohjaavat puitteet ovat taas kovin avoimet, 
ei niissä suoda myöskään rakennusvalvonnalle juridisia puuttumismahdollisuuksia. 
857 Vrt. Sture Balgård, Täydennysrakentaminen puukaupungissa. Ympäristön analyysimenetelmä so-
peutuvan rakentamisen avuksi (alkuteos Nya hus i en gammal stad. Stadskaraktär och bebyggelsean-
passning i bevarandeområden, 1976, suom. Sirkka Heinonen). Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki 
1982, 23-29. Balgårdin analyysimenetelmä onnistuneen täydennysrakentamisen kriteereiden hahmot-
tamiseksi perustuu raja-arvojen laskemiseen olemassa olevasta rakennuskannasta. Uudisrakentaminen 
tulisi sopeuttaa mittasuhteiltaan näiden raja-arvojen väliin ääriarvoja kuitenkin välttäen, jotta alueen 
luonne ei muuttuisi. Menetelmässä tarkastellaan rakennuksen ja eri rakennusosien dimensioita sekä 
rakennuksen suhdetta alueeseen mm. kadun ja tontin osalta. 
858 Karkeita virheitä ja peruuttamattomia menetyksiä on pidetty perusteena myös Vanhan Porvoon 
asemakaavan tiukoille suojelumääräyksille. Ks. esim. ”Vanhaa kaupunkia koskevat asemakaavalliset 
suunnittelutavoitteet”. SAFA:n detaljikaavaseminaarin 1966 pohjalta laadittu arviointi. Vanha Porvoo. 
Erikoispainos / Arkkitehti 3/1971, 4. Laajaa säilyttämistä pidetään perusteltavana, koska puukaupun-
geista on vain rippeet jäljellä ja nekin uhanalaisia. Tästä syystä Vanhan Porvoon arvokas rakennuskan-
ta katsotaan tarpeelliseksi säilyttää mahdollisimman täydellisenä. 
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sikään, eli vielä anonyymimmäksi, vaikka anonyymejähän monet talot on 
vanhastaan. […] Kaupunki on niin monimutkainen organismi, ettet sä saa si-
tä kaavalla haltuun. Ylipäätään haltuunotto on rationalismin tapa ajatella, 
että olisi jotenkin halussa, että joku olisi niin viisas, että voisi sanella sen 
kaavaan, rakennusvalvontaan, voisi sanella sen kaiken etukäteen. Kun maa-
ilma on niin täynnä yllätyksiä, jossain kohtaa kaavan tiukkuus pitäisi loppua. 
Mutta mikä on se kohta, ettei estetä hyvää suunnittelua, mutta miten pysty-
tään torjumaan ne huonot, joita meidän arkipäivä on valitettavasti enemmän 
täynnä. On enemmän simppelin luokan virheitä, kuin että positiivisessa mie-
lessä poikettaisiin. […] Kun kaavassa on määräyksiä kattokulmista tms., ne 
on niin kategorisia, että niitä tulkitaan lähes lainomaisesti. Että löydettäisiin 
joku aparaatti, väljempi, joka antaisi suunnan, mutta mahdollisuuden poiketa 
siitä suunnasta silloin, kun se on perusteltu.” (MV47) 

Myös arvot suojeltavien kohteiden suhteen voivat muuttua asemakaavalle asetuis-
ta tavoitteista. Ristiriitoja voi tällöin kärjistää se, ettei asenneilmapiiri ole muotou-
tunut tilannekohtaiselle harkinnalle suotuisaksi. 

”Aika vaikeaa, vaikka on kaava, niin pitkälle on päättäjien mieltymyksestä 
kiinni, mitä saa tehdä. Asemakaavahan ei sido Vaporaa. Se on nähty tässä 
peruskorjaushankkeessa. […] Tällä hetkellä Vaporassa on aika vahvoja ihmi-
siä. On Museovirastosta ihmisiä, jotka sanovat, että heidän näkemyksensä on 
tämä, mutta sehän on kuin veteen piirretty viiva. Se on heidän henkilökohtai-
nen mielipiteensä, mutta ei pohjaudu mihinkään paperiin. […] Ei, se on täl-
laista heidän kanssaan. Siinä on aitta, joka on asemakaavassa selkeästi mer-
kitty asuintiloiksi. Kaupungin virkailijatkin ovat katsoneet sen olevan asuinti-
laa. Museoviraston mielestä se on niin ainutlaatuinen aitta, ettei voi kerta 
kaikkiaan rakentaa asuintilaksi. Pitää vain jättää pihaan kylmäksi aitaksi. 
[…] On vaan niin ainutlaatuinen ja uniikki täällä. Omistajalle se on kuitenkin 
220 m² rakennusoikeutta. Olen kysynyt kaupungilta, kuinka tämä korvataan 
omistajalle. Ei heillä ole siihen mitään ajatusta. Vuoden -92 kaavassa, jonka 
Museovirasto on vielä hyväksynyt, se on merkitty asuintilaksi. Me vedetään 
kaupunki ja Museovirasto siitä vastuuseen. Laitetaan sinne kirjelmät, miten 
he ajattelevat asian. Vuonna -92 Museovirasto on ajatellut sen asuintilaksi ja 
nyt 2003 ei saa. Kymmenessä vuodessa kanta on muuttunut.”859 (PY22) 

                                                        
859 Kyseinen Vanhan Porvoon suojelukaava on vahvistettu v. 1993. Kaavan vanhenemisen problema-
tiikasta ks. myös Mansikka, Korsström & Pfeiffer 1991, 21. Todeten Vanhan Porvoon nykyistä edelli-
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Postimerkkikaavoitusta ja poikkeuslupamenettelyä, joihin on saatettu päätyä ase-
makaavan vanhennuttua vallitsevaa tilannetta ja tavoitteita vastaamattomaksi, on 
pidetty usein hätäratkaisuina ja merkkinä pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun 
epäonnistumisesta. Toisaalta tällaisen palasittain toteutuvan tilanneharkinnan voi 
katsoa edustavan taktista välinettä tarttua hetkeen ja oivaltaa, mikä on juuri nyt 
tärkeää.860 Strateginen herkkyys, ajan hermolla pysyttelevä valppaus on johtanut 
myös suojelumerkinnöin varustettujen postimerkkikaavojen laatimiseen kuten 
Vanhan Porvoon ja Vanhan Raahen rajoilla. Palasittain toteutuvan suunnittelun 
arvot eivät tarkoita kuitenkaan sitä, että laajojen aluekokonaisuuksien suunnitte-
lusta tulisi luopua. Pikemminkin tulisi pohtia, olisiko näitä muutoksenhallinnan 
tapoja mahdollista yhdistää jättämällä laajoja kokonaisuuksia kattavaan pitkäntäh-
täimen suunnitelmaan enemmän joustoa tilannekohtaiselle harkinnalle. Näin olisi 
asennoiduttava jatkuvaan harkintavalmiuteen täydentää ja tarkentaa pitkäntähtäi-
men suunnitelmaa. Uhkakuvia voi tietysti esittää siitä, että kaupunkirakentaminen 
muodostuu esimerkiksi taloudellisten voimien ajamaksi riistoksi. 

Vanhassa Porvoossa asemakaava ei itse asiassa sido uudisrakentamista ko-
vinkaan tiukasti tiettyyn yksityiskohtaiseen muodonantoon niiden rajoitusten li-
säksi, minkä rakennusalaan liittyvät merkinnät ja rakennusoikeus muodostavat. 
Kun erityismääräykset edellyttävät lähinnä hankkeen soveltumista katu-, kortteli 

                                                        
sen eli v. 1974 asemakaavan tarkistamisen ajankohtaiseksi kirjoittajat pitävät tärkeänä mm. sitä, että 
arvokkaimpien pihapiirien säilyminen aittoineen turvattaisiin paremmin. Yleisen mielipiteen he totea-
vat muodostuneen suojelulle yhä suotuisammaksi. Osoituksena he pitävät sitä, että omistajien kanssa 
on aikaansaatu herrasmiessopimuksia, joiden varassa on pystytty estämään ilman suojelumerkintää 
jääneiden rakennusten purkamista ja edistämään tapauskohtaisesti rakennusoikeuden jättämistä hyö-
dyntämättä. Uuteen kaavaan aiottuja periaatteita olisi siten sovellettu käytännössä pitkään ennen kaa-
van luonnosteluakaan. Koska menetelmä ei ole kirjoittajien mukaan tiukoissa tilanteissa kuitenkaan 
pätevä, todetaan vasta kaavan saattamisen ajan tasalle turvaavan tilanteen. Toisaalta, kun uusikin kaa-
va taas vanhenee, kuten sitaatti osoittaa, voitaisiin ajatella, että myös ”herrasmiessopimusten” paino-
arvoa tulisi kasvattaa. Aitan osalta päästiin ratkaisuun hyvässä yhteisymmärryksessä, kun tontille aset-
tuneet osakkaat lopulta lunastivat aitan ns. kiinteistönjalostajalta. Aittaan tehtiin yhteiset saunatilat jo 
aiemmin muutettuun päätyyn sekä varastotilaa (puhelinhaastattelu 13.06.08, Porvoon asemakaava-
arkkitehti Anneli Naukkarinen). 
860 Aija Staffans & Liisa Horelli, ”Kysymyksiä kaupunkipolitiikasta”. Katse kaupunkiin. Kirjoituksia 
kaupungista (toim. Mikko Mansikka et al.). Ympäristöministeriö. Helsinki 1995, 174. Kritisoiden 
suurten alueellisten yksiköiden kerralla rakentamista kirjoittajat puoltavat kaupungin rakentumista pa-
lasittain. Pala palalta suunnittelusta yhtenä postmodernin ajan vastareaktioista modernille kaupunki-
suunnittelulle ks. Pasi Mäenpää, ”Modernismi Suomessa”. Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kylä, 
kaupunki (toim. Kirsi Saarikangas, Pasi Mäenpää & Minna Sarantola-Weiss). Tammi. Helsinki 2004, 
520. Poikkeamisesta ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 171 § ja 172 §. Poikkeamiseen esim. 
rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä tai vähäistä suurempaan poikkeamiseen asema-
kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tarvitaan alueellisen ympäristökeskuksen lupa. Poikkeaminen 
ei saa vaikeuttaa esim. rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
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ja pihakokonaisuuteen, rakennusmateriaalien ja värien soveltuvuutta historialli-
seen kaupunkikuvaan sekä alueelle ominaista kattomuotoa ja kaltevuutta, voidaan 
puhua varsin väljästä ja harkinnanvaraisesta ilmaisusta.861 Vanhassa Raahessa väl-
jyyttä on tuonut erityisesti rakennusoikeus, jonka volyymin vaikutuksia on taas 
vaikea enää eliminoida yksityiskohtaisemmilla, rakennuksen mittasuhteita koske-
villa kaavamääräyksillä. Tällaisella väljyydellä ei kuitenkaan välttämättä edistetä 
rakennushankekohtaista tilanneharkintaa, vaan sidotaan ratkaisut pikemminkin 
sallivaan asenteeseen muutosvolyymin suhteen. Onhan asemakaava myös maan-
omistajan oikeuksia turvaava asiakirja. Joustavallekin harkinnalle lienee siksi 
suotavaa luoda riittävät puitteet, joihin nojautua. Harkinnan tulisi puolestaan pe-
rustua pätevään kontrolliin moniarvoisena ja vuorovaikutteisena osallisuutena 
alueen kehittämisen strategisia päämääriä hukkaamatta.862 Sen ei tulisi merkitä 
muutoksenhallinnan kadottamista, mikä on vaarana hapuiltaessa vailla selkeitä 
kriteereitä rakennetun ympäristön laatutekijöistä. 

”Ei piirustukset sano mulle mitään. Oltiin hirveän yllättyneitä kaikki, että 
tuollainenko siitä tuli (Pikkulahden uimakopista). Teknisessä lautakunnassa 
on maanviljelijä, pizzerian pitäjä, yksi keskustalta on rakennusmestari nainen, 

                                                        
861 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.06.1993. 
Ks. myös Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 10-13. Uudisraken-
nusten kerrosala sisältyy tontin kokonaisrakennusoikeuteen. Ehdotettuja rakennusoikeuksia ei ole jaet-
tu eri rakennusaloille asemakaavakartassa, vaan niistä on olemassa kartta kaavoittajalla. Menettelyä 
perustellaan sekä piirustusteknisillä syillä että joustavuuden säilyttämisellä. Uudisrakennusten kokoa 
ja muotoa määrittävät rakennusala ja kerrosluku. Vain oleellisiksi katsotuissa paikoissa on ilmoitettu 
rakennuksen korkeutta rajoittava määräys ja harjan suunta. Lisäksi uudisrakentamista ohjataan yleis-
määräyksillä koskien rakennuksen sopeutumista kaupunkikuvaan ja kortteliin sekä kattomuotoa ja ra-
kennusmateriaalia. Joustava periaate oli omaksuttu jo Vanhan Porvoon edelliseen, v. 1974 asemakaa-
vaan. Ks. kaavan tarkastelua Olli-Pekka Riipinen, ”Kaavoitus ja rakennussuojelu”. Suomalaisia puu-
kaupunkeja. Porvoo (Elisa El Harouny et al.). Selvitys 5 a/1995. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön 
osasto. Helsinki 1996, 27. Riipinen toteaa, että kaavamääräysten yleispiirteisyydestä johtuen raken-
nustarkastuksella ja Vanhan Porvoon rakennustoimikunnalla on ollut sekä suuri vastuu että toisaalta 
suuri vapaus ohjata rakentamista. 
862 Maankäyttö- ja rakennuslain kehittymisestä joustavan harkinnan suuntaan ks. Jääskeläinen & Syr-
jänen 2003, 45-46. Kirjoittajien mukaan nykyisessä laissa asemakaavan sisältövaatimukset on esitetty 
aiempaa rakennuslakia niukemmassa ja joustavammassa muodossa. Keskeisiksi kaavoitusta ja raken-
tamista ohjaavaa laatutasoa määritteleviksi säännöksiksi muodostuvat 1 §, 5 § ja 12 §. Kaavoituksen 
ohjauksessa on määrä ohjata keskeisesti kaavoitusprosessia, jonka kautta lopputulos muotoutuu. Ajat-
telutavassa on siten refleksiivisen oikeuden piirteitä, jossa annetaan vain puitteet päätöksenteolle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on lain rakenteen yksinkertaistaminen ja ohjauksen aiempaa 
suurempi joustavuus siinä mielessä, että suunnittelun vaatimustaso pyritään asettamaan suunnittelutar-
peen mukaan. Arvoperustaiset joustavat normit ja tulevaisuuteen suuntautuva, tarkentuva suunnittelu 
merkitsevät laajan harkinnan korostumista maankäyttöä ja rakentamista koskevassa päätöksenteossa. 
Toisaalta lupien suuret taloudelliset merkitykset ja maanomistajiin kohdistuvat oikeusvaikutukset pai-
nottavat edelleen tarvetta normisidonnaiseen, täsmälliseen sääntelyyn. 
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mutta ei koskaan sano mitään, sitten on yksi työtön. Ollaan tällaisia köppä-
läisiä kaikki. Ei ole hirvittävää asiantuntemusta, 11 henkilöä. Ehrströmin talo 
tuli meille, oli kai poikkeuslupa, piti tulla vielä valtavampi, mutta pienennet-
tiin sitten, ettei pihalle tullut niin paljon rakennuksia. […] Sekin (palvelukoti) 
yllätti, että mitenkä siitä noin kauhean korkea tuli ja vei koko sen tilan. Eihän 
se paperilla kun katsot, niin ei sitä voi kuvitella, miten paljon metrejä jää sii-
hen pihaan.” (RL41) 

”Viranomaisten tarkkuus on siinä mielessä hyvä, ettei yksityisiltä ihmisiltä 
voi mitenkään vaatia, että he tietäisivät. Silti sitä joskus hämmästelee viran-
omaisten tulkintaa. Voisivat olla ankarampia. Joskus on erittäin ankaraa pie-
nissä yksityiskohdissa, mutta joissain isoissa asioissa taas ei niin tarkkaa. 
Esim. autotalleja on sallittu näkyville paikoille, vaikka olisi voitu sijoittaa 
samalle tontille huomaamattomamminkin. Ne eivät kuulu kadunpuoleisille 
julkisivuille. Tässä on pari räikeää, uutta esimerkkiä. […] Täällä on hyvin 
ristiriitaista. Ulkopuolisen on hyvin vaikea ymmärtää päätöksiä. Itse joudut-
tiin korjaamaan hyvin homeinen pieni mökki, jonka olisin alkuvaiheessa aja-
tellut purkaa. Se on suojeltu, mutta hyvin lähellä naapurin rakennusta. Se tu-
lee aina olemaan kostea. Se on nyt peruskorjattu, tuli aika kallis, lahot hirret 
ym. Ei anottu purkulupaa, otettiin vaan suojelumääräys vakavasti.” (PA02) 

”Jotkut jutut ihmetyttää. Elintasosiipiä on tullut ihan viime vuosina. Sitten 
Naukkarisen putiikki (Vapora) tuumii jälkeenpäin, että tuommoinenko siitä 
tuli. Tähän lähelle tuli hirveän iso talo. Viereiset näyttää nyt leikkimökeiltä. 
Öljymaalipinta vielä vain suurentaa taloa. Perinteisesti tämä on ollut käsityö-
läiskatu, mutta uusi talo on kuin kartano.”863 (PA06) 

Kaupunki ei ole myöskään vain kokoa ja näköä. Sitäkin voitaisiin miettiä, minkä-
laisen elämäntavan juurtumista alueelle tuetaan. Kaupungin näkymätön todelli-
suus, kuten yhteisöllisyys ja ihmissuhteiden herkät säikeet, voi olla vaikea suun-
nittelutehtävä, mutta tuskin silti aivan mahdoton – antaahan kaupungin fyysinen 
olemus näille voimille puitteensa. 
                                                        
863 Kommentissa on kyseessä kirkon itäpuolella sijaitseva Itäisen Pitkäkadun varsi. Kaupunkikuvalli-
sista alueista suojelun lähtökohtana ks. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. 
Porvoo 1989, 14. Vanhan Porvoon kaupunkikokonaisuus mainitaan rikkaaksi eri sosiaaliluokkien ase-
tuttua asumaan omille alueilleen ja rakentamaan niitä eriluonteisiksi. Kauppiaat ja virkamiehet asuivat 
kaupungin parhailla paikoilla, kauppiaat jokivarressa sekä raatihuoneen tienoilla ja virkamiehet kirkon 
ympärillä. Käsityöläiset sijoittuivat kaupungin etelä- ja pohjoisliepeille ja köyhät kirkosta itään sijoit-
tuvalle vaikeakulkuiselle mäelle. Varallisuuserot heijastuivat luonnollisesti rakentamiseen. Tämä alu-
eellinen jako todetaan nykyisen rakennussuojelun yhdeksi lähtökohdaksi. 
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”Viereiselle tontille rakennettiin liian suuri talo. Vapora vaati talon näyttävän 
Vanhan Porvoon ”portilta”, mikä on ristiriidassa ympäristön vanhojen ra-
kennusten kanssa, jotka pienenevät kaupunginosan laitoja kohden. Asukkaat 
eivät sovi alueelle, ovat Porvoon ympäristöstä ja tuovat erilaisen kulttuurin 
alueelle. Ovat perustaneet amerikkalaistyylisen puutarhan, jossa on meluavat 
puutarhanhoitokoneet.” (PA09) 

3.3.5 Maankäyttö- ja rakennuslain periaatteet 

Rakennussuojelua koskevasta erityislainsäädännöstä huolimatta perustan rakenne-
tun ympäristön hoidolle muodostavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä täy-
dentävä maankäyttö- ja rakennusasetus.864 Lain merkittävimmät muutokset ra-
kennuslain aikaiseen järjestelmään verrattuna koskevat kunnan aseman vahvistu-
mista alueensa maankäytöstä päättävänä tahona luovuttaessa kaavojen alistami-
sesta valtion viranomaisten vahvistettaviksi, vuorovaikutuksen parantamista ja 
kuntalaisten osallistumista omaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä 
kuntatason kaavoja koskevien valitusten ohjaaminen hallintoviranomaiselta vuo-
den 1999 lopulla perustettuihin alueellisiin hallintotuomioistuimiin. Lisäksi pois-
tettiin haja- ja taaja-asutuksen välinen jaottelu. Maankäyttö- ja rakennuslaki on 
kytketty myös kiinteämmin osaksi ympäristölainsäädäntöä, joka koskee esimer-
kiksi ympäristövaikutusten selvittämistä kaavaa laadittaessa. 865  Kaavaa varten 
edellytettävät riittävät selvitykset ja tutkimukset koskevat myös kulttuurisia vai-
kutuksia.866 

                                                        
864 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) tulivat 
voimaan vuoden 2000 alussa. Maankäyttö- ja rakennuslakia on ehditty jo muuttaakin. Ks. Säädösko-
koelma 1441/2006. Annettu Helsingissä 29.12.2006. Uudistetut säädökset tulivat voimaan 1.3.2007. 
Muutokset ja lisäykset eivät koske tässä tutkimuksessa rakennetun kulttuuriperinnön suojelun kannalta 
käsiteltyjä lain säädöksiä. Kulttuuriperinnön osalta kuitenkin esim. 66.2 §:ää on tarkennettu muiden 
kuin maakuntakaavaa koskevien viranomaisneuvotteluiden osalta silloin, kun on kyseessä valtakun-
nalliset tai tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet tai muutoin erityisen merkittävät yhdyskuntara-
kenteelliset vaikutukset, luonnonarvot, kulttuuriympäristö tai valtion viranomaisen kannalta tärkeä to-
teuttamisvelvollisuus. Tällaisista viranomaisneuvottelusta todetaan säädettävän tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Muutostarpeista ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta. HE 81/2006 vp sekä Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio laista saaduista 
kokemuksista. Suomen ympäristö 781. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 2005. 
865 Maankäyttö- ja rakennuslain aiheuttamista keskeisistä uudistuksista ja erityispiirteistä ks. Ekroos & 
Majamaa 2005, 7-8.  
866 Ks. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 9 §. Vaatimus kaavan toteuttamista koskevasta ympä-
ristövaikutusten selvittämisestä otettiin jo rakennuslakiin lisäyksenä (lakimuutos 469/1994), kun laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) säädettiin v. 1994. Ympäristövaikutuksella ao. 
laissa (2 §) tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suo-
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Lain yleisenä tavoitteena (1 §) mainitaan sellainen osallisten keskinäisen vuo-
rovaikutuksen myötä toteutuva alueiden käyttö ja rakentaminen, joka luo edelly-
tyksiä hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Alueiden käytön suunnittelutavoitteina (5 
§) mainitaan rakennetun ympäristön osalta erityisesti ympäristön kauneuden ja 
kulttuuriarvojen vaaliminen. Tietysti myös säädöksessä asetetut tavoitteet esimer-
kiksi yhdyskuntien toimivuudesta, hyvästä rakentamisesta, luonnonvarojen sääs-
teliäästä käytöstä, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuudesta sekä ympäristön 
terveellisyydestä, turvallisuudesta ja sosiaalisesta toimivuudesta voidaan tapauk-
sen mukaan liittää rakennetun ympäristön vaalimisperusteiksi. Rakentamisen oh-
jauksen tavoitteiksi (12 §) on asetettu paitsi hyvän elinympäristön turvaaminen 
niin myös rakennetun ympäristön ja rakennuskannan jatkuvan hoidon ja kunnos-
sapidon edistäminen. Tavoitteellisena pidetään myös rakentamista, joka perustuu 
elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti 
toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin. Tavoitteita on 
tarkennettu useilla luonteeltaan velvoittavilla lainsäädöksillä.867  

Kulttuuriarvojen luominen ja säilyttäminen on kiinnostava lainkohta pohdit-
tavaksi. Kulttuuriarvot merkitsevät kulttuuripiirissä – yhteiskunnassa, ihmisten ar-
jessa ja elämän käytännöissä – tavalla tai toisella myönteisiksi koettuihin seikkoi-
hin liitettyjä arvoja. Kulttuuriarvoja luovana ratkaisuna ymmärrettäneen äkkisel-
tään tietyin kriteerein korkeatasoiseksi arvioitavan rakennetun ympäristön tuotta-
minen. Kulttuuriarvojen säilyttäminen taas merkitsisi arvokkaaksi koetun raken-
netun ympäristön ylläpitoa rinnastuen siten kulttuurihistoriallisten arvojen perus-

                                                        
messa tai sen alueen ulkopuolella. Vaikutusten kohteeksi mainitaan esim. yhdyskuntarakenne, raken-
nukset, maisema ja kulttuuriperintö, jotka miellettäneen selkeimmin kulttuurisiin vaikutuksiin. Muina 
vaikutusalueina todetaan mm. ihmisen elinolot ja viihtyisyys, luonto eri elementteineen sekä luonnon-
varojen hyödyntäminen. Huomionarvoinen on säädökseen tehty lisäys (5.3.1999/267), jossa vaikutus-
ten kohteeksi todetaan myös edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Tämä 
kohta voitaisiin tulkita myös kulttuuristen vaikutusten ulottuvuudeksi. Siten vaikutuksia ei tulisi tar-
kastella erikseen koskien esim. rakennuskantaa, vaan suhteessa käyttäjiin ja elämäntapoihin. Selvitys-
ten ja tutkimusten riittävyydestä ks. Ekroos & Majamaa 2005, 40-43. Kirjoittajat toteavat 9 §:n olevan 
kirjoitettu velvoittavaan muotoon, jolloin siihen on mahdollista vedota esimerkiksi muutoksenhaussa. 
Selvitysten ja tutkimusten riittävyyden suhteen ei ole olemassa yleistä säännöstä, vaan se tulee arvioi-
da tapauskohtaisesti. Kirjoittavat tähdentävät kuitenkin sitä, että muutoksenhaun argumentoinnissa on 
ilmaistava selkeästi, millaiset tutkimukset ja selvitykset olisivat olleet tarpeen. 
867 Ks. esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 13 § (Suomen rakentamismääräyskokoelman 
noudattaminen), 117 § (rakentamiselle asetettavat vaatimukset), 118 § (rakennustaiteen ja kaupunki-
kuvan vaaliminen), 119 § (huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa), 135 § (rakennusluvan edellytyk-
set asemakaava-alueella), 139 § (purkamisluvan edellytykset), 166 § (rakennuksen kunnossapito), 167 
§ (rakennetun ympäristön hoito ja pitäminen siistinä) sekä 182 § (pakkokeinot). Ks. säädöksistä myös 
tämän kirjan lukua 3.5.2 ”Kohti ylläpidon kulttuuria”. 



 311 

teella tapahtuvaan vaalimiseen. Toisaalta, kun puhutaan arvojen luomisesta, on se 
ennen kaikkea merkitysten syntymistä. Se voi liittyä ympäristön aineelliseen työs-
tämiseen, mutta ei välttämättä. Kulttuuriarvojen luominen voi merkitä yhtä hyvin 
tietyistä fyysistä todellisuutta muuttavista ratkaisuista pidättäytymistä. Kulttuu-
riarvon muodostuminen perustuu tällöin jonkin jo olemassa olevan huomaami-
seen arvokkaaksi. Näin esimerkiksi tapahtumat puukaupunkien pelastamiseksi 
purkamiselta ovat olleet kulttuuriarvoja luovaa toimintaa siinä missä aiempien 
sukupolvien työ puukaupunkien aineellisena muodonantona. Kohteen kulttuuri-
historiallistenkin arvojen osoittaminen voisi siten olla kulttuuriarvojen luomista. 

Vastaavasti arvojen säilyttäminen ei rajaudu vain merkittäväksi koetun raken-
netun ympäristön säilymiseen. Arvojen voi ajatella säilyvän, jos ihmisen ja raken-
netun ympäristön välinen suhde säilyy mielekkäänä. Mielekkyys taas voi perustua 
lukuisiin eri tekijöihin, tarvittaessa uudistumiseenkin. Sekä kulttuuriarvojen luo-
minen että säilyttäminen on lopulta jatkuvaa punnintaa muutoksen ja pysyvyyden 
välillä, eikä niitä kannattaisi siksi asettaa liiaksi vastakkain. Rakennuksen purka-
minen laadukkaan uudisrakentamisen tieltä tai havahtuminen sen arvon mukai-
seen säilyttämiseen ovat yhtä lailla kulttuuriarvoja luovia tekoja. Laki (118 §) 
edellyttää kaiken rakennettuun ympäristöön kohdistuvan toiminnan osalta lähtö-
kohtaista harkintaa siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita 
rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Vaatimus ei koske vain kaavassa tai sel-
vityksissä osoitettuja suojelukohteita, vaan periaatteessa koko rakennettua ympä-
ristöä. 

Eri kaavatasoja, maakunta- (28 §), yleis- (39 §) ja asemakaavatasoa (54 §) 
koskevissa sisältövaatimuksissa korostetaan kulttuuriperinnön, maiseman ja ra-
kennetun ympäristön vaalimista.868 Kaikilla kaavatasoilla voidaan antaa suojelu-
määräyksiä (30§, 41 § ja 57 §), jos jotakin kohdetta on maiseman, luonnonarvojen, 
rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ym-
päristöarvojen vuoksi suojeltava.869 Maankäytön ohjausta täydentävissä kuntien 

                                                        
868 Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 36. Strategiassa todetaan maakuntakaavojen olevan aiempia 
seutukaavoja suurpiirteisempiä, jolloin olisi huolehdittava siitä, ettei seutukaavojen rakennusperinnön 
vaalimista koskeva informaatio häviä koskien erityisesti valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkit-
täviä kohteita. Yleiskaavaa kunnat voisivat käyttää strategian mukaan enemmänkin luodessaan edelly-
tyksiä rakennusperinnön hoidon kannalta merkittävien aluekokonaisuuksien säilymiselle. Asemakaa-
van ansioksi mainitaan mahdollisuus uuden ja vanhan yhteensovittamiseen eheyttävällä täydennysra-
kentamisella. Uudisrakentamista suosivat, vanhentuneet kaavat nähdään esteenä rakennusperinnön 
hoidolle, vaikka säilyttäminen olisi käytännössä jo omaksuttu alueen kehittämisen lähtökohdaksi. 
869 Suojelumääräysten antamisesta asemakaavassa ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 57.2 § 
sekä 57.3 §, jossa säädetään erityisesti rakennussuojelulain (60/1985) 2 §:ssä tarkoitetun kohteen suo-
jelemiseksi tarpeellisista määräyksistä. 
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rakennusjärjestyksissä voidaan antaa niin ikään paikallisten olosuhteiden, kulttuu-
ri- ja luonnonarvojen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen 
kannalta tarpeellisia määräyksiä (14.2 §). Asemakaavan tarkoitukseksi (50 §) 
luonnehditaan mm. rakentamisen ja muun maankäytön ohjaus paikallisten olosuh-
teiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja olemassa olevan 
rakennuskannan käytön edistämisen edellyttämällä tavalla. 

Asemakaavan sisältövaatimukset saattavat aiheuttaa kuitenkin ristiriitatilan-
teita edellyttäessään paitsi rakennetun ympäristön ja siihen liittyvien erityisten ar-
vojen säilyttämistä niin myös kohtuullisuutta maanomistajaa tai muun oikeuden 
haltijaa kohtaan kaavalle asetettavia tavoitteita ja vaatimuksia kuitenkaan syrjäyt-
tämättä (54.2 § ja 54.3 §). Kohtuullisuuden ja kaavalle asetettujen tavoitteiden vä-
linen punninta on tulkinnanvarainen harkintakysymys, josta on myös olemassa 
arvokkaaksi havaitun rakennuskokonaisuuden suojelemisen hyväksi tehty oikeu-
den päätös.870 Harkinta voi toisaalta johtaa myös kokonaisuuden ominaisluonnetta 
heikentäviin kompromisseihin, joissa turvataan joitain ympäristön merkittävim-
miksi koettuja piirteitä, kuten arvorakennuksia, antamalla rakennusoikeutta vas-
taavasti hyvitykseksi. Tässä korostuisi siten edelleen yksittäisten rakennusten säi-
lyminen piittaamatta kokonaisuuksien luonteesta. Menettely on todettu huonoksi 
jo 1960-luvun kaavoja tarkasteltaessa – olkoonkin, että niissä tarjottu rakennusoi-
keus saattoi olla huikeasti enemmän, kuin nykyään tohditaan antaa.871 Maankäyt-
tö- ja rakennuslain tulkinnassa elää silti edelleen hyvittelyn henki, mikä voi mu-
rentaa lähtökohtaiselle suojelulle luotua perustaa.872 

                                                        
870 Ks. korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä KHO 4.2.2004/179. Päätösselosteessa todetaan seuraa-
vasti: ”Asemakaavan muutos, joka mahdollisti entisen Oy Volvo Auto Ab:n rakennuskokonaisuuden 
purkamisen Helsingin Vallilassa, ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin vaati-
musta, jonka mukaan asemakaavaa laadittaessa tulee rakennettua ympäristöä vaalia eikä siihen liitty-
viä erityisiä arvoja saa hävittää. Korkein hallinto-oikeus perusti ratkaisunsa kaavoitusmenettelyssä 
saatuun selvitykseen rakennuksen arvosta ja otti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 54.2 §:n 54.3 
§:n keskinäisen suhteen sekä mainitun lain kohdat 57.2 § ja 57.3 §. Kaavaa laadittaessa ei ollut riittä-
västi selvitetty, voidaanko se laatia maankäyttö- ja rakennuslain 54.2 §:n 54.3 §:n vaatimukset yhteen-
sovittavalla tavalla.” 
871 Ks. Mattinen 1985, 27. 
872 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta rakennussuojelusta ks. Ekroos & Majamaa 2005, 298-301. 
Kirjoittajat pitävät suojelumääräyksiä sisältävää kaavaa useimmiten sellaisena, että sitä laadittaessa ja 
kaavaa kokonaisuutena arvioitaessa on voitu päätyä kiinteistönomistajan kannalta kohtuulliseen rat-
kaisuun. Kaavan sisältö ja kiinteistönomistajan asema tulevat arvioiduiksi hänen omistamansa kiin-
teistön käyttömahdollisuuksien kannalta. Heidän mielestään on tavanomainen käytäntö osoittaa suu-
rempi rakennusoikeus tonteille, joilla on suojeltavia rakennuksia. 57.2 §:n mukaisessa rakennussuoje-
lussa voidaan kirjoittajien mukaan antaa vaihtoehtoisia kaavamääräyksiä, jolloin toisia sovelletaan, jos 
olemassa oleva rakennus säilytetään ja toisia jos vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. 
Rakennussuojelun toteutumisen kannalta he katsovat kuitenkin olennaiseksi, että vaihtoehtoisia kaa-
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Tavoitetta olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisestä (50 §) voi 
heikentää myös piintynyt käytäntö, jonka mukaisesti suojelu on perusteltava kult-
tuurihistoriallisin arvoin esimerkiksi inventoinneissa ja johon pitää erikseen mää-
räyksin velvoittaa. Miksei vastaavasti uudisrakentamisen suhteen edellytetä lupa-
käytäntöjen yhteydessä selvitystä siitä, minkälaisia kulttuuriarvoja tullaan luo-
maan? Käytännössä olemassa olevan rakennetun ympäristön ensisijainen säilyt-
täminen lienee vieläkin korulause. Se on tärkeä, kestävää kehitystä ja ihmisten 
juurevuuden tunnetta ylläpitävä saavutus sinänsä, mutta vasta periaatteellinen läh-
tökohta, joka vaatii tuekseen asenteiden ja käytännön keinojen kehittymistä. Peri-
aatteiden omaksumiselle antaisi suuntaa esimerkiksi asemakaavojen ajanmukai-
suuden tarkistaminen lainhenkeä kunnioittaen ja menettelymahdollisuuksia hyö-
dyntäen. 

3.3.6 Kansallinen kaupunkipuisto 

Uutena laajoja alueellisia kokonaisuuksia vaalivana menetelmänä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on luotu mahdollisuus kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen. 
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallis-
ten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja 
hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Kansalliseen kaupun-
kipuistoon voidaan sisällyttää alueita, jotka on osoitettu maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisessa kaavassa puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi 
maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta 
sopivaan käyttöön. Puistoon voidaan osoittaa valtion, kunnan tms. julkisyhteisön 
omistamia alueita ja muita alueita omistajan suostumuksella. Kansallinen kau-
punkipuisto voidaan perustaa ympäristöministeriön päätöksellä kunnan hakemuk-
sesta tai kunnan puoltaessa perustamista lausunnollaan.873 Kansallisen kaupunki-
puiston perustamispäätökseen voidaan kunnan suostumuksella liittää myös alueen 
olennaisten arvojen säilymisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Muut tarpeelliset 
määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka kunta laatii yhdessä 
alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Suunnitelma edellytetään laadittavaksi 
vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden oloihin asia huomattavasti vai-

                                                        
vamääräyksiä annettaessa rakennuksen säilyttäminen muodostuu edullisemmaksi mm. rakentamisen 
tehokkuus ja maanomistajan velvollisuudet huomioon ottaen. 
873  Kansallisen kaupunkipuiston määritelmästä ja perustamisesta ks. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999), 68-69 §. 
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kuttaa. Kyseiset määräykset on otettava huomioon kaikentasoisessa aluetta kos-
kevassa kaavoituksessa sekä muussa suunnittelussa ja päätöksenteossa.874 Määrä-
yksiä voidaan myös muuttaa tai puisto lakkauttaa, jos alueen arvo on olennaisesti 
laskenut tai erittäin tärkeä yleisen edun mukainen hanke sitä vaatii. 

Ensimmäiset kansalliset kaupunkipuistot perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 
2001 sekä Heinolaan ja Poriin vuonna 2002. Ympäristöministeriön mukaan kau-
punkipuistojen verkostoon on tarkoitus ottaa kymmenkunta erilaista kaupunkia 
ympäri Suomea.875 Kyseessä ei olisi siten kovin yleisesti sovellettava kaupunki-
suojelumenetelmä, vaan kansallisesti edustavimpien miljöökokonaisuuksien tur-
vaaminen. Porvoossa on tehty esiselvitys Porvoonjokilaakson kulttuurimaisemaan 
ulottuvan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta, johon kuuluisi myös Van-
han Porvoon alue.876 Vastaavalla tavalla voisi mahdollisesti myös Vanhan Raahen 
ja siihen välittömästi liittyvän saaristomaiseman muodostaa kansalliseksi kaupun-
kipuistoksi. Onhan merellisellä kytkennällä perustansa jo Raahen historiassa pur-

                                                        
874 Puistoa koskevista määräyksistä, niiden muuttamisesta ja puiston lakkauttamisesta ks. Maankäyttö- 
ja rakennuslaki (132/1999), 70-71 § 
875Kansallisista kaupunkipuistoista ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225566&lan=FI 
(luettu 1.3.08, päivitetty 7.3.07) 
876 Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys. Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto 
2005 (luettu 27.8.07 sähköisessä muodossa http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1397), 33, 37-38. 
Esiselvityksen mukaan Porvoon kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ulottuu Porvoonjokilaak-
son kansallismaisemasta kantakaupungin läpi merelle asti. Alueeseen kuuluisi kaupungin keskustan 
läpi jatkuva rantapuistojen sarja sekä osa vanhaa kaupunkia. Kansallisen kaupunkipuiston katsotaan 
yhdistävän merkittävät historialliset alueet ja jokisuun arvokkaat luonnonalueet kokonaisuudeksi. 
Puistoon todetaan kuitenkin osoitettavan ensisijassa kaupungin tai muun julkisyhteisön omistuksessa 
olevia alueita, sillä muita alueita puistoon voitaisiin ottaa vain maanomistajan suostumuksella. Van-
hassa kaupungissa voimassa olevan asemakaavan suojelumääräykset todetaan silti huomattavasti tiu-
kemmiksi kuin kansallisesta kaupunkipuistosta johtuva suojeluvelvoite. Alue kulkisi kantakaupungin 
läpi lähinnä jokea ja rantoja seuraten. Aluerajauksesta ks. myös Porvoon keskeisten alueiden osayleis-
kaava, hyväksytty 15.12.2004. Aluerajauksen tarkennuksesta ks. tiedote 3.10.2007 ”Porvoon kansalli-
nen kaupunkipuisto” luettavissa http://www.porvoo.index.php?mid=1397. Tiedotteen mukaan rajausta 
on tarkennettu v. 2006. Puistoon kuuluisi nyt hyvin paljon yksityisten maanomistajien omistuksessa 
olevia alueita, koska mm. koko Vanha Porvoo ja kortteleita Empire-kaupunginosassa on otettu mu-
kaan. Suurimmilta yksityisiltä maanomistajilta samoin kuin lukuisilta yksityisiltä tontinomistajilta on 
jo saatu puiston perustamista koskeva suostumus. Porvoon kansallisen kaupunkipuiston toteuttamisai-
kataulusta ks. http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1255 (luettu 27.8.07). Porvoon kaupungin tavoit-
teiden mukaan alueen käyttö ja -hoitosuunnitelman sekä puistoa koskevan hakemuksen on määrä val-
mistua v. 2007 aikana, jolloin ympäristöministeriö voisi hyväksyä Porvoon kansallisen kaupunkipuis-
ton v. 2008. Vrt. Ekroos & Majamaa 2005, 361. Lähtökohtaisesti asumiseen ja elinkeinotoimintaan 
osoitettuja alueita ei lain tulkinnan mukaan voisi sisällyttää kansalliseen kaupunkipuistoon kuin poik-
keustapauksissa, kuten kaupunkikuvallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön sijaitessa laajemman puis-
toksi suunnitellun alueen keskellä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ole keinoja liittää yksityisiä alueita 
puistoon ilman omistajien suostumusta. 
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jelaivakaupunkina. Vanhan Raahen vaikutuspiiriin kuuluen ns. Meri-Raahea ko-
rostetaan myös tulevaisuuden tavoitteissa.877 

Kansallinen kaupunkipuisto osoittaa pyrkimyksen kokonaisvaltaisempaan 
näkemykseen ympäristöstä. Kaupunkipuistossa luonto ja rakennettu ympäristö 
yhdistyvät kokonaisuudeksi. Kansallisen kaupunkipuiston tulisi olla eheä ja laaja 
kokonaisuus sekä osa kaupunkirakennetta. Kriteereiksi on luonnehdittu kaupunki-
luonnon monimuotoisuutta, rakennetun kulttuuriympäristön sekä puisto- ja viher-
alueiden merkitystä. Ekologisuuden kriteeri edellyttää lajiston siirtymistä ja vuo-
rovaikutusta tukevia käytäviä. Jatkuvuus taas merkitsee liittymistä kaupungin ul-
kopuolisiin luonnonalueisiin ja maaseutuun. Kansallisen kaupunkipuiston perus-
taminen liittyy kiinteästi kaupungin maankäytön kehittämisen henkeen ja koko-
naisuuteen.878 Ote on pikemminkin kokoava kuin erotteleva, mikä on tervetullut 
suunta kaupunkien kehittämisessä. Tässä mielessä se toteuttaa eheyttävää kau-
punkisuojelua. 

Toisaalta on kyse taas yhdenlaisesta rajauksesta, jolla kaupungista erotetaan 
osa suojelun erityishuomion kohteeksi. On tietysti paikallaan vaalia tavalla tai toi-
sella yhtenäiseksi havaittuja alueita kokonaisuuksina, mutta myös hajanaisia tai 
muutoin epätyydyttäviä alueita saattaisi olla niin ikään tarkoituksenmukaista kyt-
keä osaksi hyviksi koettuja kokonaisuuksia niiden kehittämiseksi. Ulkopuolelle 
rajautuvien alueiden kehittäminen suhteessa kaupunkipuistoon, kuten myös kaa-
vassa suojeltuihin alueisiin ja kohteisiin, tulisi osata ottaa huomioon ainakin 
muussa maankäyttöä ja rakentamista koskevassa suunnittelussa. Riippuu myös 

                                                        
877 Ks. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. Raahen kaupunki / Suunnit-
telukeskus Oy, 11.4.2007, 7, 11. Raahen keskustaa kaavaillaan kehitettäväksi kulttuuriympäristöltään 
arvokkaana ja merenrannikon antamiin edellytyksiin perustuvana vetovoimaisena keskuksena. Kau-
pungin keskustan ranta- ja ruutukaava-alue on luettu kuuluvaksi matkailun vetovoima-alueeseen. Alu-
etta kehitetään meren läheisyyttä hyväksikäyttäen kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä vanhan puu-
kaupungin arvojen ehdoilla asumisen, matkailun, virkistyksen ja vapaa-ajan alueena. Pitkäkarin ja 
Fanttien alueelle on kaavailtu pienimuotoista kaupunkimaista ympäristöä, joka heijastaisi nykyaikai-
sella tavalla Vanhan Raahen henkeä. Paikan katsotaan edellyttävän uudisrakentamiselta poikkeuksel-
lista suunnittelun ja toteutuksen laatua. Jatkosuunnittelussa mm. rantarakentamisen kerrosluvut tulisi 
sovittaa olevaan historialliseen rakennuskantaan ja luonnonmaisemaan. Maisemallisesti alue on liitetty 
Raahen vanhan kaupungin vaikutuspiiriin kaavamerkinnällä /vk, jolloin alue on määrätty suunnitelta-
vaksi erityisen hienovaraisesti ja paikanluonnetta täydentäen. 
878 Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen kriteereistä ks. Jukka-Pekka Flander, ”Kansallinen kau-
punkipuisto”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö, Museoviras-
to. Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 205. Flanderin mukaan joissakin kaupungeissa kansallisen kau-
punkipuiston perustaminen näyttää olevan selkeä jatko maankäytössä jo valitulle kehityssuunnalle. 
Flander katsoo kansallisen kaupunkipuiston statuksen merkitsevän taetta hyvästä kaupunkiympäristös-
tä, jolla on omaleimainen identiteetti. Pirstovat liikenneväylät, isot rakennushankkeet, asuntotuotanto 
sekä tiivistämis- ja täydennysrakentaminen tulisi hänen mukaansa kohdistaa muualle kaupunkiin. 
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kaupunkipuistojen käyttö- ja hoitosuunnitelmista, minkälaiseksi niiden kaupunkia 
eheyttävä merkitys lopulta muodostuu. Kaupunkipuistojen anti kokonaisvaltaisel-
le kaupunkisuunnittelulle voisi parhaimmillaan merkitä eri hallintokuntien välisiä 
rajoja ylittävää yhteistoimintaa. Ympäristöön tavanomaisesti kohdistettua sekto-
rimaista ajattelutapaa laaja-alaisemmin lähtökohdin esiintuotu kansallinen kau-
punkipuisto antaa suunnitteluprosessissa tilaisuuden käydä kaupungista moniar-
voista keskustelua.879 

3.3.7 Velvoite vastuunkantoon ja oikeus osallistumiseen 

Suomen perustuslain 20 §:ssä todetaan vastuun luonnosta ja sen monimuotoisuu-
desta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluvan kaikille. Vastaavasti jokaiselle 
edellytetään taattavaksi oikeus osallistua omaa elinympäristöä koskevaan päätök-
sentekoon.880 Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä yleistavoitteena on turvata jo-
kaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuo-
rovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsi-
teltävistä asioista.881 Osallistumisen edellyttämästä tiedonsaannista, osallisista se-
kä mahdollisuuksista mielipiteenilmaisuun säädetään yksityiskohtaisemmin kaa-
voitusmenettelyn osalta. Suunnitteluun osallistuminen ei koske uutena asiana vain 
kansalaisia, vaan myös niitä viranomaisia ja yhteisöitä, joiden toimialaa kaavoitus 
koskee. Koska valtion osuus kuntien kaavoituksen valvonnassa on vähentynyt sen 
seurauksena, ettei kaavoja tarvitse enää vahvistuttaa ympäristöministeriössä, on 
korvaavaksi menettelyksi muodostunut vuorovaikutus.882 Maankäyttö- ja raken-
nuslaki velvoittaa jokaista myös vastuuseen koskien esimerkiksi historiallisen tai 

                                                        
879 Vrt. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys. Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelu-
osasto 2005 (luettu 27.8.07 sähköisessä muodossa http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1397), 16. 
Porvoon kansallista kaupunkipuistoa koskevassa esiselvityksessä todetaankin, että valmisteluun liitty-
vässä avoimessa keskustelussa osallisuus laajenee uusiin ryhmiin, jolloin eri näkökulmien reviirirajat 
hämärtyvät, syntyy uusia verkostoja, ideoita ja toimintaa. 
880 Perustuslaki (731/1999), 20 §. 
881 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 1 §. 
882 Ks. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 62 §. Vuorovaikutuskäytäntöjä on täsmennetty kaa-
voitusmenettelyn yhteydessä siten, että osallisien on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun, arvi-
oida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Osallisiksi katsotaan alueen maanomistajat ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ks. myös maankäyttö- ja rakennus-
asetus (895/1999), 30 §. Tilaisuus mielipiteen esittämiseen toteutuu lain mukaan esim. asettamalla 
valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla suullisten tai kirjallisten kommenttien esittämiselle määrä-
aika. Voidaan myös järjestää erityinen, kaavaa koskeva tilaisuus. Muillakin kuntalaisilla on mahdolli-
suus ilmaista mielipiteensä. 
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rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen tai kaupunkikuvan vaalimista raken-
tamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rakennukset ympäristöineen on 
myös pidettävä asianmukaisessa käytössä ja kunnossa, suojelukohteissa lisäksi 
rakennussuojelun tarkoitus huomioon ottaen. Rakentamiseen ryhtyvälle on puo-
lestaan asetettu huolehtimisvelvollisuus työn sujumisesta säännösten, määräysten 
ja myönnetyn luvan mukaisesti.883 

Kaupunkisuunnittelu on perinteisesti toiminut ylhäältä alaspäin. Suunnittelija 
on ollut ammattitaitonsa nojalla tietäjä, jonka perusteluita on kuunneltu – tai itse 
asiassa niitä ei ole tarvinnut kansalaisten edessä edes juuri esittää. Osallistumis-
käytäntöjä on kritisoitu siitä, että osallistumisesta pyrittäisiin lähinnä suoriutu-
maan koettaessa se ylimääräisenä, suunnittelua viivästyttävänä vaiheena ymmär-
tämättä moniarvoisen keskustelun hedelmällisyyttä suunnittelun laatutekijänä.884 
On kyseenalaistettu kansalaisten mielipiteiden todellinen huomioon ottaminen. 
Jos osallistumistilaisuuteen asennoidutaan määriteltyjen tavoitteiden läpivientinä 
ilman, että kansalaismielipiteistä odotetaan olevan varsinaista hyötyä suunnitel-
mien parantamiseksi, voitaisiin olettaa tärkeimpien ratkaisuiden olevan päätetty jo 
ennakkoon. Saamatta arvoa mielipiteilleen kansalaisen rooli pelkistyy siten tiedon 
vastaanottamiseen. Välttämättä osallistumistapahtumissa ei ole kyse edes vilpit-
tömästä tiedottamisesta vaan manipuloivasta retoriikasta.885 Jos ajatellaan asioi-

                                                        
883 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 118 §, 119 §, 166 §, 167 §. 
884 Vrt. osallistumiskäytäntöjä tutkineen Sari Puustisen haastatteluun Samuli Laita, ”Asiantuntijan pi-
tää pystyä nyt keskustelemaan”. Helsingin Sanomat 8.12.2006. Selvitettyään haastatteluin kaavoittaji-
en asenteita Puustinen toteaa, että osa heistä pitäytyy edelleen asiantuntijaroolissa pyrkien hallitse-
maan kaavoitusprosessia omilla näkemyksillään. Silti yhä useampi kaavoittaja on mieltänyt tehtäväk-
seen kommunikoida eri tahojen kanssa suunnitteluprosessin parantamiseksi. Koska avoimuus on vielä 
puolitiessään, Puustinen painottaa julkisen keskustelun laajentamista esim. viestimiä tehokkaammin 
hyödyntämällä. Virastojen ilmoitustaulut ja internet eivät riitä. Suunnitteluprosessi tulisi tuoda julki-
suuteen varhaisessa ideointivaiheessa, mistä osa kaavoittajista ei ole innostuneita. Ks. aiheesta myös 
väitöskirjat Sari Puustinen, Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen 
käänne. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 34. Teknillinen korkea-
koulu. Espoo 2006; Aija Staffans, Vaikuttavat asukkaat. Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunki-
suunnittelun haasteina. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 29. 
Teknillinen korkeakoulu. Espoo 2004. Vrt. myös Raine Mäntysalo & Kaj Nyman, Kaavoitus – suun-
nittelua? Suunnittelun patologioita maankäyttö- ja rakennuslain sovelluksissa. Oulun yliopisto, Arkki-
tehtuurin osasto, julkaisu A 30. Oulu 2001. 
885 Argumentoinnista ja retoriikasta ks. Kimmo Lapintie, “Suunnitteluargumentaation analyysi ja arvi-
ointi. Esimerkkinä eheyttävän suunnittelun tutkimushanke.” Yhdyskuntasuunnittelu 2001/1, 4-11. La-
pintie kuvaa argumentointia perusteltujen kantojen kohtaamiseksi, kun käytetään mahdollisimman laa-
jalti hyväksi kussakin tilanteessa käytettävissä olevia vaihtoehtoja ja tietoa. Argumentointi ei ole yk-
sittäisten perusteiden tuottamista vaan ratkaisukeskeistä yhteistoiminnan optimointia eli rationaalista 
sosiaalista päätöksentekoa. Argumentointi on kommunikointitaitoa, jolla yhteisön resurssit saadaan 
käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteena ratkaisun löytyminen. Retoriikka merkitsee sen si-
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den kehittyvän ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ei lain säädöksessä 
edellytetty mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun vielä merkitse kovin pitkälle kan-
tavaa dialogista prosessia.886 Myös osallisen määritelmää on pidetty liian rajaava-
na.887 Kun on kyse kokemuksellisesta kaupungista, paikan kokemisesta, on hyvin 
vaikea määrittää, mikä kenellekin kuuluu ja ketäkin koskettaa. Vastaavasti osallis-
tuminen omaa elinympäristöä koskeviin asioihin todellisena vaikuttamisena on 
merkittävä edellytys paikkaan sitoutumiselle ja sen myötä paikallisen identiteetin 
vahvistumiselle.888 Kansalaisten tunne aidosta osallistumisesta ja vaikuttamisesta 

                                                        
jaan kuulijoiden suostuttelua puolelleen keinoja kaihtamatta. Retorisessa tilanteessa tiedetään ennak-
koon, mille kannalle kuulijat yritetään suostutella. Argumentointi edellyttää taas valmiutta tarkentaa ja 
muuttaa omaa kantaa. Lapintien antama argumentoinnin kuvaus on rinnastettavissa dialogiin, jossa 
molemmat osapuolet antautuvat maailmankuvansa muuttumiselle, jolloin asiasta muodostuu yhteinen. 
Vuorovaikutuksesta dialogina ks. esim. Lehtovaara 1994, 307-310. Retorisesta asenteesta rakennus-
suojelussa ks. Lindh 2004, 66-67. Lindhin mielestä pyrkimys taittaa rakennussuojelun ja erityisesti 
modernin arkkitehtuurin suojelun vastustus vaikuttaa asenteellisesti kansalaisten sivistämistavoitteelta. 
Vaatimus yleisen tietotason kohottamisesta kuitenkin aliarvioi kansalaisten kykyä muodostaa käsityk-
siä. Lindhin mielestä myöskään maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset osallistumis- ja arviointimenet-
telyt eivät vastaa tarkoitustaan, jos niissä manipuloidaan ihmisiä ymmärtämään ympäristönsä merki-
tyksiä. 
886 Vrt. Staffans 2004, 291-293. Vaikka osallistumistapahtumia järjestetään kaupunkisuunnittelupro-
sesseissa suhteellisen paljon, Staffansin mukaan vaikutushaluiset asukkaat kokevat osallistumisen ta-
son riittämättömäksi. Ongelmallista on esim. epäselvyys erillisiksi liiteasiakirjoiksi kootun osallistu-
misaineiston vaikutuksesta suunnitelmien kehittymiseen. Näin ei saada varmuutta todellisesta vaikut-
tamisesta. Vrt. ympäristöministeriön selvitykseen Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio laista 
saaduista kokemuksista 2005, 100-101. Arvion mukaan kansalaiset ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä 
tiedon saantiin ja osallistumismahdollisuuksiin, mutta todelliset vaikutusmahdollisuudet on sen sijaan 
koettu usein puutteellisiksi. Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittymistä on 
arvioitu pääosin kansalaisjärjestöille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselystä ks. Sirkku Wallin & Hanna 
Ristisuo, Kansalaisjärjestöjen kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta. Kansalaisjärjestökysely 
2005. Suomen ympäristö 783. Ympäristöministeriö. Helsinki 2005. 
887 Aila Ryhänen, ”Asuinalueet kotien paikkoina suunnittelussa”. EkoSuKaT. Ekotehokkuus Supistu-
vissa ja Kasvavissa Taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen 
tehokkuus. Loppuraportti (toim. Helka-Liisa Hentilä, Raine Mäntysalo & Leena Soudunsaari). Oulun 
yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Julkaisu B27. Oulu 2006, 55. 
Tutkittuaan kodin kokemusta Ryhänen kritisoi maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä säädettyä osalli-
sen määritelmää painottumisesta maanomistuksen, asumisen ja työnteon toiminnallisiin kriteereihin. 
Koti ei rajaudu ihmisten kokemuksissa välttämättä asunnon seinien sisäpuolelle, vaan se voi merkitä 
naapurustoa, koko asuinaluetta tai muuta itselle tärkeäksi koettua paikkaa. Koti on siten rajoiltaan häi-
lyvä. Muutenkaan ihmisten arjen rajat eivät usein vastaa suunnittelussa määritettyjä rajoja. Siksi kau-
punkisuunnittelussa tulisi olla joustavuutta sen suhteen, milloin ihmiset tuntevat itsensä osallisiksi. 
Tutkimuksensa perusteella Ryhänen tähdentää, että moni kokee jonkin muun paikan enemmän kodik-
seen kuin nykyisen asuntonsa. Sellaisetkin paikat, joihin ihmisillä ei ole selkeästi osoitettavaa toimin-
nallista kytkentää, voivat olla emotionaalisesti merkittäviä. Ryhänen kehottaa tulkitsemaan 62 §:ää si-
ten, että emotionaaliset siteet paikkaan voitaisiin lukea niihin ”muihin oloihin”, joiden perusteella kan-
salaista pidetään osallisena. 
888 Vrt. Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni; Schulman, Harry. ”Osallisuuden jäljillä”. Osalliset ja osaajat. 
Kansalaiset kaupungin suunnittelussa (toim. Pia Bäcklund, Jouni Häkli & Harry Schulman). Gaudea-
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edistänee myös suunnitteluprosessin ja sen myötä saavutettavien tulosten hyväk-
symistä sekä sitä täytäntöönpanoa, joka jää kansalaisten vastuulle esimerkiksi ra-
kentamisen ja ympäristön hoidon osalta. 

Virallinen vaikuttaminen on säädetty tapahtuvaksi kaavoitusprosessissa. Kaa-
voitus on kuitenkin vain osa ympäristön muotoutumista. Jos osallistuminen pel-
kistyy kaavoituskäytännöissä sovellettavaksi, ei kansalainen osallistu elinympä-
ristöstään tehtävään päätöksentekoon välttämättä koskaan. Tietylle alueelle laadi-
taan kaavoja suhteellisen harvoin, mutta ympäristö rakentuu kuitenkin pienin 
muutoksin lähes kaiken aikaa. Kansalaisvaikuttamista tapahtuu tietysti myös 
epämuodollisia teitä, mutta se vaatii usein erityistä aktiivisuutta, väylien löytämis-
tä ja viranomaistahoa, joka sattuu olemaan suopea vaikutteiden vastaanottamiselle. 

”Talon tuolla puolella on kellarin katto, joka on tämän verran maasta. Siihen 
kasataan talvella aina lumi, niin se on 3-4 kertaa lähtenyt se katto siitä. Ne 
lumet jäätyy siihen, ja kun ne hakee ne, eikä näe sitä kattoa, niin se lähtee sii-
tä. Eikä vastaa (korjauksesta). Se on urakoinut nämä. Olisi iso ruljanssi. Laki 
tietenkin sanoo sillä tavalla, että kaupunki vastaa, vaikka onkin urakoinut sen 
muille, mutta en ole viitsinyt ruveta, käy helposti omaan nilkkaan. Tämä on 
vähän tällaista ikävää. […] Kun ne ajaa talvella lumen seinää vasten, ke-
väällä aina viimeinen kuorma jää siihen paikalleen. Jos en soita, niin se var-
masti jää siihen. Sitten se valuu talon alle, kun tuo pää nousee aika paljon 
ylöspäin ja kivijalan sisällä on oja. Koko matkan kulkee, tuuletuksen takia. 
Sitten vesi menee kivijalan alta sinne ojaan, se menee sinne alapuolelle. Sii-
hen pitäisi saada muutos, että lumet kasattaisiin toiseen päähän tonttia, mis-
sä on parkkipaikka. Sanoinkin sille pillarimiehelle ja kasasikin sinne, mutta 
seuraavana talvena tuli taas tännepäin. Kaupungille olen ilmoittanut muuta-
man kerran, mutta on mennyt vähän niin kuin vittuilulinjalle, 3-4 kertaa olen 
soittanut. Kerran tuli katulamppu kolmen ikkunan läpi. Nuorempi poika oli 
silloin vauva ja nukkui siinä pinnasängyssä ikkunan pielessä, kun aamulla 
seitsemän aikaan tuli katulamppu sisään. Kauhakuormaaja tökkäsi siihen. Ei 
sattunut (lapselle mitään). Onneksi oli rullaverhot, niin ei tullut lasinsiruja-
kaan. Siitäkin soitin kaupungille, mutta sanoivat, että ei kuulu heille. En saa-
nut mistään selville kuka siinä on ollut. Soitin lasiliikkeeseen, että kuka on 
maksanut laskun. Sitä kautta vasta sain selville, kenen vehkeitä se oli. Kun 

                                                        
mus. Helsinki 2002, 13. Kirjoittajien mukaan paikallisen identiteetin vahvistuminen voi olla sosiaali-
silta vaikutuksiltaan niin syvä, että sillä on suuri merkitys kaupungin kehittymiselle vahvaksi poliitti-
seksi yhteisöksi. 
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soitin kaupungille, sanoi tämä vastaava henkilö, jolle kuuluu soittaa, että mi-
kä sulla nyt taas on hätänä. Sitten sovittiin, että hän töiden jälkeen tulee tän-
ne, mutta eihän se tullut ollenkaan. Se on just tämmöistä, että suojellaan, 
mutta samalla hävitetään.” (RA25) 

Vaikutuskanavien tulisi olla helposti löydettävissä. Palautteen antajan tulisi voida 
kokea, että vastaanotto on hyväksyvää, asioihin vakavasti suhtautuvaa sekä niiden 
hoitoa edistävää. Miksei myös varsinaisia osallistumistilaisuuksia voitaisi säätää 
järjestettäväksi vaikkapa kaupunginosittain aika ajoin pikemminkin kuulostelu ja 
ideointitapahtumina kuin niinkään jonkin vireillä olevan suunnitelman toteuttami-
seksi? Tilaisuudet olisivat siten suunnittelutarvetta osoittavia ja suuntaa-antavia. 
Näin myös yleisötilaisuuksien järjestämiseen sellaisinaan liian pienet, mutta 
asukkaille monesti hyvin tärkeät kysymykset voisivat tulla esille. Myönteistä voi-
si olla myös se, että tapahtumat järjestettäisiin kunnan eri hallintokuntien välisenä 
yhteistyönä.889 Näin koetut ongelmat tulisivat otetuiksi huomioon välittömästi oi-
kealla taholla. Lähidemokratiaa on viriteltykin kytkemällä ns. alueneuvottelukun-
tia kunnallispoliittiseen päätöksentekoon. Ongelmaksi on todettu kuitenkin se, 
etteivät todellista päätäntävaltaa pitävät ota vaikutuskanavaa välttämättä vakavasti 
huomioon.890 

Esteitä todelliselle osallistumiselle voivat olla myös vaikeudet ymmärtää 
suunnitteluasiakirjoja tai ammattilaisten käyttämiä käsitteitä. On jopa tuotu esiin, 
että suunnitteluasiakirjojen, kuten asemakaavakartan abstraktisuutta ylläpidettäi-
siin, jotta suunnittelun ammattilaiset eivät joutuisi luopumaan valta-asemastaan 

                                                        
889 Vrt. Staffans 2004, 292-293. Staffansin mielestä nykyinen asiantuntijarakenne on liian jäykkä vas-
tatakseen kaupungille asetettuihin kilpailukyvyn vaatimuksiin. Hän peräänkuuluttaa myös perifeeris-
ten osaamisalueiden hyödyntämistä. Asiantuntijuusreviirien laajentamisen ja rajanylitykset hän katsoo 
nykyisellään kuitenkin vaikeiksi, koska organisaatiot perustuvat hallintokuntien väliseen työnjakoon. 
890  Alueneuvottelukuntien perustamisesta ks. esim. Suomen Kuntaliitto http://www.kunnat.net/ 
k_asp?path=1 (luettu 16.3.08, päivitetty 25.9.07). Virallisten toimielimien lisäksi kunnissa todetaan 
voivan olla apu- ja valmisteluelimiä, kuten alueneuvottelukuntia, ilman muodollista toimielimen ase-
maa. Valtaa kuntalaisia koskevista päätöksistä niille ei voisi kuitenkaan siirtää. Ks. myös Suomen Gal-
lupin tekemästä tutkimuksesta kaupunkilaisten halusta vaikuttaa päätöksentekoon paikallisesti Teppo 
Moisio, ”Yli puolet pääkaupunkiseutulaisista haluaa kaupunginosille lisää valtaa”. Helsingin Sanomat 
15.3.2008, A16. Tutkimustulosten lisäksi Moisio toteaa, ettei Suomessa ole perustettu kaupunginosa-
kohtaisia valtuustoja, jotka voisivat päättää esim. oman alueensa suunnittelun ja palveluiden yksityis-
kohdista. Myöskään niiden päätäntävaltaa ei ole missään määritelty. Hänen haastattelemansa kunnan-
valtuustojen puheenjohtajat eivät ajatukselle lämmenneet mm. byrokratian lisääntymisen pelossa. Li-
säksi kaupunginvaltuustojen oletettiin olevan jo nykyisellään tarpeeksi lähellä kaupunkilaista. Vailla 
päätösvaltaa olevat alueneuvottelukunnat ja -lautakunnat osallistuvat päätöksentekoon lausunnoin, 
mutta puheenjohtajat totesivat lausuntojen painoarvon vähäiseksi ja hukkuvan kaupungin byrokratiaan. 
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kaupunkisuunnittelussa.891 Vaikka kyse ei olisikaan tahallisesta juonittelusta, vaan 
pikemminkin ymmärtämättömyydestä tai urautumisesta, niin tämän kaltaisilla 
puutteilla on vaikutuksensa paitsi osallistumismahdollisuuksiin niin myös kansa-
laisten vastuunkantoon. On mahdotonta kantaa vastuuta asioista, joista ei tiedä. 
Sama koskee juridisia velvoitteita ylipäätään. Kun Suomen perustuslaki tuli voi-
maan vuoden 2000 alkupuolella, se jaettiin vihkosena kotitalouksiin.892 Voidaan 
kysyä, missä määrin kansalaiset tuntevat maankäyttö- ja rakennuslain velvoituk-
sia niitä noudattaakseen, ennen kuin asia tulee esille viranomaisen puuttumisena 
pakkokeinojen ja rangaistusten muodossa. 893  Tuntevatko edes kulttuuriperintö-
kohteiksi luonnehdituilla alueilla asuvat ja kiinteistöjä omistavat omaa vastuualu-
ettaan luonnehtivia lain säädöksiä tai mahdollisen suojelukaavan määräyksiä? 

”Kaava on perusasia, ja lupamenettelyssä on Vanhan Porvoon rakennuslupa-
työryhmä, joka kaavaan nojautuen käsittelee lupa-asioita, tai ei välttämättä 
vielä lupavaiheessa olevia, vaan alustavia suunnitelmia ja periaatteita. Se on 
tärkeää, koska rakennusvalvonnassa ei pystytä paneutumaan syvällisesti eikä 
siellä ole taitojakaan. Vaporan toiminta on hirveän hyvä. […] Kaava edellyt-
tää Museoviraston tai vastaavan lausuntoa. Se on aika tiukka juridisesti. […] 
Se on toimitettu kaikille aikanaan ja kaavamääräyksistä informoidaan silloin, 
kun se on ajankohtaista. […] Eri rakennusosat tulee huomioida korjauksissa, 
mutta sitä on vaikea valvoa. Ja lukeeko ne tätä (kaavaa)? Olisi hyvä taas 
vaihteeksi lähettää kaikille, koska se on täällä näin tarkkaan sanottu. Mutta 
eihän tarvitse välttämättä lupaa, jos vaihtaa ikkunat. Mitä siinä voi?”894 
(PV18) 

                                                        
891 Rajaniemi 2006, 91. Rajaniemi toteaa, että todellisuuden abstrahointi kaavoituksen avulla on yh-
teiskunnalle välttämätöntä. Olennaista on silloin kysyä, miten se tehdään ja miten pitkälle se viedään. 
Hän puhuu demokratiavajeesta ts. instituutioiden kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta luoda suunnit-
telujärjestelmää, jossa kaikille tarjottaisiin yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet omaan elinympäris-
töönsä. Hän olettaa suunnittelun abstrahointia pidettävän siinä määrin välttämättömänä ympäristön ja 
sitä asuttavien ihmisten hallitsemiseksi, että siitä on haluttu pitää kiinni muuttamatta esim. asemakaa-
vakarttaa konkreettisemmaksi rakennuslain uudistuksessa. 
892 Suomen perustuslaki. Eduskunnan kanslia. Helsinki 2000. 
893 Pakkokeinoista ja seuraamuksista ks. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 177-186 §. 
894 Haastateltava viittaa seuraaviin asemakaavassa (Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan 
muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993) säilytettäviä rakennuksia koskeviin erityismääräyk-
siin: 
-”Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä tulee ovi- ja ikkuna-aukot, niiden muoto ja jaotus, kattamistapa 
ja julkisivulaudoitus, yksittäiset rakennelmat, savupiiput ja vesirännit, sokkelit sekä muut rakennuksel-
le luonteenomaiset yksityiskohdat säilyttää.” 
-”Vanha rakennusmateriaali tulee ensisijaisesti säilyttää ja käyttää uudelleen. Uudistettaessa ja täy-
dennettäessä täytyy uuden materiaalin luonteen, laadun ja ominaisuuksien vastata vanhaa materiaalia.” 
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3.3.8 Suojelulainsäädännön ja -asiakirjojen tuntemus 

Vanhassa Porvoossa ja Vanhassa Raahessa tutkimukseen haastatellut kaupunkilai-
set eivät tuoneet esille maankäyttö- ja rakennuslakia saatikka viitanneet sen sisäl-
töön kysyttäessä suojelumenetelmistä. Koulutustasolla ei vaikuttanut olevan mer-
kitystä vastaajien suojelumenetelmien tuntemuksessa. Vain muutamat haastatelta-
vat suunnittelijoita, suojeluasiantuntijoita, viranomaisia ja luottamusmiehiä lu-
kuun ottamatta olivat perillä edes asemakaavojen suojelumääräysten sisällöstä. 
Välttämättä asemakaavaa ei osattu edes nimetä suojeluasiakirjaksi. 

”Onkohan se johonkin kirjoitettu, joku hieno kultainen toimintaperiaate. 
Meillä on täällä asukasyhdistyslehti. Niissä on artikkeleita, joista löytyy tie-
donmuruja. Tarkoitatko, mitkä on ne menetelmät, joiden mukaan toimitaan, 
eli mitä suojelu tarkoittaa? Tiedänköhän edes tarkemmin? Meillä on sellai-
nen opas, joka on Vanhan Porvoon rakennustapaohjeisto. Sen on kai neuvon-
ta-arkkitehti aikanaan tehnyt. Siitä on näppärä katsella.” (PA11) 

Rakennustapaohje olikin tutumpi, mikä puhuu sen puolesta, että lainsäädännön ja 
kaavoituksen keskeisiä sisältövaatimuksia olisi paikallaan julkaista ja jakaa asuk-
kaille helpommin ymmärrettävässä ja käytännön esimerkkejä esittelevässä muo-
dossa. Tähän viittaisi myös se, että muutamat mainitsivat tietonsa suojelumene-
telmistä perustuvan asukasyhdistyksen tiedottamiseen. Rakennustapaohjeen sisäl-
tämät neuvot saatettiin mieltää kaavamääräyksiksi, mikä ei tietysti sinänsä hei-
kennä suojelun päämääriä. Vanhan Porvoon kaavamääräyksissähän rakennustapa-
ohjetta on edellytettykin noudatettavaksi.895 Suuri osa omistajista oli huolehtinut 
kiinteistöistään varsin moitteettomasti, mikä osoittaa, että tietoa suojeluperiaat-
teista omaksutaan muista lähteistä kuin varsinaisista juridisesti määräävistä asia-
kirjoista. Moni on noudattanut tietämättään kaavamääräyksissä luonnehdittuja pe-
riaatteita. 

”En mä sen tarkemmin tiedä (miten rakennukset on suojeltu). Onhan ne ra-
kennukset luokiteltu. Olenhan mä ne nähnyt, mutta en muista sitä luokittelua, 
ja kun me pyritään pitämään ne semmoisena kuin ne on. Ei niitä ole tarkoi-

                                                        
-”Korjaus- ja kohennustöiden yhteydessä käytettävien materiaalien on oltava sellaisia ettei rakennus-
osan fysikaalinen toiminta muutu.” 
895 Kaavassa säilytettäviksi merkittyjä rakennuksia koskevissa erityismääräyksissä todetaan: ”Kohen-
nustöissä tulee noudattaa Vanhan Porvoon rakennustapaohjeiston (1989) neuvoja.” Ks. Vanha Porvoo, 
1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. 



 323 

tuskaan hävittää. […] En ole tarkemmin perehtynyt niihin (määräyksiin), 
mutta kyllä mä niiden kannalla olen ilman muuta.” (RA23) 

Voi tietysti ihmetellä, miten voi olla suojelumääräysten kannalla, jos ei niitä tunne. 
Kaavamääräysten heikko tuntemus on puute asemakaavalle asetettujen tavoittei-
den toteutumisen kannalta myös siksi, että kiinteistön omistajien joukossa on aina 
niitäkin, joiden omat näkemykset eivät ole kehittyneet vastaamaan virallisia peri-
aatteita. Esiintyi jopa sellainen käsitys, ettei rakennuslupaa tarvittaisi sillä perus-
teella, että rakennuksesta ei ole olemassa alkuperäisiä tai nykytilannetta vastaavia 
piirustuksia, joihin aiottuja korjaus- ja muutostöitä voitaisiin verrata. Ei ymmär-
retty, että muutosten luonne määrittää rakennusluvan tarpeellisuuden. Kyseisessä 
tapauksessa tehdyt korjaustoimenpiteet olivat kuitenkin aiheuttaneet vain suhteel-
lisen vähäisiä muutoksia. Vastaavanlaisten käsitysten varassa voidaan tietysti ryh-
tyä perusteellisempiinkin rakennustoimiin. 

”Kyllähän tämä nyt on pikkaisen erilainen. Tässä ei ole voimassaolevia pii-
rustuksia, pitäisi kaikki piirrättää alusta asti ja sitten sen jälkeen, kun tämä 
on suojeltu alue, kaikki pitää sitten olla niin kuin piirustuksissa on. Siinä mie-
lessä olen aika vapaasti saanut soveltaa tässä, kun ei ole mitään, mihin joku 
voi nojata.” (RA25) 

”Ne asuu siellä ja hyvä niin, mutta kun rakentavat ja sanotaan, ettei kaavan 
mukaan voi, niin se on heistä täysin ihmeellistä. Asukkaat eivät vielä tiedosta, 
mistä kaavoituksessa on kyse.” (RAV40) 

Vanhassa Porvoossa hämmästyttää se, etteivät monet kiinteistönomistajat tunte-
neet juuri niitä rakennustapaa, rakennusmateriaaleja sekä rakenteellisten yksityis-
kohtien ja sisätilojen säilymistä koskevia kaavamääräyksiä, joita voidaan pitää 
mainittavina uudistuksina vuonna 1993 tehdyssä asemakaavamuutoksessa. Varsin 
yleinen käsitys oli se, että lähinnä ulkoasun säilymistä edellytettäisiin. Suojelun 
oletettiin painottuvan kaupunkikuvallisiin tekijöihin. 

”Siinä on ne määräykset, että taloa ei saa mennä ulkoapäin muuttamaan. 
Onhan tämäkin 1700-luvun talo, eikä alun perin ole ollut suuria ikkunoita 
(liike). Ne on muutettu 1870- ja 80-luvuilla ja katon muoto on ollut ennen 
taittokatto. Ei ollut aiemmin harjakatto, se on muutettu 1800-luvulla. Itse ei 
lähdetä muuttamaan. Eihän ihmiset tule katsomaan tänne uutta neliskanttista 
vaan vanhaa. Pelkästään vanhan kaupungin takia tulevat. Siksi ei saisi pila-
ta.” (PAY15) 
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”Ei kai näissä ole näitä sisustuksia säännelty, ne on noi ulkopuolet, värit ym., 
mitä suojellaan. […] En kauhean tarkasti (tunne suojelumääräyksiä). Peri-
aatteessa ulkokuori pitää säilyttää. Kirkkokadulla ystävä uusii katon ja pitää 
tehdä just tietynlainen katto, joka on monta kertaa kalliimpi kuin tavallinen 
katto. Ts. ulospäin näkyvät pinnat ja materiaalivalinnat on tärkeitä suojelus-
sa.” (PA10) 

Jotkut porvoolaiset esittivät tosin oikeansuuntaisia arveluita siitä, että sisätilatkin 
kuuluisivat jo kaavasuojelun piiriin.896 Samalla saatettiin todeta, ettei sisätiloissa 
tapahtuvien muutosten valvonta ole välttämättä onnistunut. Yksityiskohtaisten 
kaavamääräysten noudattamisen valvonta onkin hankalaa, koska aiotut toimenpi-
teet eivät tule välttämättä viranomaisen tietoon lupahakemusten muodossa. Näin 
siitäkin huolimatta, että Porvoossa kehittynyt toimintakulttuuri suosii yhteydenot-
toa Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmään myös vähäisiä muutoksia koske-
vissa asioissa. Kaavamääräyksissä viranomaisten edellytetään rakennuslupaa har-
kitessaan kiinnittävän erityistä huomiota esimerkiksi juuri siihen, että kiinteä si-
sustus ja alkuperäinen materiaali säilytetään. 897  Valvontamekanismi kuitenkin 
heikkenee silloin, kun kyseessä ei ole lupaharkintaa koskeva tilanne. Vanhat ovet, 
lattialankut ja listat saatetaan vain kantaa pois. 

”Ulkoasuun ei saa tehdä muutoksia. Kadulle näkyviä ikkunoita ei saa muut-
taa, vanha lasi pitää säilyttää, sisätilatkin. Nykyään kai tarkempaa, mutta 
viereinen talo on esimerkki siitä, ettei kukaan ole puuttunut millään lailla ma-
teriaalien muuttamiseen ja vanhan poistamiseen.” (PA06) 

”Enemmän se koskee talojen ulkopuolta, minkälaiset värit ja kattomateriaalit. 
Yleensä se on sitä rakennuksen suojelua. Joissakin tapauksissa puututaan si-
sätiloihinkin, mutta useissa tapauksissa luulen, että siihen on puututtu liian 

                                                        
896 Kaavamääräyksissä todetaan, että rakennuslautakunnan on rakennuslupaa harkitessaan ja toimi-
kunnan lausuntoa antaessaan kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että säilytettävissä rakennuksissa 
korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoitusten muutokset ovat sellaisia, että rakennuksen historiallinen 
ja arkkitehtoninen arvo ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy paitsi julkisivujen niin 
myös sisätilojen osalta. Alkuperäinen tai luonteenomainen tilajako, aukotus ja kiinteä sisustus edelly-
tetään säilytettäviksi. Ks. Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, 
vahvistettu 22.6.1993. 
897  Ks. Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 
22.6.1993. Vrt. rakennusluvan kriteereihin maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 125 §. Korjaus- ja 
muutostöiden osalta rakennuslupa on tarpeen, jos on kyse rakennuksen rakentamiseen verrattavista 
toimenpiteistä, laajennuksesta tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisestä, vaikutuksista käyttäjien 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokses-
ta. 
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vähän. Ihmiset on saaneet sisustaa keittiönsä ja taloissa on parkettilattiat.” 
(PA08) 

3.4 Suojelun toimijoista ja ohjauskeinoista 

3.4.1 Suojelutahot ja vastuu 

Haastatteluaineiston syvällisimpinä ilmauksina vastuun luonteesta voi pitää nöyr-
tymistä elämän rajallisuuden edessä sekä oman asian ymmärtämistä aina myös 
yhteisenä. Tällaisessa vastuuntunnossa elää mahdollisuus täydellisten paikkojen 
kokemiseen ja luomiseen sikäli, kuin paikkaan kuuluvuus ihmisen ja ympäristön 
yhdentymisenä ymmärretään elämän perustotuuksien äärellä olona. Kun vastuu 
koetaan lisäksi toisten ihmisten, myös menneiden ja tulevien sukupolvien, huo-
mioon ottamisena oman vapauden mittana, ollaan autenttisen ihmisyyden lähteil-
lä.898 Piittaamattoman itsekkyyden sijasta yksilöllisyys on rakentavaa sivistymistä, 
kasvua elämäntaitoon, joka saa merkityksensä oman ja yhteisen asian yhdenmu-
kaisesta huolehtimisesta. Ehkä eri suojelutahoja yhdistävänä päämääränä voitai-
siin pitää sitä, että yksilöllisyys toteutuisi rakentavuudessaan rikastavana, ei piit-
taamattomuudessaan riistävänä. 

”Kun me ollaan 300 vuotta vanhassa kaupungissa ja ollaan kaupunkikuvaa 
rakentamassa, me viivähdetään hetki ihmisinä tässä viirulla. Kun me jätetään 
jälki, kaupunki hyväksyy sen, että tehdään minkälaista taloa sattuu. Ja sitten 
se ihminen, joka rakentaa, se voi vuoden päästä siitä lähteä ja jättää sen sit-
ten. Ei ole vastuuta sitten enää siitä kaupunkikuvasta, se on sen tehnyt, mutta 
siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.” (RA29) 

Rakennetun kulttuuriperinnön hoitoa voidaan tarkastella maantieteellisen hierar-
kian mukaisesti kansainvälisenä, valtakunnallisena, maakunnallisena, kunnallise-
na, edelleen alueellisesti jakautuneena, kuten kaupunginosakohtaisena sekä aivan 
kohdekohtaisena toimintana.899 Rakennusperinnön hoidon valtakunnallinen koor-

                                                        
898 Autenttisesta ihmisyydestä toisten huomaamisena ks. esim. David Stewart & Algis Mickunas, Ex-
ploring phenomenology: a guide to the field and its literature. (2. painos) Ohio University Press. At-
hens 1990 (1974), 66-67. 
899 Rakennusperinnön hoidon hierarkkisista tasoista ks. myös Lindh 2004, 68. Lindh yksilöi vastuuta-
hoja seuraavasti: Yhteyksiä kansainväliseen toimintaan pitävät yllä mm. ministeriöt, Museovirasto se-
kä erilaiset järjestöt kuten ICOMOS. Valtakunnallisia toimijoita ovat Museovirasto sekä ministeriöistä 
ennen kaikkea ympäristöministeriö. Maakunnan tasolla toimivat ympäristökeskukset, maakuntien lii-
tot sekä maakuntamuseot. Kunnallista toimintaa edustavat puolestaan itse kunnat sekä mm. kaavoitta-
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dinointi tapahtuu keskushallinnollisesti tehtävien jakautuessa ympäristöministeri-
ölle, opetusministeriölle ja sen alaiselle Museovirastolle. Valtakunnallisen toi-
minnan tavoitteena on ennen kaikkea edellytysten luominen.900 Siinä on pyritty 
ottamaan huomioon kaikki hierarkkiset tasot, mihin Rakennusperintöstrategian 
seurantatyöryhmän raportissa esitetyt toimet viittaavatkin suojelua toteuttavien 
vastuualueiden kehittämiseksi: Omistajien ja korjaajien valmiuksia tulee tukea 
osaavaan käyttöön ja kunnossapitoon. Rakennusmuistomerkkien ja julkisten koh-
teiden hoitoa tulisi kehittää laadultaan esimerkilliseksi. Hallinnon toimintaa kehi-
tettäisiin ja selkeytettäisiin tuen ja palvelun tarjonnassa. Kuntiin kaavaillaankin li-
sää osaamista, voimavaroja ja neuvontapalveluita. Lisäksi vapaaehtoista kansa-
lais- ja järjestötoimintaa esitetään tuettavaksi.901 

Paikallisemman asianhoidon tarve on johtanut puolestaan keskushallinnon 
alueellistamiseen. Uuden ympäristöhallinnon myötä perustettiin vuonna 1995 kat-
tava alueellisten ympäristökeskusten verkosto, jossa kulttuuriympäristön hoito on 
yksi tehtäväkenttä. Yhteistyön lisäämiseksi ympäristökeskukset toimivat myös 
muita alueellisia viranomaisia verkostoivana tahona.902 Myös Museoviraston toi-
mintaa pyritään hajauttamaan aluetoimipisteisiin, joissa olisi edustettuna raken-
nushistorian, restauroinnin ja arkeologian asiantuntemus.903 Lähempänä paikallis-
ta tasoa toimivien asiantuntijoiden merkitys on huomattu myös siten, että Museo-
virasto on solminut 1990-luvulta lähtien yhteistyösopimuksia maakuntamuseoi-
den kanssa. Esteenä sopimuksille on ollut se, ettei kaikissa maakuntamuseoissa 
ole toiminut rakennustutkijaa tai vastaavaa kulttuuriperinnön suojeluun perehty-
nyttä asiantuntijaa.904 Porvoon museokin Itä-Uudenmaan maakuntamuseona oli 

                                                        
jat, paikallismuseot ja -yhdistykset. Kunnan sisällä jakautunutta alueellista toimintaa edustavat mm. 
asukas- ja kaupunginosayhdistykset. 
900 Rakennusperintöstrategia 2001, 20, 39. Strategiassa todetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
painottavan maakunta- ja kuntatason päätöksentekoa. Valtionhallinnon tehtävinä rakennusperinnön 
hoidossa korostuvat tällöin lainsäädännön ja taloudellisten edellytysten luominen, valtakunnallisten 
kohteiden määrittäminen, sektorikohtaiset inventoinnit sekä erilaisten menetelmien ja järjestelmien 
kehittäminen rakennusperinnön hoidon edistämiseksi. 
901 Strategiasta toimintapolitiikkaan. Rakennusperinnön hoidon peruskivet. Seurantatyöryhmän ehdo-
tukset rakennusperinnön säilyttämisen ja hyvän hoidon edistämiseksi. Ympäristöministeriö. Helsinki 
2005, 24-30. 
902 Alueellisten ympäristökeskusten toiminnasta ks. esim. Liisa Tarjanne, ”Kulttuuriympäristöohjel-
mat”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö / Museovirasto / Ra-
kennustieto Oy. Helsinki 2001, 196-197. 
903 Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 10. 
904 Rakennusperintöstrategia 2001, 21. Vrt. Henrik Lilius, ”Aineellisen kulttuuriperinnön vaaliminen 
ajautumassa kriisiin”. Motiivi ja metodi. (Artikkeli julkaistu alun perin Kanava 4-5/1998.) Taidehisto-
riallisia tutkimuksia 20. Taidehistorian seura. Helsinki 1999, 155. 
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pitkään ilman rakennustutkijaa. Tilanne on korjaantunut vastikään ja yhteistyöso-
pimus voitu solmia.905 Vanhan Raahen osalta Museovirasto on siirtänyt lausunto-
vastuuta Oulussa sijaitsevalle Pohjois-Pohjanmaan museolle vuoden 2003 kulues-
sa. Museoviraston toimipisteiden sijoittuminen aluetasolle ei ole välttämättä kui-
tenkaan ollut maakuntamuseoiden mieleen ja yhteistyössä on havaittu ongel-
mia.906 

Maankäyttö- ja rakennuslain myötä kunnallinen päätäntävalta ja vastuu ovat 
lisääntyneet. Kunnan rooli kulttuuriympäristön hoidossa on merkittävä myös siksi, 
että se on konkreettisia toimia viime kädessä valvova hallinnollinen taho. Kult-
tuuriympäristön hoidon asiantuntemus on eri kunnissa kuitenkin vaihtelevaa, mi-
kä saattaa johtua mm. kuntien pieneen kokoon nähden verrannollisesta viranhalti-
joiden vähyydestä. Ongelmia voi tuottaa myös rakennusvalvonnan, kaavoituksen 
ja kulttuuritoimen toimiminen erillään.907 Aluearkkitehtitoiminnan on koettu tu-
kevan etenkin pienten kuntien kaavoitus- ja kulttuuriympäristöasiantuntemusta 
sekä rakennustarkastajan työtä. Tukea voidaan saada myös erilaisista, alueelliselta 
kohdentumiseltaan vaihtelevista kokeilu- ja kehityshankkeista.908 Myös korjaus-
                                                        
905 Ks. Porvoon museon ja Museoviraston tiedote 15.10.2007 http://www.nba.fi/fi/mv_ja_porvoon_ 
museo_sopimus (luettu 31.10.07). Museoviraston todetaan delegoivan sopimuksella pääosan raken-
nusperinnön suojelun viranomaistehtävistä Porvoon museolle. Museovirasto ja maakuntamuseo yh-
dessä todetaan vahvaksi ammatilliseksi yhteisöksi, osaajaksi ja vaikuttajaksi. Maakuntaa koskevissa 
kulttuuriympäristöasioissa oman maakunnan asiantuntijan todetaan toimivan tehokkaasti, nopeasti ja 
oikeaan aikaan. Vrt. Porvoon asemakaava-arkkitehti Anneli Naukkarisen puhelinhaastatteluun 
13.06.08. Naukkarisen mukaan Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmässä (VaPoRa) molemmat tahot 
ovat edustettuina. 
906 Ks. Museoviraston vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia koskevaa selvitystä Mykkä-
nen 2007, 9-11, 13, 15, 18. Selvityksessä ehdotetaan kattavan yhteistyöverkoston luomista maakunta-
museoiden sekä niiden paikallisten ja alueellisten taustayhteisöjen kanssa. V. 2006 aloitettua aluetoi-
mipisteiden perustamista tulisi jatkaa, ja tehdä niistä lausuntoasioissa päätösvaltaisia, kunhan yhteis-
työllä, koulutuksella ja informaatiolla huolehditaan samalla yhtenäisten normien noudattamisesta. On-
gelmana pidetään kuitenkin sitä, että suuri osa maakuntamuseoista haluaisi säilyttää alueellisen toimi-
jan roolin itsellään. Yhteistyösopimuksia viraston ja museoiden välillä ei ole silti saatu riittävästi ai-
kaiseksi. Tahojen erikantaisuuden lisääntymisen todetaan uhkaavan kummankin osapuolen mahdolli-
suuksia onnistua. Hyvän yhteistyön katsotaan edellyttävän kummankin osapuolen näkökantojen pa-
rempaa kuulemista sekä oikeudenmukaista ja tasapuolista huomioon ottamista. Toisaalta selvityksessä 
todetaan Museoviraston alueellisten toimipisteiden tarkoitukseksi vahvistaa lausuntojen objektiivi-
suutta ja korostaa riippumattomuutta paikallisista intresseistä. Tuntuisi kuitenkin siltä, että paikallisiin 
intresseihin tulisi juuri vastata, ei antautuen minkä tahansa asian vietäväksi, mutta ottaen yhteisen ke-
hittelyn pohjaksi. 
907 Tarjanne 2001, 197. 
908 Rakennusperintöstrategia 2001, 41. Esimerkkeinä hankkeista ja kokeiluista strategiassa mainitaan 
lähiöparannushankkeet sekä PERA eli Pirkanmaan perinnerakentamismestarikokeilu. Vrt. Euroopan 
Unionin sosiaalirahaston ja Oulun kaupungin rahoittamaan Pohjois-Pohjanmaan tavoite 2 -ohjelman 
hankkeeseen ”Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus”. Hankkeen julkaisu Arvot ja Korjausra-
kentaminen (toim. Raimo Tikka & Juhani Turpeinen). Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskes-
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rakentamiskeskukset lisäävät alueellista ammattitaitoa. Vanhan Porvoon kupeessa 
Porvoon vanhalla asemalla toimii Itä-Uudenmaan rakennussuojelukeskus Salvus. 
Raahe taas kuuluu Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus Poran vaikutus-
piiriin. Kohdekohtainen toiminta saa luonteensa pitkälti omistajan, rakennuttajan, 
rakennusvalvonnan ja rakentajien intressien ja kykyjen mukaisesti lainsäädännön, 
suojelumääräysten ja -ohjeiden muodostamassa viitekehyksessä. 

Kunnan sisällä toimivat mm. erilaiset kotiseutu-, kaupunginosa- ja asukasyh-
distykset. Tällaisina paikallisia intressejä esiintuovina tahoina toimivat mm. Van-
han Porvoon Asukasyhdistys ry. sekä kotiseutuyhdistys Raahe-seura ry. Raken-
nusperintöalaan liittyy niin kansalaisia kuin ammattilaisiakin kokoavaa järjestö-
toimintaa sekä yleisellä tasolla että aihepiireittäin. Ammattilaisia ja viranomaisia 
yli organisaatiorajojen yhdistävänä tahona voidaan mainita mm. Suomen histori-
allisten kaupunkien yhdistys. 909  Moninaisuuden ja keskusjärjestöjen puutteen 
vuoksi eri järjestöt on kuitenkin koettu keskushallinnon suunnasta vaikeasti tavoi-
tettaviksi.910 

Yhteyksien luominen vastavuoroisen tiedonkulun edistämiseksi ja erilaisten 
näkökulmien huomaamiseksi saattaisi olla paikallaan koko suojeluverkoston osal-
ta. Voimia yhdistämällä ja koordinoimalla voitaisiin saada konkreettisia toiminta-
resursseja sinne, missä niistä koetaan olevan puutetta. Yhteistyössä tapahtuva asi-
oiden hoito voi ehkäistä molemminpuolista turhautumista etenemättömien tai vi-
kasuuntaan etenevien asioiden edessä.911 Toimijatahot ja -tasot lienevät vastuun-
jaossaan parhaimmillaan keskenään kommunikoivia, aihepiirien ja asioiden yh-
distämiä. 

                                                        
kushanke. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus. Oulu 2003. 
909 Yhdistys perustettiin 25.9.2000 perustajajäseninä Kokkola, Rauma, Hamina, Hämeenlinna, Uusi-
kaupunki, Porvoo, Pori, Savonlinna ja Tammisaari. Yhdistyksen säännöt todetaan laadituiksi yhteis-
työssä Museoviraston kanssa rakennusperinnön hoitoa ja kaupunkikulttuurin omaleimaisuutta silmäl-
läpitäen. Yhdistys on jäsenenä vastaavassa eurooppalaisessa yhdistyksessä European Association of 
Historic Towns and Regions. Ks. ”Toimintaohjelma vuodelle 2007.” Suomen historiallisten kaupunki-
en yhdistys ry. Helsinki 19.4.2007. Toiminnan lähtökohdaksi todetaan Suomen vanhoissa kaupungeis-
sa säilyneet kaupunkikeskustat keskeisenä osana elävää kaupunkia. Yhdeksi tavoitteeksi mainitaan 
historialliseen ympäristöön sopeutuvan täydennysrakentamisen edistäminen, ei vain yksittäiskohteina 
vaan kokonaisuuksina. Yhteistyötä kaupallisten, kuten puurakentamisen, tahojen kanssa pyritään li-
säämään. Puuttuvat kaupungit, kuten Helsinki, Kuopio, Lieksa, Oulu, Pietarsaari, Raahe, Tornio ja 
Uusikaarlepyy, toivotaan myös mukaan toimintaan. 
910 Rakennusperintöstrategia 2001, 41. 
911 Vrt. Lindh 2004, 65. Lindh tähdentää toimijoiden ketjun toimimista yhdessä sen sijaan, että jossain 
kunnissa vain harvat ”isännät” päättävät, missä mennään. 
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”Tämä saattaa olla aika farisealaista, mutta meillä on kaikilla vastuu. Se on 
kuin ravintoketju. Toisessa päässä on viranomainen ja toisessa päässä yksi-
tyinen ihminen ja siinä välissä tämä tapahtumaketju. Kaikkien intressissä pi-
tää olla säilyttäminen ja mahdollisimman hyvällä tavalla.” (PLY21) 

Haastatteluissa vastuunkantajina mainittiin useimmiten omistaja ja kaupunki. Val-
tiollinen instituutio miellettiin yleensä suojelun viitekehyksiä luovaksi taustate-
kijäksi ja perimmäiseksi yleisen edun valvojaksi. Toisinaan erityisesti Museovi-
raston rooli tuli esille myös kohdekohtaisesti. Lisäksi kaivattiin yleistä kollektii-
vista vastuuta ja arvostusta. Esitettiin epäilyjä siitä, ymmärtävätkö muualla asuvat 
kaupunkilaiset puukaupunginosan merkitystä. Rakentajien ja suunnittelijoiden 
vastuu liitettiin ammattitaidon tasoon, mikä johtaa myös kysymykseen koulutuk-
sesta sekä mahdollisuuksiin harjaantua ammatissa. Yhdistystoiminnan merkitys 
tuotiin esille vain pari kertaa. Vastuu liitettiinkin pitkälti päätäntävaltaan. Vastuu 
miellettiin sekä asialle omistautumiseksi että taloudelliseksi vastuunkannoksi. 
Kriittisiä kommentteja kirvoitti asialle omistautuminen ilman taloudellista panos-
ta. Omistajan rooli vastuunkantajana tuotiin esille omistussuhteen perusteella 
luontevana ja suojelusasiaan sitoutuneena halukkuutena, mutta myös taakkana, 
vastuullisuuteen määrättynä. 

”Omistajille on annettu iso haaste pitää kaikki kunnossa. On iso rahallinen 
projekti pitää kaikki aidat, portit, julkisivut vielä paremmin, kuin jossain taa-
jamassa. Täytyy siitä sillä tavalla pitää huolta.” (PY22) 

”Viime kädessähän se on asukkaiden vastuulla. Eihän me edes aina tiedetä, 
jos joku korjaa jotain. Sen takia neuvontaa on pyritty viemään hyvin pitkäl-
le.” (PV18) 

”Ei kaikkea voida yhteiskunnan niskoillekaan nakata. Jotakinhan täytyy teh-
dä itsekin, mutta apuja ja neuvoja, helpottaa sitä, jos halutaan säilyttää.” 
(RA27) 

Melko usein yhteiskunnan kaivattiin tulevan omistajaa enemmän vastaan talou-
dellisesti, mutta myös muilla, erityisesti korjausrakentamista helpottavilla palve-
lumuodoilla. Nyky-yhteiskunnassa perinteisen rakentamistavan noudattamisella 
nähtiin olevan monia esteitä, joista selviämiseen kaivataan apua. Keskeisiä hanka-
luuksia olivat perinteisten rakennustapojen taitajien sekä soveltuvien rakennusma-
teriaalien ja -osien puute. Yhteiskunnallinen vastuunkanto nähtiin parhaimmillaan 
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kuitenkin omia päämääriä tukevana turvana, kuten ilmenee asukkaan kommentis-
sa kaupungin suojeluelimistä. 

”Tiedän, että siellä istuu tyyppejä. Jos tulee jotain, niin voi mennä kysymään. 
Jos ei niitä olisi, niin sitten olisi aika orpo olo. Kauheaa, ettei tämä alue olisi 
kenenkään viranomaisen vastuulla, vaan kukin taaplaisi tyylillään.” (PA11) 

Epävarmuutta, huolta ja ärtymystä aiheutti se, että omistajia suojeluun mm. kaa-
voituksella edellyttävä taho toimii itse vastuuttomasti. Kommentit vastuuttomuu-
desta koskivat erityisesti kaupungin toimista, kuten kadunpidosta, katutöistä ja 
pinnan nostamisesta, paikoin vilkkaasta liikenteestä sekä raskaan liikenteen salli-
misesta aiheutuneita haittoja rakennuksille. 912  Erityisesti Raahessa kannettiin 
huolta myös kaupungin omistamien kohteiden huonosta hoidosta.  

                                                        
912 Vrt. Kari Kiuru, ”Vilkas liikenne rikkoo Porvoon vanhoja taloja”. Helsingin Sanomat 5.12.2005. 
Liikenteen aiheuttamiin ongelmiin on kiinnitetty huomiota jo alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. 
Ks. Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 12. Ympäristön suurim-
maksi häiriötekijäksi todetaan läpikulkuliikenne, jota ei ole rajoitettu riittävän tehokkaasti. Vaikutuk-
sia todetaan odotettavan tulevaisuudessa muualla kaupungissa tehtävillä suurilla liikennepoliittisilla 
ratkaisuilla. Pysäköintiin odotetaan ratkaisua pysäköintiluolan rakentamisesta osittain kaava-alueen 
kaakkoisosan alle. Ratkaisuista ks. Porvoon jalankulkupainotteisen keskustan kokonaissuunnitelma. 
Lokakuu 2003. Porvoon kaupunki, Kaupunkisuunnitteluosasto. Raportissa kaavaillaan mm. bussien 
pysäköintiä Vanhan Porvoon vastarannalle vilkkaan turistiliikenteen vuoksi. Pysäköintiongelmien rat-
kaisuina todetaan myös Vanhan Porvoon alainen kallioluola ja Rihkamatorin alainen pysäköintilaitos. 
Vrt. Porvoon kävelypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen. Loppuraportti 18.12.2003. Porvoon 
kaupunki / LT-konsultit. Keinona kävelypainotteisuuden lisäämiseksi mainitaan Vanhan Porvoon 
osalta ajoneuvojen nopeudeksi 15 km/h. Liikenteen aiheuttamista ongelmista Vanhassa Raahessa ks. 
Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 
90. Raahen kaupunki 2.3.1983, 37; Raahe. Vanha kaupunki: Rantakadun korttelit, asemakaavan muu-
tos. Asemakaavaselostus Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984, 26; Raahe. Vanha kaupunki: Pekka-
torin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 
25.3.1985, 34. Läpikulkuliikennettä todetaan olevan erityisesti Kirkkokadulla, Rantakadulla ja Bra-
henkadulla. Kirkkokadun ja Rantakadun liikenteen oletetaan lisääntyvän kaupungin pohjoisosien kas-
vun myötä. Vrt. Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tiivistelmä. Raahen kau-
punki / Suunnittelukeskus Oy (n.d.), 2. Osayleiskaavan yhdeksi päämääräksi on hahmoteltu ns. ”Raa-
hen laatukäytävä” eli keskustatoimintojen kehittämisvyöhyke, jonka mukaisesti kaupungin keskusta 
laajenisi tulevaisuudessa ensisijaisesti Kirkkokadun suunnassa pohjoiseen ja etelään myös vanhan 
kaupungin läpi. Kaavassa laatukäytävä on osoitettu aluerajausmerkinnällä lk. Ks. Raahe 2030. Kes-
keisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkis-
tysalueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, hyväksytty 11.4.2007. Vrt. Raahen keskustan 
osayleiskaava. Liikekeskustan maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma. Raahen keskustan 
profiili 13.11.2001. Raahen kaupunki / Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä, Esisuunnittelijat Oy, 2.3 / 
36. Asukaskyselyssä on toivottu erityisesti Pekkatorin liikenteen rauhoittamista, Vanhan Raahen lii-
kenteen minimoimista ja raskaan liikenteen kieltämistä kokonaan. 



 331 

”Nuokin Pekkatorin talot, kun opiskelijat niitä yhtenä kesänä suti. Vetivät 
taas öljymaalin päälle lateksin, ja ne on nyt pitkin katua hilseilleet, eikä edes 
skrapattu. Se on semmoista. […] Siellähän on se kirpputori.” (RA23) 

Kaupunkilaiset kohdistivat vastuuvaatimuksensa erityisesti kaupunkisuunnitte-
luun, rakennusvalvontaan, liikennesuunnitteluun ja katujen pitoon, luottamushen-
kilöihin sekä kunnallispoliittisiin päättäjiin. Pettymys kaupungin vastuunoton 
luonteeseen johti myös kiinnittämään toiveet alueen hoidon turvaamisesta valti-
onhallinnon rakennussuojeluviranomaisiin. Asukkaat toivat varsin painokkaasti 
esille sen ongelman, että kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä niin poliitikot, 
luottamushenkilöt kuin viranhaltijatkaan eivät koe kaupunginosan asioita välttä-
mättä millään tavoin omikseen niitä ajaakseen. 

”Vastuu on tietenkin paikallisten virkamiesten, mutta onko se vanhan suojelu 
heille niin tärkeä asia, on sitten toinen juttu.” (RA24) 

”Minä kirjoitan lehteenkin ja haukun ne jätkät, tarkoitan Porvoon päättäjiä. 
Määrätyt asiat eivät mene niin kuin pitäisi. […] Viimeksi kritisoin kaupun-
ginhallitusta, joka menee aina tiettyjen kavereiden puolelle, vaikka asia olisi 
sellainen, ettei siihen pitäisi mennä mukaan. Olen ottanut kantaa Jokikadun 
pysäköintiin ja uuteen siltaan, jota ei pitäisi rakentaa.”913 (PAY15) 

Alueella vaikuttavat yhdistykset mainittiin usein toimijoina, mutta ei välttämättä 
siinä määrin asioiden kulkuun tehokkaasti vaikuttavina, jotta niillä olisi koettu 
olevan kovin vastuullista roolia. 

”Raahe-seura on semmoinen, eihän se pysty mitään päättämään. On vaan 
sellainen harrasteseura, tosin kyllä valtuutettuja ja muita päättäjiä istuu 
näissä seuroissakin. Kyllähän niillä jonkinlainen sananvalta on ja yleinen 
mielipide muokkautuu niiden mukana.” (RA33) 

Esiin tullut ongelma kohdealueen ulkopuolisten kyvyttömyydestä tai haluttomuu-
desta puuttua alueen epäkohtiin herättää kysymään, tulisiko kaupunginosaan ja 
                                                        
913 Sillalla tarkoitetaan Porvoonjoen ylittävää, empirekaupunginosan puolelle kiistojen jälkeen lopulta 
vuonna 2004 rakennettua Aleksanterinkadun siltaa. Sillan perusteluista, joihin vastustajat suhtautuvat 
epäillen ks. Porvoon jalankulkupainotteisen keskustan kokonaissuunnitelma. Lokakuu 2003. Porvoon 
kaupunki, Kaupunkisuunnitteluosasto. Suunnitelmassa sillan rakentaminen todetaan mahdollisuudeksi 
kehittää liikenteellisesti toimiva jalankulkupainotteinen keskusta sekä parantaa kilpailukykyä. Sillan 
rakentamisen oletetaan vähentävän Mannerheiminkadun vilkasta ajoneuvoliikennettä, jolloin Vanhan 
Porvoon ja empireosan välille voidaan kehittää juohevampaa kevyttä liikennettä. Ks. myös Porvoon 
kävelypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen. Loppuraportti 18.12.2003. Porvoon kaupunki / LT-
konsultit. 
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asuinalueeseen paikallistuneelle yhdistys-, kansalais-, tms. vapaaehtoistoiminnalle 
antaa enemmän painoarvoa kunnallisessa päätöksenteossa. Ne voisivat toimia 
myös yksittäisen kansalaisen vaikutuskanavina. Yhdistysten edellytettiin ottavan 
enemmän vastuuta. Toisaalta vastuuta ottaen ei välttämättä koettu pystyttävän 
vaikuttamaan. 

”Se on asukasyhdistyksen irvikuva, näpräämisyhdistys, antaa verhonompe-
luohjeita, mutta ei ota kantaa hankaliin kysymyksiin, kuten liikenneongelmiin. 
Porvoossa ei ole kävelykatua, läpiajo on hallitsematonta, hyvätkin liikenne-
suunnitelmat kaatuvat teknisessä lautakunnassa. Vallitsee traktorimafia. Lii-
kennesuunnitelmia ei välttämättä panna toimeen sellaisenaan, ei valvota toi-
meenpanoa. […] Ei ole elimiä, liikettä, valovoimaista henkilöä tai muuta, 
jonka kautta voisi vaikuttaa ja joka veisi asiaa eteenpäin. Asukasyhdistys ei 
tällaisena kanavana toimi.” (PA09) 

”Talot kärsivät liikenteestä, mukulakivet ja tärinä. Asiasta on ollut keskuste-
lua. Päättäjät eivät kuitenkaan tunne Vanhan Porvoon arvoa. Asukasyhdistys, 
säätiö ym. tahot ovat yrittäneet vaikuttaa kaupungin päättäjiin. On lähetetty 
kirjeitä kaupungille ym. Silti pitää aina muistuttaa, vaikka mitään ei tapahdu. 
Turistit tuovat rahaa. Kaupunki saisi satsata Vanhaan Porvooseen enemmän, 
pitäisi vaalia enemmän.” (PA10) 

Vapaaehtoistahojen tukeminen merkitsee parhaimmillaan niiden ottamista todesta. 
Tärkeää on toimiva vuorovaikutus ja kokemus todellisesta vaikuttamisesta. Arvon 
antaminen tällaiselle toiminnalle voi merkitä mahdollisuutta kytkeä yhteisöllisiä 
toimintamuotoja ja asioiden ideointia yhteiskunnallisiin päätöksentekojärjestel-
miin, jolloin ympäristöä elettäessä syntyvää asiantuntemusta voidaan hyödyntää 
ympäristönsuunnittelun virheiden välttämiseksi. Aineisto antaakin viitteitä yhteis-
työn kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. 

”Puhun nyt kauppiasyhdistyksen kannalta. […] Ollaan yhteistyössä kaupun-
gin kanssa, yhdessä istutaan ja puhutaan. Kertovat suunnitelmista ja me ker-
romme toiveista, ja sitten tehdään kaupungin kanssa niistä päätökset. Vajaa 
kaksi vuotta on toiminut työryhmä, jossa on jäseniä kaupungin eri osastoilta, 
kuten energia-, puisto-, rakennus-, elinkeino-osastoilta sekä 4-5 kauppiasyh-
distyksen jäsentä. Ettei kävisi niin, kuin aikaisemmin. Yhteistyö lähti liikkeelle, 
kun yhden uuden yrittäjän toivomuksesta kaupunki pani tien sillan alla kiinni 
Porvoon paahtimon kohdalla. Seurauksena oli liikennekaaos, kun autot eivät 
päässeet mihinkään, peruuttelivat edestakaisin. Perustettiin ryhmä ja mentiin 
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keskustelemaan kaupungin kanssa. Kahdessa päivässä tilanne korjattiin. Sen 
jälkeen on ensin keskusteltu ja sitten vasta tehty. Kun näin tehdään, ei kenen-
kään tarvitse menettää kasvojaan päätöksiä perumalla. Me kun eletään täällä 
näiden asioiden kanssa ja viranomaiset tulevat vain töihin tuohon kaupungin-
talolle, niin näkemys voi olla erilainen. (PAY13) 

Esimerkki ilmaisee, miten yksilölliseen intressiin vastaaminen voi johtaa muista 
piittaamattomaan ratkaisuun, vaikka kyse olisikin tahattomuudesta. Tapa, jolla 
asiaan puututtiin luomalla uusi yhteistyömuoto, taas osoittaa mahdollisuuksia 
työstää yksilöllisiä, ympäristöä koettaessa syntyneitä oivalluksia yhteistä elinpii-
riä rikastaviksi. Aineistossa kuvatut kokemukset jonkin tahon riittämättömästä 
vastuunkannosta samastuu kokemukseen piittaamattomuudesta tai vähintään ym-
märtämättömyydestä. Koetaan harmittavaksi, jos joku toimii vastoin omaa näkö-
kulmaa eikä itsellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Ongelma lienee ratkais-
tavissa vain kehittämällä eri tahojen välille kuvatunlaisia, suhteellisen tasavertai-
seen osallistumiseen perustuvia yhteistyömuotoja. Asian kehittelystä voisi muo-
dostua osapuolet toisiinsa kytkevä kollektiivinen merkityksenannon prosessi. Tätä 
voisi kuvata kaikkia osapuolia kehittäväksi sivistymisen prosessiksi sekä samalla 
tavaksi, jolla kollektiivi voi tukea yksilön kasvua elämäntaitoon huolehtia omasta 
yhteisenä ja yhteisestä omana. Osoituksena tällaisen intressin viriämisestä suoje-
lun piirissä voidaan pitää erilaisia aluekokonaisuuksia koskevien kulttuuriympä-
ristöohjelmien laatimista suhteellisen uutena, eri tahoja kytkevänä yhteistyömuo-
tona. 

Edustuksellinen kunnallispoliittinen päätöksentekojärjestelmä ei tunnu kui-
tenkaan tavanomaisissa käytännöissään juuri suosivan tällaisia työskentelytapoja. 
Kaupunkilaiset kokevat, etteivät asiat mene perille, ei ole väylää vaikuttaa tai vai-
kuttaminen pelkistyy mahdollisuudeksi ”haukkua ne jätkät” lehden mielipidepals-
talla, huudoksi ilman varmuutta vastakaiusta. Välitön kokemus ympäristöstä jää 
näin päätöksentekoprosesseissa helposti hyödyntämättä. Yhteisen työstämisen 
kulttuuri ei välttämättä toimi myöskään viranomaisten välillä. Yhteiskunnan hal-
linnollisessa hierarkiassa vastuullisempaa otetta kaivattiin puolin ja toisin. 

”Ulkopuolinen vastuu, kun puhutaan Pekkatorin arvokkuudesta, että valta-
kunnan rajojen ulkopuolellakin pitäisi kiinnittää huomiota, mutta ei sieltä ole 
yhtään penniä tukea tullut, muuta kuin puheissa, eli käytännön tuet puuttuu. 
Jos on valtakunnallinen kohde, niin pitää rahoittaa myös määrättyyn pistee-
seen, jonka jälkeen tulee paikalliset, mutta mitään tällaista ei ole tapahtu-
nut.” (RAV40) 
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”Rakennustarkastajalla on vastuu, ja hän ei ymmärrä sitä. Vaikka rakennus-
laissa ja rakennussuojelulaissa on määräykset, että meille pitää ilmoittaa, 
niin purkamisilmoituksia on tullut meille yksi tai kaksi. Jos oltaisiin tiedetty, 
oltaisiin todennäköisesti pantu monta asiaa toimenpidekieltoon. Purkamis-
asioista pitää tulla meille tieto. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on vielä 
tiukentanut. Asemakaava-alueella purkamisesta pitää olla aina lupa. Jos kun-
ta antaa luvan, niin meillä olisi oikeus valittaa hallinto-oikeuteen. Voitaisiin 
laittaa toimenpidekieltoon ja ruveta tutkimaan sitä suojeluasiaa.” (RYK45) 

Porvoossa Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä VaPoRa onkin nähtävä merkit-
tävänä askeleena erilaisia näkökulmia yhteiseksi työstävän toimintakulttuurin 
omaksumisessa, vaikkei se aina helppoa olekaan. 

”Mulla on kokemusta siitä, kun Vaporassa oli pelkästään asiantuntijoita ja 
nyt viimeisellä kaudella oli myös poliitikkoja eli luottamushenkilöitä. He ai-
nakin aluksi ajattelivat, että koska heidät on äänestetty, kuinka kriittisesti he 
voivat suhtautua. Ovat hyvin varovaisia, jos joku asia käsitellään useampaan 
kertaan, kun ei tule päätöstä. Pelkkien asiantuntijoiden aikana päätökset oli-
vat nopeita, selkeämpiä, kun kaikilla oli samansuuntaiset ajatukset. Ne henki-
löt, jotka ovat mukana, ovat kyllä hyvin innostuneita.” (PV18) 

3.4.2 Taloudellisen tuen tarve 

Konkreettisimmillaan vastuun jakautuminen mielletään yleensä taloudelliseksi. 
Rakennusperinnön vaalimiseen nimenomaisesti kohdistettu, pääasiassa yksityis-
henkilöille ja yhteisöille suunnattu avustusmuoto on valtion entistämisavustukset. 
Museovirasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustusta valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden raken-
nusten korjaustöihin. Ympäristökeskukset voivat myöntää avustuksen myös pai-
kallisesti arvokkaille kohteille. Tuen edellytyksenä on rakennuksen korjaaminen 
sen kulttuurihistoriallista arvoa vaalien. Vain pienehköt muutokset sallitaan. Pää-
asiassa suositaan rakenteiden korjaamista ja vahvistamista, vain poikkeustapauk-
sissa hyväksytään uusiminen tai jonkin varhaisemman vaiheen palauttaminen. 
Toimenpiteet eivät saa uhata rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historial-
lisen aitouden säilymistä. Erityisesti tuetaan perinteisten ja käsityövaltaisten ra-
kennustapojen säilymistä, restaurointia ja konservointia. Tuen saaja sitoutuu nou-
dattamaan ohjeita ja työlle määrätään valvoja. Avustettavien korjaustöiden peri-
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aatteet nojaavat Museoviraston julkaisemiin korjauskortteihin. 914  Avustamisen 
kriteerit ovat säilyneet vuosia suhteellisen samanlaisina. Valtion taloudellinen tuki 
arvokkaiden rakennusten korjaamiseksi aloitettiin 1980-luvulla, mutta sitä on pi-
detty jatkuvasti riittämättömänä.915 

”Sehän on niin joustamaton laitos (Museovirasto), jolla ei ole rahaa pennin 
killinkiä, niin mä en kehtais panna hanttiin jostain hankkeesta, jos ei mulla 
ole rahaa. Nehän sanoo, et saa tehdä tai nyt sun pitää korjata, mutta ei ne 
puhu rahasta mitään. Ei siellä ole rahaa.” (RL37) 

Rakennusperintöstrategiassa avustusjärjestelmän heikkoutena pidetään tuen riit-
tämättömyyden lisäksi hakemusmenettelystä johtuvaa sattumanvaraista kohden-
tumista. Tukien pelätään myös kannustavan kerralla tehtäviin korjauksiin jatku-
van ylläpidon sijaan. Rakennusperintöstrategia painottaa yhtenä päämääränään si-
tä, että yhteiskunnalliset olosuhteet tukisivat rakennusperinnön muodostumista 
omistajalleen taloudelliselta ja kulttuuriselta lisäarvoltaan hoidosta aiheutuvia 
kustannuksia suuremmaksi. 916  Tämä edellyttää suoranaista rahallista avustusta 
laaja-alaisemmin rakennusperinnön hoitoa koskevien edellytysten ja niiden yh-
teiskunnallisten olosuhteiden tarkastelua, joilla on välillisiä vaikutuksia rakenne-
tun kulttuuriympäristön hoitoon tai hoitamattomuuteen. 

Eräänä seikkana voidaan pitää sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ihmisten ky-
kyyn huolehtia omistamistaan kohteista. Entistämisavustuksia ei myönnetä sosi-
aalisin perustein, vaikka siihen olisi tarvetta, mikä on tutkimuskohteista tullut 

                                                        
914  Entistämisavustuksista ks. http://www.nba.fi/fi/entavustus (luettu 23.10.07, päivitetty 1.10.07). 
Museoviraston myöntämistä avustuksista on viime vuosina kilpaillut n. 500 hakemusta n. 120-150 
kohteen saatua avustusta. Pienimmillään avustukset ovat olleet n. 500 €, suurimmillaan n. 25 000 € ja 
keskimäärin 4000 – 5000 €. Ruotsissa vastaaviin avustuksiin varattu kokonaissumma on n. kymmen-
kertainen. 
915 Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 20-21. Ympäristöhallinnon ja opetusministeriön / Museovi-
raston avustusmäärärahojen todetaan kasvaneen, mutta ei Rakennusperintöstrategiassa asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti. Strategian hyväksymisvuonna 2001 ne olivat yhteensä n. 1,36 miljoonaa euroa. 
Valtion talousarviossa v. 2005 rakennusperinnön hoidon avustuksiin osoitettiin yhteensä 3,45 miljoo-
naa euroa. Rakennusperinnön hoidon taloudellisen tuen haasteeksi esitetään vuosittaisten avustusmää-
rärahojen ja muun taloudellisen tuen määrän nostaminen jo Rakennusperintöstrategiassa esitetylle 8 
miljoonan euron vuositasolle. 
916 Rakennusperintöstrategia 2001, 18, 22-24, 42. Strategian mukaan taloudellisten arvojen läpäise-
mässä yhteiskunnassa rakennusperintöä ei ole vielä mielletty voimavaraksi, joten sen hoitoon ei ole 
myöskään osoitettu enempää varoja. Sijoittaminen rakennusperinnön hoitoon pidentäisi kuitenkin 
käyttöikää ja tehostaisi rakennettuun ympäristöön sitoutuneen pääoman hyödyntämistä. Varsinaisten 
rakennusperinnön hoitoon kohdistettujen tukien lisäksi mm. valtion asuntorahaston korjausavustusten, 
verotuksen kotitalousvähennysten sekä EU-tukien todetaan voivan vaikuttaa rakennusperinnön hoi-
toon. 
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esille erityisesti Vanhassa Raahessa. Vaikka sosiaaliset seikat eivät ole myöntämi-
sen kriteerinä, on asia tullut esille myös avustushakemusten käsittelyssä. Erään 
raahelaisen avustuskohteen ympäristössä todettiin olevan useita huonokuntoisia 
taloja, joissa asuvia eläkeläisiä yhteiskunnan tulisi avustaa, jottei vanhan kaupun-
gin historiallinen rakennuskanta kokonaan tuhoutuisi.917 Myös haastatteluissa so-
siaaliset seikat nousivat hyvin usein esille. Ihmisen ja ympäristön erottamatto-
muuteen viitaten talot kytkeytyvät ihmisten elämäntilanteisiin. 

”Talo ja omistaja ovat niin leimautuneet toisiinsa, ettei niitä voi irrottaa toi-
sistaan. Nämä ovat vaikeita, mehän ei anneta tukea sosiaalisin perustein, 
vaan talon arvojen perusteella, eikä meidän prosentit ole isommat tai pie-
nemmät tästä johtuen.” (MV48) 

Kritiikkiä esitettiin myös siitä, etteivät avustukset kohdistu niitä varallisuutensa 
puolesta eniten tarvitseville. Huolta kannettiin rakennusten kohtalosta, mutta toi-
saalta myös ihmisten oikeudesta elämänlaatuun mieluisassa ja tutussa ympäristös-
sä sekä ahdingosta pakollisen poismuuton edessä. Sosiaalisten tekijöiden huomi-
oon ottamisessa vedotaan myös asujaimiston heterogeenisyyden ja alueen ilmapii-
rin säilymiseen. Avustamisesta sosiaalisin perustein voisi koitua yhteiskunnalle 
jopa säästöä. Jotta voitaisiin vastata paremmin tilannekokonaisuuteen, tuotiin esil-
le yli sektorirajojen ulottuvan yhteistyön tarve. 

