Milla Törmä

Rakennusperintö
kauhakuormaajan
armoilla?

Yllä: Petäjäveden kirkon tapuli. Alla: Tallinnan keskustan uudisrakentamista
Kuvat yllä ja alla Milla Törmä.

Elokuvassa Gladiator kerrotaan, kuinka
roomalaisesta kenraali Maximuksesta tulee gladiaattori ja hän pääsee ottelemaan
Colosseumille. Kun gladiaattorit nousevat häkkivaunuistaan ulos keisari Neron
patsaan vieressä ja katsovat ympärilleen,
näkevät he mahtavan areenan ja yksi
heistä sanoo: ”Oletteko koskaan nähneet
mitään vastaavaa? En tiennyt, että ihmiset voivat rakentaa tuollaisia.” Nykyisin
Colosseum on Rooman tunnetuimpia
muistomerkkejä. Se tekee mahtavuudessaan vaikutuksen nykyihmiseenkin. Suurenmoisilla rakennuksilla on paikkansa
historiassa, mutta unohtaa ei sovi meidän arkista elinympäristöämme, johon
kiinnitymme monin sitein.

Kulttuuriympäristö myötätuulessa
Siirryn kotimaan kamaralle ja teen tunnustuksen: rakastan Tamperetta. Tervehdin sitä ilolla aina palatessani kotiin.
Pohjoismaiden suurimman sisämaakaupungin olemus voidaan tiivistää yhteen
lauseeseen. Maiseman solmukohtana
Tammerkoski yhdistää Näsijärven ja Pyhäjärven toisiinsa katkaisten luode-kaakko-suuntaisen harjujonon. Kansallismaisemiksemme valittujen 27 kokonaisuuden joukossa Tammerkoski edustaa
”industrialismin tuotantomaisemaa”1 .
Kansallismaisemien lisäksi arvokkaita kohteita ja kokonaisuuksia on eritelty useissa inventoinneissa. Kulttuuriympäristöön liittyvää kirjallisuutta julkaistaan koko ajan aikaisempaa runsaammin.
1992 ilmestyivät Maisema-aluetyöryhmän
mietinnön kaksi osaa, Maisemanhoito ja
Arvokkaat maisema-alueet. Teos, josta alan
ammattilaiset käyttävät nimeä ”Valkoinen
kirja”, on pitkään ollut loppuunmyyty.
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sesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Inventointia nimitetään ”Punaiseksi kirjaksi”.
1997 saatiin julkaisut Valtion rakennusperinnön vaaliminen ja Maaseudun
kulttuurimaisemat. Monimuotoista rakennusperintöämme ja muita kulttuuriympäristömme elementtejä tehdään tutuksi myös kaksi vuotta sitten ilmestyneessä
teoksessa Rakennusperintömme - Kulttuuriympäristön lukukirja.

Rakennusperintö on osa kulttuuriympäristöä
Kulttuuriympäristö voidaan jakaa kolmeen osaan2 : 1) Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö; 2) Kulttuurimaisema ja 3) Muinaisjäännökset.
Rakennusperintö koostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennetuista alueista sekä
teknisistä rakenteista kuten teistä, silloista, majakoista ja kanavista. Kulttuurimaisemassa on kyse kokonaisuudesta, jossa ihmisen toiminta on sopeutunut luonnon elementteihin. Kulttuurimaisemassa voidaan erottaa maaseudun
kulttuurimaisema ja kaupunkimaisema.
Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja
maaperässä säilyneitä jälkiä muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta. Jäljet jaetaan irtolöytöihin ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Kohtien 1 ja 2 kysymyksissä ympäristöhallinto toimii yhteistyössä
Museoviraston kanssa. Kohdan 3 hoidosta vastaa Museovirasto.
Rakennusperintö on siis osa kulttuuriympäristöä. Päävastuu rakennusperinnön hoidosta kuuluu kunnille. Niitä ohjaavat ja tukevat alueelliset ympäristökeskukset, maakuntamuseot, maakuntien
liitot, aluearkkitehdit ja kulttuuriympäristönhoidon yhteistyöryhmät. Paikallisella tasolla vaikuttajia ovat maan- ja rakennusten omistajat, kotiseutuyhdistykset, kylätoimikunnat ja perinnepoliittiset
yhdistykset.3 Viime kädessä kulttuuriympäristöstä huolehtiminen velvoittaa meitä
jokaista, sillä Suomen perustuslain (20 §)
mukaan vastuu luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
kuuluu kaikille kansalaisille4 .

ka kiinteästä kansallisvarallisuudestamme
67 % on rakennuksia, on niiden hoidolla ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisella olennainen vaikutus kansallisvarallisuudenkin arvoon”.5
Tavallisin rakennusperinnön vaalimisen väline on maankäyttö- ja rakennuslaki, jolla ohjataan rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain § 57 toinen momentti kuuluu seuraavasti: ”Jos jotakin
aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten arvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset).
Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia.”

