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suojelluissa kohteissa

Sirkkaliisa Jetsonen

Yliarkkitehti

Museovirasto



Rakennussuojelu

• Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön 
säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa ja 
käyttöä. 

• Kohde voi olla rakennus, rakennelma, 
rakennusryhmä, rakennettu alue.  

• Peruste kohteen merkitys rakennushistorian, 
rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai 
siihen liittyvien tapahtumien kannalta. 



Mikä tekee rakennuksesta suojelukohteen?

• Viranomaisen vahvistama suojeluratkaisu, esim. merkintä 
asemakaavassa tai erillinen suojelupäätös.

• Tai: Kohde täyttää suojelun kriteerit.

• http://www.nba.fi/fi/File/1836/suojellut-rakennukset-maaritykset-ja-
kohdejoukot.pdf

http://www.nba.fi/fi/File/1836/suojellut-rakennukset-maaritykset-ja-kohdejoukot.pdf


Miten rakennuksia suojellaan

• Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) – ”rakennusperintölaki”
• Suojelu ratkaistaan erillispäätöksinä rakennusperintölain nojalla. Ympäristöministeriön vahvistama 

suojelupäätös sisältää suojelun perusteet, kohdentumisen ja suojelumääräykset. 
• Suojelun soveltamisen ohjeistuksesta vastaa Museovirasto

• (Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985))

• Kirkkolaki (1054/1993), Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2005)

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
• Kaavoitus, suojelumääräykset sisältyvät kaavamerkintöihin
• Soveltamista rakennushankkeissa valvoo rakennustarkastaja, jota asiantuntijaviran-omaisena 

tukee maakuntamuseo (/MV). 

• Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen 
kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä 
muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa.



Museovirasto seuraa ja ohjaa

• valtion rakennusten korjaus- ja muutoshankkeiden suunnittelua ja toteutusta 
(erityisesti asetussuojelukohteet), yhteistyötahot Senaatti-kiinteistöt, 
Metsähallitus, Liikennevirasto ym.

• aiemmin valtion omistuksessa olleet kohteiden, kuten yliopistokiinteistöjen, 
kanssa yhteistoimintasopimukset

• Rakennusperintölailla suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutoshankkeiden 
suunnittelua ja toteutusta

• Hankkeita, jotka koskevat kirkkolain mukaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia
• ennen 1917 rakennettuja 
• erillispäätöksin on suojeltu 44 nuorempaa kirkkoa. 
• Seurakuntien tulee myös pyytää Museoviraston lausuntoa kirkollista rakennusta olennaisesti 

muuttavista suunnitelmista, kun rakennuksen käyttöön ottamisesta on kulunut vähintään 50 
vuotta.



Rakennussuojelu korjausrakentamisessa

• Erityisten arvojen vaaliminen.

• Rakennussuojelu ei ole museointia, rakennukset ovat 
käyttöä varten.

• Käytön ja hyvän ylläpidon jatkuvuus antaa parhaat 
edellytykset rakennuksen hyvälle säilymiselle. 

• Korjaukset ja käytössä pysymistä palvelevat harkitut 
muutokset kuuluvat hyvään hoitoon.

• Käytön loppuminen ja muuttuminen ovat suojelun kannalta 
kriittisimpiä tilanteita, samoin laajamittainen korjaus 
(mukaan lukien ennallistaminen). 

• Rakennushanke suojelukohteessa vaatii aina kohteeseen 
perehtymistä ja soveltamista



Vaali hyvää sisäilmaa

• Hyvä sisäilma arvokas ominaisuus – mikäli sisäilmahaittoja ei 
ole, on syytä huolehtia ettei tasapaino häiriydy

• Käytön aikainen ylläpito ja huolto kaiken a ja o –
ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus, ilmanvaihdon säädöt, 
siivous ja siinä käytetyt aineet

• Käytöllä ja käyttötavoilla on iso merkitys tasapainon 
säilyttämisessä: tilatehokkuusvaatimukset, uudet 
käyttömuodot saattavat aiheuttaa riskin

• Siis huolehdittava, ettei tilanne huonone korjaus- tai 
muutoshankkeen myötä

Kuva: Museovirasto, Soile Tirilä



Tunne rakennus

• Vanhat rakennukset – suojellut 
rakennukset

• Rakennukset ajalta ennen 
koneellista ilmanvaihtoa –
rakennukset, jotka toteutettu 
koneellisen ilmanvaihdon 
aikakaudella



Tunne rakennus

• Massiivirakenteet –
monikerrosrakenteet

• Korjausvaiheet – talotekniikan 
korjaus- ja muutosvaiheet

• Selvitykset ja olosuhdeseuranta
• rakennushistoriaselvitys



Säilyttävä korjaaminen

Lähtötiedot: rakennuksen ominaisuudet ja 
piirteet

• rakentamisen aikaiset tavoitteet ja normisto 

• arkkitehtuuri: tilat, rakennustapa ja 
materiaalit, luonne

Suunnittelu

• olemassa oleva rakennus lähtökohtana

• korjaamisen ja muutosten tarpeet eritellään

• säilyttäminen määritellään

• muutokset kohdennetaan ja rajoitetaan 
vaikutuksiltaan optimaalisti

• vaalitaan kohteen arkkitehtuuria

Toteutus

• osaamisen ja tekniikoiden testaaminen

• suunnitelman tarkentaminen

• kohteen ja töiden dokumentointi

• tiedon ja taidon jatkuvuus: ylläpidon resurssit 



Sisäilmakorjaus ja säilyttävän korjaamisen 
periaatteet

• Muutokset minimoiden

• Rakennuksen arkkitehtuuria ja 
ominaispiirteitä kunnioittaen



Sisäilmakorjaus ja säilyttävän korjaamisen 
periaatteet

• Suosien konservoivia toimia ja poistettavissa olevia 
muutoksia

• ”Sisäilman laatutavoitteiden tulisi perustua kunkin 
rakennuksen ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin 
siten, että eri rakenteisissa, eri tyylisissä ja eri-
ikäisissä rakennuksissa hyväksyttäisiin erilainen 
sisäilman laatu. […] Sisäilman laatua hallitaan 
nykypäivänä pääasiallisesti koneellisen 
ilmanvaihdon avulla sellaisissakin rakennuksissa, 
joihin se ei sovi.”Lähde: Seija Linnanmäki: Viihtyisyyttä ja terveyttä sisäilmasta. 
Valtiolle rakennettu. Museovirasto 2016.



Lopuksi

• Painovoimaisen ilmanvaihdon ohjeistukseen liittyen Museovirasto 
julkaisee 2018 korjauskortin ”painovoimainen ilmanvaihto”, jonka 
painotus hoidossa ja käytössä

• Koulurakennus.fi
• Koulurakennus.fi on osa Museoviraston Rakennettu hyvinvointi -teemaa, jossa 

perehdytään 1900-luvun jälkipuolen ympäristöihin ja rakennuksiin sekä niiden 
syntyyn vaikuttaneisiin ilmiöihin.

• Valtiolle rakennettu - näkökulmia valtion kiinteistöjen hoitoon
• http://www.valtiollerakennettu.fi/index