”Kaikkein eniten säälittää, tiedän tapauksia, että ihmiset olisivat halunneet 
asua kuolemaansa saakka omassa kodissaan, missä ovat elämäntyönsä teh-
neet […] Se on musta hirveän ikävä. Ja se on rikkaus tällaisella alueella, että 
asuisi sitä vanhaa alkuperäistä väestöä siinä uusien mukana.” (RA27) 

”Sekin sääli, jos vanhuksen pitäisi myydä oma koti siitä. Jos siinä suinkin voi 
asua sen sijaan, että laitostuu, jossa kunto menee hyvin äkkiä.” (RY39) 

”Mehän ei pystytä näissä valtion avustuksissa ottamaan huomioon sitä sosi-
aalista tilannetta ollenkaan. Jos ajatellaan, että eläkeläinen, niin siitähän pi-
täisi tehdä joku paketti. Että olisi joku sosiaalihuolto tai vanhusten huolto, et-
tä tehtäisiin yhdessä näitä, että saisi asua pidempään. Tehtäisiin sellaista, jo-
ka ei tuhoa sitä rakennusta.” 918 (RYK45) 

                                                        
917 Hakemus no 232. Kirkkokatu 5, Raahe. Entistämisavustukset 2000, Museovirasto. 
918  Vrt. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007 – 2010 http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/ 
index.php?654 (luettu 11.12.07). Hyvinvoinnin edistämiseksi ohjelmaluonnoksessa korostetaan mm. 
eri intressiryhmien laajaa vuorovaikutusta, yhteisen tahtotilan vahvistamista, maakunnallisten hyvin-
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Koska kulttuuriperinnön sanotaan kuuluvan kaikille, on loogista ja eettistä pohtia 
myös kustannusten jaettavuutta. Entistämisavustusten riittämättömyyden vuoksi 
kiinteistöjen omistajat vastaavat pitkälti itse yhteiseksi arvioidun rakennetun kult-
tuuriympäristön säilymisestä. Omistajien kohtuuttoman tilanteen ratkaisuksi on 
ehdotettu verohelpotuksia tai vapautusta vaikkapa rakennusten kunnostukseen 
käytettävien rakennusmateriaalien arvonlisäverosta.919 Kiinnostava vastuunjakoon 
perustuva ajatus on myös kansalaisten vapaaehtoisesti antama, humanitääriseen 
apuun verrattava tuki kulttuuriperintökohteille. Onhan kulttuuriperinnön vaalimi-
nen monelle tärkeää, vaikka he eivät itse omistakaan vanhaa kiinteistöä. Tähän in-
tressiin perustuu usean kulttuuriperinnön vaalimiseen suuntautuneen kansalaisjär-
jestön toiminta. Harvalle on myöskään täysin samantekevää, minkälaisessa ympä-
ristössä elää.920 Solmimatta omistussuhdetta kulttuuriperintöön on vapaa hoito-
vastuusta, mutta toisaalta myös voimaton sen tuhoutumisen edessä. 

”Eihän tämä pysy montaa vuotta tässä, jos heittäydyn häijyksi. Koska se on 
mun omaisuuttani, jätän sen hoitamatta, niin se on kasassa. Ei sille voi ku-
kaan.” (RA26) 

                                                        
vointitoimijoiden yhteistyötä yli sektori- ja hallinnonrajojen sekä omaehtoisen selviytymisen tukemis-
ta. Nähtäväksi jää, tullaanko esim. kulttuuriperintösektoria pitämään hyvinvointitoimijana, vai pitäy-
dytäänkö perinteisten ajatusmallien mukaisesti edelleen terveys- ja sosiaalitoimessa tms. selkeästi hy-
vinvointiin liitetyissä aloissa. 
919 Lilius 1999 (1998), 155. Tällaisten tukimuotojen puutteen Lilius katsoo olevan ennen kaikkea asen-
teellinen ja eettinen kysymys. Hän kysyy, miksei valtiovalta osoita minkäänlaista arvostusta niille 
henkilöille, jotka omaehtoisesti vaalivat rakennettua kulttuuriperintöämme. Ks. myös Toni Riipinen, 
Mahdollisuudet vaikuttaa Suomen vanhan rakennuskannan säilymiseen verotuksellisin keinoin. LTT-
TUTKIMUS OY. Sarja B 159. Helsinki 2000, 66. Riipisen mukaan yhteiskunta on velvollinen osallis-
tumaan vanhan rakennuskannan hoitokustannuksiin veroalennuksilla, koska suojelupäätöksestä koitu-
vien ulkoisvaikutusten vuoksi yksityistaloudellinen ja yhteiskunnallinen kustannus eroavat toisistaan. 
Vrt. Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 10, 20-21. Raportissa todetaan tarve selvittää mahdolli-
suudet verotuksellisiin tukikeinoihin sekä omistajien tarvitsemiin takausjärjestelyihin. Osan verotuk-
sen kotitalousvähennyksistä oletetaan kohdistuvan rakennusperinnön hoitoon, mutta tilastoja ei ole. 
Avustuksia täydentämään esitetään mm. tuloverovähennyksiä ja arvonlisäveron alentamista. 
920 Mattinen 2006, 122, 124. Mattinen toteaa yksityistaloudellisen edun olevan usein ristiriidassa yh-
teiskunnallisen ”yhteisen hyvän” ja kulttuurisen itseisarvon kanssa. Hänen mielestään olisi kiinnosta-
vaa tutkia kansalaisten eettistä kulttuuritahtoa rakennusperinnön itseisarvon vaalimiseksi. Hän pohtii, 
kuinka paljon ihmiset olisivat valmiita uhraamaan vapaaehtoistyötä tai rahaa ihmiskunnan yhteisten 
kulttuurimuistomerkkien suojeluun ja restaurointiin, vaikka heillä ei olisi välttämättä koskaan edes 
mahdollisuutta nähdä rahoittamiaan suojelukohteita. Mattinen toteaa myös UNESCOn maailmanpe-
rintösopimuksen nojaavan ajatukseen yhteisestä vastuusta vaalia ihmiskunnan korkeimpia kulttuurisia 
saavutuksia. Vrt. Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 20-21. Alan kiinnostavuuden nostamisen toi-
votaan lisäävän säätiö- ja rahastopohjaista rahoitusta rakennusperinnön hoidossa. Mm. Vanhan Por-
voon Säätiö sekä Vanhan Porvoon Asukasyhdistys ry. myöntävät pienimuotoisia avustuksia. Ks. esim. 
Porvoon Vanhan Kaupungin Säätiö – Stiftelsen Gamla Staden in Borgå. Porvoon Vanhan Kaupungin 
Säätiön laina- ja avustussäännöt. Porvoossa 16.1.1975. 
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Haastatteluissa tarvetta taloudellisen tuen lisäämiseen perusteltiin moraalisella 
vastuunjaolla sekä korjausrakentamisen kalleudella materiaaleiltaan, työtavoiltaan 
sekä työn teettämiseen liittyviltä kustannuksiltaan. Velvoitettaessa ylipäätään suo-
jeluun ja edellytettäessä lisäksi vaatimustasoltaan laadukasta, käsityövaltaista ra-
kennustapaa pidettiin yleensä yhteiskunnan velvollisuutena tulla kustannuksissa 
enemmän vastaan. Avustuksia pidettiin niin viranomaisten, luottamushenkilöiden 
kuin talonomistajienkin kommenteissa useimmiten riittämättöminä. Jotkut omis-
tajat pitivät entistämisavustusten korjaustapaa koskevia kriteereitä liian rajoittavi-
na. Ongelmana pidettiin myös sitä, että entistämisavustusta ei voi hakea takautu-
vasti, koska korjaamisessa ei välttämättä voi ennakoida lopullisia kustannuksia 
vaurioiden laajuuden paljastuessa usein vasta työn edetessä. Tukijärjestelmä voi 
siis toimia vastoin hyvän korjaamisen periaatetta, jossa edetään talon ehdoilla lii-
aksi ennakoivan suunnittelun sijasta. 

”Pitää päästä tekemään kun siltä tuntuu. […] Vasta, kun on purkanut, sitten-
hän sitä nähdään. Ei tiedä, mitä seinän takaa löytyy.” (RA25) 

”Olisi pitänyt laittaa käsinpainetut tapetit ja tietty väri. Vaimolla on hyvä vä-
risilmä, eikä siitä väristä pitänyt. Päätettiin tehdä oman mielen mukaan ja 
palauttaa avustus, jos niin vaadittaisiin. Käsintehdyt tapetit jo sinänsä olisi-
vat maksaneet sen summan. Tilattiin sitten Ruotsista vanhanajan tapetit, mut-
ta eriväriset ja lattia maalattiin eriväriseksi. Se sopi meidän huonekaluihin ja 
asumismuotoon. Halusivat tummasävyistä, vähän mustaa. Avustusta ei tar-
vinnut silti palauttaa, koska tehtiin kunnostus muuten ohjeiden mukaan. Van-
hat lankut ym. kaivettiin esiin ja entisöitiin, vain väritys muutettiin. Kun Mu-
seovirasto avustaa, niin toimenpiteet täytyy tehdä tietyllä tavalla. (PAY13) 

Useat omistajat ovat sitoutuneet korjaamiseen elämäntehtävänään, mutta pitävät 
rahoituksen järjestämistä ikuisena ongelmana. Yhteiskunnallisten järjestelmien 
aiheuttamien kustannusten koetaan rasittavan liiaksi korjausrakentamista. Ongel-
mia tuottaa myös korjauskustannusten kasautuminen uudelle omistajalle vuosien 
hoitamattomuuden tai virheellisten korjausten vuoksi. 

”Kun ihastellaan, että teillä on se vanha talo, niin kyllä tähän on työtunteja 
saanut panna. Ei ole ilmaiseksi mikään tullut. Jos vierailla teettää kaikki, pi-
tää olla monimiljonääri eli lottovoittaja, että pystyy teettämään. […] Nykyi-
sin on kaikki LEL:it, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset, arvonlisävero, 
mitä ei ennen mennyt. Ennen ei mennyt kuin liikevaihtovero tavarasta, jonka 
osti. Nyt menee arvonlisävero joka pennistä, jonka teettää työtä. Pitää olla 
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työntekijöille vakuutukset, eikä tahdo saada ketään vanhaa rakentamaan.” 
(RA33) 

”Viime kesänä kaikki ylimääräinen meni katolle, sitä edellisenä uusittuihin 
puuosiin, sitä edellisenä kaikki ylimääräinen, lomarahat ym. meni lattian alle. 
Jos nyt neljäntenä kesänä voisi ainakin valita, tehdäänkö mitään, tähän men-
nessä on ollut aina pakko tehdä. Välillä tuntuu, että lapset ei ymmärrä, miksi 
meillä on niin vähän käyttörahaa. Miksei me matkusteta niin kuin muut, miksi 
ei ole viikkorahaa, miksi jääkaappi on aika usein tyhjä. Olen varonut sano-
masta, että me maksetaan tästä talosta niin hirveästi. Alkaisivat vihata tätä 
hommaa.” (PA11) 

Joissakin kommenteissa pieteetillä korjaamisen nähtiin nykyään jo kasvattavan 
pääomaa rakennuksen taloudellisen arvon nousuna edellyttäen kuitenkin yleisen 
ymmärryksen lisääntymistä oikeista korjaustavoista. Varmuuden alueen säilymi-
sestä todettiin lisäävän omistajien investointihalukkuutta. Hieman yllättäen, eten-
kin talon omistajien kommenteissa, ilmenee varsin kriittistäkin suhtautumista 
avustuksiin sekä käsityksiin vanhan talon korjaamisen ja ylläpidon kalleudesta. 
Tuen tarpeen ylikorostaminen voi lisätä historiallisen rakennuskannan negatiivista 
imagoa taloudellisessa mielessä. Olisi tarpeen selvittää vanhojen rakennusten yl-
läpidon todellinen kustannuslisä uusiin verrattuna, sillä useimmitenhan ihminen 
ottaa rahaa vastaan, vaikkei siihen olisikaan todellista tarvetta. Korjaamisen taval-
la todettiin olevan suuri vaikutus kustannuksiin. Ylikorjaava asenne kytkeytyy 
luonnollisesti suurempaan rahantarpeeseen. 

”Kun on peltikatto ja ikkunat kunnostettu, maalaukset tehty, niin ei vaadi 
enempää kuin muukaan tavallinen puutalo.” (RAV43) 

”Tämä on asunto-osakeyhtiö. Tässä on neljä perhettä ja yhtiön omistuksessa 
kolme liikehuoneistoa, jotka tuottavat 100 000 mk eli 17 000 euroa vuodessa, 
jolla ylläpidetään tätä. Se raha ei edes kaikki kulu siihen. Kun saadaan lainat 
maksettua, meidän asuminen muuttuu ilmaiseksi, johon olemme tähdänneet.” 
(PAY14) 

”Pötypuhetta (siis kalleus)! Sen voi tehdä niin monella tavalla. Aika harva 
olisi tällaisessa keittiössä säästänyt kattoa ja lattiaa. Uudet olisi tilalla. Olisi 
todennäköisesti räjäytetty niin, ettei olisi mitään jäljellä, ja rakennettu sen 
jälkeen uusiksi. Kyllähän se maksaa.” (PA08) 
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”Pitäisi olla hyvin varovainen. Se on hyvä asia, jos on vähällä rahalla liik-
keellä, se tuo aikaviivettä.” (RA24) 

”Ja se puhe siitä, että meille annetaan neuvontaa, että ensimmäisenä, mikä 
on se avustus. Eihän kukaan ihminen ole sen takia tänne tullut, että olisi 
avustus. Sillä on jotkut muut syyt ja se on valmis panemaan omaa panos-
taan.” (RA29) 

”Sen alueen arvon säilymiseen pitäisi saada varmuus, niin silloin omaa in-
vestointihalukkuutta lisää vahvasti.” (RML44) 

Tilausta saattaa olla myös tukimuodoille, joilla voitaisiin vastata kokonaisvaltai-
semmin eriluonteisiin tapauksiin ja ihmisten elämäntilanteisiin. Tällöin tuen ei 
tarvitse olla välttämättä aina edes välitöntä taloudellista avustamista, vaan erilais-
ten tilanteeseen sopivien keinojen hahmottamista. Kokonaisvaltaisen näkemyksen 
tarpeellisuus ei kytkeydy vain yksittäistä ihmistä koskeviin sosiaalisiin ja talou-
dellisiin tekijöihin, vaan koko alueen ja seutukunnan kehitykseen kansallisiin sekä 
myös kansainvälisiin prosesseihin kytkeytyen.921 

”Jos tontilla on paljon rakennuksia, kuten rantatonteilla, se melkein vaatii 
tuottavan liiketaloudellisen idean, että on varaa pitää kunnossa. Ja jos ei ole 
mitään käyttöä, niin ei ole motivaatiota pitää kunnossa. Se on se kriittinen 
vaihe. Huomaa, että uudet omistajat, jotka tulee isoille tonteille, niillä on se 
lähtökohta, mikä on pakko ollakin, että se tuottaa.” (PV18) 

”Kun Pohjois-Suomessa koetaan muuttotappio hirveän vahvana, niin kaikki 
viestit, jotka ei tuo elinkeinoja, pysäytä muuttotappiota, koetaan toisarvoisik-
si. Nyt on tavallaan vakavat ajat tai koetaan niin. Ja Raahessa on kehitys ol-
lut pitkään umpikujassa, niin se aiheuttaa tätä tunnelmaa. Jos on hyvät ajat, 
niin silloin on helpompi olla kulttuuriympäristömyönteinen. […] Maakunnal-
lisen työn yksi velvoite on luoda Raahelle hyvä tulevaisuus. Hyvä nykyisyys ja 
tulevaisuus on paras tae myös vanhan kaupungin säilymiselle.” (RML44) 

                                                        
921 Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 20-21. Kokoavan näkemyksen saavuttamiseksi ja kehitys-
esitysten pohjaksi katsotaan tarpeelliseksi selvittää mm. eri hallinnonalojen ja EU:n tukien kohdentu-
mista ja vaikutusta rakennusperintöön. Avustushakemusten osalta pidetään tärkeänä päättävien tahojen 
yhteisharkintaa sekä hakijoille annettavaa keskitettyä tietoa eri tukimuodoista. Rakennusperinnön oh-
jelmallisessa hoidossa todetaan tarvittavan projektimuotoista tukea. Aiheelliseksi todetaan myös sel-
vittää valtion työvirastojen kyky osallistua yksityisomistuksessa olevien kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden kohteiden kunnostamiseen. 
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3.4.3 Inventoinnit ja selvitykset rakennetun ympäristön 
tulkintavälineinä 

Museoviraston ja ympäristöministeriön ylläpitämässä rakennusperintöportaalissa 
inventointi määritellään järjestelmälliseksi tiedon hankinnaksi ja tallentamiseksi. 
Tietoa tuotetaan esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön vallitsevasta tilan-
teesta ja siihen johtaneista syistä. Inventointiin kuuluu tiedon kokoaminen arkisto-
lähteistä ja kenttätyönä sekä tulosten raportointi. Selvitys olisi sen sijaan kohteen 
historian ja ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten selvittämistä ja kuvaamista. 
Erotuksena inventointiin selvitykseen voisi kuulua myös johtopäätöksiä kohteen 
arvosta. Tällaisia ovat esimerkiksi maisemaselvitys, rakennushistoriallinen selvi-
tys tai kaavoitukseen liittyvät selvitykset.922 Käytännössä näin määriteltyjä inven-
tointeja saatetaan nimetä selvityksiksi ja selvityksiä inventoinneiksi. Arvottami-
nen liitetään usein myös inventointeihin ja niissä esitetään luokituksia.923 Inven-
tointien eräänä keskeisenä puutteena pidetäänkin juuri arvottamisperusteiden epä-
yhtenäisyyttä.924 Vaikka tiedon tuottaminen olisi kuinka järjestelmällistä hyvänsä, 
liittyy siihen väistämättä arvottavaa valintaa. Jo pelkkä asioista kertominen ilmai-
see arvoja ilman varsinaista arvokäsitteiden esittämistä.925 Museoviraston laati-

                                                        
922 Inventoinnin ja selvityksen määritelmät ks. ”Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä” 
sivulla http://www.rakennusperinto.fi/muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (luettu 30.1.08, päivitetty 
19.6.06). Vrt. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64298&lan=FI (luettu 24.8.07, päivitetty 
26.2.04). 
923 Suomalaisten kaupunki-inventointien historiassa inventointi on käsitetty tietoa kokoavana, mutta 
tarvittaessa myös arvottavana välineenä. Ks. esim. Mattinen 1985, 12-15. Mattisen mukaan kaupunki-
en rakennushistorian järjestelmällinen tutkiminen alkoi Suomessa v. 1939 muinaistieteellisen toimi-
kunnan käynnistettyä inventoinnit Naantalissa ja Kristiinankaupungissa. Lars Pettersson inventoi 
Vanhan Rauman rakennuskantaa v. 1940 – 1941 Suomen Museoliiton toimeksiannosta. C.J. Gardberg 
toteutti Porvoon rakennuskannan inventoinnit 1940-luvun lopulla muinaistieteelliselle toimikunnalle. 
Gardberg tutki myös Kajaania, Tammisaarta, Torniota ja Turkua. 1940-luvun inventoinnit eivät otta-
neet vielä selkeästi kantaa suojelutavoitteisiin, vaikka Turkua koskevassa inventoinnissa 60 rakennus-
ta esitettiin rauhoitettaviksi. Ensisijaista oli dokumentoiva tiedon tuottaminen taidehistoriallisten selvi-
tysten laatimiseksi. Kaupunkikulttuurin arvostuksen noustua muinaistieteellinen toimikunta alkoi kui-
tenkin puoltaa kaupunkien vanhojen keskustojen suojelua vastustaen mm. kerrostalojen rakentamista 
Raahen Pekkatorin varrelle. Mattinen toteaa inventointien alkaneen toimia selkeämmin suojelutavoit-
teiden ilmaisuina 1960-luvulta lähtien. 
924 Ks. esim. Rakennusperintöstrategia 2001, 21, 27. Inventointitilanteen yhtenä puutteena pidetään 
epäyhtenäisiä arvottamisperusteita. Toiminnasta saattaa puuttua myös jatkuvuus, ja toteuttajien am-
mattitaito vaihtelee. Vrt. Carita Strandell & Anna Strandell, Elinympäristön seurannan kehittäminen. 
Työryhmän raportti. Suomen ympäristö 545. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 
2002, 24, 41. Kirjoittajat pitävät inventointien ongelmana puutteellista kattavuutta sekä epäyhtenäi-
syyttä kohteiden arvottamisessa. Kulttuuriympäristön inventointia voidaan heidän mielestään pitää 
dokumenttina ja kannanottona säilytettävistä kohteista, kun se samalla sisältää tietoa ympäristöstä.  
925 Mikko Lehtonen, Merkitysten maailma. Vastapaino. Tampere 1996, 118. Viitaten Edward Braniga-
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massa opasluonnoksessa inventoinnin ominaisuudeksi todetaankin kulttuurihisto-
riallisen merkityksen esiintuominen johdonmukaisen tiedonhankinnan ohella.926 
Jotta inventointi olisi rakentavaa eikä repivää, olisi käsitteiden ja menettelytapo-
jen oltava selvillä.927 

”Eräissä kunnissa on ymmärretty se ihan väärin, että inventointi olisi sitä et-
tä he päättävät mikä on arvokasta, vaikka ei ole inventoitu ollenkaan. He 
vaan päättävät, mikä heille passaa ja suojellaan. Se on joukkohysteriaa tai 
joukkopäätösvaltaa. […] Katkeruutta ja kapinaa joudutaan kantamaan vielä 
vuosia. On vääriä kohteita, inventoijat antaneet kuvan, että me vaan inven-
toidaan, mutta ei tää mitään teille tarkoita. Siitähän nousee kapina, jos ei ole 
oikeaa tietoa. Luullaan, jos ei ole mukana inventoinnissa, että ei ole mitään 
arvoa.” (RYK45) 

Rakennetun kulttuuriympäristön arvoa määriteltäessä käytetään jakoa mm. histo-
riallisiin, rakennushistoriallisiin, arkkitehtonisiin, rakennusteknisiin, taiteellisiin 
ja maisemallisiin arvoihin. Rakennusperintöportaalin mukaan kohteiden arvojen 
määrittämisessä pyritään käyttämään vakiintuneita kriteereitä, jotta kohteiden hoi-
to perustuisi tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen 
tai paikalliseen merkittävyyteen. Kriteeriksi määritellään puolestaan ominaisuus, 
jonka perusteella kohde voidaan tunnistavasti erottaa muista sekä todeta tai todis-
taa oikeaksi. Kriteereitä olisivat esimerkiksi tyypillisyys, harvinaisuus, kulttuuri-
historiallisten kerrosten monipuolisuus, säilyneisyys ja alkuperäisyys.928 Museo-
viraston laatimassa oppaassa kulttuurihistoriallisiin arvoihin perustuvaa inven-

                                                        
niin Lehtonen toteaa kertomisen ja arvottamisen olevan varsin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Kerto-
minen sisältää arvostelmia tapahtumien luonteesta sekä tietoa siitä, kuinka kertoja tuntee kertomansa 
tapahtumat ja voi niistä siten kertoa. 
926 Mikko Härö & Johanna Forsius, ”Kulttuurihistoriallinen inventointi rakennetussa ympäristössä. 
Opas.” Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Maaliskuu 2007, kpl. 1.4. (luonnos). Kulttuurihistori-
allisen inventoinnin todetaan olevan järjestelmällistä tiedonhankintaa ja tallentamista. Hyvä inventoin-
ti olisi johdonmukaisesti jäsennelty ja mahdollisimman havainnollinen kuvaus kohteen historiasta ja 
sen säilyneistä tunnusomaisista erityispiirteistä, yhteenveto kohteesta jo olemassa olevasta tiedosta se-
kä tiedoissa olevista puutteista ja lisäselvitystarpeista. Hyvässä inventoinnissa tuodaan esille raken-
nuskannan valikoidut fyysiset ominaisuudet ja tiivistetään havainnollisesti, inventoinnin tarkkuudesta 
riippuen, inventoitavan alueen, kohteen tai rakennusten kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja merki-
tys. 
927  Toisaalla rakennusperintö-sivustolla inventointien todetaan edellä esitetystä käsitemääritelmästä 
poiketen sisältävän ”tarpeelliset tunniste-, historia- ja käyttötiedot, kuvailun rakennuksesta ja sen ym-
päristöstä sekä arvion kohteen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä”. Ks. http://www.rakennusperinto.fi/ 
Sailyttaminen/fi_FI/selvityksetjainventoinnit/ (luettu 30.10.07, päivitetty 2.10.06) 
928 Arvon ja kriteerin määritelmät ks. ”Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä” sivulla 
http://www.rakennusperinto.fi/muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (luettu 30.1.08, päivitetty 19.6.06) 
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tointia tehtäessä on puolestaan esitetty otettavaksi huomioon historialliset todis-
tusarvot, rakennushistorialliset arvot, historialliset arvot, säilyneisyysarvot, ra-
kennustaiteelliset, esteettiset ja visuaaliset arvot, rakennustaiteelliset arvot, ympä-
ristölliset ja maisemalliset arvot sekä identiteetti ja symbolimerkitykset. Ryhmi-
tyksen todetaan kertovan, minkälaisiin seikkoihin on aiheellista ja mahdollista 
kiinnittää huomiota, ei toisiaan poissulkien vaan täydentäen.929 

Kattava ja ajantasainen inventointitieto katsotaan tarpeelliseksi mm. maan-
käytön suunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa, korjausneuvonnassa, tutki-
musaineistona sekä poliittisen päätöksenteon tukena. Inventointitiedon on määrä 
luoda pohja selvityksille, joita tarvitaan arvioitaessa esimerkiksi maankäyttöä 
koskevien suunnitelmien vaikutusta kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Tällai-
sissa selvityksissä tärkeimpänä pidetään vaikutusten merkittävyyden ja pysyvyy-
den arviointia.930 Riittävää tutkimus- ja selvitystyötä edellyttää jo maankäyttö ja 
rakennuslaki, jotta kaavaa laadittaessa voitaisiin ennakoida ympäristövaikutuksia 
mm. taloudelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta.931 Paitsi lähtötietoja 
ympäristön suunnittelulle, edellytetään myös alueiden käytön ja rakennetun ym-
päristön tilan ja kehityksen seurantaa.932 Inventointia pidetään puolestaan seuran-
nan edellytyksenä.933 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet osaksi alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää maankäyttö- ja rakennuslain myötä.934 Päätöksen tavoit-
teista tekee Valtioneuvosto. Eräs valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osa-

                                                        
929 Härö & Forsius 2007, kpl. 9.2. 
930 Ks. ympäristöministeriö http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1107&lan=fi#a1 (luettu 24.8.07, 
päivitetty 7.3.07) 
931 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 9 §; Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999), 1 
§:ssä tarkennetaan selvitystarvetta. Selvitysten on annettava riittävät tiedot suunnitelman toteuttamisen 
välittömien ja välillisten vaikutusten arvioimiseksi ottaen huomioon mm. ihmisen elinolot ja elinym-
päristö, luonnonolosuhteet, alue- ja yhdyskuntarakenne, energia-, talous- ja liikennekysymykset sekä 
kaupunkikuva, maisema, kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö. 
932 Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), 2 §. Vastuu jakautuu ympäristöministeriölle, alueelli-
sille ympäristökeskuksille, maakuntaliitoille ja kunnille. 
933 Rakennusperintöstrategia 2001, 29. Strategiassa puutteellisen inventoinnin, koskien sekä ympäris-
tön ominaisuuksia että muutosindikaattoreita, todetaan heijastuvan välittömästi seurantaan. Rakennus-
perinnön hoidon painopistealueiden määrittäminen ja konkreettinen muutoksenhallinta edellyttäisi tie-
toa uhkatekijöistä. Valtionhallinnossa on käynnistetty keskus-, alue- ja paikallistason seurannan kehit-
tämishankkeita, kuten elinympäristön ja kaavoituksen seurannan kehittäminen. Seurantaa edustavat 
esim. alueellisten ympäristökeskusten tietojärjestelmä (GISALU) ja kaavoituksen seurantajärjestelmä 
(KATSE). 
934 Ekroos & Majamaa 2005, 100-101. Kirjoittajien mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
vastaavaa säätelyä ei ollut lainkaan rakennuslain aikaisessa järjestelmässä. 
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alue on kansallinen kulttuuri- ja luonnonperintö.935 Valtakunnallisissa alueiden-
käyttötavoitteissa edellytetään viranomaisten laatimien valtakunnallisten selvitys-
ten olevan kaiken maankäytön suunnittelun lähtökohtana. Tavoitteiden sisällön 
valmistelu kuuluu asianomaiselle ministeriölle edellytyksenä vuorovaikutteinen 
yhteistyö eri ministeriöiden, maakuntaliittojen, muiden viranomaisten sekä asiaa 
koskevien tahojen kanssa.936 Valtakunnalliset tavoitteet otetaan huomioon jo maa-
kuntakaavoituksessa ja pyritään sovittamaan yhteen maakunnallisten ja paikallis-
ten tavoitteiden kanssa. 937  Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden myötä 
paikallinen suunnittelu saattaa tapauskohtaisesti kytkeytyä myös ylikansalliseen 
ympäristönsuunnitteluun otettaessa huomioon kansainvälisten sopimusten vel-
voitteet.938 

Vastuu valtakunnallisista kulttuuriympäristöselvityksistä kuuluu ympäristö-
hallinnolle ja Museovirastolle. Valtakunnalliset selvitykset voivat olla koko ra-
kennettua kulttuuriympäristöä tarkastelevia yleisinventointeja valtakunnallisesti 
merkittävien kohteiden määrittämiseksi tai tiettyä ilmiötä tarkastelevia sektori-
inventointeja. Museovirastossa on käynnistetty rakennetun kulttuuriympäristön 
yleisinventoinnin tarkistaminen valtakunnallisten tavoitteiden nojauduttua pitkään 
jo vuonna 1993 määritettyihin kohteisiin.939 Alustavan aikataulun mukaan tarkis-

                                                        
935 Valtioneuvoston 30.11.2000 annetussa päätöksessä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ja-
ettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinym-
päristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4) toimivat yhteysver-
kostot ja energiahuolto, 5) Helsingin seudun erityiskysymykset ja 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
erityiset aluekokonaisuudet. Ks. esim. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista. Maankäyttö- ja rakennuslaki, Opas 5. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 
2001, 24-33. 
936 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ks. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99), 22-24 §. Ks. 
myös Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), 7 §. Asetuksessa tavoitteiden valmistelu edellyte-
tään järjestettäväksi siten, että luodaan edellytykset julkiselle keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Vrt. 
Ekroos & Majamaa 2005, 115. Lakia tulkiten kirjoittajat esittävät, että valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden valmisteluun voisivat osallistua esimerkiksi kunnat edustajineen, alueelliset ympäristö-
keskukset, elinkeinoelämän edustajat ja kansalaisjärjestöt. 
937 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99), 25 §. 
938 Ekroos & Majamaa 2005, 100-101. Esimerkkinä oikeusvaikutuksiltaan varsin voimakkaasta yli-
kansallisesta ympäristönkäytön suunnittelusta kirjoittajat mainitsevat luontodirektiiviin perustuvan 
Natura 2000 -verkoston. Kulttuuriperintöalan valtakunnalliset tavoitteet liittyvät sen sijaan melko ylei-
sellä tasolla kansainvälisiin sopimuksiin ollen lähtökohtaisesti kansallisia. Oikeusvaikutuksiltaan 
muodollisesti heikompaa ylikansallista ympäristönkäytön suunnittelua edustaa esim. maailmanperin-
tösopimukseen (SopS 19/1987) perustuva maailmanperintöluettelo. Ylikansalliset tavoitteet saavat kui-
tenkin usein vahvistuksen kansallisella tasolla, kun ne otetaan huomioon valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden muotoilussa. 
939  Ks. ympäristöministeriö http://www.ymparisto.fi/defaulta.asp?contentid=225579&lan=FI (luettu 
24.8.07, päivitetty 7.3.07). Ympäristöministeriön mukaan valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
tarkoitettuja valtakunnallisia kulttuuriympäristöselvityksiä ovat Rakennettu kulttuuriympäristö. Valta-
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tettu aineisto on ollut määrä saattaa Valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi vuonna 2009.940 Tietoa 
on tosin jo päivitetty Museoviraston ylläpitämässä tiedostomuotoisessa kohde-
luettelossa ”Rakennettu kulttuuriympäristö 2000”. Sen tarkoituksena on esitellä 
rakennetun kulttuuriympäristön monimuotoisuutta ja tuoda esille ne kohteet, jotka 
parhaiten ja monipuolisimmin antavat käsityksen Suomen historiasta ja kehityk-
sestä.941 Sekä Vanha Porvoo että Vanha Raahe ovat valtakunnallisesti merkittäviä 
kohteita.942 Vanha Porvoo osana Porvoonjokilaakson kulttuurimaisemakokonai-
suutta on nimetty myös kansallismaisemaksi.943 

Jos kulttuuriympäristöjen valtakunnallisen merkityksen katsotaan perustuvan 
kansallisiin intresseihin tuoda esiin Suomen historiaa ja kehitystä, ovat kansallis-
maisemat vielä suppeampi edustuskokoelma. Ympäristöministeriö perusti vuonna 
1992 työryhmän laatimaan ehdotuksen Suomen kansallismaisemista.944 Kansal-
lismaiseman, joka voi olla luonnon-, kulttuuri- tai kaupunkimaisema, tehtävänä 
on kuvastaa suomalaisen kulttuurin peruslähtökohtia ja kehitystä – esittää edusta-
vinta Suomea. Alueet ovat maisemakuvaltaan eheitä ja piirteiltään joko tyypillisiä 
tai toisaalta ainutlaatuisia. Kansallismaiseman tulee olla laajalti havaittavissa ja 
yleisesti tunnettu. Monella kohteella on symboliarvoa, koska ne ovat merkityksel-

                                                        
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Ympäristöministeriö / Museovirasto. Mu-
seoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki 1993 (ks.myös http://www.nba.fi/ 
rky1993); Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Maisemanhoito. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuo-
jeluosasto. Mietintö 66/1992. Helsinki 1993; Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Arvokkaat maise-
ma-alueet. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Helsinki 1993; Valta-
kunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet. Sisäasiainministeriö, Kaavoitus- 
ja rakennusosasto. Tiedotuksia 3/1983. Edellistä täydentää arkeologisia kohteita käsittelevä Maiseman 
muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 2001. 
940 Ks. http://www.nba.fi/fi/vat (luettu 14.6.08, päivitetty 15.5.08) 
941 Irma Lounatvuori, ”Valtakunnallisesti merkittävää. Rakennuskulttuuri 2000 -tiedosto”. Rakennus-
perintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö / Museovirasto / Rakennustieto Oy. 
Helsinki 2001, 198. 
942 Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita koskevan RKY2000 -inventoinnin luonnehdinnat Vanhasta 
Porvoosta ja Vanhasta Raahesta kertovat valintaperusteiden ja arvojen määrittämisen vaikeudesta ja 
väistämättömästä yleisluontoisuudesta verrattuna kohteiden monimuotoiseen todellisuuteen. Inven-
tointi sisältää myös rakennushistoriallisen kohdekuvauksen. Ks. Rakennettu kulttuuriympäristö 2000 
(RKY2000) -tiedosto. Museovirasto, Rakennushistorian osasto (tiedot pyydetty 18.4.2002). Molempi-
en kohteiden valintaperusteeksi on esitetty asemakaavahistoria. Vanhan Porvoon erityisiksi arvoiksi 
todetaan harvinaisuus ja yhtenäisyys. Vanhan Raahen erityiseksi arvoksi todetaan yhtenäisyys. 
943 Putkonen 2001, 207-209. Putkonen toteaa Porvoonjokilaakson merkityksen korostuneen Askolan 
esihistoriallisen asuinsijan myötä. Vanhan Porvoon taas katsottiin edustavan Suomen valtioelämän 
juuria, koska Porvoossa v. 1809 pidetyillä valtiopäivillä oli koko autonomian ajan suuri, kansaa yhdis-
tävä symbolinen merkitys. 
944 Kansallismaisemien (27 kpl) esittelyt on koottu julkaisuun Lauri Putkonen (toim.), Kansallismai-
semat. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 1993. 
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tään yleisesti tunnustettuja kansallisessa kulttuurissa, historiassa ja luontokuvas-
sa.945 Kansallismaisemalla ei ole virallista suojelustatusta eikä tarkkaa alueellista 
rajausta. Niitä voi luonnehtia ennen kaikkea kansallista identiteettiä ja mielikuvia 
työstäviksi välineiksi. Ne sisältyvät kuitenkin pääpiirteissään valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuri- ja luonnonympäristöihin. Osa on mahdollista määritellä 
myös kansallisiksi kaupunkipuistoiksi, kuten juuri Porvoonjokilaakson kokonai-
suus. 

Kansallismaisemiin on suhtauduttu myös kriittisesti valtaapitävien näkemyk-
senä. Pyrkimyksestä hallittavuuteen kertoo jo laajan havaittavuuden suosiminen. 
Kansallismaisema ilmentää näin ulkopuolista, etäisyyttä ottavaa ja etäännyttävää, 
katseeseen perustuvaa suhdetta ympäristöön. Kansallismaisemaa voidaan pitää 
ylhäältäpäin annettuna esityksenä kansallisen identiteetin rakentamiseksi oletuk-
sena kollektiivinen jaettavuus. Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka yhteisesti jaettuja 
kansallismaisemat lopulta ovat ja keitä niihin liitetyt mielikuvat palvelevat. Miten 
erilaisten vähemmistöjen näkökulma tulee otetuksi huomioon kansallismaisemien 
osoittamisessa? Vähemmistönä voidaan pitää erilaisia marginaaliryhmiä, mutta 
toisaalta vaikkapa kaupunkilaisia, koska kaupunkiympäristöt ovat kansallismai-
semissa selvänä vähemmistönä.946 Toisaalta, onko kansallismaisema sittenkään 
niin ylhäältä annettu, ehkä pikemminkin vahvistus vuosikymmenten, jopa vuosi-
satojen saatossa vakiintuneelle merkitysten jaettavuudelle. Ovathan useimmat 
kansallismaisemat olleet jo pitkään suosittuja nähtävyyksiä. 

Kun puhutaan kansallisen identiteetin rakentumisesta, olisi syytä mieltää ero 
kehityskulkua tukevan ja määräävän toiminnan välillä.947 Kaikessa kulttuuripe-

                                                        
945 Kansallismaiseman määritelmä ks. Putkonen 2001, 207-209. 
946 Palin 2004, 65-66. Historiallisessa tarkastelussaan Palin kritisoi tapaa osoittaa kansallismaisemia. 
Hän toteaa, että kaikissa 1800-luvun suomalaista maisemaa esittävissä painokuvissa ja kuvateoksissa 
käytettiin horisontaalista formaattia kuvaamaan laajalle aukeavia yleisnäkymiä valtaapitävien näke-
mysten esiintuomiseksi. Hän nimeää kyseisen ympäristösuhteen arkistoivaksi lähestymistavaksi. To-
pografisella eli maantieteellisesti kartoittavalla ja pinnanmuodostusta esiintuovalla pyrkimyksellä on 
juurensa 1800-luvulla erityisesti grafiikan ja valokuvauksen keinoja käyttävissä kuvateoksissa. Tunne-
tuin suomalainen maantieteellis-maisemalliseen kokonaiskuvaan tähtäävä julkaisu tuolta ajalta on 
Zacharias Topeliuksen teos Vanha kaunis Suomi. Palin rinnastaa tämänkaltaisiin, valtaapitävien näkö-
kulmaa edustaneisiin historiallisiin kuvastoihin myös nykyisten maisemapostimerkkien julkaisemisen 
sekä mainonnan popularisoidut maisemakuvat. Ks. myös Zacharias Topelius, Vanha kaunis Suomi 
(alkuteos Finland framstäldt i teckningar, 1845, suom. Aarne Valpola) Karisto. Hämeenlinna 1978. 
Kansallismaisemista vallan valintoina ks. myös Maunu Häyrynen, Kuvitettu maa. Suomen kansallisten 
maisemakuvastojen rakentuminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1768. SKS. Helsin-
ki 2005. 
947 Vrt. Mykkänen 2007, 9. Selvityksessä Museoviraston keskeisenä päämääränä pidetään roolia kan-
sallisen identiteetin rakentajana, jota edistäisi tehostettu viestintä ja parempi saavutettavuus.  
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rinnön ylhäältäpäin tapahtuvassa nimeämisessä on se vaara, että kohteet eristetään 
arvoja luontevasti jaetuiksi kehkeyttävistä yhteyksistään.948 Monitahoinen dialogi 
korvataan työryhmillä. Lienee selvää, ettei viranomaisnäkökulman tulisi merkitä 
päätöstä kansallismaisemiin tai valtakunnalliseen, kuten muuhunkaan kulttuuripe-
rintöön liittyville merkityksenannon prosesseille. Usein arvoihin yhdytään, mutta 
toisaalta on olemassa vaara, että korkean tason esille nosto johtaa kulttuuria tuot-
teistavaan mielikuvamarkkinointiin kurjistaen paikkaa juuri sitä asuvien näkö-
kulmasta. 

”Jokilaakso kokonaisuutena tekee Porvoosta täysin ainutlaatuisen. Ihan esi-
historiasta lähtien on olemassa ehjiä kokonaisuuksia, mistä voi tajuta men-
neiden sukupolvien, miten on ennen eletty, aivan poikkeuksellinen jatkumo ja 
pienellä alueella. Valtava arvo ja merkitys näissä kokonaisuuksissa, ei vain 
yksi rakennus siellä täällä. Siksi empire-kaupunki on tärkeä osa kokonaisuut-
ta.” (PA02) 

”Asuinalueena tämän pitäisi säilyä oikeana kaupunkina, pääasiana tavalliset 
kaupunkitoimet. Ei Disneylandia, mikä on vaarana, jos kaikki tilat tulee mat-
kailubisneksen käyttöön. Suurin uhka on tuottaa ylikorjattua kulissia. Näiden 
vanhojen kaupunkien suurin arvo on se, että ne ovat oikeita kaupunkeja, jois-
sa on elämä.” (PA07m) 

Koetun suomalaisuuden merkitys ei rajoitu vain kansallismaisemiin, vaan se on 
keskeinen tekijä kulttuuriympäristön, arkkitehtuurin tai kulttuurimme ominaispiir-
teiden arvostamisessa ylipäätään.949 Haastatteluissa suomalaisuus tuli esille erityi-
sesti suojelun asiantuntijoiden kommenteissa kysyttäessä puukaupunkien merki-
tyksestä. 

”Suomalaisia kaupunkeja. 1900-luvulle asti kaupungit rakennettiin puusta 
Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua lukuun ottamatta. Suomalainen urbaani ym-

                                                        
948 Ympäristön kollektiivisen kokemisen esteistä ks. Timo Tuomi, ”Makkaratalo – rakennusperinnön 
aikaperspektiivi”. Rakennusperinnön tulevaisuus. Puheenvuoroja teemavuoden aiheista. Ympäristö-
ministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 2004, 70. Tuomi toteaa henkilökohtaisen ympäristösuhteen 
muodostuvan jokapäiväisessä arjessa lukuisten eri tekijöiden vaikutuksesta niin tiedon kuin tuntemi-
senkin myötä. Ympäristön kollektiivisen kokemisen vaikeutena on jo se konkreettinen seikka, että eri-
ikäisillä ihmisillä on ollut erilaiset mahdollisuudet kokea ympäristön eriaikaisia muutoksia. 
949 Saarikangas 2004, 53. Viitaten myös kansallismaisemiin Saarikangas toteaa, että Suomessa arkki-
tehtuurilla on ollut poikkeuksellisen voimakas side siihen, mikä ymmärretään suomalaiseksi. Tämä 
ilmenee etenkin modernissa arkkitehtuurissa ja muotoilussa, koska ne muodostivat toisen maailman-
sodan jälkeen merkittävän kansallisen vientituotteen, jolla välitettiin Suomi-kuvaa maailmalle. 1950-
luvulta alkoi modernin suomalaisen arkkitehtuurin nousu suorastaan myyttiseksi sankaritarinaksi. 
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päristö, joka on leimallisesti suomalaista rakennusaineen vuoksi. Kaavoituk-
sellisesti suomalaiset puukaupungit eroavat ruotsalaisista ja norjalaisista. 
Puu yhdistää, mutta kaavoitusta, tonttijakoa, rakennusten sijoittelua tontille 
koskien eri maat poikkeavat.” (MV46) 

Ympäristöministeriön ja Museoviraston suorittaman valtakunnallisen tavoit-
teenasettelun lisäksi erilaisia inventointeja ja selvityksiä laativat myös maakunta-
museot, kunnat, maakuntaliitot ja alueelliset ympäristökeskukset sekä joskus 
myös kiinteistöjen omistajat.950 Inventointien problematiikka tiivistyy yhdenmu-
kaisuuteen, kattavuuteen, ajantasaisuuteen ja valintakriteereiden määrittämi-
seen.951 Tiedon olisi oltava myös helposti tallennettavissa, muokattavissa ja saa-
vutettavissa. Inventointimenetelmiä onkin viime vuosina tehostettu tiedon hallin-
taa edistävien tietojärjestelmien avulla.952 Yhä kattavampien inventointien tavoite 

                                                        
950 Rakennusperintöstrategia 2001, 21, 27; Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 13. 
951 Härö & Forsius 2007, kpl. 1.3. Museoviraston opasluonnoksessa todetaan inventointien nykytilasta, 
että viimeisen kymmenen vuoden aikana maan eri puolilla toteutetut lukuisat hankkeet eivät ole koh-
danneet toisiaan, koska tietosisällöt, inventointitavat ja tiedonhallintaratkaisut ovat poikenneet toisis-
taan. Ratkaisemattomaksi kysymykseksi todetaan myös inventointitiedon pysyvämpi hallinnointi. Vrt. 
Lilius 1999 (1998), 154. Ennakoituaan maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa Lilius varoitti hei-
kosta inventointitilanteesta ja ajautumisesta samanlaiseen hallitsemattomaan tilanteeseen kuin 1960- ja 
1970-luvuilla. Vrt. Lauri Putkonen, ”Rakennuskulttuurin inventoinnit”. Rakennusperintö ja paikalli-
suus (toim. Sirkka Köykkä). Tampereen Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto. Tampere 
2000, 40. Esimerkkinä inventointien kattavuuden ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta kirjoittaja pitää 
tanskalaisten kehittämää SAVE-menetelmää (Survey of Architectural Values in the Environment), jo-
ka tarjoaa kunnille yhtenäisen ja yksityiskohtaisen julkaisu- ja rekisteröintimallin historiatietojen, 
kohdekuvausten, kartta- ja kuva-aineiston kokoamiseen. Kirjoittaja ihmettelee, miksei valtiovalta ole 
Suomessa ohjeistanut inventointien laatimista vastaavalla otteella. 
952 Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 13. Inventointien ajantasaistamiseksi raportissa ehdotetaan 
mm. valtakunnallisten, maakunnallisten ja kunnallisten toimijoiden yhteistyötä, avoimen inventointi-
tietopankin perustamista tiedon saavutettavuuden parantamiseksi sekä inventointimenetelmien 
ja -koulutuksen kehittämistä. Museovirastossa jo perustettua, internetiin perustuvaa inventointien tie-
tojärjestelmää esitetään kehitettäväksi. Muutosten seuraamiseksi todetaan tarve ajanjaksoittain toistu-
ville yhteismitallisille inventoinneille. Puukaupungeissa suoritettiin rakennussuojelun onnistumista 
korjaamisessa ja täydennysrakentamisessa tarkasteleva tilannearvio vertailukohtana 1970-luvulla to-
teutettu Pohjoismainen puukaupunkiprojekti. Seurannan lähtökohdista ks. Kaija Santaholma, ”Esipu-
he”. Suomalaisia puukaupunkeja. Hoito, kaavoitus ja suojelu (El Harouny et al.) Ympäristöministeriö, 
Alueidenkäytön osasto. Helsinki 1995. Inventointitilanteen ongelmista ks. myös Strandell & Strandell 
2002, 41. Kirjoittajat toteavat rakennetun kulttuuriympäristön inventointitietojen heikon saatavuuden. 
Kattavin aineisto koskee valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ympäristöhallinnon paikkatietojärjes-
telmässä, johon maakuntaliitoilla ja kunnilla on pääsy ympäristötietoa tarjoavan Hertta-
tietojärjestelmän kautta. Rakennussuojelulailla suojellut kohteet kirjataan ympäristöministeriön seu-
rannassa, mutta kaavalla suojelluista ei ole kattavaa tietoa. Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja 
huoneistorekisterin (RHR) tiedot vanhoista rakennuksista todetaan puutteellisiksi. Seudullisten ja pai-
kallisten inventointikohteiden tietoja löytyy osittain alueellisten ympäristökeskusten alueidenkäytön 
paikkatietojärjestelmästä (GISALU). 
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heijastaa pyrkimystä poistaa ympäristöä koskevaa epävarmuutta yhä yksityiskoh-
taisempaa etukäteistietoa tuottamalla. 953  Pitäisi ehtiä ympäristössä vallitsevien 
muutosprosessien edelle, vaikka tosiasiassa tullaan aina olemaan jäljessä.954 Kriisi 
koskee myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista kulttuu-
riympäristöjen osalta.955 

Ajantasaistamisen ongelma ei ole vain tiedonhallinnallinen, vaan johtuu 
myös arvojen muuttumisesta. Inventoinnit saattavat luoda mielikuvan siitä, ettei 
jatkuva keskustelu ja näkökulmien muuttaminen ole enää tarpeen tai edes mah-
dollista. Nojaaminen liiaksi ennakoivaan tiedonhankintaan saattaa johtaa yllättä-
vissä tilanteissa tärkeiden asioiden menettämiseen, jos inventoinneissa ei esiinny 
vasta rakennustoimien uhkaamana arvokkaaksi huomattua kohdetta. Jatkuvan 
harkinnan sallivassa ilmapiirissä kulttuuriympäristön mahdollisuus sisäistyisi sen 
sijaan strategisena johtoajatuksena kaikkeen ympäristöä koskevaan harkintaan. 
Tämä vaikuttaa idealistiselta, mutta se on kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain 
henki.956 Tiedon tuottamisesta ei tule luopua, mutta pitää ymmärtää, että tieto on 
muuttuvaa. Sähköiseen muotoon tallennettu inventointi onkin hyvä jatkuvan har-
kinnan väline, mutta edellyttää tuekseen lain henkeä noudattavaa asennetta kai-
kessa rakennettua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.957 Lain henki ei ole 
kuitenkaan riittävästi toteutunut ja kulttuuriympäristöt voidaan nähdä pikemmin-
kin pirstaleisina kuin kattavana osana maankäytöllä ja rakentamisella hallittua 
kokonaisuutta. Osittain tähän on syynä juuri inventointijärjestelmä, joka hierark-
kisena tuo painotetusti esiin valtakunnallisesti merkittävät kohteet.958 Huippujen 

                                                        
953 Vrt. Sotarauta 1996, 139-140. Sotarauta näkee instrumentaaliseen rationaalisuuteen kytkeytyvän 
synoptisen suunnittelun merkittävimpänä heikkoutena oletuksen täydellisestä informaatiosta. 
954 Vrt. Lindh 2004, 68. Lindh toteaa etukäteen tapahtuvan kohteiden listaamisen jopa vaaralliseksi, 
ellei samalla ole käytettävissä riittävää inventointitietoa. 
955 Mykkänen 2007, 14. Selvityksessä Mykkänen toteaa uhkaksi sen, ettei Museovirasto pysty suoriu-
tumaan valtiovallan sille asettamista tehtävistä, kuten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
kistamisesta ajallaan. 
956 Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää jo lähtökohtaisesti harkintaa rakennetun ympäristön ole-
massa olevien piirteiden säilyttämisestä. Ks. esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 12 ja 118 
§. Rakentamisen ohjauksella tulee edistää rakennetun ympäristön jatkuvaa ja suunnitelmallista hoitoa 
(12 §). Rakentamalla ei saa myöskään turmella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita ra-
kennuksia tai kaupunkikuvaa (118 §). Vrt. Lindh 2004, 65. Lindh muistuttaa maankäyttö- ja rakennus-
lain edellyttävän lähtökohtaisesti säilyttämistä ja mahdollisten muutosten perustelua. 
957 Museoviraston pyrkimyksenä on edistää kuntatasoisten inventointien laadintaa yhteistyössä maa-
kuntamuseoiden, ympäristökeskusten ja maakuntaliittojen kanssa. Tarkoituksena on varmistaa inven-
tointien kattavuus ja säännöllinen päivittäminen, jotta ne voisivat palvella maankäytön suunnittelun ja 
rakentamisen ohjauksen sekä kuntalaisten tarpeita. Ks. http://www.nba.fi/fi/inventoinnit (luettu 
30.10.07, päivitetty 16.6.04) 
958 Vrt. ympäristöministeriön laatimaan selvitykseen Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio 
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ja harvinaisuuksien poiminta korostaa helposti mielikuvaa siitä, että kyseessä on 
jonkinlainen vähintään huomioon otettavien kokoelma. 

Tulevien kehitysmahdollisuuksien hahmottamiseksi inventoinneissa saattaisi 
olla paikallaan ottaa enemmän kantaa myös siihen, minkälaiset muutosprosessit 
ovat ympäristölle luonteenomaisia sen sijaan, että pitäydytään liiaksi siinä aineel-
lisessa olemuksessa, joka on tähän mennessä kehittynyt. Näin kaupunkisuojelua 
ja -suunnittelua voitaisiin kehittää entistä yhdenmukaisempana toimintana. Kaa-
voituksessa toki tuodaan esiin tulevan muutoksen mahdollisuudet, mutta jo inven-
tointivaiheessa huomioituna niihin voisi sisäistyä syvällisempi ymmärrys ympä-
ristön jatkuvuudesta.959 Suuntaviivoja voitaisiin antaa myös siihen, miten huo-
mionarvoiseksi kulttuuriympäristöksi noteerattu kohde tulisi jatkossa kytkeyty-

                                                        
laista saaduista kokemuksista 2005, 52-58. Selvityksessä on tarkasteltu mm. kokemuksia kulttuuriym-
päristön huomioon ottamisesta maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana. Erityisesti maakun-
tamuseoissa todetaan pidettävän ongelmana kulttuuriympäristön sirpaloitumista ja kokonaisnäkemyk-
sen puutetta, koska niitä käsitellään yksittäisinä ja erillisinä suojelukohteina ottamatta huomioon kult-
tuurimaisemaa ja kokonaisuuksia. Ympäristökeskuksille ja maakuntien liitoille suunnatun kyselyn pe-
rusteella kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esille nousemisen kaavoitusprosesseissa todettiin ko-
hentuneen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, kaavojen sisältövaatimusten sekä viranomais-
neuvottelujen ja -yhteistyön avulla. Museoviranomaisten vastauksissa painottui valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden merkitys. Museoviranomaisten osalta selvityksessä viitataan Museoviraston 
tekemään kyselyyn ”Maankäyttö- ja rakennuslain seuranta. Kulttuuriympäristö, Museovirasto ja mu-
seot.” Julkaisematon moniste 4.4.2005. Museovirasto. 
959 Norjassa inventointeja on kehitetty tähän suuntaan koskien erityisesti kaupunkisuojelua erottamat-
tomana osana kaupunkisuunnittelua. DIVE-analyysiä on esitelty myös Itämeren maiden historiallisten 
kaupunkien kestävää kehitystä koskevan yhteistyöhankkeen julkaisussa. Ks. Dag Arne Reinar, ”Urban 
landscape and heritage analysis – according to the DIVE approach”. Sustainable Historic Towns – 
Urban Heritage as an Asset of Development. Project Report (toim. Marianne Lehtimäki). Museoviras-
ton rakennushistorian osaston raportteja 16. Helsinki 2006, 38-46. DIVE-analyysi sisältää neljä vaihet-
ta: kuvailu (”describe”), tulkinta (”interpret”), arvottaminen (”valuate”) ja mahdollisuuksia osoittavat 
johtopäätökset (”enable”) suunnittelua ohjaavina konkreettisina suosituksina. Suosituksin analyysin 
tulokset liittyvät kiinteäksi osaksi suunnitteluprosessia. Arvottamisen yhteydessä kohteen kulttuurihis-
toriallista merkitystä punnitaan suhteessa muutosmahdollisuuksiin (”the heritage values’ capacity for 
change”) muodostamalla käsitys kohteen haavoittuvuudesta (”vulnerability, sensitivity”) ja toisaalta 
sietokyvystä eli toleranssista. Inventoitavaa aluetta tarkastellaan laajassa kontekstissa etenemällä hie-
rarkkisesti aluetasolle, osa-alueisiin ja yksittäisiin kohteisiin. Osallistumiskäytännöt, eri ryhmien yh-
teistyö ja intersubjektiivinen dialogi katsotaan tärkeiksi prosessin onnistumiseksi. Norjalaiseen malliin 
viitataan myös Museoviraston kulttuurihistoriallista inventointia käsittelevässä opasluonnoksessa. Ks. 
Härö & Forsius 2007, kpl. 4.5. Norjalaisen mallin kuvailun ja tulkinnan todetaan sisältyvän inventoin-
teihin jo perinteisesti, arvottamisen ja johtopäätösten taas niin sovittaessa. Hierarkkisen rakenteen to-
detaan vastaavan Museoviraston opasluonnoksessa esitettyä inventointitietokannan rakennetta kunta-
tason yleiskuvauksesta alue-, kohde- ja rakennustason tietoihin. Norjalaisen mallin katsotaan kuitenkin 
painottavan vahvemmin historiallisen analyysin syvyyttä arvottamisen ja johtopäätösten lähtökohtana. 
Samoin muutosmahdollisuuksien esiin tuomisen ja niistä johdettujen suositusten todetaan menevän 
suomalaista inventointikäytäntöä pidemmälle. 
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mään ympäröiviin alueisiin.960 Näin kulttuuriympäristö voisi nostaa laajemman 
kokonaisuuden laatua kasvavan kontrastisen erottumisen sijasta. Jo maankäyttö- 
ja rakennuslaki edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä selvitettäessä niin maa-
kunta-, yleis- kuin asemakaavankin vaikutuksia ympäristöönsä.961 Myös kulttuu-
rihistoriallista inventointia koskeva ohjeistus tukee ajatusta inventointien alueelli-
sesta kattavuudesta.962 Alueellinen kattavuus ei tietenkään riitä, jos sisältö raken-
tuu edelleen kovin rajautuneiden kulttuuriympäristökohteiden esiin nostamiseen. 
Vaikka inventointiotteen tulisi ikään kuin tihentyä valtakunnalliselta maakunnalli-
selle ja kunnalliselle tasolle, voivat hierarkian ylätason valinnat kuitenkin ehkäistä 
näkemästä paikallista merkittävyyttä. 

Valtakunnallisetkin painotukset ovat ymmärrettäviä, onhan niillä tarkoitus 
turvata kansakunnan, jopa ihmiskunnan yhteisiä arvoja. Kyllä valtakunnallinen ja 
kansainvälinen, ylipäätään ulkopuolinen arvostus puhuttelee useimmiten myös 
paikallista väestöä. Parhaimmillaan se toimii kulttuuriperinnön vaalimisen kan-
nalta suotuisaan merkityksenantoon sysäävänä impulssina. 

”Ulkopuoliset, jotka tulee tänne, kiertää ja ihastuu, ihailee näitä nurkkia, 
mutta paikallisilla silmä turtuu kaikkeen. En tiedä, osaako paikalliset arvos-
taa tarpeeksi. Määrätyt ihmiset arvostaa kovasti ja toiset ei. Viime kesänä 
näin tuossa joitain ihmisiä. Eivät tienneet ollenkaan, että asun tässä. Olivat 

                                                        
960 Vrt. Sirkkä Köykkä, ”Aika ja ajankohtaisuus kaupunkiympäristön parantamisessa -projekti”. Ra-
kennusperintö ja paikallisuus (toim. Sirkka Köykkä). Tampereen Teknillinen korkeakoulu, Arkkiteh-
tuurin osasto. Tampere 2000, 7, 9, 19. Kirjoittaja pitää ongelmana sitä, että vallitseva rakennussuoje-
lun käytäntö synnyttää jatkuvuuden sijasta kuilua vanhemmista rakennuksista muodostuneiden yhte-
näisten alueiden ja uudemman rakennuskannan välille. Lähtökohtana uudistamisen ja säilyttämisen in-
tegroimiselle hän tarkastelee alueelle luonteenomaista kerrostuneisuutta kaupunki-, kaupunginosa-, 
kortteli- ja tonttitasolla. 
961 Ks. vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 9 §. 
Kaavan edellytetään perustuvan riittäviin selvityksiin mm. kulttuuriset vaikutukset huomioiden koko 
sillä alueella, johon kaavalla arvellaan olevan vaikutuksia. 
962 Ks. Härö & Forsius 2007, kpl. 4.2. ja 9.4. Museoviraston kulttuurihistoriallista inventointia koske-
vassa opasluonnoksessa kehotetaan pitäytymään arvohierarkian mukaisesti oikealla tasolla, joko val-
takunnallisella, maakunnallisella tai kunnallisella. Kuntatason inventoinnissa olisi keskityttävä mah-
dollisimman kattavasti ja analyyttisesti kuntakohtaisen rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den tunnistamiseen ja luonnehdintaan, koska kuntatasolla voi olla mahdotontakin arvioida merkittä-
vyyttä laajemmassa perspektiivissä. Hierarkiassa suppeamman aluekokonaisuuden inventoinnit toimi-
vat sen sijaan lähdeaineistona laajempia kokonaisuuksia inventoitaessa. Jo tehdyt valtakunnalliset ja 
maakunnalliset inventoinnit on kuitenkin otettava huomioon. Todetaan, ettei kunnallisissa inventoin-
neissa ole kiellettyä vaan pikemminkin suotavaa täsmentää, täydentää ja myös kyseenalaistaa ylem-
mällä tasolla tehtyjä arviointeja. Yleiskaavatasoa varten tehtävistä inventoinneista todetaan, ettei yksi-
kään koko kunnan tasolla olennainen rakennetun kulttuuriympäristön piirre tai alue saisi jäädä huo-
maamatta. Yleiskaavatasolla tehdään kulttuuriympäristön muuttumista ja säilymistä koskevat perus-
ratkaisut, ja huomattava osa kuntien pinta-alasta jää lisäksi vain yleiskaavallisen ohjauksen varaan. 
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kulkemassa tuolla ja sanoivat, että on kaunista ja siistiä, aivan ihanaa heidän 
mielestään. Tällaista palautetta on saanut. Ne oli jostain, Mikkelistäkö ne oli 
käymässä. Sanoivat, ettei heillä ole ollenkaan näin, kun täällä on näin siistiä-
kin täällä vanhalla alueella.” (RA28n) 

”Ihan ylpeä olen siitä, että saan sanoa, että asun Katinhännässä Raahessa.” 
(RA27) 

 

Kuva 17. Kirkon takaista Katinhäntää Vanhassa Raahessa. Pienikokoisesta rakennus-
kannasta on edelleen havaittavissa, että Reiponkatu on Saaristokadun ohella ollut ai-
kanaan vähävaraisen väestön asuinaluetta. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Erilaisten valintojen tekeminen on ihmiselle luontaista ja väistämätöntä kaikilla 
elämänalueilla. On olemassa silti vaaransa, että tärkeysjärjestyksillä tai ylhäältä 
tulevalla tietämisellä uhataan kulttuurin pienten polkujen kehittymistä. Valtakun-
nallinenkin syntyy paikallisuudesta. Toimitaanpa millä tarkastelutasolla hyvänsä 
kulttuuriympäristöä koskevien inventointien sekä niitä seuraavien tavoitteiden ja 
toimien keskeisenä haasteena voidaan pitää suhtautumista niihin paikallisiin pro-
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sesseihin, joissa ympäristö muotoutuu ja saa merkityksensä. Ainulaatuisuus ei sai-
si kadota yleistäviin periaatteisiin. 

”Inventointimateriaali on aika rajallista, ja me lähdetään yleisestä, jota so-
velletaan yksityiseen. On hirveästi keskiverto-otaksumia verrattuna siihen, 
mitä on kun asuu. Kaikilla rakennuksilla on historiansa, kun on rakennettu 
esimerkiksi 80 - 100 vuoden aikana. Joka vaiheessa on tullut jotain asioita. 
Tämän kerroksellisuuden ymmärtäminen on asukkaan tietoa, jota meillä ei 
ole. Tämä on ohjaava instanssi, joka tasoittaa alueellisia eroja.” (MV49) 

Asukkaan tietoa ei välttämättä kuitenkaan kuunnella. Pieteetillä kunnostetun su-
kutalonsa rakennusvaiheista hyvin perillä olevan asukkaan mielestä yksi historial-
linen kerrostuma sai kokonaisuuden ja talon asuttavuuden kannalta liian suuren 
merkityksen. Asukkaan viranomaisille esittämä, omaan rakennushistorialliseen 
selvitystyöhön perustuva kirjelmä rakennukselle ennen niin ominaisesta muuntu-
misen tavasta ei muuttanut kielteistä päätöstä. 

”Kaavahan sallii ullakon käyttöönoton alapuolisten asuintilojen laajennuk-
seksi. Rakennusta kun aikanaan 1800-luvulla laajennettiin, säästettiin eikä 
tehty tavanomaisia pikkuikkunoita asuinkerroksen ikkunoiden päälle. Nyt 
Museovirasto otti sen kannan, ettei niitä voi nytkään tehdä, mikä heikentää 
asumisen laatua ullakkohuoneissa, eikä silti paranna millään lailla. Vanhat 
rakennusvirheetkin suojellaan. Meillä on yksi ikkuna vähemmän kuin, mitä 
voisi olla. […] Neuvonta-arkkitehti itse asiassa ehdottikin ikkunaa, mutta 
Museovirasto asettui vastahankaan. Kun rakennus on ollut epäsymmetrinen 
jo näin pitkään, niin ei saisi muuttaa. Vetosivat alkuperäisyyteen. Talojen 
ominaisuus on kuitenkin se, että niitä on jatkuvasti muokattu. Tässäkin on jo-
kaisen ikkunan paikalla ollut vuorotellen ovi ja ikkunoiden koot ovat muuttu-
neet mm. vuosisadan vaihteessa. Tein Vaporan ensimmäiseen päätökseen vas-
tineen ja tekivät sitten uuden päätöksen, jossa vaikutti nimenomaan Museovi-
raston kielteinen kanta.” (PA07m) 

Vastaavanlaisia näkemyseroja ympäristölle luontevasta muutoksesta tuli esille ra-
kennettaessa uutta aputilarakennusta raahelaiseen pihapiiriin: 

”Siinä oli katto toisinpäin, niin kuin lippana poikittain. Sitten olisi tuonne 
ylös tullut ikkunoita, siihen olisi mahtunut ylös päätyyn. Sitä ne eivät hyväk-
syneet, että ei sovi eikä tällä alueella ole. Mutta tällä alueellahan nimen-
omaan on kattoja, justiinsa tuommoisia, jotka on tehty kylkeen lipalla, ja on 
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ihan vanhoja. Perustelivat lähinnä sillä, ettei sovi alueeseen. Kyllähän se täl-
le alueelle nimenomaan olisi sopinut. Täällä on paljon tuommoisia. Ja sekin 
henkilö, joka perusteli, ei ollut käynyt ennen kuin nyt viime kesänä tässä pi-
hassa.” (RA30) 

Kuva 18. Vanhan Porvoon Jokikadulta. Näissäkin taloissa ovet ja ikkunat ovat vaihta-
neet vuosien saatossa vuoroin paikkojaan. Ullakon ikkunat on pääsääntöisesti pyritty 
sijoittamaan symmetrisesti alakerran ikkunoiden päälle, tarvittaessa valeikkunoin. Vin-
tin ikkunan jäätyä aikanaan tekemättä vastaavaa ei saisi viranomaisten mukaan nykyi-
sin enää tehdä.963 Materiaalisen tilanteen säilyttäminen on siten ohittanut rakennusten 
vuosisatoja jatkuneen, elämänmukaisen muuntuvuuden. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Korjaustoimenpiteisiin ryhtyvältä omistajalta kuitenkin vaaditaan perehtymistä 
rakennukseen. Vaativien kunnostustöiden edellä rakennusten omistaja on saatettu 
velvoittaa teettämään rakennusinventointi, rakennushistoriallinen selvitys, kunto-
tutkimus tai -arviointi tulevien kunnostustöiden pohjaksi. Korjaus- ja muutostöis-
sä on tietysti osattava ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiir-
teet.964 Tehtävä saatetaan kokea kuitenkin lisävelvoitteeksi, jonka hyöty kyseen-
alaistetaan. Inventointiin ei välttämättä suhtauduta myönteisesti kasvavien suun-
nittelukustannuksien vuoksi silloinkaan, kun on odotettavissa kaupallista voittoa – 

                                                        
963 VaPoRa teki kielteisen päätöksen hakemukseen tehdä vanhanmallinen vintti-ikkuna kohtaan, josta 
se puuttui. Ks. ”Jokikatu 22, 1401-2”. VAPOR 37 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Por-
voon kaupunki 6.6.2001. Ullakon räystään alusikkunoiden sijaintia pidetään rakennushistoriallisesti 
alkuperäisenä ja siksi arvokkaana, joilloin sitä ei tule muuttaa. 
964 Rakentamiselle asetettavista vaatimuksista maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 117.4 §. 
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tai ehkä juuri silloin. Asukas saattaa nähdä inventoinnin mielekkäämpänä, tuohan 
se omaa asumista rikastavaa tietoa. 

”He halusivat kohteeseen myös inventoinnin. Inventointiahan ei ole Porvoos-
sa toteutettu missään muualla kuin tässä yhdellä tontilla. Se vaadittiin tehtä-
väksi ennen kuin saatiin rakennusluvat. Museovirasto vaan vaati, vaikkei 
missään kirjoissa ja kansissa lue. […] Sanoivat, että ennen ei rakennuslupaa 
tule, ennen kuin on inventointi suoritettu. Siinähän on ihan mielettömän vä-
hän, mitä ostaja kostuu. Se on ollut vaan omistajalle äärimmäisen kallis teet-
tää. Itsekin olisin voinut sanoa, että älä heitä tuota listaa pois, katso millai-
nen tuo painike on ja ikkunalista, äläkä vaihda ikkunoita miksikään muuksi, 
koska on vanhaa puhallettua lasia. […] On vaan vaadittu paperille. […] Oli 
lähinnä kiusantekoa. Täällä on samantyyppisiä kohteita, eikä koskaan ole 
vaadittu inventointia.” (PY22) 

Voitaisiin pohtia, olisiko aiheellista kehittää inventointien työstämistä yhteistyös-
sä neuvontaa antavan viranomaisen kanssa. Parhaimmillaan kohteeseen perehty-
minen toimisi molemminpuolisen tiedonvaihdon ja yhteisen oppimisen tapahtu-
mana. Asukkaita ja omistajia voitaisiin kannustaa myös omaehtoiseen, oman 
asuinpiirin tutkiskeluun. Perehtymisen arvoisia asioita eivät ole vain kulttuurihis-
torialliset merkitykset, vaan myös muistot, tarinat, ympäristön tarjoamat aistiko-
kemukset sekä mieluisat, kuten myös epämieluisat paikat. Kyse ei ole tällöin tie-
tenkään kulttuurihistoriallisesta inventoinnista, ainakaan puhtaasti. Erilaiset läh-
tökohdat voivat kuitenkin kannustaa syventämään suhdetta ympäristöön. Asian-
tuntijoillekin tarjoutuisi uusia näkökulmia. Mikä voisi olla puukaupunkiympäris-
tön vaalimisessa arvokkaampaa kuin ymmärrys siitä, mikä on antoisaa asumisen 
kannalta? Kokemusperäisen tiedon kokoamisessa voitaisiin hyvin käyttää internet 
-pohjaisia menetelmiä, mutta miksei myös kokoontumisia samaan tapaan kuin 
keitettäessä talkoilla punamultaa.965 Voitaessa tutustua muiden merkityksenantoon, 
omakin maailmankuva voi avartua kohti mahdollisuuksia nähdä toisin. Voidaan 

                                                        
965 Vrt. Hannele Kuitunen, ”Elävä kulttuuriympäristö. Rakennussuojelun haasteita, esimerkkinä Pispa-
la”. Esitelmä seminaarissa ”Kotina suojeltu talo. Näkökulmia rakennusperinnön suojelun sosiaaliseen 
ulottuvuuteen”. Museokeskus Vapriikki, Tampere 24.11.2006. Kuitusen mukaan Tampereen Pispalas-
sa järjestettiin CIPECH-projektin (EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman tukema projekti Citizen Perspective 
on Cultural Heritage and Environment) yhteydessä kokeeksi pienimuotoinen inventointitapahtuma, 
jossa oli mahdollisuus käydä välitöntä vuoropuhelua paikanpäällä. Omistajien kertomusten ja mahdol-
lisuuksien vierailla sisällä rakennuksissa on nähty lisäävän ymmärrystä suojelun kietoutumisesta asu-
misen arkeen. 
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esimerkiksi huomata, että totta, täällä Vanhassa Raahessahan on tosiaankin aivan 
omanlaisensa tuoksu. 

”Nainen, joka oli viettänyt lapsuutensa Katinhännän alueella, sanoi ettei 
missään muualla kuin Vanhassa Raahessa tuoksu niin hyvältä kesällä sun-
nuntaiaamuisin, täällä Katinhännän puolella pohjoisessa. […] Aurinko pais-
taa lämpimästi ja kadusta nousee kuivan hiekan tuoksu ja ehkä vähän savua, 
kun keittiöt oli ja tulisijat. Sanotaan, että ihmisen hajumuisti on kaikkein tar-
kin ja kestävin. Ja Raahessa siihen liittyy aina se meren tuoksu.” (RV42) 

Osoituksena keskustelevien inventointitapojen kehittämisestä on nähtävissä ta-
voitteet lisätä asianosaisten mahdollisuuksia osallistua inventointitapahtumiin. 
Rakennusperintöstrategian mukaan inventoinneissa tuotetaan kulttuuriympäristöä 
koskevaa asiantuntijatietoa, mutta parhaimmillaan niihin kootaan myös kansalais-
ten paikallistietoa heidän lähiympäristöstään. Vuorovaikutteisesti toteutetuissa in-
ventoinneissa nähdään mahdollisuus saattaa sekä asiantuntijoiden että kansalais-
ten näkemykset täydentämään toisiaan.966 Pohjois-Pohjanmaalla on tartuttu Ra-
kennusperintöstrategian ajatukseen kehittää inventointimenetelmää, joka toteut-
taisi osallistuvan suunnittelun periaatetta päämääränä asukasnäkökulman ja pai-
kallistiedon parempi hyödyntäminen.967 Aiheellisuus perustuu siihen, että kulttuu-
riympäristökin on ennen kaikkea elinympäristö.968 Kulttuurihistoriallisen inven-
toinnin laatiminen asettaa kuitenkin rajoituksensa asukasnäkökulman hyödyntä-
miselle, koska tarkoituksena on luoda täsmällistä ja paikkansapitävää tietoa.969 

                                                        
966 Rakennusperintöstrategia 2001, 21, 27. 
967 Ks. ”Kulttuuriympäristöt maakunnan kehittämisen voimavaraksi – esiselvityshanke käynnistetty”. 
Tiedote. Pohjois-Pohjanmaan liitto 21.6.2007. Tiedotteessa todetaan, että Pohjois-Pohjanmaan liiton 
esiselvityshankkeessa ”Kulttuuriympäristöjen laadun arviointimenetelmien ja vetovoimaisuudenkehit-
täminen Pohjois-Pohjanmaalla” valmistellaan maakunnallista hankekokonaisuutta ”Kulttuuriympäris-
tö voimavarana”, joka kokoaa alleen mm. inventoinnin ja kaavoituksen kehittämistä, viherympäristö-
jen kartoittamista ja kulttuurimatkailua koskevia osahankkeita. Maakunnan vetovoimaa pyritään li-
säämään hyödyntämällä kulttuuriympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Inventoinnin lähtökohtana 
pidetään menetelmän kehittämistä asukasnäkökulman ja paikallistiedon saavuttamiseksi. Itä-
Uudenmaan tuore maakuntainventointi edustaa sen sijaan perinteisellä tavalla asiantuntijanäkökulmaa. 
Inventointi sisältää kohdekuvaukset sekä luokituksen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkai-
siin kohteisiin. Ks. Katariina Ockenström, Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 
(RAKU). Itä-Uudenmaan liitto. Julkaisu 90. Porvoo 2007. 
968 Strandell & Strandell 2002, 40-41. Elinympäristön seurannassa laatutavoitteiksi rakennetun kult-
tuuriympäristön suhteen mainitaan kauneus, omaleimaisuus, ajallinen kerroksellisuus, ihmisläheinen 
mittakaava, olemassa olevan rakennetun ympäristön hyväksikäyttö, kulttuuriarvojen vaaliminen, kau-
punki- ja maisemakuvaan sopeutuva sekä kestävä ja ekologinen rakentaminen. Laatutavoitteiden tar-
kentamiseksi todetaan tarvittavan kokemuksellista tietoa. 
969 Ks. Museoviraston inventointiopasluonnosta Härö & Forsius 2007, kpl. 3.8. Kirjoittajat toteavat, et-
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Paikkakuntien omat kulttuuriympäristöohjelmat ovat välineitä, joissa asian-
tuntijoiden tuottama inventointitieto voidaan kytkeä asukkaiden kokemuksiin ja 
arvostuksiin. Itsessään niitä ei pidetä inventointeina, mutta niiden edellytetään 
kuitenkin perustuvan aina kulttuurihistorialliseen inventointiin.970 Kulttuuriympä-
ristöohjelmien hyödyntämisessä olisi olennaista, minkälaisen painoarvon koke-
muksellinen ulottuvuus saa ns. tosiasiatiedon rinnalla. Osallistavan inventoinnin 
ja ohjelmatyön haasteena voidaan pitää jatkuvuutta, moninaisen kokemuksellisen 
tiedon tulkintaa ja soveltamista rakennetun ympäristön hoidossa asiantuntijata-
voitteiden rinnalla, jotta osallistuminen voisi johtaa ympäristön omaksi kokemi-
seen. Soveltaminen lienee tiedon kokoamista vaikeampaa.  

3.4.4 Strateginen ja ohjelmallinen suojelu 

Rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa on jo jonkin aikaa pyritty ohjelmallisen 
toiminnan edistämiseen välineinä erilaiset ohjelmat ja strategiat, joilla pyritään 
löytämään rakennusperinnön hoidon edistämiselle keinoja ja käytäntöjä eri orga-
nisaatioissa sekä organisaatioiden kesken. Ohjelmatyötä tehdään niin valtakunnal-
lisella, maakunnallisella kuin kunnallisellakin tasolla. Valtakunnallisesti raken-
nusperinnön hoitoa ohjaamaan Valtioneuvosto on hyväksynyt ohjelman Suomen 
arkkitehtuuripolitiikka sekä Rakennusperintöstrategian. 971  Arkkitehtuuripoliitti-
sessa ohjelmassa korostetaan rakennetun ympäristön hyvää hoitoa koko raken-
nuskulttuurin perustana ja ehdotetaan valtakunnallisen strategian laatimista ra-
kennusperinnön hoidon parantamiseksi.972 Sittemmin laaditun Rakennusperintö-
strategian ytimenä on 16 keskeisiä tavoitteita ilmaisevaa strategialausetta.973 Sen 

                                                        
tä pelkästään muistelun varaan perustuvia rakennusvaiheiden ajoituksia tai suunnittelijatietoja tulee 
välttää. Täsmällisyyttä vaativan ominaisuus- tai historiatiedon perustuessa pääosin suulliseen tiedon-
antoon tulisi sen ilmetä lähdeviitteessä tai tekstin sisäisenä huomautuksena. 
970 Ks. ympäristöministeriö http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849&lan=fi#a0 (luettu 24.8.07, 
päivitetty 7.3.07) 
971  Valtionhallinnon ohjelmatyötä koskevista linjauksista ks. http://www.rakennusperinto.fi/ 
Sailyttaminen/fi_FI/ohjelmatyo/ (luettu 2.11.07, päivitetty 19.4.06). 
972 Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 17.12.1998. Tai-
teen keskustoimikunta / Opetusministeriö. Helsinki 1999, 13. 
973 Rakennusperintöstrategia. Valtioneuvoston päätös 13.6.2001. Osaamista, vastuuta ja voimavaroja 
rakennusperinnön hoitoon. Ympäristöministeriö. Helsinki 2001, 26-41. Strategialauseissa painotetaan 
tiedon saatavuutta, inventointien kattavuutta ja ajantasaisuutta, monialaista tutkimusta, rakennetun 
kulttuuriympäristön muutosten ja tilan seurantaa, kansainvälistä asiantuntijayhteistyötä ja sopimusten 
toteuttamista, lainsäädännön keinojen käyttöä ja säännösten välisten suhteiden selkiyttämistä, talou-
dellisia ohjauskeinoja, kulttuuriympäristöohjelmien laadintaa, sopimusmenettelyjä omistajien ja hal-
linnon kesken, kaavoituksen kattavuutta ja ajanmukaisuutta, tarkoituksenmukaista käyttöä, osaavaa 
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toteutumista on ehditty jo arvioida, ja tavoitteiden todetaan toteutuneen vain osit-
tain. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö todetaan haasteeksi. Resurssien vä-
häisyyden sekä haasteiden vuoksi arvioinnissa korostetaan priorisoinnin merkitys-
tä kolmena keskeisenä kehittämisalueena, jotka ovat tiedonsaanti, rahoituspohja 
sekä alue- ja kuntatason voimavarat. Yhteistyötä ja tavoitteisiin sitoutumista py-
rittäisiin edistämään erityisesti kuntien kulttuuriympäristöohjelmilla.974 

Alueellisilla ja kuntakohtaisilla kulttuuriympäristöohjelmilla uudentyyppisinä 
hallinnollisina toimintamalleina ei ole välitöntä sitovuutta tai oikeusvaikutuksia, 
vaan niiden vaikutus välittyy muun päätöksenteon kautta. Kulttuuriympäristöoh-
jelmilla on määrä luoda tietoa ja tehdä linjauksia rakennusperinnön hoidon toteut-
tamiseksi eri tahojen yhteistyönä. Alueen yhteistä toimintapolitiikkaa linjaavat 
alueelliset kulttuuriympäristöohjelmat, joiden laadinta tapahtuu ympäristökeskus-
ten koordinoimana keskeisinä yhteistyötahoina maakuntaliitot ja -museot, tiepiirit, 
aluearkkitehdit ym. paikalliset asiantuntijatahot. Ohjelmilla on määrä tarjota tie-
toa maakunnan kulttuurihistoriasta ja -ympäristöstä sovellettavaksi kaavoitukses-
sa sekä rakennetun ympäristön ja maiseman hoidon ohjauksessa. Niistä ilmenevät 
myös valtion korjausavustusten myöntämisperusteet sekä tarve inventointeihin ja 
valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden uhkatekijöiden 
selvittämiseen. Ympäristöhallinto on kannustanut kuntia myös omien kulttuu-
riympäristöohjelmien laatimiseen asukkaiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän si-
toutumiseksi yhteistyössä tehtyyn linjaukseen kulttuuriympäristön hoidosta ja 
hyödyntämisestä.975 Ohjelmat tuottavat tietoa myös kulttuuriympäristökasvatuk-
sen tarpeisiin, josta on laadittu aivan oma strategiansa.976 

                                                        
kunnossapitoa ja ammattitaitoista korjausta, rakennusmuistomerkkien ja julkisen vallan tuottaman ra-
kennusperinnön esimerkillistä hoitoa, hallinnon tukipalveluiden tehostamista ja selkiyttämistä, kuntien 
osaamisen voimavarojen ja neuvontapalveluiden samoin kuin vapaaehtoistoiminnan tukemista. 
974 Strategiasta toimintapolitiikkaan. Rakennusperinnön hoidon peruskivet. Ympäristöministeriö. Hel-
sinki 2005, 6-8. Rakennusperintöstrategian tavoitteiden todetaan toteutuneen seurantajaksolla 
14.3.2002–31.12.2004 vain osittain, kuten ”projektien epävarmassa ja vaihtelevassa maailmassa usein 
tapahtuu”. Jatkuvuuteen ja pitkäjänteisyyteen strategian toteutuksen keskeisillä toimijoilla, kuten val-
tion ympäristöhallinnolla, Museovirastolla ja kunnilla, ei ole arviointityöryhmän mukaan ollut riittä-
västi mahdollisuuksia ja voimavaroja. Strategian valmistumisen jälkeen suomalaisessa yhteiskunnassa 
todetaan tapahtuneen monia sellaisia muutoksia, jotka heijastuvat strategian toteuttamiseen uusina 
haasteina, mutta toisaalta myös aiempaa parempina mahdollisuuksina. Arviointia esitetään jatketta-
vaksi neljän tai viiden vuoden välein. Vrt. Museoviraston tilaa koskevaan selvitykseen Mykkänen 
2007, 14. Museovirastoa koskevana uhkatekijänä Mykkänen pitää yleisön palveluvalmiuksien heikke-
nemistä sekä viivästymistä tiedonhallinnan saattamisessa ajan tasalle. 
975 Kulttuuriympäristöohjelmista ks. esim. Rakennusperintöstrategia 2001, 41; Strategiasta toiminta-
politiikkaan 2005, 8; Tarjanne 2001, 196-197. Porvoon osalta on olemassa Uudenmaan ja Raahen 
osalta Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma. Ks. Uudenmaan kulttuuriympäristöohjelma. 
Sammandrag: Program för kulturmiljön i Nyland. Uudenmaan ympäristökeskus – Julkaisuja 5. Uu-
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Kulttuuriympäristöohjelma todetaan koettavan paremmin omaksi, jos se on 
laajapohjaisesti valmisteltu ja koskettaa myönteisesti eri arkielämän alueita.977 
Ohjelmatyö voi perustua rakentavaan dialogiin ja toimia eri tahoja osallistavana, 
tiedon moninaisuuteen vastaavana välineenä. Ohjelmat ovat selkeä osoitus kom-
munikatiivisten käytäntöjen omaksumisesta osaksi kulttuuriympäristön hoitoa. 
Parhaimmillaan työssä yhdistyy tuloshakuisuus ja vuorovaikutus.978 Tärkeimpänä 
ei pidetäkään valmista ohjelmaa, vaan sektorirajoja ylittävää työskentelyproses-
sia.979 Ellei kyseenalaistuksille, arvojen ja mielipiteiden kirjolle ole sijaa ohjelma-
työssä, on vaarana, että siihen osallistuu vain kulttuuriperintöasialle jo hyväksyt-
tävällä tavalla vihkiytyneet tahot.980 Tällöin tavoite kulttuuriympäristön hoidosta 
laaja-alaisena yhteistyönä jää toteutumatta. Ainakin periaatteellisella tasolla kult-
tuuriympäristöohjelmien laadinnan ohjeistuksessa on kuitenkin vastattu moninai-
sen ja kokemusperäisenä yksilöllisen tiedon haasteeseen.981 

                                                        
denmaan ympäristökeskus 1996; Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I-III. Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta. Oulu 1998. 
976 Ks. Oppia menneisyydestä, katse tulevaisuudessa. Museoviraston kulttuuriperintökasvatuksen stra-
tegia 2006 – 2010. Museovirasto. Ks. myös Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön 
kulttuuriperintöopetusta koskevan Suomen Tammi -kehittämisverkoston (v. 2005 – 2008) julkaisuista 
esim. Hanna Lämsä (toim.), Aikapolku – tehtävänä kulttuuriperintö. Opetushallitus / Museovirasto / 
Ympäristöministeriö. Helsinki 2005. 
977 Tarjanne 2001, 197. Tarjanteen mielestä Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset tulisi siksi ottaa 
mukaan ohjelmien laatimiseen, sillä kulttuuriympäristön hoitoa ei tulisi pitää erillään tavallisesta elä-
mästä. Kuntien päättäjät ja asukkaat tulisi saada yhteistyöhön ympäristön kehittämiseksi. 
978  Vrt. Sotarauta 1996, 154-159, 296-301. Sotaraudan mukaan suunnitteluteoriat painottavat yhä 
enemmän tiedon johtamista jokapäiväisten tapahtumien sirpaleisista merkityksistä, jolloin toimijoiden 
vuorovaikutus on tärkeää. Toimintatapa on vähintään yhtä tärkeä kuin tulokset. Koska puhdas yhteis-
ymmärrys on liian ihanteellista, on prosessia samalla edistettävä määrätietoisesti. Pehmeässä strategi-
assa yhdistyy kommunikatiivinen suunnittelu ja instrumentaalinen rationalismi tuloshakuisuuden ja 
kommunikatiivisuuden tasapainottumiseksi. 
979 Ks. ympäristöministeriö http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849&lan=fi#a0 (luettu 24.8.07, 
päivitetty 7.3.07). Ympäristöministeriössä todetaan, että ohjelmatyön onnistuminen ja näkyvyys on 
kulttuuriympäristön hoidon ja arvostuksen kannalta tärkeämpää kuin valmis ohjelma. Tavoitteisiin ja 
vastuisiin sitouttamiseksi kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen osallistuminen todetaan tärkeäksi, koska 
kulttuuriympäristön ei katsota taipuvan kunnan toimialajakoon. 
980 Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 41. Kansalaisten osallistuminen rakennusperinnön hoitoon ja 
keskusteluun arvottamisperusteista todetaan haasteeksi, koska näkökulmat saattavat poiketa asiantun-
tijaperusteista, mikä edellyttää viranomaistyön, hallintokäytäntöjen ja tiedonkäsittelyn kehittämistä. 
981 Ks. 14.4.2005 päivättyä, ympäristöministeriön Suomen ympäristö -sarjaan kaavailtua opasluonnos-
ta sivulla http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849&lan=fi (luettu 24.8.07) Leena Lahdenvesi-
Korhonen, ”Kunnan kulttuuriympäristöohjelma. Miksi ja miten?”, 75-82. Osallistumismenetelminä 
mainitaan suunnittelupajat, fokusryhmätyöskentely, aivoriihi eli ideointitapaaminen, mielikuva- ja tar-
rakartat sekä kyselylomakkeet, myös internet-sovelluksena. Ideointitapaamisten osalta kiinnostava yk-
sityiskohta on kritiikin kieltäminen mahdottomankin tuntuisten ideoiden saamiseksi esille. Mielikuva-
karttojen merkitykseksi todetaan puolestaan elinympäristöä koskevien, ympäristökokemukseen perus-
tuvien arvostusten, tuntemusten ja mielikuvien sekä mieluisten ja epämieluisten paikkojen kartoitta-
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Sekä Porvoossa että Raahessa on laadittu valtuuston työskentelyvälineeksi 
kaupunkistrategiat, joissa sivutaan myös kulttuuriympäristöä. Porvoossa kulttuu-
riympäristö on strategiassa keskeisemmällä sijalla kuin Raahessa. Kulttuuriperin-
tö todetaan matkailuvaltiksi, vetovoima- ja viihtyisyystekijäksi. Vetovoimateki-
jöiksi todetaan erityisesti Vanha Porvoo ja empire-kaupunginosa sekä vireillä ole-
va kansallinen kaupunkipuisto. Hakemus kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta todetaan toimenpiteeksi kaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi. Vallalla tode-
taan olevan myös rakentamistapa, joka soveltuu kulttuuriympäristöön. Pitkän his-
torian ja Vanhan Porvoon todetaan tukevan elävää ja toimivaa kulttuuria. Kulttuu-
ri ja innovatiivisuus ovat strategiassa vahvasti painotettuina.982 Raahen strategias-
sa historia ja vanhan kaupungin säilyttäminen sekä markkinointi matkailussa saa-
vat maininnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kartoittavaan 
SWOT-analyysiin perustuvina vahvuustekijöinä strategian lähtökohtatietoina.983 
Näiden vahvuuksien hyödyntämisestä ei strategiassa esitetä ajatuksia. 

Erilaisia ohjelmia ja strategioita on valtavasti jo valtakunnan tasolla. Korjaus-
rakentamisen ohjaamiseksi on erillinen strategiansa, jonka johtavana päämääränä 
on rakennuskannan hyvä hoito elämänlaadun turvaamiseksi.984 Rakennetun ympä-
ristön hoitoa käsitellään myös asumisnäkökulmaa painottavissa ohjelmissa ja sel-
vityksissä.985 Rakennusperintö- ja kulttuuriympäristöalaa sivuavia ovat niin ikään 
Kansallinen kestävän kehityksen strategia ja Kansallinen rakennuspoliittinen oh-

                                                        
minen. 
982 Porvoon kaupungin strategia 2006 – 2015. Kaupunginvaltuusto 30.8.2006, 4, 10, 14. Kritiikistä ks. 
Teppo Ruohtula, ”Porvoo hävittää vanhaa historiaansa”. Helsingin Sanomat 20.9.2007, C 5. Ruohtula 
kyseenalaistaa kaupungin todelliset näytöt historiallisen kaupunkiympäristön arvostuksessa sekä sen, 
että vallitseva rakennustapa olisi perinteeseen tukeutuvaa ja kulttuuriympäristöön soveltuvaa. Erityi-
sesti empirekaupungin vetovoimaisuuden hän katsoo olevan tiessään, koska tontit on täydennysraken-
nettu ahtaiksi ja suojelurakennukset saneerattu pakettitalojen näköisiksi. Toistasataavuotisia terveitä 
ikkunoita ja vuorauksia on vaihdettu uusiin. Kattomaailmaan on taas ilmestynyt villejä ikkunalyhty- ja 
parvekeratkaisuja. 
983 Raahen kaupungin strategia 2005 – 2009, 7. 
984 Ks. Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017. Hyvin hoidettu rakennuskanta – hyvän elämän 
ympäristö. Linjauksia olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja korjaamiseen. Ympäristöminis-
teriö 3.7.2007. 
985 Ks. Katja Virtanen et al., Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeita. IKE-esitutkimus. 
Suomen ympäristö 768. Ympäristöministeriö. Helsinki 2005; Hyvä asuminen 2010. Askelmerkkejä 
asumisen mallimaahan. Kehitysohjelman loppuraportti. Suomen Asuntotietokeskus (toim.) / Suomen 
Kiinteistöliitto / Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto / Rakennusteollisuus / Kuntaliitto / Tekes / 
Ympäristöministeriö. Helsinki 2007, 3. Huomion arvoisena pidetään ohjelmatyössä toteutunutta julki-
sen ja yksityisen sektorin kohtaamista. Lukuisiin ohjemaan kytkeytyneisiin osahankkeisiin kuului 
myös Kehittyvä puukaupunki – osaamista perinteiseen rakentamiseen -hanke, jossa keskityttiin kor-
jaamisen tietotaidon tunnetuksi tekemiseen. Ks. http://www.pori.fi/smu/toivo/puukaupunki06.html 
(luettu 19.1.08) 
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jelma.986 Puurakentamisen edistämistä ajavassa ohjelmassa viitataan jossain mää-
rin myös perinteiseen puurakentamiseen sekä puukaupunkeihin.987 Viittaussuhteil-
taan selkeästi rakennettuun ympäristöön kytkeytyvien strategioiden ja ohjelmien 
ohella on valtava määrä eri alojen toimintaa ohjaavia tavoitteenasetteluita, joilla 
voi olla vaikutusta rakennettuun ympäristöön ja sitä kautta myös kulttuuriympä-
ristön muotoutumiseen ja rakennusperintöön. Moninaisuutta lisäävät hierarkisesti 
eri tasoille asettuvat, kuten vaikkapa yksityisen liiketoiminnan strategiat. Ohjel-
ma- ja strategiaverkoston vaikutusten selvittäminen vaatisi aivan oman tutkimuk-
sensa. Toisaalta on strategisen ajattelun vastaista yrittää hallita strategiaprosesseja 
liiaksi niitä koskevaa tietoa tavoittelemalla, koska todellisuuteen reagoivan strate-
gian sisällöt ovat alati muuttuvia. Olennaista on myös se, miten strategiat ja toimi-
jat kohtaavat toisensa.988 

”Museoviraston pitäisi löytää kumppaneita, jotka toimii samaan suuntaan, 
pyrkiä yhdistämään toimijoita. Tarvitaan monitieteisyyttä, monialaisuutta, 
määrätietoista otetta vaikuttaa virkamiesten jatkokoulutukseen ja yliopistojen 
koulutusohjelmiin. Museoviraston pitäisi olla yhtenä asioiden esiin nostajana, 
koska sillä on valtakunnallinen näkemys.”989 (MV49) 

”Huomenna luovutetaan Kajaanissa Paavo Lipposelle Pohjois-Suomen stra-
tegia. Nyt on hoksattu, mikä on Raahenkin ongelma, että ilman työpaikkoja ei 
ole tulevaisuutta. Ei tule nuoria ihmisiä, kaikki muuttaa suuriin keskuksiin. 
Jos saadaan maan hallitus hajasijoittamaan, koska se on vain valtion käsissä, 
jonka myötä tulee muuta seurannaista, toivon mukaan. Se on se keino, jolla 
pohjoisia alueita tai ylipäätään Suomen voimakkaimpien kasvukeskusten ul-
kopuolisia alueita voidaan kehittää.” (RML44) 

                                                        
986 Ks. Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehi-
tyksen strategia. Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
5/2006; Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. Suomen ympäristö 
624. Ympäristöministeriö. Helsinki 2003; Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Loppuraportti. 
Ympäristöministeriö. Helsinki 2007. 
987 Puurakentamisen edistämisohjelma 2004 – 2010. Työryhmän ehdotus. Ympäristöministeriön mo-
niste 147. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Helsinki 2005. 
988 Sotarauta 1996, 134, 302. Sotarauta toteaa, ettei esim. kunta tai sitä laajempi aluekokonaisuus voi 
toimia yhden strategian varassa, vaan se on eri strategioiden yhtymäkohtiin perustuva kohtauspaikka. 
989 Vrt. selvitykseen Museoviraston tilasta Mykkänen 2007, 10-12. Mykkänen pitää Museoviraston 
vahvuutena henkilöstön intoa vuoropuheluun yhteiskunnan kanssa ja tarttua viraston ulkopuolelta alal-
le asetettuihin haasteisiin. Heikkoudeksi todetaan kuitenkin se, ettei yhteistyö muiden intressi- ja si-
dosryhmien kanssa ole onnistunut riittävästi. Ehkä yksi ongelma on haastatteluotteessa mainittu pyr-
kimys ajatuksilta samansuuntaisten kumppaneiden löytämiseen sen sijaan, että ajateltaisiin mahdolli-
suutta toimia yhteistyössä vastakkaisten leirien kanssa kenties omiakin ajatuksia kyseenalaistaen. 
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Strategisten pyrkimysten olisi todennuttava organisaatiorajat ylittävinä, henkilöta-
son toimijoiksi konkretisoituneina kytkentöinä. Muuten on vaara, että strategiat 
juuttuvat sektoreilleen elämään omaa elämäänsä kykenemättä vastaamaan muu-
hun maailmaan tavoitteiden toteuttamiseksi sekä omien päämäärien uudelleen 
suuntaamiseksi. Kohtaamisia saattaa kuitenkin ehkäistä se, että strategiat ovat 
useimmiten melko laajoja papereita, joista selkeän johtoajatuksen hahmottaminen 
vaatii paneutumista, jos löytyy sittenkään. Kun esimerkiksi korjausrakentamiseen 
on jo strategian otsikossa kytketty tavoite hyvän elämän ympäristöstä, saattaa se 
tulla laajemmin huomatuksi hyvää elinympäristöä tavalla tai toisella intressinään 
pitävien taholta.990 Strategioilla olisi määrä tavoitella ajatusten ja periaatteiden 
selkeyttämistä. Kaikkialla vastaan tulevat strategiat saattavat kuitenkin johtaa 
kaaoksen lisääntymiseen merkiten uutta, omaksuttavaa informaatiotulvaa itse 
toiminnan jäädessä sivuosaan.991 Toisaalta taas strategiatodellisuus saattaa näyt-
täytyä selkeänä, mutta toteutus ei välttämättä sujukaan toivotusti maailmassa val-
litsevien hämmentävien yksityiskohtien vuoksi.992 Kun asioiden jäsentämiseksi 
pyritään irtautumaan liiasta yksittäistapausten tulvasta, on vaara etääntyä todelli-
suudesta, joka muodostuu lopulta juuri ainutkertaisuudesta. Irtaannuttaessa olisi 
samalla luotava vaihtoehtoisia palautemekanismeja tuntuman säilyttämiseksi yk-
sittäisestä kutoutuvaan todellisuuteen. 

”Museoviraston tavoitteisto on se, että pyritään muuttumaan ns. kehittämis-
keskukseksi eli muokattaisiin yhä enemmän isoja kokonaisuuksia ja tulevai-
suuteen suuntautuvia kehittämisprojekteja, kuten kaupunkialalla nyt Itämeri-
hanke, joka etsii hyviä toimintamalleja, tekee kansainvälistä yhteistyötä ja 
edistää alan tutkimusta, ennemminkin kuin, että ollaan yksittäisten rakennus-
lupien tarkistusvirasto. On tietoinen valinta ja yritetään ennakoida, että meil-
lä olisi aluetaso, joka voi käydä yksittäisiä hankkeita läpi.”993 (MV47) 

                                                        
990 Ks. ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017. 
991 Sotarauta 1996, 161-163. Sotarauta tähdentää, ettei strategian kirjaaminen välttämättä johda toi-
minnan strategisuuteen, jopa päinvastoin. Parhaimmillaan löytyy kristallinkirkas ydin, joka kertoo, 
miksi organisaatio on olemassa, mitä se tekee ja tavoittelee, miten se sen tekee ja mitkä ovat sen kes-
keiset arvot. 
992 Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen, ”Strategiarituaaleja koneistoyhteiskunnassa vai dynaa-
misia prosesseja tietämystaloudessa?” Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen 
näkymättömään dynamiikkaan (toim. Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen). Tampere University 
Press. Tampere 2004, 18-19. Kirjoittajat toteavat Suomeen syntyneen strategioita suoltavan koneiston 
päätarkoituksena strategiapaperit. Ihmiset turhautuvat ja kehittämistoiminnalta putoaa pohja strategi-
oiden ja arkipäivän eläessä omaa elämäänsä. 
993 Voidaan kuitenkin kysyä, miltä pohjalta kehityshankkeita toteutetaan, jos kontaktit ruohonjuurita-
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”Meistä on tulossa enemmän ohjaava keskusvirasto, päällekatsoja. Toisaalta 
se, että pystyy seuraamaan paikallisesti, tapauskohtaisesti antaa sitä parasta 
palautetta, koska se on se ymmärrys asioille.” (MV48) 

Strategiat ovat usein ns. klassisia strategioita, jotka nojaavat rationaalisen suunnit-
telun metodeihin. Toimeenpanevan toteutuksen ajatellaan silloin tapahtuvan 
suunnitteluvaiheen jälkeen siitä erillisenä. Näin tulee päätetyksi etukäteen myös 
se, mitkä asiat ovat tärkeitä. Prosessuaalisen lähestymistavan mukaan strategian 
muodostuminen voi taas tapahtua toiminnan aikana. Strategia ei ole siten vain 
toimintaa määräävästi ohjaava, vaan myös toiminnassa tehtävien huomioiden 
mukaisesti suuntautuva. Strategian syntytapa voi olla emergentti eli itseorganisoi-
tuva. Toiminnan huomataan kehittyneen kuin itsestään päämääriltään johdonmu-
kaiseksi ja onnistuneeksi, jolloin se vasta nostetaan esiin tarkoitetuksi strategiaksi. 
Perinteinen näkemys toimintaa edeltävästä suunnittelusta ei tällöin päde. Hyväk-
syttäessä taas tavoitteiden tulkinnallinen luonne ne kehittyvät jatkuvasti oppimis- 
ja kommunikaatioprosesseihin liittyvissä keskusteluissa. Strategian tehtävä ei ole 
näin ohjata toimintaa ennakkoon laaditulla suunnitelmalla, vaan tukea strategian 
itsensä muotoutumista uusien ajatusten viriämisenä toiminnan myötä.994 Organi-
saatioita toimintaympäristöön oppivasti suhteuttava strategiaprosessi vastaa itse 
asiassa ihmisen individuaatioprosessia, sivistymistä suhteessa koettuun todelli-
suuteen.995 Samoin se vastaa dialogissa tapahtuvaa asioiden kehittelyä, ei vain 
maailmaa ja muita muuttaen, vaan itsekin muuttuen.996 Periaatteeltaan strategia 

                                                        
solle ontuvat. Ks. selvitystä Museoviraston tilasta Mykkänen 2007, 12. Museoviraston heikkoudeksi 
todetaan puutteellinen yhteistyökyky alue-, paikallis- ja ympäristöhallinnon sekä maanomistajien 
kanssa.  
994 Klassisesta, prosessuaalisesta ja interpretatiivisesta lähestymistavasta pehmeän strategian tekijöinä 
ks. Sotarauta 1996, 173-182, 233-259, 264-269. Sotaraudan mukaan ns. pehmeä strategia nivoo yhteen 
strategian klassiset, prosessuaaliset ja kommunikatiiviset puolet. Koskaan valmistumatta se elää toteu-
tumisensa myötä tullen luoduksi joka päivä uudestaan. Prosessuaalinen piirre merkitsee sitä, ettei maa-
ilman ja elämällä oppimisen aiheuttamaa hämmennystä kielletä, vaan se hyväksytään keskeiseksi teki-
jäksi. Strategia on joka hetki avautuva salaisuus, mutta samalla suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita. 
Strategian ulottuvuuksia, jotka voivat vastakkainasettelujen sijasta täydentää toisiaan, ovat omat in-
tressit ja sopeutuminen toimintaympäristöön sekä suunnitellut ja toisaalta emergentit piirteet. Ennalta 
suunniteltujen strategioiden osalta on hyväksyttävä niiden mahdollinen muuttuminen jo heti valmistut-
tuaan. 
995 Individuaatiosta eli sivistymisestä ks. esim Lauri Rauhala, Ihmisen ainutlaatuisuus. Yliopistopaino. 
Helsinki 1998, 93-95; Lauri Rauhala, Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä. Yliopistopaino. Hel-
sinki 2005, 88; Lehtovaara 1994, 312-317. 
996 Vrt. Marjatta Maula, ”Elävä organisaatio ja liiketoimintaekosysteemi. Kompleksisten systeemien 
kaksi tulkintaa”. Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dy-
namiikkaan (toim. Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen). Tampere University Press. Tampere 
2004, 264-267. Maula toteaa elävän organisaation ominaisuudeksi jatkuvan muuttumisen vuorovaiku-
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samastuu siten ihmisen maailmankuvan muotoutumisen tapaan, vastaamiseen ti-
lanteittain muuttuvaan maailmaan vaikuttuen ja vaikuttaen.997 Näin ajatellen ei 
periaatteessa koskaan jouduta toteamaan, ettei strategia olisi toteutunut, kuten Ra-
kennusperintöstrategiaa arvioitaessa tehtiin. Myös suhtautumisessa Rakennuspe-
rintöstrategiaan ilmenee klassinen näkemys strategiasta. 

”Se oli hirveän raskas prosessi tehdä se strategia. Hämmästyttävän hyvä pa-
peri siitä tuli siihen hikeen nähden, kun se väännettiin.” (MV47) 

”Se on vasta paperi. Siinä on 16 toimintateesiä, joiden mukaan pitäisi tehdä 
toimintaohjelmaa. On tehtykin ja purettu niitä auki. Yksi konkreettinen on en-
si vuonna tapahtuva rakennusperintövuosi, johon palkataan ulkopuolinen 
projektinvetäjä. Kerätään sateenvarjon alle kaikenlaista viraston toimintaa 
muutenkin ja ehkä projektityyppistä.” (MV48)998 

Strategian muotoutuminen toiminnassa edellyttää luonnollisesti kytkentöjä käy-
tännön toteutuksiin ja eri toimijatasoille. Siksi kulttuuriympäristön hoitoon sitou-
tumisen ja osallistumisen kannalta kuntakin saattaa olla vielä liian laaja ohjelma-
työn yksikkö, jotta vaikutukset näkyisivät kattavasti ruohonjuuritasolla. Kuntien 
kulttuuriympäristöohjelmien tavoitteisiin kytkeytyen, voitaisiin laatia vielä hieno-
jakoisemmin esimerkiksi kaupunginosien omia ohjelmia, joissa olisi mahdolli-
suus hyödyntää kasvokkaisten kohtaamisten ja konkreettisen tekemisen arvo.999 
Kulttuuriympäristön hoidossa keskeisiä kokoavia tekijöitä olisivat siihen välittö-
mässä suhteessa olevat tahot, kuten asukas-, kaupunginosa-, tms. yhdistykset, jot-
ka voivat välittää kokemuksia ja tietoa laaja-alaisemmille ohjelmatasoille. Tällöin 
yhä useamman yksittäisen kansalaisen olisi mahdollista osallistua ja kokea osal-
listumisensa vaikutus. Paikallisuuteen vastaten strategiaa ei syötetä ylhäältä alas, 
vaan toimitaan päinvastoin kentältä tulevia signaaleja jatkuvasti tunnistaen ja an-

                                                        
tuksessa ja yhteisevoluutiossa ympäristönsä kanssa. 
997 Vrt. Mumford 1949, 42. Keskiaikaisen kaupungin rakentumista, siten kuin Lewis Mumford sitä 
kuvaa, voi verrata strategiseen kykyyn tarttua tilanteeseen. Hän kirjoittaa: ”Juuri siksi, että keskiajan 
kaupunki niin lannistumatta sopeutui maaston ja käytännöllisten tarpeiden vaatimuksiin, se voi esittää 
niin vaihtelevia yksilöllisiä muotoja; sen suunnittelija käytti hyväkseen sellaistakin, mikä oli säännö-
töntä, tilapäistä, odottamatonta; sama ennakkoluulottomuus sai hänet turvautumaan symmetriaan ja 
säännöllisyyteen, milloin esimerkiksi rajalinnoituksissa oli asemakaava luotava kädenkäänteessä kos-
kemattomalle maaperälle.” 
998 Rakennusperintövuosi pidettiin v. 2003. Ks. myös teemavuoden julkaisua Rakennusperinnön tule-
vaisuus. Puheenvuoroja teemavuoden aiheista. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 
2004. 
999 Vrt. Lahdenvesi-Korhonen 2005, 82. Yhtenä kuntatasoisen kulttuuriympäristöohjelmatyön mene-
telmänä ovat kyselylomakkeet, mutta niiden ongelmaksi todetaan se, ettei ihmisiä kohdata kasvokkain. 
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taen niille merkityksiä.1000 Haastatteluiden perusteella asukkaat kokivat vaiku-
tusmahdollisuutensa asuinalueensa tilaan useimmiten erittäin huonoksi toimivien 
vuorovaikutuskanavien puutteessa. Vanhassa Raahessa esimerkiksi tyhjillään sei-
sovien talojen problematiikan katsottiin vaativan päättäjien jalkautumista kau-
pungin kaduille. Asukkaita painoi huoli ympäristön tilasta ja voimattomuus ole-
mattomien vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Tyhjien talojen ongelma oli kuiten-
kin myös päättäjien tiedossa esimerkiksi Museovirastossa. Ratkaisumahdollisuuk-
sien tunnettiin kuitenkin olevan vastaavalla tavalla vaikutusmahdollisuuksien 
ulottumattomissa. 

”Ei me voida täältä käsin. On paikkakunnan oma aktiivisuus, ehkä asukasyh-
distykset, kaupunginosayhdistykset voi olla. Riippuu, kuka talon omistaa, on-
gelmatapaukset usein perikuntia. Eivät pääse yhteisymmärrykseen, vaikka jo-
ku haluaisi lunastaakin, muut kuvittelevat taloa arvokkaammaksi. Raahessa 
työtilanne ei ole niin hyvä. Väki on Ruotsissa ym. töissä ja kaupunkitalo jää 
vain kesäasunnoksi, vajaalle käytölle.” (MV48) 

Rakennetun ympäristön hyvä hoito ei toteudu ilman laajaa sitoutumista päämää-
riin, yhteistä tahtoa ja kytköksiä eri tason toimijoihin. Signaalien tunnistamisella 
ei ole merkitystä, elleivät päätöksentekojärjestelmät jousta uusien toimintamallien 
kehittämiseksi. 

”Saaristokadulla on parikin taloa. Olen valtuutettu ja teknisessä lautakun-
nassa, piikkinä lihassa, kun otan näihin kantaa. Olen ottanut selvää talosta 
vastapäätä Härkätorin puistoa. Sanottiin, ettei tiedetä kuka omistaa eli ei 
voida antaa kehotusta kunnostaa tms., mutta pesänhoitajahan löytyi hyvin 
nätisti. Kun ei kaupunki ole vaivautunut, että laittaisi niistä muistutuksia. Sa-
notaan, että on kuulemma Amerikassa asti sukulaisia, mutta jos alkaa sakko-
lappuja menemään perikunnalle, niin alkaisi varmaan tulemaankin jotain.” 
(RL41) 

                                                        
1000 Sotarauta 1996, 176, 243-250. Sotaraudan mukaan strategian normien tulisi nousta paikallisen yh-
teisön kulttuurisista säännöistä ja voimista. Näkökulma kyseenalaistaa universaalin strategiamallin. 
Esim. eri kunnissa olosuhteet, kuntalaiset, luottamushenkilöt, viranhaltijat sekä sosiaaliset verkostot 
ovat erilaisia, jolloin niiden strategiatkin ovat sisällöllisesti ja prosesseina erilaisia. Uusille ideoille 
avoimen pehmeän strategian ominaisuudeksi Sotarauta toteaa jo heikkojen signaalien tunnistamisen 
sekä niiden merkityksen oivaltamisen ajan hermolla pysymiseksi. Tärkeitä seurattavia eivät ole vain 
yleiset trendit vaan myös aivan pienet tapahtumat ja tilanteet, jotka saattavat muuttaa trendejä. Heikot 
signaalit hän toteaa pääosin laadullisiksi, jolloin tulkinta on haasteellista. 
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Jossain elämäntilanteessa omistajan arvossakin pitämä talo voi muodostua paino-
arvoltaan varsin vähäiseksi situaation komponentiksi. Suojeluun tulisi siksi kehit-
tää sektorirajoja ylittäviä keinoja tarttua yllättäviin tilanteisiin.  

”Tilanteet ovat yllättäviä. Tässäkin rouvalla oli nahka-asusteliike. Se palveli 
heidän perhettään, mutta rouva tuli allergiseksi ja myi liikkeen. Johti avio-
eroon. Ainoa vaihtoehto oli myydä, ja siinä tilanteessa se myydään kenelle 
tahansa. Jos rakennusliikkeellä on asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita van-
hasta kaupungista, niin rupeavat katselemaan.” (RV42) 

Suurisuuntaisten strategiajulistusten ohella tulisi huomata arkipäiväisten ratkaisu-
jen merkitys ja suoda mahdollisuus niiden tekemiseen. Tällä hetkellä suojelupiiri-
en mahdollisuudet tarttua kuvatunkaltaiseen tilanteeseen merkitsee lähinnä sydän 
kylmänä odottamista, minkälaisen omistajan talo sattuu saamaan. Suojelupäämää-
rien tavoittaminen edellyttää mahdollisuutta poiketa vakiintuneista rutiineista, 
polkaista nopeasti liikkeelle uusia toimintatapoja sekä punnita asioiden merkityk-
siä ja painoarvoa yhä uudestaan. Tärkeä seikka on myönteinen asenteellinen il-
mapiiri, jossa ei heti ensimmäiseksi koeta tultavan ideoineen tuomituksi, mikä 
ehkäisee rutiineista poikkeavan oivaltamisen. Paitsi herkkyydestä strateginen taju 
on osoitus rohkeudesta ja kyseenalaistavasta kekseliäisyydestä. Yksin on kuiten-
kin hyvin vaikea olla rohkea, kun on kyse niinkin yhteisestä asiasta kuin kulttuu-
riperintö. Havaittaessa kentältä nousevia signaaleja, hälyttäviä tai ilahduttavia, tu-
lisi olla mahdollisuus pysähtyä keskustelevaan tilannearvioon. Koska vakiintuneet 
toimintamallit voivat myös sokeuttaa havaitsemasta signaaleja, voi olla paikallaan 
pysäyttää tavanomaiselta vaikuttava tapahtumien virta ilman varsinaista syytäkin 
tuomalla ristiriitainen elementti jokapäiväiseen toimintaan. 1001  Asioita kyseen-
alaistaen ehkäistään niiden perusteeton muodostuminen itsestäänselvyyksiksi. Py-
sähtymisen tarpeesta: 

”Tutkimusta pitää saada lisää. Tässä työssä ei pysty irtaantumaan. Sä hoet 
kuin marakatti sitä samaa melkein. Tutkimus toisi uusia freesejä näkemyksiä. 

                                                        
1001 Pehmeän strategian periaatteisiin kuuluvasta tilannearviosta eli peilauksesta ks. Sotarauta 1996, 
233-250. Sotarauta korostaa, että strategian tulisi olla herkkä vastaamaan ulkoisiin impulsseihin joko 
etsimällä reittiä kohti alkuperäistä päämäärää tai suuntaamalla kohti uutta päämäärää pohtivan ja kes-
kustelevan tilannearvioin eli peilauksen jälkeen. Pysähdyttäessä olennaisia eivät ole objektiiviset ana-
lyysit ja tulevaisuuden suunnitelmat vaan sen hetkisen tilanteen syvällinen sisäistäminen – ne merki-
tykset, joita tapahtumille annetaan luotaessa kuvaa maailmasta. Pysähtymisen tarvetta voi verrata 
Martin Heideggerin ajatukseen siitä, että totuuden paljastuminen taiteen tapahtumisena edellyttää sy-
säytymistä syrjään tavanomaisesta. Ks. Heidegger 1998 (1935/36), 78-81. 
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Olisi hyvä, jos tuulettuisi. Olisi hyvä saada mm. seminaareja, että saataisiin 
aikaan väittelyä, erilaisia näkemyksiä.” (MV47) 

Sekä Raahen että Porvoon kaupunkistrategioissa ilmenee hyväksyntä strategia-
prosessin päättymättömyydestä. Molempien kuntien strategioihin on kirjattu oh-
jelma tiheästä ja säännöllisestä tarkistamisesta. Valtionhallinnon rakennetun kult-
tuuriympäristön suojelua hahmottavat strategiat noudattavat sen sijaan selkeäm-
min klassisen strategisen suunnittelun periaatteita. Valmiiksi saadun strategian on 
määrä ohjata toimintaa. Kulttuuriympäristöohjelmien ideassa korostuu kuitenkin 
prosessuaalinen ja kommunikatiivinen työstämistapa. Työskentelyprosessia pide-
tään vähintään yhtä tärkeänä kuin tuloksia. Lopullisena tavoitteena ovat kuitenkin 
valmiit kulttuuriympäristöohjelmat, joiden perusteella ympäristöä olisi määrä hoi-
taa.1002 Nimettyjen, ennakkosuunnitteluun perustuvien strategioiden rinnalla ra-
kennetun kulttuuriympäristön hoidossa on käynnissä lukuisia muitakin prosesseja, 
joiden merkityksiä olisi tärkeä punnita. 

Ympäristössä vallitsevien signaalien tunnistamisen kannalta tutustumisen ar-
voinen tapaus on Tampereen Annikinkadun puutalokortteleiden vuosia jatkunut 
suojelukiista, jossa kaupunki oli lähellä epäonnistua täydellisesti osaamatta ottaa 
huomioon ruohonjuuritasolla syntyneen ilmiön merkitystä niin hyvän elinympä-
ristön, osallistuvan ympäristösuhteen kuin rakennussuojelunkaan kannalta. Kort-
teliin ehti vuosia jatkuneen, monivaiheisen suojelukiistan varjossa muodostua 
vahva, perinteiseen puutalokorttelin elämänmuotoon sitoutunut yhteisö, jonka pii-
rissä virisi lisäksi muille kaupunkilaisille avoimia kulttuuritapahtumia. Päättäjien 
strategisen ymmärryksen puutetta merkitsi se, ettei tähän yllätyksellisesti virin-
neeseen ilmiöön tahdottu tarttua myönteisesti tukien ja hyödyntäen, vaan elimi-
noiden tekemällä päätöksiä vakiintunein ajatusmallein ja lyhytnäköisin taloudelli-
sin tavoittein. Ei ymmärretty, että rakennusten suojelu ei riitä. Kaupungin päätös 
myydä kortteli merkitsi jo vuokralla asuneen yhteisön hajoamista, kunnes ostajak-
si ilmaantui taho, joka oli valmis jatkamaan toimintaa entisellään.1003 Päättäjien 

                                                        
1002  Valmiit ohjelmat ks. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225578&lan=FI (luettu 
7.11.07, päivitetty 7.3.07) 
1003 Annikinkadun korttelin vaiheista ks. http://www.annikinkatu.net (luettu 7.11.07). Annikin Tähti 
ry:n tiedotteessa (www.annikinkatu.net/myynti-tiedote.html) todetaan Tampereen kaupunginhallituk-
sen päättäneen kokouksessaan 16.4.2007 myydä tamperelaisen Annikinkadun puutalokorttelin Pir-
kanmaan yhteisöasujille, minkä katsotaan merkitsevän kansalaisaktivistien voittoa 15 vuoden sitkeän 
kamppailun jälkeen. Maaliskuussa 2007 kortteli oli jo ehtinyt tyhjentyä asukkaista kaupungin myynti-
hankkeen tieltä, mutta nyt asukkaat saattoivat palata. Tulevaisuuden tavoitteena on luoda kaupunkiyh-
teisöllinen mallikortteli. Ks. myös Eeva Palm, ”Annikinkadun umpikortteli Tampereella halutaan säi-
lyttää tapahtumien sydämenä”. Helsingin Sanomat 30.1.2007, A8; Eeva Eronen, ”Annikinkadun yh-
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näköalattomuuden vuoksi oltiin vaarassa menettää omaehtoisesti syntynyt vahva 
ja aktiivinen, kyseiseen ympäristöön herkästi sovittautunut yhteisö sekä osallistu-
va kaupunkilaisuus. Jollain tasolla olisi menetetty myös rakennukset kadottamalla 
niiden aitoutta parhaimmalla tavalla vaalinut elämänmuoto. Rakennukset olisi to-
dennäköisesti korjattu kovalla kädellä asuntomarkkinoilla myytäviksi. 