Asemakaava-alueilla suojelusta huolehditaan ensi sijassa kaavoituksen keinoin. Rakennuksen suojelu voi tällöin olla ehdotonta, jolloin esimerkiksi rakennuksen purkaminen kielletään kokonaan,
tai ehdollista, jolloin kaavamääräyksessä
voidaan määritellä millaisissa tapauksissa purkaminen on mahdollista6 . Suojelumääräykset ovat kontekstisidonnaisia: ne
riippuvat tilanteesta ja kohteesta. Suojelun
toteuttamisen ei tule olla maanomistajalle liian vaikeaa. Mielestäni erään maatilan
emäntä totesi osuvasti − kun tilan päärakennusta oltiin suojelemassa asemakaavalla − sanoessaan, että museossa on mukava
käydä, mutta siellä ei ole mukava asua.
Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät rakennusjärjestykset, rakennussuo-
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Rakennusperinnön vaaliminen
Suomen rakennuskanta on moniin Euroopan maihin verrattuna nuorta; rakennuksista 80 % on rakennettu vuoden 1950 jälkeen ja vain 5 % ennen vuotta 1920. Museovirasto toteaa, että ”kos/ niin & näin • 43

!""!#!$"!%&'())&%%%*&

(*+,+())&-%)./((/))

jelulaki ja asetus valtion omistamien ra- raha lienee edelleen suojelun kynnyskykennusten suojelusta sekä monet muut
symyksiä.
lait. Rakennusjärjestyksissä voidaan ohjaRakennussuojelulain turvin voidaan
ta maankäyttö- ja rakennuslakia yksityis- velvoittaa säilyttämään rakennuksen osa;
kohtaisemmin rakentamista ja korjaamis- kiinteä sisustus; yksittäiset rakennukset;
ta; ja niiden merkitys korostuu haja-asu- rakennusryhmät; rakennetut alueet; sillat,
tusalueilla.
kaivot tai muut sellaiset rakennelmat seNykyinen rakennussuojelulaki astui
kä rakennukseen liittyvä puisto tai vastaavoimaan 1985 ja korvasi vuonna 1964 voi- va rakentamalla tai istuttamalla muodosmaan tulleen lain. Vanha laki ei enää toi- tettu alue. Kohteella tulee olla kulttuuriminut, sillä valtio ei uskaltanut suojel- historiallista merkitystä rakennushistorian,
la kustannusten pelossa7. Meno oli muu- -taiteen, -tekniikan, erityisten ympäristöartenkin villiä 1980-luvun alussa: ”Kauha- vojen, rakennuksen käytön, tapahtumien,
kuormaaja on lopullisesti ratkaissut ra- ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kankennuksen kulttuurihistoriallisen arvon. nalta.9 Rakennussuojelulakia sovelletaan
Varsin merkillisiä tapauksia on esiintynyt. pääsääntöisesti kaava-alueen ulkopuolelEräässä tapauksessa kunta antoi purkaa ar- la. Sitä voidaan soveltaa kaava-alueillakin,
vokkaan sairaalarakennuksen keskellä yö- jos rakennuksella on huomattavaa valtatä, kun oli tiedossa, että aamulla saapui- kunnallista merkitystä tai jos esimerkiksi
si lääninhallituksen antama väliaikainen
arvokkaiden sisätilojen säilymistä ei voida
purkukielto. Toisessa tapauksessa pankki
riittävästi turvata kaavoituksen keinoin10 .
ilmoitti purkamisesta viranomaisille muutamaa minuuttia ennen virka-ajan päättymistä, jotta vahingossakaan ei päästäi- Rakennusperintövuosi
si antamaan väliaikaista suojelumääräystä.”8 Asenteet ovat 20 vuodessa muuttu- Vaikka lainsäädännöllä ja hallinnolla on
neet myönteisempään suuntaan, mutta
tärkeä merkitys rakennusperinnön vaa-