Raahelainen esimerkki kertoo siitä, miten vakiintuneet käytännöt saattavat es-
tää herkkyyden tarttua tilaisuuksiin. Päämäärien saavuttaminen sikäli, kun niitä 
on edes asetettu kovin korkealle, edellyttää näkemystä ja konkreettista mahdolli-
suutta tarttua ilmaantuviin tilanteisiin. 

”Siinä oli sellainen puiston kulmaus kahdelle talolle. Lähestyin kaupunkia ja 
kysyin, saisinko minä tuon kahden talon kulmauksen. Hakisin siihen toisen 
kaverin, joka lähtisi ja haettaisiin siihen hyvä arkkitehtisuunnittelu, tehtäisiin 
se kokonaisuus hyvin. Vastaus oli heti, että ne arvotaan. Minä en pidä sitä 
henkilökohtaisesti oikeana ratkaisuna. Jos olisi näköpiirissä, että tehtäisiin 
kaikkien kirjanoppien mukaan oikein, niin kaupungin pitäisi silloin tarttua 
siihen tilaisuuteen. Nyt sillekin tontille on rakennettu kaksi erilaista taloa, 
jotka eivät minun mielestä täytä sille asetettuja vaatimuksia.” (RA29) 

Ennakkoon määritetyistä tavoitteista saatetaan pitää niin tiukasti kiinni, ettei kyetä 
näkemään toisin, vaikka toimintaympäristöstä nousevat impulssit antaisivat aihet-
ta näkemysten tarkistamiseen. Vanhassa Porvoossa esimerkki uudisrakennuksesta 
osoittaa, miten päätöksentekoelimissä sovittuja päämääriä saatetaan syöttää yl-
häältä alas kentältä tulevat signaalit eli omistajan intressit sivuuttaen. Abstraktin 
käsitteellisiä ja kaupungin visuaaliseen ilmeeseen perustuvia suunnittelutavoitteita 
pidettiin ensisijaisina asumisen käytännön tarpeisiin ja omistajan rakentamis-
resursseihin nähden.1004 Kuuntelemalla omistajaa olisi voitu päästä kaupunkiku-
vallisesti hyvään, jopa parempaan tulokseen. Tapaus on suojelukaava-alueella si-
käli erikoinen, että omistaja olisi tyytynyt pienempään, puolitoista kerroksiseen 
ratkaisuun, jollaisia ympäröivät vanhat rakennukset ovat, mutta päättäjien kau-
punkikuvallinen idea vaati kookkaampaa kaksikerroksista rakennusta. 

                                                        
teisö hajoaa”. Helsingin Sanomat 27.3.2007, C 7. 
1004 Vrt. Lapintie 2001, 23. Lapintie analysoi artikkelissaan suunnitteluargumentaatiota ja kritisoi sitä, 
että suunnittelijat perustelevat ratkaisujaan usein sellaisin plastisuutta, massoittelua, sommittelua ja 
veistoksellisuutta ilmaisevin käsittein, jotka eivät ole relevantteja arkisten, elämiseen ja asumiseen liit-
tyvien ominaisuuksien kannalta. Hän viittaa mm. suunnitteluperusteluihin, joissa korkeita pistetaloja 
puolustettiin sillä, että ne muodostaisivat puistoa vasten selkeän vertikaalijäsennellyn rintaman. 
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”Yksi tontti oli hyvin oleellinen kohta, koska oli ihan Vanhan Porvoon reu-
nassa. Siitä puuttui kadun toiselta puolelta sellainen rajaava rakennus. Tie-
tysti aina, kun vanhaan ympäristöön tulee rakennus niin ihmiset kritisoi sitä. 
Siinäkin oli yksi naapuri, joka kommentoi sitä.” (PV18) 

”Talon suunnittelussa on tehty kaikki virheet. Mittakaavavirhe, ei ole tajua 
ympäristön ominaisluonteesta. Vanha kaupunkirakenne pienenee ulospäin. 
[…] Vaporalla on muutoksenhallinta hukassa.” (PA09) 

”Aika hyvin on onnistunut. Ainoa vain, ettei yläkertaa olisi tarvittu. Yläker-
ran perusteeksi Vapora esitti, että talon pitää olla Vanhan Porvoon itäinen 
portti. […] Kehenkään Vaporassa ei oltu henkilökohtaisessa kontaktissa lu-
kuun ottamatta Anneli Naukkarista. Palautteet saatiin kirjallisina lausuntoina. 
Olisi haluttu kertoa omat mielipiteet, kuulla perusteita, selvittää missä aja-
tukset eroavat ja kysyä, miksi päätyivät tähän ratkaisuun. Itse piti ajatella ta-
loudellisia ja käytännön seikkoja. Tehtiin kirjallinen valitus komitealle, että 
olemme tavallinen perhe, joka haluaa itselleen talon – ei ruveta kirkkoa ra-
kentamaan. […] Toinen kerros taloon toi kustannuksia lisää. Olisi ehkä tehty 
vain normaali, matala ullakko, jossa olisi ollut varasto ja tilapäistä majoitus-
tilaa esim. lapsenlapsille.” (PA12n/m)  

Toimintaa ohjaavien päämäärien taustalla vaikuttaa tapa hahmottaa maailmaa. 
Koskiessaan erityisesti asuinympäristöjä se merkitsee parhaimmillaan humaania 
käsitystä maailman ja ihmisen suhteesta, jolloin tiedostettu käsitys toimii käytän-
nön ratkaisuja suuntaavana ydinarvona. Seuraavat haastatteluotteet kuvaavat Van-
han Raahen suojelulle omistautuneen raahelaisen viranhaltijan pitkäjänteistä työtä 
sekä ainutkertaisiin ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin vastaavaa näkemystä, jossa 
keskeistä on ihmisen ja ympäristön mielekkään suhteen edistäminen. Pienet asiat 
voivat olla merkityksiltään hyvin suuria pyrittäessä kohti rakennetun ympäristön 
hyvälle hoidolle asetettuja päämääriä. 

”Eräs vanha pari halusi kuistiin lämmöneristyksen, että saivat pesukoneen si-
joitettua siihen. Se merkitsi heille sitä, että jaksoivat olla. Oli kyse päivittäi-
sestä selviämisestä.” (RV42) 

”Ovat ruvenneet suojelemaan sellaisiakin rakennuksia, joille ollaan naurettu. 
[...] Talo oli pitkään tyhjillään, painunut ja vinossa. He nostivat ja laittoivat 
perustukset suoraan. Kuistin purkamisesta pihanpuolella ja laajennuksesta 
voidaan olla montaa mieltä, mutta kun on neljä lasta. Sillä saatiin yksilölli-
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nen talo säilymään, ainoa jossa julkisivut on uusrenessanssia. [...] Ullakko 
oli välttämätöntä ottaa käyttöön, kun oli kuuden hengen perhe. Siitä keskus-
teltiin. Oli pakko tehdä kadun puolellekin ikkunoita. Kiinnitettiin enemmän 
huomiota katujulkisivuun, että saataisiin tasapainoinen. Vähemmän huomiota 
kiinnitettiin pihan puolelle. On kokonaisuutena hieno teko. [...] Jos ryhtyy 
katsomaan näitä taloja, niin monesti korjauksen yhteydessä huomaa, että on 
ennenkin laajennettu. [...] Löytyy hirveästi rakentamisvaiheita eli on ihan 
luontevaa antaa vinttiin rakentaa huone. Se on osa tällaisen ympäristön elä-
mistä. [...] Osoittaa kuitenkin, että vanha talo ja omistaja ovat löytäneet toi-
sensa. [...] Suhtauduin myönteisesti, kun ajattelin, että mistä löytyy se toinen, 
joka ryhtyy taloa suoristamaan ja suojelemaan. Museovirastolla on tehtävä-
nä ajatella asiaa lähtökohtaisesti suojelun kannalta, jolloin suhtautuvat kriit-
tisemmin.”1005 (RV42) 

 

Kuva 19. Talo Vanhan Raahen Rantakadulta. Pieni talo otettiin kuuden hengen perheen 
käyttöön, mikä edellytti ullakon hyödyntämistä asuintiloina ja uutta kolmioikkunaa ka-
tujulkisivussa. Erittäin huonokuntoinen talo pelastui, vaikka kulttuurihistoriallisia ar-
voja Museoviraston arvioinnin mukaan menetettiinkin. Toisaalta mistä sen tietää, vaik-

                                                        
1005 Vrt. Museoviraston kohteesta Raahen kaupungille esittämään lausuntoon ”Pekka ja Tuula Nuuti-
sen peruskorjaus- ja laajennussuunnitelma”, Rantakatu, tontti (1-1-4), Dno 48/604/93. Museovirasto 
19.5.1993. Lausunnossa Museovirasto puoltaa hanketta korostaen kuitenkin, että Rantakadun puolei-
sen vesikaton puhkaisu vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa, eikä ole siksi yleisesti suo-
siteltava tapa. 
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ka tulevat sukupolvet arvioisivat tehdyt muutokset kiinnostaviksi historiallisiksi ker-
rostumiksi. Olennaista on myös se, että haastatteluiden perusteella pikkutalosta voi 
todeta muodostuneen perheelle erittäin rakas kotipaikka ja kiintymyksen kohde. (Kuva: 
Elisa El Harouny, 2002) 

Päämäärä saada talot käyttöön ja asukkailleen soveltuviksi perustuu juuri Vanhan 
Raahen tilanteeseen, jossa alueen suosio on vasta hiljalleen nousussa. Rakennuk-
sia on ollut paljon tyhjillään, eikä myyntiin tulleille ole tahtonut löytyä ostajaa, 
etenkään sellaista, joka olisi halukas vanhan rakennuksen säilyttämiseen. Päämää-
rien asettaminen on suhteutettava paikallisiin olosuhteisiin. Vanhassa Porvoossa 
tilanne on lähes päinvastainen. Etenkin ullakkorakentamiseen suhtaudutaan hyvin 
kielteisesti, vaikka kaava sen tietyin edellytyksin salliikin. On varaa ajatella asiaa 
rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon ja kaupunkikuvan kannalta, koska van-
hoille taloille riittää ostajia.  

”On ongelma myös Vanhassa Porvoossa, että mennään ullakolle ja tungetaan 
se liian täyteen. Ostettaisiin sitten isompi talo, jonne mahtuisi. […] Se, mikä 
kohdistuu voimakkaasti ulkovaippaan, niihin pitää suhtautua kriittisesti. Just 
nämä kattolyhdyt, ne on aika pahoja. Voi olla luontevia jossain rakennuksen 
päädyssä vinon katon alla. Vanhassa Porvoossa kattomaisema näkyy aika hy-
vin. Pihanpuolella voidaan jotain kattolyhtyjä pakottavasta syystä laittaa. 
Meillä on tuolla yksi rantatontti, tosi paha, vaikka on pihanpuolella, niin nä-
kyy joen toiselta puolelta.” 1006 (PV18) 

3.5 Korjausrakentaminen ja kulttuuriympäristö 

3.5.1 Restauroinnin käsite 

Korjausrakentaminen on yleiskäsite kattaen kaiken sen toiminnan, jolla rakennus-
kannan kuntoa ylläpidetään tai parannetaan aiottuun tarkoitukseensa sopivaksi. 
Yleisellä tasolla tehdään jako uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Kor-
jausrakentamisessa lähtökohtana on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntä-
minen tavalla tai toisella, mikä voi merkitä esimerkiksi korjaamista, kunnossapi-

                                                        
1006 Vrt. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 49. Rakennustapa-
ohjeistoon on koottu korjausrakentajalle kymmenen käskyä, joissa todetaan mm. seuraavasti: ”Älä laa-
jenna taloasi, ennen kuin olet ottanut sen kokonaan käyttöön. Laajenna sisällä. Ellei talosi riitä sinulle, 
vaihda taloa mieluummin.” 
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toa, perusparannusta, peruskorjaamista, saneerausta tai restaurointia.1007 Korjaus-
rakentamisen skaala onkin laaja, eikä läheskään kaikki korjausrakentamisessa ta-
pahtuva toiminta kosketa kulttuuriympäristön suojelua tai ole sen kanssa tavoit-
teiltaan yhdenmukaista. Esimerkiksi aivan uusia rakennuksia voidaan joutua heti 
tuoreeltaan korjaamaan rakennusvirheiden vuoksi. Historiallisia rakennuksia saa-
tetaan taas kohdella korjausrakentamisen nimissä toimenpitein, jotka eivät ole 
millään tavalla niiden suojeluarvojen mukaisia. Kun on kyse kulttuuriympäristös-
tä, suojellusta tai muulla tavoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi todetusta koh-
teesta, se kuuluu korjausrakentamisen kentässä vaatimustasoltaan restauroinnin 
kategoriaan. 

Restaurointi kuuluu siis korjausrakentamisen piiriin, mutta suurin osa korja-
usrakentamisesta ei taas toteuta restauroinnin kriteereitä. Korjaus- ja muutostyöt 
voivat toteuttaa restauroinnin päämääriä silloin, kun tavoitteena on kulttuurihisto-
riallisten arvojen tunnistaminen ja vaaliminen. Yksittäisiä korjaustoimenpiteitä 
ohjaavan restaurointisuunnitelman tulee siksi välttämättä nojata kohteeseen pe-
rehtyvään tutkimukseen. Tehtävä ei myöskään pääty toimenpiteisiin, vaan jatkuu 
vaikutusten seuraamisella ja arvioimisella. Restauroinnin vaiheet on myös doku-
mentoitava tulevaisuudessa suunniteltavien toimien lähtökohdaksi. 1008  Res-
taurointi on modernin rakennussuojelun myötä kehittynyt aivan erityistä ammatti-
taitoa vaativaksi tieteenalaksi, jossa konkreettisia materiaaliin kajoavia toimenpi-
teitä ja myös mahdollisia käyttötarkoituksen muutoksia ohjaa kohteen kulttuuri-
historiallisia arvoja ja autenttisuutta pohdiskeleva filosofia.1009 Vaativuudesta huo-

                                                        
1007  Ks. ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteistyönä laatimaa käsiteluetteloa 
http://www.rakennusperinto.fi/muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto (päivitetty 19.6.06, luettu 30.1.08). 
Korjaamisen todetaan tarkoittavan erityisesti viallisen rakenteen, osan tai laitteen korjaamista tai vaih-
tamista toimivaan. Se todetaan myös yleiskäsitteeksi tarkoitettaessa kaikkia rakennukselle tehtäviä 
toimenpiteitä sen saattamisessa käyttökelpoiseksi. Kunnossapito on kohteen ominaisuuksia ylläpitävää 
toimintaa, viallisten tai kuluneiden osien uusimista tai korjaamista siten, että kohteen laatutaso pysyy 
ennallaan. Kunnostamalla kohde saatetaan esimerkiksi käytön tai säilymisen kannalta riittävään kun-
toon. Peruskorjaus taas todetaan suhteellisen suureksi hankkeeksi, jonka puitteissa voidaan korjata 
esim. rakennuksen osia tai teknisiä järjestelmiä. Perusparannuksen päämääränä on kohteen laatutason 
nostaminen olennaisesti paremmaksi. Restaurointi määritellään korjaamiseksi, joka tähtää rakennet-
tuun ympäristöön tai rakennukseen sisältyvien antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen ylläpitämi-
seen. 
1008 ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Archi-
tectural Heritage. ICOMOS Victoria Falls, Zimbabwe 2003, kohdat 1.6, 2.1. Restaurointihankkeen 
asteittaista etenemistä kuvataan lääketieteen terminologialla: “Anamnesis, diagnosis, therapy and con-
trols, corresponding respectively to the searches for significant data and information, individuation of 
the causes of damage and decay, choice of the remedial measures and control of the efficiency of the 
interventions.” Lisäksi korostetaan monialaisen asiantuntemuksen merkitystä prosessin onnistumiseksi. 
1009 Vrt. Miia Perkkiö, Utilitas restauroinnissa. Historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos 



 373 

limatta ei ole kuitenkaan sanottua, ettei vanhan rakennuksensa maailman sisäistä-
neellä omistajalla voisi olla pätevyyttä restaurointiin siinä missä alaan perehdyt-
tävän tutkinnon saavuttaneella ammattilaisellakin. Itse asiassa hänen tulisikin olla 
pätevänä osana restaurointiin liittyvää toimijoiden ketjua rakennuttajana, usein 
rakentajana sekä mahdollisesti suunnittelijana vähintään sellaisissa toimenpiteissä, 
jotka eivät ole luvanvaraisia. Vanhaa rakennusta asuvalla tulisi olla näkemystä 
sovittaa yhteen kulttuurihistoriallisia ja asumiseen liittyviä arvoja. Parhaimmil-
laan kulttuurihistorialliset merkitykset muodostuvatkin asumisen keskeisiksi arvo-
tekijöiksi kannustaen säilyttäviin ratkaisuihin. 

”Säilyttäminen, kaikki, aivan kaikki. Vaatisin itse varmasti paljon enemmän, 
kuin Museovirasto. […] Ollaan tehty muutoksia, mutta mahdollisimman vä-
hän. On ollut pakko tehdä jotain. Oli esim. kolme keittiötä, kahdesta oli hellat 
purettava. Sali oli jaettu aiemmin neljään pieneen huoneeseen. Täytyy tun-
nustaa, että hirveitä mokiakin on tehty. En halua edes kertoa. No, jotain on 
mennyt, mitä olisi pitänyt säästää. […] Suojelu täällä suurin piirtein toimii, 
mutta kun ollaan niin pikkutarkkoja kuin minä, niin ei toimi. On monta asiaa: 
turhat lattianvaihdot, pihoilla turhat muutokset, jopa istutukset, kattomateri-
aalit, peltikaton väärät valinnat muutamassa kohteessa, vaikka yleensä on ai-
ka hyvin tehty. […] Isompi juttu tässä oli, kun alakertaan tehtiin kahvila. Piti 
saada hirveästi vesipisteitä ja kaksi vessaa. Suurin toimenpide oli oven teko 
kadulle päin. Ei luvan saannin kannalta, oltiin Annelin kanssa samoilla lin-
joilla, vaan koska harmittaa nyt, että tuli tehtyä turhaan. Kahvila toimi noin 
kuusi vuotta, mikä on lyhyt aika ajateltaessa vuosisatojen historiaa. Kuuden 
vuoden takia tuli puhkaistua ovi ikkunan paikalle.” (PA05) 

Suositeltavia restaurointiperiaatteita on luonnehdittu useissa kansainvälisesti yh-
denmukaisia linjauksia muodostavissa asiakirjoissa, joista perustavana voidaan 
pitää vuonna 1964 laadittua Venetsian julistusta. Maailmansotien tuhoja seuran-

                                                        
ja funktionaalinen integriteetti. Acta Universitatis Ouluensis, C Technica 288. Oulun yliopisto, Arkki-
tehtuurin osasto. Oulu 2007, 24-27. Tarkastellen restaurointikäsitteen historiaa Perkkiö toteaa sanan it-
sessään olleen käytössä jo kauan, mutta vakiintuneen nykyisen kaltaiseen, rakennusta ja sen autentti-
suutta kunnioittavaan merkitykseensä vasta 1800-luvulla, vaikka asenteet olivat alkaneet muuttua jo 
renessanssista alkaen. Ennen modernin restaurointikäsityksen muodostumista käsitteellä on kirjoitta-
jan mukaan tarkoitettu päämääriä vanhojen rakennusten hyödyntämiseksi mm. niitä ajanmukaistamal-
la, kaunistamalla ja korjaamalla lähinnä teknisenä toimenpiteenä vaurioiden poistamiseksi tai kierrät-
tämällä vanhoja rakenteita uudisrakennuksissa. Nykyisiä restaurointikäytäntöjä analysoivassa tutki-
muksessaan Perkkiö määrittelee restaurointikäsitteen tarkoittavan suojeltaviin tai muilla perusteilla ar-
vokkaiksi määriteltyihin historiallisiin rakennuksiin tai laajempiin kokonaisuuksiin kohdistuvia korja-
ustoimenpiteitä. 
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neessa jälleenrakentamisessa suosittujen rekonstruktioiden myötä kansainvälisen 
yhteistyön keskeiseksi linjaukseksi nousi historiallisen autenttisuuden vaaliminen. 
Historiallisia kerrostumia ja alkuperäistä materiaalia korostettiin yhtenäistä tyyliä 
ja kritiikitöntä rekonstruointia tärkeämpinä. Venetsian julistuksen myötä määritel-
tiin kansainvälisen yhteistyön, mutta toisaalta myös länsimaisen suojeluideologi-
an perusta.1010 Lisäksi on laadittu useita muita sopimuksia, jotka täydentävät Ve-
netsian julistuksen päämääriä.1011 Julistus vahvisti jo 1800-luvun lopulla suojelu-
periaatteiden kehityksessä tapahtuneen käänteen, jonka viritti kriittinen suhtautu-
minen etenkin tyylirestaurointeihin. Rakennuksen saattaminen tyyliltään yhden-
mukaiseksi tai edes palauttaminen johonkin todellisesti vallinneen historiallisen 
ajankohtansa asuun ei ollut enää tavoiteltavaa.1012 Tyylirestauroinneissa ei ollut 
välttämättä edes kyse luotettavien dokumenttien perusteella todellisesti olemassa 
olleeksi tiedetyn piirteen palauttamisesta vaan kuvitelmasta. Venetsian julistuk-

                                                        
1010 Venetsian julistus otettiin v. 1965 UNESCOn asiantuntijajärjestöksi perustetun ICOMOSin (Inter-
national Council on Monuments and Sites) perusasiakirjaksi. Julistus täsmentää jo Kansainliiton puit-
teissa syntyneessä Ateenan julistuksessa v. 1931 kaavailtuja periaatteita monumenttien autenttisuuden 
vaalimiseksi, mihin viitataan julistuksen alkutekstissä. Ks. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen 
julistus monumenttien suojelusta” (alkup. “The Venice Charter. International Charter for the Conser-
vation and Restoration of Monuments and Sites”, 1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julis-
tukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 4-13. Ks. myös The Athens Charter for the Restoration of Historic 
Monuments. Adopted at the First International Congress of Architects and Technicians of Historic 
Monuments, Athens 1931. Ateenan julistuksessa korostetaan mm. rakennuksiin soveltuvan jatkuvan 
käytön ja huoltamisen merkitystä kertakaikkisen restauroinnin sijasta sekä jokaisen historiallisen aika-
kauden kunnioittamista restauroinnissa. Restauroinneissa modernit rakennusmateriaalit ja -tekniikat 
katsotaan kuitenkin mahdollisiksi jopa suositeltaviksi vanhojen rakenteiden lujittamiseksi. Perinteisen 
rakennustavan osoittautuessa riittämättömäksi myös Venetsian julistus suhtautuu vielä nykykäsityksiä 
huomattavasti sallivammin moderniin tekniikkaan, kunhan sen kelpoisuus on tieteellisesti ja kokemus-
ten myötä vahvistettu. 
1011 Vrt. Kairamo 2005, 5. Kairamo katsoo omassa kirkkojen restaurointia koskevassa tutkimuksessaan 
erityisesti Venetsian julistuksen v. 1964 sekä kulttuuriperinnön autenttisuutta v. 1994 käsitelleen Na-
ran julistuksen muodostaneen sellaisen kehitysperiodin, jota vasten Suomessa tehtyjä restaurointeja 
kannattaa tarkastella. 
1012 Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann. Oxford 1999, 
174-175. Jokilehto tarkastelee ajanjaksoa, jona tyylirestauroinnin periaatteet haastanut konservoiva 
linja loi 1800-luvulla pohjaa modernien suojeluteorioiden painottumiseksi rakennuksia ylläpitävään 
hoitoon ja varovaiseen korjaamiseen. Rakennusten materiaalista todellisuutta rajusti muuttavien res-
taurointien katsottiin tuhoavan niiden historiallisen autenttisuuden. Jokilehto toteaa, että Englannissa 
koko käsite ”restoration” sai niin negatiivisen leiman, että alettiin käyttää mieluummin käsitettä ”con-
servation”. Konservoivan suuntauksen päähahmo oli englantilainen John Ruskin tuoden esiin raken-
nusten historiallisuuteen kytkeytyviä arvoja. Ks. myös esim. John Ruskin, The Seven Lamps of Archi-
tecture. G. Allen & Unwin. London 1925 (1849). Käytäntöjen muotoutumisesta Suomessa ks. esim. 
Mikko Härö, Suomen muinaismuistohallinto ja antikvaarinen tutkimus. Museovirasto. Helsinki 1984. 
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seen onkin kirjattu, että restauroinnin on päätyttävä siinä, missä otaksuma al-
kaa.1013 

Kesti kuitenkin aikansa ennen kuin esimerkiksi Suomessa kulttuuriympäris-
tön historiallinen kerrostuneisuus alettiin nähdä kertovuudessaan arvokkaana suo-
jelupiirejä läpäisevästi.1014 Vanhassa Porvoossakin annettiin vuoden 1974 suoje-
lukaavan yhteydessä laadituissa rakentamista ohjaavissa erityissuunnitelmissa 
vielä tontti- ja rakennuskohtaisia toimenpide-ehdotuksia, joissa edellytettiin entis-
täviä, aiemmin vallinneeseen asuun palauttavia toimenpiteitä. Vaatimus koski 
esimerkiksi Raatihuoneentorin ympäristössä ja keskeisten katujen varsilla sijait-
sevien arvokkaimpien rakennusten kattomuotoja. Vallitsevaa satulakattoa pidettiin 
sekundäärisenä alkuperäisenä pidettyyn taitekattoon nähden, joka tuli palaut-
taa.1015 Erilaisten näkemysten välillä esiintyi kuitenkin jo tuolloin eroavuuksia, 
eikä laajamittaisiin palauttaviin toimenpiteisiin ryhdytty.1016 Asemakaavan muu-

                                                        
1013 Ks. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. “The Ve-
nice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites”, 
1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 11 (9. artikla). 
1014 Kairamo 2005, 19, 22, 29. Kairamon mukaan Venetsian julistuksen esittämät modernit restauroin-
tiperiaatteet eivät heijastuneet välittömästi suomalaiseen restaurointikulttuuriin. Hän toteaa vasta v. 
1985 järjestetyn Suomenlinna-seminaarin vakiinnuttaneen varovaisuuteen perustuvat restaurointikäsi-
tykset. 
1015 Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972. WSOY. Por-
voo 1972, 51. Esim. Jokikatu 18 (tontti 1401/3) kadunvarsirakennuksesta todetaan, että tämä kaupun-
gin edustavin porvaristalo 1700-luvulta on välttämättä restauroitava ulkoasultaan mm. taitekatto ja al-
kuperäinen väritys palauttaen. Vallitseva satulakatto mainitaan sekundääriseksi. Todetaan, että raken-
nuksen huomattava asema Raatihuoneen torin kokonaisuudessa edellyttää ehdottomasti entistäviä 
muutoksia. Ohjeet perustuivat Museoviraston silloisen amanuenssin Pekka Kärjen v. 1968 tekemään 
inventointiin ”Vanhan kaupungin inventointi sekä taiteellinen ja historiallinen arviointi”. Vrt. Kärki 
1993, 62. Edellä mainitun inventoinnin suorittaneena Kärki toteaa, ettei tuolloin vielä kyetty ratkaise-
maan ongelmaa, joka koski rakennustaiteellisen arvon ja rakennuksessa tehtyjen muutosten välistä ris-
tiriitaa. 
1016 Vrt. Henrik Lilius, ”Rekonstruktio restaurointiongelmana”. Rakennettu aika. ICOMOSin Suomen 
osasto 25 vuotta (toim. Maija Kairamo, Maire Mattinen & Sinikka Joutsalmi). ICOMOS Suomen 
osasto. Helsinki 1993, 107-108. Vaikka tyylirestaurointien vastustus alkoi jo 1800-luvun jälkipuolis-
kolla, ovat tyylihistoriaan perustuvat seikat Liliuksen mukaan silti sitkeästi määrittäneet suhtautumista 
historialliseen ympäristöön. Hän toteaa Museoviraston ottaneen Vanhan Porvoon tilanteessa myöntei-
sen kannan rekonstruktioihin. Peläten autoritäärisen tahon synnyttävän laajan rekonstruktioiden aallon, 
jota ei kuitenkaan sitten tullut, Lilius sanoo katsoneensa tarpeelliseksi nostaa esiin oman kielteisen 
suhtautumisensa rekonstruktioon. Jos mansardikatot olisi palautettu rakennuksiin, olisi toimenpiteellä 
vääristetty rakennusten todistusarvoa historiallisina dokumentteina ja mitätöity se tosiasia, että man-
sardikatot kiellettiin kaupunkien rakennusjärjestyksissä 1800-luvun alkupuolella. Lilius korostaa kui-
tenkin sitä, ettei rekonstruktion mahdollisuutta voi sulkea kokonaan pois. Rekonstruktion ja historialli-
sen totuudellisuuden välinen punninta perustuu kohteen historiallisten vaiheiden merkittävyyden mää-
rittämiseen. 
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tosta valmisteltaessa pyrittiin jo nimenomaan tukemaan historiallisen kerrostunei-
suuden säilymistä.1017 

”Nyt meillä on selkeä kuva, että se on säilyttävää restaurointia eikä palautta-
vaa. Tämä kuva on lyönyt läpi parissa kymmenessä vuodessa. […] Museovi-
rastokin esitti vielä ns. Valkoisessa kirjassa Vanhan Porvoon osalta palautta-
vaa restaurointia, josta täälläkin kovasti tapeltiin. Sitten Pohjolan kuningas 
Hidemark esitti palauttavaa restaurointia Sederholmin talon osalta, mutta 
Museovirasto tyrmäsi. Siihen se kausi oikeastaan päättyi. Sen jälkeen säilyt-
tävä ja konservoiva restaurointi on saanut jalansijaa. […] Museovirastossa-
kin oli pitkään kahta mielipidettä, että onko se palauttavaa vai säilyttävää 
arkkitehtuurirestaurointia, kun harjoitetaan. Kulminaatiopiste oli Sederhomin 
talo. […]Porvoossakin on ollut sellaisia riitakohteita, kun rakennuttaja on 
halunnut palauttaa. Rakennuttajille on muodostunut kuva Valkoista kirjaa lu-
ettaessa, joka tehtiin ensimmäisen kaavan aikaan selvitysraportiksi. Sitä alet-
tiin pitää raamattuna, jonka mukaan piti elää ja rakentaa, 80-luvulle tultaes-
sa ei enää. […] 80-luvulta eteenpäin on ehkä saavutettu yhteneväinen taso, 
jossa kaikki on samaa mieltä, miten tämä periaatteessa on. Aina on oppiriito-
ja ja uskonsotia näistä restaurointiasioista, jos katsoo kirjoituksia esim. Panu 
Kaila ja Tommi Lindh Museovirastosta. Tällaisia arkkitehtiväessä erittäin 
hienoja artikkeleita, mutta pohjalta paistaa se, että asiat voidaan tehdä mo-
nella tavalla ja voidaan olla aika montaa mieltä. Ollaanko me ihan 100 % 
samaa mieltä, että näin täytyy restauroida, ei voida rekonstruoida yhtään tai 
miten konservoidaan. Siitä varmaan käydään taistelua for ever.”1018 (PLY21) 

Tyylirestauroinnin ja palauttavan restauroinnin sijasta painopiste on nykyään va-
kiintunut säilyttävään restaurointiin, jossa vanhan rakennuksen historialliseen au-
tenttisuuteen kajoava puuttuminen on mahdollisimman vähäistä.1019 Eri aikakau-

                                                        
1017  Työryhmän esittämistä tavoitteista kaavamuutosta valmisteltaessa ks. Mansikka, Korsström & 
Pfeiffer 1991, liite 2. Kirjoittajat toteavat, että historiallisten aikakausien tulisi ilmetä rakennuksissa 
ennallistavaa näkemystä välttäen. 
1018 Ns. Valkoinen kirja eli Vanha Porvoo. Vanhan Porvoon rakentamista ohjaava kokonaissuunnitel-
ma 1972. WSOY. Porvoo 1972. Sederholmin talon restauroinnista ks. myös Maija Kairamo, ”Neljän-
nesvuosisata restaurointia”. Rakennettu aika. ICOMOSin Suomen osasto 25 vuotta (toim. Maija Kai-
ramo, Maire Mattinen & Sinikka Joutsalmi). ICOMOS Suomen osasto. Helsinki 1993, 121. Kairamo 
toteaa tämän Senaatintorin laidassa sijaitsevan, Helsingin kantakaupungin vanhimman rakennuksen 
säilyttäneen 1700-luvulta periytyvän yleisilmeen, mutta muuttuneen silti verkkaisesti julkisivujen ker-
toessa monista historiallisista vaiheista. Suunniteltu rekonstruktio olisi hänen mielestään hävittänyt ra-
kennuksesta ajan. 
1019 Säilyttävistä painotuksista ks. esim. ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation 
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silta peräisin olevien kerrostumien vaaliminen on erityisen paikallaan kohteissa, 
joille jatkuva muuntuminen on ollut hyvin ominaista kuten juuri puukaupunkira-
kennuksille.1020 On kuitenkin syytä puhua vain painotuksista, sillä puhtaan idea-
listisesti voidaan tuskin seurata mitään mainituista linjauksista.1021 Vaikka histori-
alliset kerrostumat ovat nykyään arvossaan ilmaisten ajallista syvyyttä, kulttuu-
riympäristölle luonteenomaisia prosesseja ja jatkuvuutta, on useimmiten mahdo-
tonta pitäytyä pelkässä säilyttämisessä. Teknisenä toimenpiteenä rakennuksen, ra-
kennusosan tai pintakäsittelyn säilymisen turvaaminen on konservointia. Ajatelta-
essa rakennusten käyttökelpoisuutta ja rakenteellistakin säilymistä on täysin kor-
jauskelvottomia rakennusosia kuitenkin pakko uusia. Jouduttaessa uusimaan tulee 
punnittaviksi vanhaa rakennusosaa vastaavan kopion tai muulla tavoin rakennuk-
seen soveltuvan rakennusosan tekeminen. Rajanveto rakennuksia, rakennusosia 
tai pintakäsittelyjä aiempaan asuunsa palauttavan entistämisen, historiallisten ker-
rosten säilyttämisen sekä tyylillisen yhdenmukaistamisen välillä on siten häilyvä. 

                                                        
and Structural Restoration of Architectural Heritage. ICOMOS. Victoria Falls, Zimbabwe 2003, koh-
dat 1.3, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16. Julistuksessa painotetaan, että olennaisinta ei ole koh-
teen ulkoinen olemus vaan jokaisen osatekijän säilyminen turmeltumatta osoituksena aikansa raken-
tamistavasta. Erityisesti varoitetaan fasadismista. Toimenpiteiden tulisi kohdistua vaurion aiheuttajiin 
eikä vain seurauksiin. Ennaltaehkäisevä huolehtiminen todetaan tärkeäksi. Ensimmäisten toimenpitei-
den tulisi olla puuttumisen asteeltaan mahdollisimman vähäisiä (”minimum level of intervetion”). Vas-
ta vaikutuksia tarkkailemalla tulee edetä täydentäviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet eivät 
saa olla peruuttamattomia, vaan alkuperäinen tilanne tulisi voida palauttaa. Vähintään niillä ei tule es-
tää tulevaa puuttumista. Kohteen alkuperäiset ja ajan myötä syntyneet kerrostumat tulee säilyttää to-
disteena tulevaisuuteen. Historiallisen materiaalin ja arkkitehtonisten piirteiden muutoksia tulee mah-
dollisuuksien mukaan välttää. Vaurioiden korjaamista on pidettävä ensisijaisena uusimiseen nähden. 
Epätäydellisyyttä ja poikkeavuutta tulee hyväksyä turvallisuustekijöitä kuitenkaan vaarantamatta. 
1020 Vrt. kansanarkkitehtuuria koskeviin suojeluperiaatteisiin Charter on the Built Vernacular Heritage. 
ICOMOS. Mexico 1999. Käytännön toimenpiteiden osalta 6. kohdassa ”Changes and period restorati-
on” todetaan, että aikojen kuluessa tapahtuneet muutokset ovat erityisesti kansanarkkitehtuurille omi-
naisia. Rakennuksen piirteiden yhdenmukaisuutta jonkin tietyn aikakauden mukaisesti ei ole siksi 
yleensä pidettävä tavoitteena. 
1021 Vrt. Tommi Lindh, ”Tyylirestaurointi ennen ja nyt”. Arkkitehti 2/2000, 21-23. Lindh määrittelee 
restauroinnin säilyttämisen arvoisena pidettyyn rakennukseen kohdistuviksi toimenpiteiksi, joilla ra-
kennuksen elinkaarta pyritään pidentämään joko tyyliä korostaen, aikaisempaan tilaan palauttaen, ker-
rokset säilyttäen ja/tai uusia osia lisäten. Tämän mukaisesti hän jakaa restauroinnin tyylirestauroinnik-
si, palauttavaksi restauroinniksi sekä säilyttäväksi restauroinniksi todeten niiden käytännössä sekoittu-
van toisiinsa. Lindh kirjoittaa tyylirestauroinnin uudesta tulemisesta, toisinaan jopa suositeltavana. 
Esimerkkinään Alvar Aallon arkkitehtuuri hän toteaa, että restauroinneissa on havaittavissa aaltomais-
ten piirteiden imitointia sinnekin, missä niitä ei ole ennestään ollut. Aallon arvokohteiden detaljimaa-
ilmasta saatetaan ottaa mallia ja tuoda ratkaisuja restaurointien yhteydessä myös hänen tuotantonsa 
vaatimattomiin kohteisiin. Kritiikistä huolimatta Lindh toteaa, että tämäntapainen tyylirestaurointi voi 
olla toisinaan jopa paikallaan, kuten Helsingin Insinööritalossa. Tämä jo alun perin arkinen rakennus 
lähes kadotti omaleimaisuutensa tultuaan normaalin korjaustavan myötä yksityiskohdiltaan entisestään 
riisutuksi detaljoinnin huolellisen tutkimisen sijasta. 
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Kaikkia historiallisia kerrostumia ei pidetä myöskään välttämättä säilyttämisen 
arvoisina, vaan niiden merkitys punnitaan suhteessa kohteen ominaisluontee-
seen.1022 Yksi kriteeri kerrostumien poistamiselle on se, etteivät ne vastaa perin-
teistä rakennustapaa tai ne ovat jopa rakennusta vaurioittavia. Esimerkiksi vanhan 
raahelaisen porvaristalon vaihe toimistokäytössä on merkinnyt muutoksia huone-
tilajäsentelyyn ja salitilan pilkkomista konttorikopeiksi. Otettaessa rakennus taas 
asuinkäyttöön on luontevaa palauttaa vanhojen huonetilojen luonne.  

”Muutamat asiat saatiin paikalleen, mutta on vielä valtavasti haaveita. Missä 
esimerkiksi vanhat salit ovat olleet? Nyt talo on jaettu 12 pieneen toimisto-
koppiin lastulevyseinillä. On joukossa vanhoja hirsiseiniäkin.” (RAV43) 

Palauttavaan painotukseen viitaten voi restaurointiin tapauskohtaisesti liittyä 
myös rekonstruoivia toimenpiteitä eli kokonaan tai osittain hävinneen rakennuk-
sen, rakennusosan tai pintakäsittelyjen tekemistä uudelleen säilyneiden osien tai 
asiakirjojen perusteella.1023 Modernissa länsimaisessa suojelussa ajatusta vanhan 
näköisestä, mutta silti uudesta on tosin periaatteellisesti karsastettu. Alkuperäisen 
materiaalin historiallinen aitous viestii tietysti ajallista syvyyttä, minkä uusi voi 
tehdä vasta jälkijunassa itsekin vanhetessaan. Tarkoista dokumenteista huolimatta 
voidaan tuskin koskaan edes saada täyttä varmuutta kaikista yksityiskohdista, jol-
loin joudutaan tukeutumaan oletuksiin.1024 Toisaalta mikä tahansa rikkoutunut tai 

                                                        
1022 Säilyttävä painotus on voimakas esim. Museoviraston julkaisemissa korjauskorteissa, vaikka niissä 
ilmenee toisinaan myös toimenpide-ehdotuksia, jotka merkitsevät palauttamista tai tyylin yhdenmu-
kaisuutta, tosin harvemmin. Säilyttäminen on lähes aina ensisijaista. Ks. esim. Ulkolaudoituksen kor-
jaus. Korjauskortisto. KK 3. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 1.1.2000, 4. 
Ohjeissa todetaan, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ulkovuoraus säilytetään mah-
dollisimman ennallaan. Julkisivussa voi olla eriaikaisia kerrostumia, mutta yleensä niitä ei tulisi pa-
lauttaa ennalleen eikä yhdenmukaistaa. Todetaan, ettei alkuperäisen mallin mukaan tehdyllä uudella 
vuorauksella ole historiallista arvoa. Säilyttämisperiaatteesta voidaan poiketa lähinnä erityisen häirit-
sevien ja suhteellisen uusien muutosten suhteen. Vrt. Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, 
Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 1.1.2000, 5. Hellävaraisen korjaustavan yleisohjeeksi 
annetaan, että muutosten määrä ja laajuus on minimoitava. Restauroinnin tavoitteeksi todetaan säilyt-
tää alkuperäinen, vanha materiaali. Purkamista ja uusimista pidetään vasta viimeisenä vaihtoehtona, 
kun korjaus ei ole enää mahdollista. Korjauskelvotonkin rakennusosa olisi pidettävä tallessa esim. va-
rastossa ja dokumentoitava. Tilalle esitetään tehtäväksi joko tarkka kopio tai sitten osa korvataan ra-
kennukseen muutoin sopivalla uudella rakennusosalla. Vrt. Kairamo 1993, 121-122. Säästävää, kaiken 
käyttökelpoisen varovaiseen, kestävän kehityksen mukaiseen konservoivaan kunnostamiseen perustu-
vaa periaatetta uusimisen sijasta voitaisiin Kairamon mielestä kutsua realistiseksi restauroinniksi. 
1023  Käsitteistä restaurointi, konservointi, rekonstruointi ja entistäminen ks. esim. Maire Mattinen 
(toim.), (a) Valtion rakennusperinnön vaaliminen. Rakennushistorian osaston julkaisuja 19. Museovi-
rasto. Helsinki 1997, 13. 
1024 Maija Kairamo, ”Restaurointi ja kulttuurihistoriallinen arvo”. Muistomerkki – kirjoituksia Antero 
Sinisalolle. Yliopistopaino. Helsinki 1987, 104. Kairamo toteaa restaurointiin liittyvän aina jossain 
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hävinnyt on kuitenkin varsin luontevaa korvata samanlaisella uudella, ellei ole 
mitään erityistä syytä tehdä toisin. Samalla uusi rakennusosa kytkeytyy luontevas-
ti rakennukselle ominaiseen ikääntymisen prosessiin. Jouduttaessa uusimaan kor-
jauskelvottomiksi vaurioituneita rakennusosia pidetäänkin suositeltavana tehdä ti-
lalle alkuperäistä rakennetta vastaava uusi osa pitäytymällä vanhoissa materiaa-
leissa ja työtavoissa.1025 

Tyylillisen yhtenäisyyden tavoitteluun suhtaudutaan nykyään yleisenä peri-
aatteena kielteisesti. Yhdenmukaisen tyylin tavoittelulle ei tule ainakaan uhrata 
kohteen tarinaa kertovia historiallisia kerrostumia silloin, kun niiden säilyttämi-
nen on mahdollista.1026 On kuitenkin tilanteita, joissa voi nähdä suositeltavan ja 
sovellettavan tyylillistä tai visuaalista yhdenmukaistamista. Mahdollisesti raken-
nusosaa, joka voitaisiin säilyttää, ei ole enää lainkaan olemassa. Kokonaan hävin-
neen kohteen entistävä palauttaminen ei ole mahdollista eikä edes rekonstruointi, 
jos luotettavia dokumenttejakaan ei ole käytettävissä. Voi olla myös niin, ettei 
kohteessa ole koskaan ollutkaan jotain sellaista osaa, jollaisia tyypillisesti kuiten-
kin samankaltaisissa ja saman aikakauden kohteissa on esiintynyt. Voi olla ky-
seessä vaikkapa kattolyhty, ullakkoikkuna, laajennusosa tai kuisti. Jos rakennus-
osan tekeminen on syystä tai toisesta välttämätöntä, on vaihtoehtoina joko erottu-
va tai yhdenmukaisuuteen pyrkivä muotokieli. Selkeää erottumista voidaan pitää 
rehellisempänä, mutta toisaalta myös harmonialtaan häiriötön ja miellyttävä ko-
konaisuus voi olla mielekäs tavoite.1027 
                                                        
määrin arvailua, jolloin se on rakennusaikansa kuvitelma ja säilyneiden dokumenttien yksi tulkitse-
mistapa. 
1025 Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 
1.1.2000, 6. Jouduttaessa väistämättä uusimaan korjauskelvottomia rakennusosia kehotetaan noudat-
tamaan yksityiskohtaisesti alkuperäistä rakennetta pyrkimättä parantelemaan sitä uutuuksilla. Perin-
teisten materiaalien todetaan vanhenevan ja patinoituvan kauniisti. Kun niitä käytetään myös uusitta-
vissa rakennusosissa, tulevat ne vanhenemaan ja patinoitumaan luonnollisesti historialliselle raken-
nukselle ominaiseen tapaan. Vrt. ICOMOSin julkistamiin suosituksiin historiallisten puurakenteiden 
suojelemisesta Principles for the Preservation of Historic Timber Structures. ICOMOS. Mexico 1999, 
artiklat 7-11. Periaatteissa painotetaan alkuperäisen materiaalin säilyttämistä mahdollisimman pitkälle. 
Jouduttaessa vaihtamaan tuhoutuneita puuosia kehotetaan käyttämään ominaisuuksiltaan entisenlaa-
tuista puutavaraa, työtapoja ja -välineitä. Myös sekundääristen osien, kuten naulojen, tulisi olla entis-
ten kopioita. Uudet puuosat ehdotetaan merkittäviksi esim. kaivertamalla tai polttomerkinnällä, jotta 
ne voidaan myöhemmin erottaa vanhoista rakenteista. 
1026 Vrt. esim. tavoitteisiin valtion rakennusperinnön vaalimisessa Mattinen 1997 (a), 27.  
1027 Vrt. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. “The Ve-
nice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites”, 
1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 4-9 (9. ja 12. ar-
tikla). Lisärakentamisen edellytetään erottuvan arkkitehtonisesta kompositiosta ja olevan selkeästi ny-
kyaikaista. Hävinneiden tilalle tulleiden osien olisi liityttävä kokonaisuuteen harmonisesti, mutta sa-
malla erotuttava alkuperäisestä. 
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Esimerkiksi puukaupunkien pihapiiriä katutilasta rajaavien aitojen ja porttien 
suhteen on pidetty suositeltavana rakennuksen tyyliin sopivaa suunnittelua sovel-
tamalla muissa saman aikakauden taloissa tavattavia malleja silloin, kun raken-
nukseen itseensä aiemmin kuuluneesta aidasta tai portista ei ole tarkkaa tietoa, ku-
ten vanhoja valokuvia tai piirustuksia.1028 Mistäpä muusta tällöin olisi kyse kuin 
arvailuihin perustuvasta, yhdenmukaisen ilmeen ja tyylin tavoittelusta? Jos ra-
kennuksesta taas puuttuu vaikkapa kiinteään sisustukseen kuuluneita listoja, ovia 
tai uuneja, voidaan suositella etsittäväksi tilalle saman ajankohdan puretuista ta-
loista saatua tai muuten tarpeettomana hylättyä kierrätystavaraa.1029 Muualta saa-
tujen rakennusosien tuomista osaksi taloa voidaan pitää tietyn ajankohdan yhte-
näistä tyyliä tavoittelevana restaurointiperiaatteena, jossa hyödynnetään aikakau-
delta säilynyttä alkuperäistä materiaalia. Periaatteessa yhdistyy materiaalin säilyt-
täminen – tosin muualta tuodun – sekä aikakauden tyyliin yhdenmukaistaminen. 

Ajan myötä kulttuuriympäristöön rakentuu koko ajan myös jotain aivan uutta, 
ei ainoastaan materiaaliltaan, vaan myös kulttuuristen käytäntöjen ja elämäntapo-
jen muutoksiin vastaavalta muodoltaan olematta toimenpiteenä sen enempää pa-
lauttavaa kuin tyylillistä yhdenmukaisuutta hakevaakaan. Tämäkin on osa kult-

                                                        
1028 Puukaupunkien pihat ja aidat. Korjauskortisto. KK 15. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 
Helsinki (1.4.1994) 1.1.2000, 10. Kokonaan uuden aidan ja portin rakentamisen todetaan olevan tar-
peen, jos sellaiset tontilta kokonaan puuttuvat, ne ovat korjauskelvottomat, tai ne on aikanaan uusittu 
puukaupunkimiljööseen sopimattomiksi. Varmimpana ratkaisuna pidetään vanhan tyyppisen aidan ja 
portin rakentamista uudelleen, mikäli malli tunnetaan esim. valokuvien tai alkuperäispiirustusten pe-
rusteella. Jos vanhan aidan ja portin mallia ei tunneta, pidetään mahdollisena ottaa mallia samanaikai-
siin ja -tyyppisiin rakennuksiin kuuluvista porteista ja aidoista lähtökohtana kuitenkin sen talon julki-
sivu, johon aita ja portti tulevat liittymään. 
1029 Vrt. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 40-42. Kiinteää si-
sustusta korjattaessa todetaan voitavan käyttää muualta saatuja saman aikakauden listoja tai höyläyttää 
uusia vanhan mallin mukaan, ellei säilyttäminen ole mahdollista. Jos taas vanhoja listoja ei ole lain-
kaan säilynyt, katsotaan ohjeissa parhaimmaksi turvautua uusissa listoissa yksinkertaisiin viistettyihin 
malleihin. Ts. vanhojen muualta tuotujen listojen suhteen hyväksytään yhdenmukaisuutta tavoitteleva 
olettaminen, mutta täysin uusien listojen tulee olla joko kopioita tai täysin uudenlaisia. Hieman ristirii-
taisesti ohjeissa kehotetaan samalla sopeuttamaan sisustus vanhan talon henkeen soveltaen hillittyä pe-
rinteistä tyyliä tapettien ym. pintamateriaalien ja käsittelytapojen osalta. Vrt. ”Raahe, vanha kaupunki. 
Ohjeita talonomistajille”. Moniste. (n.d.), 27. Ulkovuorauksessa pidetään ensisijaisena kaikkien käyt-
tökelpoisten osien säilyttämistä vain vauriot korjaten. Uusittavien osien tulisi olla entisen mallin mu-
kaisia. Jos taas julkisivu on kokenut useita muodonmuutoksia, kehotetaan palauttamaan vanha, mah-
dollisimman aito vuoraus, josta voidaan dokumenttien perusteella saada viitteitä. Viitteitä todetaan 
voitavan etsiä myös muista samalta aikakaudelta säilyneistä rakennuksista. Mikäli suoranaiseen en-
tisöintiin ei puutteellisen lähdeaineiston vuoksi voida päästä, todetaan voitavan palauttaa rakennuksen 
oletettu vanha ulkoasu käyttämällä vanhan mallisia laudoituksia, listoja sekä julkisivujakoa. Ny-
kynäkemyksen mukaan pelkästään useat muodonmuutokset eivät ole syy palata johonkin aiemmin 
vallinneeseen, yhtenäisempään tilanteeseen. 
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tuurihistoriallisilta arvoiltaan vaalittavien kohteiden restauroinnin problematiik-
kaa. Museovirasto määrittelee restauroinnin seuraavasti: 

”Restauroinnilla tarkoitetaan rakennetun ympäristön, rakennuksen tai sen 
osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Restaurointi voi 
rakennusten ohella kohdistua myös laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kult-
tuurimaisemiin tai puutarhoihin. Restauroinnissa voidaan käyttää konser-
voivia, rekonstruoivia ja / tai entistäviä toimenpiteitä. Myös uudisrakentami-
seen rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, mikäli niiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kult-
tuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmu-
kaisia. Museoviraston restaurointitöiden valvonta keskittyy valtakunnallisesti 
merkittäviin kohteisiin, joissa kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen on aina 
tavoitteena.” 1030 

Restauroinnin kohde ei ole välttämättä vain rakennus, vaan myös esimerkiksi pi-
hapiiri tai kaupunginosa.1031 Kohteet tulisi ottaa huomioon mahdollisimman täy-
dellisinä kokonaisuuksina, kaupungissa esimerkiksi katu- ja torialueet mukaan lu-
kien, kuten sekä Vanhassa Porvoossa että Vanhassa Raahessa on suojelukaavojen 
osalta tehtykin.1032 Yksittäisen kohteen erottaminen toimenpiteiden kohteeksi voi 
merkitä yhtenäisyyden tuhoutumista.1033 Puukaupungissa tällainen tontinomista-

                                                        
1030 Ks. http://www.nba.fi/fi/restaurointi_rakennuttaminen (luettu 30.1.08, päivitetty 1.8.07)  
1031 Vrt. ”Julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta”. (Alkup. ”Charter 
for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas”, 1987, suom. Antero Tiusanen) Kansainvä-
liset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 17. Johdanto ja määritelmät -osan kohdassa 4. kaupunkien 
ja alueiden todetaan olevan mahdollisia restauroinnin kohteita. 
1032 Sekä Vanhassa Porvoossa että Vanhassa Raahessa kaavamääräys edellyttää kadunpintojen korke-
usaseman palauttamista sellaiselle tasolle, etteivät rakennukset vahingoitu. Vanhassa Raahessa kaa-
vamääräys esittää lisäksi käytettäväksi historialliseen kaupunkikuvaan soveltuvia katupäällysteitä, mi-
hin myös Vanhan Porvoon asemakaavaselostuksessa kiinnitetään huomiota. Vanhassa Porvoossa asi-
assa on edetty käytännössä pidemmälle katupintoja jo alentamalla ja vaihtamalla asfalttipäällysteitä 
mukulakiveen. Ks. Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.1.1993, 4; Vanha 
Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993; Vanha 
kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen 
kaupunki, vahvistettu 3.5.1984; Vanha kaupunki, toinen osa: Rantakadun kortteli. Asemakaavan muu-
tos, Akm 95. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986; Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkatorin ympä-
ristökorttelit. Asemakaavan muutos Akm 100. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986. Pekkatorin 
osalta kaavassa esiintyy lisäksi suojeltavaa torialuetta tarkoittava s-1 -merkintä: ”Suojeltava alue. Alu-
eella suoritettavissa korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon alueen kulttuurihistoriallinen arvo. 
Korjaus- ja muutostyöt on pyrittävä suorittamaan entistäen taikka muulla ympäristöön soveltuvalla ta-
valla.” 
1033 Vrt. “Firenzen julistus. Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu.” (Alkup. ”The Florence 
Charter”, 1982, suom. Jyrki Sinkkilä) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 42-53 (ar-
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jan hallittavissa oleva vähimmäiskokonaisuus on pihapiiri, joka suunnittelun tulisi 
kattaa. Kokonaisuutta ajatellen esimerkiksi uuden piharakennuksen rakentaminen 
saunaa ja kodinhoitoon liittyviä aputiloja varten voi olla hyvin tärkeä osa tontti-
kokonaisuutta käsittelevää restaurointisuunnitelmaa, koska ratkaisulla säästetään 
päärakennusta huomattavilta muutoksilta.1034 Samalla ylläpidetään pihapiirin toi-
minnallista haltuunottoa. Kokonaisuuksia ajatellen Vanhan Porvoon suojelukaa-
vassa on annettu korttelialueita koskeva suojelumerkintä, jonka perusteella ympä-
ristö tulee säilyttää.1035 Vanhaa Porvoota varten on tehty myös pihojen ja puutar-
hojen kulttuurihistoriallisiin arvoihin perustuva rakennustapaohje. Pihojen raken-
tamisen, hoidon ja muutosten pohjaksi siinä tuodaan esiin esimerkiksi pihakult-
tuurin kehitysvaiheet, pihan osien perinteinen arvojärjestys, rakenteet, pintamate-
riaalit, kulttuurikasvilajisto sekä puuston merkitys osana kulttuurimaisemaa. Res-
taurointi termiä ei ole kuitenkaan tohdittu käyttää, vaikka se olisi kohteen ja ta-
voitteiden osalta aivan kohdallaan.1036 

Vanhoja rakennuksia korjaaville suunnatuissa korjauskorteissa Museovirasto 
korostaa niin ikään rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja säilyttävää näkökul-
maa. Restauroinnin todetaan tarkoittavan sellaista korjausta, jossa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota kohteen kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin 
sekä vanhaan rakennustapaan.1037 Mistä tahansa käyttökelpoiseksi saattavasta kor-
jaamisesta restaurointi eroaa siinä, että käyttöarvoja punnitaan suhteessa kohteen 
kulttuurihistorialliseen kontekstiin. Toisaalta käyttökelpoisuus on puolestaan mer-
                                                        
tiklat 6, 7, 10 ja 13). Historiallisena puutarhana pidetään niin suuria puistoja kuin pieniä puutarhojakin. 
Rakennusta erottamattomasti täydentävää puutarhaa edellytetään pidettävän historiallisena puutarhana. 
Restauroinnissa ja hoidossa tähdennetään kokonaisuuden huomioon ottamista kaikkine ainutkertai-
suudelle olennaisine piirteineen. Yksittäisten toimenpiteiden suorittamisen erillään kokonaisuudesta 
todetaan uhkaavan kohteen yhtenäisyyttä. Puutarhaan kuuluvia arkkitehtonisia elementtejä on pidettä-
vä erottamattomana osana kokonaisuutta. 
1034  Vrt. Kosteiden tilojen rakentaminen. Korjauskortisto. KK11. Museovirasto, Rakennushistorian 
osasto. Helsinki (1.4.1994) 1.1.2000, 3. Kosteat tilat, kuten sauna suositellaan sijoitettavaksi ensisijai-
sesti joko vanhaan tai uuteen piharakennukseen. Vanhan päärakennuksen todetaan näin säilyttävän pa-
remmin kulttuurihistorialliset arvonsa, mutta myös käyttökelpoisuutensa, kun esim. asuinpinta-ala ei 
pienene. 
1035  Ks. Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 
22.6.1993; Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 8. Korttelialueen 
merkinnällä, kuten A/s (asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään), pyritään rakennus-
ten lisäksi säilyttämään kortteli- ja tonttikokonaisuus. Ympäristötekijät, kuten istutukset, pihamaan kä-
sittely ja rakennelmat tulee tällöin sopeuttaa Vanhan Porvoon kaupunkikuvaan. Vanhassa Raahessa 
suojelumääräykset korttelialueilla on kohdistettu vain rakennuksiin. 
1036 Vanha Porvoo. Pihojen rakennustapaohje. Porvoon kaupunki, Vanhan Porvoon työryhmä. Porvoo 
1999. 
1037 Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 
1.1.2000, 2-3. 
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kittävä kulttuurihistoriallisia arvoja vaaliva tekijä, sillä restauroinnin päämääränä 
on aina saattaa kohde elinvoimaisena tulevaisuuteen.1038 Tästä syystä myös käyt-
tötarkoitusten muutokset ovat tarvittaessa osa restauroinnin problematiikkaa kui-
tenkin siten, että ne palvelevat ajalliseen syvyyteen kytkeytyvien kulttuurimerki-
tysten eli kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.1039 Elinvoimaisuutta ei mer-
kitse siten vain käytettävyys, vaan harkittu ja harmoninen merkitystäyteisyys. Yk-
sipuolisesti käyttökelpoisuuteen tähtäävällä korjaamisella voidaan ajattelematto-
masti aiheuttaa kohteen sammuminen juuri niiltä merkityksiltään, jotka olisivat 
saaneet sen loistamaan – ei uutuuttaan vaan juurevuuttaan.1040 

Ongelmaksi on todettu korjausrakentamisen kentän jäsentymättömyys käsit-
teiden osalta, mikä heijastuu luonnollisesti myös konkreettiseen toimintaan.1041 
                                                        
1038 Valtion rakennusperinnön hoitoa linjaten ks. Mattinen 1997 (a), 27. Restaurointia luonnehditaan 
seuraavasti: ”Restauroinnin tehtävä on kaksijakoinen. Se tuo rakennukseen yhden uuden, käytöstä ai-
heutuvan kerrostuman. Toisaalta sen tehtävänä on säilyttää mahdollisimman laajasti talon alkuperäi-
syyttä ja sen käyttöhistorian jättämiä aiempia kerrostumia suojelutavoitteiden mukaisesti. Restaurointi 
ei tarkoita ajan pysäyttämistä vaan askelta eteenpäin, rakennuksen käyttökelpoisuuden varmistamista.” 
1039 Vrt. Perkkiö 2007, 223, 302. Perkkiö toteaa, että parhaimmillaan uusi käyttö vahvistaa rakennuk-
sen funktionaalista integriteettiä paljastaessaan aikojen kuluessa tunnistamattomiksi muuttuneita ja 
unohtuneita merkityksiä. Funktionaalisella integriteetillä restauroinnissa hän tarkoittaa toiminnallista 
eheyttä ja tasapainoa rakennuksen alkuperäisen ja uuden käyttötarkoituksen välillä. Käyttötarkoituk-
sen muutoksessa tulee siten ottaa huomioon alkuperäinen funktio rakennukseen jättämine merkkei-
neen. 
1040 Juurevuudesta vrt. Tallqvist 1989, 2-3. Tallqvist kirjoittaa, että elämän ja historian liittyessä yhteen 
mielekkäällä tavalla jatkuu elävä perinne. Elämän yhdistyminen ajalliseen syvyyteen tuottaa näin juu-
revuutta ilmaisevan ympäristöarvon. Ks. myös Tore Tallqvist, ”Arkkitehtuurin parannusaineen kaava”. 
Elävä kirkkorakennus, aika ja ajankohtaisuus restauroinnissa (Tore Tallqvist & Sari Schulman). 
TTKK. Arkkitehtuurin osasto, Arkkitehtuurin historian ja teorian laitos. Tampere 1999, 265. Pohties-
saan rakennuskulttuurin tehtäväkenttää Tallqvist toteaa rationaalisuuden ylikorostumisen suurimmaksi 
ongelmaksi. Tilanteen tasapainottamiseksi hän ehdottaa juurevuuden, perinteen, aitouden ja tunnelman 
huomioimista. 
1041 Ympäristöministeriön ja Museoviraston laatiman kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen kes-
keisten käsitteiden luettelon tavoitteeksi todetaan käsitteiden käytön yhtenäistäminen. Toivotaan, että 
käsitteet ja niiden sisältö juurtuvat yleiseen käyttöön, jotta kulttuuriympäristöä koskevaan keskuste-
luun osallistuminen helpottuisi. Ks. http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/ 
fi_FI/Kasitteisto/ (luettu 30.1.08, päivitetty 19.6.06) Toisaalta käsiteluettelo on itsessäänkin harhaan-
johtava, koska esim. restauroinnin määritelmä ei vastaa Museoviraston omilla sivuillaan esittämää ku-
vausta. Restauroinnin ja entistämisen määritelmä on jopa virheellinen, koska ne on ilmaistu ikään kuin 
synonyymeinä samassa otsikossa. Tämän perusteella restaurointi ja entistäminen tarkoittaisivat samaa 
asiaa eli korjausta, joka tähtää rakennettuun ympäristöön tai rakennukseen sisältyvien antikvaaristen ja 
arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen. Tällaisessa korjauksessa käytettäisiin ainoastaan konservoivia 
toimenpiteitä. Museoviraston muualla esiintyvien määritelmien mukaan entistäminen on taas yksi res-
taurointiin kuuluva toimenpide konservoinnin, rekonstruoinnin ja myös uudisrakentamisen ohella. Kä-
siteluettelon virheitä olisivat siten restauroinnin rajaaminen entistämiseen sekä toimenpiteiden osalta 
konservointiin. Museoviraston muualla ilmaisemista restaurointimääritelmistä ks. esim. 
http://www.nba.fi/fi/restaurointi_rakennuttaminen (luettu 30.1.08, päivitetty 1.8.07) sekä valtion ra-
kennusperinnön hoitoa koskien Mattinen 1997 (a), 13. Vrt. Vilhelm Helander, ”Restaurointi – raken-
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Tämä ei ole ihme, sillä tutkimuksen haastatteluissa suojelun asiantuntijatkaan ei-
vät käyttäneet täsmällistä, nykyisten suositusten mukaista terminologiaa.1042 Kä-
sitteiden käyttö lienee jo muuttunut haastatteluajankohdasta täsmällisemmäksi, 
mutta asiaan on silti aiheellista kiinnittää huomiota. Käsitteethän myös elävät suo-
jeluintressien kehittymisen myötä. Merkillepantavaa haastatteluissa oli se, että 
erityisesti restaurointi-käsitettä ei juurikaan käytetty, vaikka aihepiiri koskee ni-
menomaan kulttuurihistoriallisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittäväksi katsot-
tua rakennettua kulttuuriympäristöä. Neljää Museoviraston edustajaa haastatelta-
essa restaurointi-käsite esiintyi vain muutaman kerran. Pari kertaa toimenpiteiden 
luonne täsmennettiin palauttamiseksi. Kulttuurihistoriallisten arvojensa perusteel-
lakin suojeltuihin rakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä puhuttiin enimmäk-
seen hyvin yleisellä tasolla korjausrakentamisen, korjaamisen ja kunnostamisen 
käsittein.  

”Raumalla on pari yksityistä arkkitehtia. Toinen on tehnyt kaavaa, on sisäis-
tänyt ja asuu alueella. On spesialisti tällä alueella. Toinenkin on keskittynyt 
korjausrakentamiseen ja sopeuttavaan arkkitehtuuriin. Myös muita, mitä on 
käytetty, ovat olleet hirveän hyviä. Museo on aktiivinen. Jokaisen asukkaan 
kanssa keskusteltiin kaavoituksen yhteydessä, mikä ilmeisesti poikii korjauk-
siin ja täydennyssuunnitelmiin.” (MV47) 

”On mikro- ja makrotaso kaupunkirakenteesta asuntoihin sisälle tai navetan 
uuteen käyttöön tai portin detaljeihin. Kaikessa on kunkin kaupungin oma 
leima säätelemässä edellytyksiä sekä yleispätevämmät asumiseen, paloturval-
lisuuteen, paikoitukseen ym. liittyvät asiat. […] Asemakaavassa on vain tietyt 

                                                        
nusperinnön vaalimista arvojen ja tarpeiden ristipaineissa”. Jäsentiedote 1/1997. Rakennustaiteen seu-
ra. Helsinki 1997, 6. Helander toteaa restauroinnin merkitsevän entiselleen saattamista eli entistämistä. 
Käytännössä hän toteaa restauroinnin olevan kuitenkin käytännön tarpeiden ja teknisten pulmien mut-
kikas vyyhti, jonka ratkaisemisessa jäykät restaurointidoktriinit voivat tuottaa lopulta kovakouraisen 
tai absurdin tuloksen. Ongelmia käsitteiden käytössä voi aiheuttaa myös merkitysten vaihtelu eri kult-
tuureissa ja kielialueilla. Ks. esim. suhteellisen usein viittausten kohteena tavattavaa julistusta The 
Burra Charter. The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance. 
The Australian National Committee of ICOMOS. Burra 1979 (uudistettu 1999), artiklat 1.7, 1.8. 
Restaurointi määritellään seuraavasti: “Restoration means returning the existing fabric of a place to a 
known earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without the intro-
duction of new material.” Rekonstruktion ei katsota puolestaan sisältyvän restaurointiin: “Reconstruc-
tion means returning a place to a known earlier state and is distinguished from the restoration by the 
introduction of new material in to the fabric.” Termi “conservation” olisi sen sijaan lähinnä Museovi-
raston nykyisin suosittamaa restauroinnin käsitettä vastaava kattotermi: “Conservation means all the 
processes of looking after a place so as to retain its cultural significance.” 
1042 Tutkimushaastattelut tehtiin ajanjaksolla 2.2.2001 – 27.3.2003. Yksityiskohtaiset luonnehdinnat 
haastateltavista ja haastattelupäivät ks. liite 2. 
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reunaehdot, mutta niillä ei voida vielä tuottaa hyvää tulosta. Se on rakennus-
suunnittelun ja toteutuksen, korjausrakentamiseen liittyvä kysymys.” (MV46) 

Alueellisen ympäristöhallinnon ja maakunnallisen tason edustajat käyttivät haas-
tatteluissa ainoastaan termejä korjaus ja kunnostaminen. Kunnissa rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelusta huolehtivat viranomaiset ja luottamusmiehet pu-
huivat enimmäkseen korjaamisesta ja jonkin verran kunnostamisesta. Vain yksi 
viranomainen käytti termiä restaurointi kuvatessaan Vanhan Porvoon rakennuslu-
patyöryhmässä tehtävien päätösten taustoja. 

”Riippuu koulutuksesta, onko enemmän restauroivalla kannalla. Joku taas on 
sitä mieltä, että pitää saada toimiva, nykyaikainen, mutta vanhan rakennuk-
sen ehdot huomioiva.” (PV20) 

Esimerkiksi Museoviraston antamaan määritelmään nähden restaurointi on ym-
märretty tässä kommentissa kuitenkin liian suppeasti.1043 Ajatellaan, että toimi-
vuus ja käyttökelpoisuus olisivat poissuljettuja restauroinnista. Kun onnistuneen 
restauroinnin tavoite on kohteen saattaminen tulevaisuuteen, sen elinkaaren pi-
dentäminen, on käyttökelpoisuuskin olennaista. Restaurointikohteessa käyttökel-
poisuuden vaatimus ei ole kuitenkaan johtava teema. Restauroinnin kriteerit voi-
vat kuitenkin täyttyä silloin, kun toimivuutta juuri punnitaan suhteessa vanhan ra-
kennuksen ehtoihin. Nykyaikaisuuskin voidaan käsittää monella tavalla. Kohteen 
saattaminen nykyajan vaatimusten tasolle ei ole välttämättä poissuljettua res-
tauroinnista. Suhtautumisessa vanhoihin rakennuksiin nykyaikaa voi merkitä juuri 
kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. Perusparannuksen kaltaiset operaatiot 
ovat jo vanhanaikaisia. 

Kolmesta haastatellusta, yksityisyrittäjänä toimivasta arkkitehdista yksi kuva-
si toimenkuvaansa vanhojen puukaupunkirakennusten parissa restauroinnin käsit-
teellä. Muutoin toiminnan luonnetta vanhojen rakennusten parissa kuvattiin ter-
meillä korjaaminen, korjausrakentaminen, jopa peruskorjaaminen. Toimenpitei-
den luonnetta yksilöiden tuli esille myös palauttaminen, konservointi ja rekonst-
ruointi. Rakennusliikkeen ja kiinteistövälityksen edustajat puhuivat peruskorjauk-
sesta, korjauksesta, remontista ja kunnostamisesta. Peruskorjausta tai -parannusta 
käytettiin haastatteluaineistossa kuitenkin enimmäkseen viitattaessa aikaisempiin, 
1980-luvun tienoilla tehtyihin raskaisiin ja usein virheellisiksi osoittautuneisiin 
hankkeisiin, joissa päämäärät eivät ole perustuneet juuri lainkaan kulttuurihistori-

                                                        
1043  Ks. Museoviraston antamaa restauroinnin määritelmää http://www.nba.fi/fi/restaurointi_ 
rakennuttaminen (luettu 30.1.08, päivitetty 1.8.07) 
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allisiin arvoihin, vaan esimerkiksi pelkästään lämmöneristyksen parantamiseen. 
Asukkaat käyttivät yleisimmin käsitettä korjaaminen, sitten kunnostamista sekä 
remonttia. Toimenpiteitä yksilöitiin jonkin verran myös palauttaviksi, entistäviksi 
sekä konservoiviksi. Eri ryhmien kommenteissa tulivat esille lisäksi hoidon, huo-
lehtimisen, kunnossapidon ja ylläpidon käsitteet, mikä osoittaa vahvistuvaa pai-
nottumista vaurioitumista ennaltaehkäisevään toimintaan laajojen ja kertaluon-
toisten, rakennusta tavalla tai toisella muuttavien toimenpiteiden välttämiseksi.1044 
Täysin restauroinnin kriteerit täyttävistä ja esimerkiksi Museoviraston entistä-
misavustuksen avulla toteutetuista hankkeista asukkaat saattoivat puhua remon-
tointina tai muilla tavoitteisiin ja tuloksiin nähden vaatimattomilla käsitteillä. 

”Ulkopuolia ei juuri muutettu, maalattiin ja katot uusittiin. Sisäpuolelta pää-
talo on kokonaan remonteerattu, mutta palautettu alkuperäiseen. On purettu 
60-luvun lastulevyseinät, huonejärjestys on palautettu, aukot seinissä pantu 
kiinni ja rakenteissa olevat vanhat ovet kaivettu esiin kulkuväyliksi.” (PAY13) 

”Voin sanoa, että on moneksi vuodeksi vielä töitä. Viereinen rakennus ns. tu-
pakkatehdas tuossa, tehdään seuraavaksi. […] Siinä on valmistettu tupakkaa 
1800-luvulla eli sen kunnostaminen sitten. Silloin meillä on enemmän aikaa 
ja parempi mahdollisuus, koska voidaan asua tätä toista rakennusta, eli hyvin 
rauhallisesti tehdään sitä.” (RA24) 

Käsitettä restaurointi saatetaan vierastaa ammattilaistenkin keskuudessa, kun on 
kyse enimmäkseen yksityisten omistajien pienrakentamisesta. Jos tutkimuksen ai-
he koskettaisi julkisesti hallinnoituja rakennusperintökohteita, olisi haastatteluissa 
todennäköisesti puhuttu luontevammin restauroinnista.1045 Puukaupungin kujilta 
kuuluva vasaran kopse voi tuntua käsitteeseen nähden liian arkiselta ”riviraken-
tamiselta”. 

                                                        
1044 Vrt. valtion rakennusperinnön hoidon linjauksiin Mattinen 1997 (a), 13, 64. Käsitteet kunnossapito, 
hoito, huolto ja ylläpito todetaan vielä vakiintumattomiksi. Tämän luonteinen toiminta todetaan kui-
tenkin tärkeäksi: ”Restauroinnin jälkeen rakennusta ja sen ympäristöä on huollettava säännöllisesti. 
Näin rakennuksen kuntoa ja sen arvokkaita osia voidaan ylläpitää pienin panoksin vaalien sen autent-
tisuutta ja niitä ominaisuuksia, jotka tekevät rakennuksesta ja alueesta omaleimaisen ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan.” 
1045 Vrt. Kairamo 1993, 118. Kairamo toteaa rakennussuojelun tehtäväkentän laajentuneen 1970-luvun 
tienoilla siinä määrin, että rakennusmuistomerkkien korjaamisen valvonta jäi pinnalliseksi. Hän toteaa 
painopisteen siirtyneen yleiseen rakennussuojeluun, jolloin restauroinnin periaatteellinen pohja löystyi. 
Kun rakennusmuistomerkkien joukko kasvoi teollisuus- ja toimistorakennuksilla sekä korttelikaupalla 
tavallisia asuintaloja, ei niiden korjaamisessa otettu välttämättä huomioon vanhojen rakennusten eri-
tyisominaisuuksia, mikä merkitsi uhkaa rakennusperinnön aitoudelle. 
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”Ehkä korjausrakentamisessa pitäisi olla tiukempi pätevyysvaatimus suojel-
luille kiinteistöille merkittävimpien restaurointihankkeiden osalta, mutta puu-
kaupunkien rivirakentamisessa siihen ei ole niinkään tarvetta, vaikka siellä 
tarvitaankin erityisosaamista, mutta oli puhe kirkkojen restauroinnista.” 
(MV47) 

Se on tietysti selvää, etteivät kaikki puukaupunkitaloissa, omatoimisten rakentaji-
en tai ns. ammattilaistenkaan tekemät korjaus- ja muutostyöt täytä restauroinnin 
kriteereitä. Silti tai ehkä juuri siksi ainakin tavoitteenasettelussa voitaisiin puhua 
restauroinnista, jos käsitesisältöä vastaavaa tasoa kerran pidetään päämääränä. 
Näin tehtiin haastatteluissa vain muutamana mainintana.1046 

”Puukaupungeissa tilanne on kohtalaisen hyvä suurissa puitteissa. Nyt pitäisi 
satsata restauroinnin toteuttamiseen.” (MV46) 

On kuitenkin tavallista, että aivan selkeästi restauroinnin kriteerit täyttäviä tavoit-
teita tai toteutuksia kulttuurihistorialliselta arvoltaan tunnustetuissa kohteissa il-
maistaan yleisluontoisin tai jopa virheellisin korjausrakentamisen alaan liittyvin 
termein. Rakennettuun kulttuuriperintöön perehtyneiden asiantuntijoiden tavoissa 
käyttää käsitteitä ilmenee hajontaa ja epätäsmällisyyttä myös alan kirjallisuudes-
sa.1047 Käsitteiden sekavuus lisääntyy entisestään, kun koko korjausrakentamisen 

                                                        
1046 Vrt. Lindh 2000, 20. Lindh käyttää restaurointi-termiä puukaupunkitalojen osalta aivan luontevasti 
todeten Vanhasta Raumasta, että restaurointi ja täydennysrakentaminen ovat olleet siellä säilyttävää ja 
sopeuttavaa 1970-luvulta lähtien. Vrt. Selja Flink, Runebergin koti. Rakentamisesta restaurointiin. 
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 15. Museovirasto. Helsinki 2006, 56. Perustuen 
kokemuksiin Runebergin kotimuseon restauroinnista Porvoon empirekaupunginosassa Flink pohtii 
nykyisten rakennuttamiskäytäntöjen soveltumattomuutta restaurointihankkeisiin, joissa työtavat saat-
tavat merkitä konservointia ja tutkimiseen, vanhojen rakennusosien pelastamiseen sekä käyttäjien vaa-
timusten punnintaan suhteessa vanhaan rakennukseen kuluu aikaa. 
1047  Esim. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskushankkeen tuottaman julkaisun artikkeleissa 
käytetään lähes pääsääntöisesti yleisluonteisia ilmaisuja korjausrakentaminen tai korjaaminen, vaikka 
olisi kyse nimenomaan suojeltujen kohteiden kulttuurihistoriallisten arvojen tunnistamiseen perustu-
vasta toiminnasta eli restauroinnista. Artikkeleista ks. esim. Britta Passoja, ”Korjausrakentamisen ja 
rakennussuojelun arvot.” Arvot ja Korjausrakentaminen (toim. Raimo Tikka & Juhani Turpeinen). 
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskushanke. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus. 
Oulu 2003, 20-31. Kirjoittaessaan kulttuurihistoriallisten arvojen tunnistamisen ja vaalimisen merki-
tyksestä Passoja ilmaisee rakennuksiin kohdistuvan toiminnan korjausrakentamisena, korjaamisena ja 
mm. pieteetillä tehtynä perusparantamisena, mutta ei kuitenkaan restaurointina. Vrt. samassa julkai-
sussa Pasi Kovalainen, ”Marginaalimerkintöjä menneeltä vuosituhannelta – kulttuurihistoriallisten ar-
vojen säilyminen rakennuksien korjaustöiden yhteydessä”, 160-171. Kovalainen kirjoittaa Oulun kes-
kustassa sijaitsevissa puutalokohteissa tehdyistä korjaustöitä ja -hankkeista pureutuen nimenomaan 
kulttuurihistoriallisten arvojen tunnistamiseen ja säilymiseen mainitsematta silti kertaakaan restauroin-
tia. Vrt. samassa julkaisussa Antti Pihkala, ”Onko korjaaminen rakennussuojelua?”, 149. Pihkala tuo 
sen sijaan esiin korjaamisen restaurointina silloin, kun on kyse arvokkaiksi todetuista kohteista painot-
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kentän moninaiset toimijat omaksuvat käsitteitä kuka mitenkin. Jos kulttuuripe-
rintöalaan vihkiytyneitä asiantuntijoita voidaan kritisoida turhasta varovaisuudes-
ta käyttää restauroinnin käsitettä, saattaa kulttuurihistoriallisten arvojen tunnista-
miseen kykenemätön taho puolestaan nimetä toimintansa restauroinniksi täysin 
katteetta. Harhaanjohtava käsitteiden käyttö voi aiheuttaa jopa konkreettisia me-
netyksiä, kun toteutuksen taso ei lopulta vastaakaan käsitteisiin perustuneita odo-
tuksia. Restauroinnista puhuttaessa tulisi voida luottaa sen merkitsevän kaikille 
osapuolille erityisosaamista arkkitehtuurin historian ja perinteisten rakennustapo-
jen tuntemuksessa. Haastateltujen asukkaiden puheenvuoroissa restaurointi-termi 
tuli esille vain kerran ja nimenomaan siinä yhteydessä, että käsitteiden käyttöä tu-
lisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa. 

”Prosessi on ollut hirveän raskas, mikä johtuu siitä, että ei ole enää puura-
kentamisperinnettä. Väärinkäsitykset ovat maksaneet. Porukan piti olla tottu-
nutta vanhan korjaamiseen, mutteivät olleetkaan. Myös ammattilaisilla on 
erilaisia käsityksiä milloin konservoidaan, restauroidaan jne. Just luin näis-
tä.” (PA02) 

Käsitteiden oikaisemiseen eivät riitä asiantuntijoiden yksittäiset artikkelit ja jul-
kaisut, joita lukevat lähinnä muut asiantuntijat tai vaikkapa rakennusperintöpor-
taalissa esitetyn kaltaiset käsitemääritelmien luettelot. Jos suositeltavien käsittei-
den omaksumista halutaan edistää, tulisi niitä käyttää kattavasti kaikessa rakenne-
tun kulttuuriperinnön hoitoa määrittävässä aineistossa lähtien lainsäädännöstä 
ulottuen aina ruohonjuuritason toimijoita tavoittavien ohjeistuksien tasolle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 118 § edellyttää huolehdittavan nimenomaan siitä, 
ettei historiallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja turmella ra-
kentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostöissä, kuten myöskään rakennusta 
tai sen osaa purettaessa.1048 Säädöksen sisältöön olisi sopinut maininta siitä, että 
kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivassa korjaustavassa on kyse restauroinnista. 
Myöskään rakennussuojelulain säädöksissä, joiden sovellusalana on nimenomaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden suojelu, ei käytetä restaurointi-
käsitettä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön kohdis-
tuvia toimenpiteitä kuvaavina käsitteinä tulevat sen sijaan esille entistäminen, 
muutostyöt, lisärakentaminen, rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttä-
miseksi vaadittavat erityistoimet, rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapito ja 

                                                        
taen perusteellisen tutkimuksen merkitystä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
1048 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 118 §. 
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parantaminen, rakennuksen saattaminen ennalleen sekä suojelun tarkoituksen 
edellyttämä hoito.1049 

Asemakaavat selostuksineen sekä rakennustapaoppaat olisivat konkreettisia 
välineitä juurruttaa käsitteitä laaja-alaisempaan käyttöön pienten asiantuntijapiiri-
en ulkopuolelle. Vanhan Porvoon ja Vanhan Raahen osalta restaurointi-käsitettä ei 
niissä esiinny. Vanhaa Porvoota koskevassa asemakaavaselostuksessa ja -mää-
räyksissä kirjoitetaan korjaus-, muutos- ja kohennustöistä. Vastaavissa Vanhaa 
Raahea koskevissa asiakirjoissa kirjoitetaan korjaus- ja muutostöistä. Näissä toi-
menpiteissä edellytetään kuitenkin otettavaksi huomioon kohteen kulttuurihistori-
alliset arvot restauroinnin määritelmää vastaavalla tavalla. 1050  Kaupunginosia 
koskevissa rakennustapaohjeistoissa, jotka on laadittu jo 1980-luvulla, kirjoite-
taan läpäisevästi korjaamisesta tai toisinaan kunnostamisesta. Vanhan Porvoon 
rakennustapaohjeistossa suunnittelukriteereiden yhteydessä kirjoitetaan jopa pe-
ruskorjauksesta, vaikka nimenomaan todetaan vanhan rakennuksen arvoineen ja 
rajoituksineen muodostavan tiukan lähtökohdan suunnittelulle ja varoitetaan liian 
radikaalien muutosten tekemisestä. Suunnittelussa kehotetaan kääntymään raken-
nusperinnettä tuntevan ammattisuunnittelijan puoleen, tekemään suunnittelun 
pohjaksi rakennushistoriallinen selvitys sekä välttämään peruuttamattomia toi-
menpiteitä.1051 Tällöinhän on kyseessä restaurointisuunnitelman laatiminen. 

Ympäristöministeriön antamissa ohjeissa rakennetun kulttuuriympäristön 
suojelua koskevien asemakaavamääräysten laatimisesta toimenpiteet nimetään 
yleisesti korjaus- ja muutostöiksi sekä tapauksittain vaadittavaksi palauttamiseksi 
ja ennallistamiseksi.1052 Kuvaavaa on myös se, että Rakennusperintöstrategiassa 

                                                        
1049 Rakennussuojelulaki (60/1985), 6.3 §, 9.1 §, 17 §, 19.1 §. Myöskään rakennussuojelulain muutos-
esityksessä ei käytetä restauroinnin käsitettä vaan esim. perusteluissa useimmiten ilmaisua korjaus- ja 
muutostyöt. Ks. Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 
9.6.2003. 
1050 Ks. Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 10; Vanha Porvoo, 1. 
kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. Asemakaavan säily-
tettäviä rakennuksia koskevissa erityismääräyksissä todetaan, että korjaus- ja muutostöiden sekä käyt-
tötarkoitusten muutosten tulee säilyttää kohteen historiallinen, arkkitehtoninen arvo sekä kaupunkiku-
van kannalta merkittävä luonne. Raahen osalta ks. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki 
ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984; Vanha kau-
punki, toinen osa: Rantakadun kortteli. Asemakaavan muutos, Akm 95. Raahen kaupunki, vahvistettu 
14.3.1986; Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkatorin ympäristökorttelit. Asemakaavan muutos, Akm 
100. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986. Sr-merkinnällä suojeltujen rakennusten korjaus- ja 
muutostöissä sekä käyttötarkoitusten muutoksissa edellytetään varmistettavan kohteen rakennustai-
teellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävän luonteen säilyminen. 
1051 Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 43. Ks. myös luonnos-
ta ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste (n.d.). 
1052 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12 (2. painos). 
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restaurointi-termiä käytetään vain viitattaessa restaurointialan näyttötutkintojär-
jestelmään, kansainvälisiin sopimuksiin sekä tutkimukseen ja koulutukseen. Ase-
tettaessa käytännön tavoitteita rakennusperinnön kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilymistä turvaaville toimenpiteille käytetään kuitenkin vain yleisluontoisia kor-
jaamisen ja korjausrakentamisen käsitteitä. Tähdennettäessä jopa rakennusmuis-
tomerkkien ja julkisten kohteiden merkitystä hyvinä esimerkkeinä puhutaan vain 
käyttö-, kunnossapito ja korjaustavoista.1053 

Kun tarkastellaan Museoviraston lausuntoja, joissa otetaan kantaa Vanhaan 
Raaheen aiottuihin rakentamistoimenpiteisiin, ei tutkimuksen piiriin otetulla ajan-
jaksolla esiinny kertaakaan käsitettä restaurointi.1054 Sen sijaan kulttuurihistorial-
lisesti merkittäviin ja suojeltuihin rakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä on 
käytetty termejä korjaus-, uusimis- ja muutostyöt tai peruskorjaus. Kommentoita-
viksi esitetyt suunnitelmat eivät tietysti välttämättä aina täytäkään restaurointi-
suunnitelmalle asetettavia kriteereitä, mutta lausunnoissa restaurointi-käsitettä ei 
käytetä edes vaadittavaa tavoitetasoa määritettäessä tai silloin, kun suunnitelmiin 
ei ole mitään huomautettavaa tai niihin esitetään vain pieniä korjauksia. 

Tapauksessa, jossa Museoviraston lausunnossa käytettiin termiä peruskorjaus, 
oli kyseessä pitkään tyhjillään ollut ja melkoisen huonoon kuntoon joutunut sh- 
merkinnällä suojeltu talo. Siinä jouduttiin tekemään hyvin perusteellisia korjaus-
toimenpiteitä, jotka koskivat mm. hirsirunkoa, kattorakenteita ja perustuksia. 
Pientä rakennusta myös laajennettiin hieman ja pihaan rakennettiin saunan ja 
asumista palvelevien aputilojen sijoittamiseksi uusi talousrakennus. Nämä toi-
menpiteet tähtäsivät paitsi asumisolosuhteiden parantamiseen, niin myös vanhan 
rakennuksen koskemattomuuden vaalimiseen mahdollisimman pitkälle. Museovi-
rastolla, kuten myös omistajalla, oli siten tavoitteena edetä hankkeessa vanhaa ra-
kennusta alkuperäiseltä materiaaliltaan mahdollisimman pitkälle säästäen sekä 
tarpeellisilta osiltaan entistäen ja rekonstruoiden.1055 Vaikka toimenpiteet ovat ol-

                                                        
Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Helsinki 2003, 110-126. Merkinnän sr-1 määräyksestä 
esitetään mm. seuraavasti: ”Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
korjattava sen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävällä ja historialliset ominaispiirteet palauttavalla ta-
valla.” Esim. Museoviraston määritelmän mukaan kyseessä on tällöin restauroinnin kriteerit täyttävä 
korjaus- ja muutostyö. Tunnettavuuden edistämiseksi restaurointi-käsite voisi sisältyä kaavamääräyk-
seen toteamuksena, että siitä nimenomaan on kyse kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottavassa 
korjaamisessa vähentämättä kuitenkaan määräyksen muuta informatiivista sisältöä. Ks. Museoviraston 
antamaa restauroinnin määritelmää http://www.nba.fi/fi/restaurointi_rakennuttaminen (luettu 30.1.08, 
päivitetty 1.8.07) 
1053 Rakennusperintöstrategia 2001, 21, 28-31, 37-38. 
1054 Museoviraston lausunnot on käyty tässä tarkkuudessa läpi kolmen vuoden ajalta v. 2000 – 2002. 
1055 Ks. lausuntoa ”1. kaupunginosaa, korttelia 2, tonttia 15 koskeva rakennuslupahakemus”. Dno 
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leetkin joiltain osin väistämättä varsin perusteellisia, lähtökohtana kulttuurihisto-
riallisten arvojen vaaliminen puoltaisi kuitenkin restaurointi-käsitteen käyttöä pe-
ruskorjauksen sijasta; pelkkä peruskorjaus kun voi tarkoittaa mitä tahansa laaja-
mittaista korjaushanketta. Lausunnossa Pekkatorin varrella sijaitsevaan, sr-
merkinnällä suojeltuun arvokohteeseen ns. Friemanin taloon soveltuvista toimen-
piteistä käytetään puolestaan termejä korjaus, muutos, laajennus, uusiminen ja va-
rustelutason parantaminen, vaikka on kyse kulttuurihistoriallisiin arvoihin perus-
tuvaa tavoitetasoa määrittelevästä ennakkolausunnosta. Tässä tapauksessa varsin-
kin voitaisiin aivan hyvin tuoda esille se, että tulevia toimenpiteitä ohjaavat suun-
nitelmat ovat tasoltaan restaurointisuunnitelmia.1056 

Vastaavalla tarkastelujaksolla Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän eli 
VaPoRan pöytäkirjoissa ei niin ikään esiintynyt kertaakaan restauroinnin käsitettä, 
vaan käytössä ovat olleet hyvin yleisluontoiset termit, kuten suunnitelma, muutos- 
ja käyttösuunnitelma sekä toimenpiteitä kuvaamassa rakentaminen, uusiminen, 
korjaus, muutostyöt ja joskus palauttaminen.1057 Vaporan käsittelyyn tulleet ky-
symykset ovat koskeneet usein varsin pieniä yksittäisiä muutoksia, jolloin myös 
käsitteiden käyttö on ollut yksilöitävien toimenpiteiden mukaista. Pöytäkirjojen 
kirjaamistapa on lisäksi hyvin niukka. Useimmiten pöytäkirjassa kuvataan lyhyes-
ti ehdotettu toimenpide ja esitetään joko hyväksyvä, kielteinen tai tietyin edelly-
tyksin noudatettava päätös. Kulttuurihistoriallisiin arvoihin nojaavia perusteluita 
ei päätöksissä juurikaan tuoda esille. Edellytetyt toimenpiteet esitetään lähinnä to-
teavasti. Kun kysymys koskee esimerkiksi saunan rakentamista asuinkiinteistön 

                                                        
010/603/2001. Museovirasto 22.3.2001. Lausunnossa todetaan, että peruskorjauksen yhteydessä olisi 
pyrittävä säilyttämään vanhoja rakenteita, rakennusosia ja interiöörejä. Muutostyöt olisi lisäksi tehtävä 
siten, että uudet rakenteet on tarvittaessa poistettavissa vanhoja rakennuksia turmelematta. Ikkunoiden 
ja ovien sijoituksessa sekä mahdollisessa uusimisessa kunnostuksen ollessa mahdotonta kehotetaan pi-
tämään lähtökohtana rakennuksen omaa tyyliä, mutta välttämään historiallista koristelua. 
1056 Ks. lausuntoa ”Raahe, Pekkatori, Kirkkokatu 14. Ennakkolausunto kiinteistönmuuttamisesta Raa-
hen Energia Oy:n toimitaloksi”. Dno 191/603/2002. Museovirasto 3.6.2002. Lausunnossa Kirkkokatu 
14 sijaitsevan Friemanin talon todetaan olevan osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Rakennus mainitaan puhdaspiirteiseksi ja hyvin säilyneeksi empirerakennukseksi. Toi-
menpiteiden suhteen tähdennetään mm. sitä, ettei ulkoeteisiä ja kuisteja voida purkaa tai uusia suojelu-
tavoitteita vaarantamatta. Kuistien arkkitehtonisten ja rakenteellisten korjausten ja muutosten katso-
taan edellyttävän huolellista suunnittelua. Vanhojen tulisijojen ja savupiippujen sekä sisätilojen van-
hojen ovien ja listoitusten samoin kuin myös alkuperäisen hirsirungon saneleman huonejaon säilyttä-
mistä tähdennetään. Alkuperäisten huonetilojen vähäinen muuntelu sallitaan vain kevyin väliseinin, 
joiden poistaminen ei turmele vanhaa rakennetta. 
1057 Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän (VaPoRa) pöytäkirjat on käyty tässä tarkkuudessa läpi 
kolmen vuoden ajalta v. 2000 – 2002. 
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yhteyteen, päätöksessä todetaan ykskantaan sen olevan mahdollista uudisraken-
nusosaan vanhan talon päätyyn, ei hirsikehikon sisälle.1058 

Aineistosta voi poimia muutamia pöytäkirjoja, joissa restaurointi-käsitteen 
käyttö olisi ollut erityisen paikallaan. Eräs esimerkki koskee periaatepäätöstä 
suunnitelmilta vaadittavasta laadusta ja suunnittelijoiden pätevyydestä. VaPoRan 
käsittelyyn tuotujen suunnitelmien epätarkkuudesta todetaan, että niiden perus-
teella on mahdollista antaa vain periaatekieltoja. Suunnitelmilta kaivattiin riittä-
vää informatiivisuutta mm. olemassa olevien, uusien ja purettavien rakenteiden 
osalta. Suunnittelijoilta edellytettiin kohteiden vaativuuden mukaista pätevyyt-
tä.1059 Saman tien olisi voitu todeta Vanhan Porvoon kaltaiseen rakennettuun kult-
tuuriympäristöön kohdistuvien, kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottavien 
suunnitelmien olevan tasoltaan restaurointisuunnitelmia ja edellyttävän sen mu-
kaista suunnittelijaa.1060 

Toisena esimerkkinä voidaan mainita kaupallisen rakentamisen myötä raskai-
den korjaus- ja muutostöiden kohteeksi joutunutta arvokiinteistöä koskevat pöy-
täkirjat. Kun Vanhassa Porvoossa Kirkkotori 2:ssa sijaitseva arvokohde havaittiin 
muutostöiden uhkaamaksi, otettiin suunnitelmien eteneminen tiukkaan kontrolliin. 
Kohteen historiallisen ja arkkitehtonisen arvon sekä kaupunkikuvan kannalta 
merkittävän luonteen säilymiseksi sekä julkisivujen että sisätilojen osalta katsot-
tiin tarpeelliseksi vaatia tehtäväksi kulttuurihistoriallinen inventointi. Alkuperäi-
nen tai luonteenomainen tilajako, aukotus ja kiinteä sisustus kuten uunit, ovet ja 
listat edellytettiin säilytettäviksi. Museoviraston asiantuntijat kävivät useaan ot-
teeseen kohteessa, ja tutkija kävi ottamassa näytteitä fragmenteista. Vaikka suun-
nitelmien ja korjaustöiden vaatimustasoa edellytettiin nostettavaksi, ei pöytäkir-
joissa omaksuttu kuitenkaan käsitettä restaurointi.1061 

                                                        
1058 Vrt. pöytäkirjaa ”Kiinteistö Kulmakuja 6, 1114-10”. VAPOR 18 §. Vanhan Porvoon rakennuslu-
patyöryhmä. Porvoon kaupunki 7.3.2002. 
1059 Ks. pöytäkirjaa ”Periaatepäätös suunnittelijoista ja suunnitelmista. VAPOR 55 §. Vanhan Porvoon 
rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 5.6.2002. 
1060 Vrt. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2. Määrä-
ykset ja ohjeet 2002. 12. Korkeinta erityisvaatimusta AA edustavien kohteiden osalta todetaan suun-
nittelutehtävän koskevan erittäin vaativaa ympäristöä tai rakennuspaikkaa, kuten kulttuurimaisemaa, 
keskusta-aluetta, suojeltua rakennusta / miljöötä tai historiallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemal-
lisesti merkittävää kohdetta. Tavoitetaso todetaan toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti erittäin vaativak-
si. Korjaamisessa tämän todetaan tarkoittavan esim. vaativaa restaurointia. 
1061 Ks. esim. pöytäkirjat ”Kiinteistö Kirkkotori 2, 1201-2”. VAPOR 71 §, 86 §, 99 §, 102 §, 115 §, 
123 §. Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä. Porvoon kaupunki 8.8., 3.9., 2.10., 30.10., 14.11. ja 
18.12.2002. Kohteessa aloitetut rakennustoimenpiteet ja asetettu rakennuskielto muodostuivat myös 
paikallislehdistössä käsitellyksi skandaaliksi. Ks. esim. Jannika Lindén, ”Byggförbud för Kyrkogatan 
2. Borgåbladet 22.8.2002, 4; Jannika Lindén, ”Alarmerande om folk bygger utan lov”. Borgåbladet 



 393 

Restaurointikäsitteen täydellistä puuttumista kyseisistä asiakirjoista voidaan 
selittää tietysti sillä, etteivät kohteiden tutkimus, dokumentointi ja esitettyjen toi-
menpiteiden luonne ole kommentoitavissa suunnitelmissa usein vastanneetkaan 
laadultaan restaurointia. Toisaalta voitaisiin pitää suotavana, että Museoviraston 
lausunnot ja VaPoRan pöytäkirjat asiantuntijoiden puuttumisen tapaa ilmaisevina 
dokumentteina toisivat juuri esiin tavoitetason nostamisen restaurointia vastaa-
vaksi. Onhan useimpien lausuntojen ja pöytäkirjojen viesti se, että suunnitelmia 
tulisi jollain tavalla parantaa. Tämä laatuvaatimus voitaisiin hyvin ilmaista res-
tauroinnin käsitteellä, koska tarkoituksena on useimmiten kiinnittää enemmän 
huomiota juuri kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

Aineistoa läpäisevästi restauroinnin käsitteen käyttö oli siis hyvin vähäistä. 
Kritiikki ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei aineistossa puolestaan yleisesti esiinty-
neitä korjaamisen ja kunnostamisen tai muutostöiden käsitteitä tulisi käyttää. Ne 
ovat täysin luontevia ja paikallansa puhuttaessa tietyistä toimenpiteistä, vaikkapa 
ikkunan kittaamisesta, hirsirakennuksen kengittämisestä, vuotavan peltikaton 
paikkaamisesta tai uuden kuistin rakentamisesta. Restaurointiin liittyvien toimen-
piteiden luonne on tietysti välttämätöntä yksilöidä. Toimenpiteiden skaalahan voi 
ulottua uudisrakentamista vastaavista toteutuksista aina muutoksen torjunnassa 
äärimmäiseen, olemassa olevaa tilannetta säilyttävään konservointiin asti. Esi-
merkiksi maininta piharakennuksen kuulumisesta restauroinnin piiriin ei ilmaise 
sinänsä mitään muuta kuin sen, että kulttuurihistorialliset arvot on otettu huomi-
oon. Se, millä konkreettisella tavalla, ei sen sijaan tule esille. Toimenpiteiden ta-
sollahan voidaan tarkoittaa vaikkapa aaltopeltikaton poistamista ja huopakatteen 
palauttamista tai jopa täysin uuden piharakennuksen rakentamista esimerkiksi 
päärakennuksen säilymistä, pihatilan luonnetta tai katutilan rajautumista ajatellen. 

Koska restaurointia voidaan pitää kokoavana käsitteenä kaikille niille toi-
menpiteille, joihin päädytään kohteen kulttuurihistoriallisen arvon vaalimiseksi, 
oireellista aineistossa olikin nimenomaan se, ettei restaurointi-käsitettä juuri käy-
tetty edes tämän tavoitetason ilmaisussa.1062 On tietysti vaikea vetää rajaa erilais-
ten toimenpideluonnehdintojen ja restauroinnin välille, silloin kun ei ole kyse 
suhteellisen selkeästi alkavasta ja päättyvästä hankkeesta, jonka tutkimus-, suun-
nittelu-, toimenpide-, dokumentointi- ja seurantavaiheet ovat selkeästi identifioi-
tavissa. Restaurointiprosessi voitaisiin kuitenkin käsittää myös asumisen ja elä-

                                                        
23.8.2002. 
1062  Museoviraston antama restauroinnin määritelmä ks. http://www.nba.fi/fi/restaurointi_ 
rakennuttaminen (luettu 30.1.08, päivitetty 1.8.07) 
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män mittaiseksi. Juuri asumisen pienimuotoisissa kohteissa saattaa olla parhaim-
mat mahdollisuudet oikeaoppiseen, säästävään restaurointiin. 

”On vaara, että kun kaupunki itse korjaa, niin se ylikorjaa ne. Aika vähän on 
hyviä esimerkkejä. Kaupunki puolustautuu, että koneistossa ei ole ylläpidon 
kulttuuria, asiat tehdään kerralla budjetin mukaisesti, mahdollisimman nope-
asti ja seuraavat 20 vuotta ei tehdä mitään. On helposti kuolleeksi restauroi-
tua tilaa. Asukkailla on paremmat mahdollisuudet tehdä asiat hitaasti. Voi 
mietiskellä. Resursseja ei ole hirveästi ja tekee vain välttämättömän.” (MV49) 

Toiminnasta tekee restaurointia ennen kaikkea se arvomaailma, jonka puitteissa 
toimitaan. Aivan arkipäiväisiltä tuntuvat pohdinnat voivat parhaimmillaan toteut-
taa restauroinnin päämääriä. Itse asiassa restauroinnin päämäärien toteutuminen 
edellyttääkin puukaupunkien kaltaisissa, asutuissa kulttuuriperintökohteissa pal-
jolti juuri asukkaiden itsensä tekemiä, omaa elämäntapaansa koskevia oivalluksia.  

”Riippuu mitä vaatii. Jos on 5-7 henkinen perhe ja ajattelet, että lapset voi 
olla samassakin makuuhuoneessa, on yhteisöllinen lähtökohta, niin perhe 
mahtuu. Jos taas jokaisella pitää olla oma huone, niin talo ei vaan riitä. Tai 
teini-ikäiset, jos on piharakennus, jossa sauna ja pari huonetta, niin voi olla 
välivaiheen asuintila sellaisille, jotka ovat lähdössä pois kotoa. Se on suun-
nittelua.” (MV48) 

Ajattelen restaurointia tässä tutkimuksessa rakennetun ympäristön kulttuurihisto-
riallisen kontekstin sisäistämiseen perustuvana, maailmankuvaan piirtyneenä filo-
sofisena ideatasona, joka antaa luonteen erilaisille yksilöitäville toimenpiteille. 
Erilaiset, yksilöidyin käsittein ilmaistut toimenpiteet osana kokonaisuutta voidaan 
puolestaan nähdä restaurointiprosessin konkreettisena toteutuksena. Periaatteessa 
kaiken kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi katsotussa ympäristössä tapahtuvan 
toiminnan tulisi olla vaikuttavuuden asteensa mukaisesti sitoutunut tuohon 
ideatasoon. Koska ihminen ei ole erotettavissa ympäristöstään, on koko hänen 
asumisensa periaatteiltaan restauroivaa tai sitten ei. Asumisessaan restauroiva ei 
sisäistä kulttuurihistoriallista kontekstia vain tiedollisesti, vaan myös tunteil-
laan.1063 Tuntein syntyy kiintymys ja kiintymyksensä kohdetta, kuten vanhaa ra-
kennusta, ihminen varjelee. 

                                                        
1063 Vrt. Tore Tallqvist, ”Restaurointi osana arkkitehtuuria”. Elävä kirkkorakennus, aika ja ajankohtai-
suus restauroinnissa (Tore Tallqvist & Sari Schulman). TTKK. Arkkitehtuurin osasto. Tampere 1999, 
20. Tallqvist toteaa myyttiset kytkennät ja intuitiivisen työskentelytavan osana restaurointia tietoisten 
valintojen ohella. Vrt. Helander 1997, 6. Helander korostaa puolestaan tietoisia ratkaisuja jouduttaessa 



 395 

”Etten mene liian hosumalla tekemään sitä työtä. Sulla on aikaa ajatella ja 
tehdä sitä. Siinä tulee tunneasiat paremmin mukaan ja havahdut siihen, että 
vanhaakin voi hyvin paljon korjata ennen kuin revitään liikaa ja pannaan 
uutta. Sillä tavalla monesti pilataan, että on sillä tavalla rahaa käytössä, että 
hutastaan ja revitään. Yhtäkkiä tehdään mahdollisimman äkkiä, silloin unoh-
tuu nämä vanhat arvot ja särjetään vähän liikaa, mistä olisi saanut korjaa-
mallakin.” (RA24) 

Haasteelliseksi erilaisiin tilanteisiin sopivien käsitteiden käyttämisen tekee se, et-
tei toiminnassa ole nähtävästi aina sitouduttu kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Sen 
sijaan, että pohtisin niinkään sitä, täyttävätkö konkreettiset toteutukset restauroin-
nin kriteerit, pidän tärkeämpänä viitteitä siitä, minkälaiset kontekstit ovat moti-
voineet toimijoita. Konteksti voi perustua esimerkiksi lähes yksinomaan taloudel-
lisiin arvoihin. Ellei toiminnalla ole selkeästi havaittavaa kulttuurihistoriallista 
viitekehystä, olen katsonut parhaimmaksi käyttää muita korjausrakentamisen 
alaan kuuluvia käsitteitä restauroinnin sijasta. Myös kertovuuden vuoksi on käy-
tetty toimenpiteiden luonnetta tarkemmin yksilöiviä käsitteitä. Jos taas toteutuksia 
ei ole voitu mieltää restauroinniksi, on käsitettä saatettu silti käyttää viitattaessa 
tavoitetasoon. Restauroinnin käsitteellä tarkoitetaan tutkimuksessa kuitenkin en-
nen kaikkea sitä filosofista periaatetta, joka antaa luonteensa kokonaisuutta muo-
dostaville yksittäisille toimenpiteille.1064 Parhaimmillaan periaate on puukaupun-
kia asuvan ihmisen elämäntapaan kytkeytynyt. Ongelmallista on se, että kulttuu-
rihistoriallisten arvojen ja autenttisuuden kriteerit eivät ole määritysyrityksistä 
huolimatta aina selkeästi ja yksiselitteisesti todettavissa. Vaikka selkeitä virheitä 
voidaankin osoittaa, on restauroinnissa lopulta kuitenkin monta tapaa nähdä ja 
tehdä. Eri mieltä voidaan olla esimerkiksi siitä, kiinnitytäänkö autenttisuuden suh-
teen itsepintaisesti materiaalin historialliseen alkuperään vai voitaisiinko arvostaa 
myös puukaupunkirakennuksissa vuosisatojen ajan luonteenomaisena vallinnutta 
muuntumisen tapaa, johon suojeluvaatimukset suhtautuvat nykyisellään kuitenkin 
melko kielteisesti.1065 

                                                        
asettamaan vastakkain ja sovittamaan yhteen erilaisia arvoja. 
1064 Vrt. Helander 1997, 6. Helander toteaa restauroinnin väljäksi yleiskäsitteeksi, joka vaatii rinnal-
leen joukon täsmentäviä määritelmiä. 
1065 Suojeluproblematiikasta, kun kohteen luonteenomainen piirre on muutos ks. Charter on the Built 
Vernacular Heritage. ICOMOS. Mexico 1999. Julistuksessa todetaan vähittäisen muuntumisen olevan 
kansanarkkitehtuurin perusominaisuus. Yhtenä uhkatekijänä nähdään globaali homogenisoitumi-
nen: ”It is a continuing process including necessary changes and continuous adaptation as a response 
to social and environmental constraints. The survival of this tradition is threatened world-wide by the 
forces of economic, cultural and architectural homogenisation.” Asumisen oltua jatkuvaa saattaa myös 
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”Joku ovi on avattu, kun on aika pieni talo, että pystyy liikkumaan, ettei tule 
ahtaita paikkoja. Siinä vähän motkottivat, kyseenalaistivat. Kysyivät, onko 
siinä ollut aukkoa aikaisemmin, mutta eihän koko tilaa ole ollut aikaisemmin. 
Tässä oli vanha homeinen puuliiteri ja tilalle tehtiin parveke (tarkoittaa kuis-
tia) ja ovi keittiöön. Muuten koko talon trafiikki olisi mennyt yhden ahtaan 
paikan kautta.” (PA02) 

”Ei kannattaisi pikkuasioihin puuttua, jos sisällä jotain väriä tai pannaan 
vaikka ovi umpeen. Jos joku haluaa oven umpeen, niin eihän se tavallaan ri-
ko sitä rakennusta. Levyllä se kuitenkin täytetään. Että sisäpuolia ei kannata 
sillä lailla, jos se estää sen asumisen. Asukas, kun ei ole tyytyväinen, niin ei 
se halua pitää kunnossa muutenkaan.” (RA30) 

3.5.2 Kohti ylläpidon kulttuuria 

Modernin aikakauden painolastina rakentamisessa ilmenee edelleen uutuusarvon 
ylikorostaminen koko ajan kehiteltävinä tuotteina ja materiaaleina, mikä on johta-
nut vanhojen rakennusten ylikorjaamiseen, uusiksi tekemiseen.1066 Huoltovapau-
den ideaalin myötä rakennusta ylläpitävää hoitoa alettiin pitää rasitteena. Huolto-
vapaus merkitsee lopulta kuitenkin sitä, että rakennusosia ei ole mahdollista huol-
taa, edes haluttaessa. Vapaus on siten kääntynyt pakoksi vaihtaa rakennusosat aika 
ajoin kokonaan uusiin.1067 Vanhoja rakennuksia on korjattu uusilla rakennustar-
vikkeilla jopa siinä määrin, että niitä on enää vaikea erottaa uusista.1068 

”Minä olen aina tykännyt tehdä vanhasta niin kuin uutta, että olen tykästynyt 
sellaiseen ainaiseen korjaamiseen. […] Kun tässä ei oikeastaan mitään van-
haa ole. Tämä talon koko, mutta muuten tässä ei mitään vanhaa ole. Katto-
tuolit ainoastaan on vanhat ja hirsiseinät.” (RA32n) 

                                                        
ymmärrys kohteen luonteenomaisesta muuntumisen tavasta olla edelleen tallella: “Vernacular building 
is the traditional and natural way by which communities house themselves. Where there is no break in 
the continuous utilisation of vernacular forms, a code of ethics within the community can serve as a 
tool of intervention.” 
1066 Vrt. ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 6. Uudisrakentamisen val-
ta-aseman rakennustuotteissa ja tiedon tarjonnassa todetaan johtaneen uudisrakentamisen menetelmien 
soveltamiseen silloinkin, kun kevyemmät korjaustavat olisivat mahdollisia. 
1067 Yrjö Suonto, Varjele modernia. Modernin arkkitehtuurin ominaispiirteiden säilyttämisen puolesta 
rakennuksia korjattaessa. Rakennustaiteen seura. Helsinki 1995, 21-25, 47-55. 
1068 Vrt. Elisa El Harouny, ”Seurantainventointi. Tavoitteet ja menetelmät”. Suomalaisia puukaupun-
keja. Hoito, kaavoitus ja suojelu (Elisa El Harouny et al.). Selvitys 5/1995. Ympäristöministeriö, Alu-
eiden käytön osasto. Helsinki 1995, 18, 21. 
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Suojelunkin puitteissa, esimerkiksi perusparannuskokeilussa, on tuettu rakennuk-
sia uusivaa korjaamista usein virheellisiksi osoittautunein ratkaisuin. Parantami-
sen tavoite kääntyi taitamattomuudessa huonontamiseksi. Usko uuteen teknologi-
aan heijastui jopa 1960-luvulla laadittuun Venetsian julistukseen. Alkuperäisten 
materiaalien ja dokumenttien kunnioittamisen ohella tuotiin esiin mahdollisuus 
käyttää uusia tieteellisesti ja empiirisesti koeteltuja menetelmiä silloin, kun perin-
teisten rakentamistapojen ei koettaisi riittävän säilymisen turvaamiseksi.1069 Var-
sin harvoin uudet menetelmät ovat kuitenkaan osoittautuneet kestävyydessään 
vanhoja rakennustapoja vastaaviksi. Tänä päivänä suurimpia ongelmia korjausra-
kentamisessa on huono lähtötilanne aikaisemmin tehtyjen taitamattomien korjaus-
ten sekä vuosia jatkuneen hoitamattomuuden seurauksena. Pitää siis tehdä paljon 
ennen kuin päästään normaaliin ylläpitoon. 

”Järkytyttiin, kun ostettiin. Luultiin, ettei olisi peruskorjauskohde, vaan ihan 
käypä. Se, mitä ensimmäisenä vuonna löydettiin, ei voinut jättää silleen. Ei 
olisi saanut yöunia. Talo lahoaisi käsiin, lattiasieni hyökkää, lumi putoaa si-
sälle ym. kauhukuvia.” (PA11) 

Kun modernismin myötä omaksuttu uutuudenviehätys hävitti tieltään olemassa 
olevan ympäristön kulttuurihistoriallisiin merkityksiin sitoutuneet suunnitteluta-
voitteet ja rakennustavat, on niiden palauttamisesta tullut keskeinen suojelutavoite. 
Konkreettisten rakennukseen kohdistuvien toimenpiteiden vasta varmistaessa suo-
jelun onnistumisen tai epäonnistumisen on niiden laatu olennaista. Rakennuspe-
rintöstrategiassa painotetaan kohteiden pitkän elinkaaren edistämiseksi tarkoituk-
senmukaista käyttöä, osaavaa kunnossapitoa ja ammattitaitoista korjausta sekä 
tiedon saatavuutta, neuvontapalveluiden lisäämistä ja julkisessa omistuksessa ole-
vien rakennusmuistomerkkien esimerkillistä hoitoa.1070 Valtion omistaman raken-
nusperinnön hoito toimii puolestaan väylänä juurruttaa kansainvälisiä periaatteita 
kansallisiin käytäntöihin.1071 Merkittävänä kansainvälisenä vaikutuksena voidaan 
pitää ajatusta kohteiden autenttisuuden vaalimisesta.1072 
                                                        
1069 Ks. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. “The Ve-
nice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites”, 
1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 6-7 (9 ja 10 artik-
la). 
1070 Rakennusperintöstrategia 2001, 26-42. Museoviraston rakennuttamistoiminnassa toteutetuista res-
taurointikäytännöistä ja pyrkimyksistä kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisessa ks. Marja Sahlberg 
(toim.), Museovirasto restauroi. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 12. Museovirasto. 
Helsinki 2004. 
1071 Kairamo 2005, 25. Kairamo toteaa valtion omistaman rakennusperinnön hoidon ilmentävän hal-
linnollisen tason tavoitteita konkreettisesti. Suomen liittymisen ICCROMin (International Centre for 
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Rakennusperintöstrategiaa seuranneissa priorisoinneissa painotetaan tieto- ja 
rahoituspohjan sekä kunta- ja aluetason voimavarojen lisäämistä. Tärkeänä pide-
tään, että rakennusperinnön hoitoa koskevaa tietoa olisi entistä enemmän saatavil-
la niin julkaisuina kuin sähköisessäkin muodossa. Tiedonsaannin kannalta tärke-
äksi todetaan myös rakennusperintöportaalin, rakennustekniikan keskuksen sekä 
paikallisten korjausrakentamiskeskusten toiminnan kehittäminen. TV-ohjelmat ja 
artikkelisarjat nähdään tärkeinä asenneilmapiirin muokkaajina. Osaavan käytön, 
kunnossapidon ja korjaamisen osalta todetaan ongelmaksi ymmärtämättömyys 
osaavien suunnittelijoiden merkityksestä, vanhoja rakennustapoja tuntevien taita-
jien huono saatavuus sekä alan yrittäjyyden kehittymättömyys. Haasteena pide-
tään asiantuntijatiedon ja käytännön kunnostustoiminnan kohtaamista. Alan tie-
don tulisi saavuttaa omistajat entistä paremmin.1073 

Päämäärää vastaten Museovirasto on julkaissut vuodesta 1994 alkaen korja-
uskorttisarjaa, joka on nykyisin luettavissa myös sähköisesti.1074 Yleisinä periaat-
teina kortistossa korostetaan rakennusosia ja yksityiskohtia säilyttävää, purkamis-
ta välttävää korjaustapaa sekä kohteen kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteelli-
siin arvoihin sekä vanhaan rakennustapaan erityisesti sitoutunutta restaurointia. 
Korjauksen pääperiaatteina korostetaan käyttötarkoituksen valinnan, jatkuvan 
kunnossapidon, asiantuntijan käytön, korjauksen suunnittelun, kuntoarvion, hellä-
varaisen korjauksen, perinteisten materiaalien ja työtapojen, korjauksen korjatta-
vuuden sekä rakennuksen kunnostuksesta kertovan huoltokirjan merkitystä.1075 
                                                        
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) jäseneksi v. 1981 hän toteaa mer-
kinneen uutta väylää kansainvälisten periaatteiden omaksumiseksi. 
1072 Valtion rakennusperinnön hoitoon liittyen Suomessa ks. Mattinen 1997 (a), 20. Autenttisuuden 
suhteen todetaan kiinnitettävän huomiota rakennuksen arkkitehtuurin ohella etenkin rakennusmateri-
aalien, rakennustekniikan ja rakennustavan autenttisuuteen. Myös alkuperäisen käytön säilyttäminen 
saattaa olla tällöin paikallaan. Autenttisuuden todetaan olevan parhaiten koettavissa tunnelmana, alun 
perin rakennukseen rakennettuna, eräänlaisena rakennuksen muuttumattomana ominaisuutena. Vrt. 
Jokilehto 1999, 298. Jokilehto kritisoi viimeisessä lauseessa esitettyä näkemystä suppeana todeten au-
tenttisuuden rinnastuvan siinä identtisyyden käsitteeseen, jolloin seurauksena olisi kohteen ensimmäi-
sen dokumentoitavissa olevan konstruktion ensisijaisuus välittämättä ajan myötä syntyneistä historial-
lisista kerrostumista. Jos ollaan tarkkoja Mattinen viittaa autenttisuudella kuitenkin tunnelmaan, ei vä-
littömästi alkuperäiseen fyysiseen rakennukseen. Näin autenttisuus voidaan rinnastaa Edward Relphin 
ajatukseen paikan hengen säilymisestä sen eri identiteettitekijöiden muutoksista huolimatta. Ks. Ed-
ward Relph, Place and Placelessness. Pion Limited. London 1976, 48.  
1073 Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 6-8, 11-12, 24. 
1074 Korjauskortiston merkityksestä ks. esim. Rakennusperintöstrategia 2001, 37. 
1075 Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 
1.1.2000, 2-6. Korjauskortteja on julkaistu yhteensä 24 kappaletta. Puukaupunkialueita eniten kosket-
tavia kortteja on julkaistu aiheista lämmöneristyksen parantaminen, ulkolaudoituksen korjaus, huopa- 
ja peltikaton korjaus, peltikaton maalaus, ikkunoiden, ovien ja kuistin korjaus, kosteiden tilojen raken-
taminen, keittomaali, öljymaali, tulisijat, puukaupunkien pihat ja aidat, hirsirungon korjaus, pinkopah-
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Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella kortisto oli hämmästyttävän 
tuntematon, eikä sitä välttämättä osattu soveltaa käytäntöön. 

”Otin Museoviraston korjauskortista kopion ja pyysin sen perusteella tarjo-
uksia kylppäriremontin tekijöiltä. Jotkut urakoitsijat kääntelivät sitä ja ihmet-
telivät, mitä siinä haetaan. Ohjeen idea on huone huoneen sisällä, mutta eivät 
tajunneet sitä. Ne, jotka tarjosivat karhunvillaa, me hylättiin heti. Löydettiin 
urakoitsija, joka teki sen käyttämällä eristeenä selluvillaa ja kosteuseristeenä 
leijonapikimattoa. Korjauskortin mukaisesti ei olisi pystynyt toteuttamaan, 
koska tila on niin pieni ja kustannukset olisivat olleet korkeat. Ei tehty tuule-
tusväliä eikä koolauksia. […] Tämä on vieras alue, kun ei tiedä paljon ra-
kennustekniikasta.”1076 (PA04) 

Korjausrakentamisen strategiassa ympäristöministeriö on asettanut ylläpidon 
kulttuurin edistämisen niin ikään keskeiseksi lähtökohdaksi. Omistajalla katsotaan 
olevan keskeinen rooli tarkoituksenmukaisen ja oikein ajoitetun ylläpidon järjes-
tämisessä. Ongelmana pidetään puutteellista kykyä tunnistaa korjaustarve. Haas-
teelliseksi ulottuvuudeksi todetaan taantuvien ja kasvualueiden erisuuntaiset on-
gelmat. Kun vajaakäyttöiset ja tyhjät rakennukset vaativat toisaalla ratkaisuja 
omistuksen, kehittämisen ja purkamisen suhteen, painitaan toisaalla täydennysra-
kentamista ja käyttötarkoitusten muuttamista koskevien ongelmien kanssa. Ra-
kennetun ympäristön hoidon ja asumisen todetaankin olevan kiinteä osa yhteis-
kuntaa, josta erillään niitä ei voi käsitellä.1077 Tämä tulee erityisen selkeästi esille 
verrattaessa Porvoon ja Raahen tilannetta. Vanhassa Raahessa ongelmana ovat ol-
leet tyhjillään olevat, monesti perikuntien omistamat rakennukset. Käyttöönottajia 
ei ole omistajien muutettua muille paikkakunnille.1078 

”En ole sellainen, että haluan kaikki lahot pytingit, vaikka sellaiseksi minut 
on täällä joskus mielletty, ettei mitään saisi purkaa. Mutta kun kävelen, niin 

                                                        
vi, tapettien historia ja pientalon perustuksen korjaus. 
1076 Vrt. Kosteiden tilojen rakentaminen. Korjauskortisto. KK 11. Museovirasto, Rakennushistorian 
osasto. Helsinki 1.1.2000 (1.4.1994), 3-4. Kosteat tilat suositellaan sijoitettaviksi piharakennukseen tai 
vanhaan rakennukseen sovitettuun lisärakennukseen. Vanhan talon sisälle sijoittamisessa pidetään 
etuna läheisyyttä muihin asuintiloihin, mutta puutteina asuinpinta-alan pienentymistä, kosteusriskiä 
sekä arkkitehtonisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen menetystä. Jos sijoittamisessa on päädyttävä 
vanhaan päärakennukseen, neuvotaan kosteat tilat tehtäväksi omana, vanhasta rakenteesta tuuletusra-
olla erotettuna kokonaisuutena. 
1077 Ks. ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 1-6. 
1078 Tyhjillään ei ole ollut pelkästään pieniä puutaloja vaan myös kerrostaloja Kummatin asuntoalueel-
la. Ks. Martti Heikkinen, ”Raahessa mataloitetaan tyhjentyneitä kerrostaloja”. Helsingin Sanomat 
26.10.2005, A 10. 
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4-5 taloa löytyy heti, jotka mä olisin laittamassa nurin. Ne ovat perikuntien 
omistamia, eivät välitä, saavat lahota ja mennä kaamean näköisiksi. Reipon-
kadulla lähellä Jaakobinkaivoa ja Saaristokadulla, ne pitäisi saada purkaa.” 
(RL41) 

Vanhassa Porvoossa ongelmana on toisinaan pikemminkin rakennusten liian te-
hokas käyttö ja paineet käyttötarkoitusten muutoksiin. Vanhojen rakennusten 
muutokset esimerkiksi ravintolatoimintaan tuovat niihin uusia teknisiä ja raken-
teellisia elementtejä, joita voi olla vaikea sovittaa vanhaan rakennustapaan. 

”En voi ketään moittia erityisesti tai ehkä ilmastointipuolta. Ne vaatii aina ne 
järeät putket joka paikkaan. Siinä toivoisi sellaista kehitystä, että pärjättäi-
siin kooltaan pienemmillä laitteilla. Nyt, kun joku kaksikymppinen peltiputki 
vedetään, niin jäljet ovat hurjat vanhassa rakennuksessa. Pienimuotoisempia 
ilmastointilaitteita pitäisi kehittää.” (PL17) 

Täydennysrakentamisen suhteen Vanha Porvoo ja Vanha Raahe poikkeavat kui-
tenkin edellä kuvatusta tilanteesta. Vaikka Raahe on luettu taantuviin, muuttotap-
piosta kärsiviin paikkakuntiin, kohdistuu Vanhaan Raaheen kuitenkin melkoisia 
täydennysrakentamispaineita johtuen sallivasta asemakaavasta ja alueen edullises-
ta sijainnista keskustan ja merenrannan tuntumassa. Vanhassa Porvoossa täyden-
nysrakentamisen mahdollisuuksia rajoittaa huomattavasti tiukempi asemakaava. 

Korjausrakentamisen strategian läpäisevänä periaatteena pidetään ihmisen ja 
rakennuskannan suhdetta, jolloin kiinteistönpitoa ja rakennuskantaa tulisi kehittää 
vastaamaan käyttäjien ja kestävän kehityksen tarpeita. Visiona esitetään, että 
omistajat ja käyttäjät tiedostaisivat rakennusten ylläpito-, korjaus- ja kehittämis-
tarpeet sekä mahdollisuudet ja rakennusten ominaispiirteiden merkityksen. Myös 
monipuolisia ja laadukkaita palveluita sekä tuotteita, luotettavaa tietoa ja toimivaa 
viranomaisohjausta esitetään kehitettäviksi. Strategisiksi päälinjoiksi esitetään ra-
kennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin vakiinnuttamista, korjausrakentami-
sen prosessien ja ohjausvälineiden kehittämistä, osaamisen lisäämistä ja resurssi-
en turvaamista sekä tietotarpeiden tyydyttämistä. Kiinnostavaa on se, että korjaus-
rakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittämiseksi ehdotetaan mm. kiin-
teistöjen muuntojoustavuuden, energiatehokkuuden, hyvän sisäilmaston ja ter-
veellisyyden sekä asuntojen viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden 
edistämistä.1079 Tässä tulee esille se, ettei ylläpito ole vain rakennusten fyysistä 
ylläpitoa, vaan merkittävyyden ylläpitoa ennen kaikkea asuttavuuden ja kestävän 
                                                        
1079 Ks. ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 7-18. 



 401 

kehityksen kannalta. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, miten aikanaan energia-
kriisin puitteissa opastettiin tekemään vanhoille rakennuksille ylimitoitettuja ja 
tuhoisia ratkaisuja.1080 Siksi edellä mainittujen seikkojen suhteen on pidettävä yllä 
kokonaisuuksia hahmottavaa suhteellisuudentajua. 

Rakennetun ympäristön hoitoa sekä korjaus- ja muutostöitä koskeva viran-
omaisohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Korjausrakentamisen stra-
tegiassa ensisijaisiksi todetaan lain 13 §, joka koskee Suomen rakentamismää-
räyskokoelman noudattamista, ja 117 §, joka koskee rakentamiselle asetettavia pe-
riaatteellisia vaatimuksia. Vaikka lainsäädäntö antaa viranomaisohjaukselle puit-
teet, on tulkinnanvaraisuuden todettu johtaneen erilaisiin käytäntöihin. Esimer-
kiksi rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat lain 13 § mukaan vain uu-
disrakentamista sitovia. Korjaus- ja muutostöissä niitä voidaan soveltaa. Ongel-
mana on pidetty kuitenkin rakennusvalvonnan tulkinnoissa esiintyvää kirjavuutta 
soveltamisohjeiden puuttuessa. Lisäksi arvioidaan, että noin puolet korjausraken-
tamiseen liittyvistä toimenpiteistä ovat luvanvaraisuuden ulottumattomissa.1081 

Maankäyttö- ja rakennuslakia on syytä käsitellä tässäkin yhteydessä hiukan 
tarkemmin, koska lain henki tähtää selkeästi ylläpidon kulttuurin edistämiseen. 
Lain 1 §:ssä todettu yleinen tavoite nojaa kaikin puolin kestävän kehityksen tur-
vaamiseen. Rakentamisen ohjauksen tavoitteita määrittelevä 12 § edellyttää puo-
lestaan elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa rakentamista, 
kulttuuriarvojen säilyttämistä, rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunni-
telmallista ja jatkuvaa hoitoa sekä kunnossapitoa. Rakentamiselle 117 §:ssä asete-
tut vaatimukset edellytetään 135 §:n ja 136 §:n nojalla noudatettaviksi rakennus-
lupaharkinnassa. 139 §:ssä purkuluvan saamisen todetaan edellyttävän sitä, ettei 
perinne-, kauneus- tai muita rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja hävite-
tä.1082 Rakennuksen kunnossapidosta säädetään 166 §:ssä,1083 rakennetun ympä-
                                                        
1080 Energiakriisin negatiivisista vaikutuksista rakennusten perusparantamiseen ks. Kaila 2000, 73-100. 
1081 Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 4-5, 13. Uudisrakentamista koskevien määräysten 
soveltamisesta vrt. Ekroos & Majamaa 2005, 595-596. Kirjoittajien mukaan maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) 117.4 § tähtää jouston aikaansaamiseen korjaus- ja muutostöissä, koska korjausraken-
tamisessa ei voida kaikilta osin noudattaa uudisrakentamista koskevia vaatimuksia. Säännös edellyttää 
otettavaksi huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuuden aiottuun käyt-
töön. Koska rakennusten käyttäjien turvallisuus ja terveydelliset olot eivät saa vaarantua, olisi kirjoit-
tajien mielestä kyse eräänlaisesta korjausrakentamista koskevasta alarajasta. 
1082 Koskien rakennuksen purkamista maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 127.2 §:n mukaan lupaa 
ei kuitenkaan tarvita esim. vähäisen rakennuksen, kuten talousrakennuksen purkamiseen, ellei sitä ole 
pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden 
osana. 
1083 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166.1 §:n mukaan rakennuksen omistajan on pidettävä 
rakennus kunnossa koko sen elinkaaren ajan ottaen huomioon terveellisyyden, turvallisuuden ja käyt-
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ristön hoidosta, pitämisestä siistinä ja rakennusluvan mukaisessa käytössä 167 
§:ssä ja pakkokeinoista 182 §:ssä.1084 

Ylläpidon kulttuurin kehittymisestä kertoo se, että 117.3 §:ssä säädetyt ra-
kennuksen korjattavuutta, huollettavuutta ja muunneltavuutta koskevat seikat ovat 
uusia aiempaan rakennuslakiin nähden. 117.5 §:ssä esitetään lisäksi problemaatti-
seksi osoittautunut vaatimus hyvän rakennustavan noudattamisesta. Lainopillisen 
tulkinnan mukaan hyvä rakennustapa perustuu siinä määrin rakentamisen yleiseen 
ammatilliseen kokemuspohjaan ja vallitsevaan käytäntöön, että kyseessä on vel-
voittavuudeltaan varsin heikko oikeusnormi, joka ei poikkea kovin suuresti tavoit-
teellisesta säännöksestä. Juridisessa mielessä hyvään rakentamistapaan vetoami-
nen edellyttäisi huolellista argumentointia ja suhteellisen tarkkaa taustatietoa ra-
kentamistavasta kulloinkin kyseessä olevassa yksittäistapauksessa. Sisällöttömänä 
fraasina hyvään rakennustapaan ei katsota mielekkääksi vedota, koska yksiselit-
teistä hyvää rakentamistapaa ei ole olemassa. Tulkinnanvaraisuudessaan ns. jous-
tavinakin normeina 117 §:n vaatimusten tulisi kuitenkin täyttyä kaikissa raken-
nuslupa-asioissa. Joustava normitus siirtää kysymykset suurelta osin rakennuslu-
paviranomaisen harkintavallan piiriin.1085  Tämä edellyttää luonnollisesti varsin 

                                                        
tökelpoisuuden vaatimukset sekä aiheuttamatta ympäristöhaittaa ja ympäristön rumentumista. 166.2 
§:n mukaan kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltujen rakennusten käytössä ja kunnossapi-
dossa edellytetään otettavaksi huomioon myös rakennussuojelun tarkoitus. Lainopillisesta tulkinnasta 
ks. Ekroos & Majamaa 2005, 736-737. Rakennuksen kunnossapitoa koskien maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) 166 § on kirjoitettu vastaamaan laissa omaksuttua uutta ajattelutapaa. Säädetyn huo-
lehtimisvelvollisuuden nojalla voitaisiin puuttua myös sellaisiin rakennuksen yksityiskohtiin ja sisäti-
loihin, joihin rakennusvalvonnalla ei tavallisesti ole vaikutusta. Selvyyden vuoksi rakennusjärjestyk-
seen ehdotetaan kirjattavaksi määräyksiä koskien sallittua rakennusosien muuttamisen tapaa. Raken-
nuksen käytön ja kunnossapidon todetaan kuitenkin saavan erityisen sisältönsä suojelumääräyksistä. 
1084 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 167.1 § koskee rakennetun ympäristön hoitoa, pitämistä 
siistinä ja rakennusluvan mukaisessa käytössä. 167.2 §:n mukaan kunnan määräämän viranomaisen 
tehtävä on valvoa liikenneväylien, torien, katuaukioiden, puistojen ja oleskeluun tarkoitettujen ulkoti-
lojen täyttävän hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Lainopillisesta tulkinnasta ks. Ek-
roos & Majamaa 2005, 740-741. Laissa on kirjoittajien mukaan luotu uusi kaupungin ulkotilaa hah-
mottava käsite. Kun ulkotilojen valvonta on lain mukaan annettava kunnassa jonkun tähän tehtävään 
erityisesti nimetyn viranomaisen hoidettavaksi, pitävät kirjoittajat merkittävänä ja uutena asiana sitä, 
että tämä viranomainen valvoo myös kunnan omien viranomaisten toimintaa. Epäkohdaksi todetaan, 
etteivät rakennuslupaviranomaiset ole aiemmin voineet vaikuttaa esim. liikennemerkkien tai liikenteen 
opastaulujen sijoittamiseen kaupunkikuvallisesti arvokkaillakaan alueilla. Nimetty viranomainen vas-
taa kokonaiskuvasta, vaikka kullakin viranomaisella säilyy vastuu omalla alueellaan. Omana tulkinta-
na esitän, että säädös on ansiokas murtaessaan eri hallintokuntien välisiä sektoreita. Kokonaisvaltaista 
näkemystä tulisi edistää sektoreita ylittäen myös rakennettua ympäristöä laajemmin kuin vain ulkotilo-
jen viihtyisyyttä ja hyvää kaupunkikuvan täyttymisestä koskien. Puukaupungeissa on ollut ongelmana 
mm. rakennusten vaurioituminen katu- ja kunnallisteknisten töiden johdosta. 
1085 Ekroos & Majamaa 2005, 595-596. Hallituksen esitykseen (HE 101/1998 vp) viitaten kirjoittajat 
toteavat säännöksellä olevan perusta yleisessä rakentamisen ammatillisessa kokemuspohjassa, hallin-
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suurta pätevyyttä, mihin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on kiinnitettykin 
huomiota.1086 Hyvän rakentamistavan sisältöä voidaan luonnehtia myös rakenta-
mista ohjaavissa asiakirjoissa kuten kaavamääräyksissä tai rakennusjärjestyksis-
sä.1087 Juridisen tulkinnan mukainen tapa kytkeä hyvä rakentamistapa rakentami-
sessa vallitseviin käytäntöihin on sen sijaan ongelmallinen, kun nykyistä raken-
tamisen ammattitaitoa pidetään usein nimenomaan puutteellisena. 

Myönteistä on se, että joustava normitus tukee tilannekohtaista harkintaa. 
Samalla tulisi kuitenkin luoda edellytyksiä laadukkaalle harkintaprosessille. Por-
voossa rakennusvalvonnan tukena jo toimii Vanhan Porvoon erityisluonteeseen 
perehtynyt Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä VaPoRa. Vanhan Raahen osal-
ta vastaavana asiantuntijana on toiminut Museovirasto, jolta alueen suojelukaava 
edellyttää pyydettävän lausuntoa.1088 Keskusteluun hyvästä rakennustavasta tulisi 
kytkeä myös käyttäjät, joilla on tuntuma rakennustapaan asuttavuuden kannal-

                                                        
non informaatio-ohjauksessa sekä vakiintuneessa käytännössä. Vrt. Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 
435. Kirjoittajat toteavat termin ”hyvä rakennustapa” olleen rakennusalalla jo vanhastaan käytetty ja 
esiintyvän epämääräisyydestään huolimatta mm. rakennus- ja urakkasopimuksissa. Hyvä rakennustapa 
vastaisi kunakin ajankohtana vallalla olevaa yleistä tietämystä ja käsitystä siitä, millainen rakentami-
nen sitovien sopimusten ja normien lisäksi täyttää rakentamiseen liittyvät odotukset. Kirjoittajat viit-
taavat perusteluissaan niin ikään hallituksen esitykseen (HE 101/1998 vp). 
1086Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999) rakennustarkastajan pätevyysvaatimuksena on so-
veltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (4 §), kun edeltävän rakennusasetuksen (266/1959) 158a 
§:ssä rakennustarkastajalta vaadittiin vain teknikon tutkinto. Korkeampi koulutusvaatimus ei itsessään 
suuntaa asenteita uudisrakentamisesta ylläpitokulttuuriin eikä lisää ymmärrystä hyvästä rakennusta-
vasta, jos muutokset eivät ulotu koulutuksen sisältöön. 
1087 Vrt. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 § 143, kohta 8. Ra-
kennusjärjestyksen mukaan uudisrakennuksissa hyvä rakennustapa tarkoittaisi rakennuksen huolellista 
sovittamista maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä ympäröivään rakennettuun ympäristöön. Käytettävi-
en rakennusmateriaalien tulisi olla tarkoituksenmukaisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia, terveellisiä 
sekä kestävän kehityksen mukaisia. Erityisesti tulisi ottaa huomioon kosteusvaurioiden syntymisen es-
täminen. Rakennukseen tulee myös tehdä riittävän pitkät räystäät, jotta ne suojaavat rakennuksen ul-
koseiniä. Lisäksi ilmanvaihtolaitteiden edellytetään olevan rakennuksen ja ympäristön luonteeseen so-
pivia. Rakennuksen korjaamisessa on puolestaan otettava huomioon kyseisen rakennuksen ominais-
piirteet. Perusteetta ei saa muuttaa alkuperäisen rakennuksen tyyliä eikä heikentää sen rakennushisto-
riallista arvoa. Vrt. Raahen kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 29.5.2002, 21 §. Raa-
hen rakennusjärjestyksessä hyvää rakentamistapaa luonnehditaan vain korjausrakentamisen yhteydes-
sä. Rakennusta täytyisi hoitaa ja pitää kunnossa päästämättä sitä rapistumaan korjauskelvottomaksi. 
Korjaamisessa olisi otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, tyyliä ei saisi perusteetta 
muuttaa alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan tai julkisivuja heikentävään lopputulokseen. Käyt-
tötarkoitusta muutettaessa tuleva käyttö ei saisi tarpeettomasti vaatia vanhan rakennuksen tilojen, jul-
kisivujen, kattojen tai pihapiirin olennaista muuttamista. Suojeltua rakennusta ei saisi muuttaa, korjata 
tai käyttää niin, että rakennuksen suojeluarvo vähenee. 
1088 Lausumisvastuuta siirrettiin v. 2003 Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle, mikä vastasi Museo-
viraston ja maakuntamuseon keskinäistä sopimusta sekä Museovirastoa ja museolaitosta koskevaa 
lainsäädäntöä, joiden perusteella maakuntamuseo rinnastuu toimijana Museovirastoon. Ks. esim. Mu-
seoviraston lausuntoa 21.3.2003 Dno 022/603/2003. 
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ta.1089 Pohdinta hyvästä rakennustavasta kytkeytyy luonnollisesti ihmisen hyvin-
vointiin. Se on kai hyvien rakennusten perimmäinen tarkoitus. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 117 § on yksi niistä säädöksistä, joiden on määrä konkretisoida myös 
lain 1 §:ssä ilmaistu yleinen tavoite hyvästä elinympäristöstä.1090 Selkeästi hyvin-
vointiin viittaavat vaatimukset mm. kauneuden, hygienian, terveyden, käyttötur-
vallisuuden, meluntorjunnan, lämmöneristyksen ja käyttöön soveltuvuuden täyt-
tymisestä. Vaarana on kuitenkin pitäytyä liiaksi normitetun tiedon perusteella jo 
ennalta muodostetuissa käsityksissä ihmisen yleisestä hyvästä sen sijaan, että 
hyödynnettäisiin käyttäjiltä saatua tilanne- ja kohdekohtaista, yksilöllistä koke-
muksellista palautetta. Käytännöt muodostuvat holhoaviksi, jos niissä ohitetaan 
asukkaan omat kokemukset. 

”Viranomaiset tekivät ns. asumistarkistuksen ennen kuin muutettiin taloon. 
Eikö me itse tiedetä, missä pystytään asumaan?” (PA09) 

Rakentamisen toimiessa itsessäänkin vielä oppimisprosessina eivät hyvät ratkai-
sut valkene välttämättä suunnitteluvaiheessa. Rakennus- tai toimenpidelupa-
asiakirjoissa rakentamistapaa koskevat rakenne- ja detaljiratkaisut eivät aina edes 
tule ilmi. Siksi lupakäytännöissä on hyvä edetä asteittain, mihin lainsäädäntö an-
taakin mahdollisuuden.1091 Vaativien kohteiden osalta voidaan vaatia erityissuun-
nitelmia ja tavanomaistenkin kohteiden osalta tarvittavia lisäselvityksiä.1092 Puu-
kaupunkitaloa, niin vanhaa kuin täydennysrakennustakin, voitaisiin aivan hyvin 

                                                        
1089  Tässä voitaisiin käytännössä ottaa huomioon Euroopan neuvoston uudessa puitesopimuksessa 
luonnehdittu käsite “heritage community” kulttuuriperintökohteeseen sitoutuneen ja sitä tuntevan yh-
teisön kokemien arvojen esiin nostamiseksi. Ks. Council of Europe Framework Convention on the Va-
lue of Cultural Heritage for Society. Faro 2005, artikla 12. 
1090 Ekroos & Majamaa 2005, 12-13. 
1091 Asteittaista etenemistä vaatii usein jo vanhan rakennuksen korjaamisen yllätyksellisyys. Maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 79 § on tarpeellinen erityisesti vanhan rakennuksen korjaa-
mista koskevissa lupakäytännöissä, koska siinä annetaan mahdollisuus poiketa vähäisessä määrin lu-
papäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista, jolloin vasta rakennustyön aikana hyväksytetään piirus-
tusten tarkennukset. 
1092 Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 131.1 § (tarpeellisista selvityksistä), 134.3 § (mah-
dollisuudesta vaatia rakennuslupavaiheessa erityissuunnitelmia). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 49.3 §:ssä todetaan, että rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä raken-
nustyön aikana määrätään erityissuunnitelmien ja selvitysten toimittamisesta kunnan rakennusvalvon-
taviranomaiselle. Tätä ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi, jos on kysymys pienehköstä, rakenteiltaan 
ja teknisiltä ominaisuuksiltaan yksinkertaisesta rakennuksesta. Ks. myös Suomen Rakentamismää-
räyskokoelma. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2. Määräykset ja ohjeet 2002. Ympäris-
töministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista. Annettu Helsingissä 8.5.2002, 25. 
Erityissuunnitelmien tarpeen osalta ei mainita kulttuurihistoriallisen arvonsa perusteella vaativaa 
suunnittelukohdetta. 
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pitää vaativana kohteena, joka voidaan täysin pilata huonolla rakennustavalla. Vä-
lineenä rakentamisprosessin aikana tapahtuvalle laadun valvonnalle on olemassa 
myös ns. rakennustyön tarkastusasiakirja. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä 
koskevan seurannan mukaan sen merkitystä rakentamisen laadun varmentamisek-
si ei ole kuitenkaan riittävän hyvin ymmärretty.1093 Paitsi kulttuurihistorialliselta 
arvoltaan niin myös asuttavuudeltaan huonolla rakennustavalla menetetty raken-
nus Vanhassa Raahessa osoittaa tarpeen käyttää tehokkaasti lainsäädännössä 
muodostettuja keinoja. 

”Tästä nimittäin vähän matkaa kaupungille päin peruskorjattiin se Haikaran 
talo, Haikaran Pekan ja Matin talo, niin se on vinksin vonksin joka suuntaan. 
Kun katsot niitä vintti-ikkunoita, niin toisessa on näin ne puut ja toisessa me-
nee alaspäin. Ei ole varmaan ollut minkäänlaista valvontaa silloin, kun se on 
tehty, niin susi kuin olla voi. […] Nämä ovat olleet myynnissä koko ajan, mut-
ta kun kukaan ei niitä osta, kun ovat niin hirveän näköisiä. […] Se on hirveä 
häpeäpilkku ja kesken vieläkin. Siinä oli sellainen juttu, että siinä oli yksi 
opiskelija. Asui ja muutti kesken vuoden pois, kun lattialla ollut vesiastia oli 
jäätynyt. Oli ollut siinä ovenpielessä, se ensimmäinen yksiö tuolla päässä. Oli 
ollut ihan riitteessä aamulla.”1094 (RA27) 

 

                                                        
1093 Tarkastusasiakirjasta ks. maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 77 §. Tavoitteiden puut-
teellisesta toteutumisesta ks. ympäristöministeriön selvitystä Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. 
Arvio laista saaduista kokemuksista 2005, 70-78. Joissakin kunnissa tarkastusasiakirjan käyttö on jo 
omaksuttu, mutta toisissa sen merkitystä ei ole oivallettu, jolloin täyttäminen on jäänyt muodollisuu-
deksi. Rakennuttajat ja urakoitsijat eivät palautteen mukaan juuri miellä sen estävän rakennusvirheitä. 
Varsinkaan pientalorakentajat eivät pitäneet asiakirjaa tärkeänä eikä pääsuunnittelija, vastaava työn-
johtaja tai rakennusvalvonta ollut sitä riittävästi korostanut. 
1094 Vrt. lausuntoon “Raahen Reiponkatu 20:n purku- ja uudisrakennuslupa”. 258/603/1996. Museovi-
rasto 28.1.1997. Kadunvarsirakennuksen todetaan olevan tyydyttävässä kunnossa, jolloin purkamiselle 
ei ole perusteita. Vrt. samaa rakennusta koskevaan lausuntoon ”Asunto Oy Jaakobinkaivon rakennus-
lupahakemus, Reiponkatu 20 (tontti II-8-49)”. 87/603/97. Museovirasto 6.10.1997. Lausunto koskee 
nyt rakennuksen perusparannusta ja laajennusta. Museovirasto ei puolla suunnitelmia jakaa pienehkö 
rakennus neljäksi yksiöksi, joista pienimmät tulisivat asuttavuudeltaan epäinhimillisiksi. Rakennuksel-
le luonteenomainen huonetilasarjakin katkeaisi. Välipohjan puhkaisua parvea varten ei pidetä soveli-
aana, koska vanhoille huonetiloille ominainen selkeä rajautuminen rikkoutuisi ja portaat veisivät pie-
nissä huoneissa liikaa tilaa. Suunnitelmien lähtökohdaksi asetetaan korkeintaan kahta asuntoa. Kor-
jaamisessa kehotetaan noudattamaan Museoviraston korjauskorttien periaatteita. Raahen rakennusval-
vonta ei ottanut tätä lausuntoa huomioon, vaan myönsi 5.11.1997 rakennusluvan (lupa n:o 172 – 1997) 
Arkkitehtuuritoimisto Tapani Liskon suunnitelmien toteuttamiseksi. 
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Kuva 20. Talo Vanhan Raahen Reiponkadulta. Vanhan rakennustavan laatua ymmärtä-
mättä rakennus on pilattu uusimalla se materiaaliltaan ja detaljoinniltaan. Rakennuk-
sen sisätilat on muutettu Museoviraston lausunnon vastaisesti pieniksi yksiöiksi, jol-
loin vanhojen huonetilojen ja tilasarjojen luonteesta ei ole säilynyt mitään nykyasuk-
kaan asumisviihtyisyyden hyväksi. Myönteisenä voidaan kaikesta huolimatta pitää sitä, 
että kohua ja keskustelua herättänyt talo lienee muodostunut alueella vaikuttavam-
maksi herätteeksi vanhaa rakennusta kunnioittavan restauroinnin puolesta kuin yksi-
kään korjauskortti. Moitteettomasti restauroitu talo saattaa herättää ihastusta, mutta 
voidaan myös ohittaa huomaamatta. Karkeat virheet ja menetykset saattavat olla py-
säyttävämpiä. Mielekkäiksi ne muuttuvat silloin, jos niistä osataan ottaa opiksi. Virhei-
tä tulee toki pyrkiä ennakoiden välttämään. Kun niitä kuitenkin sattuu, voidaan ne 
kääntää positiiviseksi voimaksi. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Vakuuksia rakentamisen laadulle tulisi vaatia jo rakennuslupahakemukseen liitet-
tävien pääpiirustusten ja selvitysten osalta.1095 Tämä edellyttää rakennusvalvon-
nalta valpasta tulkintaa kyseiseen ympäristöön soveltuvasta rakentamistavasta. 

                                                        
1095 Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 131 § (pääpiirustuksista ja mahdollisista lisäselvityk-
sistä). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49.1 §:ssä pääpiirustuksiin luetaan kuuluviksi 
asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Ks. myös Suomen Rakentamismääräyskokoel-
ma. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2. Määräykset ja ohjeet 2002. Ympäristöministeriön 
asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista. Annettu Helsingissä 8.5.2002, 20-24. Ohjeissa 
pohja- ja leikkauspiirustusten tarkkuudeksi todetaan yleensä 1:100, pienissä kohteissa myös esim. 1:50. 
Osapiirroksissa esitetään tarvittavat täsmennykset soveltuvassa mittakaavassa, koskien myös jul-
kisivupiirustuksia pinnan ja rakennusosien koristelun suhteen. Julkisivuista määrätään esitettäväksi 
mm. pintojen ja rakennusosien materiaali, pintakäsittely, väri sekä rakennuksen ulkopuolella näkyvät 
rakennuksen toimintaan, ulkoasuun ja tyyliin vaikuttavat ratkaisut. Rakentamiselle asetettujen vaati-
musten täyttymiseksi voidaan vaatia lisäselvityksiä, kuten värityssuunnitelma, istutussuunnitelma ja 
rakennushistoriallinen selvitys. Myös asemakaavamääräyksissä voi esiintyä tarkennettuja vaatimuksia. 
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”Kun siellä lukee lauta piirustuksessa, niin se on suhteellinen käsitys. Siellä 
pitäisi sanoa, että minkälainen lauta. Jos ei arkkitehtipiirustuksissa sanota, 
että minkälainen lauta, kaupungin pitäisi vaatia ennen hyväksymistä, että kir-
joittakaa, minkälainen lauta siihen on ajateltu. Siinä lukee, että neljän tuu-
man räippälauta. Sanottaisiin, että me ei hyväksytä, pitää olla kahdeksan 
tuumaa.” (RA29) 

Useiden rakennustapaa koskevien ratkaisujen ollessa luvanvaraisuuden ulottumat-
tomissa ja lupaharkinnan ollessa toisinaan epäpätevää tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
rakentamisessa vallitsevien käytäntöjen parantamiseen. Epäselvyyttä hyvästä ra-
kennustavasta hälventävät alueittaiset rakennustapaohjeet niin rakennusvalvonnan 
kuin rakentajienkin tukena. Myös asemakaavoja ja rakennusjärjestyksiä voitaisiin 
käyttää tehokkaammin hyvän rakennustavan kriteereiden esiin nostamiseksi. Kri-
teerit ovat luonnollisesti hyvin erilaiset esimerkiksi vanhalla puukaupunkialueella 
ja modernissa lähiössä. Yleisempiäkin hyvän rakennustavan reunaehtoja voita-
neen silti laatia. Melko selkeänä voidaan pitää kestävyyttä ajassa ja käytössä, jol-
loin tärkeä rakennuksen laatutekijä olisi ikääntymisen kyky. 117 §:n säädöksiä pa-
rantaisikin suora maininta kestävästä kehityksestä ja elinkaariominaisuuksista, ku-
ten on tehty lain tavoitteita linjaavissa säädöksissä 1 § ja 12 §. Ikääntymisen ky-
kyä ilmaisee jo säädöksessä edellytetty korjattavuus, huollettavuus ja muunnelta-
vuus sekä rakenteiden lujuus ja vakaus. Huomiota voitaisiin kiinnittää myös sii-
hen, miten materiaalit ja rakenteet ilmaisevat ajankulumista luonnonolosuhteiden 
ja käytön aiheuttamana muutoksena: ränsistymisenä tai patinoitumisena. Seuraa-
vasta päätellen puukaupunki on vasta historiansa alkutaipaleella. 

”Meidän kauppiastalo on hyvin rakennettu, kun ottaa huomioon, että on nel-
jästä kehikosta kötystetty kasaan, niin on hyvin tehty. Mikään asia ei viittaa 
siihen, että se häviäisi siitä tuhanteen vuoteen. Kiinnostuneille olen näyttänyt 
julkisivua. Lankun korkeus on 305 mm, paksuus 55 mm, alkuperä vuodelta 

                                                        
Ks. Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 
22.06.1993, 5 §. Rakennuslupahakemukseen edellytetään tavanomaisten rakennuslupapiirustusten li-
säksi tarvittaessa myös tontin käyttösuunnitelma, katujulkisivupiirustukset sekä julkisivupiirustuksia 
muista tontilla olevista rakennuksista, viereisten tonttien naapurirakennusten julkisivu- ja leikkauspii-
rustuksia sekä perspektiivipiirustuksia tai pienoismalli. Tämän tapaisin vaatimuksin tähdätään selvit-
tämään hankkeen soveltuvuutta ympäristöönsä, ei niinkään rakennustapaa koskevia detaljiratkaisuja. 
Vanhaa Raahea koskien esitetään melko samanlaiset tarkennukset rakennuslupa-asiakirjoihin lukuun 
ottamatta perspektiivikuvia ja pienoismallia. Ks. esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmä-
ki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984, 4 §. 
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1828. Eikä mene miksikään, jos joskus viitsii vähän maalata. Eikä ilman 
maalaustakaan mene kahteensataan vuoteen.” (PAY14) 

Kun tarkastellaan vielä säädöksen 118 § juridista tulkintaa voi yhtyä Korjausra-
kentamisen strategiassa ilmaistuun ongelmaan lain tulkinnanvaraisuudesta ja oh-
jeistuksen tarpeesta. 118 §:ssä edellytetään, että rakentamisessa, rakennusten kor-
jaus- ja muutostöissä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa sekä rakennuksen tai 
sen osan purkamisessa huolehditaan siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteel-
lisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Kielto turmella on läh-
tökohtainen, joten sen arvellaan turvaavan rakennettuun kulttuuriympäristöön liit-
tyviä arvoja suhteellisen tehokkaasti. Turmelun välttäminen koskee kaikkia edel-
lytykset täyttäviä kohteita riippumatta siitä, onko ne suojeltu kaavassa vai raken-
nussuojelulain nojalla. Selkeinä tapauksina juridinen tulkinta pitää kuitenkin jo 
suojeltuja tai inventointeihin lukeutuvia kohteita. Ongelmia ilmenee siten välit-
tömästi, jos kaavat tai inventoinnit eivät ole ajan tasalla. Kohteiden määrittämisen 
lisäksi säädöksen soveltaminen edellyttää ilmaisun ”turmella” tulkintaa eli harkin-
taa siitä, milloin rakennus tai kaupunkikuva katsotaan turmeltuneeksi. Selvänä ju-
ridinen tulkinta pitää sitä, että kohde turmeltuu, mikäli se poistuu kokonaisuudes-
saan.1096 Jos juridisesti selkeä turmeltuminen merkitsee kohteen poistumista, tarve 
syvällisemmille pohdinnoille lienee selvää. Luontevalta tuntuu kytkeä turmeltu-
minen hyvän rakennustavan ja huolenpidon puutteeseen. Hyvän rakennustavan 

                                                        
1096 Ekroos & Majamaa 2005, 597-599. Kirjoittajat toteavat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
118 §:n velvoittavaksi rakennus- ja toimenpidelupaharkinnassa, vaikka siihen ei viitatakaan suoraan 
rakennuslupaharkintaa koskevissa säännöksissä, kuten esim. 117 §:ään. Selkeissä tapauksissa säännös-
tä voitaisiin käyttää myös ns. jälkivalvonnan perustana koskien 182 § mukaisia pakkokeinoja eli uhka-
sakkoa ja teettämisuhkaa. Purkamista hienovaraisemmassa turmelun tulkinnassa kirjoittajat viittaavat 
ohjeellisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin, joissa asemakaavalla suojeltujen rakennusten 
kaavamääräyksiä on tulkittu siten, että puiset ikkunarakenteet voidaan korvata alumiini- ja muovira-
kentein. Ks. päätökset KHO 31.5.1996/1786 sekä KHO 31.5.1996/1787. On ongelmallista, jos lain 
säädöksen tulkinta johdetaan oikeustapauksista, jotka on ratkaistu asemakaavamääräyksen puutteelli-
sen sisällön perusteella. Kyseisissä tapauksissa asemakaavamääräykset kieltävät julkisivun tyylin tur-
meltumisen, mutta eivät anna määräyksiä esim. rakennusmateriaalista. Ratkaisut sallia muovi- ja alu-
miinirakenteiset ikkunat on perusteltu sillä, ettei julkisivun tyyli muutu. Lain tulkinnalta odottaisi kui-
tenkin pohjaa pikemminkin sille, minkälaisia asemakaavamääräyksiä tulisi luoda, jotta niillä voitaisiin 
estää turmeltuminen. Tulkinta voisi perustua suojeluasiantuntijoiden ponnistuksille rakennusten tur-
meltumista vastaan. Ks. esim. suositeltavasta ikkunoiden korjaamisesta Ikkunoiden korjaus. Korjaus-
kortisto. KK 8. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 1.1.2000, 2-3. Kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan rakennuksen ikkunoita korjattaessa tavoitteena pidetään kaikkien olemassa olevien ik-
kunoiden säilyttämistä mahdollisimman vähäisin muutoksin. Jos uusiminen on välttämätöntä, suositel-
laan profiililtaan täsmälleen entisen mallin mukaisen ikkunan tekemistä. Perusteena säilyttävälle me-
nettelylle pidetään mm. vanhan puuaineksen laatua sekä detaljoinnin merkitystä rakenteellisen kestä-
vyyden kannalta. 
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osalta tämä ei tosin pitkälle auta, jos sen suhteen tyydytään tavanomaisiksi muo-
dostuneisiin käytäntöihin. Korjaus- ja muutostöiden ohjeistuksessakin lähdetään 
itse asiassa monesti ajatuksesta, että nykyään ei osata rakentaa. 

”Siinä on tietty logiikka, että märkätilat otetaan ulos hirsirungosta, mutta se 
on tietyllä tavalla antautumista sen edessä, ettei osata rakentaa, koska ei ne 
märkätilat siellä hirsirungon sisällä ole sen turmiollisempia, jos ne on tehty 
oikein. Kun tuuletus on järjestetty kunnolla, ei synny liian suurta kosteus-
kuormitusta. Minä en pelkää niitä varsinkin, kun on hyvät timpurit, jotka te-
kee oikein.” (PAY14) 

3.5.3 Asuen koettu rakennustapa 

Vanhan rakennustavan kokeminen edelleen mielekkääksi edellyttää siihen liitty-
vien laadullisten ominaisuuksien ymmärtämistä mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesti.1097 Rakenteellisen toimivuuden perusteena on pohjimmiltaan se, mitä kaik-
kea hyvää puutalo suo siinä asuvalle ihmiselle. Turhan usein vanhaa rakentamis-
tapaa sovelletaan vain näennäisesti, yksipuolisesti visuaalisin periaattein. Kun ik-
kunoissa esimerkiksi noudatetaan vanhaa ruutujakoa, toteutetaan se usein perin-
teisestä poikkeavin detaljiratkaisuin. Tällöin myös visuaalinen ilme on lopulta 
vain hiukan sinnepäin. Suojelun asiantuntemus painottaa nykyään täsmälleen 
vanhojen rakenneratkaisujen ja materiaalien käyttämistä korjaamisessa, ovathan 
ne osoittaneet vuosien saatossa toimivuutensa. Hyvin korostettuna päämääränä 
voidaan silti havaita myös visuaalinen lopputulos etenkin julkisivujen osalta osa-
na historiallista kaupunkikuvaa. Kaavamääräyksissäkin edellytetään monesti sitä, 
että kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä luonne säilyy rakennusten 
korjaus- ja muutostöissä.1098 Hyvän rakennustavan merkitystä on vaikea edistää, 

                                                        
1097 Vrt. Maire Mattinen, ”Puusta taloksi – kokemuksella luonnollisesti”. Muistomerkki. Puusta perin-
nöksi. Juhlakirja Pekka Kärjelle 16.4.2000. Museovirasto. Helsinki 2000, 21. Mattisen mielestä olisi 
olennaista ymmärtää rakenteiden, liitosten, materiaalien ja jopa koristeiden rakenteellinen toimivuus – 
se, miksi ne ovat sellaisia kuin ovat. 
1098 Vrt. Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 10; Vanha Porvoo, 1. 
kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. Korjaustöitä koskevia 
erityismääräyksiä perustellaan rakennusten kaupunkikuvan kannalta arvokkaan luonteen säilymisellä 
ja eheytymisellä sekä vanhan rakenteen säilymisen edistämisellä. Ks. myös Vanha kaupunki, ensim-
mäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistet-
tu 3.5.1984; Vanha kaupunki, toinen osa: Rantakadun kortteli. Asemakaavan muutos, Akm 95. Raahen 
kaupunki, vahvistettu 14.3.1986; Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkatorin ympäristökorttelit. Asema-
kaavan muutos, Akm 100. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986. Kaavoissa sr-merkinnällä suojeltu-
jen rakennusten korjaus- ja muutostöissä rakennusten rakennustaiteellisen, historiallisen ja kaupunki-
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jos rakenteellisen oikeaoppisuuden mielletään palvelevan ennen kaikkea mahdol-
lisimman viimeistellysti vanhaa rakennetta vastaavaa ulkomuotoa. 

”Niin se on se ulkoasu, mikä ratkaisee, mutta on pienistä detaljeista kauhean 
paljon kiinni, ikkunasmyygit ym. detaljit ja räystäs. On äärettömän tärkeää 
millaisen muodon ne saa, ja on enemmän muoto kuin materiaalikysymys.” 
(MV46) 

Restaurointina pidetään vanhaa rakennusta ja sen kulttuurihistoriallista arvoa 
kunnioittavaa korjaamista. Useimmiten näitä toimenpiteitä voitaisiin tuoda esille 
yhtä hyvin ihmisen hyvinvointia kunnioittavana rakennustapana. Kun ylikorjatun 
talon todetaan menettäneen kulttuurihistoriallisen arvonsa, miksei samalla puhut-
taisi asuttavuuden heikkenemisestä?1099 Käyttäjälle kulttuurihistoriallisen, raken-
nustaiteellisen tai kaupunkikuvallisen arvon merkityssisältö voi jäädä abstraktiksi. 
Historiallinen ympäristö esitetään usein myös vaativana ja velvoittavana. Anne-
taan mielikuva, että vanhassa rakennuksessa on puutteensa ja rajoituksensa, joi-
den kanssa tulisi oppia elämään. On oltava sopeutuva, uhrautuva ja hyväksyvä.1100 
Tämä on monen historiallisen rakennuksen osalta turhaa moralisointia, joka vain 
vahvistaa kielteistä asennoitumista. Onhan aivan nykyaikainen kerrostalokin elä-
mäntapaa rajoittava mitä suurimmassa määrin. 

Suojelussa on kyse pitkälti rakennuksista huolta kantavan asenteen mukaises-
ta argumentoinnista. Esimerkiksi Vanhan Porvoon korjaus- ja kohennustöitä kos-
kevien kaavamääräysten tarkoitukseksi todetaan kaupunkikuvan vaalimisen ohel-
la sen varmistaminen, että käytetyt materiaalit ja rakenneratkaisut edistävät van-
han rakenteen säilymistä.1101 Vanhan rakenteen säilymisen edistäminen tulee kaa-
vamääräyksissä esille erityisesti edellytettäessä perinteisten hengittävien maalien 
käyttöä, käytettävien materiaalin osalta rakennusosan fysikaalisen toimivuuden 
säilyttämistä, vanhan rakennusmateriaalin ensisijaista hyödyntämistä ja uusilta 
materiaaleilta laadullista vastaavuutta.1102 Nämä ovat sinänsä varsin edistykselli-

                                                        
kuvan säilymisen kannalta merkittävän luonteen edellytetään säilyvän. 
1099  Kulttuurihistoriallisen arvon kunnioittamisesta ja menettämisestä korjaustöiden yhteydessä ks. 
Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 
1.1.2000, 2, 4. 
1100 Ks. esim. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 3, 49. Sinänsä 
hauskalla tavalla ohjeistossa kehotetaan hyväksymään esim. vanhan talon mutkia ja epäkäytännölli-
syyttä siinä missä hyväksytään vanhat ryppyiset isoäiditkin. Isoäidit eivät ole kuitenkaan pelkästään 
ryppyisiä eivätkä vanhat talot ongelmallisella tavalla mutkikkaita, vaan myös monella tavalla antoisia. 
1101 Vanha Porvoo. Asemakaavan selostus. Porvoon kaupunki 25.01.1993, 10. 
1102 Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asemakaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. 
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siä korjaamisen tapaa linjaavia kaavamääräyksiä.1103 Ei olisi kuitenkaan pahit-
teeksi tuoda käytännönläheisemmin esille syitä, miksi vanhan rakenteen ja raken-
nustavan säilyminen on eduksi. Nyt korjaus- ja muutostöiden luonnetta perustel-
laan rakennuksen historiallisen ja arkkitehtonisen arvon, kaupunkikuvan sekä ra-
kennuksen ja ympäristön ominaisluonteen säilymisen kannalta.1104 

Kun kaavamääräyksissä edellytetään lisäksi otettavan huomioon Vanhan Por-
voon rakennustapaohjeisto, olisi se kaavamääräyksiä ja -selostusta luontevampi 
väylä tuoda esiin korjaus- ja muutostöissä suositeltavien ratkaisujen merkitystä 
asumisviihtyvyyden kannalta. Jossain määrin näin tehdäänkin. Esimerkiksi vanhat 
ikkunanpuitteet todetaan valmistetuiksi tiiviistä ja vahvasta ydinpuusta, jolloin ne 
voitiin muotoilla kevyiksi ja sisäänpäin oheneviksi, mikä lisää sisätilojen valoi-
suutta. Nykyisestä, lannoittein kasvaneesta puutavarasta ei kestävyydeltään ja di-
mensioiltaan vastaavia puitteita voi sahata.1105 Raahen vanhaa kaupunkia koske-
vissa ohjeissa talonomistajille selitetään myös, miten julkisivun pilastereilla ja lis-
toilla on hirsirakennetta suojaava ja veden valumista ohjaava toiminnallinen mer-
kitys pelkän julkisivua koristelevan ja jäsentävän tarkoituksen ohella.1106 Pääpiir-
teissään mainittujen rakennustapaohjeistojen kerronta lähtee kuitenkin vanhalle 
rakennustavalle historian myötä tyypillisiksi muodostuneiden ominaisuuksien 
esittelystä tyyliin, näin on ollut ja siksi näin on hyvä tehdä jatkossakin. On kui-
tenkin vain eduksi, mitä moniulotteisemmaksi ymmärrys suositeltujen korjaus- ja 
rakennustapojen merkityksestä kasvaa, kuten nyt jo ikkunoiden osalta monesti 
nähdään. 

                                                        
1103 Vrt. edellinen Vanhan Porvoon suojelukaava Vanha Porvoo, asemakaavan muutos kortteleille I, II, 
III ja IV. Porvoon kaupunki, vahvistettu 27.8.1974. Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostöissä 
kaavamääräys edellyttää historiallisesti arvokkaan ja kaupunkikuvallisesti merkittävän luonteen säi-
lymistä. Erityismääräyksissä edellytetään rakennukselle ominaisten yksityiskohtien ja käytetyn mate-
riaalin säilyttämistä tai niiden laadun huomioon ottamista entistettäessä. Vanhan Raahen suojelukaa-
voissa sr-merkinnällä suojeltuja rakennuksia koskeva kaavamääräys on sisällöltään Vanhan Porvoon v. 
1974 suojelukaavan määräystä vastaava. Ks. kaavoista esim. Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kir-
konmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984. 
1104 Ks. säilytettäviä rakennuksia koskevat erityismääräykset Vanha Porvoo, 1. kaupunginosa. Asema-
kaavan muutos. Porvoon kaupunki, vahvistettu 22.6.1993. 
1105 Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 24, 30. 
1106 ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste. (n.d.), 27. Vrt. Vanha Porvoo – ra-
kennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 22. Tässä ohjeistossa listojen merkitystä kuva-
taan puolestaan lähinnä ulkonäöllisen rikkauden ja aitouden kannalta: ”Yksityiskohdat elävöittävät 
julkisivua ja historiallista katutilaa. Lähes aina on parempi säilyttää alkuperäiset listoitukset, koska uu-
sittu julkisivu vaikuttaa helposti kulissimaiselta.” 
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”Olen vaalinut erityisesti ikkunoita, jotka on vanhaa tiivistä ja punaista iki-
puuta, yli 150 vuotta vanhoja. […] Ihmiset pettyy varmasti ajan myötä uusiin 
juustopuuikkunoihin.” (PA09) 

”Ja sitten älytöntä ikkunoiden vaihtamista. Vähän väliä joutuvat tiiviimpään 
vaihtamaan. Eihän näissä vanhoissa joudu kuin joskus kittaamaan ja vähän 
rappaamaan ja maalaa. Nämähän on niin tiheäsyistä puuta, että niitäkin ai-
van suotta vaihdetaan paljon, niihin harvasyisiin ikkunoihin. Tuossakin on 
Saaristokadulla yksi uusi talo. Se on rakennettu, kun ollaan tässä asuttu. Sii-
hen on nyt jo yhdet ikkunat vaihdettu sen jälkeen, oikein huvittaa. Se on tuh-
lausta ja kallista remonttia.” (RA23) 

Suojelun puitteissa olisi mahdollista huomattavasti nykyistä enemmän argumen-
toida ratkaisuja hyvän asumisen kannalta. Näin suojelu voisi toteutua nykyistä pa-
remmin puukaupungin jatkuvuutta tukevana hyvien ominaisuuksien vaalimisena, 
mutta tarvittaessa myös puutteiden korjaamisena. Korjausrakentamisen strategia 
ennakoi asenteellista suunnan muutosta korostaessaan ihmisen ja rakennuskannan 
suhdetta tavoitteena tilanne, jossa käyttäjillä olisi tuntuma rakennusten ominai-
suuksiin, niin kehitystarvetta osoittaviin puutteisiin kuin myönteisiin seikkoi-
hin.1107 Siinä ilmaistaan selkeä myönteisyys myös rakennuskannan muutoksiin 
käyttäjien kokemusten perusteella. On tietysti huomattava, että korjausrakentami-
sen kenttä on hyvin laaja, eikä strategiassa ole pitäydytty vain restaurointia vas-
taavassa korjaamisessa. Puukaupunkien osalta voidaan kuitenkin olettaa, että 
asumiseen liittyviä arvoja ja mahdollisuuksia aktiivisesti esiin nostamalla vahvis-
tetaan pikemminkin säilyttäviä kuin muuttavia asenteita. Asuttavuudesta puhumi-
nen ei siten johda välttämättä menetyksiin olemassa olevan rakennuskannan säi-
lymisen kannalta. Ajateltaessa puukaupunkia edelleen kehittyvänä kulttuuri-
ilmiönä todellisten puutteidenkaan löytymistä ei tulisi pitää menetyksenä vaan 
saavutuksena, jolloin ne ovat ympäristön hyvien ominaisuuksien kanssa yhteen-
sopivuutta hakevan elämäntavan myötä havaittuja. 

Haastatteluissa nousi voimakkaasti esille kokemus puutalon terveellisyydestä. 
Monella oli sanottavaa siitä, miten terveydentila oli parantunut sen jälkeen, kun 
oli muutettu muunlaisista asumismuodoista vanhaan hirsirakenteiseen puutaloon. 
Kun talo on terve, niin myös ihminen. Kokemukset vahvistavat viime vuosikym-

                                                        
1107 Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 7-18. 
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meninä tehtyjä havaintoja terveydellisistä ja rakenteellisista ongelmista liian tii-
viiksi rakennetuissa taloissa.1108 

”Rivitalosta muutettiin ja tyttöjen räkätaudit loppuivat heti. […] Kun ei asuta 
pullossa, on terveellisempi.” (PA06) 

”Ollaan oltu terveempiä sen jälkeen, kun muutettiin tänne, vaikka rakenta-
misprosessi on ollut valtavan stressaavaa. Runsas puolitoista vuotta on asuttu, 
eikä ole ollut yhtään flunssaa, vaikka mieskin on yli 80-vuotias. Uskon, että 
ilman laatu on hyvä, koska paikka on aika korkealla ja varsinkin sisäilma 
puutalossa. Ei täällä kauhean lämmintä ole, ja lattiat saattavat olla kylmät. 
Sieltä täältä vetää, mutta jotenkin fyysisesti on parempi olo, ei ole jokavuoti-
sia flunssia.” (PA02) 

”Minulle on tärkeää, että on tällainen puutalo, koska en pysty olemaan osa-
ketalossa, kun olen astmainen ja allerginen. Siellä on niin kuiva ilma.” 
(RA32n) 

”Kun ovat asuneet uudessa talossa koko ikänsä, eivät tule ajatelleeksi. Tässä 
talossa on ylivoimaisesti paras ilmanvaihto. Täällä ei tuuleteta ikinä, kuin 
joskus kuuman kesäpäivän jälkeen illalla.” (PA08) 

Tämä on hirveän lämmin talo, hirrestä rakennettu koko talo. Nythän on ru-
vettu puhumaan, että se on terveellinen. Hometta ei ole ilmennyt missään. […] 
Talossa pitää ilma kiertää, pääsee kuivamaan. Siksihän ne lahoavat, kun ilma 
ei pääse kiertämään. Tämä on tehty korkealle kivijalalle, alla pystyy kävele-
mään, siellä pystyy ilma kiertämään, samoin vintissä. Sehän se pitää kuivana. 
Nykyään, kun tehdään hiekkakakuille ja muille, niin homettahan siellä on. Ja 
vintissä märät villat ja pikkuinen tuuletus, kaikki kosteus menee sinne. Ja 
muovia on seinät täynnä, kun villa vaatii sen muovin, muuten se ei eristä. 

                                                        
1108 Ks. esim. Lämmöneristyksen parantaminen. Korjauskortisto. KK 2. Museovirasto, Rakennushisto-
rian osasto. Helsinki (1.4. 1994) 1.1.2000, 4. Tässä ohjeessa hirsirunkoa varoitetaan varustamasta höy-
rytiiviillä kerroksella, koska rakenteen ominaisuutena on hengittävyys. Rakenteen vaurioitumisen 
ohella viitataan myös sisäilman terveellisyyden heikkenemiseen ns. pullotalossa. Rakennustapaohjeis-
sa ei tämänkaltaisista asioista mainittu. Ks. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. 
Porvoo 1989, 18-19. Ohjeistossa todetaan, että hirsirungon ominaisuudet kannattaa säilyttää rakentei-
den toimintaperiaatteita muuttamatta. Korjattaessa rakenteiden tuntemus todetaan tärkeäksi. Perusteita 
ei kuitenkaan mainita. Lisäeristyksen tarvetta kehotetaan harkitsemaan, jos interiööri on hyvin säilynyt, 
jotta ei menetettäisi jotain ainutlaatuista. Vrt. ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Mo-
niste (n.d.). Vanhaa Raahea koskevassa ohjeistossa hirsirungon ominaisuuksia ei ole käsitelty muutoin 
kuin kivijalkaa käsittelevässä kappaleessa kantavana, mutta joustavana, kivijalan pientä painumista 
myötäilevänä rakenteena. 
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Tämmöinen hirsiseinä, on vain hirsi, pinkopahvi ja tapetti tai joku levy.” 
(RA33) 

Hirsirunko koettiin myös vankkana ja kestävänä. Uusiin rankorakenteisiin ja levy-
tettyihin taloihin suhtauduttiin jopa melkoisella ylenkatseella. Niitä tuskin edes 
pidettiin puutaloina. 

”Puurakenne on sikäli hyvä, että runko ja perusrakenne säilyy. Puu on niin 
kovaa, että kirvesmies sanoi rikkovansa työkalut, mutta pintamateriaalit, 
oven pielet ym. kuluvat koko ajan. […] Nimenomaan hirsirunko, joka on jy-
kevä ja kantava ts. perusrakenne, kestää.” (PA07m) 

”En haluaisi asua pahvitalossa. Uudenkin pitäisi olla kunnon hirsitalo, mutta 
ei sellainen kuin nykyisin tarjolla olevat tyyppitalot.” (PA09) 

”Ennen on tehty hirrestä talot. Nyt, kun ne tehdään laudasta ja elementistä. 
Niin tämä on erilailla asumiskelpoisempi, kuin joku tuommoinen lautahökke-
li.” (RA32n) 

Asumisen mieluisuutta lisäsivät myös vanhan rakennuksen mittasuhteet. 

”Mä vertaisin näitä uusia ja vanhoja sillä tavalla, että näissä vanhoissa on 
kattokorkeus korkeampi, kuin uusissa on ollut, nythän ne taas nousee. Ikkunat 
on kapeat ja korkeat, niin täällä riittää valoa hirveästi. Eli nämä vanhat mit-
tasuhteet on jotenkin mukavammat elää ja asua, kuin näiden uusien talojen 
matalat. Jossain saattaa koko seinä olla pahimmillaan ikkunaa, ja kuitenkin, 
kun on pitkät räystäät suojana ja matalat katot, niin ne on pimeitä, vaikka on 
koko seinä ikkunaa täynnä. Se ei ole viisasta, eikä järkevää. Sitä on pitkään 
rakennettu hirveän epäinhimillisesti.” (RA28m) 

”Kun menee noihin nykyaikaisiin rivitaloihin, niin tuntuu, että pää hipoo kat-
toa ja tuntuu ahdistavalta.” (RA33) 

Perinteisissä kulttuureissa suuri osa välineistä on ollut sellaisia, että niiden miele-
käs käyttötapa on avautunut luonnostaan ihmisen ja välineen välittömässä suh-
teessa.1109 Tämä voi johtua siitä, että välineet on tehtykin arjen käytännöissä. Ny-
kyisin välineet valmistetaan useimmiten ihmisen oman elämänpiirin ulkopuolella 
eikä käyttötapa ilmene aistihavainnon perusteella. Elämänhallinnan kannalta 

                                                        
1109 Rauhala 2005, 95. Rauhala selittää ihmisen kykyä käyttää luonnostaan joitain välineitä mm. aisti-
toimintojen määrittämän esiymmärtäneisyyden perusteella. Kun esim. lapsi saa ulottuvilleen yksinker-
taisia tarve-esineitä, hän alkaa usein ilman opetusta käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. 
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mahdollisimman hyvien välineiden voisi ajatella olevan sellaisia, että ne itse 
omalla olemuksellaan kertovat tarkoituksensa, käyttötapansa ja korjattavuutensa. 
Sama pätee rakennuksiin. Ihmisen omiin resursseihin perustuva rakentaminen on 
vaihtunut pitkälti muualla valmistettuihin rakennusosiin ja koneiden käyttöön pe-
rustuvaksi toiminnaksi. Moni asuu talossa, jota ei voi ominaisuuksiltaan ymmär-
tää eikä korjata. Hyvä rakennustapa merkitseekin myös sitä, että se suo asukkaalle 
itselleen mahdollisuuden korjaus- ja muutostöihin – rakentelevaan asumiseen. 
Puu on jo materiaalina kullekin kohtalaisen helposti työstettävä. Vanhan, perintei-
seen tapaan rakennetun puutalon ollessa kaikilta osiltaan käsintehty on asukkaan 
itsensäkin mahdollista oppia sen korjaaminen. Vanhan puutalon korjattavuus, ra-
kenteellinen ymmärrettävyys ja käsiteltävyys merkitsevät mahdollisuutta sellaisen 
oman elämänalueen hallintaan, jota monella nykyasujalla ei enää ole. Talon kor-
jattavuus merkitsee näin myös kestävyyttä ja turvaa jatkuvuudesta.1110 

”Jos ajatellaan kestävää kehitystä, niin talo toimii ja elää, on korjattavissa 
ikuisesti.” (PA08) 

”Päätettiin laittaa vaan koolaus ja villaa, mutta onneksi satuin sitten saa-
maan vanhoja hirsiä. Itse asiassa hirsiseinän korjaus ja hirsien vaihto on 
loppujen lopuksi aika yksinkertaista, helppoa hommaa. Sitä ei mun mielestä 
kannata paljon pelätä. Kyllä sen osaa jokainen tehdä.” (RA30) 

”Kun puusta pitää. On helppo rakentaa.” (PV19) 

                                                        
1110 Vrt. Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki 2007, 
24. Ohjelmassa puun merkitystä rakentamisessa korostetaan tärkeänä ja taloudellisesti merkittävänä 
uusiutuvana luonnonvarana. 
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Kuva 21. Talo Vanhan Raahen Saaristokadulta. Tämä pitkään tyhjillään ollut, varsin 
huonoon kuntoon päässyt talo oli mahdollista korjata lähes asukkaiden omin voimin ja 
taidoin. Talokin opettaa korjaamisen taitoon, kun käsintehtyä on suhteellisen helppo 
rakenteellisilta ratkaisuiltaan ymmärtää ja käsin tehden lähestyä. Talon korjattavuutta 
pidettiin arvona. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Tarkasteltaessa suomalaisen puutalon vuosisataista kehitystä, voidaan toisaalta 
tuskin ajatella niinkään, ettei mitään kehitettävää enää olisi.1111 Perinteistä raken-
nustapaa ylistetään usein hyväksi, muttei siihenkään tulisi kaiketi silmänsä sulki-
en, kokemuksiansa kieltäen urautua.1112 Välttämättä havaittu vika ei ole kuiten-

                                                        
1111 Vrt. Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 14-16. Strategian toimenpide-ehdotuksissa esite-
tään tarve kehittää korjausrakentamisen tuotteita, palveluita ja prosesseja. Samalla korostetaan kuiten-
kin purkumateriaalin kierrättämistä ja uudelleen käyttämistä korjaamisessa. 
1112 Mahdollisuus vanhan rakennuksen puutteellisuuteen kielletään usein kiihkeän kategorisesti. Ks. 
esim. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 49. Ohjeiston korjaus-
rakentajalle osoitetuissa käskyissä todetaan: ”Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei talos-
tasi olisi koskaan tullutkaan vanhaa.” […] ”Kenelläkään ei ole varaa väittää, että kaksisataavuotias ta-
lo on huonosti rakennettu.” Tosiasiassa myös joiltain osin huonosti rakennettu vanha talo on voinut 
säilyä, jos esimerkiksi katto on pidetty kunnossa. Vrt. esim. Hirsirungon korjaus. Korjauskortisto. KK 
16. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.5.1995) 1.1.2000, 7. Hirsitalon todetaan saat-
tavan olla jo alun perin huonosti rakennettu ja lämpöä pitämätön: ”Yleinen virhe on, ettei rakennetta-
essa ole otettu rakenteen painumista huomioon. Karat, följarit ja vaarnatapit ovat saattaneet vähitellen 
jäädä kantamaan seinää siten, että hirsien väleihin on syntynyt rakoja.” 
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kaan rakennustavassa sinänsä, vaan toteutuksessa. On hyvin ja huonosti rakennet-
tuja vanhoja taloja. Haastatteluissa tämä tuli esille erityisesti lämmönpitävyyden 
osalta. Toisaalta sekin on huomattava, että mitaten sama lämpö ja vetoisuus voi 
kokemuksena olla erilainen. Vaikka osa asukkaista kokikin puutteita talonsa läm-
pimyydessä, tunnuttiin mieltyneen ajatukseen pukea sitten villaa ylle.1113 

”Eihän vanhaa kiinteistöä saada koskaan lämmityksen suhteen sellaiseksi 
kuin uutta. Vaikka on patterit päällä, niin kovilla pakkasilla iltaa istuessa on 
pakko käyttää lisälämmittimiä. Koko taloa ei ole kuitenkaan mitään järkeä 
niin paljoa lisäeristää, että olisi uuden talon veroinen. […] Villasukkaa, vil-
lapaitaa ja lisäpatteria vaan, ja se on vain muutama päivä vuodessa, kun on 
tarvetta.” (PAY13) 

”On sekin, että on vanha talo, vaikka kunnostettukin, aina jostain vetää. Ei se 
ole sama kuin uusi, hyvin tiivistetty talo. Me laitetaan villasukat jalkaan, jos 
lattiat on kylmät, mutta toisille se on isompi juttu.” (PA01) 

Toisaalta villasukkien ja -paitojen pukemista taloa tärvelevän lisäerityksen vaih-
toehtona ei kannata korostaa korjausohjeissa myöskään liikaa. Tarpeen korosta-
minen voi luoda mielikuvan siitä, että vanha talo on lähes aina vetoisa. Kokemuk-
seen luottaen talo voi kuitenkin osoittautua aivan lämpimäksi. 

”Kyllähän se niin on, että asukas on asiantuntija sen talon ominaisuuksien 
suhteen. Kun asuu niin tietää, miten pitää lämpöä, mistä vuotaa jne. Siihen 
pitäisi asukkaan osata luottaa, ettei tarvita aina shabloonaratkaisuja. Jos ta-
lo osoittautuu lämpimäksi, niin luottaa siihen eikä tarvitse luulla, että kuuluu 
tehdä jotenkin toisin.” (MV49) 

”Palkkikatto, se on niin kuin laivan katto. […] Meistä tämä on niin kuin tä-
män talon arvokkaimpia asioita. Me ei tiedetä, onko täällä kellään muulla. 
[…] Yläosa on suora ja alaosa on tällainen kaareva. Se on veistetty tällaisek-

                                                        
1113 Vrt. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 49. Korjausrakenta-
jan kymmenessä käskyssä kehotetaan lisäämään villaa mieluummin ylle kuin seiniin, jotta vanhan ra-
kennuksen herkät mittasuhteet eivät turmeltuisi. Lämpötaloudellisten korjausten ei hyväksytä muutta-
van rakennuksen ulkonäköä sisällä eikä ulkona. Riittäväksi katsotaan useimmiten yläpohjan lisäeristys 
ja rakenteiden tiivistäminen. Vrt. Lämmöneristyksen parantaminen. Korjauskortisto. KK 2. Museovi-
rasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4. 1994) 1.1.2000, 2-3. Kannattavana pidetään lähinnä 
yläpohjan eristämistä. Muualla riittää ilmavuotojen tiivistäminen. Hirsitalon todetaan kehittyneen vuo-
sisatojen saatossa jo perusominaisuudeltaan tiiviiksi, koska Suomessa on aina jouduttu lämmittämään 
taloja. Asumistottumusten todetaan sen sijaan muuttuneen. Asuinhuoneiden lämpötilaa on jatkuvasti 
nostettu ja kaikkia huoneita pidetään yhtä lämpiminä, kun ennen huoneita lämmitettiin erikseen. 
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si kaarevaksi, se on niin kuin laivan kansi. Se on hirmu raskas katto tuossa 
päällä. Siinä on ensin kasa tuohia, sitten siinä on hiekkaa tämmöinen kerros. 
[…] Tuosta katosta ei kyllä lämpö karkaa.” (RA31m) 

Ajoittainen viileys saatettiin hyväksyä paremmin myös siksi, että sen koettiin liit-
tyvän talosta huolehtimiseen. Huoltamisen mahdollisuus taas edustaa hyvää ra-
kennustapaa. 

”Edelliset asukkaat olivat vahvistaneet kivijalkaa. Siinähän ei ollut reikiä 
kuin tässä päässä iso ja tuolla. Mä olen tehnyt kolme reikää tuuletusta lisää. 
Huomasin, että rupesi olemaan kosteutta tuolla. Heti aikaisin aukaistaan ne 
reiät ja vasta kun maapohja on jäätynyt, niin sitten vasta tukitaan, että meillä 
kyllä tuuletusta on. Alkusyksystä tuntuukin lattiat vähän kylmiltä, kun on tuu-
letus päällä, mutta onhan villasukkia ja sitten lämpenee, kun laittaa reiät 
kiinni. […] Isoja komeita taloja tuolla reiät tukittuna ympäri vuoden, se har-
mittaa.” (RA23) 

Jatkuvuus perustuu niiden epäkohtien korjaamiseen, jotka tekevät ihmisen ja ym-
päristön suhteesta vajavaisen. Jatkuvuus syntyy tarpeesta muuttaa olemassa ole-
vaa sen hyviksi koettuja ominaisuuksia kuitenkaan hylkäämättä.1114 Kun saavute-
tuista tuloksista nautitaan, niiden parissa eletään, niitä koetaan ja koetellaan mer-
kityksiä muodostaen, voi syntyä perinteisiin kytkeytynyt, niitä hyödyntäen ja pa-
rannellen jatkava luova prosessi.1115 Hyvän rakennustavan kriteereitä tulisi voida 
jatkuvasti tarkentaa ottamalla toteutuneita kohteita, vanhoja ja uusia, kriittisen ar-
vioinnin kohteeksi. Virheetkin ovat hedelmällisiä, jos niistä otetaan oppia. Ne 
voivat saada alkunsa tietämättömyydestä tai piittaamattomuudesta. Ne voivat syn-
tyä myös vilpittömistä, mutta epäonnistuneista kokeiluista, joita asioiden keksi-
minen kuitenkin edellyttää. Ei hyvään rakentamistapaan ole ennenkään ilman 
erehdyksiä päästy. Tiellä onnistuneisiin ratkaisuihin tarkoituksellinen suunnitel-
mallisuus ja tahaton tapahtuminen voivat jopa vaihtaa oikullisesti paikkaansa, jos 
säilytetään avoimuus ennakkoasenteisiin sitoutumattomalle merkityksenannolle. 
Hyvän rakennustavan kehittyminen on ennen kaikkea luova prosessi. Teilatuksi 

                                                        
1114 El Harouny 2002, 269. 
1115 Vrt. Suomen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan 1999, 7. Ohjelmassa rakennuskulttuurin perus-
edellytykseksi todetaan pitkäjänteinen tekninen ja taiteellinen toiminta, joka jalostaa paikalliset luon-
nonolosuhteet kulttuurimaiseman osiksi. Arkkitehtuuri olisi parhaimmillaan saavutetuista tuloksista ja 
jatkuvasta luovasta prosessista syntyvä ilmiö. 
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tulemisen pelko kuitenkin tukahduttaa kokeilunhalun,1116 tai sitten kokeillaan it-
sekseen, jolloin orastava idea voi vesittyä innovatiivisen dialogin puutteessa. 

”Olen laittanut tiivisteitä, nyt meinaan ottaa pois, käyn nämä kuitenkin läpi, 
kun syksy tulee. Yksi ystävä kävi Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa, 
niin siellä ravintolassa oli istunut syömässä ja rupesi katsomaan niitä ikku-
noita. Ja kertoi mulle, minkälaiset ne on, että hän keksi teidän taloon idean. 
Siellä oli laitettu lista tähän päälle. Tämä olisi muuten ihan suora, olisi vaan 
se rako. Nyt tässä on listoitus. Se on erittäin hyvä. […] Olen ajatellut, että 
miten ulkopuolellekin, niin se tavallaan suojaisi näitä ikkunoita…vetohan. 
[…] Se (liimapaperi) ei ole kivaa. Olen haaveillut, että jos saisi tätä samaa 
listaa. Sanoisikohan Museovirasto mitään, jos pantaisiin ulkopuolelle kanssa? 
Se ei vettä sillä tavalla päästä sinne koloonkaan.” (RA28n) – ”Ei se sano, jos 
ei sille sano.” (RA28m) 

Ikkunoiden tiivistäminen on otettu korjausrakentamisen ohjeissa varsin perusteel-
lisesti huomioon asumismukavuuttakin ajatellen.1117 On ikävää, jos suojelutaholle 
muodostunut määräävän puuttumisen imago estää asukasta ottamasta yhteyttä 
asiantuntijoihin. Olennaista olisi kehittää palaute- ja vuorovaikutustapoja eri toi-
mijoiden välillä, jotta kokemuksellinen tieto päätyisi välittömästi hyvän rakennus-
tavan perusteiksi. Vasta kaikin puolin perusteellinen perehtyminen vanhaan ra-
kentamistapaan, voi johtaa sellaisten puutteiden havaitsemiseen, että muutos mer-
kitsisi edistystä. Sekin tulee huomata, että innovaatio voi merkitä myös säilyttä-
mistä. Olihan aikanaan puukaupunkien huomaaminen säilyttämisen arvoisiksi mi-
tä suurimman luokan innovaatio, kun asenteita hallitsi poistava saneeraus. Kai-
kenlaisessa ideoinnissa olisi eduksi keskustelevan, perusteita selvittävän ja mo-
lemminpuolista oppimista edistävän ilmapiirin luominen. Kaipuuta ilmenikin 
mukaansa tempaavaan, innostavaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen. 

”Kun aistin ympäristöä, minä en ole prosessissa mukana. Tällaista prosessia 
ei ole olemassa. Toki se voisi olla toisinpäin ja tällainen prosessi olisi ole-
massa, jolloin minäkin olisin mukana siinä prosessissa vahvasti tukemassa. 

                                                        
1116 Filosofi Pekka Himasen ajatuksista ks. Jarmo Pasanen, ”Unelman luoja”. Me 12/2007, 16. Pasasen 
haastattelema Himanen toteaa pelon munaamisesta pahimmaksi luovuuden esteeksi. Pelko virittää ns. 
moitteettoman oleskelun kulttuurin, jolloin pyrkimys moitteettomuuteen vie energiaa luovuudelta. Pe-
lätessään munaavansa itsensä ihminen kehittää munauksenestostrategioita, mille uhrataan puolestaan 
kyseenalaistamisen taito. Kyseenalaistaminen on taas luovuuden ehto, jonka puuttuminen nähdään 
Himasen mukaan monissa työ- ja oppimisyhteisöissä. 
1117 Vrt. Ikkunoiden korjaus. Korjauskortisto. KK 8. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 
(1.4. 1994) 1.1.2000, 9, 16-18. 
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Minä olisin tullut tällaisen aidan sisälle, olisin valmis sellaiseen prosessiin 
hyvin mielellään, jos olisi ollut tällainen selkeästi rajattu. Jos nämä ihmiset 
kävisivät Vanhassa Kokkolassa ja Vanhassa Raumassa, virkamiehet kävisivät 
ja me tehtäisiin retkiä sinne, tehtäisiin Ruotsin puolelle retkiä, eri porukat kä-
visivät, ja sitten olisi koulutustilaisuuksia. Henki olisi positiivinen. Detaljit ja 
esimerkit olisivat hyviä ja huonoja. Meillä olisi näyttelyitä tuolta huonosti 
tehdystäkin, ei niin että lyödään vaan että nostetaan.” (RA29) 

Kaikessa tekemisessä tulisi pitää aina mielessä myös virheen mahdollisuus, ajatus 
tulosten koettelemisesta ajan myötä sekä siitä, että virheet joudutaan korjaa-
maan.1118 Tällöin ne tulisi olla suhteellisen helposti korjattavissa kovin suuria 
vaurioita aiheuttamatta.1119 Kun ennen tehtiin virheitä, ei niitä kaikkia tarvinnut 
tehdä kuitenkaan itse. Nykyrakentaja on usein melko yksin, vailla vankkaa peri-
mätietoa tai yhteisöä, jossa vaihtaa kokemuksia. Ulkopuolisen tekijän ammattitai-
toonkaan ei voi välttämättä luottaa ja virheiden tapahtuessa vastuukysymykset 
voivat olla epäselviä.1120 Rakennustapa ei merkitsekään vain tietynlaista teknistä 

                                                        
1118 Osoituksena siitä, ettei virheiden mahdollisuutta pidetä mielessä, voidaan pitää suurten kokonai-
suuksien rakentamista kerralla valmiiksi. Kun puutaloin on nykyään innostuttu tavoittelemaan viih-
tyisää miljöötä, on ikävää, ellei kunnianhimo riitä kelvollisten rakennusten ja puun laadullisia ominai-
suuksia hyödyntävän rakennustavan edistämiseen. Ks. Marja Salmela, ”Puu-Ylästön talojen rakennus-
virheet ajavat asukkaat evakkoon. Pari vuotta vanhojen puutalojen seinissä ja katoissa pahoja hal-
keamia.” Helsingin Sanomat 5.1.2008, A13. Kaikkiaan 123 asuntoa käsittävälle alueelle ehdittiin ra-
kentaa 39 asuntoa, kun todettiin, että kaikki sisäseinät ja välipohjat olisi aukaistava ja levytettävä uu-
destaan. Puuelementtiliitosten kiinnityksessä oli puutteita. Kaksikerroksisten talojen ulkonurkat oli 
myös ankkuroitava uudestaan perustuksiin. VVO Rakennuttajan mukaan asukkaille ei koidu korjauk-
sista kuitenkaan lisäkustannuksia. 
1119 Vrt. Panu Kaila, Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen. WSOY. Helsinki 2004 (1997), 28. Kaila 
on muotoillut Vanhan Porvoon rakennustapaohjeiston (1989) perusteella omat ”Talonkorjaajan kym-
menen käskyä”. Käskyssä 4. todetaan seuraavasti: ”Mikään korjaus ei ole lopullinen, vaan ainoastaan 
uusi lenkki ketjussa. Korjauksen on siksi oltava korjattavissa – älä käytä ratkaisuja, joita myöhemmin 
on mahdoton poistaa. Virheitä ei tehdä tahallaan, mutta aina niitä sattuu. Myös sinä teet virheitä. Älä 
siis tee niiden korjaamista liian vaikeaksi.” 
1120 Vastuukysymysten puutteista ks. esim. Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Loppuraportti. 
Ympäristöministeriö. Helsinki 2007, 17. Ongelmana pidetään sitä, ettei vastuista ole annettu omaa 
lainsäädäntöä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty huolehtimisvelvollisuus todetaan yleisluontoi-
seksi. Asuntokauppaa koskevassa lainsäädännössä säädökset virheistä kaupan kohteessa voivat käsit-
tää myös rakentaessa tapahtuneita virheitä, mutta asuntokaupoissa myynnistä vastaavana tahona ei ole 
välttämättä rakennuttaja tai urakoitsija. Vastuu ei siten kohdennu virheitä tehneisiin. Ohjelman mu-
kaan tulisi kehittää mm. pieniin osiin pilkkoutuneiden rakennushankkeiden hallintaa ja vastuunjaon 
määrittelyä eri osapuolten kesken. Ongelmaksi voidaan todeta lisäksi se, että vastuullisuuden kriteerei-
tä on vaikea osoittaa kohteissa, joita ei korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Korjauskohde 
on harvoin edes myyntikohde. Vrt. Kaila 2004 (1997), 16. Kaila kehottaa kriittisyyteen ns. asiantunti-
janeuvojen suhteen, koska yleisestikin käytetyt korjaustavat, kuten alapohjan täyttäminen, ovat usein 
osoittautuneet tuhoisiksi seurauksena esim. lattiasieni. Vastuun virheellisiksi osoittautuneiden suunni-
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toteutusta, vaan myös sitä tapaa, jolla eri toimijat kytkeytyvät oppimisen proses-
siin. 

”Kylppäriremontissa oli vain urakoitsija, ei arkkitehtia. Huomasin arkkiteh-
din merkityksen. Arvostan ammattilaista, joka valvoisi homman sujumista. 
Kokemushan tosin opettaa, muttei välttämättä haluaisi kuitenkaan tehdä vir-
heitä.” (PA04) 

Vanhan puutalon hyvät ominaisuudet asumisen kannalta puoltavat omalta osaltaan 
vahvasti pitäytymistä puukaupungin käsitteessä.1121 Käsityksiä puurakentamisen 
merkitysulottuvuuksista tulisi kuitenkin laajentaa nykyisestään. Hyvien rakennus-
tapojen vakuuttavuutta voitaisiin todennäköisesti lisätä antamalla asukkaiden ko-
kemuksille enemmän näkyvyyttä. Se, ettei vanhoissa rakennuksissa tavatun ra-
kennustavan merkitystä tuoda esiin riittävän kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvin-
voinnin kannalta, heijastuu myös täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentami-
sen ohjauksessa ulkonäön ensisijaisuus ilmenee kaavamääräyksissä esimerkiksi 
siten, että vain julkisivujen edellytetään olevan puuta. Muutoin talo voi olla jopa 
kivirakenteinen. On hiukan nurinkurista, että tällaisen rakennuksen tulee sopeutua 
ulkonäöltään vanhoihin rakennuksiin, joissa puumateriaalisesta ulkoasusta huoli-
matta pyrittiin usein vaikutelmaan kivirakennuksesta. Tätä tuskin kannattaa ottaa 
uudelleen lähtökohdaksi, mutta ei tulisi myöskään hylätä puun ominaisuuksien 
perusteelliseen tuntemukseen vihkiytynyttä rakentamistapaa. 

”Kauppakadulla on uusi Järvelän talo. Se on kadulta hyvin pienimuotoinen. 
Määrätyt tahot katsoivat, että voi olla kivestäkin, mutta mulla oli ja saatiin 
asiakkaan kanssa sovittua, että puuverhous on se ykkönen, eli siinä on betoni-
talo puun sisällä.” (RAV40) 

 

                                                        
telmien toteuttamisesta hän toteaa lankeavan valitettavasti omistajalle. 
1121 Puukaupungin käsitettä on kritisoitu myös mielivaltaiseksi Ks. Koponen 2006, 35-39. Koposen 
mielestä ”puukaupunki” on historiantutkimuksen tuottama, suojelupäämääriä aikanaan 1970-luvulla 
palvellut käsite, joka nykyisellään vääristää täydennysrakentamisen tavoitteita, kun jo monenlaisin ra-
kennuksin kehittynyt kaupunkirakenne pyritään liittämään takaisin ”puukaupunkiuden” teemaan. Ko-
posen mielestä puukaupunki-käsitteeseen sitoutunut täydennysrakentaminen on tuottanut esim. Han-
gossa kummallisen kaupunkikuvallisen kerrostuman, kun piirteiltään modernit, syvärunkoiset talot on 
kätketty harjakaton alle ja paketoitu huonolaatuiseen lautajulkisivuun. Koposen luonnehtiman täyden-
nysrakentamisen kritiikki on täysin paikallaan, mutta vika ei ole sinänsä puukaupungin käsitteessä 
vaan sen sisällön suppeassa ymmärtämisessä. 
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Kuva 22. Täydennysrakentamista Vanhan Raahen Kauppakadulla. Talo Järvelä beto-
nisydämellä ja puukuorilla. (Kuva: Elisa El Harouny, 2000) 

On kai selvää, ettei puukaupungista kannattaisikaan puhua, jos puun merkitys oli-
si todella noin ohut – vain verhouksen mittainen.1122 Vanhojen rakennusten hyvik-
si koetuista ominaisuuksista puhuminen antaisi paljon syvällisempiä kriteereitä 
myös täydennysrakentamisen ohjaamiseksi. Näin voitaisiin saavuttaa tilanne, jos-
sa olemassa oleva ja tuleva rakennuskanta toteuttaisivat historiallista jatkumoa 
edes hiukan samaan tapaan kuin entisaikoina. Muodolla ja materialla on periaat-
teessa vain välineellinen arvo toteuttaa jotain merkittävyydeltään syvempää. Ra-
kennuksen muoto on seurausta elämäntyylistä ja edustamassaan kulttuurissa mie-
lekkäiksi koetuista asioista.1123 Hyväksi koetun rakennustavan soveltaminen voi 
                                                        
1122 Vrt. Mäkiö 2006, 48-57. Mäkiö kritisoi sitä, että arkkitehtuuria arvioidaan niin usein tyylikysy-
myksenä kiinnittämällä huomio rakenteiden ulkopintaan rakenteellisuuden sijasta. Olennaisempaa oli-
si kysyä, miksi talot näyttävät siltä kuin näyttävät, sillä muodolla on rakenne ja rakenteella materiaali 
sekä rakennustapa. Rakentamisen merkitys on jäänyt Mäkiön mielestä arkkitehtuurin tutkimuksessa 
vähemmälle, vaikka se viimeistään tuottaa rakennuksen. Piirtämällä saadaan aikaiseksi vasta kuva. 
Erityisesti arkiarkkitehtuurin suojelumuotojen etsimisessä Mäkiö tähdentää rakenteellisuuden merki-
tystä. 
1123 Alberto Pérez Cómez, Architecture and the Crisis of Modern Science (alkuteos La génesis y supe-
ración del funcionalismo en arquitectura, 1980). The MIT Press. Cambridge 1990, 12. Pérez Cómezin 
mielestä ennen 1700-lukua tyyli tai muotokielen yhtenäisyys eivät olleet olennaisia tekijöitä arkkiteh-
tonisten merkitysten lähteinä. Vrt. Lilius 1999 (1980), 96-97. Lilius luonnehtii kutsumansa esteettis-
karakterisoivan tyylihistorian ongelmaksi sen, että metodinen mielekkyys perustuu tutkimuskohteesta 
havaittavaan esteettiseen intentioon. Tällöin normatiivinen, esteettisiltä ominaisuuksiltaan puutteelli-
seksi mielletty kohde ei muodostu relevantiksi aineistoksi ja suljetaan tutkimuksen ulkopuolelle. Ark-
kitehtoninen muoto katsotaan lähes autonomiseksi ilmiöksi, jolloin sitä arvioidaan riippumattomana 
yhteiskunnallisista ja toiminnallisista vaikutustekijöistä. 
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lieventää vanhan rakennuskannan suojelun ja uudisrakentamisen välille muodos-
tunutta rajanvetoa.1124 Onhan suuri osa uudisrakentamisesta nykyään jo täyden-
nysrakentamista, joka puolestaan luetaan suojelun piiriin.1125 Tehdäänpä olemassa 
olevaan kaupunkirakenteeseen mitä tahansa rakennustoimenpiteitä, ollaan suoje-
lun asialla silloin, kun ne tehdään ihmisen hyvinvointia kunnioittavalla rakennus-
tavalla paikan jo vallitsevia hyviä ominaisuuksia ja puutteita tunnistaen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että niin vanhat kuin uudetkin rakennustavat olisivat jatkuvan, mut-
ta harkitsevan, hitaasti ajan kanssa koettelevan kyseenalaistamisen kohteena. 

Vanhojen hyviksi koettujen rakennustapojen soveltaminen uudisrakentami-
sessa helpottaisi myös vanhojen rakennusten korjaamista. Perinteisen rakennusta-
van soveltamiseksi ja ylipäätään hyvän rakentamistavan edistämiseksi vaadittai-
siin moniin asioihin kuitenkin suuria muutoksia ulottuen aina metsänhoitokysy-
myksiin saakka laadukkaan rakennuspuun tuottamiseksi.1126 Se, mikä parantaa 
korjaamisen laatua, muodostuu pitkällä tähtäimellä myös uudisrakentamisen laa-

                                                        
1124 Uudis- ja korjausrakentamisen eroista ks. esim. Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Loppu-
raportti. Ympäristöministeriö. Helsinki 2007, 41. Korjausrakentamisen todetaan eroavan uudisraken-
tamisesta erityisesti olemassa olevan, korjauksen kohteena olevan rakennuksen vuoksi, joka asettaa 
työlle omat reunaehtonsa. Korjaus- ja muutostöissä tulevat siten tarkasteluun rakennuksen ominaisuu-
det ja erityispiirteet, rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön sekä myös ikä ja erilaiset rakennerat-
kaisut. 
1125 Mattinen 1985, 6. 
1126 Kysymykseen ei ole otettu selvää kantaa esim. Puurakentamisen edistämisohjelmassa. Siinä tuo-
daan esille kuitenkin seikkoja, joiden jatkokehittely voisi johtaa myös raakapuun laadun tarkasteluun. 
Ks. Puurakentamisen edistämisohjelma 2004 – 2010. Työryhmän ehdotus. Ympäristöministeriön mo-
niste 147. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Helsinki 2005, 22-26, 49-55, 80. Puukir-
kot ja puukaupungit todetaan suomalaisen rakennusperinnön arvokkaimmiksi tekijöiksi, mutta niiden 
korjausproblematiikkaa ei ole käsitelty. Puurakentamisen edistämisohjelman kokonaistavoite on nos-
taa puun käyttöä etenkin asuinrakentamisessa, mikä edellyttäisi puun jalostusasteen ja arvon nostamis-
ta. Puurakentamisen esteenä pidetään mm. sitä, ettei olemassa olevia puutuotteita ja puisia rakennus-
osia tunneta, ja toisaalta myös tarjonta on puutteellista. Puurakennusten asumisen aikainen hoito, huol-
to ja ylläpito on niin ikään riittämätöntä. Puutavarakaupan ja puutuoteteollisuuden tavoitteiksi esite-
tään puurakentamisen tuotetarjonnan sekä palveluiden kehittämistä rakennusalan ja asiakkaiden tar-
peita vastaaviksi mm. laadunohjausta ja puurakentamisen elinkaariedullisuutta edistämällä. Tutkimus-
aiheiksi ehdotetaan mm. puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavia tekijöitä, puurakennusten 
rakennusfysikaalista toimivuutta, kosteuden vaikutusta puurakenteiden lujuuteen, kestävyyteen ja luo-
tettavuuteen sekä materiaalien ja valmistusprosessin vaikutusta puutuotteen ominaisuuksiin. Korjaus-
rakentamisen osalta ohjelmassa on keskitytty kerrostalolähiöiden ehostamiseen, vaikka muutoin ko-
rostetaan tarvetta lisätä pientalojen osuutta kaupunkirakentamisessa. Suosituksesta historiallisten 
metsävarantojen perustamiseen ks. Principles for the Preservation of Historic Timber Structures. 
ICOMOS. Mexico 1999, artikla 12. Asiakirjassa kehotetaan perustamaan ja suojelemaan metsävaran-
toja, jotta historiallisten puurakenteiden korjaamiseen soveltuvaa puutavaraa olisi saatavilla. Kulttuu-
riperinnön suojelusta vastaavia instituutiota kehotetaan järjestämään laatukriteerit täyttävän puutava-
ran varastointi. Ks. myös Knut Einar Larsen & Nils Marstein, Conservation of Historic Timber Struc-
tures. An ecological approach. Butterworth-Heinemann. Oxford 2000, 4, 10-12.  
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tutekijäksi ainakin lyhytnäköiset eduntavoittelut unohtamalla. Korjaustoiminta on 
kuitenkin edelleen varsin alisteisessa asemassa uudisrakentamiseen painottunei-
den työtapojen sekä rakennustarviketuotannon vuoksi. 

”Ei sitä löydy (rakennusmateriaalia vanhaan taloon). Mulla on hyvä tuuri, 
kun velipojalla on kenttäsirkkeli. Se sahaa mitä vaan, mutta niin kuin ikku-
nanpokatkin, en löytänyt mistään sellaista. Ei niillä ole sellaisia teriä. Sen 
kävin kyselemässä, että olisi vanhanmalliset. […] Niin kuin tuo aitalauta, 
avopontti, seinälaudan nimellä se oli, sellaisiahan noissa vanhoissa taloissa 
paljon on. Se oli melko kiven takana, jäännöserä löytyi. Tuntui, ettei ne rupea 
teriä säätelemään pienen erän takia. En saanut sopivan levyistä, sellaista 
kuin tuo edellinen aita on 7-8 tuumainen. Kyllä se on kiven takana kaikki 
tuommoinen. […] Tahtoo olla aina sitä, että menee päivä ennen kuin löytää 
oikean paikan, ja kun on töissä, niin on vaikea.” (RA25) 

Antauduttaessa rakentamaan puusta laadukkaasti, vaikkapa vanhoja taloja tutkien, 
korjaten ja asuen, on avattu mahdollisuus jatkuvuudelle. Jos ei opetella olemassa 
olevasta, on hylätty perinteen jatkuminen. Hylkäämistä merkitsee myös se, ettei 
hyödynnetä niitä uusia ratkaisuja, joita vanhaa opiskeltaessa ehkä keksitään. 
Niukkuus tuottaa usein luovia ratkaisuja. Kun sodan alkaessa oli rajan taakse jä-
tetty hirsitalo, nousi uudelle kotipaikalle rankorakenteinen, sahanpuruseinäinen 
omakotitalo. Innovaatio jatkoi puurakentamisen perinnettä. Puukaupunkeihin näi-
tä taloja ei kuitenkaan juuri sovitettu, vaan niistä muodostui usein suurina alueina 
oma vuosirenkaansa paikkakunnalle.1127 Sen jälkeen suomalaisessa puurakentei-
sessa omakotitalossa ei ole juuri ilmennyt vastaavaa kekseliäisyyttä.1128 Ymmär-
rys puun potentiaalisista mahdollisuuksista on kaventunut.1129 Riittää, kun näyte-

                                                        
1127 Vrt. Anu Soikkeli, ”Jälleenrakennuskauden arjen arvot ajan hampaissa”. Arvot ja korjausrakenta-
minen (toim. Raimo Tikka & Juhani Turpeinen). Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskushanke. 
Oulu 2003, 106. Soikkeli toteaa rintamamiestalojen liittyvän rakenteeltaan vahvasti maan pitkäaikai-
seen puurakentamisen perinteeseen, vaikka ne ulkoiselta ilmeeltään poikkeavatkin perinteisestä suo-
malaisesta rakentamisesta. 
1128 Vrt. Saarikangas 2004, 60. Saarikangas toteaa sahanpuruseinäisten rintamiestalojen olleen viimei-
nen laajamittainen innovaatio puisessa omakotitalorakentamisessa Suomessa. Tuusulaan valmistuneet 
ruotsalaiset Skanskan ja Ikean BoKlok-kaupunkivillat hän mainitsee esimerkkeinä omakoti- ja pien-
kerrostaloasumisen yhdistämisestä katsoen ne osaksi rintamamiestaloihin katkenneen puurakentami-
sen perinteen elpymistä. 
1129 Mattinen 2000, 14-21. Mattisen mielestä puun ominaisuuksia ei käytetä riittävän optimaalisesti 
hyväksi vaan monesti suorastaan väärin. Perinteisten talojen kestävä kauneus on syntynyt ajan kanssa 
koetellen, kun monet uudisrakennukset perustuvat muotioikkuihin. Rakennustaidon kehittymisessä ja 
rakennusten kaikinpuolisessa jalostumisessa vastaamaan niin ihmisen käyttöä kuin luonnonolosuhtei-
takin olisi olennaista prosessien hitaus, joka suo mahdollisuuden myös virheistä oppimiselle. 
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tään asuttavan puutalossa. Toiveita herättää kuitenkin uusi innostus puurakenta-
miseen. Hirsirakentamistakin ollaan palauttamassa kesämökkimaisemasta kau-
punkiin.1130 Tässä olisi suojeluviranomaisillekin osallistumisen paikka suunnitte-
luun laadukasta rakennusperinnettä jatkavan täydennysrakentamisen kehittämi-
seksi. 

Kehotus vanhan talon korjaajalle kuuluu asua talossa, sen ominaisuuksia hil-
jakseen kokien, jotta tiedettäisiin mikä on säilyttämisen arvoista ja mikä muutosta 
kaipaavaa. Saman kehotuksen voisi antaa historiallista ympäristöä täydennysra-
kentavalle. Puukaupunkia täydennysrakentavan tulisi olla perehtynyt rakentamis-
perinteeseen yhtä hyvin kuin vanhan talon korjaajankin. Ymmärrys vanhan talon 
ominaisuuksista, hyvistä ja huonoista, sekä suhteesta pihapiiriin koituisi varmasti 
uuden rakennuksen laadun ja ympäristön orgaanisen jatkuvuuden hyväksi. Näin 
arkkitehtuurin luominen voisi perustua sisäistettyyn, kokemukselliseen tietämyk-
seen, joka on nykyään usein puutteellista.1131 Arkkitehdille voi merkitä ammatil-

                                                        
1130 Oulun yliopiston Puustudion kokeiluhankkeessa Oulun Jylkynkankaalle on rakennettu moderni 
kaupunkihirsitalojen kortteli yhteistyössä hirsitalovalmistajien kanssa. Tarkoituksena on ollut hälven-
tää hirsirakentamisen leimautumista lähinnä kesämökkikulttuuriin kuuluvaksi. Ks. esim. Tapio Mai-
nio, ”Hirsitalot hiotaan salonkikelpoisiksi”. Helsingin Sanomat 9.2.2004. Haastatellun Oulun yliopis-
ton prof. Jouni Koiso-Kanttilan mukaan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten vastustus on 
tarkoitus taittaa osoittamalla hirsirakentamisen soveltuvuus kaupunkiin. Hän perustelee hirsirakenteis-
ten kaupunkitalojen uutta tuloa viittaamalla myös perinteiseen puukaupunkiarkkitehtuuriin. Vrt. Päivi 
Riikola, ”Jylkynkankaan hirsitalot, Oulu”. Puu 3/2004, 32-33. Jylkynkankaan kokeilusta ja ns. taaja-
mahirsitalojen kehittämistarpeesta ks. myös Kauko Tulla & Terttu Vainio, Pohjois-Pohjanmaan kiin-
teistö- ja rakennusklusterin ennakointi. VTT, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Oulu 2004, 26, 34. 
Vrt. Lahden Kariston modernin puukaupunkialueen suunnitteluun Aila Korpivaara & Jukka Alapiha 
(toim.), Tiivis ja matala korttelirakenne – asuntorakentamisen typologiaa. Ympäristöministeriö / Ra-
kennustieto Oy. Helsinki 2005, 50-53. Hirsirakentaminen on alueella mahdollista siten, ettei käytetä 
pyöröhirttä ja nurkissa hirren päät ulottuvat korkeintaan 10 cm päähän seinäpinnasta. Muiltakin osin 
hanke on kiinnostava. Asuntojen hallintamuodoissa on eri vaihtoehtoja. Asujaimiston heterogeenisyyt-
tä suosii asuntopinta-alojen vaihtelu 40 – 400m² välillä. Alueen ensimmäinen kaava valmistui v. 2003. 
Vaiheittain kaavoittamalla on tarkoitus etsiä eri osa-alueille sopiva etenemistapa. Suunnittelutavoittei-
ta luonnehditaan tontinluovutusehdoilla, lähiympäristösuunnitelmilla ja rakennustapaohjeilla, mutta 
visuaalisessa ilmeessä sallitaan tavallista enemmän vapauksia. On pyritty siihen, että asukkaat voivat 
toteuttaa itseään. 
1131 Vrt. Alan Colquhoun, ”Kolmenlaista historismia” (artikkeli perustuu Colquhoun luentoon Keski-
Lontoon teknillisen korkeakoulun ja AD-lehden järjestämässä luentosarjassa). Modernismi – historis-
mi (toim. Riitta Nikula). Abacus. Ajankohta 1. Suomen rakennustaiteen museo / Rakennustietosäätiö / 
Rakennustieto Oy. Helsinki 1989, 32-37. Haluttaessa löytää uudestaan arkkitehtuurin menneisyys jou-
dutaan Colquhounin mielestä kurottamaan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun muodostaman kuilun 
yli, jolloin arkkitehtuuri menetti täysin kykynsä ilmaista täsmällisiä merkityksiä. Sanoutuminen irti 
sekä deterministisestä historiakäsityksestä että paosta tulevaisuuteen modernismin tavoin edellyttäisi 
alkukantaisten lähteiden etsimistä sekä taideteosten opaakkisuutta. Opaakkinen taideteos ei ole vain 
jonkin mallin, todellisen maailman tai muodon, heijastus. Hänen mielestään uudenlaista esteettisyyttä 
voi kehkeytyä nimenomaan materiaalisten olosuhteiden pohjalta, jolloin nykyarkkitehtien tulisi olla 
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lista itsemurhaa kysyä näin, mutta kysyttävä kuitenkin on, mitä tehdä, ellei van-
hasta talosta löydy mitään huonoa. Voisiko silloin tehdä kopion – siitä huolimatta, 
että meille on iskostettu ajatus luoda selkeästi oman aikamme arkkitehtuuria?1132 

Voidaan kysyä, miksi jokaiseen uuteen taloon pitäisi nykyään luoda jotain ennen-
näkemätöntä. Ja tarvitseeko nykyajan leiman olla kuin huutomerkki? Ehkä se voi-
si syntyä luontevasti niistä pienistä uudistuksista, joita rakentamisen prosessissa 
kenties oivalletaan. Erot voisivat perustua hyvin hienovaraisiin asioihin sen sijaan, 
että ne ilmaistaan itsetarkoituksellisena konstailuna. Toisaalta voi käydä niinkin, 
ettei mitään uudistamisentarvetta edes juolahda mieleen vielä ensimmäistä taloa 
rakennettaessa, vaan kenties vasta kymmenennen kohdalla, kun on saavutettu 
varmuus perinteisen rakentamistavan hallinnasta.1133 Tekeehän aika kuitenkin ih-
misen puolesta eron uuden ja vanhan rakennuksen välillä, kun materiaalit kuluvat 
ja patinoituvat tai hohtavat vasta uutuuttaan. Pitääkö uudella ja vanhalla olla muu-
ta eroa, jos se on väkinäistä? Onhan myös mahdollista ottaa käyttöön vanha tapa 
merkitä rakennukseen vuosiluku. On kai sitä pidettävä rehellisenä ilmaisuna siitä, 
että on kyse tämän päivän rakennuksesta. 

”Rakennuksen pitää istua sinne, mutta ei saa kuulemma rakentaa samanlais-
ta, kuin mitä siellä on ollut. Suomessahan on sellainen tyyli, ei saa kopioida. 
Noi arkkitehdit, mä en sitä ymmärrä, mutta ne on ottaneet oppia jostain. Kyl-
lähän missä vaan Euroopassa ja Ruotsissa kopioivat. Musta ei ole mikään 
paha asia. Se ei saisi olla niiden näköinen, mutta kuitenkin balanssissa van-
han kanssa. Tietysti pitää olla julkisivut puuta, katto musta jne.” (PV19) 

                                                        
valveutuneita perinteen muuttumisesta aineellisten olosuhteiden muuttumisen myötä. Tämän päivän 
arkkitehtuuria ilmentäisi tietoisuus omasta historiasta ja samalla alituinen kriittisyys historian houku-
tuksia kohtaan. 
1132  Ks. esim. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. 
“The Venice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites”, 1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 6-7 (9. ar-
tikla). Lisärakentamisen edellytetään erottuvan selkeästi vanhasta ja ilmentävän nykyaikaa. 
1133 Vrt. Timo Rautavaara, ”Hirsitalo elää ja hengittää. Käsin veistämisen perinne katkesi, mutta perin-
neyhdistys elvyttää taitoja.” Helsingin Sanomat 19.3.2004, D 6. Perinneyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Raimo Tikkanen pitää puutteena sitä, ettei perinnerakentamiseen liittyvien taitojen, kuten hirsiraken-
tamisen koulutus ole kokonaisvaltaista. Arkkitehtien koulutukseenkin hän kaipaa perusteellista hirsi-
rakentamiseen perehdyttämistä. Tarpeen ovat huomanneet monet arkkitehdit, jotka ovat liittyneet yh-
distykseen. Arkkitehti Risto Vuolle-Arpiala toteaa, että vanhan korjaaminen on vaativaa, mutta varsi-
naisten ongelmien piilevän kuitenkin uusien rakennusten suunnittelussa. Varmana lähtökohtana hän 
pitää talonpoikaista perinnettä. 
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Kuva 23. Täydennysrakentamista Vanhan Porvoon Itäisellä Pitkäkadulla. Rakennus to-
teuttaa näkyvällä tavalla erottumisen vaatimusta oman aikansa ilmaisuna. (Kuva: Elisa 
El Harouny, 1997) 

Huolimatta ihanteesta ilmaista omaa aikaansa on onnistuneena täydennysraken-
tamisena usein kuitenkin päädytty pitämään sellaisia rakennuksia, joissa on nou-
datettu ympäristön historiallisia tyylielementtejä.1134 Ongelmana voidaan pitää si-
tä, että suhde rakentamisen traditioihin on pelkistynyt pitkälti tyylikysymykseksi. 
Tällöin ensisijainen olemassa olevaa ympäristöä huomioiva, suunnittelua ohjaava 
ratkaisu tehdään kopioimisen, soveltavan lainaamisen ja poikkeamisen välillä.1135 

 

                                                        
1134 Vrt. Elmar Baderman, Täydennysrakentaminen vanhassa ympäristössä. Tutkimusraportti 1/1990. 
Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki 1990, 36-39, 82. Baderman on kehittänyt 
täydennysrakennusten sopeutuvuutta ympäristöönsä analysoivan menetelmän, jossa tarkastellaan ra-
kennuksen muotoa, kokoa, korkeutta ja kattokulmaa, julkisivun jaottelua, materiaalia, pintastruktuuria, 
aukotussuuntaa, ikkunan puitejakoa ja julkisivun detaljointia. Sopeutuvuus lasketaan sen mukaan, 
moniko ominaisuus on samankaltainen kuin naapurirakennuksissa. Sopeutuvuusasteensa mukaisesti 
rakennukset luokitellaan rekonstruktioihin ja siirrettyihin rakennuksiin, historisoiviin, analogisiin, 
neutraaleihin, poikkeaviin ja kontrastisiin rakennuksiin. Suomessa ja ulkomailla tarkasteltujen kohtei-
den perusteella kirjoittaja toteaa täydennysrakentamisen onnistuneen hyvin useimmiten ympäristön 
historiallisia tyylielementtejä lainaamalla ja soveltamalla. Parhaimmillaan täydennysrakennus olisi 
kuitenkin hyvin tehty, oman ajan hienovaraista suunnittelukieltä osoittava analoginen toteutus, jossa 
omaleimaisuus on tärkeämpää kuin historiallisen ympäristön kopiointi. Analoginen rakennus ei ole 
historisoiva, mutta se ei myöskään poikkea ympäristöstään mm. julkisivun jaottelun, aukotusten mitta-
suhteiden ja julkisivumateriaalin suhteen. 
1135 Kaupunkien täydennysrakentamisesta modernin ja traditionaalisen näkemyksen välisenä linjanve-
tona ks. Panu Lehtovuori, ”Ankkalinna, pilvilinna vai onnenlinna? Katsaus uustraditionaaliseen kau-
punkirakentamiseen”. Arkkitehti 1/2005, 30-39. 
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Kuva 24. Täydennysrakentamista Vanhan Raahen Rantakadulla. Ruutukaava-alueen 
kulmauksessa rakennus toimii välittäjänä pohjoisreunalle rakennettujen kerrostalojen 
ja Rantakadun puutalojen välillä. Kaupunkilaiset nostivat sen haastatteluissa varsin 
usein esille mieleisimpänä uudisrakennuksena. Rakennustavaltaan viimeisteltynä ja 
historialliseen rakennuskantaan viittaavalta ulkoasultaan sitä pidettiin sopivana täy-
dennysrakentamisen tapana. Sopeutuminen vanhaan miljööseen on mielletty visuaali-
sena kysymyksenä. Vanhasta rakennustavasta olisi voitu kuitenkin omaksua myös 
muita kvaliteetteja. Rakennus on rankorakenteinen. Ikkunasymmetria kätkee taakseen 
modernin huonetilajärjestyksen. Ulkoasu ilmaisee hapuilua kaupunkikuvallisen so-
peutumisen ja erottumisen välillä. Päädyn pyörökaari ikkuna, joka lepää välittömästi 
kahden alemman ikkunan päällä, herättää hämmennystä välipohjan paikasta. Aihe rin-
nastuu vanhaan rakennukseen, jossa vastaavanlainen ikkuna olisi antanut vinttitiloi-
hin. Visuaalisvetoisen sopeutumisen valheellisuutta kadunpuolella korostaa lisäksi se, 
että pihan puolella on koettu tarve täysin erilaiseen arkkitehtuuriin. Esimerkillisenä on 
kuitenkin pidettävä sitä kunnianhimoa ja Vanhaan Raaheen sitoutumista, jolla raken-
nus on aivan ilmeisesti toteutettu. (Kuvat: Elisa El Harouny, 2000) 

Historiakielteisen modernin ajan jälkeen suhde traditioihin on rakentunut ohueksi. 
Postmodernismin eklektinen tapa muodostaa kokonaisuuksia irrallisia tyyliaiheita 
lainaten ja uusiin yhteyksiin liittäen on ollut omiaan vahvistamaan kielteistä suh-
tautumista arkkitehtuurin jatkuvuuteen historialliselta perustalta. Kyseessä on kui-
tenkin varsin marginaalinen tapaa suhtautua rakentamisen traditioihin, jos ajatel-
laan ympäristöä kokonaisvaltaisen kokemisen kannalta. Kopiotkaan eivät ole 
usein täydellisiä vaan lähinnä visuaalisia kulisseja. Ihmisen ympäristösuhteen sy-
vemmät merkitysulottuvuudet voisivat vapauttaa arkkitehtuurin muotokeskeisestä 
lähtökohdasta. Muodonhan olisi määrä ilmaista merkityksiä sen sijaan, että se 
nousee itse merkitykseltään keskeiseksi. Kopiotkaan, edes perinteisen rakennus-
tavan mukaiset, eivät siten välttämättä anna vastauksia ihmisen tämänhetkisessä 
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tilanteessa viriäviin kysymyksiin.1136 Näille kysymyksille olisi oltava avoin niin 
vanhan rakennuksen korjaamisessa kuin uuden rakentamisessakin. Rakennuspe-
rinteeseen tutustuminen, vaikka perinnetaloja rakentaen, voi kuitenkin olla hyväk-
si olennaisten kysymysten viriämiselle. 

3.6 Rakennusten suojelusta ympäristösuhteen suojeluun 

3.6.1 Ylläpidon ympäristösuhde 

Hyvää rakennustapaa ei tulisi pelkistää vain teknisiksi ratkaisuiksi, vaan mieltää 
myös rakentamisprosessiin liittyvinä osallistumis- ja kokemistapoina.1137 Huoleh-
tivan ylläpidon kulttuurin edistämisen ollessa hallinnollisen suojelun keskeinen 
tavoite on syytä tarkastella, mitä ylläpito ihmisen ja ympäristön suhteena oikeas-
taan merkitsee.1138 Onnistunut ylläpito edellyttää tuntumaa siihen, mitä ylläpide-
tään. Parhaimmillaan se toteutuu asukkaan tiiviinä vuorovaikutuksena ympäris-
tönsä kanssa. Korjaaminen ja kunnossapito eivät merkitse vain silloin tällöin suo-
ritettavia toimia, vaan ne sisäistyvät koko elämäntapaan siten, kuin rakentaminen 
kuvataan asumiseksi maailmassa olemisen merkityksessä.1139 Siksi ohjauksessa-
kin olisi olennaista pohtia, miten voidaan tukea ihmisen syvällisempää kokemusta 
ympäristöstään. Tie ylläpidon kulttuuriin ei merkitse vain määrättyjen taitojen op-
pimista, vaan kokemuksellista avautumista ja tietyn elämäntavan omaksumista. 
Ylläpitoa voi kuvata asumisen taidoksi. 

                                                        
1136  Martin Heidegger, ”Rakentaa asua ajatella”. (alkuperäinen esitelmä ”Bauen Wohnen Denken” 
vuodelta 1954 teoksessa Vorträge und Aufsätze, 1990, suom. Vesa Jaaksi). niin & näin 3/2003, 57-58. 
Heidegger käyttää esimerkkinä schwarzwaldilaista maataloa luonnehtiessaan asumiseen rinnastuvaa 
rakentamista kokonaisvaltaisena maailmassaolona. Hän kuitenkin tähdentää, ettei viittaus tarkoita sitä, 
että pitäisi tai voitaisiin palata tällaisten talojen rakentamiseen. 
1137 Vrt. Heikki Kukkonen & Eeva Polso, Kansanomaisen rakentamistiedon hyväksikäytöstä nykyai-
kana. Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos, julkaisu B8. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto. 
Espoo 1989. Tutkimus tarkastelee kansanomaisen rakentamistavan hyödyntämistä maaseudun nyky-
rakentamisessa. Kansanomaisen rakentamistavan soveltamismahdollisuuksina nähdään mm. raken-
nuspaikan valinta, rakennusten sijoittaminen pihapiiriin ja maaston muotoihin, toimintojen sijoittami-
nen rakennuksiin, rakennuksen muodonanto, rakennusmateriaalin käyttö sekä suunnitteluun ja toteu-
tukseen osallistuminen. 
1138 Jatkuvan huolehtimisen ja ylläpidon tavoitteesta ks. esim. Korjausrakentamisen strategia 2007 – 
2017, 1-6; Rakennusperintöstrategia 2001, 26-42; Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, 
Rakennushistorian osasto. Helsinki (1.4.1994) 1.1.2000, 2-6. 
1139 Asumisen ja rakentamisen luonteesta maailmassa olemisena ks. Heidegger 2003 (1954/1990), 53-
54, 57-58. 
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”Nuoresta asti on tehty remonttia, huolehdittu aikoinaan isän kanssa ja nyt 
sitten yksin. Sisar on tehnyt paljon sisustushommia. […] Kesälomat on men-
neet talonhuoltohommissa. Kyllä se sellainen rakas paikka on aina. Vaikealta 
tuntuisi myydä talo ja muuttaa muualle. […] Sitä on harjaantunutkin, kun 
kulkee ja katsoo, että jaaha, mitä täällä pitäisi nyt laittaa. Kuuntelee ja katse-
lee, että paikat pysyy kunnossa, että ei päästä kovin huonoon kuntoon. Korjaa 
heti, kun näkee, että nyt rupeaa rapistumaan. […] Sitä on niin kuin sellainen 
talonmies, sitä kiertää ja katsoo. […] Ei se pysy, jos ei ole sellaisia ihmisiä, 
jotka koko ajan laittaa. […] Moni ajattelee, että hepä lähtevät tästä nyt ul-
komaanmatkalle, ei he nyt viitsi ruveta mitään, mutta tässä on saanut koko 
ajan. […] Siihen on niin tottunut, ettei sitä osaa lähteäkään mihinkään. […] 
Tämänkin kokoisessa talossa pitää osata itsekin tehdä, muuten ei tule mitään. 
Se on peruslähtökohta. Pitää olla innostunut siihen pitämiseen. Jos tykkää, 
ettei viitsi, niin silloin ei mistään olisi tullut mitään. Pitää olla innostunut 
vanhaa kunnostamaan. Kun näkee työnsä jäljen, niin se on mukavaa.” (RA33) 

”Talo on opettanut nöyräksi, mutta palkitsee. […] Puilla lämmitetään. Välillä 
paleltaa ja sitten taas on lämmin. […] Kun lämmitetään, niin lämmitetään, ei 
siitä lähdetä pois. Lapsetkin ovat oppineet tulenkäytön vastuullisuuden. Sitä 
pyrkii aina ulkonakin paikallistamaan, mistä savu tulee. Koko ajan on pientä 
korjausta, mutta se on elämäntapa tässä talossa. Jos haluaa helpompaa, pi-
tää muuttaa pois. Putket taas talvella jäätyivät, mutta osaan jo itse kokemuk-
sesta avata ne. Lämmitän saunaa ja putketkin sulaa.” (PA06) 

”Vaatii asenteena sen, että huolehtii. Kun näkee paikan menneen rempalleen, 
niin huoltaa kuntoon.” (PAY13) 
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Kuva 25. Harvinaiseksi käynyt umpipihakokonaisuus pää- ja piharakennuksineen 
Vanhan Raahen Brahenkadulta. Vanhan pihapiirin rakennuksissa on kuulostelemista 
ja katselemista. Suuresta kiinteistöstä vastuuta tunteva huolehtiminen voi olla palkit-
sevaa. Konkreettisesti sitovanakin se voidaan kokea vapauttavana, osoituksena ky-
vystä omien elämänolosuhteiden säätelyyn. Miellettäessä rasitteeksi tehtävään ei 
kannata ryhtyä. (Kuvat: Elisa El Harouny, 2002) 

Kokemus pärjäämisestä ja osaamisesta tuottaa tyydytystä. Ylläpito elämäntapana 
merkitsee kokonaisvaltaisuudessaan vahvaa tunnetta oman elämän keskeisten 
puitteiden hallinnasta. Ylläpitävä ympäristösuhde on moniaistinen. Ihminen kul-
kee katsellen ja kuulostellen, haistellen ja tunnustellen – aikuinen ei enää niinkään, 
mutta lapsi myös maistellen. Huolehtiva ylläpito on elämäntapaan sitoutunutta, 
kokonaisvaltaista ihmisen ja ympäristön erottamattomuutta, ykseyttä. Ylläpito ei 
ole vain talon hoitoa, vaan ihmisen ja ympäristön suhteen vaalimista. Ympäristön-
tuntemus on samalla itsetuntemusta, jota ilmaisee tyytyväisyys onnistumisesta. 
Taloaan hoitava ihminen kokee tällöin mielihyvän tuntein tulevansa itsekin huo-
lehdituksi. Asumisen taidon edistämisen merkitys on huomattu myös suojelun 
asiantuntijatahoilla. 

”Raumalla on tehty taskutietoa säilyttäjälle. Siinä kerrotaan vuodenaikojen 
mukaan, mitä talossa täytyy tarkkailla. […] Se on yleisohje, mutta tsekkaus-
lista, mitä pitää muistaa. Paikkakunnalla pitäisi saada lehdistö mukaan, että 
laittaisi tietoiskun lehteen keväällä: … talo herää, tulee kesä, hyvät maalivä-
lineet, tulee syksy, muista ja huolehdi jne. […] Ei pelkästään säilyttämistä, 
vaan normaalia ylläpitoa, päivittäistä huolehtimista, kaikkina vuodenaikoina, 
jatkuvasti. Kun näet, että ränni on täynnä lehtiä tai neulasia, niin tyhjennät 
sen tai jostain vuotaa, niin paikkaat.”1140 (MV48) 

                                                        
1140 Vrt. maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 66 §:ään, joka edellyttää rakennuksen käyttö- ja 
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Monella asukkaalla on ilmiselvä tarve saada opastusta talonsa korjaamiseen ja 
kunnossapitoon nykyistä enemmän. Suhde omaan taloon on herättänyt kysymyk-
siä oikeasta ylläpidon tavasta. Monelle kokemus vanhasta talosta on uusi ja tun-
tuma ylläpitoon puutteellinen. Tiedon luomisen ja saavutettavuuden lisääminen 
on myös valtionhallinnollinen tavoite. Luottamalla liiaksi vaikuttamiseen tietoa 
tuottamalla unohdetaan kuitenkin ihminen eri olemassaolon muotojensa kokonai-
suutena sekä kunkin maailmankuvan erilaiset valmiudet vastaanottaa tietoa. Tie-
don hankkiminen on myös valintakysymys. Löytäminen oikeaoppista restauroin-
tia koskevan tiedon jäljille edellyttää jo melkoista perehtyneisyyttä alaan. 

”Vanhan Porvoon puolella, selkeästi, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, mitä ma-
teriaalia saa käyttää jne. Olisi helpompi aloittaa projekti, jos kaikki tiedot 
olisi siinä. Nyt kaiken joutuu kaivamaan eri lähteistä, kyselemällä. Aiheuttaa 
lisää työtä. Olen kysellyt maalareilta, sähkömieheltä, putkiasentajilta, palo-
miehiltä, pikisuutarilta, Naukkariselta, kavereilta, tuttavilta, tutkinut Panu 
Kailaa, katsonut Joka kodin asuntomarkkinoita, siis jopa sitä, eli yrittänyt 
koota mahdollisimman monipuolista tietoa. Helpommin olisi päässyt alkuun 
yksinkertaisella, selkeällä ohjeistuksella. […] Talon ulkomaalin kanssa mo-
kattiin pahasti. […] Kauniisti vanhentuva maalipintahan on parhaimmillaan 
10 vuoden patinoitumisen jälkeen. Tämä näyttää jo nyt pahalta. Maali sinän-
sä oikeanlaista, luettiin tarkkaan purkin tuoteseloste, ettei ole lisätty muo-
viosia tms. eli sinänsä järkevää maalia, vaikka onkin Teknoksen, pigmentissä 
varmaan vika. Tällaisiin asioihin viranomaisten pitäisi puuttua, rajoittaa. 
Niillä pitäisi olla ihan lista, ja jos jotain muuta haluaa käyttää, niin pitäisi 
kysyä. […] Kyllähän niillä on pakko olla tietoa, kun pyörivät jatkuvasti näi-
den asioiden kanssa. Tekisivät ohjeiston, mikä saisi olla aika yksityiskohtai-
nen, saisi olla tarkempi kuin nykyinen Vanhan Porvoon rakennustapaohjeisto. 
[…] Meillä ei ollut tietoa ja nyt virhe ketuttaa. […] Hirveän vaikea päästä 
oikeille jäljille. Ilman Panu Kailan kirjaa oltaisiin oltu ihan hukassa. […] 
Panu Kaila oli Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelmassakin. Ohjelmahan on 
muuten K-Raudan ym. rakennustarviketuottajien sponsoroima. Maksavat jon-

                                                        
huolto-ohjeen laatimista pysyvään työskentelyyn ja asumiseen tarkoitetuille rakennuksille. Vaatimus 
koskee myös tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuk-
sen rakentamiseen, sekä soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslu-
paa. Vanhoja rakennuksia, joille ei tarvitse tehdä periaatteessa mitään muuta kuin vain käyttää ja huol-
taa, säännöksen vaatimus ei kuitenkaan koske. 
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kun asiantuntijan puhumaan omien tuotteidensa puolesta. Siitä ohjelmasta 
oivalsin ensimmäistä kertaa, että sillä miehellä on tietoa.”1141 (PA08) 

Ohjeiden tieto voidaan kokea liian yleispätevänä. Rakennustapaohjeen ollessa 
suuntaa-antava kaivattiin sen periaatteita konkreettisesti vahvistavaa tietoa. Täs-
mällisten ohjeiden laatiminen on kuitenkin hankalaa johtuen paitsi korjauskohtei-
den niin myös korjaajien taitojen vaihtelevuudesta. Yksilöllistä, kunkin kokemuk-
sellisesta taustasta riippuvaista on myös se, miten aktiivisesti tietoa etsitään ja 
minkälaiseen tietolähteeseen lopulta tartutaan. Kommentti osoittaa, että suojelu-
asiantuntijoiden kannattaa hankkia enemmän näkyvyyttä erilaisilla, myös kaupal-
lisilla ja viihteellisillä, foorumeilla. Suojelun kannalta asianmukaisista ohjeista 
huolimatta korjaustöistä selviäminen on tapauskohtaista. Kun jollekin korjaami-
nen tuottaa mielihyvää konkreettisena osoituksena omasta kätevyydestä, toista 
ahdistaa taitamattomuus. 

”Aina ennen ollaan oltu kerrostalossa. Nyt on oma talo ja vanha talo. Mo-
lemmat on uusia kokemuksia. On kaikkea ollut. Putket on jäätyneet. Itse ei 
osata tehdä mitään. Mies ei ole mikään nikkaroija, eli aina pitää pyytää ul-
kopuolisia. Niitä on vaikea löytää ja ovat epäluotettavia, lupaavat tulla mut-
teivät tulekaan, kuten maalarit. On ns. Porvoon tauti. Kai niillä on niin pal-
jon töitä, ettei asiakkaista tarvitse välittää, edes soittaa, kun peruvat tulonsa. 
[…] Ollaan teetetty lattioiden tiivistys, mutta se ei onnistunut. […] Tiivis-
tysurakan jälkeen on edelleen vetoisaa ja sisäänkäynti jääkylmä. Laittavat 
vähän karhunvillaa ja ajattelevat, että se on sillä selvä. Kun itse ei osata, on 
pakko ottaa joku muu tekemään, mutta kun siitäkään ei tule mitään.” (PA10) 

Oma kokemus tarvittavien taitojen puutteesta on kuitenkin periaatteessa jo hyvä 
lähtökohta etsiytyä tilanteisiin, joissa voisi saada lisää oppia. Tällöin ihmisellä on 
käsitys siitä, että on olemassa restaurointia koskevaa tietoa, jota hänellä itsellään 
ei vielä ole. Joku toinen voi olla taas täysin varma osaamisestaan, vaikkei se suo-
jelunäkökulman kannalta osaamiselta vaikuttaisikaan.1142 Tällöin hän ei lähde et-
simään tietoa, koska ei tunne olevansa sen tarpeessa. 

                                                        
1141 Anneli Naukkarinen on hoitanut Porvoon kaupungin asemakaava-arkkitehdin virassa Vanhan Por-
voon rakennusasioihin liittyvää neuvontaa sekä toiminut Vanhan Porvoon rakennuslupatoimikunnan 
VaPoRan sihteerinä. Neuvontatehtävät on liitetty asemakaava-arkkitehdin työnkuvaan, kun aikaisem-
min tehtävää varten oli varsinainen neuvonta-arkkitehdin virka. Ks. myös asukkaan mainitsema Panu 
Kaila, Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen. WSOY. Helsinki 2004 (1997). 
1142 Vrt. Kaila 2004 (1997), 13. Kaila toteaa toimeliaan tietämättömyyden olevan vanhan talon korjaa-
misen kannalta kauhistuttavinta. 
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”Niin nämä oli huonokuntoisia kaikki. Ei tässä hyväkuntoista ollut oikeas-
taan mitään […] Väliseiniä purettiin, olohuoneen katto pudotettiin alas ja 
sokkeli rakennuksen alta vedettiin pois. […] Kolme uunia purettiin. Niin ja 
muurattiin takka. Ja tuolta purettiin eteinen, se alkuperäinen sisäänkäynti, 
kun uudisrakennus tuli tuohon tai tuo siipi. […] Me kuitenkin ollaan semmoi-
sia, että osataan tehdä ja tykätään. Ja vähän nostettiin sitten olohuoneen 
korkeuttakin. Kaksi huonetta tehtiin yhteen, tuli uusi huone. Tässä oli puuhel-
la, se purettiin pois.” (RA32m/n) 

Pelkkä restaurointia koskevan tiedon tuottaminen tarjolle kaiken muun rakenta-
mista koskevan tiedon ja luulon rinnalle ei ole riittävän tehokas tapa edistää yllä-
pidon kulttuuria. Toisinaan jo pelkkä tieto havahduttaa, mutta tarvitaan myös kei-
noja, joilla voidaan vastata kyvyiltään ja kokemuksiltaan erilaisten ihmisten tilan-
teisiin. Näitä keinoja voitaisiin kuvata tiedon omaksumista valmisteleviksi. Niillä 
tähdätään tilanteeseen, jossa ihminen innostuu, kykenee etsimään ja vastaanotta-
maan tietoa. Tällöin ihminen virittyy maailmankuvaltaan tilaan, joka edellyttää 
uusien merkitysten syntymistä. Ihminen kiinnostuu. Kun kiinnostuksen herättä-
minen on räätälöityä ja perustuu ihmisen elämäntilanteen tuntemukseen, voidaan 
huonoistakin lähtökohdista innostua vanhan vaalimiseen. Tärkeää on tällöin myös 
se, että ihminen kokee tulevansa autetuksi tilanteessaan mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti. Vaikka taustalla on täysin epäonnistunut peruskorjaus, epäluotta-
mus viranomaisiin, rahojen menetys, mielessä vanhan talon purkaminen ja uuden 
rakentaminen tilalle, voi tilanteeseen pureutuva auttaminen kääntää mielet vanhan 
rakennuksen kunnostamisen puolelle, jopa hyvin asialle omistautuvalla tavalla. 

”Meidän oli ihan ensimmäisiä peruskorjattuja taloja Raahessa. […] Se 
oli -79, tehtiin se ensimmäinen peruskorjaus. Tilanne oli se, että silloin ei ol-
lut tietoa meillä tarpeeksi, eikä ilmeisesti valvojalla, vaikka hän oli peruskor-
jausinsinöörinä Raahen kaupungissa. […] Meillä lähtikin se siitä, että pure-
taan ja rakennetaan uusi, ja sillä pohjalla lähdettiin Aaltosen Hilkan (silloi-
nen kaupunginarkkitehti) luo. […] Hilkkahan se meidän pään sitten pikkuhil-
jaa sai kääntymään, jos sittenkin säilytätte ja rupeatte korjaamaan. Se oli 
niin paha, VVT:ltä käytiin tutkimassa nuo alustat. […] Se oli niin hirviä siivo 
tuolla alla, että oltiin ihan varmoja…, arvioitettiin tämä talo. Sillä ei ollut 
mitään arvoa, tontin arvo ainoastaan. Hilkka sitten sanoi, että miettikääpä 
vielä ja rupesi sitten kertomaan näitä kaikkia. […] Meillä oli hirveän huono 
luottamus kaupunkia kohtaan, koska täytyy sanoa, se oli silloin rahat pois po-
litiikkaa äidillä. Ja yksinäinen ihminen äiti, meillä ei ollut silloin miestä ta-
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lossa ollenkaan, oltiin lapsia, niin ei saatu neuvoa eikä apua. Se just että tuli 
niitä virheitä, katsottiin läpi sormien niitä juttuja. […] Jälkeenpäin, kun on 
tehty laskelmia, niin ihan yhtä kallis tästä tuli kuin uudestakin olisi tullut, 
mutta tunnelma ei olisi ollut sama. Puhuttiin siitä äidinkin kanssa, että korja-
taan. […] Me ollaan säilytetty, laitettu piiloon tuonne vanhoja ovia, seinän 
väliin jätetty oikein sellaisia reikeliovia, joissa on oikein isot avaimet. Joskus 
jos halutaan taas muutella, niin voidaan ottaa seinä auki ja ottaa ovi esille. 
Ne on alkuperäiset ihan, jätetty sinne piiloon.” (RA27) 

Tiedon vastaanottovalmiuksien tukemisen lisäksi tarvitaan apua useimmiten myös 
tiedon soveltamisessa. Tietäminen ei ole vielä taitamista. Taidot on ennen opittu 
ihmiseltä toiselle sukupolvien ketjussa. Nyt korjaamisen taitoon tulisi oppia inter-
net-porttaaleihin, Museoviraston korjauskortteihin, ”talotohtoreihin” tai muihin 
kuvallisiin ja kirjallisiin tietolähteisiin perehtymällä. Taitaminen eroaa tietämises-
tä perustuen kokonaisvaltaisempaan kokemukseen. Taitamisessa moniaistinen ke-
hollisuus tukee ajattelua, jolloin tietäminen tulee perustelluksi välittömässä ko-
kemuksessa.1143 Varmuus korjaustoimenpiteiden onnistumisesta syntyy vasta, kun 
työstä on suoriuduttu ja tuloksia koeteltu käytännössä. Kielellis-käsitteellinen 
vaikuttaminen ei välttämättä riitä autettaessa ihmistä kokonaisvaltaiseen ympäris-
tösuhteeseen. Tiedon saatavuuden lisäksi korjaamiseen ryhtyville tulisi olla tarjol-
la nykyistä enemmän apua tiedon soveltamisessa käytäntöön.1144 Tieto on suun-
nattu kaikille, mutta ihmiset ovat kyvyiltään yksilöitä. Ainutkertaisuutta tilantei-
siin tuo myös se, että kohteetkin ovat aina enemmän tai vähemmän uniikkeja, mi-
kä edellyttää ohjeiden soveltamista. On eri asia lukea ohjeita ja kokeilla niitä epä-
varmana kuin saada välittömästi tukea joltain, jonka voidaan luottaa olevan koke-

                                                        
1143 Vrt. Satulehto 1992, 60-63. Satulehto toteaa inhimillisten kulttuurien ja käytäntöjen saavan mielen-
sä suhteessa alkuperäisessä kokemuksessa välittyneeseen maailmaan. Käytännöllisessä elämässään 
ihminen pyrkii jatkuvasti suurempaan varmuuteen ympäristöstään, jolloin oma välitön aistihavainto 
jonkin asiantilan toteamiseksi on ensiarvoinen. Toisen kertoma, luettu informaatio ja muut vastaavat 
tietämisen perustat ovat aina vasta toissijaisia. 
1144 Vrt. http://www.ouka.fi/pora/index.html (luettu 14.1.08). Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamis-
keskus Poran www-sivuilla on kiinnitetty huomiota siihen, että oikeankaan tiedon tarjonta ei yksin 
johda hyviin ratkaisuihin: ”Verkossa julkaistaan paljon korjausrakentamiseen liittyvää tietoa. Tiedon 
käyttäjä ei aina ole korjausrakentamiseen perehtynyt ammattilainen. Tämän vuoksi hyvää ja oikeaakin 
tietoa saatetaan käyttää väärin. Tiedon tuottaja ei myöskään aina ole ammattilainen ja saattaa hyvistä 
tarkoitusperistään huolimatta neuvoa väärin. Jotkut neuvot ovat käytännössä jopa vaarallisia. Vaikka 
netistä löytyvä tieto olisi laadukasta, voi erityisesti vanhojen ja arvokkaiden rakennusten korjaaminen 
omatoimisesti olla vaikeaa nettitiedon avulla.” Nettitietojen hakemiseen kannustetaan, mutta niitä ke-
hotetaan arvioimaan alan ammattilaisen kanssa. Tietojen soveltamisessa kehotetaan maltillisuuteen, 
koska omistajien ja rakennusten tilanteet vaihtelevat.  
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nut.1145 Luottosuhteen syntymistä johonkin korjausprosessissa konkreettisesti aut-
taneeseen muisteltiin haastatteluissa usein suurella kiitollisuudella.  

”Pekka (aviomies) luki hirveästi kaikenlaisia kirjoja, kun sillä on aina mie-
lenkiintoa mihin ryhtyy, niin rupesi kokonaisvaltaisesti tekemään sitä. Ja kun 
Topi tuli käymään, aina soitin, että on sellainen ongelma, kuinka pitäisi tehdä. 
Se sanoi ja me tehtiin sen mukaan. Siltä pohjalta se on mennyt ihan hienosti. 
[…] Tämä Toivo Räsänen (Topi) on rakennusmestari, joka piirsi tämän talon, 
niin hän oli myös valvoja ja se, joka auttoi aina jokaisessa kysymyksessä, mi-
tä tarvittiin. Paperihommissa on Hilkka (silloinen kaupunginarkkitehti) neu-
vonut. […] Varmaan tämän Toivon kanssa aika paljon suunniteltiin, ja sitten 
vasta piirustukset meni. Toivon kanssa eniten katsottiin, tai itse keskenään 
mietittiin, mitä haluttaisiin tehdä.” (RA28n) 

Olennaista on tietysti kontaktien syntyminen sellaisiin henkilöihin, jotka ovat 
kunnolla perehtyneitä vanhojen rakennusten ominaisuuksiin. Neuvonnan helppo 
saavutettavuus on siksi tärkeää.1146 Vanhan Porvoon osalta kaupunki on järjestä-
nyt neuvontatoimintaa aluksi neuvonta-arkkitehdin ominaisuudessa ja sittemmin 
asemakaava-arkkitehdin toimenkuvaan kuuluvana. Neuvonnalle liikenevä aika on 
luonnollisesti vähentynyt. Kun henkilö on pysynyt samana, puhuu suuri osa asuk-
kaista edelleen neuvonta-arkkitehdista. Asukkaista etääntymistä on merkinnyt 
kuitenkin se, että ennen pienessä Vanhan Porvoon puutalossa sijainnut toimipiste 
on lakkautettu ja toiminta siirretty virastotaloon. Vaikka neuvontaa ei ole Vanhan 
Raahen osalta vastaavalla tavalla järjestetty, korostui monen asukkaan kommen-
teissa avun saaminen vanhan kaupungin suojelulle omistautuneilta viranomaisilta, 
muilta ammatinharjoittajilta, luottamushenkilöiltä tms. tahoilta yli näiden varsi-
naisen toimenkuvan. Vaikuttaa siltä, että hallinnollisen suojelun heikkoudet lisä-
sivät halua ponnistella alueen hyväksi yksityishenkilöinä. Suotavaa tietysti olisi, 
että myös kaupunki osoittaisi parempaa omistautumista asialle. Kysyttäessä vi-
ranomaisen käyttämistä keinoista suojelun edistämiseksi saatiin vastaukseksi: 

                                                        
1145 Mattinen 2000, 21. Mattinen korostaa tarvetta opettaa oikeita korjaustapoja konkreettisesti kädestä 
pitäen. Hän toteaa, että tunnin oppi kokeneen mestarin ohjauksessa saattaa olla hyödyllisempää kuin 
viikon tutkimustyö kirjojen ja arkistojen parissa. 
1146 Raahelaisille korjausneuvontaa tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus, joka sijait-
see Oulussa. Etäisyys kuitenkin vähentää helposti spontaaneja yhteydenottoja. Ks. 
http://www.ouka.fi/pora/index.html (luettu 14.1.08) Neuvonnan todetaan olevan maksutonta, mutta 
kohdekäynneistä veloitetaan matkakustannuksina vähintään 50 €. 
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”Kaikki. Tiedotus, opastus, suostuttelu. On loputonta opastamista ja hyvien 
opastajien tänne tuomista. Kun Henrik Lilius tuli tänne, kolme kertaa piti 
vaihtaa salia suuremmaksi, n. 300 ihmistä tuli kuuntelemaan. Pitää lähteä 
lapsista asti. Vaatii tiedotustilaisuuksia, neuvotteluita ja loputonta puhumista. 
Olen kerran antanut yhdelle ihmiselle lainankin vanhaan kaupunkiin, että on 
päässyt korjaamaan. […] On myös muita keinoja, mutta en kerro niitä nau-
halle.” (RV42) 

Neuvontaa antavien tahojen työaikajärjestelyillä voitaisiin puolestaan lisätä mah-
dollisuuksia kasvokkaisiin tapaamisiin. Merkittäviä ovat myös satunnaiset koh-
taamiset, koska niissä tulee esille asioita, joita kumpikaan osapuoli ei ole osannut 
ottaa huomioon ryhtyäkseen varta vasten järjestämään tapaamista. 

”Joo, kerran oli hauska sattuma, kun olin tulossa katua alas töihin. Joku kat-
seli ikkunoita ja kysyin, meinaatteko vaihtaa ikkunoita. Joo kyllä ja mietti, 
kun seinärakenne oli aika paksu, jos laittaisi ikkunan sinne sisäpuolelle läm-
pöteknisesti. Todettiin, ettei laiteta, vaan pitää olla siinä ulkopinnassa. Olisi 
tullut aika hurja, jos ne olisi olleet 15 cm sisällä. Ei ihmisille välttämättä tule 
mieleen kysyä näitä asioita. Pitää vaan pyöriä tuolla ja seurata vähän. Jos-
kus harmittaa, kun on niin kiire, ettei pääse kulkemaan siellä. Ja illalla, kun 
kulkee Vanhassa Porvoossa, on ihan eri äänet kuin päivällä, on vasaran kop-
setta. Täytyy tosiaan vähän aktiivisesti seurata ja liikkua, katsella, koska ei 
ihmiset aina ajattele, että tarvitsisi mitään, tai jollain toimenpiteellä olisi jo-
tain merkitystä. […] Enemmän voisi olla aikaa liikkua tuolla ihmisten parissa 
ja varsinkin ilta-aikaan, jolloin ihmiset on paikalla. […] että kysyminen olisi 
spontaania. Kyllä hyvin moni tulee kysymään, kun tuolla kulkee. On myös 
olennaista, että tuntevat minut. Sillä on merkitystä, kun uusi tulee, että kon-
takti syntyy alkuvaiheessa. Silläkin on merkitystä, kun on 12 vuotta ollut, että 
tunnetaan, kuka hiippailee ja kurkistelee.” (PV18) 

Kun paikalla ei voida olla riittävästi, pääsee sattumaan virheitä, jotka ovat ikäviä 
niin asukkaan kuin talonkin kannalta. 

”Tuolla käytetään tälläkin hetkellä vääriä maaleja, tungetaan polyure-
taanivaahtoa seiniin, käytetään vuorivillaa, sellaisia ratkaisuja, jotka ihan 
oikeasti vahingoittaa, eivät ole pelkästään esteettisiä ongelmia.” (PA08) 

”Neljän vuoden aikana on tullut tunne siitä, että suojelu on sitä, että jossain 
on ne asiakirjat, joissa määräykset ovat. Ne eivät ole tulleet lihaksi ja vereksi 
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jonkin ihmisen muodossa, joka olisi marssinut tontille ja antanut ohjeita.” 
(PA11) 

Joillakin harvoilla haastateltavilla oli vielä omakohtainen tuntuma siihen tapaan, 
jolla kokemukset ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Huolta kannettiin siitä, että 
tällaiset oppimisen mahdollisuudet ovat katoamassa. 

”Laitan öljymaalia, jotain Uulan hyvää maalia, ja sehän se parasta olisi, kun 
isä teki hylkeentraanista. Sehän se hyvä maali on. Sitähän ei enää saa sitä 
hylkeentraania. Isä kun sillä maalasi, niitä ei tarvinnut sen koomin parsia.” 
(RA23) 

”Se on huolestuttavaa se, että esim. tuommoinen vanha kivityö on katoava 
juttu. Voi ajatella, kuka tekee vanhaan tyyliin perustaa talolle kivestä. Näitä 
kivimiehiä, täälläkin meillä on ollut sellainen 80-vuotias papparainen, joka 
pystyy tekemään ja oikeastaan jatkajia ei ole. Toinen asia on se, että vanhan 
kaakeliuunin muuraajia ei tahdo enää olla. Eli meillä on ollut onni saada sel-
laista oppia.” (RA24) 

Korjaustapoja esitteleviä näytöksiä pidetään usein ihanteellisina oppimistapahtu-
mina. Ne ovat kuitenkin enemmän harvinaisuuksia kuin säännöllistä toimintaa.1147 
Kun tällaista toimintaa jo esiintyy järjestöjen, yhdistysten ja jopa yksityisten toi-
mesta, voitaisiin sitä tukea entisestään paikkaamaan viranomaistahojen resursseja. 
Haastatteluissa tulikin esille yhteisöllisyyteen viittaavia ajatuksia naapuruston 
osaamista ja jaksamista tukevien resurssien yhdistämisestä. Tunnettiin tarvetta 
vaikuttaa oman alueen asioihin konkreettisella tavalla, luoda yhteishenkeä ja 
myönteistä ilmapiiriä. 

”Omalla pihalla keitettiin silloin punamultaa, joka sitten käytettiin aitaan ja 
pihataloon. Muita käsityönäytöksiä ei ole saatu pystyyn.” (PA05) 

”On pyritty sillä tavalla, että esim. tässä meidän pihassa tehtiin perinteistä 
punamultaa. Laitettiin julisteita Vanhan Raahen alueelle, mutta ei niin sytyt-
tänyt. Aivan muutamia henkilöitä tuli. Se on kuitenkin ehkä heille tavallaan 

                                                        
1147 Perinteisten korjaustapojen tunnettavuutta on katsottu tarpeelliseksi edistää vähintään projektiluon-
toisesti Hyvä asuminen 2010 -ohjelman osahankkeessa ”Kehittyvä puukaupunki – osaamista perintei-
seen rakentamiseen”. Porissa on sen puitteissa kunnostettu mallikohteena maisemallisesti ja strategi-
sesti tärkeässä paikassa sijaitsevaa, rapistunutta ja huonokuntoiselta näyttävää rakennusta niin, että 
yleisö on päässyt koko ajan seuraamaan korjauksen etenemistä. Lisäksi eri puolilla maakuntaa on jär-
jestetty korjausneuvontatapahtumia työnäytöksineen. Ks. http://www.pori.fi/smu/toivo/ 
puukaupunki06.html (luettu 19.1.08) 
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uutta. Ollaan pyritty piristämään, mutta ei ole vielä tällä hetkellä ollut. […] 
Meillä on naapurissa yksi lääkäri, joka on ollut puuhamiehenä eli aivan yksi-
tyinen henkilö. Hänellä on myös vanha talo.” (RA24) 

”Sen vain lisään, että olen yksityinen ihminen, joka en ole näistä asioista 
vaahtoamassa. Mutta sillä tavalla hiljaisesti ajattelen, että kun saan tämän 
oman projektin valmiiksi, niin noilta naapurin miehiltä kysyn, että voitaisiin-
ko tehdä talkoilla jotain. Se on seuraava vaihe. Tässä ympäristössä voitaisiin 
tehdä talkoot. […] Korjata jonkun talon sokkeli tai kivettää tuota rantaa mal-
liksi 100 metriä, pyytää kaupungilta kivet ja tehdä se työ talkoilla tai raken-
taa joku kaunis kulkureitti.” (RA29) 

Yhdessä tekemisen myötä saatu kokemus tuo itsevarmuutta tarttua mahdottomil-
takin vaikuttaviin hankkeisiin. Pitkään tyhjillään ollut ja erittäin huonokuntoisena 
menetetyksi oletettu talo Vanhassa Raahessa sai uuden omistajan, joka monien 
ihmeeksi ryhtyi omin käsin kunnostamaan siitä perheelleen kotia. Vaativat lähtö-
kohdat edellyttivät vankkaa kokemusta vanhoista rakennustavoista hirsirungon 
kunnostamista myöten. Taitoihin hän oli harjaantunut konkreettisen tekemisen 
myötä perinteisiä rakennustapoja tuntevassa harrasteporukassa. 

”Olen ollut mukana noissa, olen sellaisessa perinneyhdistyksessä, vapaa-
ajan harrastustoimintaa. […] Se on Piippolassa, […] n. 100 km Iisalmeen 
päin. On siellä siirretty yksi savusauna ja yksi riihi ja yksi vanha hirsitalo, 
joka olisi mennyt purkuun, polttopuiksi. Se purettiin ja siirrettiin. […] Se on 
ihan vapaaehtoista talkootoimintaa.” (RA30) 

Nykyrakentamisesta puuttuu perinneyhteisölle ominainen ajattelun, toiminnan ja 
kokemisen ykseys.1148 Kokoontuminen tekemään jotain yhdessä antaisi mahdolli-
suuden kokemusten vaihtoon ja kysymysten esittämiseen välittömästi tekemisen 
lomassa. Tapahtumien näytösluonteen sijasta tulisi tietysti painottua yhä enem-
män ohjatun itsetekemisen suuntaan. Konkreettisen tekemisen tavan oppimisessa 
kehollisuudella on suuri merkitys. Tuntuma korjaamiseen ei iskostu vain mieleen, 
vaan myös moniaistisuuden ohjaamaan kehon liikkeeseen. Järjestämällä tekemäl-
lä oppimisen tilanteita voidaan hyödyntää ihmisen olemassaolon eri muotoihin si-
säistynyttä kykyä taitojen omaksumiseksi. Vasta kehollinen suoritus varmistaa 
työn onnistumisen. 

                                                        
1148 Juhani Pallasmaa, ”Ihmisen paikka – aika, muisti ja hiljaisuus arkkitehtuurikokemuksessa”. Ympä-
ristö, arkkitehtuuri, estetiikka (toim. Arto Haapala et al.). Yliopistopaino. Helsinki 1995, 180. 
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”Mä ajattelin silloin, että kuolen, en ole sellainen hikoilijatyyppi. Hiki kaatui 
päälle, kun jouduin valtavalla sorkkaraudalla irrottelemaan niitä (valtavia 
taottuja nauloja). Olin päättänyt, että niin kauan olen, että se lähtee, ja niin 
se lähti.” (RA28n) 

”On tietysti vaikea saada rakennusosia ehjinä irti, esim. tässä puitelaudat. 
Kun ne saa irti, pitää hajonneet liimata kasaan, sitten pakkeloida sieltä täältä, 
poistaa maalikerrokset hitaasti ja varovasti. Itse ollaan Sirpan kanssa aika 
paljon tehty. Jos tuollaista tilaa Mäntsälän sahalta se maksaa n. 12 – 13 
mk/m. Sehän on ilmaista, kun vertaa siihen, että vastaavan korjaamiseen me-
nee 2 – 3 tuntia.” (PA08) 

”Vanhaa kun tehdään, niin joutuu niin paljon sovittelemaan ja soveltelemaan. 
Ei tehdä niin kuin uutta, kun kaikki on vähän vinossa. Siinä joutuu niin paljon 
hakemaan.” (RA27) 

Tekemällä oppimisen mahdollisuudet ovat olleet haastattelujen perusteella lähes-
tulkoon asukkaiden omiin suhdeverkostoihin perustuvia. Korjausrakentamiskes-
kuksiin viitattiin haastatteluissa hyvin vähän, eikä tällaisissa yhteyksissä ollen-
kaan. Ehkä yhteiskunnan tukea voitaisiin kehittää yhä enemmän siihen suuntaan, 
että tehtäisiin aivan konkreettisia kunnostustoimia ajankohtaisissa kohteissa. Sa-
malla koko naapuruston olisi mahdollista osallistua, oppia ja vaihtaa kokemuksia. 
Taloudellisia resursseja säästäen ideaa edistää eri tahojen entistä tiiviimpi yhteis-
työ ja verkostoituminen voimavarojen ja tarpeiden saattamiseksi paremmin koh-
dakkain.1149 Tämä sopii ammattitaitoisen työvoiman koulutukselle asetettuihin ta-
voitteisiin tehostaa työssä pätevöitymistä ja vuorovaikutustaitojen kehittämis-
tä.1150 Jos toiminnan jatkuvuus on taattu, voisi kokeilukohteeksi pääsy olla jopa 
                                                        
1149 Jossain määrin tällaista toimintaa onkin, mutta kattavuudessa ja säännönmukaisuudessa olisi kehi-
tettävää. Idean virittelystä ks. jo esim. Mansikka, Korsström & Pfeiffer 1991, 38, 60. Vanhaa Porvoota 
on kaavailtu jo 1990-luvun alussa korjaus- ja restaurointialan koulutuspaikaksi. Ammattioppilaitoksen 
oppilaita on osallistunut esim. ulko- ja talousrakennusprojektiin kunnostamalla vesikatteita. Inven-
toinneissa, mittapiirustusten laadinnassa ja suunnittelussa on puolestaan hyödynnetty arkkitehtiopiske-
lijoiden työharjoittelutarvetta. Vanha Raahe on puolestaan toiminut Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
historian laboratorion harjoitustyökohteena. Ks. myös Vanhalla Raumalla toimivan Korjausrakenta-
miskeskus Tammelan toiminnasta Kalle Saarinen, ”Otteita neuvonta-arkkitehdin työviikolta”. Kotina 
suojeltu talo. Arkea, elämää ja rakennussuojelua Suomessa ja Saksassa (toim. Outi Tuomi-Nikula & 
Eeva Karhunen). Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen julkaisuja XIII. Pori 2007, 120-121. Saa-
risen mukaan Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelassa on tarjottu alan oppilaitosten 
opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä autettu työntekijöitä ja -tarvitsijoita löytämään toisensa. Tam-
melan pihapiirin verstasrakennuksessa asukkaat voivat saada myös itse käytännön opastusta vanhojen 
rakennusosien, kuten ikkunoiden ja ovien kunnostuksessa. 
1150 Vrt. Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 15, 22. Osaavaa korjausrakentamista edistäväksi 
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hakumenettelyn alainen kuten entistämisavustuksetkin tai perustua asukkaan ja 
viranomaisen yhdessä tekemään tarveharkintaan. Myös asukasyhdistys voisi toi-
mia tunnustelijana sopivien kohteiden osoittamiseksi. Toisin kuin valtion myön-
tämissä entistämisavustuksissa voitaisiin ottaa huomioon myös sosiaaliset perus-
teet, jotta voitaisiin samalla opetella vastaamaan asukkaan elämäntilanteeseen 
monialaisesti ja puuttua hankkeen onnistumista mahdollisesti haittaaviin tekijöi-
hin. 

Ihanteellisena säästävän korjaamisen kannalta pidetään ajatusta siitä, että 
asukas tuntisi talonsa perinpohjaisesti niin rakenteellisilta ominaisuuksiltaan kuin 
suhteessa omiin asumismieltymyksiinkin. Korjaamista koskeviin ohjeisiin on var-
sin yleisesti omaksuttu kehotus asua talossa ennen kuin ryhdytään kovin suuriin 
toimenpiteisiin,1151 mikä voidaan nähdä kannustuksena ympäristön kokonaisval-
taiseen kokemiseen. Näin jää aikaa harkinnalle, omia tarpeita ja talon ominai-
suuksia punnitsevalle yhteensovittamiselle.1152 

”Ollaan tehty hyvin varovaisesti. Koti on suureksi osaksi mieluinen. Vaikka 
saisin miljoonan, en ihmeemmin muuttaisi. Ensimmäisenä asuinvuonna ei 
tehty mitään, haluttiin katsella, millainen tämä on ilman meidän kaiken yli jy-
räävää tahtoa. […] Ei ollut tarpeen edes tapetoida. Oltiin tyytyväisiä 20 
vuotta vanhoihin, on edelleen siistit. Tutut ihmettelee, kun ei vaihdeta. Ollaan 
tehty ns. piilossa olevaa remonttia, joka on ollut pakko tehdä. Ollaan hahmo-
tettu talo vanhaksi rouvaksi, jolle on tehty pari ohitusleikkausta ym. sisäistä 
remppaa, mutta ei esim. meikkejä naamaan tai peruukkia päähän.” (PA11) 

Aina ei asuminenkaan johda taloa säästäviin ratkaisuihin niin kuin suojelun asian-
tuntijatahot toivovat. Ihmisillä on erilaiset lähtökohdat punnita ratkaisuja. Asues-
sakaan ei välttämättä ikään kuin huomata juuri kyseistä taloa ja ympäristöä kai-
kelta siltä mielikuvia rakentavalta ainekselta, jota maailma tarjoaa. On myös elä-
mäntilanteita, joissa hidas asuen korjaaminen ei ole mahdollista. Rakennus voi ol-
la joskus lähtökohdiltaan jopa asumiskelvoton. Tällöin olisi löydettävä muunlaisia 
keinoja. Suositeltavana pidetään korjauksen ja suunnittelun antamista asiantunti-

                                                        
toimenpiteeksi strategiassa esitetään työssä oppimiseen pohjautuvia koulutusmalleja. Lisäksi tuodaan 
esille asiakaslähtöisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 
37. Korjaustyön ammattilaisten ja suunnittelijoiden koulutusta ehdotetaan kehitettäväksi parantamalla 
alan käytännön valmiuksia koerakentamishankkeiden avulla. 
1151 Ks. esim. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 43. 
1152 Vrt. ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste (n.d.), 22-23. 
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jan tehtäväksi. 1153  Epävarmuutta lisää kuitenkin se, ettei nykyisellään mikään 
ammattinimike takaa vielä asiantuntijuutta. 

”Vanhan korjaaminen, kun ollaan vanhoja, on raskasta. Ei voida tehdä niin 
kuin monet nuoret eli itse ja hitaasti. Me ei voida ajatella, että 10 vuotta re-
montoidaan. Siksi on tullut kalliiksi. Se myös vaikuttaa, että vanhan korjaa-
misen traditio on katkennut. Kesti pitkään ennen kuin löydettiin porukka, joka 
osasi korjata vanhaa. Monet kuvittelevat osaavansa, mutteivät kuitenkaan it-
se asiassa korjaa vanhaa. Käsitykset vaihtelevat, miten pitää tehdä.” (PA02) 

”Voit venyttää penniä ja hajottaa sen monelle vuodelle, jolloin myös toden-
näköisesti suunnittelet itse. Ei maksa mitään, pystyt hankkimaan varaosia ym. 
pikkuhiljaa. Lopputulos voi olla edullinenkin. Toinen vaihtoehto on ottaa ark-
kitehtisuunnittelija.” (MV48) 

”Ihan hirveää jälkeä tekee suunnitelmat, joita meillekin tulee tänne lausun-
nolle, arkkitehtienkin laatimia. Joskus rakennusmestari, jolla ei ole suunnitte-
lukoulutusta, mutta on kokemusta ja näkemystä, voi tehdä ihan hyvää.” 
(MV46) 

Suunnittelijan ammattitaidon perustana on kyky muodostaa kokonaisvaltainen 
suhde ympäristöön. Lisäksi hänen tulisi kyetä välittämään kokemaansa asiakkaal-
le sekä eläytymään tämän tarpeisiin. Se, että ollaan vanhan rakennuksen kanssa 
tekemisissä, on sinänsä kokonaisvaltaiseen ympäristösuhteeseen kutsuva. Onhan 
jo olemassa talo lähiympäristöineen, johon tutustua. Ylläpidon kulttuuriin kasva-
nut suunnittelija on siksi omaksunut tavan olla jatkuvassa, oppivassa vuorovaiku-
tuksessa ympäristönsä kanssa. Päätöksiä tehdään sen mukaan, mitä rakennustyön 
edetessä koetaan. Hyväksytään se, että asioiden lopulliset merkitykset varmistuvat 
vasta tehtäessä. Perusteellinen kohteeseen tutustuminen pidentää suunnitteluaikaa 
sekä edellyttää suunnittelun ja toteuttamisen lomittumista keskenään. Myös suun-
nittelija viettää tällöin runsaasti aikaa kohteessa.1154 Kun suunnitteluun ja raken-

                                                        
1153 Ks. esim. Yleiskortti. Korjauskortisto. KK 1. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 
(1.4.1994) 1.1.2000, 4.  
1154 Vrt. Flink 2006, 56. Koska nykyiset rakennuttamismenetelmät ovat restaurointiin sopimattomia, 
konservaattoreiden työtavat outoja uudisrakentamiseen tottuneille ja käyttäjän vaatimukset kenties 
vanhaan rakennukseen sopimattomia, Flink ehdottaa ns. restaurointikertoimen lisäämistä aikatauluihin. 
Näin ehdittäisiin tehdä riittävän perusteellisia tutkimuksia ja hyödyntää niistä saatavaa tietoa päätök-
senteossa. Suunnitelmat saattavat myös muuttua työn edetessä, koska paikkoihin kajottaessa paljastuu 
jatkuvasti uutta tietoa. Tästä syystä Flink toteaa tärkeäksi sen, että arkkitehti viettäisi paljon aikaa 
työmaalla esim. vanhojen rakennusosien pelastamiseksi. 
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tamiseen osallistuvat toimivat yhteistuumin toistensa ammattitaitoa kunnioittaen, 
voidaan prosessissa hyödyntää monipuolista kokemuksellista ainesta, kuten ilme-
nee arkkitehdin kuvatessa toimintatapaansa seuraavasti. 

”Itsellä se onni, että on äärimmäisen taitavat puusepät omalla tontilla, siis 
osaavat ja tietävät. Lisäksi mun arkkitehtiverkostossa on myös kirvesmiehiä 
ja puuseppiä. Useat asiakkaani lähtevätkin siitä, että mun palvelun lisäksi 
haluavat tietyt kirvesmiehet laittamaan, eikä niille kelpaa muut ja odottavat, 
kunnes ne tulevat tekemään. Ovat paikkakuntalaisia, ovat osittain mun opet-
tamia, kouluttamia. […] On tietysti tilanteita, joissa asiakas tekee tai itse 
hankkii työvoiman, eikä hirveästi halua nähdäkään mua, kun suunnitelmat on 
tehty. Silloin en pysty hirveästi vaikuttamaan, mutta ne on kyllä pienenä vä-
hemmistönä. Yleensä ottavat sen palveluun kuuluvana, että mä käyn tontilla 
harva se päivä katsomassa, miten edistyy ja keskustelemassa työmiesten 
kanssa, tehdäänkö tämä nyt näin vai noin. Suhtaudun siihen hyvin avoimesti 
varsinkin korjausrakentamisessa, koska en ole kuitenkaan kaikkea pystynyt 
ottamaan suunnitellessa huomioon. Kaikki paikat ei ole olleet auki, ei ole nä-
kynyt, millainen rakenne oikeasti on, niin suhtaudun hyvin avoimesti siihen, 
jos timpurit ehdottaa, että olisi järkevämpi tehdä näin. Otan aika usein vaa-
rin, mitä ne sanoo. Luotan niiden kokemukseen, että näin on helpompi tehdä 
ja tulee parempi. Jos niiden ehdotus on älytön, niin deletoin sen, mutta yleen-
sä ei ole. Saan uusia viisaita ratkaisuja aina sitä mukaa, kun mennään eteen-
päin. Sillä pystyy vielä nostamaan sitä laatua suunnitteluvaiheesta, jolloin 
saadaan asiakkaan kannalta vielä parempi ratkaisu.” (PAY14) 

Turhan usein suunnittelun ja rakentamisen kulttuurissa toimitaan kuitenkin eril-
lään. Suunnitellaan ensiksi ja sitten toteutetaan. Suunnittelussa voidaan toimia jo-
pa rakennuksesta erillään. Vietetään enemmän aikaa piirustusten kuin todellisen 
rakennuksen parissa. 

”Meille kävi sillä lailla, että arkkitehti meille piirsi kaikki, mutta se meni su-
teen. Sitä ei voitu tehdä, ei ollut ottanut korkoja huomioon. Eli Simunan Alpo 
(valvoja) teki kaikki uudestaan. […] Arkkitehdin piirustuksista ei ollut meille 
mitään hyötyä. Miten se nyt oli? Sauna ja äidin vessa olisi tulleet maan alle. 
Piirustukset tehtiin ensimmäisten peruskorjauskuvien perusteella, kun lähdet-
tiin hahmottamaan tätä uutta. Eli olisivat tulleet niin matalalle, että olisi pi-
tänyt kaivaa, korot ei täsmänneet. Arkkitehdin piirustuksilla haettiin ne luvat, 
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niin Alpo joutui sitten rakennusvaiheen aikana tekemään. Hänhän sen huo-
masi, ei mekään oltaisi huomattu.” (RA27) 

Kuten on huomattu, kasvu ylläpitävään ympäristösuhteeseen edellyttää monita-
hoista kokemista. Siksi ylläpidon kulttuurin edistämisessä on olennaista pohtia, 
vaikutetaanko asenteilla ja toimenpiteillä ihmisten ympäristösuhteen rikastumi-
seen vai ohentumiseen. Ohutta näkemystä ylläpidon kulttuurista edustaa myös 
keskittyminen liiaksi rakennetusta ympäristöstä huolehtimiseen. Huolehtivan yl-
läpidon merkitessä kokonaisvaltaista ympäristösuhdetta ei sitä voi edistää painot-
tamalla rakennuksia ihmisen kustannuksella – asenteella ihmisistä viis kunhan ra-
kennukset säilyvät. Tämä asenne on ollut suojelussa kuitenkin melko vahva. Toki 
pidetään tärkeänä, että ihmiset ja talot löytävät toisensa. Mieluummin kuitenkin 
uusin asukkain, jos vanhat jollain tavalla uhkaavat soveliaaksi katsottua ylläpidon 
tapaa. Jos et ole talollesi sovelias, kehotus kuuluu muuttaa pois. 

”Uudet omistajat ovat säilymisen paras turva. Raumakaan ei olisi koskaan 
lähtenyt niin voimakkaasti liikkeelle, ellei nuorta, uutta väkeä olisi hakeutu-
nut sinne, jotka näkivät varaosapankkien ym. tarpeen ja jaksoivat tehdä yh-
teiseksi hyväksi töitä. Vanhat omistajat elää omaa rataansa, on vain se oma 
lähipiiri, vaikka on sympaattinen ilmapiiri muutoin Raumalla, mutta uudet 
omistajat ovat olennaisen tärkeitä, samoin Porvoossa. Vaikeammat tapaukset 
ratkesivat ulkoa tuodun rahan, potentiaalin avulla. […] Ihan turhaa (gentri-
fikaation kritiikki). Se on luonnonlaki. Ne mammat, jotka myyvät talojaan, 
saavat sievoisen summan rahaa. Ovat hirveän tyytyväisiä ja tyytyväisenä 
asuu kerrostalossa ja istuu lasitetun parvekkeen takana. Sopii niille paljon 
paremmin kuin hoitaa ongelmallista tonttia kaikkine riesoineen. Tämä ideo-
logia lähti 70-luvulla vasemmistolaisesta näkemyksestä, jossa pitää turvata 
nykyisten asukkaiden edut. Silloin, jos yhteiskunta tekee hyvin rajuja toimen-
piteitä ja satsaa siihen, mutta kun rahalla ostetaan ne ulos sieltä, niin ihan 
hyväksyttävää.” (MV46) 

Lienee helpompi suosia ihmisten vaihtumista kuin auttaa vanhoja asukkaita löy-
tämään uudestaan se ympäristö, jonka hyville ominaisuuksille on kenties sokeu-
duttu. Inhimillistä se kuitenkin olisi. Oulun puutalokeskustaa purettaessa aikanaan 
lapsuudenkodistaan kerrostaloon muuttanut asukas on kulkenut vuosikymmeniä 
pitkän tien hakeutuessaan lopulta taas samankaltaiseen ympäristöön Vanhaan 
Raaheen. 



 445 

”Jopa siinä vaiheessa, kun se oma koti myytiin ja muutettiin kerrostaloon, 
niin siinä viehätti ne mukavuudet, koska meillehän ei tullut lämmintä vettä. 
Oli sauna siellä pihan perällä. Aika pian sitä sitten kerrostalossa huomaa, 
mitä menetti.” 1155(RA34n) 

Onnellista tietysti olisi, jos ympäristön arvo huomattaisiin jo siinä asuttaessa eikä 
vasta menetyksenä. Tämä ei koske vain poismuuttoa, vaan myös korjaus- ja täy-
dennysrakentamisen myötä poistuvia ympäristön ominaisuuksia. Jotkut haastatel-
tavat harmittelivat sitä, etteivät olleet aikanaan aavistaneet esimerkiksi ikkunoi-
den vaihtamisen tai ulkorakennuksen purkamisen voivan tuntua jonain päivänä 
menetykseltä. Paikan kvaliteetteihin havahtumista voisi kuvata kokemukselliseksi 
virkistymiseksi, jota voitaisiin tukea luomalla tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia ja 
tuoda esiin puukaupunkiasumisen kvaliteetteja. 

”Kohdataan asukas siinä vaiheessa, kun hänellä on esitys, että katto tai ikku-
nat uusiksi, lisärakennus tms. Silloin täytyy reagoida vaan siihen esitykseen, 
onko se mahdollista, mutta syvältä lähtevää asumisen kehittämisen lähtökoh-
tia, asukkaiden kanssa pohtivaa osallistumista ei mun tietääkseni ole, en ole 
törmännyt vielä. […] Mietittäisiin oikein, mikä on mahdollista ja järkevää. 
[…] Se on kaikille hyödyllistä, tuleville asukkaille varsinkin. Mietitään poru-
kalla, mitä tän tyyppiselle asumisratkaisulle on olennaista ja vähemmän 
olennaista. […] Tuntuu, että olisi tilausta ja mahdollisuuksia tuolla alueel-
la.” (RML44) 

Huomasin, että tutkijakin kysymyksineen viritti oivaltamisen. Moni asia tuntui 
aukenevan asukkaan tietoisuudelle vasta haastattelutilanteessa tapahtuneen poh-
dinnan myötä, ilman että hän oli sitä aiemmin varsinaisesti ajatellutkaan. Tärkeää 
voi olla harjoittaa toisinaan kiinnostunutta kysymistä sen sijaan, että pyrittäisiin 
liiaksi vakuuttamaan, että teillähän on hienoa asua täällä puukaupungissa. Vakuut-
taminen vastaa pikemminkin pyrkimystä syöttää omia merkityksiä toiselle. Ky-
syminen taas toimii paremmin maailmankuvan aukottamisena. Se kiihdyttää uusi-

                                                        
1155 Paineet kotitalojen myyntiin saattoivat kasvaa siksi, että unelma modernista varustetasosta, kylpy-
huoneesta ja sisävessasta sokeutti näkemästä puutaloalueiden hyviä ominaisuuksia. Ei vielä ymmärret-
ty, että voitaisiin saada sekä uuden että vanhan hyvät puolet, vaikka puukaupunkien suojelussa on 
alusta alkaen kiinnitetty huomiota asumisen laatutasoon. Vrt. Helander 1971, 37. Helander toteaa, että 
vaihtoehtojen puutteessa vanhan kaupunkirakenteen purkaminen ja kaupungin täydellinen uudistami-
nen näyttäytyi helposti asukkaillekin ainoana kehityssuuntana. Vrt. Uuskallio 2004, 33. Funktionalis-
min tasa-arvon periaatetta ilmaistiin 1950-luvulla ennen kaikkea asumisväljyydellä ja asuntojen tekni-
sellä varustetasolla 
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en merkitysten muodostumista herättämällä ihmisen uteliaisuuden omia elämän-
tapojansa ja -olosuhteitansa kohtaan.1156 

Moni haastateltava pahoitteli aluksi sitä, etteivät he olleet ottaneet etukäteen 
selvää asioista, kuten suojeluasiakirjoista. Pelättiin, ettei olisi mitään tähdellistä 
kerrottavaa. Pidettiin hämmästyttävänä, että joku oli kiinnostunut ”vain” heidän 
asumisestaan. Kun uusien merkitysten muodostuminen saa kimmokkeen, ei pro-
sessi pääty vain tuohon hetkeen. Se voi kantaa vuosienkin päähän. Ehkä tutkijan 
vierailu lisäsi myös asujaimiston keskinäistä kokemusten vaihtoa. Koska moni te-
ki ehdotuksia uusista haastateltavista, on noilta tutuilta mahdollisesti myös jäl-
keenpäin kysytty, mitä tutkija teiltä kysyi ja mitä vastasitte. Ai te sanoitte niin, jaa 
sepä ei tullut meille mieleenkään. Ehkä joku huomaa tällä tavoin vaikkapa sen, et-
tä puukaupungin pihathan ovat todellakin tavattoman lämpimiä, kun ulkoraken-
nukset ovat siinä suojana. 

Huomaamiseen herättävänä kokemista suuntaavana virvoittajana voivat toi-
mia myös ne uudet ja innokkaat asukkaat, jotka ovat tarkoituksella valinneet his-
toriallisen puukaupungin asuinsijakseen. Raahessa moni haastateltu totesi mieli-
hyvällä erityisesti lääkärien hakeutuneen alueelle asumaan. Korkea koulutus ja 
arvostettu ammatti lisäsi tulijan painoarvoa alueen imagon nostajana ja suunnan-
näyttäjänä. Ylläpidon kulttuuri ei siten etene vain yksilön suhteena taloonsa vaan 
kollektiivisena dialogina. Jos uusi virtaus virkistää, on myös asujaimiston pysy-
vyydellä tärkeä merkitys. Tällöin kollektiivinen dialogi voi tuottaa jatkuvuutta. 
Asujaimiston pysyvyyttä edistävän hyvinvoinnin vaaliminen on siten ympäristön 
ylläpitoa siinä missä rakennuksistakin huolehtiminen. 

Ylläpidon voi katsoa merkitsevän kaikinpuolista juurevuuden tukemista. Kun 
liian moni asia ympäristössä muuttuu perusteellisesti, seuraa siitä tunne juuretto-
muudesta.1157 Suojelu tukee juurevuuden tunnetta ainakin siinä mielessä, että se 
edistää tutun rakennetun ympäristön säilymistä. Purkamisen ohella juurettomuutta 
voivat aiheuttaa kuitenkin myös muunlaiset ympäristön rajut muutosvoimat. Sekä 
Vanhassa Porvoossa että Vanhassa Raahessa tuli monella tapaa esille se, ettei 
asuinalueen merkitys ole vain rakennuksissa, vaan mitä suurimassa määrin myös 
yhteisöllisyyden piirteissä, elämäntavoissa, ilmapiirissä ja ihmissuhteissa. Pitkään 
asuminen korostui varsin yleisesti arvokkaaksi koettuna asiana. Silloin, kun tie-
dettiin, mainittiin mielellään, missä talossa asui ns. paljasjalkaisia. Raahessa teh-

                                                        
1156 Maailmankuvan aukottamisesta johdatuksena ymmärryksen kasvuun ks. esim. Rauhala 1989 (a), 
164. 
1157 Vrt. Rauhala 1989 (a), 113. Rauhala kuvaa juurettomuutta situaation raunioitumisena, kun sitä ra-
kentaneet komponentit muuttuvat perusteellisesti. 
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dyissä haastatteluissa tuli huomattavasti Porvoota useammin esille mainintoja al-
kuperäisistä asukkaista tai se, että haastateltava itse oli syntyperäinen vanhan 
kaupungin asukas. Raahen muuttotappiokunnassa ongelmaksi koettiin kuitenkin 
poismuutto ja uusien asukkaiden asettuminen alueelle harvakseltaan. Ihmissuhtei-
den katkeaminen koettiin harmittavana menetyksenä.  

”Kyllähän täällä väki vähenee, ja kun porukkaa jää eläkkeelle, tahtovat 
muuttaa pois. Se mua harmittaa. Mulla on niin monta tuttua pariskuntaa, 
nytkin kesänä kävi viisi pariskuntaa, niin kaikki lähti saman vuoden aikana. 
Sanoivat, että heti lähdetään, kun päästään eläkkeelle. Mä en kyllä lähde. 
Epäilen, että ne jotka lähtee, hakee kotiseudultaan sitä nuoruutta, mutta ei se 
siellä enää ole. Täällä elämäntyönsä tehnyt ja luulee, että siellä on nuoruus 
ja vanhat tutut, mutta harvalla on.” (RA23) 

Porvoossa ei ole sitä ongelmaa, että väki vähenisi, mutta sosiaalisen rakenteen 
muutos on ollut käynnissä pitkään. Voidaan kysyä, mitkä ovat kollektiivisen dia-
login mahdollisuudet, jos väki suurimmaksi osaksi uusiutuu ja lisäksi vaihtuu ko-
vin tiheään. Osa uusista asukkaista vakiintuu alueelle, osa kokeilee idylliä, pettyy 
ja vaihtaa maisemaa suhteellisen nopeasti. Asujaimiston uusiutumisen ja pysy-
vyyden tulisi olla tasapainossa, sillä molemmissa nähtiin hyvät ja huonot puolen-
sa. 

”Kerran oli talo myynnissä, käytiin katsomassa ja ajateltiin kokeilla. Meillä 
on asunto vielä Helsingissäkin. Päästään äkkiä takaisin, jos halutaan. Mut 
täällä nyt vielä ollaan. On asuttu neljä vuotta.” (PA10) 

”Osaksi tänne muuttaa ihmisiä, jotka todella ovat valmiita säilyttämään ja 
luopumaan jostain muusta. Toisaalta, mitä muodikkaammaksi alue tulee, sitä 
enemmän ehkä väkeä, joka asuu, koska täällä on hienoa asua. Kumpaakin 
varmasti on, mutta vähemmän sittenkin ns. statusasumista.” (PA02) 

”On muuttunut hirveästi, kun ihmisiä on tullut muualta. Avarakatseisia ihmi-
siä, kun on tullut muualta, on koko ilme muuttunut. Nyt alkaa pikkuhiljaa olla 
kansainvälistä meininkiä, ettei tuijoteta ikkunaverhot heiluen, että kuka siitä 
taas ohitse menee. Kyllä se alussa oli sellaista. […] Uudet ihmiset juuri ym-
märtävätkin vanhan päälle, paremmin kuin tämä vanha porukka täällä.” 
(PAY15) 

Asujaimiston keskinäinen vuorovaikutus olisi tärkeää, jotta pysyvien asukkaiden 
elämänmuotoon suhteutuva uusiutuminen tuottaisi jatkuvuutta molemminpuolisen 
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kokemuksellisen rikastumisen myötä. 1158  Asujaimistolta toivottiin useimmiten 
myös heterogeenisyyttä esimerkiksi ikä-, perhe- ja sosiaalirakenteeltaan. Ongel-
mana pidettiin viitteitä siitä, että asujaimiston uusiutumisen myötä alue homo-
genisoituisi ja vieläpä perinteistä elämänmuotoa ymmärtämättömään suuntaan. 
Oikeaoppisinkin korjaustapa tuottaa elämästä irrallaan olevaa kulissia, ellei se 
kytkeydy alueen luontaisiin elämäntapoihin liittyvien arvojen sisäistämiseen. 

”Negatiivista on musealisoituminen – elämä kuten kaupat katoavat – ja asu-
jaimiston homogenisoituminen porvarilliseksi, mikä on tylsää. Porvarillisen 
väen asettuminen alueelle on tuonut mukanaan tänne kuulumattomia asioita, 
kuten lumilingot ja ruohonleikkurit. Entisajan juopot eivät olleet häiriöksi 
vastaavalla tavalla, vaan sopivat joukkoon.” (PA09) 

”Sosiaalinen ja toiminnallinen, olisi hienoa jos säilyisi, kuten Raumalla pie-
net kaupat, tai ettei asukasrakenne hyppäyksellisesti muuttuisi, mutta niihin 
on paljon vaikeampi vaikuttaa kuin itse rakennusten säilymiseen. Esim. Por-
voossa alue on elitisöitynyt, mikä heijastuu pikkuhiljaa fyysiseen rakentee-

                                                        
1158 Vrt. Uuskallio 2004, 37-39. Uuskallio on tutkinut asukkaiden paikkaan kuuluvuutta rakennussuoje-
lun kannalta haastattelemalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaana pidetyn kaupunginosan asukkaita 
Etelä-Helsingissä. Haastatteluihin perustuvina teoreettisina yleistyksinä hän on luonut neljä paikkaan 
kuulumisen ja sitoutumisen asteiltaan erilaista asukastyyppiä – perinneasukas, esteetikko, moderni py-
hiinvaeltaja ja peluri – arvioiden niiden uhkaavuutta historiallisten rakennusten säilymiselle. Syntype-
räisellä ”perinneasukkaalla” on paikkaan enkulturaatioprosessin myötä juurtuneena ja identifioitunee-
na paikan syvätuntemusta. Ammatillisesti orientoitunut ”esteetikko” on paikan kulttuuriarvoista koros-
tetun tietoinen ja arvostaa rakennetun ympäristön tietotaitoa. Hän sitoutuu paikkaan, mutta pitää etäi-
syyttä sosiaaliseen elämään. ”Moderni pyhiinvaeltaja” edustaa kulttuuritahtoa ja melko vakaata paik-
kaan sitoutumista, mutta on paikantuntemukseltaan edellisiä pinnallisempi. Asuinalue merkitsee sta-
tusta ja illuusiota ihannoidusta elämäntavasta, jota hän korostaa romantisoimalla paikan menneisyyt-
tä. ”Peluri” on kulutuksen ehdoilla eläjä vaihtuvine identiteetteineen asunnon ollessa esineellinen, ta-
loudellisen ja sosiaalisen menestymisen väline. Paikantuntemus on pinnallinen ja tunneside heik-
ko. ”Peluri” ei tue sosiaalisesti, kulttuurisesti tai ekologisesti kestävää kaupunkikehitystä. Historialli-
sen rakennuskannan säilymisen kannalta tutkija pitää uhkana lähinnä ”peluria”. ”Pelurinkaan” lyhyt-
aikaisen viipymisen hän ei katso kuitenkaan merkitsevän todellista uhkaa kulttuurihistoriallisten aluei-
den rakennuskannalle tai kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. Tutkimus on kiinnostava yhdistäessään 
kaupungin sosiaalisen ja spatiaalisen problematiikan. Sellaisinaan tuloksia ei voi kuitenkaan soveltaa 
esim. puukaupunkiin, missä ”pelurin” lyhytkin viipyminen voi aiheuttaa rakennukselle suurta tuhoa 
toisin kuin osakeyhtiömuotoisesti hallituissa Etelä-Helsingin kerrostalokortteleissa. Omasta haastatte-
luaineistostani löytyi kuvattuja tyyppejä, mutta myös niistä poikkeavia. ”Esteetikon” tavoin kulttuu-
riarvoista tietoiset, tietotaidolla varustetut paikkaan sitoutujat voivat esim. arvostaa myös alueen sosi-
aalista elämää ja yhteisöllisyyden piirteitä. Syntyperäinen saattaa taas olla paikkaan turtunut eikä niin-
kään ”portinvartija”. Ulkopuolelta saapunut kiintyy paikkaan kenties nopeasti, koska on kokemuksis-
saan ennakkoluulottoman kokonaisvaltainen. Uuskallion tutkimuksen ansio on mielestäni siinä, että se 
tuo esiin kaupungin asukkaat taustaltaan ja paikkaan sitoutumiseltaan erilaisina. Erilaisuus voidaan 
taas nähdä potentiaalina vahvistaa kunkin paikkaan kuuluvuutta tukemalla mahdollisuuksia eläytyä 
muiden kokemuksiin. 
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seen. […] Tavallaan ihmisten elintapojen kautta ennemminkin kuin niiden 
seinien kautta.” (MV47) 

Huolta kannettiin myös siitä, että talot saattoivat tullakin juuri uusien omistajien 
myötä rajusti ylikorjatuiksi. Vanha asukas voi olla nimenomaan se, joka pitää 
kiinni säilyttämistä painottavan ylläpidon traditiosta. 

”Kun me 70-luvulla asuttiin tässä, tämähän oli tavallaan anopin talo silloin. 
Oli äärettömän vaikea tehdä mitään korjauksia ja muutoksia, kun kaiken piti 
olla täsmälleen niin kuin silloin papan aikana. […] Anoppi elää edelleenkin 
ja pitää hyvin tarkkaa lukua siitä, mitä me täällä tehdään. Kesäisin on vielä 
käynyt katsomassakin, vaikka hän täyttää 90 vuotta ensi vuonna.” (RA31n) 

”Ihmisten liika into ja liika raha ovat uhka. […] Huomattiin, että meiltä uu-
sina kysyttiin, ettei kai vaan Helsingistä. […] Lehdessäkin on tokaistu, että 
tästä on tulossa helsinkiläisten lähiö. Liian innokkaat helsinkiläiset alkavat 
pistää muovia seiniin. […] Tässä ympärillä on seitsemän uutta asukasta, noin 
neljän vuoden sisällä tulleita, ja kaikki nimenomaan hakeutuneet tietoisesti 
alueelle. Alkuperäisiä asukkaita ei tunneta, ei edes tiedetä. Se, että täällä 
asukkaat vaihtuvat tiheään, kertoo kyllä jostain.” (PA11) 

Ikänsä alueella asuneilla voi olla arvokasta kokemusperäistä tietoa, joka johtaa 
rakennuksia säilyttäviin ratkaisuihin. Äkkiseltään arvioituna varsin pahaltakin 
näyttävä vaurio saattaa osoittautua aiheettomaksi korjata, jos tilanne on pysynyt 
vakaana vuosikymmenet. 

”Enkä minä noihin (perustuksiin) oikeastaan puutukaan. Joka ikänsä on 
Vanhassa Raahessa asunut, tässä Saaristokadun päässä rannassa, niin kysyi 
meinaatko tehdä. Sanoin, etten ole vielä ajatellut. Hän sanoi, että niin kauan 
kuin hän muistaa, tuo kivijalka on ollut tuommoinen. Eihän sille kannata teh-
dä silloin mitään.” (RA30) 

Suhde menneeseen rikastuu myös kertomuksin. Tarinoita voidaan toki koota koti-
seutukirjoihin, mutta hauskempaa niitä on silti kuulla elehdittyinä ja naurunre-
mahduksin saateltuina keinutuolin narahdellessa kertojan sukutalon vankkoja lat-
tialankkuja vasten, kuten varmasti monia kertoja ennenkin – kuulijoiden vain siir-
ryttyä ajallaan kertojiksi vuosien saatossa. Vanhan Raahen Saaristokadun tiede-
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tään olleen merimiesten asuinseutua,1159 mutta vivahteikas perimätieto tekee tuon 
elämänmuodon todemmaksi. 

”Jussilla on paljon juttuja näistä persoonista, joita täällä on asunut. Se on 
toisaalta juuri sitä viihtymistäkin, että on sitä perspektiiviä.” (RA31n) 

”Vuoden 1850 molemmin puolin kaksi vanhaa piikaa – vanhoja tyttöjä, neite-
jä – piti tässä merimiesten tanssisalonkia. Asuivat itse tuossa. Oli kamari 
tuossa, missä meillä on nyt kylppäri, pesuhuone ja sauna. Ja täällä sitten ol-
tiin ja nähtävästi tässä on tanssittu, ja jotakin pientä naposteltavaa. Tämä oli 
niin kuin vieraspuoli. Tämä ei ollut mikään räkälä, vaan minne tultiin syö-
mään. Tässä on suuri salaisuus, miksi tämä oli niin suosittu, on tämä hella-
koukku. Tällä tehtiin Raahen paras sinappi. Mamsellit teki panoksen sellai-
seen astiaan. Sen jälkeen koukku pantiin hellaan ja hehkutettiin tulipunaisek-
si. Sitten tussaututettiin sinne panokseen, sekoitettiin ja tuli se pikantti pala-
neen maku.” (RA31m) 

”Vanha kaupunki on hyvin monitahoinen asia. Ne jotka tuntevat hyvin van-
han kaupungin, siihen liittyy kaikki se, myös ne ihmiset, jotka nyt elää ja ne 
jotka ovat joskus aikaisemmin eläneet.” (RV42) 

Yhteisönä naapurit antavat voimaa. Vahvat persoonat Vanhassa Raahessakin 
olisivat hirveän tärkeitä. […] Ne on niitä kellokkaita. Siellä oli aivan mahta-
via, kun ne kertoivat niitä tarinoita. Oli ihan henkilökohtaisia syitä, esim. 
heidän vanhempansa olivat asuneet samoissa tiloissa. […] On arvo sinänsä 
että omat vanhemmat tai appivanhemmat on eläneet siellä. Tuollaisissa van-
hoissa miljöissä on näitä arvoja olemassa.” (RML44) 

Ihmisen ja ympäristön suhteen syventymisessä on kyse paljon laajemmista ulot-
tuvuuksista kuin hyvän tuntuman saavuttamisesta korjaamisen taitoon. Ylläpidon 
kulttuuri jää ohueksi, ellei rakennuksiin keskittymiseltä kyetä tukemaan ihmisten 
juurtumista kotisijoilleen tai murennetaan sitä asujaimistoa, jonka jäsenillä on vie-
lä elävä tuntuma menneeseen. Ylläpito edellyttää menneen kytkeytymistä paikan 
kokemuksessa osaksi nykyistä ja tulevaa. Koska se on yhteisen tarinan edistämis-
tä yhtenä olennaisena puolenaan tietysti fyysisen ympäristön piirteet, on ylläpito 

                                                        
1159 Tienoon rakentamisen piirteistä ks. esim. Aaltonen & Turunen (1982) 1997. Saaristokadun tode-
taan olleen Raahen merimieskatuja, jonka alkuaan jopa vain 1 – 2-huoneiset, myöhemmin vähitellen 
laajennetut rakennukset on rakennettu 1800-luvun alkupuolella. Kauppakadun ja Saaristokadun kul-
mauksen talojen todetaan edustavan 1800-luvun alkupuolen rakentamista, jolle Raahessa oli ominaista 
tasapainoiset mittasuhteet, uusklassismin symmetria ja vaatimaton koristelemattomuus. 
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pitkälti ihmisten yhdessäolon muotojen tukemista.1160 Ihmisten välisissä suhteissa 
voi vahvistua niin kiintymys paikkaan kuin rakennusten hyvä hoitokin. Olisi ta-
voiteltavaa kokea oltavan yhteisen asian äärellä. 

”Onhan meillä Rautaruukki, mutta tämä Vanha Raahe. Pikkuhiljaa me van-
haraahelaiset ymmärrämme sen, miten meillä on ainutlaatuinen alue, ja muut 
sen ymmärtävät. Meille on tullut vähän sellainen me-henki tänne alueelle, et-
tä halutaan vähän näyttääkin tätä hommaa ja asuinympäristöä ja vähän 
ehostella itse kukin omalla tahollaan. […] Tietenkin olisi hyvä, että säilyisi ja 
sellaista positiivisuutta. […] Että saataisiin vähän sellaista, että se on mei-
dän alueena, opittaisiin ymmärtämään, että me saamme tämmöisessä paikas-
sa asua.” (RA24) 

Erityisen ikävää on se, että orastavat voimat yhteisten asioiden innokkaalle edis-
tämiselle raastetaan hajalle. Raahessa ilmenee hyvin kärjistyneesti kaksi vastak-
kaisiin näkökulmiin perustuvaa, menneen vaalimiseen ja uudistamiseen suuntau-
tuneiden leiriä.1161 Ollaan kiihkeästi Vanhan Raahen puolesta tai vastaan, kun mi-
tään vastakkainasetteluja ei tarvittaisi. 

”Jos olisi mukava ilmapiiri ja kehittämisen halu, eikä aina iskettäisi takaisin 
jostain puskasta. Täällähän on sellainen kulttuuri voimakkaana. Että jos joku 
yrittää intoilla jotain, niin on sellainen joukko, joka murskaa kaiken. Esim. 
meidän tekninen johtaja on oikea puuhamies, monessa mukana ja uskoo ke-

                                                        
1160 Myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoitteena (1 §) on sekä kulttuurisesti että sosiaali-
sesti, kuten myös ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys. Ongelmana on kuitenkin se, että esim. 
kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä tarkastellaan usein erillään. Ks. lain tulkinnasta esim. 
Ekroos & Majamaa 2005, 14-16. Sosiaalisesti kestävän kehityksen todetaan liittyvän ensisijaisesti ih-
misten perustarpeiden tyydyttämiseen, hyvinvoinnin tasapuoliseen jakautumiseen ja sosiaaliseen toi-
mivuuteen. Kulttuurisen kestävän kehityksen katsotaan merkitsevän kulttuurien moninaisuuden säily-
mistä ja kehittymistä sekä ihmisoikeuksiin ja yksilönvapauteen liittyviä kysymyksiä. Kulttuurisesti 
kestävän kehityksen katsotaan kuitenkin koskevan erityisesti kulttuuriarvojen suojelemista ja säilyttä-
mistä sekä uusien kulttuuriarvojen luomista kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kyse olisi kirjoittajien 
mukaan ennen kaikkea konkreettisesta, rakennuksiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja yl-
läpitämisestä. Vrt. Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 94-95, 99. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä on 
kirjoittajien mukaan tärkeää vaalia kansallisen kulttuuriperinteen alueellisia ominaispiirteitä. Kulttuu-
risesti kestävä kehitys tarkoittaisi konkreettisia suojelua edistäviä säännöksiä, joiden mukaan mm. 
asemakaavassa tulee vaalia rakennettua ympäristöä (54.2 §). 
1161 Vrt. Rajaniemi 2006, 192. Rajaniemen mielestä asenteet kuvastavat sitä, miten toinen osapuoli kat-
soo vastapuolen vieraantuneen siitä, mitä Raahe on ollut, kun toinen taas luonnehtii vastapuolen ir-
taantuneen siitä, mitä Raahesta piti tulla. Asenteilla on synnytetty ns. menneisyyden tuhoajia ja kehi-
tyksen jarruja. Rajaniemi pitää raahelaisten toiveita ja pettymyksiä sävyttävänä vertailukohtana Raa-
hea itseään, toisaalta menneenä merenkulkumahtina, toisaalta mielikuviin sisäistyneenä tulevaisuuden 
utopiana. 
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hittämiseen ja sitten tulee vastakkaista kritiikkiä. On muitakin henkilöitä, 
mutta sitten se usko hiipuu vähitellen, eikä jaksa yrittää aina uudestaan ja 
uudestaan. Harmitti, kun tulin, täällä on nimettömän yleisönosastokirjoittelun 
perinne. […] Hirveän uhkaava ilmapiiri. Minä hölmönä innokkaana haluan 
kokeilla kaikkea uutta. Ammatin ja kokemuksen perusteella voisin olla innos-
tamassa, mutta jos vastaanotto on koko ajan sellaista, niin ei sitä sitten uskal-
la, vaikka nyt tuntuu vielä, että on annettavaa.” (RAV43) 

”Rahapulasta ja surkeudesta huolimatta näen kuitenkin valoisana Raahen tu-
levaisuuden. Uskon, että löydetään yhteisymmärrys Vanhan Raahen ja uuden 
kaupungin, vanhojen raahelaisten ja tänne muuttavien uusien raahelaisten 
kesken, jotta kehitetään sulassa sovussa ja yhteisymmärryksessä molempia 
puolia.” (RL41) 

3.6.2 Oivaltaen asuttu – asuen suojeltu 

Kun ihminen asuu, hän pyrkii hakemaan yhteensopivuutta ympäristönsä kanssa. 
Rakennetun kulttuuriympäristön suojelun kannalta pidetään ihanteellisena sitä, et-
tä vastaavuus löytyisi helposti, mahdollisimman vähällä fyysisellä kajoamisella. 

”Ihmisten tulee olla kriittisiä sen suhteen mitä tekevät. […] Onko pakko pur-
kaa tai vaihtaa jotain? Se on hyvin tärkeä alkukysymys saada ihmiset ymmär-
tämään. Muuten joku innokas rakentaja saattaa aloittaa reippaasti ja tuhota 
puoli taloa, ennen kuin huomaa, ettei tiedä miten jatkaa. Silloin virheitä ei 
välttämättä pysty enää korjaamaan.” (PL17) 

”Se, löytääkö historiallinen kaupunkitalo, puutalo käyttäjän, joka sopii kuin 
hanska käteen.” (MV46) 
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Kuva 26. Talo Vanhan Raahen Saaristokadulta. Esimerkiksi tällainen erikoinen pikkuta-
lo, pääty kadulle päin ja Vanhassa Raahessa harvinaisin jugendaihein – kuin koru – 
voisi sopia jollekin asukkaalle täydellisesti kuin hansikas käteen tai pikemminkin kuin 
sormus sormeen. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Vanhan talon korjaamisessa, kuten kaikessa rakentamisessa, on kyse ihmisen ja 
ympäristön välisen yhteensopivuuden hakemisesta. Kun yksilö vastaa ympäristön 
tarjoamiin mahdollisuuksiin, tarjoumiin, on kyse oivaltamisesta. Oivaltaminen on 
siten asumisen laatua palveleva arvo, joka toteuttaa yksilön ja ympäristön yhden-
tymistä. Kun oivalluksen merkittävyys säilyy, se koetaan jatkossa mielihyvän ja 
tyytyväisyyden tunteena. Oivaltamista kuvastaa asukkaan solahtaminen osaksi ta-
loa ja ilo löytää siinä piilevää antoisuutta, joka vasta hiljalleen paljastuu. Tarvitta-
va fyysinen muokkaaminen on vasta toissijaista antoisuuden paljastumiseen näh-
den. Oivaltamattomuus merkitsee puolestaan talon ominaisuuksille sokeaa laatu-
tekijöiden hukkaamista, kiirettä muokata talo joksikin muuksi, luontaisista lähtö-
kohdistaan irralliseksi. 
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Kuva 27. Raahelaisen Lefstadiuksen talon huonetilajärjestystä. Sovinnollisella asen-
teella läpikulkuhuoneitakaan ei välttämättä koeta ongelmaksi. (Kuva: Elisa El Harouny, 
2001) 

”Tässähän on toistakymmentä huonetta kaikkiaan, niin oli alkuun vähän, että 
mihinkä tehdään keittiö ja mihin makuuhuoneet ym. […] Ne oli vaan pelkkiä 
huoneita silloin, tyhjiä huoneita. Ne on niin kuin ajan kanssa tulleet ja sillä 
tavalla miettimällä. Tietenkinhän se vaatii sellaista aikaviivettä, mutta hyvin 
on onnistuttu, eikä ole tarvinnut tehdä lisää aukkoja mihinkään, johon Mu-
seovirastolla oli aika jyrkkä kanta, niin kuin pitääkin olla. Ne on toiminut 
meillä hyvin. On tietysti huono sanoa, toimiiko uusi rakennus paremmin, mut-
ta ollaan erittäin tyytyväisiä.” (RV42) 

”On niin helppoa, kun tämä huonejärjestys sopii meille. Jos olisi paljon läpi-
kulkuhuoneita, niin tilanne voisi olla toinen. Mietittiin, että tämä on hyvä ja 
lähdetään siitä. Tietysti jonkinlaisia kompromisseja joutuu tekemään. Ehkä 
jotain olisi tehty toisin, jos olisi puhtaalta pöydältä lähtenyt suunnittelemaan. 
[…] Riippuu paljon talosta. Jos mikään ei ole niin, kuin toivoisi, esim. huone-
järjestys, niin sitten voisi olla toista mieltä, mutta näin kun on tyytyväinen, 
niin kaikki tuntuu hyvältä.” (PA03n/m) 
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Vaikka vanhaan taloon oltiin erittäin tyytyväisiä, eroavuutta uuteen taloon saatet-
tiin pohtia siltä kannalta, olisiko yhteensopivuus kenties saavutettu helpommin 
lähtemällä ns. puhtaalta pöydältä. Katsottiin ettei vanhaan taloon voinut välttä-
mättä toteuttaa kaikkea sitä, mitä uuteen voisi saada. Vertailua tehtiin myös päin-
vastoin. Vanha rakennus ympäristöineen tuntui tuovan elämään jotain sellaista 
laatua, jota uuteen taloon olisi tuskin osattu luodakaan. Kysymys on paitsi histori-
allisuuden myötä syntyvästä tunnelmasta niin myös siitä, ettei puhtaalta pöydältä 
lähdettäessä kaikki kvaliteettitekijät tule yksinkertaisesti mieleen. Se, ettei uuteen 
taloon osattaisi kaikkea elämänlaatua tuottavia tekijöitä tehdä, johtunee osaksi sii-
tä, että kokemus ei ole kaikkine tekijöineen eriteltävissä. On helpotus, kun van-
hassa talossa on moni asia valmiina. Pitkään elettyyn ympäristöön on tiivistynyt 
sukupolvien kokemus asumisesta. Vanhassa talossa voi saada osakseen myös hiu-
kan siitä rauhaisasta elämänrytmistä, jonka tahtiin ympäristö on aikanaan raken-
tunut.  

”Vanha rakennus kyllä sopii nykyajan elämäntapaan, mutta me ollaan kyllä 
enemmän sovitettu elämäntapaa rakennukseen sopivaksi. Jos kaipaisin jotain 
niin ultramodernia elämäntapaa, ettei se tänne sopisi, niin se olisi todennä-
köisesti hyvin epäterve elämäntapa.” (PA11) 

”Oman kokemuksen mukaan oma elämänlaatu on valtavasti noussut. Yllättä-
vää, ei osattu odottaa. Vaikea tarkasti määritellä syitä. […] Joku perusasia 
näissä vanhoissa puutaloalueissa on – rauha, toisenlainen elämänrytmi. Se 
on aivan olennainen asia, ja liikenne on suurin uhka, ei sinänsä edes turisti-
laumat, jos ne kävelevät, vaan se liikenne. Se liittyy just empire-alueeseen, 
mutta tänne myös. Täällä on mahdollista elää hieman toisessa rytmissä.” 
(PA02) 

”Kyllä uuteen taloon varmaan saadaan sellainen henki, mutta olen kallistu-
nut vanhan puolelle. […] Paikanhenki on, sitä ei tarvitse luoda uudestaan, 
vaan se paikanhenki on olemassa.” (PLY21) 

Kun edetään lähtökohtaisesti ympäristöön jo rakentuneita raameja myötäillen, 
voidaan päätyä ratkaisuihin, joilla saavutetaan elämäntapaan liittyviä arvoja.1162 

                                                        
1162 Vrt. Mattinen 2000, 21. Mattinen katsoo kulttuurisen monimuotoisuuden ja jatkuvuuden edellyttä-
vän sitä, että fyysisen ympäristön ohella kiinnitetään huomiota myös sosiaalisten rakenteiden sekä pe-
rinteisten elintapojen, taitojen ja tietojen vaalimiseen. Hän kehottaa pohtimaan, mitä opittavaa meidän 
ajallamme voisi olla menneiden sukupolvien elämänlaadusta. Hän ehdottaa tingittäväksi ainakin liial-
lisesta mukavuudenhalusta ja kiireisistä elämäntavoista. 
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Pihaa ja ulkorakennuksia hyödyntäen voidaan esimerkiksi rakentaa eri perhekun-
tien välistä yhteisöllisyyttä sen sijaan, että lokeroiduttaisiin omiin oloihin.  

”Käytetään limiin ja lomiin, ei mitään reviireitä (pihassa). Ei ole haluttu, niin 
kuin ei myöskään haluttu jokaiselle asuntoon saunaa, mikä on ihan järjetöntä. 
Tehtiin kunnollinen saunaosasto, jota käytetään sitten yhdessä. Yksi työhuone 
on taloyhtiön vierashuoneena. Lapset käyttää sitä bilepaikkana. Siellä voi 
remuta, eikä häiritse ketään, koska se on erillinen rakennus. Kenenkään uni 
ei häiriinny. Toimii vielä Bar Maryn takahuoneena. Keikkabändit tulee sau-
nomaan.” (PAY14)  

 

Kuva 28. Pihapiiri Vanhan Porvoon jokirannassa. Tällaista pihapiiriä ei uutta tonttia ra-
kennettaessa tulisi varmasti nykyaikana tehtyä. Oivaltava löytöretki vanhaan voi olla 
antoisa, kun aikojen kuluessa rakentunut osataan ottaa oman elämäntavan persoonal-
listen polkujen tekijäksi. Ilman vuosisatoja muotoutuneen ympäristön tarjoamia mah-
dollisuuksia ihminen tuskin osaisi vastaavaa elämäänsä koituvaa rikkautta edes kaiva-
ta. Vanhassa Porvoossa tätä keskiaikaisperäistä, kadusta jokirantaan ulottuvaa tonttia 
asuttaville erilaisille perheille on kullekin löytynyt omanlaisensa asumisen puitteet se-
kä yhteisöllinen ja yhteisvastuullinen elämänmuoto. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa on tavallista kavahtaa käyttäjien yksi-
löllisiä intressejä.1163 Yksilöllisyys nähdään helposti asiana, joka pitäisi saada ku-

                                                        
1163 Vrt. Korjausrakentamisen strategia 2007 – 2017, 4, 13. Käyttäjien yksilöllisten tarpeiden huomi-
oon ottaminen todetaan haasteeksi määriteltäessä korjaamisen lopputuloksen laatua. Strategiassa viita-
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riin. Tämä johtuu siitä, että yksilöllisenä ilmauksena pidetään lähinnä jonkin uu-
den, vieraan aiheen tuomista rakennukseen. Vanhan talon ominaisluonteen huo-
mioon ottamisesta tavataan sen sijaan puhua usein kunnioittamisena, hyväksymi-
senä ja sopeutumisena, vaikka kyky hyödyntää talon erityisyyttä omassa asumi-
sessa merkitsee yhtä lailla ilmausta asukkaan yksilöllisyydestä. Uniikin vanhan 
talon etu on lopulta yksilöllinen asukas, joka pohtii, miten hän voi talonsa kanssa 
elää, minkälaisiin ratkaisuihin juuri hänen elämäntapansa luontuu. Vanhan talon 
standardeihin sovittamattomasta kummallisuudesta voikin muodostua asumisen 
rikkautta. 

”Epäkäytännöllisyyksistä ja kummallisuuksista huolimatta asunto on saanut 
identiteettiä ja persoonaa. […] Asunnon pohja, huoneet on jonossa, läpikul-
kuhuoneita paitsi kolme makuuhuonetta perällä. Lattioissa on seitsemän 
pientä tasoeroa, mutta ne on kummallisuuksia, ei harmeja.” (PA07n) 

Kummallisuuksien kanssa eläminen edellyttää itsetuntemuksen kehittymistä suh-
teessa oman talon ominaisuuksiin. Vanhan rakennuksen ominaisuuksia esiin nos-
tavan restauroinnin prosessi rinnastuu sivistymiseen.1164 Oivaltava asuminen mer-
kitsee sen ymmärtämistä, että muutostarpeen pohdinnassa kohteena on paitsi talo 
niin myös oma elämäntapa. Ihmisen ja ympäristön välisen vastaavuuden työstä-
minen voi siten olla paitsi aineellista ympäristön muokkaamista niin yhtä hyvin 
myös oman elämäntavan etsimistä ympäristössä jo olevia piirteitä hyödyntäen. 
Suojelussa tavattava kehotus asumiseen ennen korjaussuunnitteluun 
ja -toimenpiteisiin ryhtymistä on paikallaan, koska parhaimmat oivallukset synty-
vät asuessa, mahdollisimman kokonaisvaltaisessa kokemuksessa. Oivaltamisen 
edellytyksenä on moniaistinen havainnoiminen sekä luottamus siihen, mitä oma 
välitön kokemus kertoo. Luottamus taas vaatii ennakkoluulotonta asennetta taipua 
epäortodoksisinakin pidettyihin ratkaisuihin. Ennakkoluulottomassa ratkaisujen 
etsinnässä on kyse myös pohdinnasta, mitä ihminen elämässään todellisesti tarvit-
see. 

                                                        
taan asunto-osakeyhtiöissä esiin nouseviin ristiriitaisiin tavoitteisiin, mutta todetaan myös pientalojen 
korjaamiseen liittyvien esteiden johtuvan useimmiten omistajan elämäntilanteesta. Syitä voivat olla 
esim. ikääntyminen, taloudellinen tilanne sekä korjaamiseen liittyvät tiedolliset puutteet. Strategiassa 
painotetaan käyttäjät huomioon ottavan informaatio-ohjauksen kehittämistä korjaushankkeiden suun-
nittelussa. 
1164 Rauhala 2005, 88. Rauhala toteaa individuaation elämäntaidoksi, joka ilmenee kokemistavan rikas-
tumisena, aitoutena ja herkkyytenä johtaen sivistymiseen inhimillisemmäksi tulemisen mielessä. 
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”Että ihmiset ihan oikeasti miettisivät, mitä ihminen tarvitsee. Meillä on esim. 
sellainen moka, että astioita on liikaa. Jos oltaisiin fiksuja, niin karsittaisiin 
niiden määrää, koska se aiheuttaa paineita keittiön suunnitteluun. Pitää kai-
kille kipoille saada tilaa. Joka paikan pitäisi olla täynnä säilytystilaa. Se on 
esimerkki siitä, että jos ihmiset oikeasti pysähtyisivät miettimään, mitä tarvit-
sevat, mikä on välttämätöntä, jos luovuttaisiin ylimääräisestä, elämä voisi ol-
la paljon helpompaa.”(PA08) 

”Olen ajatellut, paljonko arkkitehtikoulutuksessa ajatellaan liikkumista, 
kroppaa. Millä lailla liikutaan, on minulle hyvin tärkeä asia, että pystyy va-
paasti liikkumaan ilman, että törmää johonkin kulmaan. Sitä olen tässä ra-
kennuksessa eniten ajatellut, kun talo oli alunperin hyvin pieni, kaksi huonet-
ta ja keittiö. Ihmiset ihmettelevät, kun tulevat sisälle, että onkin niin tilava, 
vaikka näyttää ulkoa pieneltä. Se johtuu siitä, että ollaan mietitty tarkasti mi-
ten täällä liikutaan. Toinen asia on valo. […] Liikkuminen ja valo ovat tärkei-
tä. Johtuuko siitä, että pidän tanssimisesta?” (PA02) 

Lasten tavalle kokea on todennäköisesti luonteenomaista suurempi kokonaisval-
taisuus ja ennakkoluulottomuus. Ilman opittujen arvoasetelmien vaikutusta koe-
taan aidommin se, mikä tuntuu hyvältä. Ajatusmallit eivät ole vielä muodostuneet 
piintyneiksi peittääkseen omien aistien sanoman. 

”Lapset, kun katselee kaupunkia, niin haluavat Vanhaan Raaheen katsele-
maan vanhoja taloja. Sisäsyntyisesti tajuavat sen. On oivallus siitä, kun ha-
vaitsevat ympäristöä. Kun lapsi kävelee vanhan kaupungin katuja tai lähiössä, 
niin vanha kaupunki on kiehtova, vaikkei olisi mitenkään opastettu siihen. 
Kuljettiin mummon luokse aikanaan Reiponkatua pitkin, oltiin uuden liike-
keskustan alueella, jossa oli vielä vanhoja puutaloja. Siinä purettiin kaunista, 
pitkää hirsitaloa ja lapsi alkoi itkeä. […] Vanhassa kaupungissa on enemmän 
yksityiskohtia ja lapsilla kiinnittyy huomio nimenomaan yksityiskohtiin. Eivät 
esim. havainnoi, että miten kalliilta joku näyttää, vaan katsovat tällaisia asi-
oita. Näkevät puut ja ikkunankehykset. […] Miten ne kadut on ja kadunvarret, 
ja huomaa, jos on mukulakivikatu, jalkakäytävän reunakivet tms. Lapset 
huomaa heti, onko portinpielet vai ei.” (RV42) 

Suunnittelijoiden näkökulmasta onnistunut vanhaan miljööseen asettuminen riip-
pui ennen kaikkea siitä, onko asiakas valmis kyseenalaistamaan totunnaisia rat-
kaisumalleja. 
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”Ihmisillä on monta kertaa ajatusratoja, joita ei voi kauheasti korjata, ja se 
on hirveän ikävä, jos on sellainen käsitys, että sen pitää olla näin.”(PLY21) 

”Ilmeisesti ne, jotka korjaavat vanhoja taloja vanhoissa kaupungeissa, ovat 
jo valikoituneita. Ovat kyllä keskimäärin valmiimpia epäortodoksisiin ratkai-
suihin.” (PAY14) 

Luovaa, ratkaisuja hahmottavaa kykyä tarvitaan jo siinä tilanteessa, kun ostetaan 
vanha talo. Tällöin ihmisen kokemustaustalla on merkitystä. Ihmiset saattavat 
kuitenkin päätyä onnistuneeseen asumissuhteeseen vanhan puutalon kanssa hyvin 
erilaisista lähtökohdista. Haastateltavista osa oli asunut vanhassa talossa ennenkin, 
esimerkiksi lapsuutensa, ja tiesi mihin tuli. Suurimmalla osalla aiempi kokemus 
perustui erilaiseen asumismuotoon, useimmiten rivitalossa tai kerrostalossa. Näis-
tä valtaosa oli saavuttanut ymmärryksensä vanhalle puutalotontille asettumisesta 
siten muilla tavoilla kuin asuen vastaavalla tavalla aikaisemmin. Usealle juuri as-
tuminen tuntemattomaan johti varovaiseen etenemiseen. Ymmärrettiin, että nyt 
täytyy katsoa pikkuhiljaa, mitä tuleman pitää. Lopullinen sysäys, joka saa ihmisen 
antautumaan oivaltamisen prosessille, voi olla varsin nopeakin merkitysverkoston 
uudelleenjäsentymisen tapahtuma. 

”Tämä oli meidän ensimmäinen vanha talo, ei tiedetty mitään niistä. […] Al-
koi opiskelu ja asenteenmuutos. Silloin alkoi kiinnostua historiasta. Huoneka-
lut ovat pikkuhiljaa vaihtuneet vanhaan kirpparikamaan.” (PA06) 

Joku toinen kulkee onnistumisen tietä konkreettisesti jättäen jälkeensä taloja, en-
siksi huonommin ja sitten vähitellen paremmin korjattuja. Ongelmana on tietysti 
menetysten peruuttamattomuus, josta kärsivät myös tulevat asukkaat. 

”Kulosaaren kohde, puutalo, Terijoelta siirretty villa, opetti. Tehtiin pieteetil-
lä, mutta tehtiin virheitäkin, joita ei sitten muissa kohteissa enää toistettu. 
Seuraava kohde oli jo parempi.” (PAY16) 

”Edelliset asukkaat ovat repineet lähes kaiken kiinteän sisustuksen pois. […] 
Olisin toivonut, että talon sisälläkin olisi säilynyt enemmän vanhaa. Kaakeli-
uunit ym. oli hävitetty.” (PA10) 

Valmiuteen kohdata vanha talo on edetty myös rakentamalla ensiksi muutamia 
uudisrakennuksia, kunnes on jostain syystä innostuttu vanhan korjaamiseen. Mie-
len muuttumista ei osata välttämättä tarkasti eritellä. 
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”Olen kyllä rakentanut uutta aikaisemmin. Tämä on tavallaan kolmas, mitä 
rakennan. […] Se muuttuu niin, iän mukaan se muuttuu. Kyllä joskus olisin 
ajatellut, etten tällaista missään tapauksessa rupea purkamaan ja korjaa-
maan tai enhän nyt pura, mutta yleensä korjaamaan. Kyllä se mieli muuttuu. 
[…] Nyt on lapset lähteneet maailmalle, ja on katseltu vanhalta alueelta vai-
mon kanssa kahdestaan, oikeastaan useamman vuoden ajan. Tässähän on ai-
ka paljon näitä tyhjillään. Onkohan se rakentaminen haasteena, mutta myös 
tämä paikka on, mä uskon, just meille sopiva paikka asua.” (RA30) 

Erään perheen asumishistoria osoittaa mielenkiintoisella tavalla, miten kierto-
laiselämä paikkakuntaa usein vaihtaen voi opettaa taloihin solahtamisen taitoa il-
man, että niihin fyysisesti kajotaan. Kun elämäntilanteet eivät ole antaneet myö-
ten talojen muuttamiselle, on herkistytty aistimaan kenties tarkemmin niihin jo si-
sältyviä mahdollisuuksia, mikä on eduksi siinä vaiheessa, kun lopulta hankitaan 
oma talo. 

”Koti on helppo koota yhteen. Kun on mies ja kaksi lasta, niin se on siinä. On 
ollut erikoisia koteja. Naurettiin, että vanha toimisto muuttui kodiksi sillä se-
kunnilla, kun mentiin sisään ja meidän äänimaailma alkoi täyttää sitä. On 
hyvin mukana kulkeva koti. Tähänkin (nykyiseen taloon Vanhassa Raahessa) 
soljahti, täytti sen. Siitä tuli heti koti. On asuttu niin monessa paikassa, että 
on hirveän helppo se kotiasia.” (RAV43) 

Virikkeellisten sysäysten antamiseksi erilaisia asumiskokemuksia voitaisiin tehdä 
yleisemmin tunnetuiksi ja niistä tulisi päästä keskustelemaan muiden vanhoissa 
taloissa asuvien kanssa omien ajatusten tuulettumiseksi, tiettyihin asemiin jumiu-
tuneiden merkityskonstruktioiden avautumiseksi. Yksi mahdollisuus voisi olla 
asumiskokeilu jo kunnostetussa vanhassa talossa. Jo vierailu toisen kodissa voi 
olla ahaa-elämyksiä herättävä ja vahvistaa luottamusta siihen, että asiat voi tehdä 
monella tavalla. Ongelma voi piilläkin siinä, ettei nykyihminen lopulta olekaan 
yksilöllisyydessään kovin rohkea, vanhan rakennuksen vaatimalla tavalla. Siksi 
on hyvä nähdä, että muutkin elävät omintakeisesti. 

”Kyllähän se niin hankala on tähän emäntää saada. Kyllähän tässä pitää ol-
la pikkaisen erikoinen ihminen. Mun käsityksen mukaan kaikki naiset haavei-
lee uudesta ja hienosta, mikä on helppo pitää puhtaana. […] Tässä on epä-
käytännöllinen, junamallinen pohja ja keittiöstä tuli keittokomero, kun pitää 
niiden vanhojen hirsiseinien mukaan.” (RA25) 
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”Jos tähänkin otettaisiin joku Puustelli-keittiö, niin itku varmaan pääsisi. Jo-
honkin kerrostaloonhan sellainen sopii. Eli mitään uutta ei välttämättä sellai-
senaan voi laittaa, vaan se täytyy soveltaa. Se taas aiheuttaa aikamoisia on-
gelmia, koska Suomessa on, en tiedä onko muuallakin, se ongelma, että kai-
kissa kaupoissa on samat tuotevalikoimat, esim. kaakelit, keittiökalusteet, ko-
dinkoneet. Ei mitään valinnanvapautta. On tehty just sen hetken trendiin, 
trenditaloon, Jukka-taloon tms. Silloin ei ole tällaiseen vanhaan kauheasti 
vaihtoehtoja. […] Voi valita melamiiniovet tai peiliovet ym. Onhan niitä vaih-
toehtoja, mutta minun mielestä ne näyttää kaikki samanlaisilta. […] Ihminen 
on kai vähän sellainen sopulieläin. Koulussakin sen näkee, ettei kukaan halua 
erottua massasta. Sama kai pätee näihinkin asioihin. Onhan niitä puuseppiä, 
jotka tekisi.” (PA08) 

Subjektiivisen individualismin korostumisesta huolimatta nyky-yksilöllisyyden 
mahdollisuudet perustuvat lopulta aika näennäiseen valinnanvapauteen. Valinnan 
tapahtumista on tullut itsetarkoituksellisia sisältöjen rinnalla.1165 Ihmisiä voisi sik-
si rohkaista aitoon persoonallisuuteen itsetutkistelun välineenä oma talo. Yksilöl-
lisyyden suhteen tulisi ajatella, että vanhan talon kannalta on hienoa olla persoona, 
että juuri persoonallisuudet pystyvät näkemään poikkeavuudessa omaa identiteet-
tiä rakentavaa erityisyyttä. Vanhaa taloa voidaan korostaa ihmisen persoonalli-
suuden kaipuuseen vastaavana siinä, missä jotain uutuustuotetta – paremminkin. 
Vanhaan taloon asettujan itsetuntoa voisi hivellä se, että hän mieltää olevansa rat-
kaisuissa itseensä luottava uskaltaja, rohkea oman tiensä kulkija ja jännitystä etsi-
vä elämäntaitaja. 

”Se tässä onkin jännittävää, että joutuu tosiaan miettimään, mitkä asiat ovat 
itselle tärkeitä. Se on itsellekin aika haastavaa. Jotkut materiaalit eivät eh-
dottomasti sovi, ja viranomaiset valvoo aika tarkkaan ulkokuoret ja sisälläkin. 
Onhan se ristiriita, kun mainostetaan italialaisia kuviokaakeleita ja niitä lai-
tetaan vanhoihin suomalaisiin taloihin.” (PA02) 

                                                        
1165 Vrt. Uuskallio 2004, 35. Uuskallion mukaan merkittävä kulttuurinen muutos, siirtyminen säätyajan 
luokkayhteiskunnasta ensiksi moderniin rationaalisuuteen ja sitten jälkiteolliseen, postmodernin ajan 
subjektiivisen individualismin korostamiseen, heijastaa yhteiskunnan rakententeellista muutosta. 
1980-luvun taloudellinen hyvinvointi teki kuluttamisen mahdolliseksi, mikä johti kasvavaan elämys-
hakuisuuteen, privatisoitumiseen ja yksilöllisyyteen. Valinnan merkitys korostui. Valitsemisesta tuli 
elämäntapaa leimaava itseisarvo, mikä ilmeni nopeasti vaihtuvina muoteina, makuina ja trendeinä. 
Kirjoittaja toteaa pinnan ohittaneen sisällön, jolloin helposta ymmärtämisestä, ohuista merkityksistä ja 
kevyestä yhteisöllisyydestä tai sitoutumattomuudesta tuli elämää leimaavia. 
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”Siitähän tässä on kyse kaikessa tässä. Jos me halutaan vaan jotain uutta, 
sekö se tuo meille sen onnen ja autuuden. Ei, ei, vaan justiinsa se, että sä ar-
vostat jotain vanhaa ja näet, että tämähän on järkevä. Tällä on hyvä käyttö-
arvo vielä ja, että tämähän on paljon kauniimpikin kuin mitä tänä päivänä 
tehdään.” (RA28n) 

Oivaltamista vaatii myös se, että joidenkin asioiden puutetta korvaavat muut ym-
päristöstä löytyvät myönteiset tekijät. Jos situaatiosta ei kyetä poistamaan jotain 
negatiivista asiantilaa, voidaan olemassaolon kokonaisuutta suunnata suotuisaksi 
korostamalla myönteisiä tekijöitä.1166 Kokemusta asunnon puutteellisuudesta saat-
taa lieventää se, että ympäristö koetaan omaksi laajemminkin. Edes tunne kodista 
ei välttämättä rajaudu oman talon seinien tai tontin rajojen sisäpuolelle. 

”Enemmän neliöitä aina haluaisi, mutta niitä ei tähän nyt saa. Niistä on luo-
vuttu, mutta sen sijaan tilaa on ulkona puutarhassa ja koko ympäristö.” 
(PA02) 

”Olen koti-ihminen. Pitää olla ympäristö, josta nauttii ja viihtyy. Kun tulen 
kotiin, teen tietyn kävelyreitin. Tarkistan, että kaikki on kunnossa, ettei mi-
kään ole muuttunut. Fiilistelen, että olen taas kotona. Koti ei ole vain oma ta-
lo, vaan koko Vanha Porvoo.” (PA06) 

Ympäristön epämieluisiksi koettuja piirteitä pyritään usein muuttamaan joksikin 
muuksi. Haluun muuttaa tai vaalia ei vaikuta kuitenkaan suhtautuminen vain tuo-
hon yksittäiseen piirteeseen, vaan myös kokemus kokonaisuuden myönteisyydes-
tä tai kielteisyydestä. Jotkin puutteet voivat mitätöityä, koska kokonaisuutta hal-
litsee myönteisyys. Vastaavasti asenteissa saattaa vaikuttaa kokonaisvaltainen 
kielteisyys. Negatiiviset mielikuvat ovat ehkä niin voimakkaita, että ne estävät 
ihmistä näkemästä ympäristönsä hyviäkin ominaisuuksia. Ympäristöstä tulisi yli-
päätään pitää, jotta olisi haluja sen ylläpitoon. Vaikka myönteisiäkin piirteitä tie-
dostettaisiin, voi kielteisyys olla silti maailmankuvaa hallitessaan vangitsevaa. 
Ihmisen auttamista tällaisessa tilanteessa vaikeuttaa se, että myös muistot ja maa-
ilmankuvaan vaikuttava tiedostamaton aines saattavat vaikuttaa voimakkaasti ta-
paan suhtautua miljööseen. Maailmankuvan rakentuminen voi olla hyvin oikukas-
ta ja muistot vaikuttaa nykyiseen kaupunkikokemukseen varsin eri lailla. Saman-
kaltaiseen taustaan peilaten toinen hyödyntää menneisyydestä tarjoutuvia aiheita 

                                                        
1166  Vrt. Rauhala 1989 (a), 97. Elvyttävistä kokemuksista ks. Marketta Kyttä, Ihmisystävällinen 
elinympäristö: tutkimustietoa ja käytännön ideoita rakennetun ympäristön suunnittelua varten. YIT / 
Teknillinen korkeakoulu. Helsinki 2004, 48. 
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nykyisyyttä rikastuttaviksi meheviksi jutuiksi, kun taas toisen mielikuva ympäris-
töstä saattaa värittyä hyvin kielteiseksi. 

”Täällä oli aikanaan sellainen tärkeä virkamies, joka kävi huusin alustat tyh-
jentämässä sairaalaa myöten. […] Täällä hevosella ajoi. Kärryissä oli sellai-
nen tiivis iso puulaatikko. Sitä sanottiin Paska-Jussiksi, mutta Pitkäkankaan 
Jussi se oli. Se, kun tuli tyhjentämään sairaalan, vanha sairaala, missä mäkin 
olen syntynyt, niin jos ei siinä ollut odottamassa mottia kyytimattia, niin se 
käänsi hevosen ympäri ja paskat jäi sinne. Hirveet hajuthan siellä oli. Ja ker-
ran Oulun tiellä se riitaantui yhden kanssa. Oli saanut lapioitua tavaran kyy-
tiin ja tuli kina maksusta. Ei millään se muori antanut periksi, niin Jussi kis-
kaisi laatikon pystyyn ja sanoi, että pidä omasi.” (RA31m) 

”Vanha Raahe alas ja uusi Raahe ylös. […] Pois ja uutta tilalle. […] No 
ajattele, jos järkeviä ollaan, niin eihän mitään olisi, kävelisikö ne tuohivirsut 
jalassa, tuohimyssy päässä, mitään ei saa, jotkin vihreät, joilla ei itsellään 
ole mitään. […] Mahdollisimman tehokas rakentaminen, tehokas asuminen, 
ei mitään pelleilyä. Tuolla on aika tehokasta tuolla ATK-puolella. […] Siellä 
on sellaisia lasitaloja, hienoja, mahtavia. […] Paremmin ne pysyy pystyssä, 
kuin nämä röttelöt, nämä haisevat, likaiset, epähygieeniset. Minä tulin tänne 
vuonna 1949 […] Tämä oli järkyttävä kaupunki. Tosin kaikkialla oltiin yhtä 
likaisia ja sanottaisiinko sontaisia. Viemärivedet meni, silloin Raahessakin 
kalteva mäki, ne meni tuonne mereen. Rannat oli liejua, särjettyjä pulloja. 
Lapset juoksi, eikä ne pahemmin loukkaantuneet. Pyykkirantoja sellaisessa 
liejuvedessä.” (RA26) 

Kielteisten suhtautumistapojen kääntäminen myönteisiksi vaatii ihmistuntemusta 
ja ihmisen elämäntilanteen tarkastelua kokonaisuudessaan, mikä osoittaa ympäris-
tönsuunnittelun olevan ihmistyötä mitä suurimmassa määrin. Muistoihinsa perus-
tuen jyrkän kielteisesti Raahen vanhaan kaupunkiin suhtautuneella asukkaalla oli 
kerrottavanaan kuitenkin myönteisiä asumiskokemuksia, joita olisi kenties mah-
dollista vahvistaa. Asuinympäristönsä hyväksi puoleksi hän koki erityisesti pihan-
sa vehmauden sekä oman reviirin suoman vapauden. Huomautettakoon myös, et-
tei hän asunut missään pienessä Katinhännän mökissä, vaan edustavalla porvaris-
tontilla komeine rakennuksineen. 

”No ajattele nyt, omenapuut on täynnä omenia. Menee istumaan ja odottaa, 
milloin omena putoaa suuhun. […] Täällä voi kuljeskella ja sylkeä vaikka 



 464 

kuinka pitkiä sylkiä, niin kuin tuntematon sotilas. Kukaan ei tule häätämään 
pois, mitäs se äijä täällä.” (RA26)  

Kielteisyys oli kuitenkin siinä määrin vallitsevaa, että se ehkäisi pitämästä ympä-
ristöä suojelun arvoisena. Kielteisyyttä vahvisti myös elämäntilanne, jossa korkea 
ikä ja suuren kiinteistön kunnostusvelvoite tuotti yhtälön, josta oli vaikea selvitä. 
Tapaukset vaatisivat toisinaan yksityiskohtaista perehtymistä, sillä kyseinen hen-
kilö ei ollut valmis myöskään tekemään ratkaisua kiinteistönsä myymisestä ja 
poismuutosta. Tässä tapauksessa kunnostamiskehotuksen kaltaiset keinot vain 
vahvistavat kielteisyyden kierrettä. Sen sijaan suojelun edistäminen vaatisi toisi-
naan varsin moniammatillista osaamista. Ihmisen kyky herkistyä ympäristölleen 
oivaltavalla tavalla estyy, jos elämä on monella tapaa pielessä. Tavanomaisempaa 
on tietysti se, että ihmisen elämäntilanne on periaatteessa kunnossa. Tällöin riittää 
asiantunteva suunnitteluapu sen maailman avaamiseksi, jonka vanha miljöö tarjo-
aa. On kysymys asumiseen liittyvien toiveiden ja todellisuuden saattamisesta koh-
dakkain. 

”Harmittaa, kymmenen vuotta on asuttu, mutta toiveet ja odotukset ovat 
menneet pieleen. Ehkä on tarkoitus, että muutamme pois ja joku pieni perhe 
tulee asumaan tähän onnellisena, tai sitten muuttavat talon niin kuin par-
haaksi näkevät, että tila riittää.” (PA04) 

”Ostohetkellä saattaa syntyä pieniä unelmia siitä, minkälaisia muutoksia ta-
lossa voisi tehdä. Vasta myöhemmin huomataan, ettei ole niin helppoa toteut-
taa. Hankittaessa olisi hyvä olla selvillä rajoituksista. Pikku Fiatista ei saa 
Mersua. Täytyy ostaa sellainen asunto, mihin perhe mahtuu.” (PL17) 

Korjaussuunnittelua harjoittavien ammattitaidon voi katsoa perustuvan merkittä-
vältä osaltaan kykyyn tukea ihmisiä tunnistamaan omia todellisia asumisen tarpei-
ta suhteessa olemassa olevan ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin.1167 Aktuaa-
lisen paikan ominaisuudet saattavat hämärtyä asumisen ideaalimallien tarjonnassa. 
Asiantunteva suunnittelija muodostaa kiinteän suhteen sekä ympäristöönsä että 
asiakkaaseensa toimien välittävänä tekijänä. Suunnittelijan tulisi pystyä ikään 
kuin tuottamaan sitä asumisessa syntyvää kokemuksellista laatua, jonka omaeh-
toiseen saavuttamiseen asiakkaalla itsellään ei ole syystä tai toisesta mahdolli-
suuksia, riittävästi aikaa tai kykyä. Perustellakseen ratkaisujaan ja osoittaakseen 

                                                        
1167 Rauhala 2005, 107. Kun ihmistä autetaan hänen ongelmissaan, tarvitaan Rauhalan mukaan tietoa 
tästä autettavasta useimmiten juuri ainutkertaisena persoonana hänen yksilöllisessä elämäntilantees-
saan. 
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mahdollisuuksia suunnittelijan tulisi kyetä johdattamaan asiakas huomaamaan 
ympäristön ominaisuuksia suhteessa omiin tarpeisiinsa sekä eläytyä vastaavasti 
tämän persoonaan. Asukkaan ja ympäristön vastaavuuttahan ratkaisuilla haetaan. 
Tehtävään voidaan suhtautua vakavasti tai välinpitämättömästi. 

”Kaikkiin asiakkaisiin pitää pyrkiä suhtautumaan pieteetillä ja huomioida 
toivomukset, mutta selkeästi pitää sanoa, mikä ei käy. Rakentamisessahan ei 
ole ikinä yhtä ratkaisua. […] Olen usein pyytänyt jotain A4:sta, mitä ajatuk-
sia asiakkaalla on. Pankaa paperille, ihan älyttömätkin ajatukset, niin käy-
dään yhdessä läpi ja katsotaan, mihin ne johtaa. On sellaisiakin asiakkaita, 
jotka sanovat, että sinä tiedät, ei he. Silloin sanon että, miten niin he eivät 
tiedä, enhän minä siellä asu vaan te. Sitten tenttaan, interaktiivista hommaa. 
Tenttaan määrättyjä peruskysymyksiä, jotta pääsen vähän selville. Lähtökoh-
dat on perherakenne, harrastukset ym. ja päivän käytäntö, toimet, askareet, 
tavat. […] Sen luottamuksen saavuttaa helposti, tietysti omalla toiminnallaan 
siten, että on asiakkaan asioista aidosti kiinnostunut ja osoittaa ratkaisuky-
kyä, eli tämähän on hyvä, en tullut ajatelleeksikaan.” (PLY21) 

Suunnittelijan ammattitaito on myös sitä, että hän opastaa asiakasta suunnittele-
maan kanssaan, tunnistamaan omia tarpeitaan suhteessa talon antamiin mahdolli-
suuksiin. Ehkä juuri niistä älyttömistä ajatuksista löytyvät ne tekijät, jotka parhai-
ten edistävät sovittautumista hieman kummalliseen vanhaan taloon. Toisaalta asi-
akkaalla saattaa olla valmiina mielessä tarpeen täyttäminen jollain tietyllä fyysi-
sellä ratkaisulla, joka on kuitenkin liian kaukana ympäristön tarjoamasta todelli-
suudesta. Huomion arvoista on tällöin nähdä se, ettei ratkaisu ole välttämättä si-
dottu juuri tietynlaiseen muodonantoon. Jotta suunnittelija voisi opastaa asukasta 
huomaamaan ja tarttumaan ympäristöstä tarjoutuviin mahdollisuuksiin, tulee hä-
nen ymmärtää olevansa myös itse oppivassa dialogissa sekä asiakkaansa että ym-
päristön kanssa. Asukkaan tunteminen on olennaista myös siksi, että suunnittelu 
ei kohdistu vain rakennukseen, vaan myös asenteiden ja elämäntavan pohtimiseen. 

”Joko se toiminta tapahtuu sen huoneen ehdoilla tai sitten siellä on joku muu 
toiminto, mutta jotain hirsiseinää ei lähdetä siirtämään 20 cm. Se struktuuri 
määrää, mitä sinne pannaan, mutta siinä koetetaan käyttää luovuutta. Mitäs 
jos pannaankin tämä tänne ja viedään tuo tuonne, käännetään tämä näin 
päin ja sitten elättekin näin. Ensin ovat, että ei, ja sitten kahden viikon kulut-
tua sanovat, että juu, juu, nyt me nähtiin, tajuttiin se. Ja sitten se onnistuu. 
[…] Välillä olen iloisesti yllättynyt siitä, miten sivistyneitä ihmiset ovat, ja 
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kuinka paljon kuitenkin ymmärtävät asioista, ja kuinka monta kertaa ovat 
luovasti ja hauskasti jo itse ajatelleet, eli itse asiassa mun työ ei ole kum-
moinenkaan. Toinen ääripää on se, että joudutaan hieromaan ja hieromaan, 
eikä tahdo tulla asiakasta tyydyttävää. Mutta joka päivä ihmiset, jotka on se 
kaupungin oleellinen, niin opettavat kyllä, ihan sillä, että istumme näin (vas-
takkain) ja opimme toisiltamme. Ei välttämättä konkreettista, voi olla asenne, 
avataan toisenlainen näkökulma, katsantokanta johonkin asiaan, niin sulle 
aukeaa uusi maailma, ja sä näet, että wau.” (PAY14) 

Yhteensopivuuden saavuttamisen kannalta ammattitaidon tai asiaan paneutumisen 
puutetta merkitsee sen sijaan asenne päättää asiakkaan puolesta. Vaikka asiakkaal-
le tarjottaisiinkin hyvää tarkoittava mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin, se ei vält-
tämättä itsessään riitä. Asiakas voi olla neuvoton tai päätyä ratkaisuihin, jotka ei-
vät perustu yhteensopivuuden löytymiseen. Asiakkaan osaamattomuus voi olla 
kuitenkin helpompi ohittaa ratkaisemalla asiat hänen puolestaan kuin ottaa vas-
taan haaste tukea hänen osaamistaan. 

”Olen markkinoinut niin, että jos asiakas tulee varhaisessa vaiheessa mu-
kaan, niin voi vaikuttaa ratkaisuihin omin toivein, mutta hirveän vähän. Ei-
hän ne osaa sellaista. Asiakashan, ainakin suomalainen, on sellainen, ettei 
osaa edes sitä pohjaa lukea. Jos sanon, että on kaikki mahdollisuudet valita 
tapetit, kaakelit, niin he eivät pysty valitsemaan. Ei ole taitoa. Itse en voisi 
ajatella, että joku suunnittelisi mulle. Täällä Porvoossa on hirveästi asuntoja, 
joihin olen valinnut joka ikisen laatan ja tapetin. Kun tulee niin paljon ker-
ralla, niin eivät osaa enää katsoa, mikä se juttu on.” (PY22) 

Suunnittelijoiden ammattitaidon kehittymisessä hyvin tärkeää vaikuttaa olevan se, 
että heillä on ollut mahdollisuus perehtyä puukaupunginosan ja vanhan talon 
ominaisuuksiin sisältäpäin, itse tällaisessa asumismuodossa eläen. Kun järjestelee 
omaa asumistaan vanhassa puutalossa, on enemmän annettavaa myös vastaavassa 
tilanteessa eläville asiakkaille. 

”Olen ammattitaidostani paljon velkaa myös perheelleni kokemuksen antaja-
na, ja siinä että elää ihmisten kanssa ja järjestää niiden elämistä konkreetti-
sesti.” (PAY14) 

Paikkaan identifioitunut suunnittelija herättää myös asiakkaissa luottamusta ja 
edistää omalta osaltaan kollektiivista paikkaan kuuluvuutta rakentavaa yhteisölli-
syyttä. Kun eletään samaa ympäristöä, on mahdollisuus toistuviin kohtaamisiin, 
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jolloin vuorovaikutus ei välttämättä pääty yhteen suunnitteluprojektiin, vaan ete-
nee luontevasti sen jälkeenkin. Pieneltäkin tuntuvissa pulmissa tulee kenties hel-
pommin kysytyksi neuvoa ja suunnittelijan on mahdollisuus saada jatkuvaa palau-
tetta työstään. Eräästä porvoolaisarkkitehdista asukkaan sanoin: 

”Hänelle Vanha Porvoo on henki ja elämä. On arkkitehtiluonne, mutta kun 
oppii tuntemaan, niin toimeen tulee. […] On kaikessa Vanhan Porvoon toi-
minnassa mukana, hyvä ystävä nykyään. Häneltä saa neuvoa, ei ole aina 
maksullistakaan, kun tässä (kahvilassa) istutaan ja jutellaan.” (PAY13) 

Ulkopuolisen suunnittelijan näkemys koko alueen luonteesta voi poiketa siellä 
asuvien kokemuksista. Voidaan kysyä, miten suunnittelija, jolla on ulkopuolisen 
suhde paikkaan, osaa johdatella asukastakaan tutustumaan rakennuksen tai alueen 
luonteeseen. Olisi eduksi, jos kaikilla alueella tehtäviin ratkaisuihin vaikuttavilla 
tahoilla, aina viranomaisista suunnittelijoihin, rakennusalan ammattilaisiin ja 
asukkaisiin olisi mahdollisimman kiinteä kokemussuhde paikkaan joko asuen tai 
muilla tavoilla hankittu. Kysyttäessä ulkopaikkakuntalaiselta suunnittelijalta Van-
hasta Raahesta elinympäristönä hän koki sen periaatteessa idylliksi, mutta lehtitie-
tojen perusteella kuitenkin jopa pelottavaksi. 

”Kun on asunut täällä herran kukkarossa (maaseudulla Raahen lähistöllä), 
niin tuntuu, että suorastaan pelottava, mutta varmasti vanha ruutukaava-alue 
on Raahessa tosi idylli asuinalueena ja on siellä monta muutakin aluetta, jot-
ka on tosi viihtyisiä alueita. Paikallislehtien jutut rikollisuudesta tai huumei-
den käytöstä, se on ollut eniten esillä.” (RY39) 

Asukkaat itse sekä Vanhassa Raahessa että Vanhassa Porvoossa ilmaisivat lähes 
poikkeuksetta kokeneensa puukaupunkialueen rauhalliseksi ja turvalliseksi. Ne 
olivat monesti ensimmäisenä mainittuja asioita kysyttäessä asuinalueen hyvistä 
puolista.  

”Täällä on turvallista ja rauhallista. Tässä on vähän niin kuin maalla, kun 
nämä talot on niin lähekkäin ja täällä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat vuosia 
asuneet. Aina tuolla naapureiden kanssa jutellaan esim. kauppamatkoilla. Ei 
tunne itseään yksinäiseksi, niin kuin kerrostalossa. Eihän siellä tunneta ni-
miäkään.” (RA31n) 

Kielteisenä korjausrakentamisen ilmiönä voidaan mainita taloudelliseen keinotte-
luun perustuva ns. kiinteistöjalostus. Rakennus nähdään lähinnä materiaalisesti 
hyödynnettävänä raaka-aineena, jolloin siitä tehdään pinnallisin muotiratkaisuin 
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markkinatuote.1168 Pääasiallinen kannustin on taloudellinen voitto. Tällöin myös 
tontilla oleva rakennusoikeus hyödynnetään mielellään mahdollisimman tarkkaan. 

”Siinä pitäisi saada pikkuisen voittoakin, ettei ihan lahjaksi tehdä siitä ilosta, 
että saa rakentaa. Omakotitaloahan ei grynderi tai rakennusliike lähde ra-
kentamaan.” (RL37) 

Voidaan ajatella, että myynnin edistämiseksi kannustimena olisi laadukas raken-
taminen. Näin tietysti jossain määrin onkin. Kaupallisen rakentamisen ongelma 
on kuitenkin se, ettei rakenneta itselle. Jos tulevaa asukasta ei tunneta, nojataan 
väistämättä keskivertoratkaisuihin. Etenkin korjausrakentamisessa laadun tavoit-
telu standardiratkaisuihin pakotettuna kääntyy laaduttomuudeksi. Rakennuksen 
uniikit mahdollisuudet saattavat jäädä hyödyntämättä, kun ei tunneta asukkaan 
taipumuksia mieltyä tavanomaisesta poikkeaviin ratkaisuihin. Rakennusta myytä-
väksi korjaavalla on myös erilainen vastuu kuin sitä itselleen tekevällä. 

”Pitää saada myydyksi ja hyvällä hinnalla. Jos tämä menee äskeisen soitta-
jan tietoon, niin se alkaa huutaa suoraa huutoa, ettei ole sinun asiasi arvos-
tella, miten me myydään. […] Pitäisi vuosi asua, ennen kuin tekee muutoksia 
niin huomaa, ettei tarvitakaan kaikkea sitä, mitä ensiksi on ajateltu. Tottuu 
siihen ja alkaa huomata kaikkea jännää, että tässä onkin tällaista, mitä kan-
nattaa hyödyntää. Kun toinen tekee, niin se perustuu oletuksiin, muotikäsityk-
siin.” (PV20) 

”Jos perhe kunnostaa, on pitkäaikainen unelma, että hankkii jonkun, niin kyl-
lä ne malttaa sen odottaa, ettei muutakaan sinne heti, vaan tehdään ensin jo-
tain välttämätöntä. Muutetaan ja sitten tehdään pikkuhiljaa, kun nähdään, 
mitä se elämä vaatii. Mutta rakennusliike kunnostaa ykkösluokan asunnoiksi, 
vaatimustasoon, jota uudisrakentamisessa on.” (RYK45) 

Kaupallinen rakentaja voi pitää kulttuurihistoriallisia arvoja rajoitteena, vaikka 
toisaalta niiden vaaliminen ylläpitää juuri sitä mahdollisuuksien kirjoa, jota van-
hassa rakennuksessa monesti on standardien mukaisiin ratkaisuihin verrattuna.  

                                                        
1168  Mattinen 2006, 122. Mattinen toteaa kiinteistönjalostuksen ja rakennussuojelun tavoitteiltaan 
yleensä vastakkaisiksi ristiriidan konkretisoituessa rahaan. Kiinteistöjalostuksen tavoitteena on saada 
välittömästi mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty joko purkamalla ja uudisrakentamalla tai kor-
jaamalla olemassa oleva rakennus ja täydennysrakentamalla tontti mahdollisimman tehokkaasti. Ra-
kennussuojelu taas nojaa kulttuurisiin tavoitteisiin, yhteisen hyvän eettisiin arvoihin ja pitkään aika-
perspektiiviin. Vrt. Suonto 1995, 37-38. 
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”Niistä ei saa käytännöllistä. Ne on sellaisia junia, läpi talon kuljettavia. 
Niistä on hyvin vaikea tehdä toimivia. […] Jos puhutaan vanhastakin, että se 
tehdään silti aivan, että se täyttää tämän päivän normituksen. Että saadaan 
ihan sellaiset asunnot, kuin pitää ollakin. […] Jos puhutaan näistä kulttuuri-
historiallisista arvoista, niin kyllä niihin pitää silloin löytää se yhteinen sävel. 
Mitä välttämättä tämän päivän asukas tarvitsee, niin kyllä ne pitää siihen 
pystyä tekemään. Kun se tehdään yhteishengessä, niin se löytyy ja on mah-
dollisuudet varmasti.” (RY38) 

Kommentissa esitetty toive yhteishengen löytymisestä lienee ainoa tie, jota kulkea. 
Jos myös tulevan asukkaan olisi mahdollista osallistua ratkaisujen etsimiseen, 
voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella vaa-
lituista tekijöistä muodostuisi koettujen rajoitusten sijasta omiin yksilöllisiin tar-
peisiin vastaavia mahdollisuuksia. Toisaalta voidaan kysyä, missä määrin kaupal-
lisella rakentamisella ja taloudellisen hyödyn tavoittelulla tulee ylipäätään olla 
painoarvoa siinä toimijoiden ketjussa, jonka päämääränä pitäisi olla hyvän 
elinympäristön luominen. Varsinkin puukaupunki on luonteeltaan ympäristö, jos-
sa rakennusliikejohtoista toimintaa ei tarvittaisi ollenkaan. Olemassa olevan ym-
päristön mittakaavalle ja rakennustavalle on luonteenomaista, että asukkaat voivat 
joko rakentaa tai rakennuttaa itse. Tällöin ostettukin palveluntarjoaja toteuttaa 
päämääriä sen sijaan, että määrittäisi niitä. Etenkin Vanha Raahe houkuttelee väis-
tämättä taloudellisen hyödyn tavoittelijoita, kun kaavan tarjoama rakennusoikeus 
ylittää reippaasti tähän mennessä toteutuneen kaupunkirakenteen. Seuraavassa 
kommentissa ilmenee dramaattinen ero siinä, miten rakennusliikkeen edustaja 
hyödyntäisi Vanhassa Raahessa sijaitsevaa tonttia kaupallisessa mielessä tai vaih-
toehtoisesti nauttisi ympäristön ominaisluonteeseen liittämistään arvoista asettu-
essaan siihen itse asumaan. 

”Kirkkokadulla meillä on iso rakennusoikeus ja siinä hankekin on ollut mon-
ta vuotta, kuvatkin, mutta välttämättä ne ei hyväksy tai hyväksyneet sitä tuol-
la Museovirastossa. Heidän mielen mukaisia ne ei olleet. Me ei olla tehty sitä 
mihinkään suuntaan. […] Meillä on siinä nytkin pihan perälle 13 huoneistoa 
suunnitelmissa, eikä se rakennusoikeus vieläkään täyty. […] Itse olen ajatel-
lut, että jos muuttaa kaupunkiin, niin en muuta muualle kuin tuonne vanhalle 
alueelle. Kyllä mä niin kuin sillä lailla arvostan sitä. Jos puhutaan Kirkkoka-
dusta, niin sen piha on semmoinen, siinä on vanha iso puutarha. Se piha on 
niin erilainen, mitä yleensä monessa muussa paikassa on. Se on niin suojai-
nen, joka puolelta on suojainen piha. On sellaista vanhaa, vanhoja isoja pui-



 470 

ta ym. Ne antaa sille oman elämänsä. Ovat hirveän suojaisia ja rauhallisia. 
Ei tiedä yhtään, että asuu kaupungissa, kun asuu siellä, kun ne pihat on vielä 
oikein alkuperäisiä. […] Kun aikanaan esim. Kirkkokadun ostin, niin ajatte-
lin, että tämä on sellainen paikka, mihin voisin itsekin tulla. Siihen tonttiin ja 
pihaan ihastuin niin paljon, että just tämä uusi hankekin, niin sen takia en 
tehnyt. Jos siihen itse joutuisi menemään, niin silloin se ei enää olisi sellai-
nen, kuin sen olla pitäisi. […] Jos se olisi täyteen rakennettu, niin sieltä kato-
aa kaikki se, mikä siellä on ollut, se mitä minä arvostan. […] Kyllä se piha 
täytyy olla, vaikka asuu kadunvarressa. Niin kyllä se sisäpiha täytyy olla, että 
siellä on sitten sitä tilaa. […] Oma rauha, ettei se ole täyteen sullottu.” 
(RY38) 

Asumaan asettuva haluaa luonnollisesti hyvän elinympäristön. Tuskin kukaan te-
kisi tulevasta elämänpiiristään itselleen huonoa, ainakaan tietoisesti. Erityisesti 
rakennuskannaltaan jo olemassa olevissa, monia mahdollisuuksia tarjoavissa ja 
yksilöllistä suhtautumistapaa vaativissa ympäristöissä tulisi suosia sellaisia toi-
mintamalleja, joilla edistetään rakennusten ja ihmisten päätymistä oivaltavasti 
kohdakkain keskinäisen vastaavuuden löytymiseksi. Tällöin tulisi torjua niitä ym-
päristön rakentumiseen vaikuttavia välikäsiä, jotka tekevät asumisen tulevaa 
luonnetta määrittäviä ratkaisuja ilman, että ne syntyisivät yksilön henkilökohtai-
sessa ympäristösuhteessa. Loitolla olemisen sijasta välitön kokemus voi johtaa 
asukkaan, mutta myös rakennetun ympäristön suojelun kannalta hyvien ratkaisu-
jen löytymiseen. Koska oivalluksia synnyttävä välitön kokemus ei merkitse pel-
kistetysti vain fyysisen läsnäolon mahdollisuutta, tarvitaan oivallusten syntymi-
seen paitsi kehotus asua, niin toisinaan myös johdattelevaa apua. 

Voidaan silti kysyä, tukeeko suojelukaan määräävyydessään yksilön oivalta-
misherkkyyttä. Jos kaupallinen rakentaminen tuottaa standardia, voi myös suoje-
lun byrokraattinen valvontajärjestelmä merkitä vakiintunein arvokäsityksin perus-
teltuja systemaattisia ratkaisuja.1169 Kuten tässä on todettu, monimuotoista, ker-

                                                        
1169 Vrt. Johan Fornäs, Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia (alkuteos Cultural Theory and 
Late Modernity, 1995, suom. Mikko Lehtonen). Osuuskunta Vastapaino. Tampere 1998, 99. Förnäs 
kirjoittaa, että valtiollisilla elimillä on tärkeä tehtävä markkinajärjestelmän ongelmien vastapainona. 
Hän toteaa markkinatalouden sfäärin laajenneen moderniteetin oloissa jatkuvasti. Kulttuurin alalla tä-
mä ilmenee ns. kulttuuriteollisuutena. Tästä huolimatta myös valtion sfääri on kasvattanut vaikutus-
taan useissa kulttuurin prosesseissa. Molemmissa tapauksissa systeemit ottavat haltuun elämismaail-
maa, millä hän toteaa olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kaksinkertainen systeeminen 
rationalisaatio tuottaa ihmisille resursseja ja käytännön ratkaisuja, mutta samalla legitimaatioon ja mo-
tivaatioon liittyviä kriisejä. Förnäsin mielestä sekä kaupallinen voitontavoittelu että byrokraattinen 
valvonnan tavoittelu uhkaavat tyrkyttää välineellisiä säännöstöjä sosiaalisuuden, merkityksen ja iden-
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rostunutta ja detaljirikasta ympäristöä vaalivan suojelun voimavara on kuitenkin 
ainutkertaisen ihmisen yksilöllisyys silloin, kun se on ympäristöstä oivaltavasti 
piittaavaa, rakentavaa. Rakentavaksi yksilöllisyys voi taas muodostua vain otettu-
na kollektiivisesti myönteisellä tavalla huomioon. Kokemus suojelun määräävyy-
destä voi puolestaan kääntää yksilöllisyyden piittaamattomaksi voimaksi. Koetta-
essa, etteivät yksilölliset mieltymykset ole toivottavia, niistä pyritään pitämään 
tiukasti kiinni. Yksilöllisen tavoitteen toteuttamisesta voi tulla itsessään tärkeämpi 
kuin sen sisällöstä. Ellei ole syntynyt luottamusta rakentavaan keskusteluun, ei 
lähdetä kysymään neuvoa, pohtimaan ideoita sellaisissakaan asioissa, joihin suo-
jeluinstanssin määräämismahdollisuudet eivät välttämättä edes ulotu. 

”Me ei olla oltu kompuksessa Museoviraston kanssa mitenkään. Mä en halua 
niiden sormia tähän taloon. […] En, siksi en halua niiden sormia tähän ta-
loon, koska niillä on siinä sitten niin hirveitä pykäliä, että se on niillä melkein 
niin kuin omistajan ote. Ei saa tehdä, niin kuin itse haluaa ja mä tykkään, et-
tä jos mulla on koti ja mä haluan jotakin tehdä, niin mä sitten teen. En halua 
toisten määräävän sitä, että mitä mä teen, mutta tietenkin otan huomioon sen. 
Mähän tiedän, että ulkopuoli ei saa muuttua miksikään, enkä haluakaan ja 
tykkään säilyttää vanhaa, mutta en tykkää siitä, että Museovirasto tulee sa-
nomaan, millaiset tapetit täytyy ottaa, millaiset lattialankut ym. Tällaisista 
asioista olen ajatellut, että teen ihan omillani.” (RA27) 

”On täällä muitakin kuin me, jotka tekee vähän niin kuin itse haluaa. […] 
Periaatteessa koti on koti täältä sisältä ja sinne laitetaan, mitä halutaan. […] 
On sen näköistä, että se on meidän koti, ei mikään näyttelyasunto.” (PA10) 

Määräävyyden imagoa lienee mahdollista purkaa vain luomalla entistä enemmän 
yksilöllisyyden hyväksyvästi huomioon ottavia käytäntöjä. Lähtökohtaisessa hy-
väksynnässä piilee aiheiden yhteisen työstämisen mahdollisuus, kun yksilön il-
maisema tarve otetaan kiitollisuudella yhteiseksi kehityskohteeksi. Vallankäyttä-
jän ja vallan kohteena olemisen roolein asiaa ei edistetä. 

”Ullakko otettiin käyttöön. Ei ollut ongelmia viranomaisten kanssa paitsi, et-
tä ikkunavaihtoehtoja piti tehdä monia, joista Vapora valitsi sen mielestään 
ainoan oikean. Itsekin kannatan tiukkoja määräyksiä, mutta Vaporalla ym. 
suojelutahoilla on mestaroinnin tarve. Ammattitaito vaikuttaa kuitenkin ky-

                                                        
titeetin tuottamiseen, kun niissä olisi käytettävä kommunikatiivisia keinoja. 
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seenalaiselta. Mutu vallitsee. Suojelulla on heikot perusteet, mutta on tarve 
autoritäärisyyteen.” (PA09) 

Kulttuurin kehittymisen edellytys on lopulta juuri yksilöllinen luovuuden ilmaus. 
Impulssin kantavuus riippuu siitä, minkälaisiin merkityksenannon prosesseihin se 
kytkeytyy. Niistä, joiden impulssit useimmiten kantavat, muodostuu kulttuuripii-
rissä tiedettyjä ja muistettuja persoonia joko laajemmin tai paikallisesti. Yhtei-
syyttä rakentavina ja rikastavina impulssit ovat kulttuuria kokoavasti nostavia ei-
vätkä hajottavia. Kulttuurin taantumisesta kertoo taas impulssien heikko tarjonta 
ja keskinkertainen laatu, mikä on heijastumaa myös vastaanottamisen tavasta. 
Määräysten välineellisyydellä on taipumus tasapäistää luovien impulssien ainut-
laatuisuuden kirjoa. Tuskin määräyksistäkään voidaan noin vain irtautua, mutta 
ehkä tulisi kehittää entistä aktiivisemmin kannustavuuden ilmapiiriä, jossa viriä-
vät impulssit saavat huolehtivan vastaanoton. Kun määräykset koskevat suurta 
joukkoa ihmisiä, on huolehtiva vastaanotto puolestaan yksilöiden tasolla tapahtu-
vaa dialogia. Kohtaamistilanteiden tulisi palvella dialogia määräävän mestaroin-
nin sijasta. Vanhat talot tarvitsevat kehittyviä persoonia tullakseen oivaltaen asu-
tuiksi. 

”Tuli mieleen, että on tässäkin talossa käynyt persoona, oikein kunnon per-
soona 60-luvulla, isoisä kuoli -71, niin oli Juuso Walden käymässä Raahessa. 
Se yöpyi täällä. Pappa sanoi, että se käveli koko illan taloa päästä päähän 
ison mahansa kanssa kädet selän takana ja hoki, että on tämä kiva tämä van-
ha talo, että nämä on niin kuin junanvaunuja. […] Se on Valkeakosken pat-
ruuna. […] Ei niitä (persoonia) ole kohta Suomessa missään. Tämä latistaa 
tämä nykyaika, elämän mentaliteetti. Ei tule semmoisia. No, onhan meillä Aa-
tos Erkko. […] Tämä ns. peruskoulu, joka on sellainen keskivertoihmisten 
koulu. Siellä jo nujerretaan se joku. No, onhan niitä persooniakin, mutta vä-
hemmän.” (RA31m) 

3.6.3 Personalisointia – suojelun myötä vai sitä vastaan 

Vanhan talon omistaja on monien vaikutteiden armoilla, ellei hänellä itsellään ole 
tuntumaa oikeansuuntaisista korjausperiaatteista. Restauroinnin kriteereihin so-
veltuvien korjaustapojen näkyvyys yhteiskunnassa on edelleen melko vähäinen, 
jos ajatellaan miltä kaikilla foorumeilla kotiaan laittava omaksuu vaikutteita. 
Pelkkä asiatieto ei välttämättä innosta korjaamiseen. Ihmisen kokonaisvaltaisuu-
den huomaamista olisi puhuttelevuus myös mielikuvien ja tunteiden tasolla. Ihmi-
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set unelmoivat ja omaan ympäristösuhteeseen liittyvien unelmien toteuttaminen 
ilmenee ympäristön personalisointina. 

”Jos näet, mitä toi Remu on keksinyt tähän porraspieleensä, nämä veistokset 
ja paikalla valetut lampuntolpat, jotka painaa 1500 kg kappale ja posliiniset 
listat, joita se on liimannut parvekkeen reunaan ja volyytit, joilla se parveke 
on laitettu jälkeenpäin kannattamaan. Mulle ei mene herne nenään, kun olen 
nähnyt niin paljon, mutta Museoviraston herrat, kun kävi tossa niin nitroja 
tarvittiin. […] Mun puolesta olkoon, nehän kertoo Remusta hirveästi. […] 
Kun Remusta aikanaan aika jättää, niin ne siitä lähtee, eikä niistä jää jälkiä, 
kuin korkeintaan albumeissa on valokuvia, kun ihmiset ramppaavat rannassa 
valokuvaamassa sitä viritystä. […] Jos ei tuhota mitään arvoja, niin miksei 
voi tehdä. On niin vähän iloa elämässä muutenkin. Ei tarvitse mennä kuin 
katsomaan 70-luvun asuntoalueita, niin mikä surullisuus, kauheata.” 1170 
(PAY14) 

Personalisointia pidetään usein kuitenkin uhkana asianmukaisina pidetyille korja-
ustavoille ja ympäristön hoidolle.1171 Ehkä suojelunkin puitteissa voitaisiin ohjata 
personalisoinnin tapaa vastaamalla ihmisen tunteisiin ja tarpeeseen unelmoida. 
Suojelukaavamääräysten lukeminen tuskin virittää unelmointiin. Rakennustapa-

                                                        
1170 Vrt. Kaj Nyman, Talojen kieli. Rakennusalan Kustantajat RAK / Kustantajat Sarmala Oy. Helsinki 
1998, 47-49. Kun tavallisilta ihmisiltä riistetään ilo omaksua maailmaa sitä itse muokkaamalla, Ny-
man toteaa heidän kehittelevän mahdollisuuksiensa rajoissa keinoja ottaa haltuun suunnittelun vie-
raannuttamaa ympäristöä. Puutarhatontut ym. viihtyvyystekijät osoittavat konkreettisesti ristiriidan 
asiantuntijoiden ja kansan tavoitteiden välillä. Ks. myös tutkimusta, joka käsittelee Le Corbusierin 
1920-luvulla toteutettua, ensimmäistä ”machines to live in” periaatteella suunniteltua asunto-
aluetta ”Le Pessac” sen jälkeen, kun asukkaat ovat asuessaan muutelleet rakennuksia omien tarpeiden-
sa ja mieltymystensä mukaisiksi. Philippe Boudon, Lived-in Architecture. Le Corbusier’s Pessac Re-
visited (alkuteos Pessac de Le Corbusier, 1969, transl. Gerald Onn). The MIT Press. Cambridge, Mas-
sachusetts 1972. Ks. myös kirjoituksia Jonathan Hughes & Simon Sadler (eds.), Non-plan: Essays on 
Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. Architectural Press. Ox-
ford 2000. 
1171 Ristiriidoista suojelutavoitteiden ja talonomistajien personalisointitarpeiden välillä ks. Ehrström 
2000, 140. Tarkasteltuaan Vanhaan Raaheen kohdistuvia rakentamisintressejä kommentoivia Museo-
viraston lausuntoja suojelukaavojen voimassaoloaikana n. 15 vuoden ajalta Ehrström kirjoittaa: ”Mu-
seiverkets kritik har närmast gällt en viss iver att överdekorera husen. Det här kan man förstå som en 
önskan att ”smycka” bostadshuset, men med tanke på den enkla dekoren som karakteriserar husen in 
Brahestad är det inte riktigt att importera främmande list- och dekorationselement”. Vrt. Ahlberg 2001, 
26. Ahlberg kirjoittaa kaikenlaisen, vaikka ei aina niin ylevänkään, kuten vanhojen takapihojen, ra-
kennusten välitilojen, aitojen, katukalusteiden, päällysteiden, puiden ja kasvillisuuden, merkityksestä 
kaupungin luonteelle. Samalla hän varoittaa ympäristön sievistämisestä ja muistuttaa, että uudet istu-
tukset ja koristeelliset yksityiskohdat saattavat pilata monen paikan autenttisuuden tunnun. 
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ohjeet saattavat tehdä sen hieman paremmin.1172 Myös asukasyhdistysten lehdissä 
artikkelit on kirjoitettu monesti viihtymisen pohjalta. Ei olisi pahitteeksi tuottaa 
enemmänkin myönteisiä mielikuvia luovaa aineistoa, joka innostaa, herättää kiin-
nostuksen eikä ensimmäiseksi velvoita.1173 Innostuessaan ihminen sitoutuu oma-
ehtoisesti. Herää kysymys, tulisiko rakennussuojelun ammattikuntaan kytkeä ark-
kitehtien ja taidehistorioitsijoiden lisäksi kirjailijoiden ja elokuvantekijöiden lah-
jakkuudella varustettuja osaajia, joiden tehtävänä olisi tunteiden herättäminen.1174 
Haasteena olisi saada ihmiset tunnelmoimaan rakennussuojelun tavoitteiden myö-
täisesti. 

”Rakennusmarkkinat tuo helppoja ratkaisuja, jotka myydään romanttisella 
historismilla, eri tavalla rypytetyt, valmiiksi maalatut kattopellit tiilirypytyk-
sellä tms. profiililla. Maalit ehkä menneet ihmisten ymmärrykseen, punamulta 
ym., ehkä ei lateksia enää. Kun halutaan vanhan näköistä ja sitä arvostetaan, 
mutta mielikuva on kuitenkin jostain tietystä tunnelmapitoisesta talosta, jos-
tain muusta paikasta, ja sä yrität tehdä sen vielä nätimmäksi ja piperömmäksi 
kuin arkiympäristö.” (MV48) 

Usein personalisointi tuottaa asiantuntijanäkökulman kannalta vääriä ratkaisuja: 

”Tämä oli hirveän näköinen talo aikoinaan. […] Sillä tavalla tietenkin, että 
pitäisi olla niin kuin on ollut ennen, mutta tämä oli niin aneemisen näköinen, 
oli niin sellainen mökki. Halusin siihen jotakin, että olisi vähän niin kuin ta-
lon näköinen. Tuli tuo uusi nurkkalaudoitus, nää lipat ja uusi vuorilaudoitus. 
[…] Just tällaisia leveitä lautoja ja koristeellisia ikkunanpäällyksiä ja tällai-
sia boordeja ja listoja.”1175 (RA32n) 

                                                        
1172 Vrt. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989, 38-39. Vanhojen pi-
hojen luonteesta: ”Vanhan Porvoon tiiviit pihat ovat olleet vilkkaan toiminnan keskipisteitä. Niiden 
kautta kuljettiin tonttia reunustaviin, mitä moninaisimpiin rakennuksiin. Erilaiset askareet levittäytyi-
vät myös pihamaalle. […] Osa Vanhan Porvoon viehätystä on rehevä, lauta-aitojen yli rönsyilevä kas-
villisuus, joka elävöittää sekä katuja että pihoja. Asuntopihoilla on usein erikseen hyötypuutarha, jo-
hon kuuluvat omenapuut ja marjapensaat. Hyötykasvien lisäksi yleisiä ovat perinteiset suomalaiset la-
jit. Sireenien tuoksu täyttää kaupungin kesäisin.” 
1173 Artikkelisarjojen ja TV-ohjelmien tarpeesta asenteiden muokkaajina ks. myös ympäristöministe-
riön julkaisemaa arviota Strategiasta toimintapolitiikkaan 2005, 11. 
1174 Vrt. Juhani Pallasmaa, ”Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka. Huomioita kodin fenomenologias-
ta.” Arkkitehti 1/1994, 16. 
1175 Vrt. ”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille.” Moniste (n.d.), 27. Vanhoissa taloissa to-
detaan olevan nykyrakentamista enemmän kauniita yksityiskohtia ja symmetrisyyttä, vaikka julkisivu-
jen koristelu olikin tyypillisesti vaatimattoman yksinkertaista. 
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”Me haluttiin Ikkunanpielet tummista valkoisiksi. Vapora ei antanut lupaa, 
vaan määräsi ne tummanruskeiksi. Me maalattiin kuitenkin, eikä mitään ole 
kuulunut. Valkoinen ikkunaväri ja keltainen seinä ei ole mitenkään poikkea-
vaa Vanhassa Porvoossa. Ajateltiin tehdä ilman lupaa ja katsoa, mitä tapah-
tuu.”1176 (PA10) 

 

Kuva 29. Talo Vanhan Raahen Saaristokadulta. Talo on saanut persoonalliset piirteen-
sä ympäristön ominaisluonteesta voimakkaasti poikkeavin aihein. Asukkaiden miel-
tymyksiin ei päästy pureutumaan, koska he eivät halunneet osallistua haastatteluun. 
(Kuva: Elisa El Harouny, 2000) 

Usein aiheet personalisointiin omaksutaan jostain muualta kuin kyseisen paikan 
olemuksesta. Muistot ja mielikuvat ovat toki osa kokonaisvaltaisesti kokevan ih-
misen paikankokemusta. Tuntiessaan kuuluvuutta paikkaan on kokemuksessa kui-
tenkin läsnä myös mielihyvällä koettu tuttuus, jolloin muistoille ja mielikuville 
löytyy vastaavuutta reaalisesta ympäristöstä. Tietyn asuinympäristön valinta 
omaksi vahvistaa identiteettiä. 

”Mulla on pitkä historia tästä vanhasta. Olen itse asunut, mun koti on Kala-
joen Plassilla, se on kanssa museoaluetta. Hirsitalo on siellä. Musta tuntuu, 

                                                        
1176 Ristiriita perustuu siihen, ettei asukkaan haluama väritys sovellu talon tyyliin. Talo on tyyliltään 
uusrenessanssia 1800-luvun loppupuolelta, jolloin listat maalattiin seinäpintaa tummemmiksi. Tapa 
maalata seinäpinta keltaiseksi ja listat valkoisiksi on puolestaan ollut käytössä varhaisemmissa empi-
rekauden rakennuksissa. Ulkovärityksestä ks. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kau-
punki. Porvoo 1989, 34. 
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että se on lähtenyt sieltä. Kun Raaheen tuli, niin tämä meri, lähelle merta. […] 
Se on jännä, miten mua on tuo vanha aina kiehtonut ja miten se sattuu mun 
kohdalle. Siinä on paljon kertomista, kun melkein kaikki museoidaan, mihin 
mä menen. Olin nuorena puoli vuotta kaivoksessa Ruotsissa, siellä on nyt 
myös avolouhos museona. […] Joku siinä on, itseä oikein naurattaa. Sitten 
päädyttiin tänne.” (RA23) 

 

Kuva 30. Talo Vanhan Raahen Reiponkadulta. Tätä hyvin huolehdittua raahelaista pik-
kutaloa voidaan pitää pikemminkin ympäristön piirteitä hyväksyvästi omaksuvan kuin 
niitä muokkaavan personalisoinnin tuotteena. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

”Ja tavallaan voi ajatella noin ulospäin, jos haluaa antaa itsestään tietyn ku-
van. Kerro, miten asut, niin tiedän, millainen olet – niin kyllä minä mielelläni 
kerron asuvani Vanhassa Raahessa. Tuntuu jotenkin, että se istuu niihin ar-
voihin, joita minulle on elämässä syntynyt. […] Omaa identiteettiä, että ra-
kennetaan näitä tornillisia omakotitaloja tuonne isolle syrjäiselle tontille, 
niin se on jollekin tärkeä asia, mutta en minä sitä sillä tavalla näe tärkeänä. 
Olen omasta mielestäni hyvinkin vaatimaton, ja jos me ollaan tehty kunnon 
sauna tuonne, niin se muistuttaa nykyvenäläistä asumista, että on vanha ker-
rostalo, ja kun menee ensin, niin hädin tukin löytää ovea, mutta sisäpuolella 
huomaa tulleensa luksusasuntoon. Se on enemminkin se yllätys, mitä ihmisille 
pitää tarjota, että täällä sisällä olisi tätä lämpöä ja mukavuutta, mitä on to-
tuttu, ilman että se poikkeaa siitä ympäristöstä, missä talo sijaitsee.” (RA34m) 
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Personalisointia vastaava oman identiteetin rakentaminen ei ole välttämättä vain 
ympäristöä muuttavaa muokkaamista, vaan sen yhtenä ulottuvuutena voi olla vaa-
liva kiintymys ympäristön ominaisuuksiin – omiksi otettujen piirteiden esiin nos-
tamisena. Kun ympäristölle ominaiset piirteet tunnetaan tällä tavoin omiksi, voi-
daan puhua paikkaan kuulumisesta, vastaavuuden löytymisestä itsen ja ympäris-
tön välillä. Ympäristön luonteenomaisten piirteiden löytäminen ja kytkeytyminen 
kiintymyksen tunteen myötä osaksi omaa identiteettiä, voi herättää vastaavaa yl-
peyttä kuin jonkin täysin uuden jäljen tuottaminen ympäristöön. Suojeltaessakin 
tuotetaan ympäristöön säilyttämisen ohella silti koko ajan myös jotain uutta. Jo-
kainen korjaustoimenpide muuttaa ja säilyttää. Uudet jäljet ovat ympäristön omi-
naisluonteen kannalta toisinaan kuitenkin vieraampia, toisinaan taas tutumpia. 

”Sähkömiehenä oli aivan ihana, joka suostui laittamaan vanhat posliinikat-
kaisijat. Sitä ei kaikki suostu tekemään. Melkein kaikki vanhat rakennusosat, 
detaljit ovat löytyneet omasta talosta. On vain putsattu ja laitettu samalle 
paikalle takaisin.” (PA05) 

”Otettiin puheeksi, että tehdään kaakeliuunit, uuden tyyliset, niin Hilkka Aal-
tonen sanoi, että voi voi, että teidän kannattaisi kysyä, jos jostakin löytyisi 
vanha kaakeliuuni purettuna, niin se passaisi tähän tyyliin. Se jäi meille mie-
len päälle ja oli jo lähes tarjouksia pyydetty uusista kaakeliuuneista, niin sil-
loin heräsi meillä, että niinhän tämä onkin. Laitettiin sitten Keltaiseen pörs-
siin ilmoitus, että halutaan ostaa vanhanajan kaakeliuuni. Kalajoelta löydet-
tiin sitten kaksi kappaletta. Toinen ei Museoviraston eikä Aaltosen mielestä 
sopinut tyyliin, väri eikä uunin malli. No se yksi piti laittaa sivuun. Sitten löy-
dettiin Kokkolasta hirveällä kiireellä, pyhänä mentiin asuntoautolla hake-
maan kaakeliuunit. Siinä olisi tullut suuri virhe, jos olisi pantu ne nykyajan 
kaakeliuunit. Se olisi mennyt pilalle. Eli tämmöisellä vähällä ammatti-
ihminen osasi auttaa meitä. Meitä olisi kaduttanut hirveästi sitten, kun ei 
ymmärretty.” (RA24) 
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Kuva 31. Raahen Lefstadiuksen talon tapettia. Asukas on maalannut sen omin käsin 
vanhan mallin mukaan. Omiksi persoonallisiksi identiteettitekijöiksi voi omaksua van-
hasta miljööstä löytyviä tai sinne luontevasti kuuluvia asioita. (Kuva: Elisa El Harouny, 
2001) 

Kuva 32. Ikkuna Vanhan Porvoon Kirkkokadulta. Ikkunoista avautuu personalisoinnin 
maailma. Verhot ja ikkunalaudalle aseteltu esineistö eivät ole vain sisustusta, vaan 
asukkaan tapa rakentaa identiteettiään ja kertoa itsestään. Ikkunan vaaliminen vanhoi-
ne heloineen voi olla vastaavalla tavalla persoonallisiin valintoihin perustuvaa. (Kuva: 
Elisa El Harouny, 1997) 
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Poissuljettuna ei voi silti pitää myöskään ympäristöön vieraampia aiheita tuovaa 
personalisointia. Silloin kun tarve muokkaavaan personalisointiin viriää paikkaan 
kuulumisesta, sen läpikotaisesta tuntemisesta, voidaan ympäristön olettaa rikastu-
van myönteisellä tavalla. Entisinä aikoina vieraatkin vaikutteet sulautuivat tällä 
tavoin osaksi suomalaista puukaupunkikulttuuria. Varmasti myös huonoja vaikut-
teita omaksuttiin, mutta kokemuksin koeteltuina ne karsiutuivat pois. Ongelmana 
nykyään on asujaimiston vaihtuvuus. Kokemukset ympäristöstä eivät kartu suku-
polvien ketjussa, eivät useimmiten edes yhden sukupolven ajan. Puukaupunki 
asuinsijana voi olla vain muutaman vuoden kokeilu, eivätkä kokemukset juuri vä-
lity uusille asukkaille. Sitoutuvan ympäristösuhteen rakentumiseksi personalisoin-
ti on kuitenkin tärkeää, paitsi olemassa olevaa vaalien niin myös muokaten. Ehkä 
nykyään voitaisiin edes jollain tasolla korvata aiemmin sukupolvien ajan karttu-
nutta kokemusta tukemalla asukkaan ympäristökokemuksen syventymistä. Johda-
tuksena paikantuntemukseen voisi toimia tiiviimpi kokemusten vaihto mahdolli-
suuksien huomaamiseksi. Luonnollisesti ihminen tutustuu ja kiintyy paikkaan pa-
remmin perehtymällä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kuin sillä perusteella, mitä 
ei saa tehdä. Toisaalta on kenties annettava myös tapahtua liikoja pohtimatta. Asi-
antuntemuskaan ei voi olla kaikkitietävää sen suhteen, mikä on antoisaa nyt ja 
kenties persoonallisena ylilyöntinä äärimmäisen kiinnostava historiallinen kerros-
tuma tuleville sukupolville. 

”Annetaan yhden sukupolven, annetaan elää vähän pieleenkin, sitä ylirunsa-
utta, rakentaa pihalle jos jonkinlaista katosta ja muuta. Pikkuhiljaa tulee sitä 
kypsymistä, ja ne katoaa sieltä kuitenkin. Parhaassa tapauksessa Raahenkin 
pihoille tulee just niitä perinnekasveja, mitä oli kun ne rakennettiin, ja se ke-
hittyy se alue aidommin historialliseksi. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmiset 
ovat innostuneet ja löytäneet sen kotipaikakseen ja haluaa juurtua, niin sil-
loin ei ruveta katkomaan hirveästi, koska silloin se kuolee ja surkastuu. Vaan 
annetaan ensiksi olla vähän rehevästikin. Sitten pikkuhiljaa, että oletko aja-
tellut, että seuraavan kerran, kun tekee jotain, niin se poistetaan.” (RML44) 

”Sitten kun uusi ihminen ostaa tontin, niin sitä lähestyttäisiin. Kaupun-
ginarkkitehti lähestyisi, ojentaisi kirjan, puhuisi ja keskustelisi. Ja sitten meil-
lä pitäisi antaa se suunnittelu, jonkun tasoisesti suunnitteluapua, kun yleensä 
siinä vaiheessa ihmisillä on kova halua ruveta jollekin. […] Se pitäisi infor-
maation kautta saada sellainen asia kansalle ja tänne tuleville, että meillä 
kaava tukee, määräykset tukee ja antaa mahdollisuuden, kuin se, että meillä 
on justiinsa päinvastoin kaikki hoidettu, että määräykset rajoittaa ja estää. 
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Mun mielestä on se ajattelutapa, mutta se ei ole niiden ihmisten syy, jotka tu-
levat, vaan se on niiden virkamiesten syy, kun ne ovat tehneet sen sillä tavalla 
ja käyttäytyvät. Jos saadaan asenne kääntymään, että kaava antaa mahdolli-
suuden. Siinähän se on se juju jotenkin. Ainahan se on kansa vastaan virka-
mies. Virkamies tulee ja sanoo, että sä et tee ja piste. Silloin tulee se taistelu.” 
(RA29) 

Personalisoiva ihminen on innostunut, sitoutunut ja ympäristösuhteessaan iloa il-
maiseva. Personalisoinnin merkkeihin ympäristössä olisi siksi suhtauduttava peri-
aatteessa myönteisesti suojelun voimavarana. Kategorisen kielteinen suhtautumi-
nen yksilölliseen itseilmaisuun voi olla haitallista paikkoihin juurtumisen kannal-
ta.1177 Sen sijaan personalisoinnin muotoja voisi tarvittaessa pyrkiä varovaisesti 
suuntaamaan virittämällä ihminen tutustumaan ja tarttumaan juuri kyseisen ympä-
ristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Virittäminen voi olla niin tiedollista, tunteen 
tasolla tapahtuvaa kuin vaikkapa kehon tiloihin vaikuttamistakin. Virittäminen ei 
ole välttämättä suoraa mahdollisuuksien toteamista tai ainakaan niiden hyödyn-
tämistä edellyttävää, vaan kenties parhaimmillaan taitoa johdattaa ihminen vai-
vihkaa polun päähän kohti syvenevää paikankokemusta. Personalisoinnin tavassa 
on kyse maailmankuvan rakentumisesta ja ihmisenä kasvusta suhteessa ympäris-
töön ja asujaimistoon. Yksilöllisenäkin tekona personalisointi saa merkityksensä 
yhteisöllisyydestä. Useimmiten yksilö haluaa luoda itsestään myönteisen kuvan, 
mikä antaa mahdollisuuden vaikuttaa hänen personalisointinsa tapaan. Vaikutta-
minen olisi pikemminkin ennakoivaa suuntaamista kuin tehtyjä tekoja tuomitse-
vaa. Tuskin kukaan haluaa, että omalle talolle naureskellaan, mutta niinkin voi 
käydä, jos omat oletukset eivät asetu kohdakkain muiden näkemysten kanssa. En-
nakoiva suuntaaminen on tällöin kollektiivisen näkemyksen rakentamista, josta 
myös yksilöillä olisi vankka käsitys osallisuuden ja entistä tiiviimmän yhteisölli-
sen kanssakäymisen myötä. 

”Jokainen haluaa olla ylpeä talostaan, koska sitä arvioidaan, jokainen ohi-
kulkija.” (RV42) 

”Me ei olla yritetty mitään yltiöpäistä, eikä jouduttu törmäyskurssille. Me ei 
olla tultu tänne toteuttamaan itseämme. Vaikka mies on arkkitehti, ei haluta 

                                                        
1177 Ks. ”Korjausrakentajan kymmenen käskyä”. Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kau-
punki. Porvoo 1989, 49. Käskyssä no 9 kehotetaan hylkäämään omaperäiset koristeluideat. Sen sijaan 
vanhaan rakennukseen historian aikana tehtyjen muutosten ja lisäysten todetaan olevan aitoja ja alku-
peräisiä. 
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jättää itsestämme mitään erityistä innovatiivista jälkeä. Se on kunnia asia, et-
tä talo on paremmassa kunnossa kuin se oli.” (PA11) 

3.6.4 Ympäristön jousto – muutos ja pysyvyys 

Ympäristön muuttuminen on suojelun keskeinen ongelma, mutta sen seurauksia 
voidaan pitää myös arvokkaina, kuten nykyään historiallista kerrostuneisuutta. 
Suojelun tärkeä peruste on historiallisen totuudellisuuden säilyttäminen. Kerros-
tumat ilmaisevat ajan kulumista sekä kulttuuriympäristön muotoutumista vuoro-
vaikutuksessa sitä elävän ihmisen kanssa. Kerrostumat tekevät ympäristöstä myös 
moniulotteisen ja kiinnostavan. Kerrokset mielletään helposti lisäyksinä, mutta 
yhtä lailla poistuma on kerroksellisuuden tekijä, usein lisäämisen edellytyksenä. 
Muutokset ovat tuottaneet ympäristöön arvokkaana pidettyjä asioita, ja niin olisi 
hyvä tapahtua jatkossakin. Jälkikäteen tarkasteltuina historiallisia kerrostumia on 
kuitenkin helpompi arvostaa kuin suhtautua myönteisesti tuleviin muutoksiin. Se 
on luonnollista, koska historiallisten kerrostumien osalta ei tarvitse enää pohtia si-
tä, mitä muutoksessa menetetään. Se on jo ratkaistu puolestamme, jolloin osak-
semme jää nauttia ympäristön kerroksisesta rikkaudesta. Tuleva muuttuminen 
voidaan puolestaan kokea uhkaavana juuri siksi, että ollaan neuvottomia punnit-
semaan muutoksesta koituvien menetysten ja saavutusten merkitystä. Suhde muu-
tokseen on suojelun keskeinen paradoksi.1178 Muutos on samaan aikaan sekä me-
nettämistä että saavuttamista.1179 Ongelmaksi voi muodostua se, että muutos näh-
dään korostuneesti joko menettämisenä tai saavuttamisena. Radikaali, uudistusin-

                                                        
1178 Vrt. Maire Mattinen, (b) ”Rakentaminen ja ajan kosketus”. Aika ja kaupunki (toim. Liisa Knuuti). 
YTK C 44. Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus. Espoo 1997, 
22. Mattinen toteaa suojelunkin näkökulmasta äärimmäisen säilyttämisen merkitsevän usein epäonnis-
tumista, jos esim. museoiminen on viimeinen keino muiden vaihtoehtojen puuttuessa. 
1179 Muutoksen puolina on menetys ja saavuttaminen, mutta myös menetys itsessään voidaan kokea 
samalla saavuttamiseksi ja päinvastoin. Ks. Sirpa Tani, ”Maantiede ja kuvien todellisuudet”. Tila, 
paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen (toim. Tuukka Haarni et al.). Vastapaino. 
Tampere 1997, 212. Tanin mielestä menneisyyden uudelleen tulkinta nykyisyydestä käsin tekee ym-
päristön muuttumisen aistittavaksi, jolloin muutos saatetaan ymmärtää samanaikaisesti sekä menetyk-
senä että saavuttamisena. Menetyksen myötä saavuttamisesta ks. myös Nevanlinna 2004, 22. Nevan-
linna kirjoittaa, että menetys tuhoaa jotain, mutta saa samalla aikaan. Menetyksen myötä luodun Kar-
jalaa hän nimeää fantasiaksi Alkuperäinen Paratiisi. Ilman menetystä entinen asuinpaikka voitaisiin 
kokea tunkkaiseksi kyläksi, josta olisi vain päästävä pois. Koettaessa muutoksia eletään siten jatkuvas-
sa menettämisen ja saavuttamisen suhteessa. Tuskin voidaan silti tyytyä ajatukseen, että rakennetun 
ympäristön arvot kirkastuisivat pääsääntöisesti vasta, kun aineellinen on jo poissa. Puukaupungit oltiin 
menettää, mutta ne huomattiin silti saavuttamisen arvoisiksi, kun aivan kaikkea ei ollut vielä menetet-
ty. Ennakointia ja ajoissa ymmärtämistä voidaan pitää ihanteellisena. Toisinaan kuitenkin vain mene-
tys lienee riittävän pysäyttävä. 
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toinen muuttaminen hylkää sen mitä on nyt, pysäyttävä säilyttäminen taas sen mi-
tä voi tulla vastaan huomenna, ensi viikolla tai vuoden, parin päästä. Molemmat 
suhtautumistavat kieltävät jatkuvuuden.1180 

”Suojelu on hyvin moninaista, mutta olennaista on löytää tasapaino sille, että 
kun kaupunki on elävä organismi, alituisessa muutoksessa, muutoksen suhde 
säilyttämiseen, ettei se jähmety. Se on vaikea, mutta olennainen kysymys.” 
(MV47) 

Kaupunki jähmettyy, jos se ajatellaan valmiiksi. Historiallinen kaupunki ei ole 
tiensä päässä, ja uudet alueet ovat vasta toteutettuinakin jo tulevien muutosten 
kohteita. Ympäristö prosessina ei ole perinteisessä mielessä koskaan valmis. Pro-
sessina ympäristöä voidaan pitää valmiina vain silloin, kun sen perusominaisuu-
deksi hyväksytään muutos. Omaksuttaessa tällainen asenne ympäristön voi katsoa 
säilyvän muuttuessaankin.1181 Ympäristön kauneus on tällöin havaittavissa sen 
prosesseissa.1182 Muutos ei merkitse siirtymää kahden vakaan tilan välillä, vaan 
on käynnissä jatkuvasti.1183 Alati käynnissä olevat prosessit merkitsevät sitä, ettei 

                                                        
1180 Vrt. Nevanlinna 2004, 22-25. Nevanlinnan mielestä antikvaarisessa historiasuhteessa ilmenevä 
juurevuus merkitsee elävää traditiota suhtauduttaessa rakennettuun ympäristöön sekä arjen käytäntö-
jen, tradition että elämäntavan kantajana. Kriittinen historiasuhde on sen sijaan juurevuuden vastainen, 
koska maailma nähdään vain teknisten ja taloudellisten päämäärien myötä. Antikvaarinenkin histo-
riasuhde on juurevuuden vastaista silloin, kun se muodostuu mekaaniseksi konservatismiksi, pysyvyy-
den vartijaksi muutoksen vastavoimana. Kun kriittisen historiasuhteen tekninen asenne tuhoaa vanhaa 
sen arvoista piittaamatta, antikvaarisen historiasuhteen konservatiivinen muoto arvostaa vanhaa eris-
tämällä sen elämästä. Nevanlinna esittää juurevuuden vaalimiseksi kerroksellisuutta, jotta vältettäisiin 
mekaaninen, ihmiselämän ja ympäristön erillisyyttä aiheuttava konservatismi. Hänen mielestään ker-
roksellisuuden toteutuminen ei voi noudattaa mekaanisia sääntöjä eikä olla täysin sattumanvaraista-
kaan, vaan se edellyttää sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kehittyvää makua. Ks. myös Sundman 1995, 
203-208. Kaupunkiympäristön laatuominaisuutta eli kerrostuneisuutta uhkaa Sundmanin mieles-
tä ”uusruskinilainen”, äärikonservatiivinen suhtautumistapa, jolloin mitään muutosta ei haluta sallia. 
Äärikonservatismin hän toteaa erityisen vieraaksi tavaksi suhtautua suomalaiseen, tuhojen kautta ra-
kentuneeseen ympäristöön. Ks. myös Helander & Sundman 1972, 33. Kirjoittajat lukevat sekä täydel-
lisen uudistumishalun vanhaa purkamalla että äärimmäisen säilyttämispyrkimyksen ns. teknokraatti-
seen koulukuntaan. Ns. säilyttävän saneerauksen koulukunnan he katsovat kulkevan keskitietä ole-
massa olevaa rakennettua ympäristöä mahdollisimman pitkälle hyödyntäen. 
1181 El Harouny 2002, 268. 
1182  Sepänmaa 1999, 189-190. Sepänmaa viittaa näkemyksellä ekologisen estetiikan periaatteisiin. 
Ympäristön voi mieltää erilaisina prosesseina, hitaampina ja nopeampina. Ympäristönsuojelu on täl-
löin näitä prosesseja tuottavan diversiteetin ylläpitämistä. Ihminen kietoutuu olennaisena osana ympä-
ristössä valitseviin prosesseihin sysäten niitä liikkeelle, ohjaten sekä myös lopettaen. Prosesseja voi 
verrata Berleantin kuvaamiin ympäristössä vallitseviin voimiin, joille ihminen altistuu, mutta joihin 
hän myös itse vaikuttaa. Ks. Berleant 1991, 89-92, 104. 
1183 Markku Sotarauta & Timo Lakso, Muutoksen johtaminen ja luova jännite: Tutkimus Kainuun ke-
hittämistoiminnasta. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 132. Helsinki 2000, 117. Vrt. Sotarauta 2004, 288. 
Sotarauta katsoo aluekehittämisen edellyttävän tarpeeksi vahvaa näkemystä muutoksesta jatkuvana 
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ole saavutettavissa tiettyyn tilaan vakiinnutettavaa todellisuutta. Pysyvyyskin on 
itse asiassa muutosta, hitaudessaan vain tuskin havaittavaa. Muutos havaitaan 
suhteessa pysyvämpään ja päinvastoin. Muutos tai pysyvyys ei ole siksi absoluut-
tista vaan suhteellista. Kokemus paikan identiteetin säilymisestä perustuisi siten 
pysyvyyden sijasta pikemminkin vakauteen.1184 Vakauden mukainen, jatkuvuutta 
toteuttava muutos saa mielekkyytensä suhteessa pysyvämpiin piirteisiin, jotka yl-
läpitävät ympäristön tuttuutta ja tunnistettavuutta. Tyytyväisyys ympäristön hi-
taasta muutoksesta tuotiin etenkin Vanhassa Porvoossa esille. 

”Vissinlainen rauhallisuus ja pysyvyys viehättää. Ihminenhän kaipaa turval-
lisuutta. Vanhalla on jatkuvuutta, kun muutokset tapahtuu hitaasti.” (PA08) 

”Siksi ollaan täällä, koska en tykkää ihan uusista ympäristöistä. Tämä on 
muotoutunut tällaiseksi ja pysyy tällaisena. Tietää, ettei yhtäkkiä tule viereen 
kerrostaloa.” (PA01) 

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että vanha kaupunki pitää säilyttää niin kos-
kemattomana kuin mahdollista ja jopa palauttaa vanhaan mahdollisuuksien 
rajoissa.” (PAY13) 

Vanhassa Raahessa historiallisen ympäristön vakaaseen kehitykseen ei niin luotet-
tu. Oli saatu kokea yllättävien muutosten uhka. Naapurustoon saattaisi nousta 
vaikkapa pienkerrostalo. 

”En haluaisi kaksikerroksista taloa tuohon eteläpuolen rajalle. Se on kau-
pungin, ja tuo viereinen tonttihan on rakennettu ihan täyteen. Tuohonkin oli 
kerran suunnitteilla, mutta pantiin vastaan. Ei virallisesti olisi tullut mua vas-
ten, vaan olisi tullut aitan tuolle puolelle (kulmittain). Se oli kanssa semmois-
ta, meille ei puhuttu mitään, tälle naapurille ja mulle. Ruvettiin vaan siihen 
suunnittelemaan ja ajamaan läpi hirveällä kiireellä. Lehdissä yksi kaupungin 
virkailijoista sanoi, että naapureihin on otettu etukäteen yhteyttä. Se ei pitä-
nyt paikkaansa kummankaan naapurin kohdalta. Se on raahelaista tyyliä. 

                                                        
prosessina, tiettyihin tilanteisiin, aikaan ja paikkaan sijoittuvina aloitteina. Muutoin päädytään kerta 
toisensa jälkeen analysoimaan suunnittelun ja toteutuksen välistä kuilua ja tuottamaan erilaisia arvi-
ointiraportteja, jotka jäävät irralleen todellisista kehitysprosesseista. Kaikki alueet eivät muutu jatku-
vasti kokonaisuutena, mutta niillä on kuitenkin koko ajan käynnissä suurempia tai pienempiä muutos-
prosesseja. 
1184 Muutoksesta ja pysyvyydestä ks. Pauline von Bonsdorff, The Human Habitat. Aesthetic and Axio-
logical Perspectives. International Institute of Applied Aesthetics Series Vol. 5. Lahti 1998, 125-131. 
Kirjoittajan mielestä todellisuuden prosessuaaliseen luonteeseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota 
koskien asumista ja rakentamista. 
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Kyllä hellitti, kun nuo valittivat. Siitä olisi tullut niin korkea, että olisi tuon 
punaisen aitan katon yli tullut.” (RA25) 

Tuttuudessaan vakaata ympäristöä voidaan pitää ihmisen juurtumisen edellytyk-
senä silloin, kun tuttuus koetaan myönteiseksi. Juurtuminen syvenee halukkuu-
dessa kuulua paikkaan. Nopeat ja suuret muutokset ehkäisevät juurtumista.1185 
Juurettomuus on kodittomuutta siinä mielessä, ettei ihmisellä ole paikkaa, johon 
samastua. Ihminen, joka kokee paikan osana itseään ja itsensä osana paikkaa, on 
kuin kotonaan.1186 Eräänä rakennussuojelun sosiaalisena ja eettisenä perusteena 
voi pitää sitä, että se ehkäisee ympäristöjen nopeaa muuttumista ja siitä seuraavaa 
ihmisten vieraantumista.1187 Suojelua ympäristön liian nopean muuttumisen eh-
käisemisenä voidaan siten pitää ihmisen identiteettiä ja juurevuuden tunnetta tu-
kevana situaation asiantilojen vaalimisena. Vanhaa ympäristöä puolustetaan tuttu-
na ja turvallisena.1188 Asia ei ole kuitenkaan niin yksioikoinen. Saattaahan ole-
massa oleva ympäristö sisältää myös yksilön situaation kannalta epäsuotuisia 
komponentteja. Tällöin niiden ratkaisematta jättäminen ja muuttumattomuus voi-
vat murentaa ihmisen omanarvontuntoa ja elämänhallintaa siinä, missä rajut muu-
toksetkin. Juurevuuden tunnetta ei tulisi pitää itsestään selvänä seurauksena aina-
kaan mekanistisen intressin mukaisesta rakennetun ympäristön piirteiden säilyt-
tämisestä. 1189  Ihmiset voidaan pakottaa muutoksiin, mutta myös muuttumatto-
muuteen.1190 

                                                        
1185 Rauhala 1989 (a), 113. Rauhala toteaa juurettomuuden tunteen johtuvan ihmisen situaation perus-
teellisesta muuttumisesta jouduttaessa esim. muuttamaan pois kotiseudulta. Juurettomuuden syynä on 
usein yhteiskunnallinen päätöksenteko joko välittömästi tai välillisin seurannaisvaikutuksin. Ominkin 
valinnoin situaatio voi muuttua rajusti, mutta tällöin yksilöllä on useimmiten motivaatio ja keinot 
koostaa situaationsa uudella, korvaavalla tavalla. Rauhala korostaa mm. ympäristönsuunnittelijoiden 
vastuuta tukea ihmisten persoonallista identiteettiä vahvistavaa juurtumista kotiseutuunsa juurien kat-
komisen sijasta. 
1186 Relph 1976, 55. Relph kuvaa kodittomuutta ja juurettomuutta näin: ”The person who has no place 
with which he identifies is in effect homeless, without roots.” Paikkasuhdetta, jossa ihminen tuntee 
puolestaan kuuluvansa paikkaan siihen täysin identifioituen, Relph kuvaa käsitteellä ”existential insi-
deness”. 
1187 Lilius 1999 (1990), 128-131. 
1188 Vrt. Rakennusperintöstrategia 2001, 7. Rakennusperinnön merkityksestä kirjoitetaan 
näin: ”Elinympäristön tutut piirteet ovat tärkeä kansalaisten identiteettiä ja turvallisuutta sekä yhteisöl-
lisyyttä vahvistava ominaisuus. Ympäristön pysyvyys kehittää sosiaalisia suhteita ja verkostoja moni-
puolisiksi.” 
1189 Vrt. Anja Kervanto Nevanlinna, ”Kaupungin kauneus on poliittinen asia”. Synteesi 3/2003, 81. 
Kervanto Nevanlinna pitää rakennusten muuttamista kulttuurisena vallankäyttönä, kun taas kulttuuri-
perinnön moninaisuuden suojelua parhaana kauneuden politiikkana. 
1190 Vrt. Sundman 1995, 203-208. Sundman toteaa, että aikana ennen industrialismin läpimurtoa kau-
punkitonttien omistajat usein suorastaan pakotettiin muutoksiin. Vastaavasti hän suhtautuu kriittisesti 
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Vanhaa puukaupunkimiljöötä pidettiin pääsääntöisesti miellyttävänä ympäris-
tönä, mutta etenkin Vanhassa Raahessa ympäristön historiallisten piirteiden edelle 
asetettiin toisinaan toiveet ympäristön siisteydestä, turvallisuudesta ja saattami-
sesta sosiaalisesti hyväksyttävään käyttöön. Tätä korostivat erityisesti ne asukkaat, 
joiden lähiympäristössä oli tyhjillään olevia vanhoja rakennuksia lieveilmiöineen. 
Omaa vanhaa taloa arvostavalle asukkaalle uudisrakennuskin saattoi olla aivan 
tervetullut naapuri, jos tontinrajan takainen epämääräisyys kuten rakennuksiin 
murtautuminen ja luvaton käyttöönotto väistyisivät. Ympäristön fyysisen muut-
tumisen toivottiin siten tuovan sosiaalista vakautta. 

”Ihana olisi, kun tuohonkin tulisi kunnon talo, ettei olisi …, kun tahtoo olla 
sitten kaikennäköistä väkeä. Olihan siinä viime keväänäkin tulipalo tuolla pe-
rällä, kun sinne menee kaikenlaista ihmistä. Ei koskaan tiedä tuommoinenkin 
talo, milloin pannaan palamaan. Palaa koko kortteli.” (RA32n) 

”Hyvä, että on tullut siihen. Tilanne oli pitkään se, että tontti oli tyhjä, kasvoi 
risua, oli hyvin epämiellyttävä. Koin sen hyvänä. Toinen näkökohta on se, et-
tä se vanha (Ehrströmin talo) purettiin. Se on huono, koska siitä olisi var-
maan vielä talon saanut, mutta se on mennyt. Myönteisenä koen ilman muuta 
sen, että siinä on nyt talo. Ei meillä ole mitään sitä vastaan.”1191 (RA24) 

Juurtumisen mahdollisuus edellyttää sitä, että rakennettu ympäristö on ihmisen 
elämisen myötä kestävää. Se voi merkitä ajan kulumisen, luonnonolosuhteiden 
sekä ihmisen käytön suhteen rakenteellisesti kestävää. Toisaalta rakennetun ym-
päristön kestävyys perustuu muuntautumiskykyyn sukupolvien vaihtumisen ja 
erilaisten elämäntilanteiden myötä. Tarve muutoksiin syntyy siitä, että ihminen 
haluaa vaikuttaa situaationsa tilaan myönteisiksi kokeminsa tekijöin. Myönteisek-
si koettuna ympäristö säilyttää merkittävyyttään. Onhan kulttuuriympäristön suo-
jelukin mielekästä juuri merkittävyyden ylläpitämisenä. Koska merkityksenannon 
prosessit muovaavat suhtautumistapaa jatkuvasti uusin merkityksin, on merkittä-
vyys kuitenkin häilyvää ja alati varmennettavaa. Merkitykset ovat usein muuttu-
neet rajusti jo siinä vaiheessa, kun kohde on huomattu suojelemisen arvoiseksi. 
Hyljeksitystäkin on voinut tulla arvostettua. Tulkinnallisten mahdollisuuksien 
rikkaus ei olekaan kiinni vain ympäristön aineellisista ominaisuuksista, vaan 
myös siitä millä asenteella se kohdataan. Toisinaan merkittävyyden ylläpito johtaa 

                                                        
kulttuurihistoriallisiin inventointeihin, joiden mukaisesti rakennusta saatetaan pitää säilyttämisen ar-
voisena, kun se on ylipäätään olemassa. Hän näkee vaarana tilanteen, jossa mitään muutosta ei sallita. 
1191 Ks. kuva 13. 
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kohteen aineellisen olemuksen muutoksiin.1192 Näin voi käydä, jos talon halutaan 
palvelevan vaikkapa asumisen jatkuvuutta muuttuneessa elämäntilanteessa. Ym-
päristön ominaisuuksille tulkinnassaan antautuva ihminen on silti itsekin altis 
ympäristössä vallitseville muutosvoimille. Kestävyys, puolinaan sekä muutos että 
pysyvyys, merkitsee joustavuutta, joka saa eri tilanteissa vaihtelevan luonteensa 
ihmisen hakiessa yhteensopivuutta ympäristönsä kanssa. 

 

Kuva 33. Laajennustyömaa Vanhan Raahen Rantakadulta. Vara laajentaa ja muokata 
omaa elinpiiriä on eräs konkreettinen joustavuuden muoto. (Kuva: Elisa El Harouny, 
2002) 

Joustava ympäristö ei pakota ihmistä muuttamaan pois elämän vaihtelevissa tilan-
teissa, jolloin kestävyys ilmenee asumisen kestona. Joustavuus tukee siten asu-
jaimiston pysyvyyttä. Yksilön omin valinnanmahdollisuuksin toteutunut asumisen 
kesto indikoi juurtumista. Joustavuutta voidaankin pitää tärkeänä hyvän elinym-
päristön kriteerinä. Joustavuuden tekijöitä on monia. Rakennus ja asunto voivat 
olla itsessään muunneltavia tai erilaisia käyttötapoja sallivia. Rakennuskannan 
vaihtelevuus suo puolestaan mahdollisuuksia siirtyä elämäntilanteen kannalta so-

                                                        
1192 Vrt. Kirsi Tikkanen, ”Tyrvään kirkon maalaukset eivät ole entisten kopioita”. Helsingin Sanomat 
1.8.2006. Tikkanen kirjoittaa v. 1997 tuhopoltetun Tyrvään keskiaikaisen kivikirkon sisätilojen kun-
nostustöistä. Vaikka kirkon ulkoasu on saatettu alkuperäistä vastaavaan asuun, kirkkosalin maalauk-
sista ei ollut tarkoitus tehdä entisten kopioita. Taiteilijoiden Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan tehtä-
viksi annetuissa Raamatun kertomuksia tulkitsevissa maalauksissa on pyritty palauttamaan kirkon 
tunnelma, mutta selkeästi 2000-luvun muotokielellä. 
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pivimpaan asumismuotoon.1193 Joustavuus ei toteudu siten vain ympäristön ai-
neellisena muuttamisena. Ihmisen ja ympäristön ykseyttä ajatellen joustavuus on 
myös ihmisen ominaisuus, kun hän reagoi oivaltavasti yhteensopivuuden mahdol-
lisuuksiin pidättäytymällä muuttamasta vallitsevaa aineellista tilannetta. Toisaalta 
asumiselle kestoa tuovat aineellisetkin muutokset ovat paitsi asukkaiden pysy-
vyyden niin itse asiassa myös aineellisen pysyvyyden tekijöitä. Muutoksethan 
tehdään usein juuri siksi, että elämä voisi jatkua ympäristössä, josta useimpine 
piirteineen pidetään. Pidetystä taas huolehditaan. Muuntuva antaa myös pysyvälle 
uuden merkityksen tuottaen jatkuvuutta. Tämä ei tietysti riitä syyksi puoltaa ai-
neellista muuttamista, jos muut vaihtoehdot ovat jääneet pohtimatta. Sitäkin voi 
miettiä, pitääkö ympäristöstä sittenkään tarpeeksi voidakseen kokea sen omak-
seen mahdollisimman sellaisenaan. 

”Ihmiset pysyy alueella, jos heissä tapahtuu asennemuutos. Eräskin muutti 
pois ja rakensi sitten uuden talon Kajaaniin. Oli pelännyt koko ajan vanhan 
talon ongelmia, ei osannut rentoutua. Näki romua siinä, missä joku toinen 
ihania käsintehtyjä saranoita.” (PA06) 

Aidon suojelun voi katsoa toteutuvan silloin, kun se vastaa ihmisen ja ympäristön 
yhteensopivuuden löytymistä. Muu on väkinäistä. Määräten tuotetaan helposti 
ympäristöstä erkaantumisen kokemuksia. Korostuu tunne siitä, etten saa etsiytyä 
ympäristön huomaan itselleni sopivalla tavalla. Yhteensopivuuden edistäminen on 
ennen kaikkea auttamistehtävä. Asukkaan saattaminen itseymmärtävän ympäris-
tösuhteen lähteille ei voi tapahtua vain rakennuksen arvoilla operoiden tai valmii-
ta ratkaisuja osoittaen. Lähtökohtana on situaation koko kompleksinen kokonai-
suus, johon ihmisen kokemus ympäristöstään perustuu. Paras mahdollinen asen-
teellinen lähtökohta ei liene pitää asukasta tärvääjänä ahtaan suojelunäkökulman 
mukaisesti. 

”Eihän suojelussa ole yksin kyse viranomaisten luomista kahleista ja rajoi-
tuksista, ei se aito suojelu sillä toteudu. Aito suojelu toteutuu sillä, että asuk-
kaat itse on siitä ylpeitä ja haluaa tehdä. Viimekädessähän ne sen asian päät-

                                                        
1193  Kyttä 2004, 71, 76. Kyttä toteaa merkittävimmäksi asukkaiden asuinalueeseensa kiintymystä 
osoittavaksi seikaksi asumisen keston. Siksi tulisi pohtia, miten pysyvyyttä voitaisiin edistää ja kat-
kaista suomalaiselle asumiselle ominainen muuttokierre. Pysyvyyttä edistäviksi tekijöiksi hän toteaa 
asuntojen joustavuuden, sisätilojen erilaisia jakoja ja käyttöä, talon laajentamista, asuntojen yhdiste-
lymahdollisuuksia, ullakon käyttöönottamista sekä mahdollisuuden vaihtaa erikokoiseen asuntoon tu-
tuksi tulleella alueella. Pysyvyyden hän toteaa tärkeäksi etenkin lasten ympäristösuhteen rakentumi-
seksi. 
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tää. Ne pystyy tärväämään, vaikka olisi minkälaisia kaavan antamia kahleita. 
Alueiden on annettu rappeutua, vaikka niissä on suojelumääräykset. Näkyy 
kohteen käytössä, korjauksessa, detaljimaailmassa. Miten se säilytetään, se 
on asukkaiden käsissä.” (MV47) 

Puukaupungissa joustavuus toteutuu monella tavalla. Jo hirsitalo itsessään on pe-
riaatteeltaan hyvin joustava, osiltaan vaihdettavissa ja muunneltavissa, jopa puret-
tavissa, siirrettävissä ja taas uudelleen koottavissa. Aikaisemmin rakennuksia 
muunneltiin vapaammin. Nykyisin suojelumääräykset rajoittavat muutosten te-
kemistä huomattavasti. Toisaalta suojellunkin puukaupunkitalon muuntuvuus voi 
olla suurempaa kuin monessa muussa asumismuodossa. Asemakaavamääräykset 
eivät vain rajoita, vaan suovat mahdollisuuksia, kuten rakentaa kuisteja ja ottaa 
käyttöön ullakoita sallitun kerrosalan lisäksi. Elämänmyötäinen muuntuvuus on 
puukaupungin historiallinen jatkuvuustekijä. Se merkitsee kehityspotentiaalia, 
jonka varassa puukaupungilla on tulevaisuus edelleen rikastuvana ilmiönä. Moni 
asukas, usein suurella varovaisuudella omaa taloaan korjannut ja muuttanut, koki 
suojelun tarrautuvan kuitenkin liikaa materiaalisen todellisuuden säilyttämiseen. 
Se hämmästytti, kun historiallisia kerrostumia lukemalla talon saattoi havaita lä-
pikäyneen monia eri vaiheita. 

”Olen joutunut pelinappulaksi viranomaisten erilaisten mielipiteiden vuoksi, 
fundamentalistien ja pragmaatikkojen. Museovirasto kielsi oven siirtämisen 
30 cm talossa, jossa ovia on aina ennenkin siirrelty. Suhtaudun myönteisesti 
suojelumääräyksiin, enkä ymmärrä miten Museovirasto voi saada ylipäätään 
kannatusta, kun se ei liittoudu edes suojelumyönteisten asukkaiden kanssa. 
Vaatimus oven säilyttämisestä paikallaan oli täysin elämästä irrallaan. Vapo-
ra olisi hyväksynyt. Enää en ilmoita muutoksista, teen vaan.” (PA09) 

”Koen rakennusten olevan myös käyttötavaraa. Historiallinen aines on säily-
tettävä mahdollisimman hyvin, mutta käytännöllisyys on myös aika tärkeä 
asia.” (PAY14) 

”Tässä on aikoinaan ollut vain kaksi huonetta, eli tämä ja tuo sekä tuo on 
tehty jälkeenpäin. On nähtävästi siirretty jostain vanhat hirret tähän jatkoksi. 
Näkyy, että tulisijoja on ollut useassa eri paikassa. Tässä on katossa reikiä, 
siirtyneet ajan mukaan, aina tarpeen mukaan tietenkin.” (RA30) 

”Olisi aika rajua, jos joutuisi sen takia muuttamaan, ettei ole tilaa, jos kaikki 
muut asiat, kuten työpaikat ym. on kunnossa. Sen verran pitäisi olla varaa, 
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vaikka nykyisin on pienet tontit ja rajatut rakennusoikeudet, niin sen takia ei 
tarvitsisi muuttaa pois.” (PV19) 

Asukkaille pohdinta talosta luopumisesta voi olla raskas prosessi, kun on kyse 
omasta kodista ja kiintymisestä paikkaan. Rakennuksen elämää myötäilevä jous-
tavuus jäi toteutumatta, kun ullakon rakentamiselle asuintilaksi ei hellinnyt lupaa. 

”Nyt mietitään, mitä tehdään. On ahdasta, tytär kasvaa ja tarvitsee huoneen. 
En tiedä, miksi lupaa ei tullut. […] Meille myytiin talo vinttioptiolla, mutta 
sehän on totta vasta sitten, kun on rakennuslupa. Toiveet ja todellisuus eivät 
kohdanneet. […] On pakko tehdä jotain. Yksi vaihtoehto on muuttaa pois, 
mutta alueella ei ole paljon taloja myynnissä ja hinta kohoaa neliöiden myötä 
liikaa. Jos mahdollista, haluttaisiin pysyä Vanhassa Porvoossa.” (PA04) 

Jos ihminen katsoo voivansa asua standardeja matalammassa ullakkokamarissa, 
niin miksei periaatteessa saisi. Onko holhottava? Onko oikein ohittaa ihmisen ke-
holliseen kokemukseen perustuva halu rakentaa perustelemalla niitä asuinraken-
tamista koskevien määräysten vastaisiksi – liian mataliksi tai pimeiksi? Nyky-
standardeja ennakoimatta vanhat rakennukset on rakennettu pitkälti oman koke-
muksen johdattelemana rakentamisen perinteeseen kuitenkin nojautuen. Vanhojen 
rakennusten persoonallista luonnetta arvostaen nykyisiä määräyksiä voidaankin 
soveltaa.1194 Olisiko pidettävä hyvänä, että puukaupunkeihin rakennetaan joskus 
nykyäänkin omavaltaisesti, ilman lupaa? Vahva näkemys omasta parhaasta saattaa 
tietysti osoittautua pahaksi mokaksi, mutta voisihan joukossa olla myös rakennus-
tavaltaan laadukkaita, persoonallisia ratkaisuja, joita tulevat sukupolvet janoavat 
samaan tapaan kuin vanhan talon kummallisuuksista viehättynyt nykyasukas. 
Suuremmat vapaudet rakennusten joustavamman muunneltavuuden suhteen lie-
nee kuitenkin hyväksyttävissä vain ymmärryksen ja kokemuksen kasvaessa perin-
teisen rakennustavan laadusta. Tulisihan rakennuksen olla muututtuaan kaikin 
puolin entistä parempi. 

Ihmiset ovat nykyisin monesti niin erkaantuneita rakentamisesta, etteivät 
ymmärrä entisaikojen tapaan, minkälaiset ratkaisut ovat mahdollisia. Usealle osta-
jalle aikaisempi kokemus vanhasta talosta on täysin tuntematon. Yhteensopivuu-
den löytymistä olisi siksi hyvä tukea jo siinä vaiheessa, kun ihminen tekee päätös-
tä talon ostamisesta auttamalla häntä hahmottamaan tarpeitaan ja toiveitaan. Näin 
voitaisiin välttää ainakin karkeita virhearvioita. Soveltuvuutta ei voi tietysti kos-

                                                        
1194 Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset sitovat uudisrakentamista. Vanhojen rakennus-
ten korjaus- ja muutostöissä niitä voidaan soveltaa. Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 13 §. 
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kaan täysin ennakoida, koska ihminen ei ole taloa valitessaan tietoinen loppuelä-
mästään. On kuitenkin eduksi, jos tulevat asukkaat saavutetaan jo ostovaiheessa 
keskustelemaan alueen suojelusta vastaavien kanssa toiveiden ja todellisuuden 
kohtaamiseksi, mikä jossain määrin toteutuukin. 

”Kiinteistönvälittäjät ovat itse tiedostaneet, että tämä on erikoisalue. Se lu-
kee usein niiden prosyyreissä, että lisätietoja antaa neuvonta-arkkitehti. Aika 
moni testaa Vaporan kautta ajatuksensa ennen ostamista. Me otetaan sinne 
käsittelyyn ihan peruskysymyksiä, jos tiedustellaan jostain muutoksesta. Jos 
en itse pysty suoraan sanomaan, otetaan asia Vaporaan. Silloin asiasta tulee 
periaatepäätös.” (PV18) 

”Ostettaessa ajateltiin, että kylmälle ullakolle voisi tehdä huoneen. Kun kat-
tokin pitäisi uusia, niin tilaa voisi samalla korottaa. Sitten selvisi, ettei niin 
tietenkään voi tehdä. Se ei kuitenkaan vaikuttanut ostopäätökseen. Tyydyttiin 
siihen ja ajateltiin suojelumääräyksistä niin, ettei sitten kukaan naapurikaan 
nosta kattojaan.” (PA11) 

Suojelua, joka primääristi pidättäytyy muutoksista niiden ajamisen sijasta, voi-
daan pitää myös yhtenä historiallisen kerrostumisen tapana. Aineellisen kerrostu-
misen sijasta suojelu tuottaa pikemminkin merkityskerrostumaa. Jo kauan ole-
massa olleille rakennetun ympäristön piirteille löydetään uusia, niiden olemassa-
oloa puoltavia merkityksiä. Aineellinen pysyvyys korostuu, kun ihminen huomaa 
ympäristön sellaisenaan itselleen hyväksi ja elämäntavoissaan kenties joustaen ot-
taa kiitollisena vastaan ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. 

”Jos ajatellaan, miten paljon Raumalla 1800-luvun lopussa muutettiin ra-
kennuksia, niitä korotettiin. Oli rajua. Tehtiin ihan toisen näköisiksi, vaikka 
korjauksen nimissä, osa rakennettiin ihan uusiksi, niin ei välttämättä oikeuta, 
että sama perinne jatkuu siellä. Se oli yksi kausi. Kun joku alue tulee suojel-
luksi, niin se on uusi elementti. Raumalla esim. ei ollut tietoisesti mitään suo-
jelua 1800-luvun lopulla, vaan haluttiin nimenomaan muuttaa. Niin suojelu 
on otettava sillä lailla vakavasti, että se estää jotain, näin se vaan on.” 
(MV47) 

Vanha talo mielletään usein rajoittavana. Onhan se jo olemassa, ja sellaisena sitä 
olisi määrä varsin pitkälle hyödyntää. Vanha talo voidaan kuitenkin nähdä omi-
naisuuksiltaan myös paljon rikkaampana kuin monet uudet talot. Vuosien saatossa 
taloon on jo tehty monenlaisia asioita erilaisten tarpeiden sanelemana. Vanha talo 
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tarjoaa löytämisen ilon. Toisaalta vanha talo myös suhteellisen samanlaisena tois-
tuvien huoneiden tilasarjana voi merkitä joustavuutta asumisratkaisuissa. Tällöin 
voidaan vapaammin pohtia toimintojen sijoittumista, kun esimerkiksi olohuone ei 
ole sohvan tai makuuhuone pinnasängyn paikkaa myöten ennalta määrätty. Van-
hat talot uustuotannon rinnalla tekevät asuntovalikoiman ylipäätään monipuoli-
semmaksi. Kun asunnot tehdään nykyisin nimensä mukaisesti asumiseen, ymmär-
rettynä yhtenä elämän osa-alueena, ovat talot pihapiireineen palvelleet aikaisem-
min elämän eri ulottuvuuksia kattavammin. Agraari ominaisuus tavassa jäsentää 
puukaupunkitontti puutarhapalstoineen ja eläinsuojineen ilmaisee ihmisen ole-
massaoloon liittyviä peruskysymyksiä. Ulottuvuuksille aikanaan luodut puitteet 
ovat nykyasujan kekseliäisyyden mukaisesti hyödynnettävissä. 

”Se (vanha talo) on persoonallinen. Uudet talot on nykyään kuin mittatilaus-
työnä tehty, ei ole mitään ekstraa. Ovat vähän niin kuin saman kaavan mu-
kaan.” (RA25) 

Kuva 34. Esimerkkejä pohjaratkaisuista Vanhassa Porvoossa. Eri aikoihin rakennetut 
ja aika-ajoin kenties jatketut vanhat rakennukset tarjoavat runsaan valikoiman erilaisia 
pohjaratkaisuja persoonallisiksi mahdollisuuksiksi asettua taloksi. Vanha talo voi olla 
uniikki koostuen eri aikakausien peruspohjaratkaisujen yhdistelmistä. Toisaalta van-
haan rakennukseen tuovat joustavuutta myös samankaltaisina toistuvat huonetilat, 
koska asumistoimintojen sijoittumista ei ole tällöin osoitettu valmiiksi yhden vaihto-
ehdon varaan, kuten monissa uusien asuntojen pohjaratkaisuissa. (Pohjapiirrokset: 
Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto 1989, 17) 

Läheisyys luontoon, ymmärrys luonnon kierrosta ja olosuhteista, on myös tuonut 
vanhaan rakennustapaan ja asumisratkaisuihin rikkautta. Onhan luonto monimuo-
toisempaa kuin se, mihin ihminen pystyy luontoa vastaan asettuen ja pyrkimyksil-
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lään ohittaen. Luontoa aistien rakennettu asettaa luonnon aistittavaksi myös ny-
kyisin. 

”Tämähän elää koko ajan tämä talo, että varsinkin, kun yksikseen on, niin 
aina jossain tontut rapisee ja rapsahtelee. Kun on pakkanen, niin hirret 
paukkuu, varsinkin tuolla päässä. Tämähän on hirsitalo kokonaan, elää koko 
ajan.” (RA31m) 

”Se kuuluukin sellainen piha, se antaa niin hirveän paljon. Jos ihmiset vaan 
ymmärtäisivät, että mitä se on. Jopa talvellakin. Me seurataan lintuja siinä, 
jotka käy noissa puissa. Sitä vuoden kiertoa pystyy seuraamaan, on aivan eri-
laista, kuin asfalttipihassa asua sitten.” (RA34n) 

Suojaisa rakennusten reunustama puukaupunkipiha suosii oleskelua sekä mik-
roilmastoltaan että yksityisyydeltään. Monelle ulkorakennusten merkitys korostui 
ennen kaikkea oman suojaisan elinpiirin tekijänä. 

”Tämä kokonaisuus on hevosenkengän mallinen. Noita aittojakaan en halu-
aisi missään tapauksessa purkaa. Ne on hyvä suoja. Tuo on älyttömän läm-
min kesällä.” (RA25) 

Ulkorakennusten merkitys saatettiin oivaltaa myös niiden puutteena. 

”Kyllä se olisi kiva, iso punamultainen ulkorakennus. Kadehduttaa ne naa-
purit, joilla on. Voisi majoittaa vieraita sekä elää ja olla sellaisen reunalla, se 
olisi luksusta.” (PA11) 
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Kuva 35. Ulkorakennuksia Vanhassa Raahessa. Ulkorakennukset tarjoavat asumiseen 
monenlaisia viihtyisyystekijöitä konkreettisista käyttömahdollisuuksista jyhkeän kar-
heaan kauneuteen. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Joustavuutta voisi olla monenlaista. Pienellä vaivannäöllä, lähinnä naapuruston 
sisäistä tiedonvaihtoa parantamalla, voitaisiin pelastaa purettavia ulkorakennuksia 
niille, jotka ovat omalta tontilta menetettyjen myötä niiden merkityksen jo ym-
märtäneet. Vaikka ensisijaista olisikin rakennusten säilyminen paikallaan, niin 
viimeisellä sijalla lienee kuitenkin niiden täydellinen häviäminen. Moni hirsirun-
ko on ennenkin muualta tuotu, esimerkiksi kaupunkia ympäröivältä maaseudulta. 
Kierrätetäänhän rakennusosia, niin miksei sitten rakennuksia. 
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”On jäljellä upeita ulkorakennuksia, enemmänkin soisi olevan. Kyllä mua 
harmittaa, kun oli pienen talon laajennus ja ihana hirsirakennus esitetty pu-
rettavaksi. Mutta siinä ei voinut mihinkään muualle laajentaa, eikä voinut sil-
lä tontilla muualle siirtää. Mun pihalle saisi tuoda.” (RAV43) 

Vanhaa Porvoota asuen ja kokien on oivallettu, miten vanhan rakennustavan so-
veltaminen voi vapauttaa uusien rakennusten suunnittelua. Ei ihminen, eikä vielä 
ilmastokaan, ole niin paljon muuttunut, etteivät samat pohjoisen asumisen hanka-
luudet vaivaisi tänään siinä missä sata vuotta sitten. Saatetaan vain tarvita tuo sa-
tavuotias tai vanhempikin rakennus ihmisen ja ympäristön harmonista suhdetta 
edistävien konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi. 

”Kylmä kuisti! Mulla käveli lamppu yläkertaan, miten käytännöllinen tämä 
on pohjoisessa kahdella tavalla. Sulla on suuri lasitettu tai muuten tehty kuis-
ti. Talvella voit tulla kylmälle kuistille ja riisua siinä kamppeet. Karistelet ne 
siinä ja menet sitten vasta sisään. Ja kesällä olet melkein ulkona, mutta et sen 
räkän (itikoiden) kiusana. Tämä meni siellä (Saariselän projektissa) hienosti 
jakeluun. Kaikki haluavat nyt tällaisen. Se myös vapauttaa plaanin niistä hir-
veistä kopperoista, mitä sinne on väännetty. Siellä ei tahdo kelvata enää se 
vanha, typerä tapa rakentaa, siis ahtaat tuulikaapit ja eteiset. Ei ne mene 
enää läpi. […] Olen haaveillut, että jos yhden kirjan elämässäni teen, niin 
teen kuistikirjan, nimenomaan tällä opilla. Käyn vähän läpi vanhaa historiaa, 
miten kuistit ovat syntyneet, sekä näytän vähän uusia esimerkkejä. Piirrän ai-
ka paljon uudisrakennuksia isolla eteläpuolen lasikuistilla, josta tullaan si-
sään. Tulee aika hauskoja taloja.” (PAY14) 
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Kuva 36. Kuisti Vanhan Porvoon Jokikadulta. Kylmää kuistia, joka saattaa ihmisen ul-
koa sisälle taloon, pidettiin yhtenä vanhan talon nerokkuuksista. Se antaa mahdolli-
suuden olla siinä välillä – ei vielä varsinaisesti sisällä, muttei enää ulkonakaan. Kuistin 
merkitys asumista rikastavana ulottuvuutena perustuu pitkälti siihen, että ihminen on 
osannut ottaa rakennelmallaan luonnonolosuhteet vastaan itselleen suotuisalla tavalla. 
Esimerkiksi ulkoilman kylmyys talvella ja helteisyys kesällä jalostuvat kuistilla sopi-
vaksi viileydeksi. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Asukkaallakin oli ”kävellyt lamppu yläkertaan” hänen verratessaan oman vanhan 
talon yksinkertaisuudessaan elämänmyötäistä ominaisuutta, kylmää kuistia, uusi-
en talojen turhuuksiin. Kun yksinkertainen on monikäyttöistä, se vapauttaa ihmi-
sen tarpeesta moneen, vain yhteen tarkoitukseen sopivaan ratkaisuun. Kun kuisti 
on sekä tuulikaappi, viileäkaappi ruuille, eteinen että viherhuone, ei näitä tarvita 
välttämättä erikseen. 
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”Että ihmiset todella miettisivät, mitä tarvitsevat, mistä on hyötyä. Kuraetei-
nen on esim. pelle keksintö. Joka talossa pitäisi olla kuraeteinen, kun katsoo 
jotain talopaketteja. Sen ymmärtää päiväkodissa tai jos joku omistaa kenne-
lin. […] Oma kylmä kuisti on taas aika mahtava keksintö, suoraan sanoen. 
Siellä voi säilyttää tilapäisesti ruokaa. Toimii rakenteellisesti täysin omillaan. 
Toisaalta se toimii tuulikaappina. Ei mitään eristeitä.” (PA08) 

Puukaupungilla kaupunkirakentamisen mallina on annettavaa erityisesti siinä, mi-
ten rakentamisella tuetaan ihmisen välitöntä suhdetta lähiympäristönsä kanssa 
varsinaista rakennusta laajemmin koko tontin palvellessa asumisen laatua. Kun 
piha on kokonaisuudessaan rakentunut ja otettu käyttöön kotina, se suo arkiseen 
elämänkulkuun vapautta ja rentoutumisen hetkiä. 

”Pihapiiriä voisi verrata nykyisiin omakotitontteihin, jotka on pieniä kuin 
postimerkit. Tämähän on valtavan … tai ei tämäkään ole neliöiltään iso, mut-
ta kun se on rakennettu tällä tavalla, että tähän jää iso piha. Kaikki raken-
nukset on reunoilla. Koko tontti on 712 m², vaan. Mutta kun on lapsia ja lait-
taa portit kiinni, niin nehän voi olla siellä päineen, vaikka kuinka, eikä ku-
kaan pääse juoksemaan tuonne kadulle.” (RA31n) 

”Puukaupunki liittyy suureen osaan suomalaisten kokemusmaailmaa. […] Se 
ei ole vain rakennusperintöä, vaan siinä on paljon opettavia asioita, jotka on 
tavallaan hukattu ja jäänyt toisenlaisten asioiden jalkoihin nykyisessä kau-
punkirakenteessa. […] Sisäpihojen luonne, täydennysrakentamishankkeissa 
pihatilat ei koskaan saavuta sitä samaa mitä vanhoilla pihoilla on, eikä sitä 
oikeastaan ymmärretäkään. On ikoneja kuten Motelli Marine, mutta ei voi 
käyttää reseptinä. […] Tiedän muutamia hyviä esimerkkejä täydennysraken-
tamisesta, mutta tiedänkö yhtään, missä olisi hyvä tontti, siis pihan käyttö. 
[…] Ei ole ymmärretty kaupungin luonnetta. […] Asia on pudonnut pois pii-
rustuslaudalta. On tutkittu vaan rakennuksena, mutta ei koko sinä tonttina. 
[…] Omistaja eikä arkkitehti ole ymmärtäneet sitä mahdollisuutta mitä puu-
kaupunki suunnittelukohteena antaa. […] Ei vain rakennusten sijoittelua, 
vaan sitä miten pihalle tehdään poukamia. […] Rakentaminen on nykyään 
sellaista, että tulee 20 eri vempainta tontille, eikä kalliota osata ottaa huomi-
oon, vaan lähtökohtaisesti räjäytetään.” (MV49) 

Pihan merkityksen ymmärtäneitäkin uudisrakentajien joukosta on silti löydettä-
vissä. 
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”Se problematiikka tuossa pihalla on suuri, että siihen tulisi sellainen lämmin 
henki, että tämä olisi vanhan kaupungin piha. Kun tuosta portista astuu pi-
hapiiriin, niin syntyisi sellainen lämmin tunnelma, joka on tuolla vanhan 
kaupungin pihoissa.” (RA29) 

 

Kuva 37. Porvaristalon piha Vanhasta Raahesta Rantakadun varrelta. (Kuva: Elisa El 
Harouny, 2000) 

Perinteiseen tapaan rakentunut puukaupunkitontti suo mahdollisuuksia myös eri 
elämäntilanteissa. Kun tontilla on useita rakennuksia ja rakennuksissa useita huo-
neistoja omilla sisäänkäynneillä, eri sukupolvet voivat asua yhdessä, mutta silti it-
senäisesti omissa talouksissaan. Voidaan myös majoittaa vieraita tai pitää vuokra-
laisia. Ulkorakennuksissa on tilaa harrastuksille tai työtiloille. Puukaupunki osoit-
taa erityisen suuren inhimillisyytensä siinä, miten perheet voivat taas kokoontua 
yhteen ydinperhettä suuremmiksi, entiseen tapaan niin halutessaan. 

”Tultiin siihen tulokseen, että halutaan asua tässä kaikki. Tämä on meidän 
koti, rakas paikka tunteilta, kun tämän on omilla käsillä äiti tehnyt ihan alus-
ta asti. Tämä on mun lapsuuden koti, mikä merkitsee hirveän paljon ja äiti 
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tarvitsee turvallisen paikan vanhuuteen. Tässä, kun on tilaa, meillä on mah-
dollisuutta.” (RA27) 

 

Kuva 38. Pihapiiri Vanhan Porvoon Kirkkotorin varrelta. Kun puukaupunkitontilla on 
useita asumiskelpoisia rakennuksia, tarjoaa se vaihtoehtoja ratkaista asumisen tarpei-
ta erilaisissa elämäntilanteissa. Aikuistumassa olevat nuoret voivat harjoitella omil-
laan asumista, mutta vielä saman pihapiirin laidalla. Vastaavalla tavalla iäkkäät van-
hemmat voivat asua lähellä, mutta silti itsenäisinä. Avioeron kohdannut sisar voi löy-
tää paikkansa tällaisen tontin rakennuksesta, mutta tuskin niin helposti tavallisesta, 
yhdelle perheelle suunnitellusta asuinhuoneistosta. Voidaan ottaa myös vuokralaisia. 
On mahdollisuuksia monenlaisille ihmisten ja perhekuntien keskinäisille muodostel-
mille. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

”Tämä asunto tässä on sisaren asunto. Hän asui Ruukissa, mutta erosi mie-
hestään ja muutti tähän meidän pikkupuolelle asumaan. […] Tämä talo on 
perintötalo. Tuossa meillä on 85 m² huoneisto, jossa on vuokralaiset.” (RA33) 

”Tässä on sen tyyppisiä tiloja, mitä jossain muussa asumismuodossa ei olisi. 
On laajat ulkotilat. Asunto oli ennen laajennusta selvästi pieni, nyt ullakko-
laajennuksen myötä kohtuullinen. Pojat oli aiemmin yhdessä huoneessa. Työ-
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huone on aitassa ja vieraskamari, säilytystilaa, puutyöverstas, ruokakellari, 
polkupyörien säilytystilaa. Kaikki tämä lisää asuintilaa, että sitä on lopulta 
aikalailla verrattuna mihin tahansa uuteen. Varsinkin kesällä pääsee levittäy-
tymään, talvipakkasilla ulkorakennustiloista ei ole sillä tavalla hyötyä. Kus-
tannukset tuntuvat, kun oli iso remontti ja vieras tekijä, mutta rahaahan se 
vaatisi kerrostalossakin, jos laajentaisi asuntoa, vaikka liittämällä viereen 
yksiön ts. ostamalla. […] Asunto muuttuu ja elää. Se on iso asia, ja tällaises-
sa on paljon joustavampaa kuin itse asiassa uudessa. […] Aluksi kunnostet-
tiin pihatalo omaan käyttöön. Nyt asutaan kadunvarsitalossa. Kun anoppi ha-
lusi pienemmän asunnon, niin vaihdettiin. Tämä talo jaettiin kahden veljeksen 
kesken. […] Ensin asuttiin kaksistaan pienemmässä pihatalossa. Sitten pojat 
syntyivät ja ovat nyt kasvaneet. Tapa elää muuttuu koko ajan.” (PA07m/n) 

Puukaupungin elämänlaatua tuottava jousto voi ilmetä myös ymmärryksenä siitä, 
että elämäntavat ja perhemuodot voivat olla keskivertaisuuteen nähden epäsovin-
naisia. Luja tahto vanhasta talosta huolehtimiseen voi poikia ratkaisuja, joihin ei 
ilman konkreettista herätettä kenties lähdettäisi. Alueelle muodostuva sosiaalinen 
heterogeenisyys voi taas parhaimmillaan luoda moniarvoisen ilmapiirin ja tuottaa 
henkistä liikkumavaraa. 

”On eri elämäntapoja ja erikokoisia perheitä. Pienet talot sopivat erinomai-
sen hyvin yksin asuville ihmisille. […] On erikoinen tapaus. Nainen asuu re-
montoimaansa pikkutaloa ja mies muualla. Eräs vanha rouva asuu mieluum-
min muutaman kymmenen neliön pikkutaloa kuin muuttaa kerrostaloon. Siinä 
on se vanha asumispiiri sellaiselle, joka jää leskeksi. On jo 85-vuotias ja tyk-
kää, että Kauppakadun ja Saaristokadun kulmassa oleva pihapiiri on hänelle 
ehdottomasti paras asuinympäristö.” (RV42) 

Puukaupunkialueen sisällä rakennusten eri-ikäisyyden lisäksi myös entisaikojen 
sosiaalinen jakauma on tuottanut varsin vaihtelevan rakennuskannan. Puukaupun-
gissa toteutuu siksi mahdollisuus vaihtaa sopivan kokoiseen asuntoon eri elämän-
vaiheissa. 

”Sitten, kun menet sinne, niin se keltainen kulmatalo oli meidän. Siihen tuli 
asumaan edellinen asukas, joka on neljännessä polvessa. Heillä aikoinaan 
perhe kasvoi ja talo kävi pieneksi. Perikunta myi sen meille. Nyt sitten heidän 
lapset lähti maailmalle, ja se heidän talo kävi liian suureksi, ja halusivat pie-
nemmän. Me myimme takaisin, ja syy oli just se sama kuin heillä aikoinaan 
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eli talo oli liian pieni perheelle, ja he halusivat ostaa takaisin, ja myimme 
heille.” (RA24) 

Vaihtaminen ei välttämättä kuitenkaan suju näin juohevasti. Soveltuvia ja sopivan 
hintaisia taloja ei ole ehkä juuri sillä hetkellä tarjolla. Taloon, etenkin sukutaloon 
saattaa liittyä myös niin suuria tunteita, ettei siitä hennota luopua. Tässäkin tapa-
uksessa taloa oli aluksi suunniteltu laajennettavaksi. Ensimmäinen omistaja ei to-
teuttanut suunnitelmaa 1970-luvulla rahoituksen puutteessa. Seuraavan omistajan 
hakemusta Museovirasto ei puoltanut, kun alue oli jo tullut kaavalla suojelluksi. 
Voidaan kysyä, onko vahvojen siteiden katkaiseminen, ihmisten sysääminen juu-
riltaan suotavampaa kuin rakennusten pysyvyyden vaaliminen. Talo on neljän su-
kupolven aikana kokenut aikamoisia muutoksia ennenkin. Miksi juuri tämän su-
kupolven pitäisi luopua isien ja äitien perinnöstä tai muuten vain mahdollisuudes-
ta kiintyä? 

”Tämä talo tarjoutui ostettavaksi meille takaisin, niin tulimme sitten tähän 
kahdestaan. Onneksi päästiin tähän takaisin. […] Tämä oli ihan vieraalla 
perheellä, joka on tehnyt tähän peruskorjauksia. Muuten tämä on mieheni ko-
titalo siten, että elämme tässä nyt neljännessä polvessa samaa sukua. Hänellä 
on tähän ihan tällaisia erityisiä. […] Oltiin aina laskettu leikkiä, että kun 
heillä oli kasvava perhe, että vaihdetaan. Päästäkää meidät takaisin tänne, 
tulkaa sinne missä on pari sataa neliötä, 1½ kerroksinen omakotitalo, mutta 
ei he Katinhännästä lähde, eikä vanhasta kaupungista. […] Tätä taloa on ai-
kanaan korotettu ja pidennetty tuonne. Korotettu ja entinen päätyseinä on 
eteisessä. Sitten on jatkettu, eikun siinä oli jo maalattia, mikä on olohuoneena 
nyt, oli verstaana, maapohjalattia siinä. Sinne on tehty lattia, muuri nurkkaan, 
ja sitten meidän makuuhuone viimeisenä on rakennettu mun isoisän aikana. 
[…] Oltaisiin tätä laajennettu ja korjattu vuonna -79 tai -78, mutta silloin ei 
ollut muita rahoitusmahdollisuuksia kuin kallis laina. Laajennuspiirustukset 
ja suunnitelmat on oikein arkkitehdin tekemät. On ollut siihen aikaan lupa 
koko tuo nurkka rakentaa tuohon porstuaan asti ja ullakolle olisi tullut huo-
neet. Nyt on tyhjä, avara ullakko, erittäin hyvä pyykinkuivauspaikka. Sinne 
olisi tullut poikkiharjat, kaksi kappaletta. Tytöille olisi saatu sinne kamarit. 
[…] Hirveän komeat kuvat kyllä. Olisi saatu lupa, Museovirasto ei puuttunut 
millään lailla. Uudet omistajat yrittivät saada rakennuslupaa niillä samoilla 
kuvilla. Kuvissa ei ole mitään vikaa, mutta Museovirasto sanoi, ei. 80-luvun 
alussa tänne muuttivat. Niille tuli sitten sama tilanne kuin meillekin, osoittau-
tui pieneksi, ja kun eivät saaneet sitten sitä remonttia. Museovirasto sanoi, 
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ettei ulkopuolelta muuteta miksikään. Just sellaisia, mitkä hirveän nätit olisi 
olleet ne poikkikatot. Poikkiharjat, olisi saanut hienon huonekorkeuden, kun 
olisi harjat vedetty, kaksi huonetta olisi tullut.” (RA31m/n) 

Nyt kävi lopulta niin onnellisesti, että molemmat, sekä talo suhteellisen muuttu-
matta että sen alkuperäiset asukkaat säilyivät alueella. Jos olisi pitänyt valita, voi 
mainita näiden asukkaiden olevan sosiaalisuutensa, tarinoidensa ja paikantunte-
muksensa puolesta Vanhan Raahen helmiä siinä missä moni talokin. Toisaalta, jos 
talo olisi aikanaan muutettu suuren lapsiperheen tarpeita vastaavaksi, olisi saatta-
nut käydä niin, että pariskunta vanhetessaan olisikin muuttanut suureksi käyneestä 
talosta pois, kun he nyt saattoivat palata takaisin. Vaihdettavuus on siten eräs 
joustavuuden muoto, jota voitaisiin pitää enemmänkin ja koordinoidummin esillä 
yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona haluttaessa pysyä puukaupungin asukkaa-
na, vaikka taloa ei enää koeta sopivaksi. 

Monet kulttuurin aineellista olemusta tuottavat ja vaalivat, kulttuurin aineet-
tomat ilmenemismuodot ovat vailla suojelua.1195 Kulttuurin aineeton ja aineelli-
nen muodostavat vuoropuhelussaan erottamattoman liiton, joka tulisi ottaa suoje-
lussakin kokonaisuutena paremmin huomioon. Elämäntavoilta ympäristöön sovit-
tautuminen edesauttaa sen aineellisten piirteiden pysyvyyttä. Puukaupungille 
luontainen elämäntapa vaalii sekä ihmistä että rakennettua ympäristöä. Toisaalta 
juuri puukaupungille ikiaikoja luontaisen elämäntavan jatkuminen – rakenteleva 
asuminen oman tontin vähittäisenä muokkaamisena välittömässä ympäristösuh-
teessa virinneiden tarpeiden mukaisesti – myös muuttaa aineellista. Aineellisen 
muuttuminen on siten yksi vaalimisen puoli. Pysyvyytensä vuoksi voidaan arvos-
taa monia muitakin asioita kuin aineellisia. Esimerkiksi vuosisataiset sukusiteet 
omalle tontille ja toimiminen vieläpä esivanhempien ammatissa ovat nykyään 
varsin harvinaisia. Jos ajatellaan keskiaikaisperäistä, useita sukupolvia palvellutta 
porvoolaista joenrantakiinteistöä, voidaan kuvitella, miten ihminen ja tonttikoko-
naisuus ovat peilanneet toisiaan muutoksesta ja pysyvyydestä alati luonnetta saa-
neessa yhtälössään. Joustavuus, tekijöinään ihminen ja ympäristö, on aikojen saa-
tossa näyttäytynyt varmasti lähes koko kirjossaan. 

                                                        
1195 Vrt. Knut Einar Larsen, Architectural Preservation in Japan. Tapir Publishers. Trondheim 1994, 
41. Erona länsimaiseen, ensisijaisesti rakennuksiin keskittyneeseen suojeluun Larsen tuo esille japani-
laisen arvomaailman mukaisen käytännön antaa lain suoja perinteisten käsityötaitojen mestareille. 
Valtio tukee mestareiden työskentelyä taloudellisesti, jotta perinnetaidot säilyisivät ja uusia osaajia 
koulutettaisiin alalle. 
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”Seuraavana tästä on Berglöfin piha, joka on vanhan kivenhakkaajasuvun 
omistuksessa, tyypillinen käsityöläistontti. Heillä on verstas Järnbölessä. 
Kimmo on nyt neljättä tai viidettä polvea kivenhakkaaja.” (PAY14) 

Puukaupungissa on edelleen havaittavissa varsin monimuotoinen, ihmisen ympä-
ristökokemuksen kokonaisvaltaisuuteen vastaava joustavuus. Hyvän elinympäris-
tön ominaisuutena, mutta myös historiallista kehitystä vastaavana jatkuvuusteki-
jänä joustavuus on nähtävissä puukaupungin keskeisenä arvona. Puukaupungin 
olemuksen myötäisessä kehityksessä joustavuus olisi otettava jatkossakin huomi-
oon eri puolineen sen kirjoa kaventamatta. Joustavuuden ylläpitäminen ei ole mi-
tenkään pois kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisesta nimenomaan silloin, kun 
se otetaan huomioon moniulotteisuudessaan kaikkine muutoksen ja pysyvyyden 
mahdollisuuksineen, niitä harkiten ja kyseenalaistaen. Kaventaminen voi tapahtua 
urautumalla vaihtoehdottomuuteen siinä, minkälaiset asiat muuttuvat ja minkälai-
set pysyvät. Puukaupungin jatkuvuus piilee mahdollisuudessa kokea kaupunkia 
kokonaisvaltaisesti – moniaistisesti havainnoiden, toimien, muistellen, tulevasta 
unelmoiden, päämääriä asettaen, olevalle antautuen, mutta sille myös itsestä 
merkkinsä antaen. 

”En haluaisi olla ostamassa taloa, jonka ajattelisin saman tien muuttaa. Se 
on jotenkin lähtökohtaisesti väärin. Asunnossa on olennaista, mihin se toi-
minta asettuu, mihin tulee aamuvalo ja iltavalo. Pitäisi kuulostella ja kunni-
oittaa. Mies on taiteilija. Ennen mulla oli arkkitehtimaisempi, puuttuva asen-
ne. Mutta sieltä on tullut se, että ensin pitää ymmärtää se, mitä jo on. Arkki-
tehdin koulutuksessa lähdetään visioiden rakentamisesta ja niiden toteuttami-
sesta. Taiteilijan koulutus taas perustuu havainnointiin. Sen pitää pystyä il-
man ennakkoasenteita havainnoimaan. Sitä olen mieheltä oppinut, ja se on li-
sännyt kunnioitusta sitä kohtaan, mitä on, mitä arkkitehtien koulutuksessa ei 
välttämättä ole.” (MV49) 

Kuuntelematta ja kunnioittamatta ei tulisi ohittaa sen kummemmin taloja kuin 
ihmisiäkään. Ihmisen jättäminen kuuntelematta, hylkääminen tarpeineen ja toi-
veineen, yksilöllisestä elämänkokemuksesta kumpuavine, joskus kummallisinekin 
mielihaluineen on myös ympäristön jättämistä ominaisuuksineen havainnoimatta. 
Ihmisen ja ympäristön liitossa syntyneet mielihalutkin ovat puukaupungin omi-
naisuus. Puukaupunki elää mielihaluista kohti tulevaisuutta. Erona entiseen on se, 
mikä niiden syntymistä ruokkii. Vaikutelma maailmasta oli aikaisemmin lähem-
pänä kotikadun mittaa kuin nykyisin. Ulkopuolelta tulleet vaikutteet olivat vähäi-
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sempiä. Niin kuin painolastihiekan mukana kulkeutuneet vieraiden kasvien sie-
menet ne juurtuivat maaperään vain silloin, kun se oli otollinen. Ihmismielen otol-
lisuutta muutoksille sääteli kuuluminen paikkaan täytenä erottamattomuutena. Ai-
don suojelun toteutumiseksi tärkein tehtävä olisi tukea ihmisen ympäristösuhteen 
syvenemistä, ihmisen itsetuntemusta suhteessa paikkaan ja siitä hänen kanssaan 
huolehtiviin. 

3.6.5 Kutsu inhimilliseen vaivannäköön 

”Alvar Aallon lause oli jotenkin näin, että on helpompi kestää pientä epäkäy-
tännöllisyyttä kuin epäinhimillisyyttä. Mulle epäkäytännöllisyys liittyy tietyllä 
tavalla inhimillisyyteen. Se että rakennuksessa on epäkäytännöllisyyttä, ker-
too myös sen aiemmasta käytöstä ja olemassaolosta. Kun ajattelen asukkaana, 
enkä viranomaisena, voi saada paljon rikkaampaa asumista, kun lähtee sovi-
tellen siihen rakennukseen.” (MV49) 

”Joskus vanhan talon epäkäytännöllisyydet rassaavat. […] Vanha talo on 
tehty alun perin toisenlaiseen asumiseen. […] Toisaalta vanhan talon charmi 
perustuukin epäkäytännöllisyyteen. Viisi huonetta rivissä ei ole neronleimaus. 
Muunneltavuus on pientä. Huoneet on päätyhuoneita lukuun ottamatta läpi-
kulkuhuoneita.” (PA09) 

Epäkäytännöllisyys voidaan kokea haittana, mutta myös antoisuudessaan inhimil-
lisenä. Se voi antaa syyn viipyilemiseen, kun käytännöllisyys taas tuntuu viittaa-
van tehokkaaseen asioista suoriutumiseen. 

”Meillä on ulkosauna, mutta en minä pidä sitä mitenkään huonona. Se on 
vanha hirsisauna tuolla pihanperällä.” (RA33) 

Luonnon ehtoja noudattava vanha rakennustapa saattaa merkitä nykyasujalle har-
vinaista kosketusta vuodenaikoihin, luonnon kiertokulkuun sekä paluuta sen olo-
suhteiden ymmärtämiseen.1196 Jokainen voi kuvitella, millaista on astella kesäillan 
hämärässä pihasaunaan nähtyään ensiksi vaivan sen lämmittämisessä. Ja onko 
lämmittäminenkään vaiva, kun on saanut taas syyn käydä muutaman kerran pihan 
                                                        
1196 Vrt. Mattinen 2000, 17. Mattinen toteaa, että aikaisemmin ihmisten yhteys luontoon oli monien 
arkisten askareiden myötä suora ja välitön, kun se nykyään on useimmiten etääntynyt ja välillinen. 
Nykyiset asumistavat vieraannuttavat asukkaat jopa omasta ilmastostaan, kun ulkona oleminen ja kon-
takti pihaan vähenevät. Pientaloissa asuvatkaan harvemmin enää kulkevat pihan poikki ulkosaunaan 
tai hakemaan halkovajasta polttopuita. Mattisen mukaan puukaupunkiasumisen hienous piilee pieni-
mittakaavaisten ja suojaisten pihojen luontokokemuksissa. 
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yli? Saunapolun varressa tuoksuu illakko – saunapolun varressa siksi, että se le-
vittää tuoksuaan juuri iltaisin. Suostuminen aluksi epäkäytännölliseltä vaikutta-
vaan ratkaisuun saattaa tuoda elämään odottamattomia onnellisuuden hetkiä. 

Historiallisessa ympäristössä on usein sellaista särmää, rosoisuutta ja epätäy-
dellisyyttä, jonka yksilöstä tylsyyteen asti huolehtiva nyky-yhteiskunta määräyk-
sineen karsii uudisrakentamisesta. Vivahteeton tasaisuus ja vastakohtien puute 
merkitsee kokemuksellista turtumista ilman vertailukohtia. Mitä iloa on muka-
vuudesta, jota ei yltäkylläisyydessä enää juuri huomaa? Vajavaisuutta kohdates-
saan ihminen havahtuu sen sijaan huomaamaan, aistimaan ympäristöä entistä tar-
kemmin. Kokemus merkitsee pysähtymistä arjen keskellä. Ihminen joutuu kenties 
turvautumaan monipuolisemmin eri aisteihinsa. Hämärässä, näkemättä kunnolla, 
äänten ja koskettamisen merkitys korostuu. Vajavaisuus jossain yksittäisessä omi-
naisuudessa voi siten kääntyä kokonaisuuden aistilliseksi rikkaudeksi.1197 Puut-
teellisuus olisi siten pikemminkin nykyihmisen tottumattomuutta käyttää eri aiste-
jaan tilanteiden mukaisesti kuin ympäristön historiallisten piirteiden ominaisuus. 

Epäkäytännölliseen tai muulla tavalla puutteelliseen aina jossain määrin liit-
tyvän vaativuuden edessä ihminen tulee tietoisemmaksi myös itsestään, omista 
kyvyistään ja rajoistaan. Myönteinen vastaus epäkäytännöllisen kutsuun tekee 
ihmisestä osallisen. Mieluisa vaivannäkö tuottaa kokemuksen selviämisestä ja 
elämäntaidosta. Vaivalloisuudessaan nujertavaa epäkäytännöllisyys on tietysti sil-
loin, kun se ei ole omien halujen ja kykyjen mukaista. Kun epäkäytännöllisyys on 
situaatiota hallitsevana kohtuutonta, se voi muodostua elämän mielekkyyttä jär-
kyttäväksi. Asumismuodosta koituvaa vaivaavuutta ei ehkä enää jakseta esimer-
kiksi omien vanhuuden vaivojen lisänä. Kohtalonomaista on se, jos ihminen ei 
kykene korjaamaan tilannettaan. 

”Tuli mieleen, että ei se elintaso kaikissa taloissa kovin korkea ole. Tässä käy 
kaksi poikaa, jotka hakee saaveilla vettä palopostista. Eli täällä on sellaisia 

                                                        
1197 Gilles Ivain, ”Uuden urbanismin kaava. Sire, olen toisesta maailmasta” (alkuperäinen artikke-
li ”Formulaire pour un urbanisme nouveau”. Internationale Situationniste 1/1958, suom. Antti Arnkil 
& Tommi Uschanov). niin & näin 3/2003, 106. Ivain kirjoittaa nykyaikaa kritisoiden: ”Pimeys vetäy-
tyy valaistuksen edestä ja vuodenajat ilmastoitujen huoneiden edestä: yö ja kesä menettävät viehätyk-
sensä, ja sarastus katoaa. Kaupunki-ihminen luulee pakenevansa kosmista todellisuutta eikä myöskään 
uneksi enää siitä. Syy tähän on selvä: unella on lähtökohtanaan todellisuus, ja se todellistuu siinä.” Vrt. 
Mattinen 1997 (b), 23-24. Mattinen tuo esille, miten turvallisuuden ja terveellisyyden nimissä nykyar-
jen elämykset latistuvat. Tasapäistämisen ja -laatuisuuden sijaan vanhan ympäristön elämyksellisyys 
nousee myös vastakohdista, jopa negatiivisista elämyksistä. Ajoittainen paleleminen korostaa lämmön 
merkitystä, hämärä valoa jne. Jollekin aistille soveltuvien ärsykkeiden puute saattaa taas virittää muut 
aistit ottamaan vastaan ärsykkeitä entistä tehokkaammin.  



 505 

taloja, joissa asutaan, eikä ole vettäkään. On tässä niitä. Kyllä ne aikuisia 
miehiä on, mutta tässä kuuluu, kun ne kärryt kolisee ja se saavi siellä kolisee. 
Asuvat tuossa melkein kirkkoa vastapäätä, vähän tänne sairaalaan päin mä-
keä alas, ja sitten asuu kanssa tässä Saaristokadun varressa yhdessä mökke-
röisessä.” (RA31m/n) 

Kovakin vaivannäkö on silti inhimillistä, jos se on omien elämänarvojen ja re-
surssien mukaista. 

”Mulla ei tule olemaan autoa. Mulla on maitokärryt. Saan sillä tavarat kus-
kattua tuonne rantaan veneelle. Muualla on se, että autot on tärkeämpiä kuin 
ihmiset. Tietysti suurin osa ihmisistä ei tule toimeen ilman autoa, mutta kun 
on vielä terve, niin pystyy asiat toimittamaan ilmankin autoa.” (RA23) 

Sopivaksi koettu vaativuus on kutsu kokonaisvaltaisempaan tapaan kokea ympä-
ristö. Epäkäytännöllisyys voi olla inhimillistä elämän rikastumista silloin, kun se 
vastaanotetaan mahdollisuutena osallistua ja kokea tiivistä yhteyttä ympäristöön. 
Vaivannäön inhimillisyys tai epäinhimillisyys on kuitenkin vain jokaisen itsensä 
koettavissa oman elämäntilanteen ja -kokemuksen määrittämän maailmankuvan 
mukaisesti. Jokainen ihminen kaipaa oman kapasiteettinsa mukaista vaativuutta. 
Vaivaamaton lakkaa olemasta mielekäs. Kiinnostamaton on menettänyt kutsuvuu-
tensa ja kykynsä herättää haluja sitoutua. 

Suunniteltaessa uutta pyritään useimmiten välttämään epäkäytännöllisiä rat-
kaisuja, elleivät muut arvot aja painavuudessaan käytännöllisyyden edelle. Epä-
käytännöllisen kiehtovuus voi taas piillä juuri siinä, ettei se ole järkeä käyttämällä 
aikaansaatua. Tällöin se vetoaa muihin ihmisen olemassaolon piirteisiin.1198 Van-
han talon inhimillinen epäkäytännöllisyys on tullut osaksemme suurelta osin sat-
tumalta. Aika on kenties ajanut ohi joidenkin ratkaisujen suunnitelmallisesta ne-
rokkuudesta. Kun tontilla on kärryliikenteen aikainen talli hevosen tarpeisiin, ai-
kanaan varsin rationaalinen, ei nykyihminen täysin vastaavaa tekisi. Varasto tai 
autotalli olisi erilainen. 

 

                                                        
1198 Vrt. Berleant 1992, 73. Berleantin mielestä inhimillinen ympäristö ei perustu rationaaliseen suun-
nitelmaan. Kaupunki on inhimillinen, kun se tarjoaa yllätyksiä, herättää uteliaisuuden ja kiinnostuksen. 
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Kuva 39. Asukkaan vaalima aitta pihapiirissä Vanhan Raahen Kirkkokadulla. Yksityis-
kohtia, joita ei tulisi varmasti uuteen varastorakennukseen tehtyä. (Kuva: Elisa El Ha-
rouny, 2002) 

Vanhan rakennuksen ominaisuuksiin suhtautuva kyvykkyys on kokemuksellista 
vivahteikkuutta, liian yksipuolisesti käytännöllisyyteen pyrkivistä suunnitteluai-
komuksista vapauttavaa antautumista vaikutteille ja elämänarvojen moninaisuu-
delle. Unohtaa ei tule silti sitäkään, että vanha rakennus on yksinkertaisuudessaan 
usein juuri hyvin käytännöllinen vaatimatta sitä elävältä ihmiseltä ryhtymistä tur-
huuksiin. Epäkäytännöllisyyden toinen puoli onkin itse asiassa se, että ihminen on 
ryhtynyt nykymaailman tarjoamiin turhuuksiin löytämättä niille vastinetta van-
hasta rakennuksesta. Nykymaailman virikkeet voivat tehdä myös elämästä sirpa-
leisen, ihmistä eri suuntiin repivän. Vaivannäköön kutsuessaan vanha talo voi olla 
kaikessa vivahteikkuudessaankin kokoava ja rauhoittava silloin, kun siihen sitou-
dutaan elämäntapana eikä vain asumisen puitteena. 

”Se on justiinsa se, miten sitä asennoituu. Jos rupeaa juoksemaan, niin saa-
han sitä juosta, varmasti aina on jotakin tarjolla.” (RA30) 
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Moni ihminen on vieraantunut vaivannäön viehätyksestä ja palkitsevuudesta. Voi 
olla niinkin, ettei nykyelämä työkiireineen suo riittävästi kiireettömiä hetkiä näh-
dä vaivaa enää asumisen parissa. Ehkä kevyt viihde on helpompi vaihtoehto kuin 
vaivalla ansaittu tyytyväisyys oman työn tuloksista. Voi kuitenkin arvella eroja 
tyytyväisyyden asteessa, kun suljetaan televisio tai päivän urakan päätteeksi ihail-
laan ilta-auringossa tuoreeltaan kiiltelevää öljymaalipintaa. On myös niin, ettei 
monella elämänalueella ole enää mahdollisuuksia nähdä vaivaa puutteiden kor-
jaamiseksi. On vain mahdollisuus uuteen, kun vanha ei enää toimi. Koneita, mo-
nia arjen käyttöesineitä tai lasten leluja ei ole useinkaan tehty korjattaviksi – ei 
aina edes taloja, vaikka modernismia on kritisoitu jo kauan. Käyttökelvoton ei 
tuota kuin poisheittämisen vaivan. 

”Auto kuvastaa ajan ilmiötä hyvin. Kymmenen vuotta sitten hankittu auto ei 
enää kelpaa. Ne on tehtykin kulutushyödykkeiksi. Jokaiselle osalle on laskettu 
tietty kestoikä, ts. tulee järjettömäksi ylläpitää sellaista, missä mikään ei ole 
enää toimivaa. On edullisempaa ostaa taas liukuhihnalta tuotettu uusi. Pitäi-
si tehdä ihan eri mentaliteetilla, jos haluttaisiin, että olisi kestävää kehitystä. 
Ajan henki on se, että vanha on nuhjuista ja epäkäytännöllistä ja uusi aina 
parempaa kuin vanha. Ihmisille on saatu päähän, että näin se on. Kukaan ei 
mieti sitä, mitä se vanha oikeasti oli. Näihin asioihin törmää, kun asuu van-
hassa talossa. Kysytään, onko siellä kylmä. Onko siellä hankala asua? Jou-
dut varmaan remontoimaan sitä koko ajan, siis sellaisia, että miten voi asua 
vanhassa talossa.” (PA08) 

Moni pitääkin huolettomuutta tavoiteltavana tilana. Toisaalta, mitä on huoleton 
ihminen? Koska huolehtivalla ja hoitavalla ihmisellä on vuorovaikutussuhde hoi-
tamaansa, tulee ihminen halussaan huolehtia samalla itsekin huolehdituksi. Tämä 
voi ilmetä aivan konkreettisesti omien elämänolosuhteiden turvaamisena, mutta 
myös tyytyväisyyden kokemuksena ja ihmisenä kasvuna. Vailla suhteita huoleh-
timisen kohteisiin ihminen on heitteillä tulematta itsekään huolehdituksi. Puukau-
pungissa asuvalle huolehtivan suhteen vanhaan taloon tulisi olla luonteva ja itses-
tään selvä. Muutoin hän ei voi tulla itsekään kyseisessä asumismuodossaan huo-
lehdituksi. 

”Se on sitä hoitamista. Huolettomia nämä eivät ole missään nimessä.” 
(PAY13) 

Vaivannäkö voidaan liittää myös kodintunteen syvenemiseen. Kun kodin eteen 
tehdään töitä, sen parissa puuhastellaan, tulee se hyvin konkreettisella tavalla 
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omaksi. Kodin omaksi kokemisen edellytys on myös se, että siinä voi toteuttaa 
tärkeäksi kokemiaan elämänarvoja. Onhan se vain tällä tavalla osa itseä. Asunnos-
ta tulee ihmiselle yhä aidommin koti kokemisen ulottuvuuksien laajentuessa kohti 
ihmisen ja ympäristön ykseyttä. 

“Tässähän ei ollut oikeastaan mitään mukavuuksia, kaikki tehtiin silloin. Ja 
kun ollaan sellaisia, että tykätään lämmittää. Meillä on ollut puulämmitys 
kaiken aikaa. Vasta toissa talvena laitettiin patterit. Ollaan hyvin sellaisia as-
keettisia ihmisiä. Meille ei ole lämmintä vettäkään tullut, kuin vasta viisi 
vuotta. Ollaan padassa lämmitetty vesi eli ollaan hyvin sellaisia koti-ihmisiä 
ja tykätään tehdä sellaista.” (RA32n) 

”Jos pikkaisen vaivaa näkee. Meillä on puulämmitys. On peltikuoriset takat, 
neljä takkaa ja tuossa on leivinuuni ja hella, eli meillä on kuusi tulisijaa. Pe-
suhuone ja tuo ulkoeteinen on sähkölämmityksellä, muuten puilla. Siinä saa 
pikkaisen kuntoilla, kun tuolla liiterissä tekee halkoja. Vaikka olin Rautaruu-
killa töissä, ei mulla ollut yhtään haittaa tästä lämmityksestä. Olkoon pakka-
nen vaikka 30 astetta, kun kerran päivässä pitää tulet ja siinä menee 1½ tun-
tia, kun saa pellit kiinni, niin taas pärjää vuorokauden. Nythän ei ole tarvin-
nut vielä kuin joka toisessa pesässä pitää pienet tulet, ei edes täyttä pesää.” 
(RA23) 

Ympäristön muokkaus ei ole vain sen käyttökelpoiseksi saattamista, vaan eräs 
kokonaisvaltaisen osallistumisen tekijä, ihmistä ympäristöön sitouttava. Ympäris-
töä fyysisesti muokkaava työstäminen on vastaamista siihen, että ympäristö edel-
leen kestää ja tyydyttää tuottaessaan vaivaa. Suuntautuessaan ympäristöön tällä 
tavoin työteliäästi ihminen myös itse ylläpitää sitä itselleen sopivasti vajaana. 
Puukaupungin eräs arvo on siinä, että se suo edelleen aktiivisen asumisen mah-
dollisuuden, jossa merkityksenanto ja sen mukainen toiminta ovat vireinä käyn-
nissä. Ympäristö ei ole koskaan valmis, eikä sen halutakaan olevan. On viehätytty 
juuri tekemisen jatkumisesta. Ei odoteta prosessien loppumista, jotta saatettaisiin 
heittäytyä vain oleilevaan asumiseen. 

”Jos terveyttä on, niin ainakin minä olen semmoinen, että haluan tehdä töitä, 
näprätä ja pitää taloa kunnossa. Ja myös vaimo on sellainen.” (RA24) 

”Että itse tekee ja saa tehdä just sellaisen kuin haluaa. En ole koskaan ty-
kännyt siitä, että pitäisi mennä johonkin uuteen taloon asumaan, jossa olisi 
kaikki valmista. En viihtyisi semmoisessa.” (RA32n) 
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”Vanhassa ihan ehdottomasti ja omakotitalossa (haluaa asua), koska saa 
tehdä kaikkea, touhuta ja suunnitella, rakentaa uutta tai siis niin kuin enti-
söidä ja nähdä kättensä työ. Sitten on omat pihat, mitä saa suunnitella. Ei ole 
koskaan valmis. Mitäs kerrostalossa on tekemistä?” (RA27) 

Työskentelyn välittömässä kehollisessa suhteessa herää mahdollisuus moniaisti-
suudessaan syvempään kokemiseen. Kun kehollisuus ja tajunnallisuus suhteutuvat 
vastavuoroisesti hetki hetkeltä muuttuvaan situaatioon, uudistaa vireä kehollisuus 
myös ihmisen tajunnallisuuden tilaa.1199 Ajattelulle tarjoutuu uusia merkitysaihei-
ta, jolloin voidaan irtaantua kehämäisistä ajatusradoista. Kehollisuuden myötä 
saattaa myös alitajunta vapautua työskentelemään ja intuitiivisuus kantaa hedel-
mää. Kehollisen ja tajunnallisen psykofyysinen vuoropuhelu voi parhaimmillaan 
tuottaa meditatiivisen vaikutuksen.1200 

”Sen verran on särmää, ettei ole liian imelää. Täällä asutaan aika työteliääs-
ti. Keväällä ihmiset tulee ulos taloistaan. Alkaa koputus, naputus ja sahaus. 
Ei ole liian rankkaa, ollaan valittu se. […] Tällä hetkellä ei ole rasite, vaan 
mielenterveydenkin kannalta tärkeä juttu.” (PA11) 

 

                                                        
1199 Situaatiosta pelitilana, johon tajunnallisuus ja kehollisuus jatkuvasti suhteutuvat ihmisen persoo-
nallista kasvua edistäen, ks. Rauhala 2005, 39-42. 
1200 Ruumiillisen ja moniaistisen kävelemisen merkityksestä vastuullisessa ja osallistuvassa ympäris-
tösuhteessa sekä intuition ja alitajunnan virittäjänä ks. Anne Keskitalo, Tien päällä ja leirissä: mat-
kanteon kokemuksesta taideteokseksi. Acta Universitatis Lapponensis. Rovaniemi 2006. Keskitalo tar-
kastelee väitöskirjassaan taiteilijoiden suhdetta kävelemiseen ja matkantekoon osana teoksen synty-
prosessia. Hän on jalostanut kävellen ajattelemisen myös tutkimusmenetelmäkseen ja taidekasvatus-
sovellukseksi. 
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Kuva 40. Vanhan Porvoon Koulukujalta. Kun ympäristöä ei ole siloteltu liian vaivatto-
maksi, se rikastaa ihmisen kokemuksellisia ulottuvuuksia vaikkapa kehollisten pon-
nistelujen myötä. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Historiallisen puukaupungin tärkeä mielekkyystekijä on mahdollisuus kokea mo-
niulotteinen keskeneräisyyden viehätys. Kutsu antoisaan vaivannäköön ei synny 
vain konkreettisesta epäkäytännöllisyydestä tai työteliäisyydestä, vaan puuttuvan 
kiehtovuudesta monella tavalla. Kiehtovaa on ylipäätään se, ettei kaikki paljastu 
heti, vaan ajan kanssa. Hivenen raollaan oleva portti tai aidan yli kurkottava sy-
reeni herättää vasta mielikuvan siitä, mitä muuta pihalla voisi olla – ehkä miehen-
korkuisia ritarinkannuksia, nekin perittyä kestävää lajia, tai lämmin kivipaasi ai-
tan rappuna ja siinä laiska kissa, se joka vilahti äsken kujalla. Kiehtova salaperäi-
syys on todettu tärkeäksi hyvän elinympäristön tekijäksi.1201 Aavistukset herättä-

                                                        
1201 Kyttä 2004, 34-35. Kyttä kuvailee salaperäisiksi sellaisia ympäristön ominaisuuksia, kuten osittain 
peittyviä näkymiä ja kaartuvia polkuja, jotka vihjaavat odotettavissa olevasta tiedosta. Salaperäisyy-
den kokemusta on tutkittu kuitenkin lähinnä luonnonympäristössä. Tampereella tehdyn Essu-
tutkimuksen Kyttä toteaa yhdeksi ensimmäisistä rakennettua ympäristöä koskevista tutkimuksista, jo-
ka antoi viitteitä siitä, että mm. rakennusten vanhuus ja koristeellisuus loisivat vaikutelmaa salaperäi-
syydestä. Salaperäisinä ja kiehtovina koettiin esim. Tampereen tuomiokirkko ja jugend-tyylinen asuin-
rakennus. Asukkaat käyttivät kauniiden rakennusten ja alueiden perusteluissa kriteereinä mm. koris-
teellisuutta, rakennusmateriaalien miellyttävyyttä, rakennuksen tai alueen hyvää kuntoa ja hoitoa sekä 
rakennusten vanhuutta. Ks. myös Kalevi Korpela & Marketta Kyttä, ”Ympäristöanalyysi Tampereel-
la”. Ympäristön kokeminen ja havainnollistaminen. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysi-
nen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 2 (C. Burman et al.). Tiedotteita / Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus: 1240. VTT. Espoo 1991. Vrt. Kyttä & Kahila 2006, 50-51. Kirjoittajien mukaan run-
saasti toimintamahdollisuuksia eli tarjoumia sisältävän ympäristön on katsottu vetävän ihmisiä puo-
leensa. Ympäristömieltymysten vaihtelua selittäviksi tekijöiksi on löydetty informaation jäsentynei-
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vät mielenkiinnon ja mielikuvituksen. Ympäristön luentaan ja elämänkokemuk-
seen perustuvat aavistukset ruokkivat odotuksia tulevan kokemuksen luonteesta. 
Odotukset aktivoivat ihmistä laajentamaan kokemuspiiriään. Hän saattaa ottaa as-
keleita lähemmäs aitaa ja kurkata sen yli. Ahaa, ei ollut kissaa, vaan pyykkejä ri-
pusteleva emäntä. Ritarinkannusten sijasta piha onkin täynnään vaaleanpunaista 
ja violettia akileijaa. Hyvä kaupunki kutsuu kuljeskeluun, hetken mielijohteiden 
suuntaamaan ja pakottomaan. Polveileva kulku saa vaihtelevan rytminsä niiden 
virikkeiden mukaisesti, joilla kaupunki herättää kulkijan mielenkiinnon.1202 

Puukaupungissa yksityisen ja julkisen tilan polveilu on eräs kiehtovuuden te-
kijä. Yksityinen on julkisesta katutilasta selkeästi suojattua ja rajattua, mutta silti 
kanssaeläjistä vihjeitä antavaa. Salaperäisen kiehtovuuteen liittyy samalla tuttuus. 
Odotuksethan voidaan perustaa vain sellaiseen, mikä on jossain määrin aiempiin 
elämänkokemuksiin nähden tuttua. Suuresti odotusten vastainen odottamattomuus 
voi kiehtoa seikkailijoita, mutta sitä ei voine pitää hyvän elinympäristön kriteeri-
nä. Hyvässä elinympäristössä salaperäisen yllättävyys saa mahdollisuuksien kir-
joa määrittävät rajansa turvallisuuden kokemuksesta. Kun kurkistamme aidan yli 
tai käännymme nurkan ympäri, voimme kokea yllätyksiä, mutta emme sellaista, 
mikä saa meidät tolaltamme. 

 

                                                        
syys, monimutkaisuus, luettavuus ja salaperäisyys. Näistä salaperäisyyden on huomattu ennustavan 
ympäristöpreferenssejä voimakkaimmin. Salaperäisyys luodessaan odotuksia informaatiosta, joka ei 
ole vielä läsnä, liittyy kirjoittajien mukaan myös rakennetun ympäristön kokemiseen kauniina ja miel-
lyttävänä. Ks. aiheesta myös Rachel Kaplan & Stephen Kaplan, The Experience of Nature: A Psycho-
logical Perspective. Cambridge University Press. Cambridge 1989. 
1202 Vrt. Arnold Berleant, Art and Engagement. Temple University Press. Philadelphia 1991, 101. Ber-
leant kirjoittaa, miten kaupunki osallistavana ympäristönä kutsuu ihmisen liikkeeseen, kävelijänä. 
Kaupunki on tehtävä dynaamiselle keholle, ei vain iloksi silmälle. Liikkuvan kehon on voitava vastata 
kaupungin rakenteeseen sen sijaan, että kaupungin viehätys perustuisi näkymän ihailuun. Kaupungin 
esteettisyys vetoaa Berleantin mielestä voimakkaimmillaan kävelijään edellyttäen, että miellyttävä kä-
vellen liikkuminen pitkin katuja on mahdollista rauhallisessa ja säännöttömässä rytmissä. Kävelemi-
sestä moniaistisena kokemuksena ja ympäristöön osallistumisena ks. myös Keskitalo 2006. 
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Kuva 41. Vanhan Porvoon Kulmakujalta. Kuja vetää puoleensa kulkijaa luodessaan 
odotuksia sellaisesta, mikä ei heti ensisilmäyksellä selviä. (Kuva: Elisa El Harouny, 
2001) 

Kiehtovuutta lisää myös asukkaiden välinen vireä kanssakäyminen muuttaessaan 
jatkuvasti sosiaalista todellisuutta. Ihmisten välisiin kohtaamisiin liittyy tällöin 
odotus siitä, mitä emme vielä tiedä, miten tutut asiat ovat kohtaamisten välillä 
muuttuneet. 

”Tutustuminen ihmisiin on mutkatonta. Erikoinen kokemus, kun Helsingistä 
tultiin, että monet pysähtyvät juttelemaan … pikkukaupunkimaisuus. Jos läh-
tisi pois, kaipaisi ihmisiä, fiilistä, sitä että aina on tuttuja. Täällä uskaltaa 
pimeälläkin kulkea, toisin kuin Helsingissä. Koskaan ei pelota. […] Ihmiset 
tietävät toistensa asiat. Kun mennään matkalle ja vain lähinaapurille kerro-
taan, niin koko Vanha Porvoo lopulta tietää, missä ollaan oltu. Ihmiset tietä-
vät toisensa kuulopuheiden perusteella, vaikkei olisi vielä henkilökohtaisesti 
tavattukaan.” (PA10) 

Odotuksiin latautunut mieluisuus suuntaa ihmisen halua kokea tulevaa. Turvalli-
suuden tunteen järkkymättä tulevan kokemuksen tulisi jollain tavalla vastata odo-
tuksiin liittyvän mieluisuuden tasoa, vaikka se yksittäisiltä paljastuneilta aiheil-
taan olisikin erilainen. Odotuksia vastaamattoman yllättävyyden sieto on toki eri-
laista. Se, mikä on toiselle vastenmielistä ja pelottavaa, voi olla toiselle kiehtovaa. 
Rempallaan olevaa voidaan pitää idyllisenä. Useimmat haluavat kuitenkin var-
mistaa, ettei epämääräisyys tuo kokemukseen mitään sietämättömän epämieluisaa. 
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Jaetummaksi siedon aste voi kuitenkin muodostua kanssakäymisen ja yhteisten 
kokemusten myötä. Katseltaessa esimerkiksi raahelaispihasta maalattua taulua 
siistissä vastaanottotilassa ei taatusti törmätä ruosteisella hetekalla loikoilevaan 
laitapuolen kulkijaan, joka on vallannut hylätyn ulkorakennuksen kesäkodik-
seen.1203 Taulujen maalaaminen on kuitenkin yksi oivallinen tapa osoittaa mahdol-
lisuuksia ottaa asiat toisin. Jaettavuudella saatettaisiin estää vajoaminen moniar-
voisuuden vastaiseen porvarilliseen tylsyyteen ylläpitämällä monenlaisia ihmisiä 
kiehtovaa, tarjoutuvilta mahdollisuuksiltaan runsasta ympäristöä. 

”Mä olen vähän erilainen. Ei mua haittaa nuo tyhjät tontit. Siinä on mulle 
maalausaihetta. Mä katson niitä vähän eri silmällä. Just kun eilen nähtiin tuo 
Hägvistin paikka Saaristokadulla, joka on tyhjä. Mistään muusta pihasta mä 
en ole tienannut niin paljon leipää kuin siitä pihasta. Just niitä kaatuvia ulko-
rakennuksia, mä tykkään. Just se, mikä näkyy tuomen takana punainen ra-
kennus. […] Olen tehnyt siitä kesätaulun, mutta se ei ole enää täällä. Taitaa 
olla hammasteknikon odotustilassa. Parhaaseen aikaan se on kyllä kaunis. 
Siellä on monenlaista kasvia.” (RA23) 

Ympäristön historiallisuus on omiaan herättämään aavistuksia siitä, mitä ei vielä 
varmasti tiedetä tai ehkä koskaan tulla tietämään. Ympäristössä aistittavissa ole-
vat historialliset kerrostumat, kuten myös erilaiset dokumentit ja tarinat antavat 
vihjeitä siitä, mitä ei enää ole. Kysymyksiä joskus olleen, mutta nyt puuttuvan to-
dellisuuden luonteesta saattaa herättää esimerkiksi se, että osassa taloa on vielä 
jäljellä 1700-luvun sileä pystylaudoitus. Havainto johtaa ehkä etsimään lisää tie-
toa, arkistosta tai talosta itsestään. Ympäristö on ehtymätön olematta koskaan 
valmis ja läpikotaisin selvitetty. Asioista selvää ottava tai kuvitteleva ihminen sy-
ventää suhdettaan ympäristöönsä. 

”Olen tutkinut talon henkilöhistoriaa. Siitä löytyy paljon tietoa. On kuin pa-
lapeli ja koko ajan tulee uusia vinkkejä.” (PA05) 

Historiallisessa ympäristössä kiinnostaa sekä jäljellä oleva että se, mitä ei enää ole 
olemassa. Se mihin edelleen olemassa oleva viittaa, herättää mielikuvituksen. 

                                                        
1203 Näin minulle kävi Raahen Saaristokadun varrella olevalla tyhjällä tontilla, jolla kasvoi miehenkor-
kuisia, ultramariinin sinisiä ritarinkannuksia. Ne olivat vallanneet koko tontin, peittäneet entisten 
asukkaiden polut ja piha-askareiden sijat. Vahvinta kasvu oli ulkorakennuksen edustalla, karjanlannas-
ta vuosikymmeniä, ellei muutamia satoja ravinteita saaneessa maaperässä. Hiivin pois, ettei äijä heräi-
si. Ei hän silti odotusten vastainen ollut vaan puitteisiinsa aivan sopiva. Jälkeenpäin ajatellen hän olisi 
saattanut jopa kertoilla yhtä sun toista kiinnostavaa Vanhasta Raahesta. Melkeinpä harmittaa tämän 
näkökulman menetys. 
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Ympäristössä herää läsnä olevan ja poissaolevan välinen jännite. Se kiehtoo ja an-
taa samalla vapautta kuvitella mennyt mieleiseksemme. Rakentamalla mielikuvaa 
poissaolevasta ihminen voi ottaa ympäristöä omakseen ainutlaatuisella tavallaan. 
Yksi vanhan ympäristön arvo piilee siinä, että sen epätäydellisyys suo sijan sub-
jektiivisille kokemuksille, kadonneiden ja olemassa olevien elementtien välisten 
viittaussuhteiden henkilökohtaisille tulkinnoille. Joskus tämä kuvitteellinen men-
neisyys pyritään toteuttamaan fyysiseksi nykytodellisuudeksi.1204 Tällaista mieli-
kuvien tekemistä todeksi edustavat esimerkiksi jotkin postmodernin arkkitehtuu-
rin muodot sekä matkailua palveleva perinteen tuotteistaminen. Menneisyyden sa-
lojen suomia mielikuvien mentäviä aukkoja täytetään tällöin jonkun fantasioiden 
perusteella. 

Kun yhden tahon mielikuvat piirtyvät fyysiseksi todellisuudeksi, menettävät 
muut samalla mahdollisuuksia luoda omia tulkintojaan. Ympäristö tulee silloin 
peittäen selitetyksi. Ei ole enää vajavaisuutta, joka kiehtoisi mielikuvitusta. Ny-
kyiset suojelukäsitykset suhtautuvat tämänkaltaisiin ilmiöihin kriittisesti. Vääris-
tyneenä historiallisena tulkintana voidaan pitää esimerkiksi sitä, että empiretalon 
ikkunanpielet varustettaisiin tänä päivänä jugendlistoin tai detaljein, joiden ei voi 
olettaa olevan kotoisin minkään aikakauden historiallisesta todellisuudesta. Pa-
lauttavia ratkaisujakaan ei yleensä suosita. Kuvitella saa periaatteessa mitä vain, 
mutta esitettäessä mielikuvia aineellisena todellisuutena tulee ottaa vastuu mui-
denkin mahdollisuudesta aitoihin lähtökohtiin kuvitelmilleen. Jokainen vanhaan 
rakennukseen tai ympäristöön kohdistettu toimenpide on tietysti jollain tavalla 
mennyttä koskevan tulkinnan aineellista todentamista. Historialliset kerrostumat 
ovat aiemmin säilyneet monenlaisten sattumusten seurauksena, mutta nykyään 
menneisyyttä aktiivisesti tulkitsevan, kulttuurihistoriallisia arvoja osoittavan va-
linnan johdosta. Siinäkin on vaaransa, että ympäristö siistiytyy sattumuksiltaan 
liian puhtaaksi, akateemisen asenteen mukaisesti päivänselväksi, mielikuvituksen 
mentäviltä aukoiltaan niin ennalta aavistettavaksi, ettei se enää kiinnosta eikä va-
kavuudessaan huvita. 

”Ihmisethän niitä korjauksia tekee. […] Tunnelma tulee varmasti siitä, että 
tämä on meidän itsemme tekemä. Korjauksessakin saa näkyä, että on tehty 
sillä ja sillä vuosisadalla. Elämän pitää näkyä.” (PAY16) 

                                                        
1204 Mattinen 1997 (b), 25-26. Mattisen mielestä mielikuvien syntymiselle on jätettävä tilaa, suotava 
ihmisille oivalluksen ilo ja vajaan täydentäminen kuvittelulla. Mattinen tarkastelee problematiikkaa 
raunioiden kiehtovuuden kannalta. Ääriesimerkkinä ihmisen tarpeesta mielikuvitusta ruokkivaan ym-
päristöön hän mainitsee tekorauniot, joita historiallisesti tarkasteltuna aika ajoin syntyy, viimeksi 
postmodernin arkkitehtuurin tuotteina. 
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Eräs kuvittelua suuntaava tekijä on tieto, joka selittää aistein havaittua. Puhutaan 
taidosta lukea ympäristöä. Suojelussa on jo pitkään tiedostettu tiedon tuottajan 
rooli, kun on kyse ympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin perustuvasta luen-
nasta.1205 Historiallisen ympäristön ominaisuudet eivät välttämättä aina aukene 
ilman asiantuntijan tulkintaa. Useimmiten tieto oman lähiympäristön historiasta 
lisää sen kokemista itselleen merkittäväksi.1206 On eri asia vain havaita ikkuna 
kuusiruutuiseksi kuin oivaltaa, että iän puolesta sen ääressä on saatettu katsella 
vaikkapa keisarin saapumista kaupunkiin. Tieto ehkäisee vähintään tiedostamatta 
tapahtuvaa ympäristön ominaisuuksien hävittämistä ja muuttamista. 

”Ikkunat on uusittu tälle puolelle vuosina 1985 – 86. Kadun puolen ikkunat 
on kaikki uusittu silloin -79. Ei kai meille kukaan silloin sanonutkaan, että 
olisi voinut suojella, säilyttää, ei. Äiti otti kirvesmiehen, ja oli firma, joka teki 
ikkunat ja alettiin purkaa. Ei silloin äidille puhuttu mitään säilyttämisestä. 
[…] Luulen, että silloin -99, jos olisi ollut ne vanhat ikkunat, olisi säilytetty. 
Olisin tehnyt jotain semmoista, kun oli ne vanhat lasit. Ne oli ihan sellaiset, 
mä muistankin ne lasit, ne alkuperäiset. Se on tosi. Ne olisi varmasti vieläkin 
ne vanhat.” (RA27) 

Jos tieto antaa, niin se voi myös viedä, esimerkiksi pohjan pois sukupolvien yh-
teisesti kannattelemilta kuvitelmilta. Legendatkaan eivät ole aina perustuneet to-
siasioille. Tiedon merkitystä ja historiantutkimusta väheksymättä ympäristö voi 
menettää kiehtovuuttaan kovastikin, kun elätelty tarina menettää merkityksenä 
uuden asiatiedon paljastuessa. 

”Taustalla väikkyy legenda siitä, että näiden kahden rakennuksen välissä oli-
si ollut silloin 1809 lasikuisti tuolla toisessa kerroksessa. Se olisi nimen-
omaan rakennuttu sitä tarkoitusta varten, että Aleksanteri I, joka asui ”Lin-
nassa”, saattoi kulkea saveamatta saappaitaan ja poikkeamatta pihan kautta, 
koska asui tietysti piano nobilessa eli toisessa kerroksessa ja meidän sali oli 
se juhlahuoneisto. Tämä legenda on edelleen esim. Raatihuoneen museon 

                                                        
1205 Vrt. Laura Tuominen, ”Arvot ja arvottaminen”. Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön luku-
kirja. Ympäristöministeriö, Museovirasto. Rakennustieto Oy. Helsinki 2001, 183. Tuominen korostaa 
aineellisen kulttuurin lukutaitoa, jolla voidaan paljastaa menneisyydestä säilyneissä aineellisissa yksi-
tyiskohdissa piileviä totuuksia. Tavallinen ihminen voi olla kuitenkin tottumaton lukemaan taloja ja 
tavaroita. Tällöin apuna voivat olla tällaista lukutaitoa kehittäneiden tieteenalojen asiantuntijat. 
1206 Ahlberg 2001, 27. Ahlberg kirjoittaa ympäristön historiaan viittaavien merkkien olevan toisinaan 
selkeitä, mutta toisinaan huomaamattomia. Ilman tietoa ja tulkintaa se, mitä näemme, saattaa jäädä 
epäselväksi tai merkityksettömäksi. Auttamalla ihmisiä lukemaan, tiedostamaan sekä ymmärtämään 
ympäristöään voidaan Ahlbergin mukaan lisätä heidän elämänlaatuaan. 
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seinällä sanottuna. Minä taas tiedän, että se on legenda, valitettavasti. Mäke-
lä, joka korjasi päätyä, joutui ottamaan alas koko päädyn rappauksen, eikä 
sieltä löytynyt mitään aukkoa, valitettavasti. Olisi ollut hauska, ja joskus 
kännissä sitä haaveiltiinkin, että vuonna 2009 perkele, me rakennetaan se la-
sikuisti takaisin, joka olisi yhdistänyt näitä kahta rakennusta. Olisi vain lai-
tettu väliseinä keskelle ja kumpikin olisi saanut hienon toisen kerroksen lasi-
kuistin. Ja varmasti olisi saatu läpi.” (PAY14) 

Kuvitelmiin menneisyyden luonteesta latautuu toiveita, jotka kuihtuvat niiden 
vastaisen totuuden edessä. Tämä ei liene silti syy pidättäytyä tiedon tuottamisesta. 
On vain varauduttava pettymyksiin ja löydettävä uusia aiheita haaveille. Vastaa-
vasti tieto varmistaa joidenkin muiden tarinoiden paikkansapitävyyttä sekä ruok-
kii uusien alkamista suunnaten ympäristöön liittyvää merkityksenantoa. Herää 
uusia kysymyksiä. Tieto muokkaa maailmankuvan merkityskokonaisuutta luoden 
ihmiselle alituisen tarpeen etsiä sitä lisää. Monisatavuotista kaupunkia selvittäen 
ihminen pitää sitä tältäkin osin itselleen jatkuvasti kiehtovana. 

Kyky yllättää yhä uudelleen ja monella eri tavalla osoittaa kaupungilla olevan 
potentiaalia suuntautua tulevaan. Yllätyksiä tarjoamatta kaupunki on kuollut, sillä 
yllätyksellisyys syntyy elämästä. Pitkästä historiasta on mahdollisuus luoda pitkä 
tulevaisuus, jos kaupunki säilyttää moniulotteisen kiehtovuutensa. Ote Bertolt 
Brechtin runosta Kestävien teosten rakennustapa kuvaa sitä, miten teokset kestä-
vät juuri niin kauan kuin niistä on vielä vaivaa. 
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Miten kauan 
teokset kestävät? Ne kestävät 
kunnes ovat valmiit. 
 
Niin kauan kuin niistä on vaivaa 
ne eivät katoa. 
 
Vaivannäköön kutsuessaan 
osallistumisen palkitessaan 
niiden olemus kestää niin kauan 
kuin ne kutsuvat ja palkitsevat. 
[…] 
Vaillinaiseksi, 
kuin puutteellinen kone 
jota silti käytetään 
koska se on lupaus paremmasta, 
sillä tavoin vaillinaiseksi 
tulee teoksen kestääkseen 
olla rakennettu. 
 
Keskeneräisiä ovat myös leikit 
joita leikimme, toivomme sitä; 
ja välineet joita leikeissä 
käytämme, mitä ne olisivat 
vailla monien sormien painalluksia, 

näennäisiä puutteita 
joista muodon jalous syntyy; 
keskeneräisiä ovat myös sanat, joiden 
merkitykset käyttäjien myötä 
usein vaihtuvat.1207 

                                                        
1207 Bertolt Brecht, ”Kestävien teosten rakennustavasta”. Runoja 1914 – 1956 (valikoinut ja suom. Bri-
ta Polttila). Tammi. Helsinki 1999, 48-50. 
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3.6.6 Arjen autuus ja historian lumo 

Keskellä arkea ihmisen saattaa aika ajoin vallata selittämätön tunne olemisensa 
autuudesta. Olo on vapautunut, kevyt ja pakoton. Ihmisen suhde paikkaan voi olla 
tällä tavoin rikkumattoman täydellinen esteettinen kokemus, mutta auvoisuudes-
saan silti selittämätön.1208 Selittämätön se on siksi, ettei välitöntä, moniulotteisuu-
dessaan rikasta kokemuksellista yhdentymistä ympäristöön voi kaikilta piirteil-
tään eritellä analyyttisesti ja esittää käsittein.1209 Onhan ihminen tuossa hetkessä 
olemassaolon tapoinensa kokonaisvaltaisesti läsnä voimatta ottaa tilannetta koko-
naan tiedostavasti haltuun. Pyrkimys tiedostavaan tarkkailuun pirstoo kokemuk-
sen, päättää lumovoiman pudottaessaan siitä pois sellaisen, mitä ei voida käsit-
tää.1210 Tunne on puolestaan kokoava. Kokemuksen laadusta kertoo oma tunne, 
joka ei ole kaikkinensa toiselle välitettävissä eikä toisen omaksuttavissa.1211 Maa-
ilmankuvien suuri keskinäinen vastaavuus auttaa kuitenkin ymmärtämisessä. Hy-
vin erilaisissa kokemusmaailmoissa elänyt voi sen sijaan kuitata olankohautuksel-
la sellaisen, joka on ollut toista ihmistä liikuttavaa. Vanhaan taloonsa kiintynyt 

                                                        
1208 Ks. myös ”Täydelliset paikat” tämän tutkimuksen luvussa 2.3.3 ”Paikan kokemus”. 
1209 Esteettisyydestä ihmisen kokemuksellisena yhdentymisenä maailmaansa ks. Berleant 1991, 91-93. 
Berleantin mielestä esteettinen kokemus merkitsee rikkaimmillaan ja täydellisimmillään ihmisen välit-
tömässä kokemuksessa tapahtuvaa yhdentymistä ympäristöönsä. Kokemuksen esteettisyys perustuu 
sen elämykselliseen laatuun kokonaisuudessaan kaikkien kokemustilanteeseen sen välittömyydessä 
valikoituvien tekijöiden vaikutuksesta. Tilanteessa vaikuttaa paitsi aistein tapahtuva sitoutuminen ny-
kyisyyteen, niin myös menneisyys, mielikuvat sekä odotukset tulevasta. Vrt. esim. Arnold Berleant, 
“On Getting Along Beautifully: Ideas for Social Aesthetics”. Aesthetics in the Human Environment. 
(eds. Pauline von Bonsdorff & Arto Haapala). International Institute of Applied Aesthetics Series vol. 
6. Lahti 1999, 15-19. 
1210 Vrt. Kyttä 2004, 50. Kyttä luonnehtii lumoutumista elvyttävänä kokemuksena, jossa rajat minän ja 
maailman välillä hälvenevät. Yhdentävinä tekijöinä voivat olla esim. oivaltamisen ilo ja uusien asioi-
den paljastuminen. Tarkkaavuutta vaativat tilanteet eivät sen sijaan olisi elvyttävän lumoavia, vaikka 
ne voivatkin olla muulla tavalla kiehtovia. Elvyttävä lumoutuminen on pikemminkin hidasta ja hiljais-
ta, ihmisen kokonaisvaltaista läsnäoloa vaativaa tapahtumista. Ks. myös K. Korpela, M. Kyttä & T. 
Hartig, ”Restorative Experience, self-regulation, and children’s place preferences.” Journal of Envi-
ronmental Psychology 22/2002, 387-398. 
1211 Kokemuksen tiedostamattomista piirteistä ja käsitteellistämisen vaikeudesta ks. Lauri Rauhala, 
Henkinen ihmisessä. Yliopistopaino. Helsinki 1993, 64. Myyttisen kokemuksen alistumattomuudesta 
teoreettisen analysoinnin ja käsitteellistämisen kohteeksi ks. Anne Stenros, Kesto ja järjestys. Tilara-
kenteen teoria. Väitöskirja. TKK, Arkkitehtuurin osasto. Helsinki 1992, 319-321. Vaikeudesta puhua 
arjen ylittävistä kokemuksista ks. Liisa Horelli-Kukkonen, Asunto psykologisena ympäristönä. Asujan 
ja asunnon vuorovaikutusta koskeva tutkimus pienasuntojen itsesuunnittelukokeilun valossa. Teknilli-
sen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 1993/3. Helsinki 1993, 150. Horelli-Kukkonen toteaa 
arjen ylittäville kokemuksille luonteenomaiseksi sen, että niistä on vaikea puhua. Tunteen käymisestä 
ymmärryksen edellä ihmisen ja ympäristön kokemuksellisessa ykseydessä ks. myös Berleant 1992, 76. 
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ymmärtää helpommin kaltaistaan. Tässä haastateltava kuvaa omaa suhdettaan 
vanhaan taloon viittaamalla kuulemaansa tunteenilmaisuun. 

”Rovasti Nuutinen osti sieltä pikkuisen talon. Tekivät hirveän remontin. Nyt 
ne asuu. Se on nätti talo. Se oli aivan kallellaan, nostivat koko talon ylös. Te-
kivät itse remonttia monta vuotta. Kun joku kysyi, millaista on asua vanhassa 
talossa, Nuutisen Pekka sanoi, että se on ihanaa. Eli yhdellä sanalla pystyy 
kuvaamaan, millaista on asua.” (RA33) 

Toki kokemuksille löytyy selityksiä, mutta ei koskaan tyhjentäviä. Selitykset 
myös seuraavat vasta jäljessä. Lienee kuitenkin mahdollista, ainakin toisinaan, 
identifioida niitä olennaisia, hetkessä vaikuttaneita tekijöitä, jotka pysäyttivät her-
kistymään. Sitä, miksi ne liikuttivat minua juuri nyt, on mahdoton läpikotaisin 
selvittää. Täydellinen paikankokemus ei välttämättä edellytä lähtemistä varta vas-
ten jonnekin erityiseen kohteeseen. Lumoutumisen voi virittää aivan tavanomai-
sessa arkipäiväisyydessäkin jokin uusi situaation komponentiksi asettuva tekijä, 
joka vetoaa ihmisen omaan herkkyystilaan liittäen hänet kokemuksessaan erotta-
mattomaksi osaksi ympäristöä. On silti paikkoja, joilla on enemmän potentiaalia 
muodostua täydellisiksi yhä uudelleen – ei koskaan silti täysin samanlaisena, vaan 
aina hiukan varioituen. Eihän täysin samanlainen enää lumoaisikaan, koska lu-
mous on myös löytämistä ja paljastumista. Paikan tenhoava variaatio voi syntyä 
vaikkapa vain tietynlaisen valon lankeamisesta, jolloin paikka uusintaa hienou-
tensa. 1212 

”Hirvittävän positiivista. Joka kerta, kun menee ulos, tulee hyvä fiilis. Ei sitä 
väsy sen katsomiseen. Joskus voi ajatella, että tämä on etu, mutta joskus sii-
hen tottuu. Mutta sitten tulee joku hieno auringonpaiste tai ruska, ja huomaa 
sen taas uudestaan.” (PA08) 

Paikan lumovoimaan, potentiaaliin lumota yhä uudelleen, vaikuttaa sen kyky ot-
taa olemuksellaan vastaan kokijan situaatioon asettuvia muuttuvia tekijöitä. Valo 
voi saada arkkitehtuurin säkenöimään fantastisesti tai häiritsevän räikeästi. Ei ole 
myöskään yhdentekevää, millaiseksi sade piiskaa julkisivua. Arkkitehtuuri voi 
tuoda sateen esiin kauniina tai rumana. Ratkaisuilla on syvällistä merkitystä sille, 

                                                        
1212 Ympäristön erilaisista muuttumisen tavoista ks. von Bonsdorff 1998, 125-131. Kaiken, mikä liit-
tyy luonnossa tapahtuvaan kasvuun tai rappeutumiseen koskien myös rakennuksia, von Bonsdorff lu-
kee prosessuaaliseen muutokseen. Rytminen muutos on taas olosuhteiden säännönmukaista varioitu-
vuutta, kuten vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelua. Tilannekohtainen eli situationaalinen muutos 
taas merkitsee sitä, että tilanteissa vaikuttavat eri ajankohtina erilaiset tekijät. 
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lähentyykö vai loitontuuko ihminen suhteessaan ympäristöön ja luontoon. Vuosi-
satoja pohjoisten sääolojen koettelema perinteinen rakennustapa on omiaan otta-
maan vastaan luonnon vivahteikkuuden, vuodenkierron, sateen, tuulen ja aurin-
gonpaisteen kauniisti. Kauneus, joka on syntynyt aineellisesti koetellusta kestä-
vyydestä, merkitsee myös paikan kestoa mahdollisuuksina tulla koetuksi yhä uu-
delleen täydellisenä. Nämä paikan mahdollisuudet ovat avoinna ihmiselle, jonka 
luonnon armoilla olemista kuvastaa myötäelämisen nöyryys ja ilo. Luonto ei ole 
silloin vain olosuhde, vaan muistutus ihmisen olemassaolosta maailmankaikkeu-
den huomassa. Samanlainen suhde voi muodostua historiaan, kulultaan tiedettyyn 
ja kuviteltuun, mutta ajan ja luonnon liitossa myös aistittavaksi tulleeseen. Myö-
täelävän luontosuhteen kaltaista historiasuhdetta ei vaivaa vastakkain asettumises-
ta seuraava kamppailu, joka menetettäessä sysäisi ihmisen tuntemaan alistumista 
ja katkeruutta. Myöntyminen historialle on kuin hyväksyvää ja kiitollista lahjan 
vastaanottamista – lahjan, joka merkitsee ymmärrystä omasta ainutkertaisuudesta 
suhteessa ihmisyyden perusolemuksen jatkuvuuteen. 

”Vanhuudessa viehättää se, ettei tule kukkoiltua ts. ajateltua, että olisi joten-
kin erityinen henkilö tässä maailman historiassa. Viehätys siihen, miten suku-
polvet liittyvät toisiinsa. Tänä aamuna juteltiin tytön ja hänen kavereidensa 
kanssa, miten tässäkin keittiössä on istunut lapsia hurjasti eri aikoina. Histo-
riallinen kerrostuneisuus auttaa jäsentämään omaa elämää, suhteuttamaan 
laajempiin puitteisiin.” (PA11) 

Täydellinen paikka vastaa kaipuuseen löytää turvaa, jotta ei oltaisi heitteillä saa-
matta vastauksia tiedostamattakin vaivaaviin kysymyksiin olemassaolon mielek-
kyydestä. Autuaaksi tekevä lumoutuminen on siksi rauhaa ja levollisuutta sen vas-
tatessa ihmisenä olemiseen sisäistyneeseen ihmettelyyn elämän jatkuvuudesta 
maailmankaikkeuden arvoituksen äärellä.1213 Ihminen voi tietoisesti palata elvyt-
tävien kokemusten lähteille, kokemaansa täydelliseen paikkaan. Situaation väis-
tämättömien muutosten vuoksi hakeutuminen paikkaan uudelleen voi tietysti tuot-
taa pettymyksen. On kuitenkin myös yksilöön vetoavilta merkityksiltään niin 
vahvoja paikkoja, että elpyminen voidaan kokea yhä uudelleen kokemuksellisista 
vivahteista huolimatta. Ihminen myös kantaa mukanaan muistoja aiemmista ko-

                                                        
1213 Vrt. Stenros 1992, 319-321. Stenrosin mukaan paikan myyttinen luonne syntyy ihmisen yhdenty-
essä kokemuksellisesti maailmankaikkeuteen. Vastaavasta kosmisesta ulottuvuudesta täydellisenä es-
teettisenä kokemuksena ks. Arnold Berleant, Living in the Landscape. Toward an Aesthetics of Envi-
ronment. University Press of Kansas. Lawrence 1997, 170. 
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kemuksista, jotka tulevat osaksi uutta paikankokemusta.1214 Paikka voi siten rikas-
tua merkityksiltään kylläiseksi, jolloin se tuttuudessaan tulee yhä omemmaksi. 
Jatkuvuudessaan täydellinen paikka säilyttää kykynsä elää ihmisen elämän myötä 
murheessa ja ilossa. Mahdollisuus hakeutua elvyttävään paikkaan on tärkeä jak-
samisen ja ihmisenä kasvun kannalta.1215 Koti voi olla tällainen paikka, joka ko-
konaisuudessaan tai joiltain ominaisuuksiltaan tekee olemisen autuaaksi ihmisen 
kokiessa siihen täydellistä yhteenkuuluvuutta. 1216 Myös historiallinen kaupungin-
osa voi virittää tällaisen perimmäisen kotona olemisen tunnelman tai erityisesti 
sen jotkin ominaisuudet. 

”Kun muutettiin vaimon kanssa tähän ja kunnostettiin kiinteistö, niin päätet-
tiin, että tänne tullaan jäämään. Sillä silmällä ollaan rakennettu. Kun re-
montti valmistui vaimo kuoli syöpään alle kuukaudessa. Perikunta olisi ha-
lunnut heti myydä, mutta kun minulle selvisi oikeus jäädä, niin päätin jäädä 
niin kauaksi aikaa kuin mahdollista. […] 16 vuotta on asuttu yhdessä. […] 
Siellä on meidän tavarat. Vaimo keräsi vanhaa tavaraa. Uutta on vain ihan 
välttämätön. Ne sopii tänne ja suurin osa on varta vasten tänne ostettu. Nii-
den kanssa meinaan elää. […] Koti on A ja O. Sen pitää olla sellainen, että 
olet osa sitä. Kun astut sisälle, niin se on se paikka, missä sitten olet, missä 
viihtyy ja haluaa olla. Se merkitsee hyvin paljon, vaikka olen nyt yksin. Kaksi 

                                                        
1214 Berleant 1991, 97-98. Berleant toteaa, että kokonaisvaltaisuudessaan esteettisessä kokemuksessa 
välitön aistihavainto täydentyy aina myös muistin ja mielikuvituksen myötä. Elämme tilanteissa edel-
leen myös aiempia kokemuksia. 
1215 Vrt. Kyttä 2004, 51. Kyttä kirjoittaa paikoista, joihin ihminen voi palata tarpeessaan irtautua ”ko-
konaan toiseen maailmaan”. Tällöin niillä on jatkuvuutta omiin maailmoihin vetäytymisen ja mielen 
vaeltamisen sijoina. 
1216 Horelli-Kukkonen 1993, 149-151, 176-177. Horelli-Kukkonen on huomannut tutkimuksensa asu-
kashaastatteluiden perusteella asuntojen sisältävän parhaimmillaan ns. henkireikätiloja, joissa asukas 
kokee ykseyden tilaan arkielämänsä ylittymisenä tai arjesta irtautumisena. Asunto voi olla sitä koko-
naisuudessaan tai joiltain osin. Henkireikätila liittyy luovuuteen, elämän merkityksellisyyteen sekä 
onnistuneeseen minuuden rakentumiseen. Ihmisen itsensä etsimisen edellyttäessä mahdollisuutta olla 
luova henkireikätilan psykologinen merkittävyys perustuisi siihen, että ihminen voi keskellä arkea löy-
tää omassa kodissaan sellaisen todellisuuden tilan, joka tekee mahdolliseksi luovien voimien syntymi-
sen ja purkautumisen. Viitaten D.W. Winnicottiin Horelli-Kukkonen pitää luovuudessa olennaisena 
mahdollisuutta leikkiin, sillä vain leikkiessä ihminen olisi kykeneväinen käyttämään persoonallisuut-
taan kokonaan. Ihmisen minää luovasti integroiden henkireikätila tarjoaa elämyksen levosta ja luovas-
ta energisoitumisesta ollen vaikutukseltaan ihmistä eheyttävä ja elvyttävä. Horelli-Kukkosen kuvaama 
lepo ja energisoituminen viittaavat siihen, että kyseessä on eräänlainen mahdollisuuksien tila, joka ei 
kuitenkaan pakota mihinkään. Ilmaus arjen ylittymisestä johtaa puolestaan helposti mielikuvaan siitä, 
ettei kokemus kuuluisi arkeen. Kysehän on kuitenkin siitä, että koetaan irtaannuttavan lähinnä arjen 
rutiininomaisesta harmaudesta. Käytän siksi itse mieluummin ilmaisuja arjen lumoavuus tai autuus, 
jolloin kokemus voidaan ymmärtää arkeen sisältyvänä, vaikka vain hetkellisinäkin väläyksinä ja huip-
puhetkinä. 
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pientä mäyräkoiraa on jäänyt. Ne ovat minun lapset, joiden kanssa seurustel-
laan.” (PAY13) 

Viehtymystään vanhoihin taloihin ja historialliseen ympäristöön haastateltavien 
oli usein vaikea selittää syvimmiltä merkityksiltään.1217 Vanhassa vetosi se jokin, 
mutta mikä. Kokemusten mieluisuuteen liittyi selvästi kuitenkin mahdollisuus hil-
jentyä ja rauhoittua. Vanhassa koettiin saatavan aikaa itselle, mahdollisuus vetäy-
tyä ja latautua. Ympäristö koettiin rauhoittumiseen erityisesti kutsuvana ja pysäyt-
tävänä. Vanhaa aistien saatettiin tuntea oltavan kotona, ei vain vanhassa talossa 
asumisen merkityksessä, vaan aikojen kulumiseen erottamattomasti uppoutuen, ja 
saatavan voimaa tulevaan tuntemalla yhteyttä menneeseen. Kokemus voidaan tul-
kita irtautumiseksi olemassaolon kokonaisvaltaisuutta pirstovista stressitekijöistä 
yhdentymällä nykyhetkeä laajempiin ajallisiin ulottuvuuksiin. Kokemuksissa oli 
hartautta.1218 

”Sen verran voin mainita, kun viikonloppuna on hiljainen hetki illalla, niin 
mieluiten menee tuonne vanhalle puolelle. Siinä on se jokin. Siellä on rauhal-
linen olla ja siellä tulee hyviä ajatuksia mieleen, että siellä tuntee olevansa 
kotona. Se tunnelma luo sen. Se vanha jollain tavalla rauhoittaa, ja siellä on 
hyvä olla.” (RA24) 

”Rauhallisuus, kun tulee tänne vanhaan kaupunkiin, niin tulee keskiajalle. Ei 
stressiä, pysähtyy istumaan ja katsomaan.” (PAY13) 

Kokonaisvaltaisuudestaan riisumaton esteettinen kokemus on ihmisen täydellistä 
liittymistä ympäristöönsä, menneestä tulevaan ja iänkaikkiseen jatkuvana proses-

                                                        
1217 Ympäristön historiallisen luonteen säilymisen merkityksestä ks. myös Suikkari & Reinikainen 
2006, 52. Vanhojen puukaupunginosien asumisviihtyisyyttä koskevassa tutkimuksessaan kirjoittajat 
toteavat asukaskyselyiden perusteella historiallisuuden olevan yksi olennainen alueiden tunnistetta-
vuuteen liitetty piirre puumiljööluonteen ohella. Alueen tunnistettavuutta koskeneeseen, neutraaliin 
kysymykseen annetut vastaukset sisälsivät kirjoittajien mukaan varsin usein arvolatauksia ympäristön 
säilymisen puolesta esim. Raahen vanhan kaupungin osalta. 
1218 Historiallisen liikuttavuudesta pyhyyden kokemuksena ks. Berleant 1997, 172; Yi-Fu Tuan, Pas-
sing Strange and Wonderful. Kodansha International. New York 1995 (1993), 219; Pallasmaa 1994, 
18. Pyhyyden ja hartauden kokemuksen selittämättömyydestä ja vaikeudesta ilmaista käsittein ks. 
Rauhala 2005, 29-35. Paikan selittämättömästä vaikuttavuudesta pyhyyden kokemuksena ks. myös 
Berleant 1992, 76. Pyhyyden kokemisesta arkisessa ympäristössä ks. Horelli-Kukkonen 1993, 150. 
Asumiskokemuksia tutkittuaan Horelli-Kukkonen on havainnut, että ns. maallisissa tiloissa, kuten 
asunnossa, saatetaan kokea arjen ylittävää ihmisen ja ympäristön ykseyttä. Tilan metafyysinen elä-
myksellisyys voi lähetä jopa hartautta tai pyhyyttä. Tiloja, joissa ihminen ylipäätään tuntee kokemuk-
sellista yhdentymistä ympäristöönsä, kirjoittaja kutsuu henkireikätiloiksi. Tutkimushaastatteluihinsa 
perustuen hän toteaa, että elämyksellisyyttä voi olla vaikea ilmaista sanoin. Merkitys on tulkittavissa 
pikemminkin tunteita ilmaisevista eleistä kuin käsitteellisestä ilmaisusta. 
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sina. Vanhan Porvoon merkitystä kysyttäessä seuraavan haastateltavan henkinen 
yhteys menneeseen tuo hänen kokemaansa ympäristön kauneuteen myyttisen ja 
pyhän ulottuvuuden. Vanhojen rakennusten ”mieletön kauneus” ei ole vain havai-
tuissa pinnoissa, muodoissa ja suhteissa, vaan myös niiden herättämissä, mieltä 
suuresti liikuttavissa ja olemassaolon luonnetta ilmaisevissa merkityksissä. 

”Historian jatkuvuus, elämisen jatkuvuus, ollaan täällä vaan jonkun aikaa. 
Ennen meitä on ollut muita, meidän jälkeen tulee muita. Sen ymmärtää hyvin 
konkreettisesti. Tämä mieletön kauneus, mikä on näissä vanhoissa rakennuk-
sissa. Tajuaa koko ajan, kokee kiitollisuutta, että saa asua näin, ja miten har-
valla nykyään on tällainen mahdollisuus. Koko ajan tämä panee miettimään 
elämisen arvoja, myös menneitä aikoja, skaala. Se vaikuttaa, että olen ollut 
täällä paljon lapsena, vaikka en asunut. Isän puolen suku on täältäpäin. 
Konkreettisesti ajattelee ihmisiä, joita ei enää ole.” (PA02) 

Ihminen voi toki kokea harrasta levollisuutta puitteiltaan suotuisassa uudessakin 
ympäristössä. Ellei uusi voisi lumota, ei arkkitehtuurin luominen olisi enää miele-
kästä. Ajatonta on vastata inhimilliseen ihmisyyteen. Uusi ei suo kuitenkaan mah-
dollisuutta havaita ajan kuluneen jo pitkään.1219 Mennyt aika tuo vanhaan taloon 
ulottuvuuden, jonka syntyminen ei ole ihmisen käsissä. Ihmisen käsissä on kui-
tenkin mahdollisuus saatella suunnittelemansa ja rakentamansa uusi ympäristöte-
kijä kohti ajan ja luonnon vaikutusten vastaanottamista siten, että sen parissa voi-
taisiin aikanaan kokea yhteyttä menneeseen. Samalla se tuo tähän hetkeen toivoa 
tulevasta. Uuden tulisi ylipäätään kestää riittävän pitkälle tulevaisuuteen sekä teh-
dä se ihmiselle elämyksellisellä tavalla – patinoituen ja kiinnostusta herättäen. 

”Tällaisia lattioita ei uuteen saisi. Lattiassa on kolojakin, koska joskus on 
hakattu puita sisällä. Kynnyksestä näkee, että on satoja vuosia kävelty. Ajan 
patinaa ja tunnelmaa ei rahalla saa.” (PA03n) 

 

                                                        
1219 Ajan merkityksestä ks. myös Ove Hidemark, Dialog med tiden. Anders Nyborg Privattryck. Ha-
derslev 1991. 
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Kuva 42. Talossa Vanhan Raahen Saaristokadulla. Asukas piti tärkeänä säilyttää askel-
ten kuopalle koloamat kynnykset, koska ne toivat hänen mieleensä mökin menneisyy-
den merimiesperheiden asuttaman kadun varrella. (Kuva: Elisa El Harouny, 2002) 

Jotta arkkitehtuuri voisi näyttää ajan kulumisen kauneuden, tulisi uutta rakentaa 
tulevaksi mahdollisuudeksi kokea mennyttä. Ollessaan tällöin luonnon kiertoon ja 
ihmisenä olemisen tapoihin vastaavaa se toteuttaisi inhimillisyyden perimmäiset 
edellytykset jo uutena. Kyse ei ole vain materiaalin ja rakenteellisten ratkaisujen 
vanhenemisen tavasta. Ihmisasumuksessa on tietysti olennaista myös se, miten se 
vastaanottaa elämää. Koska paikat syntyvät ihmisen ja ympäristön kokemukselli-
sesta yhteenkuuluvuudesta, on merkittävää, miten ympäristö sallii ihmisen asettua 
huomaansa kokijana, kokonaisvaltaisena vai puutteellisena. Riippuu myös ihmi-
sen halusta ja kyvystä olla kokonainen puutteellisen sijasta. Kun ihmiselle anne-
taan mahdollisuus täyteen ympäristösuhteeseen ja hän ottaa sen vastaan, tulee ra-
kennuksesta talo, jolla voidaan kokea olevan eletyn elämän mukainen sielu. Sa-
malla tavalla vanhalle on annettava mahdollisuus tulla aina vain vanhemmaksi 
asumisen keston ilmaisuna, sekä merkityksenannon kohteena että konkreettisten 
jälkien kantajana. 

”Olen käynyt nämä raahelaiset kodit aika hyvin läpi, kun on ristiäisiä ollut 
paljon. Niin minä en uusista taloista sillä tavalla tykkää. Vanhassa on se sielu 
ja henki. Kun ihmiset ovat pihoja ja taloja asuneet pitkään, niin ihan niin 
kuin siinä tarttuisi jotain siitä ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta. Sitten kun 
uutta taloa ajattelee, niin se voi olla hieno, mutta siitä puuttuu jotakin. Sa-
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moin nämä pihat, uudet pihat, kun siinä on nurmikkoa ja pari pensasta, niin 
ne on jotenkin kuolleita. En itsekään ymmärrä, mikä siinä on se ero.” 
(RA28m) 

”Vanhalla talolla on oma henki. Uusi talo on hengetön. Se vasta rupeaa muo-
toutumaan.” (PA08) 

Vanha talo oli monelle haastateltavalle paitsi konkreettinen niin myös henkinen 
koti. Suoraan kodin merkitystä koskevat kysymykset osoittautuivat silti selkeästi 
vaikeimmiksi vastata. Aihe oli intiimi, omaa itseä välittömästi koskeva. Kotia ku-
vaavia sanoja ei ollut välttämättä helppo löytää. Osasyynä tähän saattaa olla se, 
että kokemus kodista perustuu kokonaisvaltaisuudessaan merkittävältä osalta tun-
netiloihin, jolloin se ei ole rationaalisin selityksin purettavissa. Ihminen voi olla 
niin yhtä kotinsa kanssa, että olennaisinta on mahdoton kuvailla käsittein. Vastaa-
jat liikuttuivat jopa kyyneliin ja pitivät puheessa taukoja hiljentyessään mietti-
mään asiaa. Kokiessaan kysymyksen vaikeaksi jotkut halusivat siirtää sen haastat-
telun loppuvaiheeseen, otettavaksi esille kaikessa rauhassa vasta ns. asiakysymys-
ten jälkeen. Joku saattoi närkästyäkin tai ohittaa kysymyksen huumorilla halua-
matta paljastaa kotiaan – sisintään. Joku toinen saattoi vältellä kodin intiimin puo-
len avaamista ryhtymällä kuvailemaan asunnon fyysisiä puitteita kuten tilaratkai-
suita, pinnoitteita ja kalusteita. Suuri osa haastateltavista antoi kuitenkin hyvin 
tunnepitoisia, suorastaan hartaita vastauksia.  

”Vaikea kysymys, koska mennään jo henkimaailman puolelle. Olisi helpompi 
kirjoittaa essee. Perusturva, äidin korvike, äidin syli – koti on paikka, jossa 
voi helpolla elää, tuntea itsensä. Paikka, joka on jollain lailla oma ja kuvaa 
omaa persoonallisuutta, elämäntyyliä, mutta myös palvelee.” (PA02) 

Kodin ilmauksissa oli usein havaittavissa metafyysinen ulottuvuus vastaavalla ta-
valla kuin suhtautumisessa ympäristön historiallisuuteen. Kodin kuvauksissa pur-
kautui syvimmillään ajatuksia ihmisenä olemisen perimmäisestä luonteesta. 

”Tämä on hirveän rakas, olen tykännyt olla tuolla pihalla, kontallaan tai kyy-
kyssä kitkeä noita rikkaruohoja, kaivaa tuota maata ja kaikkea semmoista. 
Mutta toisaalta se, että pitää olla valmius lähteä koska tahansa, mihin tahan-
sa, jättää kaikki taaksensa. Eikä sillä tavalla saa kiinnittyä väärällä tavalla 
asuinpaikkaan, kiveen, puuhun kantoon tai johonkin semmoiseen. […] Mutta 
kyllä mulla on semmoinen, että en ihan hetkessä olisi tästä luopumassa. Ihan 
oikeasti haluaisin asua, niin paljon kuin elinpäiviä on, niin tässä. […] Ja ol-
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laan me sitä pohdittu, että ehkä selvintä olisi, että penskat sitten myy ja jakaa 
rahat. Ei jää sidoksia, eikä kiinnikkeitä kenellekään mihinkään. Ei kynsin 
hampain. Toisaalta tämä on ollut hirveän rakas ja monet asiat täällä on ollut 
rakkaita, mutta jotenkin minä ainakin henkisesti kehityn siihen, että olen val-
mis jättämään kaiken, jos haluaa. […] Koti on se, missä sä olet ja missä sun 
perheenjäsenet on. Ja siinähän se on, jos on tyytyväinen ja onnellinen, ja on 
mukavaa olla yhdessä. […] Seuraava asumus meillä voisi olla ihan hyvin 
teltta tai kota, jossa voi pitää nuotiota. […] Ihmisen perusluonto on nimittäin 
sellainen, että se on paikallaan pysyvä, pesää rakentava elukka. Jokaisella 
eläimellä pitää olla oma kolo, mihin se ryömii, mutta sitten ihminen on myös-
kin muukalainen, joka kiertää ja kuljeksii ja etsii koko ajan.” (RA28n/m) 

Kodissa tuli voida myös olla oma itsensä. Koti korostui voimakkaasti omana 
paikkana maailmassa. Koti on paitsi minun, niin paikkaan kuuluvuuden tunteen 
huipentumana myös ihmisen minuuden ydin – minä. Ainakin kodin, täyttääkseen 
ihmistä elvyttävän tehtävänsä, tulisi olla sellainen paikka maailmassa, jossa ihmi-
nen voi säädellä situaatiotaan suotuisaksi sisällyttämällä siihen mieluisia seikkoja 
ja sulkemalla pois epämieluisia.1220 Olennaista olikin koota kodin turvaan itselle 
tärkeä, erityisesti läheiset ihmiset. Fyysinen ympäristö, seinät, joiden sisällä asut-
tiin, todettiin haastatteluissa usein kodin ihmissuhteisiin nähden luonnollisesti 
toissijaisiksi. Harva hylkäisi läheisiään pakottavassa valintatilanteessa. Ihmisen 
asunto ei ole välttämättä hänen kotinsa paikkaan kuulumisenkaan merkityksessä, 
jos suhdetta häiritsevät kielteiset ihmissuhteet. Asunto voi vastaavasti muuttua 
kodiksi päästäessä eroon paikkaan sitoutumista haitanneista tekijöistä. 

”Erohommaan liittyen tämä tuntuu nyt kodilta, kun täällä ei ole enää emän-
tää. Se on paikka, mihin töiden jälkeen tulee, keitetään kahvit, rentoudutaan. 
Ei siinä mitään isompaa merkitystä ole.” (RA25) 

Koska ihminen on olemisessaan tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaali-
suuden muodostama kokonaisuus, vaikuttaa kaikkien näiden olemuspuolien välit-
tämä epäsuotuisuus tai suotuisuus ihmisen kokonaistilaan. Vaikka tärkeimpänä 
kodin tekijänä pidettäisiinkin hyviä ihmissuhteita, saattaa moni muu, esimerkiksi 

                                                        
1220 Vrt. Rauhala 1989 (a), 114. Kodin elvyttävää merkitystä painottaen Rauhala toteaa, että esim. an-
keisiin betonitaloihin alistettu ihminen ei välttämättä pysty omilla valinnoillaan luomaan niihin kehyk-
siin sellaista kodin ilmapiiriä, joka auttaisi häntä kestämään ja kompensoimaan vaikkapa työn rasituk-
sia. 
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kehollisuuden myötä vaikuttava epäsuotuisuustekijä heijastua myös ihmissuhtei-
siin. 

”Turvallisuus. Koti on kokoontumispaikka. Monelle koti on se perhe. Yhdes-
säolopaikka luonnollisesti, vaikka ei aina niin itsestään selvä sekään. Koti on 
myös terveys. Pitää voida viihtyä niin, ettei terveys ole vaarassa.” (PL17) 

”Jos ei olisi kotia, kaikillahan pitäisi olla koti. Mitä sillä tarkoitetaan? Minä 
olen sellainen koti-ihminen, vaikka on monta kokousta vuodessa, mutta kyllä 
se koti on siellä se asema, jossa ollaan ja asutaan. […] Oma paikka, kotona-
han sitä, jos ei sitä olisi, niin ei sitä voisi olla näissä muissakaan. […] Jos 
sulla on epämukava, jos ihmisten suhteet, jotka asuu siinä sitä kotia, jos ei ne 
ole kunnossa, niin sehän on ihan sama millaiset seinät siinä on ympärillä. Jos 
toivotaan, että siellä on sellainen toimiva, osallistuva ja kantaaottava perhe, 
niin kyllä pitää olla nämä seinätkin, että se asuminen siinä menee niin kuin. 
Eihän sitä muuten ihminen, ne lähtee pois. […] Joidenkin on pakko asua 
epämukavassa, nimenomaan vuokralla asuvat ihmiset tänäpäivänä, niin kyllä 
se koti pitää luoda sitten jollain muulla, kuin niillä seinillä. Ei ne seinätkään 
niin, mutta et ehkä niin voi perustaa sitä, kuin jossain tuolla, kun asut omako-
titalossa.” (RL37) 

Kodin aineellisilla ominaisuuksilla paikan tekijöinä on väistämättä suuri merkitys 
myös elämäntapojen ja -arvojen kannalta. Ihmisen tulisi voida tuntea niiden to-
teuttavan häntä itseään, tarvittaessa konkreettisesti muokatenkin. Useimmille 
haastateltaville juuri vanha talo historiallisessa ympäristössä oli hyvin rakas kodin 
rakentumisen tekijä. Olihan siihen itse hakeuduttu. Vanha talo saattoi olla kodin 
kokoamista merkittävästi vahvistava paikan ominaisuus, omien arvojen konkreet-
tisena esityksenä elämäntaitoa ilmaiseva. Näin koti merkitsi kokemusta elämän 
mielekkyydestä ja jatkuvuudesta. Koti saatettiin kokea historiallisesta ympäristös-
tä erottamattomaksi. Vanhan miljöön arveltiin myös vetoavan sellaisiin ihmisiin, 
joille koti omaa elämää kokoavana tekijänä olisi erityisen tärkeä. 

”Tietenkin se, että kun on sielultaan näille vanhoille antautunut, niin tieten-
kin on tärkeää, että meillä on hyvä asua. Ja toivottaisiin myös, että lapset vie-
lä asuisivat tätä paikkaa. Tietenkin kun vanha kiinnostaa, niin pysyisi jälki-
polville, se on semmoinen toinen ajatus sitten. […] Kyllä meillä on sillä ta-
valla vain, että se talo on ykkösasia. Eli halutaan, siinä on niin kuin tavallaan 
semmoinen kaksijakoinen homma, ensinnäkin asua miellyttävässä paikassa ja 
myös koko perhe, koska meillä on pieniä lapsia vielä. Toinen on, että jollain 
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tavalla halutaan, että tämä säilyy, jollakin tavalla on semmoinen siellä taka-
raivossa. Voi sanoa, että oikeastaan on elämäntehtävä. Jotenkin sillä tavalla 
voisi kuvata. […] Missään tapauksessa ei haluta tätä markkinoille myydä. 
Toivotaan, että se säilyisi lapsille. Ollaan me niin paljon tehty. On ensiksikin 
haluttu tämä paikka ja tehty niin paljon työtä, eikä haluttaisi kyllä markki-
noille sitä, halutaan pitää. Sanotaan näin, että se ei ole myytävänä.” (RA24) 

”On tosi vaikea vastata. Yksi asia on se, että on saanut remontoida ja kun-
nostaa oman maun mukaan. Luulen, että kaikilla, jotka asuu tällaisella alu-
eella, kodin merkitys on erittäin suuri. Ei ole vain joku paikka, minne men-
nään ja missä ollaan, vaan se on tosi suuri osa elämää.” (PA03n) 

Puukaupunkiympäristön ominaisuuksien saatettiin kokea aivan konkreettisesti 
auttavan itselle tärkeiden asioiden kokoamisessa. Tärkeä kodin tekijä voikin olla 
sen suomat mahdollisuudet erilaisiin kokoamisen tapoihin. Esimerkiksi raahelai-
nen porvaristalo pihapiireineen suo sijaa koota suku ympärille, kun monessa ny-
kyasumisen muodossa mahdollisuus pelkistyy vain ydinperheeseen. 

”Kyllähän se on tärkeä. On ollut 5 lasta ja 8 lastenlasta, pian on 5 lastenlas-
tenlastakin. Suku kokoontuu aina silloin tällöin. On hyvä, että täällä on tilaa 
silloin majoittaakin niitä. Kesällä täytin 85 vuotta. Ei ollut yleistä vastaanot-
toa, mutta sukulaisia oli täällä yli 40, koti- ja ulkomailta. Eli se on suvullekin 
ollut tärkeää, että tällainen on, vaikka me nyt asutaan vaimon kanssa kahdes-
taan. On ollut kuitenkin mielekästä pitää näin paljon tiloja.” (RA35) 

Kun vanhaa ympäristöä luonnehdittiin parhailta puoliltaan rauhoittavaksi, hiljai-
seksi ja turvalliseksi, näitä samoja ominaisuuksia toivottiin useimmiten kodilta. 
Siksi juuri vanha talo ympäristöineen saattoi tuntua hyvältä puitteelta oman kodin 
muodostamisessa. 

”Kotiin on mukava tulla. Paikka, missä hermo lepää. Kun on töissä yläasteen 
opettajana, on aika hässäkkä. Haluan kodilta rauhaa, ja nämä puitteet sen 
antavat.” (PA11) 

”Tänne on kyllä kiva tulla, täällä on hyvä olla. Kyllä se paras paikka on. 
Täällä rauhoittuu ja täällä on hyvä hengittää. Kyllä kai se on se rauhallisuus. 
En osaa oikein muuta sanoa.” (RA23) 

Asettuminen asumaan historialliseen ympäristöön herätti ajatuksia myös kotiutu-
misesta. Paikan kokeminen läheiseksi on ihmisen inhimillistä sopeutumista ympä-
ristöönsä eli kotiutumista. Kotiutumisen ominaisuutena voidaan pitää samastu-
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mista, jolloin ihminen identifioituu paikan kanssa.1221 Vanhaan taloon samastu-
mista värittävät sen tarjoamat runsaat lähtökohdat kuvittelulle. Asumisen jäljet ja 
jopa muutaman vuosisadan ajan kerrostuneet rakennusvaiheet herättävät kysy-
myksiä. Virinneiden mielikuvien kokeminen mieluisiksi edistää kotiutumista. 
Vanha talo saattaa siksi tuntua nopeasti kodilta. 

”Asuisin mielelläni uudessakin talossa. Meidän piti rakentaa itse, mies olisi 
suunnitellut, oli tonttikin. Se olisi ollut upouusi, mutta kodintunne ei olisi 
varmasti syntynyt niin nopeasti kuin tässä. Se olisi ollut seiniä, ikkunoita ja 
materiaaleja. Historiallisuus ja kerroksellisuus auttaa kodintunteen muodos-
tumisessa.” (PA11) 

”Mielikuvitus lähtee liikkeelle, tarinat, asiat ja historia. Tuntee olevansa 
enemmän osa sitä jatkumoa, kuin jos asuisi ihan uudessa rakennuksessa. It-
selle en ole koskaan rakentanut uutta. Mulle on hirveän tärkeä, että siellä on 
joku toinen asunut. Tulee mietittyä, miten ne on eläneet siellä.” (RAV43) 

Kulttuurin jatkuvuuden ylläpitäminen on eräs suojelua kannatteleva peruste.1222 
Ympäristöön sisäistyneestä historiallisuudesta kumpuavat vaikutukset eivät ole 
vain aineellisena aistittavassa olomuodossa vaan myös muistoina, kertomuksina, 
mytologioina, tapoina ja rituaaleina.1223 Asumisen jatkuvuus ei ole vain entisille 
asuinsijoille, niiden aineellisiin puitteisiin asettumista. Kyse on myös siitä, miten 
kokee ihmisenä toteuttavansa paikan asumisen perinnettä samastumalla sitä asut-
taneisiin ihmisiin, kuvitteellisiin tai tiedettyihin. Samastuessaan ihminen voi 
muistaa aina silloin tällöin kahvia juodessaan, että kuppi on kohonnut tässä ikku-
nan ääressä jo hyvin monen huulille. Ihminen asettuu paikan kertomuksiin, tari-
noihin ja myytteihin, tullen omaksumalla niiden osaksi ja antaen niille itsestään 
myös uutta. Tunne jatkuvuudesta merkitsee sitä, että olemme peräisin jostain ja 
kohti jotakin. Emme elä vain tätä hetkeä. 

                                                        
1221 Rajanti 1999, 44. Rajanti tarkastelee kotiutumisen olemusta viitaten Franco La Ceclan luonnehdin-
toihin asumisen antropologiasta teoksessa Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare (1993). Ra-
janti kirjoittaa: ”Asumisen kuvaus on minun itseni kuvaus, sillä minä en ole abstraktisti, vaan aina jos-
takin kotoisin. Kaupunki, jossa asun on yhtä kuin minä, ja minä olen se kaupunki, se kortteli, ja se ka-
tu jolla asun.” 
1222 Lilius 1999 (1965) (b), 17. Liliuksen mukaan yksi rakennussuojelun liikkeellepaneva voima on 
pyrkimys saavuttaa tunne kulttuurin jatkuvuudesta. Jatkuvuuden ylläpitäminen perustuu hänen mu-
kaansa ihmisen tarpeeseen sitoutua tiettyyn kehityslinjaan ja tarkastella itseään aikaperspektiivissä. 
1223 Berleant 1991, 92. 
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”Onhan se niin, että tässä on niin monta sukupolvea asunut ja elänyt. Se on 
oikeastaan aika jännä, sitä kuvitellaan, että se on niin erikoista tämä henki-
lökohtainen. Ja tottakai se onkin se henkilökohtainen elämä, mutta periaat-
teessa samat vaivat ja kitinät on eletty ja joka sukupolvi elää. Se on musta 
jännää, että tässä on syöty, juotu ja eletty ihan samalla tavalla kuin nykyisin-
kin. […] Näitähän ei enää hirveästi ole tällaisia puukaupunginosia, kohtuul-
lisen kokonaisia. Onhan se arvokasta, se on historiaa, ja siinä pystyy hyvästi 
kuutioimaan tätä omaakin. Nykyaikana tuntuu aina, että ihmisillä on vaikeaa 
ja kiirettä, mutta ei ihmiset koskaan ole näin helposti eläneet kuin nykyisin. 
Kyllä ne on paljon vaikeammin tässäkin mökissä eläneet.” (RA30) 

”Minäkin olen viidennen polven raahelainen, ja kun vanhemmat tietää noita 
vanhoja juttuja, niin kyllä se semmoinen on mukavaa, kun täällä Raahessa 
kulkee, ja varsinkin tämä Vanha Raahe. Sen tietää sen historian, miten nämä 
kaikki on rakennettu ja miten se on kehittynyt ja tullut. Kyllä se merkitsee, et-
tä se on tämmöinen lapsuudenaikainen maisema tämä Vanha Raahe. Kyllä se 
sellainen kotipaikka on, ja tuntuu, että on mukava asua täällä.” (RA33) 

Kotiutuminen ei ala nollasta, vaikka olisi vasta muutettu taloon tai seudulle. Sa-
mastuessaan ihminen suuntautuu tuleviin koteihinsa oman menneisyytensä perus-
teella. Oman elämänkokemuksen mukainen maailmankuva määrittää osaltaan ta-
pahtumaa. Maailmankuvaan latautunut merkitysaines vaikuttaa siihen, minkälai-
sena ihminen talon samastumisen prosessissa ottaa. Talo tulee olemaan sellaisena 
vain hänelle. 

”Olisi aika rankkaa lähteä, mutta monista paikoista on nytkin pystynyt luo-
pumaan. Se jää sitten muistoihin, ja tavallaan ne kaikki paikat on osa sitä ko-
tia, mitä me kuljetetaan mukana. Me muistellaan, missä ollaan asuttu. Tämä 
on oman aikansa. Voidaan jäädäkin, mutta ei koskaan tiedä.” (RAV43) 

Kotiutuminen on myös luopumista. Kotiuduttaessa johonkin tehdään samalla va-
lintoja luopua jostain muusta. Koska kotiutumisen syvenevässä kiintymyksessä 
sitoudumme asioihin, joista emme haluaisi luopua, on luopumisen ajatus kotiutu-
misen puolena tässäkin mielessä alati läsnä. Luja kiintymys paikkaan merkitsee 
tunnetta elämän jatkumisesta halukkuutena kotiutumisen prosessiin. Kuuluvuu-
dentunne haluttomuutena luopua paikasta omaehtoisesti saattaa taas tuoda mie-
leen sen, että luopuminen on joskus väistämätöntä – viimeistään aikanaan kohdat-
tavana elämän päättymisenä. Syvässä paikkaan kuuluvuudessaan, pyhässä ja 
myyttisessä, ihminen on sisäistänyt elävänsä tätä asiantilaa kohti. Vasta sopu luo-
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pumisen kanssa voinee merkitä tuskatonta, täydellisen paikankokemuksen levol-
lista rauhaa. Haluttomuus sitoutua paikkoihin alituisesti muuttaen samoin kuin 
kyvyttömyys elää historiallisen parissa sitä vaalien voivatkin merkitä pakoa luo-
pumisen väistämättömyydestä. Näin ajatus väistämättömästä luopumisesta peittyy 
omaehtoisen luopumisen tuottamaan tunteeseen itsemääräämisestä. Vahva kiin-
tymys paikkaan ilmaistiin haastatteluissa hyvin usein tuomalla esiin eläminen 
kohti väistämätöntä, omista pyrkimyksistä vapaata luopumista. 

”Ei, en muuta mihinkään kerrostaloihin. Rivitalon pätkää nyt voisi ajatella – 
mutta ei täältä kyllä lähdetä yhtään mihinkään. Viekööt sitten pää edellä. Ja-
lat edellä mua ei viedä mihinkään.” (PAY15) 

Kuva 43. Joenrantatontti Vanhasta Porvoosta. Tonttia on asuttu keskiajalta lähtien. 
Koko tuo aika tarjoutuu myös nykyasukkaan asumisen ulottuvuudeksi hänen antautu-
essaan elämään historian myötä. (Kuva: Elisa El Harouny, 2003) 

Ihminen, joka hoivaa taloaan sen patinoituneita pintoja vaalien, varoen poistamas-
ta merkkejä historiasta, iästä ja ajankulusta, hoivaa omaa suhdettaan elämän 
myyttisiin ulottuvuuksiin.1224 Hän on sovussa historiallisen ympäristön kanssa, 
                                                        
1224  Vrt. Nevanlinna 2004, 22-25. Nevanlinna toteaa historian olevan osa itseyttämme, sitä miksi 
olemme tulleet. Näin historiaansa, juuriansa, vaaliva ihminen vaalii samalla itseään. 
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mikä merkitsee hyväksyntää oman itsen suhteesta ajan iäisyyteen. Hän ei kiirehdi 
poistamaan satavuotisia tapettikerroksia. Hän kulkee mielellään kuluneita, jo mo-
nen sukupolven askeltamia portaita. Hän ei pelkää ajatusta siitä, että kuuluu jos-
kus itsekin menneisiin sukupolviin.1225 Onhan hän jo samastunut edelläkävijöihin-
sä. Päinvastoin nöyryys rauhoittaa, tasaannuttaa kiihkeän pyrkimisen jonnekin, 
joka estäisi näkemästä sitä, mikä on elämässä arvokkainta juuri nyt. Historiallisen 
ympäristön lumous on ihmisen ykseyttä iäisyyteen ja turvaa sukupolvien syleilys-
sä. Ihmisessä korostuu herkkyys vastaanottavaisuuteen sen sijaan, että kaiken tu-
lisi olla omissa käsissä – tehtävissä, päätettävissä ja muutettavissa. Suhteen sy-
vyys säätelee ihmisen itsensä tiedostamattakin sitä, miten hän muuttaa ympäristöä 
tarpeidensa mukaiseksi. Mahdollisuus lumouksen särkymisestä tekee etenemisen 
varovaiseksi. Elämäntavasta tulee periaatteeltaan restauroivaa. 

”Vaikka tämmöisen hirsitalon rakentaisi, niin siitä puuttuisi se aika. Eihän se 
vanha ole, jos vaihtaa jonkun listan, vaikka se on samannäköinen. Mutta kun 
se on uusi, niin se on uusi. Siitä on se sata vuotta hävinnyt johonkin.” (RA30) 

”Omassa talossa en muuttaisi yhtään mitään. Viranomaisten pitäisi kertoa 
muuttajille vaihtoehdoista. Kun uusi asukas tulee, ei hän tiedä ehkä mitään, 
eikä osaa edes kysyä, laittaako esim. punamultaa vai nykymaaleja. Ikkunare-
montteja tehdään, kun ikkunafirma heittää mainoksen sisään. […] Olen ylpeä 
Vanhasta Porvoosta. Käytiin tutustumassa Trosan kaupunkiin (Ruotsissa) ja 
ajateltiin lähestyä paikallista asukasyhdistystä EU-yhteistyön käynnistämi-
seksi. Heillä ei ole kuitenkaan mitään kiinnostusta vanhan korjaamiseen. Ta-
lot on jo materiaalisesti uusittu, lisätty tornia ja erkkeriä. Porvoo on aidom-
min vanha. Ehkä Porvoossa on ollut köyhää. Ei ole ollut varaa uusia. Sääs-
täväisyys on ehkä suomalainen luonteenpiirre. Solitanderin talo on hyvä esi-
merkki. Lattian alta löytyi vanhat lukot ja tsaarin teehuoneen vanhat paneelit 
liiterin seinään naulattuina. Yleensä vanhat pintamateriaalit vain peitettiin 
uudella, ei revitty alta pois. Nykyään tämä säästäväisyyden perinne on tosin 
katkennut, paljon uusitaan. Lähistöllä vanha talo on uusittu sisältä ultramo-

                                                        
1225 Patinan hävittämisestä kuoleman pelkona ks. Matti Sten, ”Arkkitehtuurin aika”, Arkkitehti 1999b, 
29. Arkkitehtuurin merkitysköyhyydestä ilman kosmista ulottuvuutta ks. Juhani Pallasmaa, Maailmas-
saolon taide – kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteista. Painatuskeskus / Kuvataideakatemia. Hel-
sinki 1993, 110-111. Pallasmaa kritisoi nykyajan viehätystä uutuuteen ja arkkitehtuurin perustumista 
ulkokohtaiseen muodonantoon vailla syvällisiä merkityksiä. Puhdas muoto tai muotomaailman run-
sauskaan ei säväytä ilman yhteyttä mielelliseen sisältöön: ”Ulkonaiset keinot eivät ole yhteydessä mie-
lelliseen sisältöön. Ne eivät jäsennä maailmaa eivätkä kerro mitään itsensä ulkopuolella olevasta, sen 
paremmin kosmoksesta kuin ihmisestä itsestäänkään.” 
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derniksi. Vanha kiinteä sisustus on hävitetty. Mikseivät menneet uuteen ta-
loon?” (PA06) 

Kuva 44. Ulkorakennuksen seinää Vanhassa Porvoossa. (Kuva: Elisa El Harouny, 1997) 

Kuva 45. Ajan patinoima portinsalpa Vanhasta Porvoosta. (Kuva: Elisa El Harouny, 
1997) 



 534 

Historiallisesta lumoutunut ihminen varjelee sen merkkejä luonnostaan. Hän ei 
ole yksinomaan esimerkiksi käytännöllisten seikkojen vietävissä.1226 Historialli-
sen kaupungin materiaalista autenttisuutta suojelemalla säilytetään itse asiassa 
mahdollisuutta ymmärtää ihmisyyttä mitä syvimmin, mahdollisuutta kietoutua 
maailmankaikkeuden huomaan menneen aistimisen herättäminä. Suojelumäärä-
ykset eivät vain ole omiaan luomaan mielikuvaa tällaisen mahdollisuuden tarjoa-
misesta. Tarvittaisiin muunlaisia vuorovaikutustapoja saattaa ihmiset ymmärtä-
mään, että he ovat elämän myyttisten ulottuvuuksien äärellä – nekin, jotka eivät 
sitä vielä ymmärrä. 

”Historiallinen ympäristö toimii samalla tavalla kuin urbaani ympäristö toi-
mii kokemuksellisena ympäristönä. Ei ole kyllä Museoviraston virallinen kan-
ta. Siinä on mahdollisuuksien kirjo, mitä voi tehdä, on voitu tehdä, minkälai-
sia asioita tulee. Se on sellainen dokumentaatio eletyistä mahdollisuuksista, 
sen voimalla kantaa eteenpäin. Se opettaa ja antaa ymmärrystä. Ja vielä ajan 
läsnäolo on voimaa antava ja lohduttava, sellainen erityinen merkitys. Histo-
riallisuus ja ajan läsnäolo, että siellä on ollut ihmisiä sukupolvia ennen mi-
nua. Konkretisoituu se, että vaikka jotkut vaikeat asiat tapahtuu ensimmäistä 
kertaa minulle, niin ne ei tapahdu maailmassa ensimmäistä kertaa. Ts. ympä-
ristö kultivoi ihmistä ja suhteuttaa asioita. Siksi pidän sitä tärkeänä koke-
muksellisena ympäristönä. Annetaan ihmisille se mahdollisuus. Eli tällöin to-
leranssi lähtee siitä, että alueella säilyy se todistusvoima, että ei saa ylisievis-
tellä ja viedä pois rosoisuutta ja pirstoa tunnistamattomaksi.” (MV49) 

Historiallinen ei kuitenkaan lumoa hengettömänä ja pakotettuna, elämälle vieraa-
na. Historiallinen on autuaaksi tekevää vain kokonaisvaltaisen kokemuksen mu-
kaisessa esteettisessä kokemuksessa, jolloin paikka saa täydellisen luonteensa ih-
misen ja ympäristön erottamattomuutena. Kun ihmisille annetaan mahdollisuus 
historialliseen, tulisi se onnistua antamaan tilaisuutena elää historiaa. Ihminen 
elää historiaa, kun hän voi sitä omaksua olemassaolon puoliltaan kokonaisena se-
kä suuntautua näiden merkityksenannon prosessiensa turvin tulevaan myös histo-
rian tekijänä. Näin ihmisellä on mahdollisuus elää kulttuuriaan kokien olevansa 
siihen osallinen. Vastaavasti historiallinen ympäristö voi silloin säilyä asumisen 
keston ilmaisuna ja luovuuden sijana ihmisen kokonaisvaltaisen ympäristösuhteen 
tuottamissa kulttuurin omaksumisen ja välittämisen tapahtumissa. 
                                                        
1226 Molemmat edellisistä haastateltavista (RA30) ja (PA06) olivat tehneet taloihinsa muutoksia. His-
torian ja patinoituneiden pintojen suuri henkilökohtainen merkitys sääteli kuitenkin voimakkaasti sitä, 
ettei muutoksia tullut tehtyä yksipuolisesti esim. käytännöllisyyden vaatimusten mukaisesti. 
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Historian tekijätkin ovat silloin monimuotoiset. Toinen voi rakentaa uuden ta-
lon saaden vastuuntuntonsa siitä, että ympärillä olevat talot ovat 200 – 300 vuotta 
vanhoja. Toinen voi poltella piippua takakuistilla ja tuumailla, että onpa mukava 
tuo vanha ulkorakennus tuossa. Sitä en missään tapauksessa lähtisi purkamaan 
niin kuin moni onneton on tehnyt. Olennaista on tuntea kiintymystä menneeseen, 
jolle tulevaa aineellista ja ideaalista perustetaan, sekä olla inhimillisesti läsnä ny-
kyisyydessä.1227 Myös uutta historialliseen ympäristöön rakentava voi olla – ja 
hänen tulisi olla – menneestä lumoutunut ja tehtävälleen siksi sukupolvien työstä 
vastuuta tuntien antautunut. 

”Mua kiinnosti se vaikeus siinä rakentamisessa, ongelmallisuus. Ei sillä ta-
valla, kuin naistenlehdissä sanotaan rakentamisesta, vaan ihan rakentamisen 
kautta. On tullut suhde tähän rakentamiseen. Toiset juoksee maratonia, on 
paljon jalanjälkiä. Mulla on suhde rakentamiseen samantyyppinen. Mua ru-
pesi kiinnostamaan se, että nyt olisi hyvin haasteellisen rakentamisen paikka 
(Vanhassa Raahessa). […] Sen vanhan talon hankkimisessa oli se, että panin 
ne erityisehdot sille rakentamiselle ja sille rakennukselle ikään kuin haasteel-
lisuus. En vanhoja taloja, myytäviä silloin kartoittanut vanhasta kaupungista 
tai tavallaan kartoitin, hain, mutta en löytänyt mieleistäni rakennusta, johon 
olisin innostunut sillä tavalla.” (RA29) 

3.6.7 Arvojen perusteltavuus ja intuitio 

Kulttuuriperinnön suojelun perustaksi on katsottu arvojen määrittäminen. Kysy-
mys suojelukohteiden arvosta on siksi jatkuvan pohdinnan ja filosofisten ajatus-
rakennelmien lähde.1228 Kohteeseen liitettyjen kulttuurihistoriallisten arvojen on 
määrä ohjata konkreettisia restaurointitoimenpiteitä.1229 Kulttuuriperinnön arvojen 
määrittämiseksi ja autenttisuuden selvittämiseksi edellytetään usein perusteellista, 
                                                        
1227 Tarkoitan inhimillisellä läsnäololla kokonaisvaltaista kokemistapaa, jolloin ihminen elää ja saa 
elää olemuspuoliensa eli tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden keskinäisen suhteutu-
misen varaista, täyttä ja rikasta, kokemuksellisista rajoituksista pidäkkeetöntä elämää. Holistisesta ih-
miskäsityksestä ja ihmisen olemuspuolista ks. esim. Rauhala 1989 (a), 27; Rauhala 1993, 92; Rauhala 
2005, 132-135. 
1228 Jokilehto 1999, 18. Jokilehto pitää arvojen osoittamista modernin suojelun avainkysymyksenä, 
vaikka ne voivat olla myös suhteellisia ja ristiriitaisia. Jarkko S. Tuusvuori & Milla Törmä, ”Mörri ja 
möykyt – suojelun vaikeudesta”. niin & näin 3/2003, 91. Kirjoittajat toteavat, että ammattipiireissä 
eniten päänvaivaa on aiheuttanut käsite ’arvo’. Suojelukohteiden luettelointi on heidän mielestään 
hankaloitunut filosofisten ongelmien puristuksessa. 
1229 Ks. Museoviraston antamaa restauroinnin määritelmää kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivana kor-
jaamisena http://www.nba.fi/fi/restaurointi_rakennuttaminen (luettu 30.1.08, päivitetty 1.8.07) 
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monitieteistä, ehdottoman totuudellista ja luotettavaa tietoa.1230 Kulttuuri kehittyy 
kuitenkin elämästä ihmisen olemassaololle luonteenomaisen kokonaisvaltaisuu-
den mukaisesti. Ihminen elää muutenkin kuin tietäen ja tiedostaen. Pitäytyminen 
analyyttisessä haltuunotossa pelkistää kulttuuria – eikä välttämättä edes olennai-
seen. Voidaan myös epäillä, onko olennainenkaan ylipäätään tavoitettavissa, kun 
jokainen yksilö kulttuurin tekijänä ja tulkitsijana on ainutlaatuinen. Kenelle olen-
naisuudet ovat silloin olennaisia? 

Suojelukäytäntö toimii varsin yleisesti siten, että arvo kriteereineen esitetään 
esimerkiksi lausunnossa, inventoinnissa tai muussa keskustelulle kovin suurta si-
jaa antamattomassa muodossa. Suhteellisen pienen asiantuntijajoukon esittäessä 
näkemyksensä kulttuuriympäristön arvoista voi niiden vaikutus jäädä vähäiseksi 
kulttuurin kokonaiskentässä.1231 Jos toimintatapana on esittää asiantuntijapiireissä 
määritetyt arvot sekä niiden mukaiset valinnat ja toimenpiteet muiden omaksutta-
vaksi, kulttuuriympäristön oikeaksi lukutavaksi, oletetaan merkitysten olevan siir-
rettävissä sellaisenaan ihmistajunnasta toiseen. Ongelmia syntyy, kun erilaisten 
ympäristön arvostamisen tapojen välille ei muodostukaan vastaavuutta maail-
mankuvien merkityksellistämisen prosessien oikullisuudessa. Merkitykset eivät 
ole osoitettavissa sellaisinaan omaksuttaviksi, vaan ne syntyvät kunkin omassa 
maailmankuvassa vallitsevan merkityskokonaisuuden vaikutuksesta. 

Ulkoapäin annettu arvo- tai suojelukohdemääritelmä toimii toki yksilön oman 
merkityksellistämistyön herätteenä, mutta uudet merkitykset hänen maailmanku-
vansa muuttumisen tuloksena voivat olla annettuun lähtökohtaan nähden jopa 
päinvastaisia.1232 Kulttuuriympäristön arvottamisen tulisikin olla jatkuva ja avoin 

                                                        
1230 Vrt. esim. ”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. 
“The Venice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites”, 1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992, 4-13 (2. ja 
9. artikla). Arkkitehtuuriperinnön tutkimuksessa ja säilyttämisessä edellytetään hyödynnettävän kaik-
kia asian kannalta relevantteja tieteen ja tekniikan aloja. Restauroinnissa mitään ei tulisi jättää oletus-
ten varaan. Vastaava tieteellistä traditiota ilmaiseva käsitys on kirjattu myös kansainväliseen autentti-
suutta käsittelevään Naran julistukseen, vaikka dokumenttia pohjustaneen konferenssin tarkoituksena 
oli laajentaa autenttisuuskäsitettä helpommin omaksuttavaksi myös länsimaisen kulttuuripiirin ulko-
puolella. Ks. The Nara Document on Authenticity. UNESCO, ICCROM, ICOMOS 1994, § 9-13. Do-
kumentissa korostetaan, että autenttisuuden selvittämiseksi informaation tulisi olla monipuolista: ”As-
pects of the sources may include form and design, materials and substance, use and function, traditions 
and techniques, location and setting, and spirit and feeling, and other internal and external factors.” 
Asiakirjassa on otettu kiitettävästi huomioon tunteiden, tunnelmien ja paikan hengen merkitys. Voi-
daan kuitenkin todeta, että ne eivät ole vangittavissa yksinomaan tiedoksi. 
1231 Vrt. Raivo 1997, 202. Raivo pitää kulttuurimaisemiin liitettäviä arvoja kulttuurisina sopimuksina 
siitä, mitä niissä voidaan ja halutaan nähdä. 
1232 Vrt. Häyrynen 2006, 27. Häyrynen toteaa, ettei maiseman lukutapaa pysty lukitsemaan ennakolta, 
vaan merkitykset voivat muuttua yllättävästikin, kun uudet yleisöt luovat sille väistämättä omat tulkin-
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prosessi, jolle olisi oltava foorumeita keskustelun käymiseksi vakiintuneita am-
mattipiirejä laajemmin, mikä merkitsee tietysti myös astumista merkitysten moni-
naisuuden tuottamaan epäselvyyteen.1233 Jos tähän ei haluta ryhtyä, voidaan kysyä, 
kenen hyväksi kulttuuriympäristöä arvotetaan.1234 Ne, jotka eivät ole osallisia in-
stitutionaalisten arvostelmien muodostamiseen, ilmaisevat merkityssuhdettaan 
ympäristöön kuitenkin omilla tavoillaan, ympäristöä kuka mitenkin haltuun ottaen. 

Kulttuuriperintöön liittyvien arvojen osoittamista voidaan pitää periaatteel-
taan eettisesti hyveellisenä. Perustuuhan elämän mielekkyys koettujen arvojen 
mukaisiin tavoitteisiin. Kulttuurihistorialliset arvot nojaavat periaatteessa siihen, 
miten elämän koetaan jatkuvan mielekkäänä kulttuuriperinnön parissa. Arvojen 
perusteella tiettyjen asioiden koetaan olevan elämässä myönteisiä ja arvokkaina 
tavoiteltavia. Yksilön kokemat arvot syntyvät kuitenkin vain oman elämänkulun 
mukaisina oivalluksina, ei osoittaen annettuina. Johtuen ihmisen elämää kantavas-
ta, päättymättömästä ja alati käynnissä olevasta merkityksenannosta arvot myös 
muuttuvat ollessaan jonkin asiantilan tiimoilta muodostuvia merkitysvyyhtejä. 
Arvostussuhde kulttuuriperintöön heijastaa näkemyksiä aikaisemmin kohdatuista 
kohteista. Samoin aiemmin kohdattu voi näyttäytyä uudessa valossa, esimerkiksi 
vaatimattomampana tai entistäkin merkittävimpänä. Arvoiksi mielletyt seikat pe-
rustuvat siihen tulkinnalliseen kontekstiin, kunkin maailmankuvassa jo vallitsevin 
merkityksin rakentuneeseen horisonttiin, jonka tietty kohde herättää tulkintaan. 
Tilanteiden mukaisesti tulkintaan voivat aktivoitua myös erilaiset horisontit. Ar-
vot suhteutuvatkin aikaan, tilanteisiin, elämänkokemukseen ja maailman muuttu-
miseen.1235 Arvojen muuntuminen peilaa ihmisenä kasvua suhteessa kohdattuun 
todellisuuteen.1236  

                                                        
tansa. 
1233 Vrt. Sotarauta 1996, 328. Sotarauta toteaa, että epäselvyyden hallinnassa ja kommunikatiivisessa 
suunnittelussa korostettu vuorovaikutus edellyttää tarkasteltavan, millaisia foorumeita ja areenoita on 
käytetty eri tilanteissa, miten niitä on käytetty ja mikä on estänyt kommunikaatioita. Areenat ovat jul-
kisen hallinnon sisäisiä vuorovaikutuskenttiä. Foorumit muodostavat puolestaan mahdollisuuden jul-
kisen hallinnon ja muiden tahojen näkemysten kohtaamiseen. 
1234 Myönteisenä voidaan pitää jo esiintyvää halukkuutta kohdata moniarvoisuus kaikessa riitasointui-
suudessaan. Ks. Rakennusperintöstrategia 2001, 20. Strategiassa puolletaan nykyistä laajempaa kan-
salaiskeskustelua kulttuuriympäristöasioista, vaikka se johtaakin lukuisiin, myös ristiriitaisiin, näke-
myksiin kulttuuriympäristöjen ollessa ihmisten arkiympäristöjä. 
1235 Vrt. Riitta Nikula, ”Rakennetun ympäristön arvoista”. Rakennusperinnön tulevaisuus. Ympäristö-
ministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 2004, 8. Nikula toteaa arvot aikaansa sidotuiksi, mutta va-
kaammiksi kuin mielipiteet ja käsitykset. Hän tähdentää, että rakennetun ympäristön järkevän kehit-
tämisen kannalta on tärkeää ymmärtää arvojen olevan jatkuvan muutoksen aluetta. 
1236 Vrt. Ilkka Niiniluoto, Maailma, minä ja kulttuuri. Otava. Helsinki 1990, 315-325. Niiniluoto ku-
vaa sitä, miten ihminen tavoitteellisesti toimivana elää tarpeineen ja toiveineen muuttuvassa maail-
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Toisaalta arvoja luonnehtii tietty pysyvyys.1237 Arvoin voidaan tuskin osoittaa 
juuri mitään merkityksellistä, jos ne ajatellaan lähtökohtaisesti kovin muuttuviksi. 
Suuren osan arvoista sisäistämme juuri kyseenalaistamatta kasvaessamme osaksi 
omaa kulttuuripiiriä. Arvot liittyvät omaksuttuun, mutta ihmisenä kasvun myötä 
kehittyvään elämänkatsomukseen, jota sovelletaan konkreettisesti tavassa elää. 
Pysyvimpiä ovat sellaiset arvot, jotka antavat ihmiselle suuntaa jokapäiväisessä 
selviämisessä, elämän jatkumisen turvaamisessa, kuten myös sen päättymiseen 
liittyvän arvoituksen ihmettelyssä. Ihmisyyteen, inhimilliseen ihmisenä olemiseen, 
kytkeytyvät arvot olisivat siksi vahvimpia myös kulttuuriperinnön suojelussa ja 
aivan hyvin kulttuurihistoriallisiksi arvoiksi miellettävissä. Nämä kytkennät eivät 
tule välttämättä kuitenkaan käsittein ilmaistuina esille, kun kohde todetaan tiettyi-
hin kriteereihin vedoten esimerkiksi historiallisesti arvokkaaksi.1238 

Suojeluideologia on joutunut hakemaan oikeutusta ja kehittelemään argu-
mentteja, jotka olisivat kausaaliseen ajattelutapaan ja jopa mitattavaan järkeistä-
miseen perustuvan tieteellisen ajattelutavan piirissä relevantteja. Jonkin kohteen 
määrittäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi on väite, jonka uskottavuus 
olisi perusteltava. Selkeimpiä suojelukriteereitä onkin vuosissa helposti laskettava 
kohteen ikä.1239 Monissa maissa suojelu on automaattista tietyn iän saavuttanei-
den kohteiden osalta. Suomen lainsäädännössä rakennetun ympäristön suojelu ei 
ole kohteiden ikään sidottua. Iän perusteella ei automaattisesti suojella, eikä koh-
teen nuoruus ole vastaavasti suojelun este sen ollessa muuten perusteltua. Asen-

                                                        
massa ollen itsekin muuttuva kulttuurinsa tuote. 
1237 Colquhoun 1989, 10. Colquhoun toteaa käsityksen arvojen muuttumisesta ja kehittymisestä iskos-
tuneen ajan myötä niin lujasti yleiseen tietoisuuteen, että toisenlaista näkökulmaa on vaikea edes 
omaksua. Hänen mukaansa käsitys arvojen muuttumisesta on historiallisesti tarkastellen kuitenkin 
melko uusi ilmiö, joka alkoi muotoutua Euroopassa 1600-luvulla saaden selkeän filosofisen ja histori-
allisen sisällön vasta 1700-luvun lopulla romantiikan vahvistuessa Saksassa. 
1238 Kulttuurihistoriallisista arvoista ja autenttisuudesta ks. Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelu-
lain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003, 3-5. Historiallisen kerrostuman autenttisuuden kat-
sotaan väljästi määritellen perustuvan siihen, että kerrostuma koetaan myönteisenä ja säilyttämisen ar-
voisena lisänä suhteessa alkuperäiseen kokonaisuuteen. Kulttuurihistoriallisina arvoina mainitaan mm. 
historialliset, todistukselliset, rakennustaiteelliset, maisema- ja ympäristöhistorialliset, säilyneisyys, 
taiteelliset, visuaaliset arvot sekä symboli- ja identiteettiarvot. 
1239 Nikula 2004, 7. Nikulan mielestä ikäkriteeri on suhteellisen selvä, koska se on esitettävissä numee-
risesti. Vrt. Laura Tuominen, ”Rakennusperintö – arvoja, merkityksiä ja argumentteja”. Rakennuspe-
rinnön tulevaisuus. Ympäristöministeriö / Rakennustieto Oy. Helsinki 2004, 13-15. Tuomisen mieles-
tä kulttuurihistoriallisen arvon oikeutusta olisi tarkasteltava sen empiirisen ja historiallisen esiintymi-
sen avulla, koska ideaalisen analyyttistä argumentaatiota matemaattisia väitteitä koskevien päättely-
ketjujen tapaan ei voida saavuttaa. Tuominen mainitsee hyvän argumentin ominaisuuksiksi toden, to-
dennäköisen ja hyväksyttävän. Rakennettua ympäristöä koskevissa perusteluissa hän katsoo olevan 
kyse ennen kaikkea hyväksyttävyydestä. 



 539 

teet saattavat kuitenkin puoltaa vahvasti iän merkitystä, mikä on tullut vastaan 
modernin arkkitehtuuriperinnön suojelupyrkimyksissä. 1240  Kiistattomat kriteerit 
voivatkin jättää varjoonsa monia merkittäviä tekijöitä, jotka ovat vaikeammin il-
maistavissa ja todistettavissa paikkansapitäviksi.1241 Vakiintunein kriteerein yksi-
kertaistettuna arvoväitteet voidaan kokea jopa epäuskottaviksi. Kriteereiden olles-
sa kontekstisidonnaisia voi konteksteja tuntemattomasta tuntua oudolta, miksi ar-
von perusteena on toisinaan vaikkapa tyypillisyys ja toisinaan taas harvinaisuus. 
Epäluuloa voi herättää myös uusien kriteereiden nimeäminen.1242 

Vaikka kohdetta luonnehtivina lähtötietoina kriteerit ovatkin tosia, ne eivät 
tee silti päätelmää kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta itsessään todeksi. Ko-
kemus arvokkaasta lienee tuskin koskaan kaikilta merkityksiltään edes käsitteiksi 
purettavissa. Arvot eivät ole myöskään liitettävissä yksiselitteisesti johonkin ym-
päristön ominaisuuteen. Ajatus mahdollisuudesta osoittaa muille esimerkiksi kult-
tuurihistoriallisia arvoja onkin periaatteessa erheellinen. Arvo ei ole ympäristön 
ominaisuus, vaan edellyttää kokijan. Ympäristöön liitetty arvo syntyy ihmisen ja 
ympäristön muodostamassa suhteessa, jolloin se kertoo yhtä lailla arvostavasta 
ihmisestä kuin arvostetusta ympäristöstäkin. Arvojen kokemiseen liittyy myös 
tiedostamattomia piirteitä. Emme välttämättä pysty kattavasti selvittämään, miksi 
jokin asiantila on meille merkittävyydessään arvokas. Ja vaikka yrittäisimme, se 
ei olisi koko totuus. Oma elämänkokemus vaikuttaa esimerkiksi siihen, koemme-
ko asuinympäristön hiljaisuuden arvokkaaksi ja erityisen tavoiteltavaksi asiaksi. 
Voimme nimetä hiljaisuuden arvoksi, mutta emme välttämättä tiedä minkä kaik-
kien tekijöiden vaikutuksesta se viehättää vaikkapa urbaania sykettä enemmän. 

Haastatteluissa ilmeni, että ympäristön historiallisuus saattoi herättää selittä-
mättömän autuuden tunteen. Vanha talo ympäristöineen koettiin tällöin ihanteelli-
seksi asuinpaikaksi ja arvokkaaksi säilyttää. Historiallisen ympäristön mieluisuus 
                                                        
1240 Vrt. Lindh 2004, 64. 
1241 Museoviraston ja ympäristöministeriön laatimista arvon ja kriteerin määritelmistä ks. ”Kulttuu-
riympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä” sivulla http://www.rakennusperinto.fi/muuta/ 
kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (päivitetty 19.6.06, luettu 30.1.08). Kohteiden hoidon todetaan perustuvan 
tunnistettuihin arvoihin, joiden määrittämiseksi suositellaan käytettäväksi vakiintuneita kriteereitä. 
Kriteerin perusteella kohde olisi määrä erottaa tunnistettavasti muista sekä todeta tai todistaa oikeaksi. 
Kriteereitä olisivat esimerkiksi tyypillisyys, harvinaisuus, kulttuurihistoriallisten kerrosten monipuoli-
suus, säilyneisyys ja alkuperäisyys. 
1242 Voidaan ajatella, ettei suojelutaholle riitä mikään, kun arvottamisperusteiksi mainitaan esimerkiksi 
intensiteetti, monipuolisuus, vaihtelevuus, sopusointuisuus, edustavuus, opetus- ja tutkimusarvo, sym-
bolimerkitys, yhtenäisyys, harvinaisuus tai toimiminen avainkohteena. Tällaisia kriteereitä todetaan 
noudatetun valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen määrittämisessä ks. 
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993, 
18-19. 
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perustui pikemminkin kokonaisvaltaiseen hyvään oloon kuin joihinkin yksittäisiin 
identifioitaviin tekijöihin. Ihmisen kokemuksellinen yhdentyminen ympäristöönsä 
lumoutumisena oli perimmäinen syy historiallisen kokemiseen arvokkaaksi, vaik-
ka ympäristön tietyt ominaisuudet, kuten aistittavaksi tullut ikä, saattoivatkin vi-
rittää kokemuksen. Vaikka ei olisikaan kyse ihmisen ja ympäristön täydellisen 
jatkuvuuden hetkestä, ilmaisee kokonaisvaltainen perustunnelma kokemusten ne-
gatiivis- tai positiivissävytteisen luonteen. Tästä syystä rakennustaiteellistenkin 
arvojen tyhjentävä kielellinen selittäminen lienee mahdotonta. Käsittämisen kan-
nalta selkein analyyttisin merkityssuhtein ei välttämättä tavoiteta edes olennaisin-
ta vaikuttavuutta.1243 Tärkeätkään ratkaisut eivät ole aina selityksin perusteltavissa. 
Intuitio voi ohjata voimakkaasti päätöksentekoa jopa hyvin ratkaisevissa tilanteis-
sa. Intuitioon ehkä turvataankin juuri siitä syystä, että on kyse jostain hyvin mer-
kittävällä tavalla omaa elämää koskettavasta. Tämä tuli esille monen haastatelta-
van kuvatessa päätöstään hankkia talo vanhasta puukaupungista. 

”Tämä oli meidän ensimmäinen vanha talo. Ei tiedetty mitään niistä. Tuli 
niin kiire päättää kaupoista, ettei ehditty ottaa mukaan rakennustarkastajaa 
tms. asiantuntijaa. Kaupan ratkaisi se, että tuntui hyvältä. Vaikka talo oli hir-
veässä kunnossa, siitä näki, että kyllä siitä jotain saa.” (PA06) 

”Silmät ummessa. Jos sitä rupeaa katsomaan ja miettimään, niin ei siitä mi-
tään tule. Se kuntotarkastaja antoi jonkunlaisen lausunnon, että se on asu-
miskelpoinen. Päätettiin, että tehdään kaupat.” (RA34m) 

”Joskus aina katseltiin ihan lystikseen vaan. Ja sitten oli yksi sunnuntai. Tosi 
huono kesä oli ollut, että tämä ei ollut käynyt purjehtimassakaan, kuin kolme 
kertaa. Hän oli sinä päivänä purjehtimassa, kun oli hyvä ilma. Kävin noin klo 
21 katsomassa, jokohan oli tullut rantaan ja tässä Saaristokadun ja Rantaka-
dun kulmassa näin yhden tuttavaperheen. He sanoivat olleensa katsomassa 
taloa, joka oli myynnissä. En ollut huomannutkaan, että oli myynnissä, Auri-
on perikunnan talo. Kun mies tuli rantaan, niin sanoin, että mennään uteliai-
suutta katsomaan. Tultiin tänne pihalle, mua pelotti aivan hirveästi. […] Pe-
lotti tulla, kun ketään ei ole, ketään ei ollut opastamassa, että saako sinne 
mennä. Piha oli aivan järkyttävä. Siellä oli ohdaketta ja nokkosta lähes mei-

                                                        
1243 Arkkitehtuurin kokemisesta ks. Rauhala 1989 (a), 112. Rauhalan mielestä käsitteellisesti jäsenty-
mättömät perustunnelmat ovat tajunnallisina horisontteina usein juuri kaikkein voimakkaimmin tulkit-
sevia ymmärtämisyhteyksiä. Tunnelma saattaa sävyttää kulloisenkin tajunnallisen kokemuksen koko-
naisuudessaan. 
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dän korkuisesti, ihan täynnä. […] Sitten tutkittiin ja katsottiin. Kamalan nä-
köinen, ikkunoista kurkisteltiin, aivan hirveältä näytti. Tämä oli kamalassa 
kunnossa kyllä. Katsottiin, että ei kerta kaikkiaan, mutta mä en ymmärrä, mi-
kä siinä tuli. Mä vaan jotenkin koin, että on semmoinen ihana.” (RA28n) 

Vastaavalla tavalla kulttuuriperinnön tuottamaa mielihyvää voi olla tekijöiltään 
vaikea ilmaista.1244 Jotta ei menetettäisi juuri sitä, mikä on vaikuttavinta, tulisi 
hyväksyä myös intuitiivisten ratkaisujen merkitys. Tämä ei tarkoita käsitteellisten 
arvomuodostelmien hylkäämistä, vaan sen ymmärtämistä, ettei kaikki ole tarkas-
televalla ympäristöasenteella tavoitettavissa. Intuition hyväksyttävyys ratkaisujen 
perusteena on kuitenkin haaste suojelulle ja nyky-yhteiskunnassa tapahtuvalle 
päätöksenteolle ylipäätään. Onhan yksilöä koskevan päätöksen perusteluvaatimus 
jo hänen oikeusturvansa mukaista.1245 Epäinhimillisyyttä on kuitenkin vaara tuot-

                                                        
1244 Vaikeudesta ilmaista kulttuuriperinnön tuottaman mielihyvän tekijöitä ks. Passoja 2003, 24. Passo-
jan mielestä rakennussuojelu olisi kuntatasolla huomattavasti hyväksytympää, jos olisi kehitettävissä 
kerroin, jolla perinteen, kulttuurielämysten ja harmonian tuottama mielihyvä voitaisiin ilmaista ihmi-
sen työn tuottavuuden, työ- ja toimintakyvyn paranemisena saavutettavana hyötynä. 
1245 Kansalaisen oikeudesta perusteltuun päätökseen tuomioistuimessa tai muussa viranomaiskäsitte-
lyssä ks. perustuslaki (731/1999), 21 §. Ks. myös Jääskeläinen & Syrjänen 2003, 63. Kirjoittajat viit-
taavat myös hallintomenettelylain (598/1982) 24.1 §:ään, jonka mukaan päätös on perusteltava ilmoit-
tamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. Päätökselle olisi 
siksi asetettava vaatimus selkeydestä, täydellisyydestä ja riittävästä yksilöinnistä. Perusteluvaatimus 
pakottaa siten huolelliseen harkintaan ja edistää hyvään lopputulokseen pääsemistä. Kirjoittajat pai-
nottavat sitä, että perustelujen tulee antaa avoin ja rehellinen kuva tehtyyn päätökseen johtaneesta ajat-
telusta. Perustelujen tulee olla uskottavia ja antaa informaatiota ratkaisijan näkökannasta. Perustele-
malla päätöksensä päätöksentekijä legitimoi toimivaltansa ja osoittaa, ettei ole käyttänyt päätöksente-
ossa mielivaltaa. Perusteluin on määrä oikeuttaa tietty ratkaisu lainmukaiseksi, mutta selkeillä ja täs-
mällisillä perusteluilla kirjoittajat katsovat olevan merkitystä myös viranomaistoimintaa koskevan 
yleisen luottamuksen kannalta. Tämän perusteella Museoviraston Vanhaa Raahea koskevien lausunto-
jen voi katsoa olevan periaatteeltaan päätöksenteon kohteena olevan yksilön kannalta oikeudenmukai-
sia. VaPoRan Vanhan Porvoon rakentamisaikeita koskevat päätökset voitaisiin sen sijaan tulkita jopa 
mielivaltaisiksi, koska niissä ei juuri esitetä perusteluita. Kyseisistä asiakirjoista ks. tämän kirjan 
kpl. ”Suojelun kommentoiva rooli”. Vrt. Tuominen 2004, 12-17. Tuominen toteaa arvomääritelmien 
järjellisyyden täydellisen kieltämisen vievän pohjan useimpien yhteiskunnallisten instituutioiden toi-
minnalta. Tuominen tarkastelee kulttuurihistoriallista arvoa koskevaa argumentointia rakennussuojelu-
lain soveltamisessa hyödyntäen Stephen E. Toulminin argumentointimallia, jossa edetään lähtötiedois-
ta johtopäätöksiin ns. oikeuttavan periaatteen eli siirtymäsäännön kautta. Vaikka suojelua koskevissa 
viranomaislausunnoissa rakennusten arvokkuutta koskeva pääväite olisi perusteltu tiettyihin laissa esi-
tettyihin kriteereihin nojaten, vaativat kohteen lähtötiedoista arvopäätelmään johtaneet oikeuttavat pe-
riaatteet eli kriteerit Tuomisen mukaan kuitenkin tarkempaa jäsentämistä niiden yleisen hyväksyttä-
vyyden parantamiseksi. Hän katsoo mahdolliseksi tutkimusotteeksi hermeneuttis-semioottisen näke-
myksen kulttuurista symbolisena viestintänä. Kulttuurihistoriallista arvoista ks. myös Laura Tuominen, 
1900-luvun rakennusperintö. Luettelointi- ja suojelukysymyksiä. Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja 
rakennusosasto. Selvitys 8/1992. Helsinki 1992; Laura Tuominen, ”Lainatut argumentit luonnon- ja 
kulttuuriperinnön suojelussa”. Alue ja ympäristö 2/2002, 14-24. 
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taa myös silloin, kun pitäydytään yksipuolisesti tiedonvaraisessa ja käsittein esite-
tyssä pelkistämisessä. Kompastuihan jo modernismi kaikessa ihanteellisuudes-
saankin juuri ihmisen ja sen myötä elinympäristön kokemuksellisen moniulottei-
suuden kaventumiseen. Lieneekö ongelman ydintä silti vieläkään oivallettu? Län-
simaiseen traditioon pitkälti perustuva, mutta globaalia haltuunottoa tavoitteleva 
suojeluideologiakin kulkee edelleen vahvasti tieteellisen varmentamisen tietä. 
Hylkäämällä kokonaisvaltaisen ympäristösuhteen ulottuvuudet kadotetaan kui-
tenkin maailman monimerkityksinen rikkaus. Suomatta sijaa ihmisen ja ympäris-
tön kokemukselliselle ykseydelle menetetään mahdollisuus täydellisiin paikkoihin, 
jotka jäävät yksilöä koskettavuudessaan aina jossain määrin jakamattomiksi ja se-
littämättömiksi.1246 

Kun yksilö on päätöksenteossa muiden tekemän päätöksen armoilla voimatta 
itse siihen vaikuttaa, on hänen tietysti saatava asiassaan vähintään mahdollisim-
man perusteltu päätös. Pitävien perusteluiden vaatimus on kuitenkin periaatteessa 
valheellista, koska intuitio vaikuttaa joka tapauksessa asioiden kulkuun.1247 On-
gelma voikin olla menettelytavoissa, jotka eivät suo hyväksyttäviä tilanteita an-
tautua intuitiolle. Jos valmiiden ratkaisujen osoittamisesta voitaisiin siirtyä yhtei-
sen työstämisen kulttuuriin, olisi intuitiivinen eteneminen luonnollisesti hyväksyt-
tävämpää osapuolten ollessa tilanteessa läsnä etuaan valvomassa. Tavoitteet olisi-
vat myös pitävämpiä, kun niihin voidaan yhteisesti työstettynä sitoutua. Arvotkin 
voivat tulla jaetummiksi lähinnä sosiaalista kanssakäymistä tiivistämällä.1248 Ar-
voja ei tule pyrkiä vain välittämään, vaan myös kuunnellen omaksua. Arvot voi-
vat siten muotoutua yhteisemmiksi eri osapuolten lähentyessä toisiaan ja hyväk-
syessään mahdollisuuden omienkin näkökulmien muuttumiseen.1249 Näin suojelu-

                                                        
1246 Vrt. Lehtovuori 2005, 17-18. Lehtovuori toteaa tällaiset paikat heikoiksi (”week places”), koska ne 
säilyvät aina jossain määrin yksityisinä, toisten kanssa jakamattomina. Ns. heikon paikan ominaisuu-
tena hän pitää hetken kokemuksellista syvällisyyttä ja merkitystäyteisyyttä. Tällainen paikka on siis 
yksilölle mitä merkityksellisin, mutta selitettävyydeltään heikko. Yksilön kannalta kutsuisin tälläista 
paikkaa mieluumminkin vahvaksi rinnastettuna täydelliseen paikkaan ihmisen ja ympäristön koke-
muksellisena jatkuvuutena. Heikko antaa liian helposti mielikuvan siitä, että olisi kyse merkityksettö-
mästä. 
1247 Tarpeesta hyväksyä intuitiivisuus rationaalisen päättelyn ohella ks. Sotarauta 1996, 134-135. Vrt. 
Satulehto 1992, 137. Satulehdon mukaan ihminen voi aidosti ymmärtää itseään ja maailmaa juuri in-
tuitiivisten näkemysten avulla. 
1248 Kommunikaation merkityksestä asioiden työstämisessä yhteiseksi ks. Fornäs 1998 (1995), 173. 
1249 Yksilöiden maailmankuvien lähentymisestä yhteisymmärrystä parantavassa dialogissa ks. Lehto-
vaara 1994, 307-310. Vrt. Passoja 2004, 25. Passojan mielestä ympäristöä asuttavien ihmisten omia 
kokemuksia ei pidä väheksyä kulttuuriperinnön arvottamisessa haluttaessa nostaa esille sellaisia pai-
kallisuutta tukevia merkityksiä, joista ulkopuolinen ei voi olla selvillä. Ks. myös Uuskallio 2004, 42-
43. Uuskallion mielestä yhä moniarvoistuvassa posttraditionaalisessa yhteiskunnassa arvokysymykset 
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kin voisi toimia argumentoinnissaan ratkaisukeskeisenä yhteistoimintana sortu-
matta retoriikkaan, joka merkitsee puolestaan pyrkimystä vain hyväksyttää val-
miiksi määriteltyjä tavoitteita.1250 

Yksilöllisesti koettuinakin arvot ovat aina jossain määrin kollektiivisesti työs-
tettyjä. Niistä paitsi keskustellaan, ne välittyvät muille erilaisin teoin esimerkiksi 
kulttuuriperinnön vaalimisena. Arvoin ihminen samastuu kaltaisiinsa ja haluaa 
kokea tulevansa itsekin hyväksytyksi. Arvoilla on yhteisöllinen perusta ja yhtei-
söllisyys perustuu arvoihin. Voidaan pitää itse asiassa tavattomana, jos puukau-
pungin kaltaista, ennen kaikkea ihmisten välisessä kanssakäymisessä muotoutu-
nutta kulttuuriperintöä kuvitellaan suojeltavan ilman yhteisöllisesti muotoutuvaa 
arvoperustaa. Vain ihmisten välisessä dialogisessa merkityksenannossa puukau-
pungilla voi olla jatkuvuutta elämälle mielekkäänä, asujaimistonsa yhteisesti koh-
ti tulevaisuutta kantamana kulttuuri-ilmiönä. Yksilön yhteisvastuullisuus perustuu 
kokemukseen suhteellisen jaetusta arvomaailmasta. Siihen voidaan sitoutua ja se 
voidaan kokea omaksi tunnettaessa oltavan osallisia merkitysten syntyyn perustu-
vien, kulttuurin välittämisen ja omaksumisen prosesseihin. Osallisuus ei ole vain 
kielelliseen vuorovaikutukseen perustuvaa, vaan myös mahdollisuutta syventää 
ymmärrystä toistemme kokemuksellisesta maailmasta kaikissa jaettavissa olevissa 
ulottuvuuksissaan. 

Voimme pitää arvona sitä, että talomme on vanha ja hyvin säilynyt. Sisäistä-
mättä ja maailmankuvaa vastaavasti oivaltamatta nämä seikat eivät ole kuitenkaan 
jollekin toiselle ehkä millään lailla arvokkaita. Vaikka koettuja arvoja voidaan ai-
nakin jossain määrin perustella käsitteellisin kriteerein, arvot eivät ole selitysten 
avulla kuitenkaan kattavasti välitettävissä. Selitykset toimivat vasta impulssina 
toisen ihmisen maailmankuvan rakentumiselle. Impulssit voivat olla muunkinlai-
sia kuin sanallisia, paremmin omia oivalluksia herättäviä ja uusia ymmärtämisyh-
teyksiä luovia, ihmistä laajemmin hänen kokemuksellisessa moniulotteisuudes-
saan koskettavia.1251 Voitaisiin etsiytyä yhteisiin herkistymisen tilanteisiin ja tar-
jota pysäyttävyydessään kokonaisvaltaisen kokemuksen mahdollisuuksia muille-
kin. 

                                                        
on nostettava esiin koko laajuudessaan. Nykyisessä vastavuoroisuuteen ja osallistumiseen perustuvas-
sa ns. kulttuurisessa suunnittelussa on hänen mukaansa otettava huomioon erityisesti asukasnäkökul-
ma hyvinvointia edistävän ympäristön luomiseksi. 
1250 Retoriikasta ja argumentoinnista ks. Lapintie 2001, 4-11. 
1251 Rauhala 1989 (a), 164. Rauhala painottaa sitä, että ihmisen ymmärtämisyhteydet eivät ole välttä-
mättä tiedollisia, vaan ne muodostuvat monin eri tavoin ihmisenä olemisen kokonaisuutta vastaavasti. 
Vrt. Rauhala 1993, 100-101. Kielellis-käsitteellisen vaikuttamisen rajoittuneisuudesta ihmisen koko-
naisvaltaiseen olemassaoloon nähden ks. myös Lehtovaara 1994, 305-307. 
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”Rantakatukin, kun meri on peilityyni ja taivas tulipunainen, niin miten voi 
niin kaunista olla. Silloin tuntuu, että pitää saada aina ne ihmiset sinne, joilla 
jonkunlaista vastarintaa vielä on, niin sinne katsomaan sitä. Kyllä meidän pi-
tää olla ylpeitä tästä.” (RL41) 

Ympäristön autenttisuus voidaan rinnastaa esteettisyyteen, kun sillä tarkoitetaan 
ihmisen ja ympäristön kokemuksellista jatkuvuutta. Elämän autenttisuus merkit-
see silloin inhmillistä mahdollisuutta ihmiselle luontaiseen kokonaisvaltaiseen 
maailmassa olemisen tapaan.1252 Tieteellinen varmentaminen tempaisee ihmisen 
puolestaan tarkkailevaan suhteeseen ympäristönsä kanssa. Kyse ei ole siitä, ettei 
asioita tulisi varmentaa pätevällä tiedolla, vaan siitä määrittääkö se hallitsevasti 
todellisuuden kokemista. Rakennetun ympäristön piirteitä voidaan tarkastella au-
tenttisuuskysymyksinä tarkoittamalla aineellisen olemuksen historiallista aitout-
ta.1253 Tällaisen ominaisuuden aistiminen voikin virittää ihmisen kokemukselli-
seen ykseyteen ympäristönsä kanssa. Toisaalta ihmisen ja ympäristön suhteessa 
ilmenevä elämän autenttisuus voi merkitä yhtä hyvin pesänrakentamisen jatku-
vuutta ihmisen hakeutuessa yhteensopivuuteen ympäristönsä kanssa sen tarjoamia 
mahdollisuuksia oivaltaen ja tarpeen tullen muuntaen. Paikan autenttisuuden voi 
siksi katsoa olevan ennen kaikkea elämäntapojen varaista. Kollektiivinen paikan-
kokemus ja elämäntapojen jaettavuus kannattelevat puukaupungin jatkuvuutta 
kulttuurisena ilmiönä.1254  Arvojen kielellis-käsitteellisellä osoittamisella sitä ei 
voida riittävästi tavoittaa. Paikallinen arvostus vahvistuu sen sijaan yhteisesti jaet-
tavissa kokemuksissa. Jaettavuuteen sisältyy aavistus siitä, mikä voi olla toiselle 
liikuttavuudessaan täydellinen paikka. 

                                                        
1252 Berleant 1992, 92-93. Berleant rinnastaa autenttisuuden ihmisen ja ympäristön keskinäiseen jatku-
vuuteen. 
1253 Autenttisuuden määritelmästä ks. esim. Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamises-
ta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003, 3-5. Autenttisuudella tarkoitetaan sitä, että ympäristö tai rakennus on 
säilyttänyt alkuperäisiä tai historialleen olennaisia fyysisiä piirteitä. Vrt. Bernard M. Feilden & Jukka 
Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. ICCROM. Rome 1993, 17. 
Kohteen toteaminen autenttiseksi edellyttää kirjoittajien mukaan suunnittelun (”design”), materiaalien 
(”materials”), työstämistapojen (”workmanship”) sekä sijainnin (”setting”) autenttisuutta. Materiaalin 
merkityksestä todetaan: ”Authenticity in materials is a primary criterion for authenticity in design and 
in workmanship, which, together with authenticity in setting, define the cultural heritage resource.” 
Samalla kuitenkin korostetaan luonnon ja käytön aiheuttamien historiallisten kerrostumien merkitystä. 
Autenttisuus sosiaalis-kulttuurisessa kontestissa edellyttää kirjoittajien mukaan pohdintaa. 
1254 Vrt. Broner-Bauer 2003, 7. Broner-Bauer kirjoittaa kollektiivisten paikankokemusten syntyvän tie-
tyllä alueella asuvien ihmisten yhteisestä historiasta, elämäntavasta ja mielikuvista. Näin muodostuvia 
paikallisia arvostuksia voidaan kutsua paikan arvoiksi. Ne muodostavat perustan yksilön oman kult-
tuurisen identiteetin muodostumiselle, mikä tapahtuu vuorovaikutuksessa hänen elämäänsä paikkaan. 
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3.6.8 Luovien prosessien jatkuvuus 

Paikallisen universaali arvo 

Kulttuuriperinnön hoitoa on pyritty saattamaan hyvin voimakkaasti globaalien 
strategioiden ja toimijoiden piiriin.1255 Suhteessa tavoitteeseen kulttuurisen diver-
siteetin säilymisestä suojelun ylikansallisen hallinnoinnin voi otaksua muodosta-
van ristiriitaisen asetelman siitä huolimatta, että monet kansainväliset linjaukset 
painottavat paikallisen soveltamisen tarvetta. Globaalin suojelupolitiikan kenties 
suurin haaste onkin se, miten väistämättä jossain määrin yleistävä taso voi palvel-
la yksittäisen ja ainutkertaisen ilmenemistä sitä hävittämättä.1256 Monissa kan-
sainvälisissä linjauksissa kulttuuriperinnön suojelemiseksi on ilmaistu huoli glo-
balisaation homogenisoivasta vaikutuksesta.1257 Samalla suojelusta itsestään on 
muodostunut globaali voima. Olennainen kysymys on se, miten globaali – tai yli-
paikallinen muissakin alueellisissa ulottuvuuksissa – kykenee vastaamaan kult-
tuurisen diversiteetin ylläpitoon.1258 Ei ole poissuljettua, ettei pystyisi. Yhä uusien 
                                                        
1255 Suuntauksesta kansainväliseen ulottuvuuteen kulttuuriperinnön suojelussa ks. Jokilehto 1999, 18-
19. Rakennetun kulttuuriperinnön hoidon kannalta keskeisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut, 
ovat UNESCOn toimesta v. 1954 uudistettu Haagin sopimus koskien pidättäytymistä kulttuuriomai-
suuden tuhoamisesta aseellisen selkkauksen yhteydessä, UNESCOn v. 1972 solmittu yleissopimus 
maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi eli maailmanperintösopimus, Euroopan Neu-
voston laatima Eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta (Valetta 1992), Euroo-
pan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskeva yleissopimus (Granada 1985) sekä maisemaa kos-
keva eurooppalainen yleissopimus (Firenze 2000). Näitä sopimuksia todetaan noudatettavan myös 
Museoviraston toiminnassa. Ks. http://www.nba.fi/fi/kv_toiminta (luettu 10.11.07, päivitetty 9.11.06) 
1256 Yleispätevyyskin voidaan tosin nähdä keinona reagoida yksilöllisiin tilanteisiin, jolloin ohjelma-
tekstien laadintakriteerinä saatetaan pitää ajattomuutta ja soveltamismahdollisuutta eri kulttuureissa. 
Näin on selitetty mm. ICOMOSin historiallisten kaupunkien kansainvälisen komitean (CIVIH) toi-
mesta vuonna 1987 laaditun julistuksen Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban 
Areas periaatetta. Ks. Maire Mattinen, ”Kaupunkijulistuksen tausta”. Kansainväliset julistukset. 
ICOMOS. Helsinki 1992, 14. 
1257 Ks. esim. The Nara Document on Authenticity. UNESCO, ICCROM, ICOMOS 1994, § 4. Vrt. 
“Aims and origins of the convention”, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cul-
tural Heritage for Society. Explanatory Report. GETS No: 199. Euroopan neuvostossa vuonna 2005 
laaditun puitesopimuksen päämääriä selittävässä raportissa kulttuuriperinnön merkitystä korostetaan 
globalisaation uhkatekijöiden torjumisessa seuraavasti: ”cultural heritages are resources for the protec-
tion of cultural diversity and sense of place in the face of growing standardization”. 
1258 Esimerkiksi Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni korostavat molemmat paikallisen ainutlaatui-
suuden ylläpitämistä, mutta toisistaan poikkeavin toimintaperiaattein. Ks. esim. Museoviraston luon-
nehdintaa kansainvälisestä toiminnasta http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinto_eu (luettu 13.11.07, päi-
vitetty 6.9.07) sekä http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinto_en (luettu 13.11.07, päivitetty 9.11.06). EU:n 
toiminnan luonnehditaan olevan ennen kaikkea jäsenvaltioiden omia intressejä tukevaa päämääränä 
kansallinen ja alueellinen monimuotoisuus harmonisoinnin sijasta. Menetelmänä ei ole niinkään puut-
tua kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimintaan vaan luoda sille edellytyksiä hankkeita tu-
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sopimusten, julistusten ja ohjelmatekstien tuottamisen voi kuitenkin mieltää ole-
van jossain määrin ennakoivaa ja tulevaisuutta varmistavaa haltuunottoa – riskien 
eliminointia menettämisen pelossa. Vaikuttamalla paikallisten prosessien luontee-
seen tulevaisuutta kovasti varmentamalla voidaan ehkäistä yksilöllisyydestä kum-
puavan ainutkertaisen ilmeneminen, mikä juuri tuottaisi kulttuurista diversiteettiä. 

Kulttuurisen diversiteetin ylipaikallinen haltuunotto tuottaa helposti hierark-
kisen arvojärjestelmän ongelman. Koskiessaan suojelukohteiden osoittamista glo-
baali tarkastelu johtaa väistämättä tiukkaan priorisoivaan valintaan.1259 Kohteiden 
listaamista voidaan pitää päämääriltään varmentamisena. Kohteiden osoittaminen 
merkitsee tehokkaan haltuunoton sijasta kuitenkin katvealueiden syntymistä kult-
tuuriperinnön hoidossa. Sama priorisoinnin ongelma läpäisee kaikki suojelutasot, 
vaikka seula väljeneekin kohti paikallistasoa. Priorisointi on eräänlainen noidan-
kehä. Ihminen on toki kaikessa jatkuvan valitsemisen edessä, mutta tiukka prio-
risoinnin tarve osoittaa, ettei kulttuurisesti kestävän kehityksen ajatus toteudu 
maailmassa kovinkaan kattavasti. Priorisoinneilla periaatteessa romutetaan ideaa 
lähtökohtaisesta suojelusta. Viesti siitä, mikä on tärkeää, tulkitaan helposti siten, 
että muu on joutavaa. 

Päämääränä ihmiskunnalle yhteisesti tärkeiden asioiden vaaliminen kansain-
välinen suojelupolitiikka nojaa valinnoissaan universaalin arvon osoittami-
seen.1260 Kulttuuriperintökohteeseen liitetty huomattava universaali arvo ilmaisee 

                                                        
kemalla. Kansallisia lakeja ja asetuksia ei katsota tarpeellisiksi yhtenäistää. Euroopan neuvosto halli-
tusten välisenä järjestönä vaikuttaa puolestaan jäsenmaiden politiikkaan ja lainsäädäntöön sitovin so-
pimuksin. Euroopan neuvosto pyrkii siis vaikuttamaan kulttuurisen diveristeetin säilymiseen sopimus-
tekstien sisällön avulla. Tämä tulee esille uudessa sopimuksessa Council of Europe Framework Con-
vention on the Value of Cultural Heritage for Society. Council of Europe. Faro 2005. Ajatuksia kult-
tuuriperinnön hoidosta on linjattu suhteessa yksilön oikeuksiin. Sopimuksen ratifiointitilanteesta ks. 
Euroopan neuvosto http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=199& 
CM=8&DF=&CL=ENG (luettu 14.11.07, päivitetty 14.11.07) 
1259 Maailmanperintökomitean v. 1994 käynnistämä ns. Global Strategy for Balanced and Credible 
World Heritage List kuvaa intressiä seuraavasti: ”Its aim is to ensure that the List reflects the world’s 
cultural and natural diversity of outstanding universal value.” Ks. http://www.whc.unesco.org/en/ 
globalstrategy (luettu 14.11.07, päivitetty 14.11.07). Vrt. Jokilehto 1999, 295-296. Jokilehdon mukaan 
huomattavaa universaalia arvoa kuvastava kulttuuriperintökohde on yksilön tai yhteisön ainutlaatuinen, 
luova ilmaus, joka on samalla edustava omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Ominaisuuksiltaan sa-
mankaltaisiksi indentifioitujen kohteiden ryhmästä on siten määrä seuloa esiin kaikkein edustavin tai 
huomattavin. Suomalaisista kohteista ks. esim. http://www.nba.fi/fi/maailmanperintokohteet (luettu 
12.11.07, päivitetty 7.12.06). Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1987. Suomalaisista puukaupungeista 
Vanha Rauma on valittu listalle. Muut maailmanperintökohteet Suomessa ovat Suomenlinna, Petäjä-
veden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hauta-alue, 
Struven kolmiomittausketju sekä ensimmäisenä luonnonperintökohteena v. 2006 listalle hyväksytty 
Merenkurkun saaristo. 
1260 Jokilehto 1999, 295. 
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sellaista poikkeuksellisuutta, että kohteella on merkitystä koko ihmiskunnalle.1261 
Universaali arvo on siten osoitus ainutlaatuisesta luovasta prosessista, joka on 
tuottanut luonteeltaan aivan erityisen kulttuuriperintökohteen. Käsitys universaa-
lista vastaisi näin ollen kulttuurien moninaisten erityispiirteiden nostamista yleis-
maailmalliseen tietouteen sen sijaan, että pyrittäisiin tuottamaan yleismaailmallis-
ta vastaavuutta kaikkialle sovellettavin yleispätevin mallein.1262 Arvoltaan univer-
saalien kohteiden osoittaminen viittaa tarpeeseen korostaa ihmisyyttä ilmaisevaa 
kykyä luovuuteen sekä ymmärrykseen luovien prosessien inhimillisestä ainutlaa-
tuisuudesta. Tässä mielessä määritelmän universaalista arvosta voi katsoa merkit-
sevän myös ihmisen arvostamista olemassaolossaan täysin ainutlaatuisena. Muu-
tenhan ei olisi luovia prosesseja. 

Käsitteenä arvojen universaalius on kuitenkin hämmentävä, koska universaa-
lius liitetään usein yleispätevyyteen paikallisuuden vastakohtana.1263 Universalis-
mi ymmärretään siten yleisen asettamiseksi yksittäisen edelle.1264 Universaalilla 
voidaan tarkoittaa sellaista yleispätevyyttä, joka ohittaa kulttuurisen erityisyyden 
eli partikulaarin. Kyseessä on ehkä jotain niin pätevää, kuten ihmisoikeudet, että 
niitä olisi epäinhimillistä suhteellistaa. Universaali tarkoittaa tällöin laajaa katta-
vuutta, tavoitteena koskettaa kaikkia ihmisiä. Kun universalismi liittyy ajatukseen 
oikeudenmukaisuudesta, ihmiselle hyvän tulisi olla kaikkien yhtäläisesti saavutet-
tavissa.1265 Universaali on siten kaikkia koskevaa. Vastaavalla tavalla universaalia 
arvoa ilmaisevan kulttuuriperintökohteen ajatellaan koskevan koko ihmiskuntaa. 
                                                        
1261 Vrt. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO, 
World Heritage Centre. Paris 2005, 14. Maailmanperintöä koskien arvojen universaalius on erityisen 
korostuneessa asemassa. Huomattava universaali arvo luonnehditaan ohjeissa seuraavasti: ”Outstan-
ding universal value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend 
national boundaries and to be of common importance for present and future generations of humanity.” 
1262 Jokilehto 1999, 295. Jokilehto kuvailee erityistä luomistyön laatua osoittavan kulttuuriperintökoh-
teen olevan ainutlaatuisena, totuudellisena, alkuperäisenä ja autenttisena erottamaton osa ihmiskunnan 
yhteistä perintöä. Sen sijaan, että maailmaa selitettäisiin perinteisen universaalikäsityksen tapaan yh-
denmukaistavin mallein, Jokilehto toteaa modernin universaalikäsitteen kehittyneen romantiikan ajoil-
ta lähtien vastaamaan moninaisuuden korostamista. Perustuen Friedrich Nietzschen, Martin Heidegge-
rin ja Cesare Brandin määritelmiin universaaliutta olisi Jokilehdon mielestä etsittävä siitä, mikä on yh-
teistä kulttuurien autenttisessa todessa ilmaisussa. Yhteiset tekijät piilevät hänen mielestään luovien 
prosessien luonteessa. 
1263 Koponen 2006, 232-233, 242. Käsitellessään täydennysrakentamista osana rakennussuojelua Ko-
ponen puoltaa paikallisuudesta viriäviä toimintatapoja. Hän kritisoi tutkimuksessaan suojelutoiminnan 
globalisoitumista viitaten juuri Jukka Jokilehdon tavoitteisiin maailmanlaajuisesta suojelupolitiikasta. 
Universaalisuuden Koponen katsoo sisältävän pyrkimyksen yleispätevyyteen, riippumattomuuteen 
ajasta ja paikasta sekä abstraktin formaalisuuden. Erityisyydellä hän tarkoittaa paikallisuutta, regiona-
lismia sekä erityistä funktionaalisuutta. 
1264 Vrt. Annukka Aikio (toim.), Uusi sivistyssanakirja. Otava. Helsinki 1994, 633. 
1265 Raija Julkunen, ”Universalismi – mitä se on ja ketä se palvelee”. Esitelmä seminaarissa ”Terveys-
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Jokainen voinee kuitenkin osoittaa hyvinvointivaltion yleistä hyvää tavoitte-
levassa kattavuudessa ongelmakohtia. Hyväksi ajateltu ei olekaan lopulta hyvä 
jokaiselle, koska ihmiset ovat yksilöllisiä. Ihmisestä on tullut monessa asiassa 
yleispätevästi huolehdittu sen sijaan, että hän voisi itsemääräten huolehtia itses-
tään tai vaikuttaa huolehdituksi tulemisensa tapaan. Normatiivisiksi toimintata-
voiksi ja säännöiksi vakiinnututettuna universalismi tasapäistää ja on pahimmil-
laan ihmisarvoa alentavaa. Myös kaupunkien suunnittelussa on kohdattu se, että 
yksilöiden luovat prosessit tukahtuvat kaavamaiseen säännönmukaisuuteen. 

Perimmiltään ihmisoikeuksien tulee merkitä ihmisen oikeutta tulla otetuksi 
sellaisena, mikä on ihmisenä olemiselle luonteenomaista. Todellisesti universaali-
na, kaikkia koskettavana voitaneen pitää vain ihmisyyteen sisäistynyttä maail-
massa olemisen tapaa. Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta se merkitsee ih-
misenä olemisen inhimillistä eheyttä kokonaisvaltaisesti kokevana. Meitä kaikkia 
yhdistävä tekijä on silloin ainutlaatuisen suhteen solmiminen maailmaan.1266 Uni-
versaali arvo kytkeytyy näin ollen elämän autenttisuuteen. Vasta elämän autentti-
suudesta syntyvät luovuuden aineellisesti todettavat tulokset. Erilaisia suojelupo-
liittisia linjauksia saattaisi olla tarkoituksenmukaista riisua yksityiskohtaisuuksista 
kohti selkeämpiä käsityksiä siitä, minkälaiseksi ihmisen ja maailman suhde käsi-
tetään. Universaali soveltaminen olisi nimenomaan yksilöllistä ympäristösuhdetta 
kunnioittavaa. Ainutlaatuisuudesta huolehtimisessa piilee myös luovien prosessi-
en mahdollisuus.1267 Ainutlaatuisuudessaan huolehdittuina ihmisistä voi tulla kol-
lektiivisesti edistetyn prosessin yhdistämiä. Muulla tavoin aidosti kollektiivisia 
prosesseja ei voi edes olla. Huomiotta jätetyn ja siksi piittaamattoman yksilölli-
syyden aiheuttamaa repivyyttä ehkäisee vain vallankäyttö. 

                                                        
erot hyvinvointipolitiikan haasteena”, Paasitorni, Helsinki 1.2.2007. Moraalifilosofisessa pohdinnas-
saan Julkunen toteaa universaalin hyvinvointivaltion piirteeksi laajan kattavuuden, kun kaikki kansa-
laiset pyritään saamaan hyvinvointijärjestelmän piiriin tiettyihin kategorioihin kuuluvina. Julkusen 
mukaan Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä (teoksessa Suomalainen sosiaalipolitiikka. Vastapaino. Tam-
pere 2000) luettelevat universalismin vastakohdiksi partikularismin eli erityisyyden, relativismin eli 
suhteellisuuden sekä diversiteetin eli moninaisuuden. 
1266 Ihmisen ollessa elämäntilanteestaan erottamaton tulee ympäristö osaksi ihmistä hänen situaatios-
saan. Näin myös ympäristö tulee mielletyksi kaikkine situaatiossa kulloinkin vaikuttavine tekijöineen 
jokaiselle erilaisena. Jäljittelemättömästä suhteesta maailmaan ihmisen situaation kannalta tarkasteltu-
na ks. esim. Rauhala 1989 (a), 37-38; Rauhala 2005, 136-137. Vastaavasti ihmisen kokemuksellinen 
jatkuvuus ympäristöönsä selittää sitä, että ympäristökokemus saa sävynsä jokaisen persoonallisen 
identiteettin mukaisesti. Ks. esim. Berleant 1991, 91-93. 
1267 Rauhala 2005, 86-87. Rauhalan mielestä luovat prosessit etenevät pohjimmiltaan yksilöiden maa-
ilmankuvaa muodostavina merkityksenannon tapahtumina kulttuuria kehkeyttävänä voimana. Tar-
peesta herätellä yksilöissä piilevä luova potentiaali ks. myös esim. Florida 2005, 3-4; Florida 2002, 5; 
Landry 2006, 1-6. 
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Kulttuuriperinnön oivaltamista arvoltaan universaaliksi voidaan pitää myös 
itsessään merkittävänä luovuuden osoituksena. Oivaltamiseen liittyy samastumi-
nen luovaan prosessiin ja tekijöihin. Samastumisen tulisi kuitenkin kantaa ihmistä 
ympäristöönsä ja sen voimiin yhdentävää oivaltamisen hetkeä pidemmälle. Luova 
prosessi ei ole vain joidenkin, jotka ovat täällä olleet ja jättäneet jälkensä kyvyis-
tään. Prosessi on myös meidän ja meidän jälkeemme tulevien. Kulttuuriperintö tu-
lee ottaa vastaan prosessin varjelemisena. Vasta prosessina otettuna kulttuuripe-
rintö on ihmiskunnan yhteistä – ajallisessa syvyydessäkin. Suojelun onnistuminen 
on silloin kykyä luovien prosessien jatkamiseen. Yksilöllisestä ainutlaatuisuudes-
ta huolehtimalla paikallinen voi säilyä erityisenä. 

Suojelu ainutlaatuisen kohtaamisena 

Suojelutahojen hierarkkisessa järjestelmässä asiantuntijuuden kulkusuunnan saa-
tetaan mieltää johtavan ylhäältä alas, ylikansalliselta ja kansalliselta tasolta kohti 
alueellisia ja edelleen paikallistuneita yksiköitä.1268 Vaikutus on tulkintavaihtoeh-
toja yksinkertaistava, ellei yksilöllisillä tulkinnoilla ole hyväksyntää ja väylää pu-
hutella asiantuntijuutta.1269 Onhan hierarkian ylätasoilla usein jo toimijoita vä-
hemmän kuin esimerkiksi jonkin kaupunginosan kompleksisessa arkitodellisuu-
dessa.1270 Ulkoa käsin määrittelyn saatetaan pelätä kaventavan omaa arkea. 

                                                        
1268 Rakennusperintöstrategia 2001, 30-31. Strategia painottaa kansainvälisen asiantuntijayhteistyön 
lisäämistä sekä kansainvälisten sopimusten toimeenpanon edistämistä kansallisella tasolla. Vrt. Stra-
tegiasta toimintapolitiikkaan 2005, 17-18. Rakennusperintöstrategian arvioinnissa todetaan haasteeksi 
sisällyttää kansainvälisen kulttuuriperintöyhteistyön tavoitteet lähialuestrategioihin ja muihin poliitti-
siin asiakirjoihin. Kansainvälisten sopimusten noudattamista kansallisissa toimissa katsotaan tarpeelli-
seksi tehostaa. 
1269 Vrt. Julkunen 2007. Julkusen mukaan universaaleissa periaatteissa tapahtuu nykyään paljon eriy-
tymistä sosiaalipoliittisten ideologioiden ja trendien viitatessa edelleen vahvistuvaan eriytymiseen. Ta-
loudellisiin markkinoihin ja kuluttamiseen perustuvassa yhteiskunnassa kansalaisten odotetaan olevan 
aktiivisia ja valintoja tekeviä, oikeuksistaan tietoisia, informoituja sekä Julkusen sanoin valtaistettuja, 
voimaannutettuja, kannustettuja ja vastuutettuja. Tällöin kansalaisten aktivoituminen ja tarpeiden eriy-
tyminen haastaa asiantuntijatietoon ja hierarkkiseen, universaaliin massatuotantomalliin perustuvan 
toimintatavan. Jatkossa kansalaiset tarvitsevat Julkusen mukaan enemmän räätälöityjä vaihtoehtoja ja 
mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti niiden kehittämiseen. Autoritaarisen asiantuntijuuden on muu-
tuttava kohti laajempaa kanssakäymistä, ja kansalaisten on puolestaan pantava peliin entistä enemmän 
omaa aikaansa, motivaatiotaan ja osaamistaan. 
1270 Vrt. Tanja Vahtikari, ”Miten Vanhasta Raumasta tuli maailmanperintökohde?” Kotina suojeltu ta-
lo (toim. Outi Tuomi-Nikula & Eeva Karhunen). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitok-
sen julkaisuja XIII. Pori 2007, 108-110. Vahtikari on tutkinut haastatteluin paikallisten tulkintoja 
Vanhasta Raumasta. Aikanaan alueen talonomistajia, asukkaita ja kauppiaita ei kuultu maailmanperin-
tökohteeksi valinnasta. Hän toteaa suhtautumisen paikallisiin toimijoihin olleen maailmanperintökoh-
teiden valintaprosesseissa yleisestikin torjuva, mutta muuttuneen 1990-luvun kuluessa asenteiden ja 
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”Oli hyvä, ettei Vanha Porvoo päässyt maailmanperintölistalle, kuten Rauma. 
Eihän silloin saisi mihinkään koskea.” (PAY16) 

Välitön paikallinen kokemus tuottaa usein erilaista asiantuntemusta kuin suojelun 
virallinen ammattitaito. Ulkopuolisella asiantuntijalla voi painottua kyky vertai-
luun muiden vastaavien kohteiden kanssa.1271 Kohteen parissa elävä tuntee sen 
taas päivittäisten toimiensa myötä oman elämänsä mahdollisuuksina ja rajoituksi-
na. Arkikokemuksia ei välttämättä kuitenkaan kuunnella riittävästi suojelutoimien 
suuntaamisessa, jolloin syntyy helposti juuri paikallista näkemystä väheksyvä 
asenne. Asetelma ei ole tietenkään kovin hedelmällinen lähtökohta yhteistyölle. 

”Museovirasto on priorisoinut. Ne, missä on erityisiä kulttuurihistoriallisia 
arvoja, ne on otettu ensiksi ja muut on vähemmällä. Esim. Pohjois-Suomen 
puukaupunkeja täällä ei ole ollenkaan. Ne on sitten ne Raahet ja Kokkolat, 
mutta nekin on meillä paljon vähemmän esillä kuin Porvoo tai Rauma. Voisi 
olla niinkin päin, että niissä missä ei ole niin paljon ammattitaitoa, Museovi-
rasto voisi olla se, joka syöttää sitä.” (MV49) 

Kulttuuriperintökohteeseen ulkopuolelta osoitetun suojeluintressin vaikein haaste 
ja samalla ensisijainen tehtävä lienee paikallisten toimijoiden arvostuksen virittä-
minen. Arvostus tuskin viriää periaatteella ”syöttää” näkemyksiä, ellei paikallinen 
voi kokea olevansa itse arvostettu ja omana itsenään osalliseksi hyväksytty. Haas-
tateltavan kokemus yksisuuntaisesta vaikuttamisen tavasta mitätöi halun osallis-
tua enää uudestaan Vanhan Raahen suojelua koskevaan tilaisuuteen. 

”En minä sinne haukuttavaksi, kun olen muutamia kohteita suunnitellut. […] 
En minäkään viitsi kuunnella sitä, että tulee Oulusta henkilö kertomaan, mi-
ten Raahea pitää rakentaa. Minä en sitä niin kuin ymmärrä. Raahelaiset saa 
sanoa, miten tätä pitää rakentaa, ja pitää sanoa.” (RL37) 

Kulttuuriympäristö muodostuu paikalliseksi voimavaraksi vasta yksilöllisten 
merkityksenannon tapahtumien osallistuessa kollektiivisen todellisuuden raken-

                                                        
maailmanperintökomitean toimintaohjeiden vuoksi paikallisten osallistumista yhä useammin suosi-
vaksi. Ks. myös Tanja Vahtikari, ”Urban Interpretations of World Heritage: Re-defining the City.” 
Reclaiming the City: Innovation, Culture, Experience (eds. Marjaana Niemi & Ville Vuolanto). SKS, 
Studia Fennica Historica 6. Helsinki 2003, 63-79. 
1271 Vrt. Ahlberg 2001, 26. Ahlberg kirjoittaa näin: ” When identifying the historic values of a town or, 
indeed, any type of environment, it is essential to adopt a national, and, preferably also international, 
perspective. A comparative international perspective. This will help us to find out what is special 
about a particular town, what the main characteristics are, and how they compare. Seeing the town 
from a distance will help us to find and evaluate the real qualities.” 
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tumiseen ihmisten välisissä kanssakäymisen muodoissa. Ylipaikalliset suojelupe-
riaatteet ovat eduksi paikallisen rakennuskulttuurin vaalimisessa, jos ne voidaan 
työstää omiksi.1272 Tällöin ne eivät ole ulkopäin annetuiksi koettuja määräyksiä, 
joita toteutetaan velvoitteina. Tärkeää on kokea voitavan itse vaikuttaa niiden 
luonteeseen. Suojelun asenneilmapiiri on varsin latautunut vaatimuksella eettisen 
vastuun kantamisesta yhteisen kulttuuriperinnön hoidossa. Yksilön kokemus toi-
miensa eettisyydestä ei ole kuitenkaan synnytettävissä ulkopuolisin kehotuksin, 
vaan se muodostuu moninaisin ihmisenä kasvuun liittyvin tekijöin.1273  

Ulkopuolisen esille nostamien arvojen myönteisenä seurauksena voidaan 
nähdä paikallisen tahon herääminen oman ympäristön huolenpitoon. Paikalliset 
saattavat kuitenkin samalla omaksua tavan tarkastella omaa ympäristöään ikään 
kuin ulkopuolisena niiden arvokriteerien mukaisesti, joilla paikka on nostettu 
esiin. Tämä voi johtaa ympäristösuhteen muuttumiseen ja katkaista samalla pai-
kalle ominaisia ihmisen ja ympäristön suhteeseen perustuneita kehitysprosesseja. 
Paikallisten kehitysprosessien muutos voi siten tapahtua mekaanisesti suojelume-
netelmien muodossa sekä muutoksina paikkojen kokemisen tavoissa, jolloin yksi-
löt alkavat suhtautua ympäristöönsä aiemmasta poiketen. Tarkastelevan asenteen 
omaksuminen voi heikentää asumisen arkiarvojen liittämistä ympäristöön. 1274 
Asukas voi olla varsin tyytyväinen asumismuotoonsa, mutta johtaa arvopäätel-
mänsä asettumalla ikään kuin ulkopuolisen asemaan. 

”Kun vertaa muiden vanhoja kaupunginosia, eihän tämä nyt ole oikein mi-
kään nähtävyys.” (RA25) 

Ylipaikallisten tahojen puuttuminen paikalliseen kehityskulkuun voi johtaa kult-
tuuriperinnön hoidon yhdenmukaistumiseen diversiteettiä korostavista tavoitteista 
huolimatta.1275 Esimerkiksi eri puukaupunkien suojelukaavoissa toistuvat hyvin 

                                                        
1272 Vrt. Kairamo 2005, 114. Kairamo tähdentää kansainvälisten julistusten merkitystä teoreettisina ja 
filosofisina pohdintoina, asenteita muokkaavina yleispätevinä teksteinä, jotka eivät toimi yksityiskoh-
taisina restauroinnin ohjeina. 
1273 Vrt. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico – Philosophicus. (Alkuteos Logisch – philosophische 
Abhandlung, 1933, suom. Heikki Nyman) WSOY. Juva 1997, 85-86. Wittgenstein toteaa, ettei etiik-
kaa voi ilmaista lausein, koska se on transsendentaalista. Sama koskee hänen mukaansa estetiikkaa. 
Jos eettisyys puetaan laiksi tai määräykseksi siitä, mitä pitää tehdä, herää välittömästi kysymys seu-
raamuksista – rangaistuksista ja palkkioista noudattamisen tai noudattamatta jättämisen mukaisesti. 
Wittgenstein huomauttaa, ettei etiikalla ole kuitenkaan mitään tekemistä rangaistusten tai palkkioiden 
kanssa niiden tavanomaisessa mielessä. Seuraamukset eivät voi olla irrallisia tapahtumia, vaan niiden 
täytyy sisältyä itse tekoihin. 
1274 Vrt. Kyttä 2004, 30. Kyttä toteaa, että visuaalis-esteettinen kokeminen yhdistää turisteja ja suun-
nittelun ammattilaisia, kun taas asukkailla korostuvat sosiaaliset ja toiminnalliset tekijät. 
1275 Vrt. Koponen 2006, 25-29. Koposen mielestä hierarkkiset asiantuntijaorganisaatiot yhdenmukais-
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samantyyppiset määräykset. Pidättäytyminen ylipaikallisesta näkökulmasta tuskin 
kuitenkaan ratkaisee ongelmaa paikallisten prosessien ainutlaatuisuutta kunnioit-
tavan kulttuuriperinnön hoidon hyväksi. Suojelutahon vetäytyessä täyttäisivät 
paikan kuitenkin muut ylipaikalliset voimat. Kyse on pikemminkin siitä, miten 
paikalliset ja ylipaikalliset voimat sovitetaan toisiinsa niiden välistä jännitettä hal-
liten.1276 Olisi liian yksinkertaista ajatella paikallisen kulttuurin alkavan itsestään 
kehittyä ainutlaatuiseksi pidättäytymällä vaikuttamasta prosesseihin ulkoapäin. 
Ajatus merkitsee silmien sulkemista moninaisilta, nykytodellisuutta muokkaavilta 
informaatiovirroilta ja voimilta. Paikallinen taho voi aivan hyvin toimia kulttuuri-
piirinsä ainutlaatuisuutta vastaan tuntematta syvällisin kokemuksellisin ulottu-
vuuksin saavutettua kuuluvuutta paikkaan. 

Paikallisuus voidaan ymmärtää vain minä tahansa paikan päällä tapahtumise-
na, ylipaikallisuus taas sijainnillisesti kohteeseen ulkopuolelta suunnattuna toi-
mintana. Varsinaisena paikallisuutena voitaisiin kuitenkin pitää yksilöitä keske-
nään lähentävää dialogia voitaessa hyväksyttynä ja arvostettuna osallistua kollek-
tiivisen todellisuuden muotoutumiseen.1277 Ainutlaatuiseen prosessiin vastaamisen 
yhdistäminä ei minkään sijainnillisen tahon toimija ole ei-paikallisena ulkopuoli-
nen. Kokemuksellinen lähentyminen liittää toimijat toisiinsa.1278  Silloin ei ole 

                                                        
tavat suomalaista rakennussuojelun diversiteettiä. Hän toteaa arvokkaimpien kohteiden restauroinnissa 
tavoitteiden toistuvan samanlaisina, koska keskeiset henkilöt, kuten suunnittelijat ja lausunnonantajat 
toimivat koko valtakunnan alueella. Samoin paikkakunnat jakautuvat historiallista funktiotaan kuvaa-
viin luokkiin, kuten puukaupungit, huvilayhdyskunnat tai teollisuuspaikkakunnat. Hierarkkinen näkö-
kulma pelkistää paikkakunnat siten yhden tai muutaman otsikon alle, kun paikkakunnalta käsin arvo-
tus voisi olla toisenlainen. Hän viittaa tällä moderniin tapaan yksinkertaistaa kaupunki helpommin hal-
tuun otettavaksi. Koponen vertaa suomalaisten kaupunkien taannoista kehitystapaa ja nykyistä suoje-
lua todeten, että esim. Vanhan Porvoon differentioitumista ja rakentamista ohjasi useiden tekijöiden 
muodostama kompleksinen järjestelmä. Orgaanista kasvua säätelevät tekijät ovat kuitenkin menettä-
neet merkityksensä tultaessa nykyaikaa kohti, jolloin kaupunkialueiden säilyttäminen ja muutosten 
säätely on pitänyt järjestää rakennussuojelumääräyksillä: ”Paikalliset dynaamiset voimat ja dialektiset 
prosessit on korvattu staattisilla ja hierarkkisilla säännöillä.” 
1276 Jussi S. Jauhiainen, Kaupunkisuunnittelu, kaupunkiuudistus ja kaupunkipolitiikka. Kolme euroop-
palaista esimerkkiä. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 146. Turku 1995, 339, 361. 
Koskien kaupunkia Jauhiainen toteaa, ettei sitä voi erottaa rakenteellisesta yhteydestään paikallisiin ja 
ylipaikallisiin voimiin. Kaupungin kehittyminen on jatkuvaa vuoropuhelua näiden voimien välillä. 
Asukkaat hän toteaa myös erittäin merkittävänä kaupungin kehitykseen vaikuttavana tekijänä motii-
veineen. Kaupungit muotoutuvatkin yksityisen ja yleisen, toimijan ja rakenteen, paikallisen ja maail-
manlaajuisen välisen jännitteen perusteella. Kaupunkien voima ja rikkaus on kuitenkin vaarassa kado-
ta samankaltaisuuden kulttuuriin. Kirjoittaja ehdottaa erilaisuuden tukemista 2000-luvun kaupunki-
suunnittelun, -uudistuksen ja -politiikan mielekkääksi lähtökohdaksi. 
1277 Vrt. Berleant 1992, 13; Charles Taylor, Autenttisuuden etiikka (alkuteos The Ethics of Authenticity, 
1991, suom. Timo Soukola). Gaudeamus. Helsinki 1995, 144-146; Elisa El Harouny (a), ”Historialli-
sen puukaupungin suojelu hyvän elinympäristön vaalimisena”. Synteesi 3/2003, 103. 
1278 Vrt. David Seamon, “Different Worlds Coming Together: A Phenomenology of Relationship as 
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merkittävää, kuka asuu paikkaa ja kuka ei. Kaikki asuvat paikkaa prosessiin osal-
lisuuden yhdistäminä kokemuksellisen jaettavuuden suomana mahdollisuutena. 
Jaettavuus syntyy kokemuksellisesta rikastumisesta, kun hyväksytään osallisten 
yksilöiden prosessiin tuottama moniarvoisuus omankin maailmankuvan kehitys-
tekijänä. Yhteiseksi tekeminenhän on tekevienkin muuttumista. Odotukset mui-
den samanlaisuudesta merkitsevät haluttomuutta antautua prosessin ennakoimat-
tomalle kululle yksilöllisten merkityksenannon impulssien suuntaamana. Halu 
jännitteettömyyteen estää luovan prosessin.1279 

Eri yhteistyötahojen ristiriitojakin sietävät kytkennät ovat suojelun eräs po-
tentiaalinen kehitysalue, koska innovatiivisuus rikastuu sattumanvaraisuudessa, 
monenlaisten toimijoiden kohtaamisessa ja ennakoimattomien asioiden oivaltami-
sessa.1280 Hierarkkisiin tasoihin perustuvaa suojelujärjestelmää tulisi silloin pur-
kaa pyramidimaisesta asetelmasta, jossa tiedon ajatellaan välittyvän alaspäin ja 
auktoriteetin kasvavan huippua kohden ylöspäin.1281 Haluttaessa järjestelmä voisi 
toimia kokemustenvaihdoltaan moniulotteisena, uusia toimijoiden välisiä kytken-
töjä ennakkoluulottomasti solmivana ja siten kaiken aikaa elävänä. Verkostoitu-
misen aikana kumppanuuksia solmitaan jo vaihtoehtoisin kytkennöin ohi perin-
teisten organisaatioasetelmien.1282 Oivallusten syntyminen ei kuitenkaan vielä it-
sessään riitä, vaan järjestelmissä täytyisi olla myös joustoa niiden hyödyntämisek-
si.1283 

                                                        
Portrayed in Doris Lessing´s Diaries of Jane Somes”. Dwelling, Seeing and Designing – Toward a 
Phenomenological Ecology (ed. David Seamon). State University of New York Press. Albany, N.Y. 
1993, 236-237. Seamon kirjoittaa, että yksilö voi kiinnittyä lähipiirinsä ulkopuoliseen maailmaan 
paikkoihin ja yhteisöön kokemansa läheisyyden välittämänä. 
1279 Luovasta jännitteestä ks. esim. Hall 1999, 39; Sotarauta 2001, 204-208. 
1280 Vrt. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. 
Council of Europe. Faro 2005, artikla 11 (“The organisation of public responsibilities for cultural heri-
tage”). Artiklassa esitetään kehitettäväksi uusia innovatiivisia yhteistyötapoja julkisen hallinnon vi-
ranomaisten ja muiden tahojen välille. Ks. myös väitöskirjaa Krister Olsson, Från bevarande till ska-
pande av värde. Kulturmiljövården i kunskapssamhället. Kungliga Tekniska högskolan. Stockholm 
2003, 356. Tutkittuaan eri toimijaryhmien tapoja arvostaa kulttuuriperintöä Ruotsin Umeån suunnitte-
luprosesseissa Olsson toteaa, että kulttuuriperintöalan osaamista tulisi kehittää erityisesti siinä, miten 
kommunikoidaan muiden toimijoiden kanssa oman asiantuntijaroolin korostamisen sijasta. 
1281 Tarpeesta purkaa hierarkkisia toimintamalleja edistettäessä luovan kaupungin ideaa ks. esim. Mul-
gan 1999, 103, 108-112; Mulder 1999, 66, 74. 
1282 Perinteisen organisaatiomallin haastavasta, jatkuvasti muuttuvin kytkennöin elävästä ”disorgani-
saation” käsitteestä ks. Scott M. Lash, Critique of Information. Sage Publications. London 2002, 39-
48. 
1283 Vrt. Maula 2004, 264-267. Maula tuo esiin idean elävästä organisaatiosta, joka muuttuu aina jon-
kin verran itsekin ollessaan avoimessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Pehmeän strategian 
valmiudesta omien toimintatapojen muuttamiseen ulkopuolisiin kohdistuvan vaikuttamisen ohella ks. 
puolestaan Sotarauta 1996, 331. 
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Yhteistyöverkostot kohtaamistapahtumineen voitaisiin mieltää innovatiivisina 
foorumeina, joille asiat voidaan ottaa pohdittaviksi, peilattaviksi laajemmassa 
perspektiivissä moniarvoisia sävyjä ja riitasointuja kaihtamatta. Kyseenalaistava-
na, pohdiskelevana ja kokeilevana toiminta voi merkitä strategista pysähtymistä, 
jonka jälkeen tulisi tarvittaessa olla mahdollista suuntautua uudelleen ja irtautua 
vakiintuneista käytännöistä puolin ja toisin. Tulisi olla mahdollisuus muuttua sen 
mukaisesti, mitä opitaan. Laajapohjaisen osallistumisen ja avoimemman vuoro-
vaikutuksen synnyttämiseksi kohtaamistapahtumia ei kannattane nimetä kovin ra-
jatun teeman mukaisesti ennakkoasenteita lukitsevasti. 

”Kielenkäyttöä yhdistämällä voitaisiin puhua samoista asioista. Sitten suoje-
lusta vastaavien tahojen pitäisi nähdä se konteksti, että ihmisten elämä on 
riippuvainen laajemmin siitä yhteisön elämästä, ja että kehittämisajattelua 
tulisi mukaan enemmän suojelupuolelle. Elinkeinopuolelta toivoisi taas 
enemmän uskallusta puhua kulttuuriarvoista. Olen huomannut, että siellä on 
hirveän paljon yksilöitä, jotka ymmärtää tosi viisaasti Raahessakin. Mutta 
kun mennään tähän elinkeinojen kehittämisporukkaan, niin siellä tuntuu vää-
rältä tai nololta puhua tällaisista pehmeistä asioista. Pehmeiden ja kovien 
asioiden suhteet pitäisi panna ihan ennakkoluulottomasti sekaisin. Siitä voisi 
tulla jotain hyvää.” (RML44) 

Pysähtymisen ja keskinäisen kohtaamisen tapahtumina voivat toimia esimerkiksi 
seminaarit tai erilaiset projektit, mutta yhtä lailla myös pienimuotoisemmat tapah-
tumat, kuten yhteiset kaupunkikierrokset ja talkoot. Näitä tapahtumia on oikeas-
taan jo edeltänyt pysäyttävä oivallus tarpeesta suuntautua uudelleen. Onhan kyse 
suunnistamisen tapaisesta ketjumaisesta etenemisestä, jossa kulku määrittyy aika 
ajoin tapahtuvan tilannearvion perusteella. Pysähtymättä voidaan kulkea harhaan 
ja pitkälle – vastaavalla tavalla kuin tehdään lineaarisen kehitysnäkemyksen mu-
kaisiin suunnitelmiin ja käytäntöihin nojaten ottamatta kantaa muuttuviin tilantei-
siin tai maailman epäselvyyteen ylipäätään.1284 Pysähtyminen ja toiminta eivät 
välttämättä kuitenkaan erotu kovin selkeästi toisistaan. Toiminnassa pysähtymi-
nen merkitsee alituista valppaana olemista, jatkuvaa kokemuksiin luottavaa ja ti-
lanteiden merkityksiä tunnistavaa harkintavalmiutta. 

Intensiivisen puuttumisen tapahtumat, kuten erilaiset projektit, saattavat olla 
paikallaan silloin, kun on tarve elvyttää ja synnyttää uusia mahdollisuuksia luon-
taisten prosessien oltua pitkään pysähdyksissä. Raahessa tuli selkeästi enemmän 

                                                        
1284 Pysähtymisestä strategisena toimintatapana ks. Sotarauta 1996, 233-250. 
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esille kiinnostus projektiluontoiseen toimintaan, jolla voitaisiin tehokkaasti sysätä 
liikkeelle alueen kuntoutumista ja elinvoimaisuutta tukevia prosesseja.1285 Vanhaa 
Porvoota koskevia valtion tukemia projekteja on ollutkin,1286 mikä on myös osoi-
tus kohteiden priorisoinnin mukaisesta taloudellisen tuen jakautumisesta. 

”Itse uskon projekteihin. Voisi olla vaikka Raahen pihat -projekti, jossa asuk-
kaiden huomio kiinnitettäisiin niiden piharakennusten merkitykseen. Otettai-
siin esimerkkejä ja tehtäisiin niitä. Katsottaisiin, mitä maksaa ja miten se 
syntyy. Joku tarjoaisi palveluja, mitä kunta tekee jne. Ainakin perusparannus-
toiminnassa se naapurin esimerkki ja yleinen innostus, kun joku tulee ulko-
puolelta, että hyvänen aika teillä on tällainen, mitä tästä saisi, se panee pot-
kua ihmeen paljon.” (RML44) 

”Pitäisi löytyä kaupungin korkealta tasolta. Jos ne oivaltavat asian, sehän ei 
ole rahakysymys, vaan oivalluskysymys. Oivaltavat ja näkevät sen visiona, 
aikajänteenä. Katsotaan peiliin kaksi vuotta, pannaan peili viiden vuoden, 
kymmenen vuoden päähän. Jos oivalletaan se ja lähdetään siihen prosessiin, 
ja sehän on sitten suunniteltava. […] Sehän tarkoittaa sitä, että monella eri 
tasolla lähdetään töihin. Sitten on mahdollisuus. Ei tällainen yksittäinen ta-
lon tekeminen ole se mahdollisuus.” (RA29) 

Aluetta myönteisesti kehittävät luontaiset prosessit ovat usein pysähdyksissä siitä 
syystä, että puukaupunkien pirstouduttua kaupunkirakenteeltaan myös yhteisöt 
lyötiin hajalle. Aluetta myönteisesti kehittävät luontaiset prosessit ovatkin luon-
nehdittavissa sellaisiksi, että ne paitsi edistyvät kollektiivisena merkityksenantona 
niin vahvistavat samalla yhteisöllisyyttä kasvavana sosiaalisena vuorovaikutukse-
na. Ylipaikallisella, esimerkiksi kansainvälisiä tahoja kytkevällä, yhteistyöllä ja 
rahoituksella voidaan hankeluontoisesti pureutua jonkin rajatun kohteen erityis-
ongelmiin. Luovien prosessien elvyttämiseksi projektien tulisi silloin palvella 
paikallisen toimijaverkoston luomista ja kytkeytymistä hankkeiden suuntaami-
seen.1287 

                                                        
1285 Suojeltavia kaupunkialueita kokonaisvaltaisesti kehittävä ote on merkinnyt kulttuurihistoriallisten 
painotusten kytkemistä sosiaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin aluekokonaisuuksien kuntouttamiseksi ja 
elvyttämiseksi, saattamiseksi jälleen elinvoimaisiksi. Käsitteistä ”rehabilitation” ja ”revitalization” ks. 
esim. Peter J. Larkham, Conservation and the City. Routledge. London & New York 1996, 52-56. 
1286 Ks. Mansikka, Korsström & Pfeiffer 1991. 
1287 Vrt. Forssan Kalliomäen puutaloalueen pilottiprojektiin Itämeren alueen historiallisten kaupunkien 
kestävää kehitystä koskeneessa yhteistyöhankkeessa. Marianne Lehtimäki, (d) ”Updating preservation 
in the Finnish town Forssa”. Sustainable Historic Towns – Urban Heritage as an Asset of Develop-
ment. Project Report (toim. Marianne Lehtimäki) Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 
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Kun puukaupungit aikanaan 1970-luvulla nostettiin julkisuuteen pohjoismai-
sen yhteistyöprojektin avulla, oli yhtenä tavoitteena yleisen mielipiteen kääntämi-
nen suojeluasiantuntijoiden omaksuman näkemyksen kannalle.1288 Samalla kui-
tenkin tuettiin useiden paikallisten asukkaiden parissa jo virinneitä toiveita puo-
lustaa asuinsijaansa kaupunkikeskustojen hävittämistä vastaan. Siinä missä kan-
sainvälisiä suojelupyrkimyksiä voidaan pitää ulkoapäin osoitettuna puuttumisena 
paikalliseen kehityskulkuun, oli myös moderni kaupunkiuudistus vaikutteiltaan 
mitä ylipaikallisin. Näin ylipaikallinen suojeluintressi asettui puolustamaan sel-
laista, mitä voitaneen pitää juurevasti paikallisena. Ylipaikallinen puuttuminen 
voi parhaimmillaan turvata juuri niitä yksilöllisiä intressejä, jotka voisivat muuten 
jäädä kaupunkikehitystä hallitsevien massiivisten muutosvoimien edessä huo-
miotta.  

”Kyllä se tuntui säälittävältä, kun tässäkin vastapäätä oli hirveän nätti, sa-
mankokoinen puutalo. Ei muuta kuin traktorilla vaijerit ikkunasta sisään ja 
seinät hajalle, ja kauhakuormaaja siellä rymisti, että hirret vaan lenteli. Niin 
ei se oikein mukavalta tuntunut. Hirveän nättejä taloja oli ja paljon hyväkun-
toisia.” (RA33) 

Ulkopuolista tukea oman asuinympäristön säilymiseksi kaivattiin edelleen: 

”Kyllähän kaupungin isät, jos joku oikein houkutteleva juttu tulee, niin se 
helposti kääntyy niin, että puretaan siitä se pari pois, että onhan siellä vielä 
niitä puutaloja. Kyllä mä katson, että se pitää olla Museovirastosta lähtien se 

                                                        
16. Helsinki 2006, 70-75. Forssan Kalliomäki on noteerattu valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. 
Suojelutilanne ei ole ollut kuitenkaan ajanmukainen. Lehtimäen mukaan paikallinen taho on osallistu-
nut kaikkiin projektin vaiheisiin. Suojelukaavan päivittäminen ja rakennustapaohjeiden laatiminen on 
hänen mukaansa kunnan ja asukkaiden ilmaisema tarve. Lehtimäki toteaa eri tahojen asiantuntemuk-
sen luonteen täydentäneen toisiaan tavoitteiden toteutumisessa. Vrt. Pohjois-Karjalan ympäristökes-
kuksen v. 2002 – 2006 Tacis- ja Interreg-rahoituksella toteuttamia, lähialueille suuntautuneita raken-
nusperinnön hoidon ja suojelun yhteistyöhankkeita, kuten ”Yhteinen rakennusperintö” eli Euregio Ka-
relia -hanke. Keskeisenä tavoitteena oli Sortavalan vanhan suomalaisen puuarkkitehtuurin säilyminen 
ja tunnetuksi tekeminen. Ks. hankkeen julkaisua Jaana Huovinen et al. (toim.), Sortavalan arkkiteh-
tuuria 1864 – 1939. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Joensuu 2007. Arkkitehtonisten arvojen ohella 
tuotiin esiin puukaupunkiympäristön merkitys hyvänä elinympäristönä. Ks. Elisa El Harouny, ”Histo-
riallinen puukaupunki suojelukohteena ja nykyajan asuinpaikkana”. Esitelmä seminaarissa ”Yhteinen 
rakennusperintöseminaari”, Joensuu 9.2.2006. 
1288 Puukaupunkiyhteistyön menneistä ja tulevista tavoitteista Pekka Kärki, ”Nordic Wooden Town. A 
succesful project 25 years ago.” Esitelmä konferenssissa “Nordisk treuke. Sustainable Urban habitat in 
Wood”, 11 – 15.11.1997 Trondheim. Konferenssi pidettiin pohjoismaisen puukaupunkiyhteistyön 25-
vuotisjuhlan kunniaksi tarkoituksena virittää yhteistyöverkosto uudelleen nyt Baltian maat ja Venäjä 
mukaan lukien. Puukaupunkiteema on sittemmin laajentunut Itämeren maiden yhteistyöksi historiallis-
ten kaupunkien kestävän kehityksen teemalla. 
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valvonta. Ei ole aina intressiä itse tällaisella pikkukaupungilla. Aina tuntuu, 
että joku houkutteleva juttu, tuohon se tehdään, tuossa olisi hyvä paikka. Se 
ohittaa sen vanhan suojelemisen. Vaikka haluttaisiinkin pitää Raahessa nämä, 
niin siinä on aina se vaara, kun pannaan vaakakuppiin se vanha ja kuviteltu 
hyöty, mitä siitä uudesta saadaan.”1289 (RA30) 

Ylipaikallisella suojeluotteella onkin oikeutuksensa nimenomaan ainutlaatuista 
yksilöllisyyttä puhuttelevana. Se ei ole silloin mestaroivaa, vaan kuuntelevaa – 
molemminsuuntaista kokemusten vaihtoa edistävää. Tällöin ylipaikallinen voi 
kietoutua paikallisuuden tekijäksi kyeten vastaamaan prosessien ainutlaatuisuu-
teen. Yhteiset kokemisen tilanteet lisäävät keskinäisen ymmärryksen mahdolli-
suuksia. Yksilöiden väliset kohtaamiset voivat toimia luovaa merkityksenantoa 
generoivina tapahtumina. Eri toimijoiden kohdatessa asioilla on luonnollisesti pa-
remmat mahdollisuudet myös edistyä kuin itsekseen pohdittuina. Vaatiihan toi-
meenpano tekijöitä ja kannatusta. 

”Tämmöisenään tämä on entinen kohta, se on ihan varma. Kehitys varmasti 
pysähtyy. Nämä talot, joissa ei ole asukkaita, ne menee kerta kaikkiaan niin 
huonoon kuntoon, että ne kaatuu. Tässä, ei ole kaukana meiltä, on yksi esi-
merkki. Kyllä mun mielestä kaupungin isien ja äitien, isistä puhuttiin ennen, 
kun oli Reinilä ja kumppanit, ja Museoviraston tulla tänne kävelylle. Ihan 
varta vasten käydä talo talolta ja käydä kävelyllä katsomassa, minkälaisessa 
kunnossa nuo ovat, tulla sieltä huipulta alas, tulla tänne ja kävellä. Näkisivät 
sitten tämän homman, minkälaista se on. Että tulisi sellainen konkreettinen 
näkemys näihin asioihin. Mä tykkään näin.” (RA26) 

Luovien prosessien jatkaminen on menneisiin prosesseihin samastuvaa suuntau-
tumista tulevaan, mutta vastaavaa ainutlaatuisuutta tunnustavaa samastumista 
myös niihin, jotka elävät paikkaa tällä hetkellä. Yksilöiden keskinäisessä vuoro-
vaikutuksessa voimansa saavien luovien prosessien haasteellisuus piilee siinä, mi-
ten viedä prosessia määrätietoisesti eteenpäin antautumalla samalla sen vietäväksi 
hukkaamatta sattumanvaraisen ja ainutkertaisen tapahtumisen mahdollisuuk-
sia.1290 

                                                        
1289 Tässä mielessä Museoviraston perustettaville aluetoimipisteille asetettu tavoite, jonka mukaan tu-
lee vahvistaa objektiivisuutta ja riippumattomuutta paikallisista intresseistä, puoltaa paikkaansa. Toi-
saalta riippumaton linja johtaa helposti hankkeiden tyrmäämiseen, jolloin ajaudutaan taas Museoviras-
ton ongelmaksi todettuun kielteiseen imagoon kehityksen ja päätöksenteon jarruna. Ks. selvitystä Mu-
seoviraston tilasta Mykkänen 2007, 10-12. 
1290 Vrt. Sotarauta 1996, 241-250, 264-269; Mulgan 1999, 103, 108-112. 
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Voimmeko kuitenkaan suojella vanhojen kaupunkien ainutlaatuisuutta, jos 
emme osaa enää antautua prosesseille, jossa syntyisi vastaavanlaatuista uutta kau-
punkia? Vielä tällä hetkellä vanha kaupunki voi todistaa eletyn elämän mukaisella 
muodollaan ainutlaatuista luovaa prosessia, kiitos vankkojen hirsien ja aikaa kes-
täneen rakennustavan. Entä sitten, kun aikaa kuluu vielä enemmän – muutama sa-
ta vuotta? Mitä kaupunki silloin todistaa, ellemme osaa juuri muuta kuin pitää 
kynsin hampain kiinni menneiden sukupolvien luovuutta osoittavista tuloksista, 
jotka aika meiltä lopulta kuitenkin vie? Kyettäessä luovuuteen ero uuden ja van-
han välillä menettäisi merkitystään, koska niistä tulisi prosessin yhdistämiä. Vaik-
ka aika erottaa uuden vanhasta, ajankulku ne myös yhdistäisi, silloin kun ne todis-
tavat samaa luovaa prosessia. Kyse ei ole vain suojelun onnistumisesta, vaan siitä 
onko nyky-yhteiskunnalla yleensäkään kykyä antaa ihmisille mahdollisuus osal-
listumiseen – osallistumiseen oikeasti elämällä kokonaisvaltaisessa kokemussuh-
teessa ympäristöä omaksi tehden. 

”Porvoo kuuluisi Unescon maailmanperintölistalle itseoikeutettuna Rauman 
rinnalla, ja siihen tulee suhtautua siten. Ja tämä on kuitenkin meidän asuin-
alue. Asutaan täällä, ja tämä on elävä ja siksi kiinnostava, kun me asutaan 
täällä. Se pitää ottaa huomioon, miten me voidaan täällä elää, mutta selvästi 
Vanhan Porvoon asukkaat tänä päivänä ottavat huomioon, etteivät voi saada 
kaikkia muutoksia, esim. sellaisia asioita, joita nähdään Gloriassa ja Avota-
kassa. […] Mutta vastakohtana on aivan ainutlaatuinen miljöö, joka vaan 
jostain syystä on ainutlaatuinen, ja jota jälkipolven on vaikea luoda. Tuolla 
modernissa puukaupungissa tullaan näkemään, että siellä on huippuäijät ja 
naiset olleet tekemässä, eikä siitä tule tällaista kvaliteettia kuitenkaan. Ei sii-
tä tule! […] Se ei synny sporadisesti. Se, että ei anneta enää syntyä, niin kuin 
tämä on syntynyt. Alun perinhän tämä on syntynyt ihan villisti. Vasta jossain 
vaiheessa on ruvettu reguloimaan, eikä ole onnistunut. Asukkaat ovat sano-
neet no way, ei tule onnistumaan, ennen saa painua helvettiin, ei varmana 
muuteta eikä vedetä yhtään katua. Se, mitä tätä kautta nykyään syntyy, näh-
dään siellä Moskova-joella sitten, kun on täysvapaus. Tee mitä haluat, joten-
kin sellainen kohtuullisuus poissa. Jos olisi mahdollisuus tällaiseen sporadi-
seen rakentamiseen, niin se kaupallistettaisiin niin nopeasti, että kukaan ei 
ehtisi väliin, ennen kuin se mahdollisuus olisi jo tuhottu. Se edellyttäisi jotain 
reunaehtoja tyyliin, ei saa rakentaa enempää kuin kaksi kerrosta ja pitää ra-
kentaa puusta. Pispala on hirveän hieno esimerkki sporadisesta rakentami-
sesta, koska ovat olleet niin köyhiä, ei ollut varaa revittää. Kaikki siellä 70-
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luvulla syntynyt on aivan kamalaa tai lähes kaikki, mikä syntyi täydennyksenä. 
Luulen, että sellainen kaava olisi kirjoitettavissa, jossa sulla on erittäin suuri 
vapaus tällaisen pitkänomaisen tontin käsittelyyn. Yksi mahdollisuus olisi se, 
että edellytettäisiin kierrätystavaran käyttöä. […] Tämä on syntynyt tietyn 
kauppiaan tiettyyn tarpeeseen, tietyn kulttuurin hirveän pitkän jatkumon pe-
rusteella jostain 1300-luvulta. Keskiajan kapeat tontit, jossa jokiranta on jy-
vitetty, joka on ollut se moottoritien reuna, johon on ollut liittymä joka tontil-
ta. Siihen on jyvitetty mahdollisimman monta niitä. Se tuottaa tällaisen struk-
tuurin. Meidän pitäisi luoda se tuohon moottoritien varteen. Täytyy tehdä ny-
kyajan tulkinta. Mikä se sitten on?” (PAY14) 

Ainakaan se ei ole mitään, minkä voi varmasti ennalta tietää. Ainutlaatuisen pro-
sessin edistäminen edellyttäisi reunaehtoja, jotka jotain estäessäänkin toteuttaisi-
vat ensisijaisesti vapautta solmia yksilöllinen suhde ympäristöön konkreettisine 
seurauksineen. Samalla olisi hyväksyttävä myös toistuva reunaehtojen kyseen-
alaistaminen, koska vapaus väistämättä kiihdyttäisi merkityksenannon tapahtumia 
tuottaen monipuolista kokemuksellista ainesta prosessissa oppimiseksi. Vapaus 
oppivaan ja yhteisöllisesti tuettuun ympäristösuhteeseen on samalla kuitenkin 
myös kohtuullisuuden määrittäjä. Luovalta potentiaaliltaan tunnustettuna kollek-
tiivisen todellisuuden rakentajana yksilö tuntee myös vastuuta siitä, minkä kokee 
omakseen ja samalla yhteiseksi.1291 Mahdollisuuksia tällaiselle kaupunkiympäris-
tön moniarvoisen yhtenäisyyden kasvulle ei ole tällä hetkellä riittävästi hyödyn-
netty. Ympäristö pyritään tekemään valmiiksi, kehitys vakautetaan kaavoituksella 
pitkäksi aikaa eteenpäin eikä valvontajärjestelmissä ole juuri sijaa rutiininomaisen 
tulkinnan pysäyttäville, uudelleen suuntautumisen tapahtumille. 

Jos universaalina pidetään ihmisyyttä ilmaisevaa olemassaoloa kokonaisval-
taisesti kokevana ja ainutlaatuisena, merkitsee se inhimillistä asumisen tapaa. Sil-
loin jokaisella tällä tavoin asutulla paikalla on universaali arvo. Vaatimattomalta-
kin vaikuttava asuinsija voi olla inhmillisen asumisen kannalta merkittävä sen 
kummemmin esiin ottamatta ja listoille kuulumatta. Tällainen yksilöä kohdannut 
mahdollisuus on kuitenkin koko ihmiskuntaa koskettavaa osoittaen, etteivät toi-
veet hyvästä elinympäristöstä ole turhia. Inhimillisen asumisen taitoon perustuu 
myös luovien prosessien jatkuvuus. Siksi jokaisella paikalla on potentiaaliset 
mahdollisuudet muodostua arvoltaan ihmisyyttä koskettaviksi ja syvästi liikutta-
viksi. 

                                                        
1291 Yksilön kasvusta vastuuseen yhteisönsä arvostamana ks. esim. Taylor 1995 (1991), 144-146; Leh-
tovaara 1994, 312, 316-317. 
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4 Johtopäätökset: Ihmisen aika 

4.1 Historiallinen puukaupunki elinympäristönä 

Tutkimuksessa perehdyttiin historiallisessa puukaupungissa asuvien kokemuksiin 
ympäristöstään, jotta voitaisiin ymmärtää kulttuuriperintönä jo tunnetun suojelu-
kohteen luonnetta elämyksellisenä asuinpaikkana, nykyihmisen elinympäristönä. 
Asumiseen liittyvien merkitysten perusteella on pyritty hahmottamaan puukau-
punkikulttuurin jatkuvuustekijöitä. Suojelun ydintehtävänä on tässä tutkimuksessa 
pidetty historiallisen puukaupungin jatkuvuuden turvaamista ihmisen hyvästä 
asumissuhteesta suuntansa saavana kulttuuri-ilmiönä. Rakennetun kulttuuriympä-
ristön suojelu olisi silloin yhdenmukaista elinympäristön vaalimisen kanssa. Tär-
keäksi muodostuu se, millä tavoin suojelu suhtautuu ihmiseen osana ympäristöä 
ja puukaupunkiin kehittyvänä prosessina. 

Tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi koottiin asiakirjoihin 
ja haastatteluihin perustuva aineisto kuvaamaan eri toimijoiden puukaupunkiin 
liittämää merkityksenantoa ja ympäristökokemuksen luonnetta. Ihmisen olemusta 
vastaavana ympäristösuhteena on tutkimuksessa pidetty yksilön mahdollisuutta 
kokonaisvaltaiseen osallistumiseen ympäristöstään erottamattomana. Jokaista yk-
silöä kokemuksiltaan ja merkityksenannoltaan ainutlaatuisena on pidetty kulttuu-
ria luovana potentiaalina. 

Historiallinen puukaupunki on muotoutunut suurelta osin kaupunkilaisten vä-
littömässä ympäristösuhteessa rakentelevan asumisen myötä. Puukaupunkipiha-
piiri on suonut kaupunkilaiselle kautta aikojen oman reviirin, jonka puitteissa on 
voitu rakentamalla säädellä omia elinehtoja. Rakentamista on jalostanut se ym-
märrys, joka jatkuvasti kasvaa ihmisen eläessä ympäristöstään erottamattomassa 
kokemussuhteessa. Varmuutta onnistumiseen on tuonut mahdollisuus peilata omia 
kokemuksia sukupolvien ajan karttuneeseen tuntumaan sekä yhteisölliseen merki-
tyksenantoon. 

Puukaupungeille ominaisen rakennustavan mielekkyys on perustunut pitkälti 
luonnonkiertoa noudattavaan elämäntapaan. Puukaupunkiperinteitä jatkava raken-
taminen on siksi merkittävältä osaltaan ihmisen hyvinvointia turvaavan luon-
tosuhteen ylläpitämistä alueelle ominaisen rakennus- ja elämäntavan lähtökohdis-
ta. Luonnonmyötäisyys merkitsee konkreettisesti myös ihmisen omaan keholli-
suuteen kytkeytyvien elämänehtojen ymmärtämistä. Omille tuntemuksille herkis-
tyneenä moni nykyasukas on huomannut vanhojen puutalojensa elinkelpoisuuden 
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esimerkiksi selkeinä terveysvaikutuksina. Tämä puoltaa elämänlaadun kannalta 
toimivien puutalojen rakentamista puun ominaisuuksia optimaalisesti hyödyntäen 
myös tulevaisuudessa. Puukaupunkiympäristölle luontaisena laatutekijänä arvos-
tetaan myös rakennusten reunustamaa suojaisaa pihapiiriä. 

Vanhaa puukaupunkitonttia asuvien kokemusta voitaisiin hyödyntää painok-
kaammin niin perinteisiä rakennus- ja korjaustapoja perusteltaessa kuin täyden-
nysrakentamista kehitettäessäkin. Korjaamista ja täydennysrakentamista ei tule 
pitää kovin erillisinä asioina, jos tavoitellaan perinteen jatkumista. Vanhan raken-
nuskannan ominaisuuksia tulisi opetella uusissa rakennuksissa sovellettaviksi ja 
kehitettäviksi. Uuden rakentamisessa kehittynyt ja aikaa myöten perusteellisesti 
koeteltu voisi jopa päätyä jossain vaiheessa osaksi vanhojen rakennusten korjaa-
mismenelmiä. Uusi ja vanha voivat kietoutua yhdeksi prosessiksi, joka merkitsee 
jatkuvuutta. On kyse koko aluetta eheyttävästä, elämäntapoihin sisäistyneestä res-
taurointiotteesta. 

Kaupunkirakenteen luonne saa merkityksensä elämäntavoista. Haastatelluissa 
asukkaissa saattoi herättää huolta paitsi ympäristön fyysinen tila niin myös vie-
raiksi koetut elämäntavat ja toiminnot, kuten matkailupalveluiden rantautuminen 
alueelle tai pihan hoito pikkutraktoriin verrattavalla puutarhakoneella. Kritiikkiä 
voitaisiin pitää suvaitsemattomuutena, mutta se kohdistui useimmiten siihen, että 
uusilta toimijoilta oli jäänyt juuri puukaupungin monimerkityksellisyys huomaa-
matta. Vieraalta tuntuvaa suhtautumista ympäristöön ei koettu siitä luontaisesti 
tarjoutuvia mahdollisuuksia oivaltavaksi. Alueen heterogeenisen särmikkyyden 
pelättiin vaihtuvan tasaiseen porvarillisuuteen. Myös täydennysrakentamisen 
suunnittelu tulisi johtaa kysymyksestä, minkälaista elämäntapaa alueelle luodaan. 
Muodonantoa ohjaten sen tulisi olla harmoniassa historialliselle alueelle ominai-
sen elämänmuodon ja -arvojen kanssa. 

Vanhoissa taloissa ja miljöössä on hyvänolon lähteenä paljon selittämätöntä. 
Selittämätön lumous ja autuuden hetket ovat paras osoitus siitä, että nykyasukas 
on löytänyt paikkansa historiallisessa ympäristössä. Vuosisatoja ikääntyneessä 
miljöössä omintakeista ja uudessa pitkään aikaan saavuttamatonta on aistittavissa 
olevan iän herättämät mielikuvat ja tunteet. Herättäessään myönteisiä tuntemuksia 
patinoituneet pinnat ovat merkittävä hyvän elinympäristön ominaisuus. Paikan 
historiallisuus voi olla lumoavaa. Autuuden tunteen ilmaisemassa täydellisen pai-
kan kokemuksessa ihminen on ykseydessä ympäristöönsä. Kokemuksen laatu pe-
rustuu elvyttävyyteen. Jatkuvuutta elämänlaadun kannalta voi tuottaa esimerkiksi 
se, että ympäristölle herkistyneenä koetaan saatavan ote menneestä elämänrytmis-
tä. Turha kiirehtiminen on vaihtunut rauhoittavaan verkkaisuuteen. Historiallisen 
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ympäristön lumovoima puoltaa sellaista uutta arkkitehtuuria, joka ikääntymisen 
kyvyssään kestää aikaa, luontoa ja ihmistä kauneutensa säilyttäen. 

Kokemus hyvästä elinympäristöstä perustuu siihen, että ihminen oivaltaa 
ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia omia mieltymyksiä vastaaviksi ja voi niitä 
myös hyödyntää. Elinympäristön laatu muodostuu kokemuksessa. Hyvää elinym-
päristöä ei ole ennen kuin ihminen sen itselleen sellaiseksi kokee. Suunnittelulla 
tuotetaan vasta edellytyksiä, joihin tarttumalla ihminen voi luoda elinympäristös-
tään mieluisan. Ihminen voi tehdä elinympäristönsä itse itselleen hyväksi, jos hä-
nellä on siihen tilaisuus. Kun suunniteltu tai aikojen kuluessa rakentunut ympäris-
tö on tartuttavilta mahdollisuuksiltaan rikas, tulisi myös ympäristön hallinnoinnin 
olla mahdollisuuksiin tarttumiselle suopeaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen voi 
olla ympäristökokemisen tavoissaan suhteellisen omaehtoisesti suuntautuva. Hy-
vä elinympäristö saa luonteensa niistä oivalluksista, joiden myötä ihminen työstää 
oman itsen ja ympäristön välistä yhteensopivuutta. 

Historiallinen puukaupunki tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja asumisratkai-
suaan tutkiskelevalle ihmiselle. Haastateltavien mielihyvällä kuvaamat ja usein 
omintakeiset asumistavat ovat osoitus siitä, että ympäristön tarjontaan on voitu 
tarttua. Toisaalta on ilmeistä, että kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkikuval-
lista näkökulmaa painottava suojelu säätelee ympäristökokemisen tapoja voimak-
kaasti. Ympäristön ominaisuuksiin herkkyydelläkin suhtautuvilla asukkailla oli 
kokemuksia siitä, ettei ympäristö voinut enää elää elämäntilanteiden mukaisesti. 
Kulttuurihistoriallisten arvojen pohdinnassa tulisi siksi kiinnittää huomiota ympä-
ristölle luonteenomaiseen muuttumisen tapaan ihmisen ja ympäristön välisen suh-
teen ilmaisuna. Välittömässä ympäristösuhteessa muotoutuminen on puukaupun-
gille historiallisesti ominainen rakentumisen tapa ja haastatteluiden perusteella 
myös nykyasukkaiden arvostama ominaisuus. Sitä voidaan pitää jatkuvuuden te-
kijänä sekä hyvän elinympäristön että kulttuurihistoriallisen merkityksen kannalta. 
Ihmisen ja ympäristön keskinäisen jatkuvuuden ilmaisuna historiallinen puukau-
punki olisi hedelmällinen esikuva myös uusille kaupunkialueille. 

Rakennusperinnön suojelun kannalta tilanne on kuitenkin ongelmallinen, 
koska toisinaan aineellisen muuttamisen tavat osoittavat nykyihmisen puutteellis-
ta kykyä antautua kokonaisvaltaiseen ympäristösuhteeseen. Ei välttämättä havaita 
itse ympäristöä vivahteineen, koska tajunnassa vallitsee jokin täysin muista maa-
ilmoista omaksuttu idea. Asukas voi toimenpiteillään riisua ympäristöä mahdolli-
suuksiltaan sen sijaan, että osaisi niihin tarttua. Menetettyjä seikkoja saatetaan it-
sekin katua, kun ymmärrys kasvaa ympäristösuhteen syventyessä. Turhia mene-
tyksiä ennalta ehkäisten on perusteltua suojella ympäristöä määräyksin. 
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Ihmisen ympäristösuhteen kokonaisvaltaisuuteen vastaava joustavuus on kui-
tenkin historiallisen puukaupungin keskeinen arvo. Puukaupunkikulttuurin jatku-
vuus edellyttää siksi avoimuutta erilaisille ihmisen ja ympäristön suhteessa mah-
dollisille joustavuuden muodoille, joita säätelee oivaltava asuminen. Herkästi 
ympäristön ja itsen välistä suhdetta oivaltavakin tekee muutoksia, mutta harkiten. 
Harkintaprosessi merkitsee sitä, että ennen ympäristön aineellista muuttamista 
käydään läpi myös muut ihmisen ja ympäristön välistä yhteensopivuutta tuottavat 
vaihtoehdot. Puukaupungin jatkuvuus luovana, ihmisen ja ympäristön kokonais-
valtaisesta kokemuksesta mielekkyytensä saavana prosessina merkitsee rakenne-
tun kulttuuriympäristön suojelua, joka edistää asukkaan ympäristösuhteen syve-
nemistä. Tähän ei päästä määräävällä asenteella, koska määrääminen ei ole ko-
kemuksellisia ulottuvuuksia avaavaa. Määräyksin voidaan toki estää ympäristön 
luonteeseen oivaltamattomasti suhtautuvaa muuttamista, mutta silloin ei täytetä 
hyvän elinympäristön edellytystä ihmisen omaehtoisesta ympäristöön suuntautu-
misesta. 

Kulttuuriympäristön suojelussa nykyään korostettu huolehtiva ja jatkuva yl-
läpito toteutuu aidoimmillaan vasta elämäntapaan sisäistyneenä inhimillisen asu-
misen taitona, joka kehittyy osallisuudessa ympäristöön. Ilmaistessaan inhimilli-
sen asumisen taitoa puukaupungilla on universaalia arvoa koko ihmiskunnan kan-
nalta. 

4.2 Suhtautuminen muutokseen 

Moni asukas suhtautuu historiallisen puukaupungin, oman lähiympäristönsä, 
muutoksiin vähintään yhtä huolestuneesti kuin rakennetun kulttuuriympäristön 
suojelusta vastaavat viranomaiset. Huoli voi olla ammattilaisnäkemystä syvempää, 
itseä konkreettisesti koskettavaa, koska on kysymys sellaisista ihmisen henkilö-
kohtaista elämäntilannetta koskevista tekijöistä, joihin hän ei voi välttämättä itse 
mitenkään vaikuttaa. Asukas on ympäristönsä muutosten suhteen melko voimaton 
– situaation kohtalonomaisen säätymisen armoilla – lähes kaiken sen suhteen, mi-
kä ei ole oman tontin ja naapurin kuulemisvelvoitteen piirissä. Tästä syystä asuin-
alueen suojelua kulttuuriperintökohteena on pidetty yllättäviä muutoksia ehkäise-
vänä turvana. Vanhassa Porvoossa tämän turvan perusta on asemakaava, jossa ra-
kennusoikeus on määritelty hyvin pitkälle olemassa olevaa kaupunkirakennetta 
noudattaen. Vanhassa Raahessa asemakaava ei ole tuonut asukkaille vastaavan-
laista turvallisuuden tunnetta, koska rakennusoikeutta on huomattavan paljon suh-
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teessa rakentuneeseen tilanteeseen. Vanhassa Porvoossa myös rakentamistapaan 
kiinnitetään yksityiskohtaisempaa huomiota. 

Asukkaan suhde rakennusperinnön suojeluun on kuitenkin kaksitahoinen, 
koska vapaus valintoihin muutoksen ja pysyvyyden suhteen on ihmiselle tärkeä 
oman situaation säätelykeino. Puukaupunkipihapiiri rakennuksineen tällaisen 
omaehtoisuuden sijana on osoittautunut tutkimuksen perusteella erääksi olennai-
seksi tekijäksi koettaessa asuinpaikka mielekkääksi. Omaehtoisen ympäristösuh-
teen muodostamiseen vaikuttaa olevan kohtalaisen hyviä mahdollisuuksia materi-
aalista autenttisuutta korostavasta rakennussuojelusta huolimatta. Suojelussa tulisi 
kuitenkin tiedostaa nykyistä paremmin se, että puukaupunkiasumisen yksi kes-
keinen arvo on asukkaan mahdollisuus vaikuttaa oman elämänpiirinsä muotoutu-
miseen muutoksen ja pysyvyyden suhteen. 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelulle lankeava tehtävä muodostuu asu-
misen näkökulmasta niin ikään kaksitahoiseksi problematiikaksi. Suojelun olisi 
toimittava turvana muutoksia vastaan ollakseen luottamuksen arvoinen asukkaille, 
jotka ovat mieltyneet puukaupunkiin asuinpaikkana. Näin suojelu vaalii ihmisen 
situaation tilaan suotuisasti vaikuttavia tekijöitä. Toisaalta olisi annettava ihmisille 
inhimillinen mahdollisuus omien elämänehtojensa säätelyyn, jotta suojelu ei puo-
lestaan alistaisi ihmistä tuntemukselle vaikutusmahdollisuuksien puutteesta paitsi 
ympäristönsä niin myös identiteettinsä suhteen. Määräykset estävät vapautta, mut-
ta myös ihmisen kasvua vastuuseen ympäristöstään. Rakennettua kulttuuriympä-
ristöä suojeltaessa tulisi tukea ihmisen kasvua vastuulliseen vapauteen. 

Situaationsa tiloja säätelevä ihminen on oppivassa suhteessa omaan elinym-
päristöönsä, mikä merkitsee mahdollisuutta kokemuksellisten ulottuvuuksien kas-
vuun ja syvenemiseen. Situaation säätely ei ole vain aineellisten elinehtojen täyt-
tämistä. Se voi olla myös ympäristön ominaisuuksien entistä tarkempaa huomaa-
mista. Huomaamalla ihminen sulkee asioita situaationsa piiriin uusiksi merkitys-
aiheiksi. Situaation säätelyä on yhtä lailla aitan purkaminen kuin sen huomaami-
nen hyväksi nikkarointiverstaaksi. Oppimista merkitsee myös se, että ihminen ai-
tan purettuaan huomaa tehneensä virheen. Sekä ihmisen itsensä että rakennetun 
kulttuuriympäristön kannalta olisi onnellista, että ymmärrys kävisi ainakin mer-
kittävien virheiden edellä. 

Ihmisen omaehtoisen situaation säätelyn tukeminen ei edellytä hänen jättä-
mistään oman onnensa nojaan. Kaiken salliva asenne voidaan itse asiassa mieltää 
ihmisen jättämiseksi pulaan. Häneltä riistetään mahdollisuus keinoihin, joilla vai-
kuttaa oman elämäntilanteensa suotuisaan kehitykseen. Rakennusperinnön suoje-
luun ja restaurointiin perehtynyt asiantuntija voi tarjota asukkaalle merkittävää 
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apua. On kuitenkin asenteista ja menettelytavoista kiinni, kokeeko asukas tule-
vansa autetuksi vai olevansa väline institutionaalisen suojelun toteuttajana ja 
maksajana. Jotta ihminen mieltäisi saavansa apua, hänen tulee voida kokea tul-
leensa kuunnelluksi, otetuksi huomioon omassa elämäntilanteessaan. Omaehtoi-
suus toteutuu tasavertaisissa ja kokemusten vaihdoltaan molemminsuuntaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, jolloin ihminen voi kokea olevansa vaikuttaja oman si-
tuaationsa säätelijänä. Vaikuttaja ihminen on myös kiistatilanteessa, mutta tällöin 
on kyse taistelusta oikeuteen säädellä omaa situaatiota. Taisteluun ajettuna ihmi-
nen välittää lähinnä itsestään ja ajamastaan asiasta. Kuuntelematta jättäen tuote-
taan siten omaehtoisuutta piittaamattomana yksilöllisyytenä. Kuunnellen on mah-
dollista virittää rakentavuutta. 

Haastatelluilla asukkailla oli kokemuksia rakennussuojelun puitteissa saamas-
taan avusta, mutta huolestuttavan paljon myös viranomaisten määräävästä asen-
teesta, jolloin asioista ei ollut voitu keskustella eri näkökulmia punniten. Omien 
intressien ohittaminen oli saattanut johtaa päätöksiin olla itsekään enää piittaa-
matta. Päätettiin tehdä jatkossa ihan itsekseen, kenellekään kertomatta ja neuvoa 
kysymättä. Ohitetuksi tulo oli erityisen suuri mielipaha sellaisille asukkaille, jotka 
olivat itse lähtökohtaisesti sitoutuneita rakennusperinnön suojeluun yhteisenä 
asiana. Ne, jotka alun alkaen toimivat itsekkäin periaattein, ottivat oman itsensä 
ohittamisen kevyemmin. Sehän oli heidän omaa toimintakulttuuriaan vastaavaa. 
Mielipahaa kokeneiden tuntoja kuvasti puolestaan ihmettely, keiden kanssa viran-
omaiset oikein tekevät yhteistyötä kulttuuriperintökohteen suojelussa, elleivät 
heidän kaltaistensa asukkaiden. Tällaisia tunteita ei olisi varaa herättää niissä ih-
misissä, jotka lopulta toimeenpanevat suojelun – tai sitten eivät sitä tee. Kun ra-
kennusperinnön hoitoon antaumuksella sitoutunut asukas olisi tehnyt pienet elä-
mäntarpeidensa osoittamat muutokset hyvää rakennustapaa noudattaen, olisi se 
todennäköisesti vastannut puukaupungille luontaisen kehityskulun jatkumista. 

Asukkaiden kielteisiä kokemuksia vastaavasti viranomaishaastatteluissa il-
meni usein asenne saada asukkaat ymmärtämään paremmin kulttuurihistoriallisen 
ympäristön suojeluperiaatteita. Tiedon kulkusuuntana pidettiin useimmiten anta-
mista, ei niinkään omaksumista. Muunlaisia tietämisen muotoja kuin oma asian-
tuntijuus ei välttämättä arvostettu. Hyvästä asumisestakin saatettiin olettaa tiedet-
tävän paremmin kuin asukkaat konsanaan. Restauroinnin asiantuntija saattaa tie-
tysti ymmärtää vanhan talon suomia mahdollisuuksia ja arvoja paremmin kuin jo-
ku, kenties vastikään Helsingin lähiöstä Vanhaan Porvooseen muuttanut, mutta 
yksisuuntaisuus ei ole kuitenkaan yhteistyön lähtökohta. Muutamissa viranomais-
kommenteissa tämä ongelma on tuotu esiin. On nähty tarve sille, että mietittäisiin 
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yhdessä, mitä asuminen sellaisessa paikassa kuin esimerkiksi Vanha Raahe oikein 
merkitsee. Otettaisiin puukaupunki asumisen kannalta erityisesti asukkaita kuun-
telemalla. 

Vika ei ole vain asenteissa, vaan myös menettelytavoissa. Kommentoivassa 
roolissaan, konkreettisimmillaan lausuntokäytäntönä, suojeluviranomaisen voi ol-
la vaikea huomata sitä, onko asukas yhteiseen asiaan sitoutunut ja muutosten suh-
teen harkitseva. Ajanpuutteen ja rakennussuojelun asiantuntemukseen liitettyjen 
odotusten vuoksi muutosaikeeseen saatetaan tällöin suhtautua rakennuksen omi-
naisuuksiin painottuvana tarkasteleluna ilman ihmisistä ja elämäntilanteista muo-
dostuvaa laajempaa kontekstia. 

4.3 Autenttisen elämäntavan tunnistaminen ja virittäminen 

Kokemuksia omien vaikutusmahdollisuuksien puutteesta voi lieventää tasavertai-
sessa vuorovaikutuksessa tapahtuva avoin harkinta ympäristön erilaisten jousta-
vuuden muotojen välillä. Joustavuuden puolia ovat ympäristö ja sen kanssa yh-
teensopivuuteen hakeutuva ihminen. Fyysiseen ympäristöön kohdistuvissa ratkai-
suissa olisi siksi pohdittava kriittisesti materiaalisen autenttisuuden suhdetta ym-
päristölle ominaisen elämäntavan autenttisuuteen. Ensijaista on ympäristölle omi-
naisen elämäntavan autenttisuus, joka saa merkityksensä ihmisen ja ympäristön 
yhteensopivuuden löytymisestä. Materiaalisen autenttisuuden vaaliminen on sii-
hen vasta merkityksennannon myötä sisältyvää. Autenttinen elämäntapa voi yhtä 
hyvin ilmetä ympäristön aineellisina muutoksina. Olennaisinta ei ole enää kysy-
mys muutoksesta tai säilyttämisestä, vaan ihmisen ja ympäristön erottamattomuus. 
Autenttisen elämäntavan mahdollisuus on ihmisen hyvinvoinnin kannalta suotui-
san kulttuurikehityksen edellytys. 

Autenttiselle elämäntavalle suopea ympäristösuhde ei alista ihmistä yhteen 
elämisen malliin, vaan tarjoaa moniulotteisuudessaan vaihtoehtoisia kokemistapo-
ja. Autenttinen elämäntapa on ihmisen täydessä osallistumisessa ilmenevää oival-
tavuutta löytää yhteensopivuus ympäristönsä kanssa. Oivalluksin ympäristösuhde 
muodostuu yhä tyydyttävämmäksi, kun ihminen oppii tuntemaan itseään koko 
ajan paremmin osana ympäristöä. Itsetuntemus on samalla ympäristön tuntemusta. 
Ihmisenä kasvua ja sivistymistä ilmentävä suhde ympäristöön on välittävä ja 
huolta kantava. Huolehtivan vaivannäön mieluisuus on ihmisen kykyä vastata 
ympäristön kutsuun osallistua. Huolehtimalla ympäristöstään ihminen huolehtii 
itsestään. Autenttinen elämäntapa on siksi myös hyvän rakennustavan edellytys. 
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Rakentaminen on silloin ihmisen hyvinvointia kunnioittavaa, moniaistisesti tyy-
dyttävää ja kokonaisvaltaisessa kokemuksessa koeteltua. 

Ylhäältä annettuna viranomaissuojelu pyrkii ratkaisemaan asukkaan puolesta 
sen, mikä on tärkeää. Tällä tavoin kulttuurihistoriallisiin arvoihin nojaava suojelu 
ohittaa käytännöissään sen tiedon, joka muodostuu ihmisen välittömässä ympäris-
tökokemuksessa. Suojelutahon tietämys voi vastatakin ihmisen kokemuksessaan 
omaksumaa ymmärrystä, mutta käydessään sen edelle ohittamisen tapa mitätöi 
ihmisen omaa oivaltavuutta. Mahdollisuus kokonaisvaltaisiin kokemisen tilantei-
siin luo edellytyksiä elämykselliselle ymmärtämiselle. Toimenpidevaatimuksia 
kuulemalla ei vastaavaa ymmärrystä saavuteta. Vaikka tuloksena olisi myöntymi-
nen, ymmärrys voi jäädä puutteelliseksi tai asian suhteen jopa vastakkaiseksi. Il-
man omakohtaista ymmärrystä ratkaisun mielekkyydestä ihminen kokee sen suh-
teen loitontuvansa ympäristöstään. Oman oivalluksen puuttuessa ihmisen ja ym-
päristön yhteensopivuus säröilee. 

Asutun kulttuuriympäristön suojelussa vaikeana haasteena on autenttisen 
elämäntavan ymmärtäminen, siihen virittäminen ja sen ilmenemisen tunnistami-
nen. Ymmärtäminen seuraa ihmisen ja ympäristön erottamattomuuteen perustu-
vasta ihmiskäsityksestä. Virittäminen on kokemuksellisen syvyyden avaamista ja 
sallimista. Tunnistaminen on taas toisen ihmisen liikutuksen havaitsemista ja sii-
hen eläytymistä. Autenttisuus ilmenee liikutuksena, koska liikutuksen hetkellä 
ihminen on kokemuksellisesti yhtä ympäristönsä kanssa. Autuaalta voi tuntua 
esimerkiksi vetäytyminen talon vanhimpaan siipeen, koska siellä on jostain syystä 
niin hyvä olla. 

Autenttisen elämän tunnistaminen ei ole valikoivaa sen suhteen, mihin liikut-
tavuus kytkeytyy. Vanhaa taloaan juurikaan arvostanut asukas koki vapauttavana 
sen, että sai syljeskellä pihallaan miten pitkiä sylkiä hyvänsä kenenkään siihen 
puuttumatta. Myös omenat suorastaan putoilivat suuhun oman pihapiirin siimek-
sessä istuskeltaessa. Hienoa on se, että ihmisillä on liikutuksen hetkensä. Kaikki 
liikutuksen aiheet korostavat historiallisen puukaupungin merkitystä asuinpaikka-
na ja jokaisen ihmisen potentiaalia autenttiseen elämäntapaan. Ihmisten vasta hen-
toisinakin säikeinä esiintyvää paikkaankuuluvuutta voidaan vahvistaa antamalla 
sille tunnustusta. Mitä kylläisempi ympäristösuhde on liikutuksen aiheiltaan, sitä 
enemmän paikkaan kuuluvuuden tunteella on jatkuvuutta ja syvyyttä. 

Liikutuksen havaitseminen edellyttää kohtaamistilannetta. Kohtaamistilan-
teissa liikutuksen havaitseminen ja eläytyminen voi tapahtua molemminpuolisena. 
Eläytymällä ihminen oivaltaa uusia tekijöitä, jolloin hänen ympäristösuhteensa 
muodostuu entistä vivahteikkaammaksi. Ihmisten keskinäinen liikuttuminen on 
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kokemuksellista jatkuvuutta, jolloin heidän maailmankuvansa lähentyvät tiettyjen 
merkitysaiheiden osalta. Välittömissä tilanteissa voi viritä elämyksellinen ymmär-
rys ympäristön monista arvoista. Autenttisen elämäntavan tunnistaminen ja virit-
täminen toteutuvat siten yhdenmukaisina ja samanaikaisesti. Moniarvoisuuden 
kasvu taas merkitsee ympäristön eheytymistä ihmisineen siten, että se samalla ri-
kastuu. Eheytyminen ei ole poissulkevaa, vaan mukaansa tempaavaa. Eläytyvässä 
tunnistamisessa piilee myös taito aidon paikallisuuden ja elävyyden tukemiseen, 
koska on kyse siitä, mikä ihmisiä omassa elinympäristössään todellisesti liikuttaa. 

Kaupunkielämänmuodoissa piilevä autenttisuus paljastuu ihmisistä liikuttu-
malla – kaupunkia asuttavista persoonista – jokaisesta. Haasteltavien kertomana 
tuli esille lämmöllä muisteltuja kohtaamistilanteita, joita kuvasti molemminpuoli-
nen myötäeläminen ja ymmärrys. Asukkaita liikuttivat selvästi tilanteet, joissa he 
tunsivat esimerkiksi viranomaisen tai suunnittelijan ottaneen heidät elämäntilan-
teeltaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Kohtaamiset vaikuttivat johtavan tyyty-
väisyyteen myös niiden pohjalta syntyneisiin asumisratkaisuihin. Rakennetun 
kulttuuriympäristön suojelu on ihmistyötä. Se on osoittautunut tämän tutkimuksen 
perusteella väistämättömäksi tosiasiaksi. 

4.4 Rakennetun kulttuuriympäristön holistinen suojelu 

Asumisen arkea koskettaessaan rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tulisi ol-
la ihmisen olemassaoloon kokonaisvaltaisesti suhtautuvaa. Suojelu ei saisi olla 
ihmistä kokemistapojensa suhteen hajottavaa, vaan häntä ympäristöönsä tajunnal-
lisena, kehollisena ja situationaalisena yhdentävää. Kultuuriympäristön suojelu on 
tällöin intensiivistä vastatessaan ihmisen ainutlaatuisuuteen ja henkilökohtaisiin 
elämäntilanteisiin. Se on tiedonvaihdoltaan molemminsuuntaista ja monenlaisia 
kokemustodellisuuksia sulattavaa. 

Tutkimushaastatteluissa kuvatut tapaukset ihmisten arkitodellisuuteen eläyty-
neestä suojelutahosta osoittavat elämäntilanteisiin perehtyvän toimintakulttuurin 
tarpeellisuuden. Kokemus välittämisestä oli johtanut yhteisesti hyväksyttäviin 
ratkaisuihin – sekä asukkaiden tyytyväisyyteen että rakennusten suojelun kannalta 
myönteisiin tuloksiin. Välitöntä kasvokkaista kohtaamista arvostettiin. Vanhassa 
Porvoossa VaPoRan sihteeri Anneli Naukkarinen sai asukkaiden mainintoina kun-
niaa kuuntelemisesta ja sanan välittämisestä. Varsinaisen työryhmän päätöksente-
ko saatettiin silti kokea kasvottomaksi ja määrääväksi. Työryhmän olemassaolo ja 
tiheä kokoontumisaikataulu antavat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kehittää toi-
mintaa asukkaisiin nähden tasavertaisen vuorovaikutuksen periaatteella. Satun-
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naisista hyvistä kohtaamistilanteista on hyvä kehittää systemaattisempaa toiminta-
tapaa. Vanhan Raahen suhteen on todettava asukkaiden osoittama kiitollisuus jo 
eläkkeellä olevan kaupunginarkkitehdin Hilkka Aaltosen toimintaa kohtaan hänen 
paneuduttuaan huolellisesti ihmisten elämäntilanteisiin. Tällaisella toiminnalla tu-
lisi olla suurempi painoarvo kulttuuriperinnön hoidon ja kaupunkisuunnittelun 
käytännöissä. 

Kokonaisvaltainen ote rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa osoittautui 
tarpeelliseksi erityisesti silloin, kun haastatelluilla asukkailla ei ollut kykyä rat-
kaista elämäntilannettaan painavia ongelmia. Ihmisen elämäntilanteisiin perehty-
vä suojelu on tarvittaessa eri ammattilaistahoja kokoavaa. Moniin sosiaalisiin ky-
symyksiin ei perinteisellä kulttuuriperinnön suojeluun liittyvällä ammattitaidolla 
osata vastata. Korjauskehotuksen kaltaiset keinot eivät välttämättä auta edes ra-
kennusten pelastamisessa. Ihmisen kannalta tällainen keino voi olla elämäntilan-
netta entisestään kurjistava, kuin muistutus otteen lipeämisestä omasta elämästä. 
Rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisvaltainen suojelu on ihmisen auttamista 
hänen elämäntaidossaan pohtimalla yhdessä erilaisia, hänen resursseihinsa suh-
teutettuja etenemistapoja. Tämä voi olla tarpeen ratkaistaessa esimerkiksi ikään-
tymiseen tai terveyteen kytkeytyviä ongelmia rakennusten hoidossa. 

Kokoavana rakennetun kulttuuriympäristön suojelu on asioiden ja ihmisten 
kytkeytymistä yhteiseen prosessiin sektoroituneen asenteen mukaisen erittelyn si-
jasta. Aiheelliset kytkennät löytyvät, kun integroituminen tapahtuu yksilöllisten 
elämäntilanteiden välittämänä. Tällä hetkellä hallintokuntien väliset rajat ovat on-
gelmallisia ja yhteistyötä edistävät verkostot puutteellisia. Asioita on vaikea hoi-
taa kokonaisuuksina ja osallisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteis-
kunnallisten järjestelmien tulisi rakentua joustavammiksi, jotta uusia yhteistyö-
muotoja voitaisiin käynnistää tarpeen mukaan. Suojelun kehittäminen intensiivi-
sesti elämäntilanteisiin vastaavana ja voimia kokoavana ihmistyönä voisi olla 
Suomessa 2000-luvulla otettava suuntaus historiallisen puukaupungin ja kulttuu-
riympäristön suojelussa ylipäätään. Kun ihminen ja ympäristö muodostavat erot-
tamattoman kokonaisuuden, ei rakennuksiin painottunut asiantuntemus riitä kult-
tuuriperinnön hyvässä hoidossa. 

Kokonaisuuden – ihmisen ympäristösuhteen – hoitamiseksi kulttuuriperintö-
alan asiantuntemusta on laajennettava ihmisen hyvinvointiin perehtyneiden alojen 
suuntaan. Käytännössä holistinen suojelu voi toteutua eri hallintokuntien välisenä 
yhteistyönä sekä vahvistamalla kulttuuriperinnön suojelusta vastaavien organisaa-
tioiden osaamispohjaa esimerkiksi ympäristöpsykologian ja sosiologian asiantun-
temuksella. 
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4.5 Yhteisöllisyyden vahvistaminen 

Tutkimuksen haastatteluissa ilmaistiin kiinnostusta yhdessä kokemiseen ja teke-
miseen. Halu sitoutua yhteiseen toimintaan perustui usein huoleen siitä, ymmär-
rettiinkö ulkopuolisessa päätöksenteossa omaksi koetun kaupunginosan parasta. 
Paikkaa asuen moni asia koettiin tiedettävän itse paremmin. Vanhassa Porvoossa 
toimivan kauppiasyhdistyksen edustaja oli tyytyväinen kaupungin kanssa luotuun, 
keskinäiseen kuunteluun perustuvaan yhteistyömuotoon. Asukas- ja kotiseutuyh-
distysten vaikutusmahdollisuuksia asioiden kulkuun pidettiin taas usein riittämät-
töminä. Yhteistoiminnalla haluttiin edistää ympäristön hyvää hoitoa myös välit-
tömästi esimerkiksi korjaustalkoilla. Yhteisöllistymisen taustalla vaikuttivat paik-
kaan jo liittyvä yhteenkuuluvuus sekä varsin suuri keskinäinen tuttuus. Orasta-
vaan yhteisöllisyyteen kannattaisi tarttua voimakkaasti tukien. 

Yhteisöllisyyttä vahvistamalla rakennetun kulttuuriympäristön suojelu voi 
muodostua yksilöiden välisessä merkityksenannossa eteneväksi luovaksi proses-
siksi. Merkittävää ja inhimillistä yhteisöllisyydessä on yksilöiden välille syntyvä 
välittömän kohtaamisen verkosto. Yhteisöllisyyden vahvistuessa yksilöiden koh-
taaminen on tiheästi toistuvaa, mikä suhteessa yhteiskunnallista järjestelmää 
edustavaan viranomaistahoon harvoin toteutuu. Yksilöiden ottaminen huomioon 
muuttuvissa elämäntilanteissaan edellyttää kohtaamisten jatkuvuutta. Optimaali-
nen yhteisö muodostaa suhteellisen tasavertaisen vuorovaikutuksen verkoston, 
jossa kohtaaminen on elämäntilanteiden muuttumiseen vastaavaa. Yhteisölliset 
muodostelmat, samastumisen ja sitoutumisen asteeltaan jopa yhteisöt voisivat olla 
apuna yhteiskunnallisten järjestelmien ja yksilön kohtaamisessa. Kulttuuriperin-
nön suojelun kannalta tämä on merkittävää, koska kulttuuri kehittyy lopulta ainut-
laatuisissa elämäntilanteissa. 

Yhteisöllisyyden välittämänä yksilön osallistuminen yhteiskunnalliseen pää-
töksentekoon voisi toteutua nykyistä kattavammin ja pienemmissä, mutta silti tär-
keissä asioissa. Tästä syystä olisi paikallaan tutkia kunnallisen päätöksenteon 
joustoa asukas- ym. pienryhmädemokratian suuntaan. Paikallisyhteisöjen tukemi-
nen edellyttää niiden autonomisuuden ja vaikutusvallan lisäämistä päätöksenteos-
sa. Yhteiskunnalliset järjestelmät voivat jäseniltään myös lomittua yhteisölliseen 
toimintamuotoon. Yhteisöllisen verkostoitumisen myötä olisi myös mahdollista 
luoda tavanomaista viranomaiskäytäntöä vapaamuotoisempia kohtaamistilanteita 
luontevalle kokemusten vaihdolle. Tutkimuksen haastatteluaineisto ilmentää toi-
sinaan syvällistä pohdintaa ja osoittaa, että osapuolilla olisi toisilleen paljon an-
nettavaa. 
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Kulttuuriympäristöön kytkeytyvät paikallisyhteisöllisyyden muodot voivat 
kehittyä vahvaksi alueen sisältäpäin kasvavaksi, monialaiseksi asiantuntemuksek-
si. Alueilla asuvien ja toimivien parista löytyy esimerkillistä restaurointitaitoa 
ja -näkemystä, mutta myös monenlaista muuta osaamista alueen kehittymiseksi ja 
ideoiden viriämiseksi. Jokainen on jo asiantuntija omassa asumisessaan. Rakenne-
tun kulttuuriperinnön suojelussa paikallisyhteisön omaehtoisuutta lisäävät alueella 
asuvat ja toimivat restaurointiin perehtyneet suunnittelijat, rakentajat ja viran-
omaiset. Asukkaan rooliin yhdistyneenä asiantuntijanäkemys kehittyy arkea vas-
taavaksi. 

Sisäiseltä asiantuntemukseltaan vahvistuva paikallisyhteisö voi muodostua 
tasavertaiseksi osaksi suojeluverkostoa hierarkkisen asetelman sijasta. Jos tiedon 
kulkusuunta on ollut aiemmin korostuneesti ulkoapäin omaksuvaa, tasapainottuisi 
tilanne nyt ulospäin antamisen myötä. Yhteisöllisyyden vahvistamisen suhteen 
voitaisiin jopa tutkia asukkaiden kiinnostusta koota yhteisiä varoja alueella kul-
loinkin ajankohtaisia restaurointitoimenpiteitä varten. Rakennetun kulttuuriympä-
ristön suojelusta vastaavat yhteiskunnalliset tahot voisivat osallistua varojen tar-
peenmukaisen jakamisen arviointiin sekä toimenpiteiden laadun valvontaan. Kun 
rakentamisprojektit etenevät mahdollisimman kattavasti koko yhteisöä koskettaen, 
muodostuu niistä yhdessä oppimisen tilanteita projektista toiseen etenevän pro-
sessin onnistumista jatkuvasti varmentaen. Välittömin kokemuksin koeteltuna ja 
yhteisöllisessä merkityksenannossa jalostuen historiallisen puukaupungin perinne 
voi elää. 

4.6 Tulevaisuus 

Tulevaisuus avautuu vasta hetkittäin. Liiaksi ennalta määräten menetetään kyky 
nähdä asioita toisin. Kulttuuriperinnön universaalia arvoa osoittava, autenttisen 
elämäntavan ja inhimillisen asumisen taidon mukainen luova prosessi on silloin 
vaarassa sammua. Samalla menetetään paras mahdollinen tulevaisuus, joka on 
yksilöiden välisessä dialogissa kollektiiviseksi kehittyvän ymmärryksen mukaista. 
Mikään ei ole liian pientä tai vähäpätöistä, kun toimitaan ihmisyksilöiden muo-
dostamassa todellisuudessa. Pienin askelin voidaan juuri vastata ainutkertaiseen 
yksilöllisyyteen kulttuurin suotuisaa kehitystä tukien. Pelko heittäytyä alttiiksi 
tuntemattomille vaikutuksille taas estää kulttuuri-ilmiön kehittymisen. Tuntema-
ton on ihminen, mutta ihminen on kohdattavissa – ja kohdattava. 

Kun rakennetun kulttuuriympäristön suojelu nähdään ihmistyönä – yksilöiden 
elämäntaitoa ja ihmisenä kasvua tukevana – on myös alaa koskevan tutkimuksen 
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laajennuttava ihmistuntemuksen suuntaan. Aiheeseen voidaan syventyä tutki-
musmenetelmillä, joilla tavoitetaan yhä suurempi kokemusten jaettavuus ja siten 
perusteellisempi ymmärrys ihmisen ympäristösuhteen luonteesta. Tällaisia ovat 
esimerkiksi toistuviin tapaamisiin perustuva syvähaastattelu sekä osallistuva ha-
vainnointi, jolloin tutkija kokoaa aineistoa osallisena tutkimansa asujaimiston 
toimintaan. Holistisen suojeluotteen saavuttaminen edellyttää myös yhteiskunnan 
hallinnolliseen toimintakulttuurin perehtyvää tutkimusta. 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu on vaillinaista, jos asiantuntemus ja 
toimintavaltuudet eivät riitä toimintaan ihmisen hyvän ympäristösuhteen puolesta. 
Vasta inhimillisen asumisen taitoa ymmärtävänä ja autenttista elämäntapaa kunni-
oittavana suojelun voi katsoa olevan humanistisen asenteen mukaista. 
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Porvoon kävelypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen. Loppuraportti 18.12.2003. Por-
voon kaupunki / LT-konsultit 

Pöytäkirja: ”Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä (VaPoRa)”. KH 165 §. Kaupungin-
hallitus, Porvoon kaupunki 17.3.1997 

Pöytäkirja: ”Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmä (VaPoRa)”. KH 110 §. Kaupungin-
hallitus, Porvoon kaupunki 19.2.2001 

Vanha Porvoo – Pihojen rakennustapaohje. Porvoon kaupunki. Porvoo 1999 
Vanha Porvoo – rakennustapaohjeisto. Porvoon kaupunki. Porvoo 1989 

Kaupunkisuunnitteluasiakirjat, Raahe 

Arkisto: 
Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus 
Ruskatie 1 
92140 Pattijoki 

Kaavat, kaavaselostukset sekä kaavoihin liittyvät selvitykset (aikajärjestyksessä): 
Kråkström, E.; Korhonen, A.; Korhonen, E. / Raahen kaupunki. Raahe, keskustan asema-

kaavan selostus. Helsinki 1964 
Raahe, Saloinen, Pattijoki. Yleiskaava. Insinööritoimisto Kunnallistekniikka Ab. Helsinki 

1962 
Korhonen, Ahti. Raahe: yleiskaava. Raahe 1965 
Raahe. Keskustan asemakaava, vahvistettu 31.1.1967 
Raahe. Vanha kaupunki: Kirkonmäki ympäristöineen, asemakaavan muutos. Asemakaa-

vaselostus Akm 90. Raahen kaupunki 2.3.1983 
Vanha kaupunki, ensimmäinen osa: Kirkonmäki ympäristöineen. Asemakaavan muutos, 

Akm 90. Raahen kaupunki, vahvistettu 3.5.1984 
Raahe. Vanha kaupunki: Rantakadun korttelit, asemakaavan muutos. Asemakaavaselostus 

Akm 95. Raahen kaupunki 25.10.1984 
Vanha kaupunki, toinen osa: Rantakadun kortteli. Asemakaavan muutos, Akm 95. Raahen 

kaupunki, vahvistettu 14.3.1986 
Raahe. Vanha kaupunki: Pekkatorin ympäristökorttelit, asemakaavan muutos. Asemakaa-

vaselostus Akm 100. Raahen kaupunki 25.3.1985 
Vanha kaupunki, kolmas osa: Pekkatorin ympäristökorttelit. Asemakaavan muutos, Akm 

100. Raahen kaupunki, vahvistettu 14.3.1986 
Esko Puijola / Arkkitehtistudio EMP Oy, Raahen vanha kaupunki. Asemakaavallinen sel-

vitys 7.10.1999 
Raahen keskustan osayleiskaava. Liikekeskustan maankäytön ja liikenteen kehittämissuun-

nitelma. Raahen keskustan profiili 13.11.2001. Raahen kaupunki / Arkkitehtitoimisto 
Mikko Heikkilä / Esisuunnittelijat Oy 
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Prisman alueen asemakaavan muutos. Akm 185. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, 
hyväksytty 27.8.2003 

Raahen 5. kaupunginosan korttelin rakennushistoriallinen selvitys C. Säilyneisyys ja arvot-
taminen. Suunnittelukeskus Oy, 6.4.2004 

5. kaupunginosan korttelin 18 asemakaavan muutos. Akm 183. Selostus 7.4.2004, 
24.5.2004. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy 

5. kaupunginosan korttelin 18 asemakaavan muutos. Akm 183. Raahen kaupunki / Suunnit-
telukeskus Oy, hyväksytty 2.6.2004 

Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
alueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy. 24.3.2006, tarkist. 30.3.2006 

Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. 2. Luonnon ja kulttuuriympäris-
tön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus 
Oy, hyväksytty 11.4.2007 

Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Selostus. Raahen kaupunki / 
Suunnittelukeskus Oy, 11.4.2007 

Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tavoitteellinen yhdyskuntara-
kenne, liikenneverkko ja virkistysalueet. Raahen kaupunki / Suunnittelukeskus Oy, 
hyväksytty 11.4.2007 

Raahe 2030. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Tiivistelmä. Raahen kaupunki / 
Suunnittelukeskus Oy (n.d.) 

Raatihuoneen korttelin asemakaavan muutos. Akm 182. Raahen kaupunki / Suunnittelu-
keskus Oy, hyväksytty 13.2.2008 

Muut asiakirjat: 
”As Oy Jaakobinkaivo, Reiponkatu 20”, rakennuslupa n:o 172 – 1997. Raahen kaupunki, 

rakennustarkastaja, hyväksytty 5.11.1997 § 293 
Kaavamuutosta koskeva päätös. Raahen kaupunginvaltuusto 18.5.1977 § 162 
Raahen kaupunginhallituksen päätös 16.2.1981 § 302 
Raahen kaupungin strategia 2005 – 2009. Rannikon Asukkaille Antoisa Hyvä Elämä 
Raahen kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto 29.5.2002 
”Raahe, vanha kaupunki. Ohjeita talonomistajille”. Moniste (n.d.) 

Museoviraston rakennushistorian osaston Vanhaa Raahea koskevat ja sivuavat 
(esim. liikekeskustan alue) lausunnot on käyty läpi vuosilta 2000 – 2002. 
Arkisto: 
Museovirasto, Rakennushistorian osasto 
Kulttuuritalo, Sturenkatu 4 
PL 169 
00511 Helsinki 
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Yksilöidysti tutkimuksessa on viitattu seuraaviin Museoviraston lausuntoihin (ai-
kajärjestyksessä): 
Museoviraston kirje Vanhan Raahen suojelusta ja kehittämisestä 30.10.1975, aloite asema-

kaavan muuttamisesta 
Museoviraston lausunto no 2878 Raahen kaupunginhallitukselle 23.6.1983 koskien Kir-

konmäkeä ja sen ympäristön asemakaavan muutosta 
”Pekka ja Tuula Nuutisen peruskorjaus- ja laajennussuunnitelma”, Rantakatu, tontti (1-1-4), 

Dno 48/604/93. Museovirasto 19.5.1993 
“Raahen Reiponkatu 20:n purku- ja uudisrakennuslupa”. Dno 258/603/1996. Museovirasto 

28.1.1997 
”Asunto Oy Jaakobinkaivon rakennuslupahakemus, Reiponkatu 20 (tontti II-8-49)”. Dno 

87/603/97. Museovirasto 6.10.1997 
”Rantakatu 26:n (II-5-4, Raahe) kadunvarsirakennuksen siirto-, korjaus- ja muutostyöeh-

dotukset”. Dno 114/603/2000. Museovirasto 16.3.2000 
”Paavo Sippalan rakennushanke Kirkkokatu 23 (4/14/20), Raahe”. Dno 96/603/1999. Mu-

seovirasto 15.3.2000 
Hakemus no 232. Kirkkokatu 5, Raahe. Entistämisavustukset 2000, Museovirasto 
”1. kaupunginosaa, korttelia 2, tonttia 15 koskeva rakennuslupahakemus”. Dno 

010/603/2001. Museovirasto 22.3.2001 
”Raahe, Pekkatori, Kirkkokatu 14. Ennakkolausunto kiinteistön muuttamisesta Raahen 

Energia Oy:n toimitiloiksi.” Dno 191/603/2002. Museovirasto 3.6.2002 
”Raahen palvelukodin rakennushanke piharakennuksen yhteyteen osoitteessa Raahe, 

Kauppakatu 32 (4/14/14)”. Dno 070/603/2001. Museovirasto 23.7.2001 
“Raahe, Reiponkatu 13, piharakennuksen purkaminen”. Dno 248/603/2002. Museovirasto 

26.8.2002 
”Raahe, Kirkkokatu 23, uudisrakennus”. Dno 247/603/2002. Museovirasto 27.8.2002 
”Piharakennuksen purkaminen ja sen korvaaminen uudisrakennuksella Raahen kaupungin 

2. kaupunginosassa korttelissa 7 tontilla 37”. Dno 276/603/2002. Museovirasto 
10.12.2002 

”Prisman alueen asemakaavan muutosluonnos, Raahe.” Dno 135/303/2003. Museovirasto 
2.5.2003 

”Raahen Prisman alueen asemakaavan muutosehdotus.” Dno 267/303/2003. Museovirasto 
12.8.2003 

”Raahe, Pekkatori, Kirkkokatu 14. Ennakkolausunto kiinteistönmuuttamisesta Raahen 
Energia Oy:n toimitaloksi”. Dno 191/603/2002. Museovirasto 3.6.2002 

”Reiponkatu 19:n piharakennuksen purkaminen”. Dno 022/603/2003. Museovirasto 
21.3.2003 

Lainsäädäntöön ja tulkintaan liittyvät asiakirjat 

Asemakaavalaki (145/1931) 
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985) 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle 45/1983 rakennussuojelua koskevaksi lainsäädännöksi 
Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003 
Hallituksen esitys Eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. HE 81/2006 

vp 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 31.5.1996/1786 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 31.5.1996/1787 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 17.11.2000/2965 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: KHO 4.2.2004/179 
Laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (572/1964) 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
Maankäyttö- ja rakennusasetus (985/1999) 
Muinaismuistolaki (295/1963) 
Perustuslaki (731/1999) 
Rakennusasetus (266/1959) 
Rakennuslaki (370/1958) 
Rakennussuojelulaki (60/1985) 
Rakennussuojeluasetus (783/1988) 
Rakennussääntö (41/1932) 
Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2. 

Määräykset ja ohjeet 2002. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista 
ja suunnitelmista. Annettu Helsingissä 8.5.2002 

Säädöskokoelma 1441/2006 

Kansainväliset sopimukset ja julistukset 

Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. ICOMOS. Washington 
1987 

Charter on the Built Vernacular Heritage. ICOMOS. Mexico 1999 
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 

UNESCO 1972 
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Council of Europe. 

Granada 1985 
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. European Treaty 

Series, No. 121. Granada, 3.X.1985 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO. Paris 

2003 
Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. 

Council of Europe. Faro 2005 
European Charter of the Architectural Heritage. Council of Europe 26.9.1975 
European Convention on the Protection of the Archaelogical Heritage. Council of Europe. 

Valetta 1992 
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European Landscape Convention. Council of Europe. Florence 2000 
“Firenzen julistus. Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu.” (Alkup. ”The Florence 

Charter”, 1982, suom. Jyrki Sinkkilä) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 
1992 

ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration 
of Architectural Heritage. ICOMOS Victoria Falls, Zimbabwe 2003 

International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Signifi-
cance. ICOMOS. Mexico 1999 

”Julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta” (alkup. ”Char-
ter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas”, 1987, suom. Antero 
Tiusanen). Kansainväliset julistukset. ICOMOS. Helsinki 1992 

Maailmanperintösopimus (SopS 19/1987) 
Principles for the Preservation of Historic Timber Structures. ICOMOS. Mexico 1999 
The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. Adopted at the First Inter-

national Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Athens 1931 
The Burra Charter. The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cul-

tural significance. The Australian National Committee of ICOMOS. Burra 1979 (uud-
istettu 1999) 

The Declaration of Amsterdam. Congress on the European Architectural Heritage 21. – 
25.10.1975 

The Nara Document on Authenticity. UNESCO, ICCROM, ICOMOS 1994 
The Universal Declaration of Human Rights. United Nations, General Assembly resolution 

217 A (III), of 10 December 1948 
The Venice Charter. International Charter for the Conservation and Restauration of Mo-

numents and Sites. UNESCO. Venice 1964 
”Venetsian julistus 1964. Kansainvälinen julistus monumenttien suojelusta” (alkup. “The 

Venice Charter. International Charter for the Conservation and Restoration of Monu-
ments and Sites”, 1964, suom. Antero Tiusanen) Kansainväliset julistukset. ICOMOS. 
Helsinki 1992 

Internet-lähteet 

Annikinkadun korttelin vaiheista http://www.annikinkatu.net (luettu 7.11.07) 
Annikin Tähti ry:n tiedote, http://www.annikinkatu.net/myynti-tiedote.html (luettu 7.11.07) 
CIPECH -projektista (Citizen Perspective on Cultural Heritage and Environment) 

http://www.tampere.fi/vapriikki/maakuntamuseo/cipech/index.html (luettu 5.3.08, 
päivitetty 22.2.08) 

Economics and Built Heritage -hankkeesta http://www.ebheritage.fi (luettu 21.4.08, päivi-
tetty 17.12.07) 

Euroopan neuvosto, kansainväisten sopimusten ratifiointitilanteesta, 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=199&CM=8&
DF=&CL=ENG (luettu 14.11.07, päivitetty 14.11.07) 
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Hyvä asuminen 2010 -ohjelman osahanke ”Kehittyvä puukaupunki – osaamista perintei-
seen rakentamiseen”, http://www.pori.fi/smu/toivo/puukaupunki06.html (luettu 
19.1.08) 

Kotina suojeltu talo- hankkeesta http://www.rakennusperinto.fi/news/Uutiset_2006/fi_FI/ 
entakunkotina/ (luettu 2.2.08, päivitetty 17.1.08) 

Kotina suojeltu talo- hankkeesta http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus/ 
projektit/kst.html (luettu 6.5.08, päivitetty 20.11.07) 

Museovirasto: 
Entistämisavustuksista http://www.nba.fi/fi/entavustus (luettu 23.10.07, päivitetty 1.10.07) 
Euroopan neuvoston toiminnasta http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinto_eu (luettu 13.11.07, 

päivitetty 6.9.07) 
Euroopan unionin toiminnasta, http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinto_en (luettu 13.11.07, 

päivitetty 9.11.06) 
Kansainväliset sopimukset, http://www.nba.fi/fi/kv_toiminta (luettu 10.11.07, päivitetty 

9.11.06) 
”Museoviraston lausuntoja -tiedote” 5/2007, http://www.nba.fi/fi/lausuntotie507#2 (annet-

tu 8.2.07) 
Restaurointikäsitteen määritelmä, http://www.nba.fi/fi/restaurointi_rakennuttaminen (luettu 

30.1.08, päivitetty 1.8.07) 
Suomalaiset maailmanperintökohteet, http://www.nba.fi/fi/maailmanperintokohteet (luettu 

12.11.07, päivitetty 7.12.06) 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, http://www.nba.fi/rky1993 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevasta inventointitilanteesta 

http://www.nba.fi/fi/vat (luettu 14.6.08, päivitetty 15.5..08) 
Vanhan Porvoon kaupunkiarkeologista inventointia koskeva tiedote 19.10.2007, 

http://www.nba.fi/fi/vanhan_porvoon_inventointi 

Museovirasto / ympäristöministeriö, Rakennusperintöportaali: 
”Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä”, http://www.rakennusperinto.fi/ 

muuta/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/ (päivitetty 19.6.06, luettu 30.1.08) 
Valtionhallinnon ohjelmatyöstä http://www.rakennusperinto.fi/Sailyttaminen/fi_FI/ 

ohjelmatyo/ (luettu 2.11.07, päivitetty 19.4.06) 
Inventoinnin määritelmä, http://www.rakennusperinto.fi/Sailyttaminen/fi_FI/ 

selvityksetjainventoinnit/ (luettu 30.10.07, päivitetty 2.10.06) 
 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007 – 2010 http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/ 

index.php?654 (luettu 11.12.07) 
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus Pora, http://www.ouka.fi/pora/index.html 

(luettu 14.1.08) 
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys. Porvoon kaupungin kaupunkisuunnitte-

luosasto 2005, http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1397 (luettu 27.8.07) 
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”Porvoon kansallinen kaupunkipuisto”, Tiedote 3.10.2007, http://www.porvoo.index.php? 
mid=1397 

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston toteuttamisaikataulusta, http://www.porvoo.fi/ 
index.php?mid=1255 (luettu 27.8.07) 

Porvoon museo / Museovirasto. Tiedote 15.10.07, http://www.nba.fi/fi/mv_ja_porvoon_ 
museo_sopimus (luettu 31.10.07) 

Projekti Sosiaalikeskuksesta http://www.q-olio.net/valtaus/ (luettu 15.10.07) 
”Raahe etsii perinneleivonnaista kilpailun avulla”. Tiedote 5.3.2008, http://www. raahe.fi 

(luettu 23.3.08) 
Suomen Kuntaliitto, alueneuvottelukuntien perustamisesta http://www.kunnat.net/ 

k_asp?path=1 (luettu 16.3.08, päivitetty 25.9.07) 
UNESCO, Global Strategy for Balanced and Credible World Heritage List, 

http://www.whc.unesco.org/en/globalstrategy (luettu 14.11.07, päivitetty 14.11.07) 
Väestörekisterikeskus, väestötietojärjestelmä, http://www.vrk.fi (luettu 28.4.08, päivitetty 

31.3.08) 

Ympäristöministeriö: 
Hallituksen esitys laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta. Työryhmän ehdotus 9.6.2003, 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=37178&lan=FI (luettu 12.3.08) 
Inventoinneista ja selvityksistä http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64298& 

lan=FI (luettu 24.8.07, päivitetty 26.2.04) 
Inventoinneista ja selvityksistä http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1107&lan=fi#a1 

(luettu 24.8.07, päivitetty 7.3.07) 
Kansallinen kaupunkipuisto, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225566& 

lan=FI (luettu 1.3.08, päivitetty 7.3.07) 
Kulttuuriympäristöohjelmista http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849&lan=fi#a0 

(luettu 24.8.07, päivitetty 7.3.07) 
Kulttuuriympäristöselvityksistä koskien valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 

http://www.ymparisto.fi/defaulta.asp?contentid=225579&lan=FI (luettu 24.8.07, päi-
vitetty 7.3.07) 

Lahdenvesi-Korhonen, Leena. ”Kunnan kulttuuriympäristöohjelma. Miksi ja miten?” 
(14.4.2005 päivätty opasluonnos), http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849 
&lan=fi (luettu 24.8.07) 

Rakennetun kulttuuriympäristön suojelua koskevasta lainsäädännöstä 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=43480&lan=FI (luettu 21.2.08, päivi-
tetty 31.2.08) 

Rakennetun ympäristön seuranta, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49912 
&lan=fi (luettu 22.6.08, päivitetty 12.3.08) 

Rakennussuojelulailla suojeltujen kohteiden luettelo, http://www.ymparisto.fi/default.asp? 
contentid=259853&lan=FI (luettu 21.2.08, päivitetty 13.12.07) 

Valmiit kulttuuriympäristöohjelmat, http://http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid= 
225578&lan=FI (luettu 7.11.07, päivitetty 7.3.07) 
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Haastattelut 

Porvoon kaupungin asemakaava-arkkitehdin Anneli Naukkarinen puhelinhaastattelu 
13.06.08 

Raahen kaupungin kaavoituspäällikön Kaija Seppäsen puhelinhaastattelu 18.6.08 
Tutkimuksen teemahaastatteluihin osallistuneet ks. liite 2. 
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Liite 1 Haastattelurunko 

Asuminen 

– Hyvä asuinympäristö 
– Oma asuinympäristö: asumismuoto ja -tapa, asuinpaikan valintaan vaikutta-

neet tekijät 
– Uusi vai vanha talo  
– Kodin merkitys 
– Kodin mieluisuus, tehdyt muutokset, muutostoiveet  
– Suojelun vaikutus 

Historiallisen kaupunginosan merkitys ja suojelun periaatteet 

– Vanhan Porvoon / Vanhan Raahen merkitys 
– Tarve suojella rakennettua ympäristöä, suojelun tarkoitus 
– Suojelun tavoitteet ja menetelmät Vanhassa Porvoossa / Vanhassa Raahessa 
– Suojelutavoitteiden toteutuminen ja esteet 
– Kaupungin suojelu: tavoitteiden ja menetelmien soveltuvuus 
– Tarve kehittää suojelua 
– Vastuu suojelusta, oma rooli suojelussa 

Suojelun ja nykyaikaisen asumisen yhteensovittaminen 

– Vanhan Porvoon / Vanhan Raahen kehitysnäkymät ja merkitys tulevaisuuden 
kaupunkiympäristönä 

– Vanhan puukaupunkimiljöön / rakennuksen hyvät ja huonot puolet, soveltu-
vuus nykyaikaisiin elämäntapoihin 

– Tarpeelliset / ympäristöä kehittäneet / vanhan ympäristön kanssa ristiriidassa 
olevat muutokset 

– Säilyttämisen arvoiset ominaisuudet 
– Vanhan rakennuksen omistaminen taloudellisessa mielessä 
– Asumisen tarpeiden huomioiminen suojelussa 
– Suojelutavoitteiden huomioon ottaminen asumiseen liittyvissä toiveissa 



 614 

Vuorovaikutus 

– Kontaktit asukkaiden / viranomaisten ym. tahojen kanssa 
– Alueella asuvien tuntemus 
– Muutoshankkeisiin puuttuminen 
– Mahdollisuus omien näkökulmien perustelemiseen 
– Toisen osapuolen tapa tuoda esille kantansa 
– Keskinäinen ymmärtäminen 
– Mahdollisuus pohtia ratkaisuja yhdessä 
– Joustavuus ratkaisujen etsimisessä 
– Tarve käytäntöjen, vuorovaikutuksen ja suhtautumistapojen parantamiseen 
– Uusien kontaktien / yhteistyötahojen tarve asioiden hoidon edistämisessä 
– Avuntarve kiinteistönpitoon liittyen 
– Sosiaalisten kysymysten merkitys 
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Liite 2 Haastateltavat 

Haastateltavia identifioivien koodien selitykset 

P = Porvoo 
R = Raahe 
A = Asukas (asuu Vanhassa Porvoossa tai Vanhassa Raahessa) 
Y = Yrittäjä, joka toimii tai jonka toiminta vaikuttaa alueella 
V = Kunnan viranomainen 
L = Luottamushenkilö 
MV = Museovirasto 
ML = Maakuntaliitto 
YK = Alueellinen ympäristökeskus 
 
Jokainen haastateltava tai haastateltu pariskunta on numeroitu omalla järjestys-
numerolla 
 
n = Haastatellun pariskunnan osalta sitaatti on naisen antama. 
m = Haastatellun pariskunnan osalta sitaatti on miehen antama. 
m/n = Pariskunta puhuu hyvin lomittain ja toisiaan täydentäen. 
 
(Esim. RA34n tarkoittaa, että kyseinen sitaatti on Raahessa asuvan pariskunnan 
naispuolisen edustajan antama.) 

Haastateltavat ja haastattelupäivät 

Vanhaan Porvooseen liittyvät paikalliset ja alueelliset toimijat: 
(PA01) Vanhan Porvoon asukas, 22.5.2001 
(PA02) Vanhan Porvoon asukas, 11.6.2001 
(PA03) Vanhan Porvoon asukkaita, pariskunta, 26.3.2003 
(PA04) Vanhan Porvoon asukas, 5.3.2003 
(PA05) Vanhan Porvoon asukas, 3.3.2003 
(PA06) Vanhan Porvoon asukas, 6.2.2003 
(PA07) Vanhan Porvoon asukkaita, pariskunta, 22.3.2003 
(PA08) Vanhan Porvoon asukas, 17.5.2001 
(PA09) Vanhan Porvoon asukas, 26.3.2003 
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(PA10) Vanhan Porvoon asukas, 17.2.2003 
(PA11) Vanhan Porvoon asukas, 10.3.2001 
(PA12) Vanhan Porvoon asukkaita, pariskunta, 20.3.2003 
(PAY13) Vanhan Porvoon asukas ja yrittäjä, 18.2.2003 
(PAY14) Vanhan Porvoon asukas ja yrittäjä, 7.2.2003 
(PAY15) Vanhan Porvoon asukas ja yrittäjä, 17.2.2003 
(PAY16) Vanhan Porvoon asukas ja yrittäjä, 3.2.2003 
(PL17) luottamushenkilö, 3.2.2003 
(PV18) kunnan viranomainen, 2.2.2001 
(PV19) kunnan viranomainen, 22.8.2002 
(PV20) kunnan viranomainen, 22.8.2002 
(PLY21) luottamushenkilö ja Vanhassa Porvoossa yritystoimintaa harjoittava, 
23.8.2002 
(PY22) Vanhaan Porvooseen toimintaansa kohdistava yrittäjä, 5.3.2003 
 
Vanhaan Raaheen liittyvät paikalliset ja alueelliset toimijat: 
(RA23) Vanhan Raahen asukas, 10.10.2002 
(RA24) Vanhan Raahen asukas, 14.11.2001 
(RA25) Vanhan Raahen asukas, 13.9.2002 
(RA26) Vanhan Raahen asukas, 16.9.2002 
(RA27) Vanhan Raahen asukas, 15.11.2001 
(RA28) Vanhan Raahen asukkaita, pariskunta, 13.9.2002 
(RA29) Vanhan Raahen asukas, 11.10.2002 
(RA30) Vanhan Raahen asukas, 27.2.2002 
(RA31) Vanhan Raahen asukkaita, pariskunta, 14.9.2002 
(RA32) Vanhan Raahen asukkaita, pariskunta, 12.9.2002 
(RA33) Vanhan Raahen asukas, 16.9.2002 
(RA34) Vanhan Raahen asukkaita, pariskunta, 10.10.2002 
(RAV35) Vanhan Raahen asukas ja eläkkeellä oleva kunnan viranomainen, 
17.10.2001 
(RAY36) Vanhan Raahen asukkaita ja yrittäjiä, pariskunta, 27.3.2003 
(RL37) luottamushenkilö, 17.10.2001 
(RY38) Vanhaan Raaheen toimintaansa kohdistava yrittäjä, 15.11.2001 
(RY39) Vanhaan Raaheen toimintaansa kohdistava yrittäjä, 12.11.2001 
(RAV40) Vanhan Raahen asukas ja kunnan viranomainen, 13.11.2001 
(RL41) luottamushenkilö, 12.9.2001 
(RAV43) Vanhan Raahen asukas ja kunnan viranomainen, 18.10.2001 
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(RML44) Raahen asioita hoitavan maakuntaliiton (Pohjois-Pohjanmaan liitto) vi-
ranomainen, 15.10.2001 
(RYK45) Raahen asioita hoitavan alueellisen ympäristökeskuksen (Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus) viranomainen, 16.10.2001 
 
Museoviraston edustajat: 
(MV46) Museoviraston viranomainen, 13.6.2002 
(MV47) Museoviraston viranomainen, 19.6.2002 
(MV48) Museoviraston viranomainen, 17.6.2002 
(MV49) Museoviraston viranomainen, 18.6.2002 
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