limisessa, on hyvä muistaa rakennusten
hoidon, korjausrakentamisen, kehittämishankkeiden sekä rakennusperinnön
tutkimuksen merkitys. Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään vuosittain jo 47 Euroopan maassa, joissa monista teemana on koko kulttuuriperintö11 .
Suomessa keskitytään rakennusperintöön. Rakennusperintöpäiviä vietettiin
Suomessa 12.-14.9. 2003. Pääjärjestäjinä toimivat ympäristöministeriö ja Suomen Kotiseutuliitto. Keskeinen osa päivien ohjelmaa oli Avoimet ovet −tapahtuma, jonka myötä kenelle tahansa avautui mahdollisuus esitellä rakennuksiaan
ja rakennusperintöään yleisölle.
Tänä vuonna vietämme rakennusperinnön vuotta. Vuosi on osa Rakennusperintöstrategian toteuttamista, mistä valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2001. Taustalla
on hallitusohjelman tavoite, jossa edellytetään kansallista toimintaohjelmaa rakennusperinnön suojelemiseksi.
Rakennusperintövuoden aikana järjestetään seminaareja, näyttelyjä, opastettuja kävelyjä, muuta teemaan liittyvää ohjelmaa sekä julkaistaan useita opaskirjoja.
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Valtakunnalliset pääjärjestäjät ovat ympäristöministeriö ja Museovirasto. Teemavuoden tueksi on asetettu neuvottelukunta, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta
rakennusperinnön arvosta.
Parhaimmillaan rakennusperintöteemaan liittyvät tapahtumat lisäävät ymmärrystämme arkisesta ympäristöstämme.
Se kun tuntuu olevan välillä liian lähellä,
jotta tiedostaisimme sen arvokkuuden.
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Erään sillan suojelu
Inkulan silta sijaitsee Inkulansalmessa,
Viljakkalan kunnassa, Tampereelta luoteeseen. Yksikaarinen kiviholvisilta valmistui 18931 . Sillan yli on aikanaan kulkenut Tampere−Parkano -maantie. Siltaa
ei ole suojeltu; sen säilyttäminen on ollut
pitkien neuvottelujen tulos.
Prosessi2 alkoi 1992, kun Tielaitos tarjosi siltaa kunnalle. Suunnitteilla oli uusi, korkeampi silta salmen yli ja tielinjauksen oikaisu siten, että vanha kyläalue
kierretään. Suuremmilla ajoneuvoilla oli
hankaluuksia kulkea sillasta, koska se on
kapea ja ennen siltaa on jyrkkä mutka.
Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus käsittelivät asiaa vuosina 1992–95. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys teki ympäristöministeriölle esityksen sillan suojelemiseksi, mutta päätös oli kielteinen. Tielaitos
tiedusteli vielä kunnan kantaa asiaan. Valtuusto päätti, ettei kunta ota siltaa omistukseensa ja hoitoonsa.
Tielaitos haki sillan purkulupaa Länsi-
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Kirjallisuus
Inkulan Holvisiltayhdistys / vuosikertomus
22.12.1996–31.12.1997. [Taloudenhoitaja
Leena Kuntun sähköpostiviesti tekijälle
27.7.2003.]

Suomen vesioikeudelta. Vesioikeus myönsi luvan vuoden 1997 alussa. Tällöin paikallisen kansalaisopiston rehtori otti asiakseen sillan säilyttämisen. Monet ihmiset
olivat sitä mieltä, että sillan purkaminen
olisi sopimatonta. Asiasta kiinnostuneiden joukko teki Tielaitokselle ostotarjouksen sillasta. Neuvottelujen edetessä tuli esille, että ostajien puolella tulisi olla juridinen yhteisö, joka tulevaisuudessa vastaisi sillasta.
Perustettiin Inkulan Holvisiltayhdistys, joka valitti sillan purkuluvasta. Neuvottelut jatkuivat. Tielaitos edellytti, että
yhdistyksen tulee olla osakkaana Inkulan
yksityistiekunnassa. Tiekunnan osakkaat
kuitenkin vastustivat kauppaa. Kalastuskunnat halusivat matalasta sillasta eroon,
sillä se oli esteenä vesiliikenteelle. Myös
paikallisen maanmittaustoimiston edustajien kanssa käytiin neuvotteluja, joissa kävi ilmi, että yhdistyksen kannattaisi hakea
omaa tietoimitusta toiselle rannalle. Tämän saadakseen yhdistys tarvitsi kiinteää
omaisuutta eli maata.
Kun valitusaika sillan purkupäätöksestä oli kulumassa loppuun, Tielaitokselle esitettiin herrasmiessopimusta: sillasta
laadittaisiin asiakirja, jolloin yhdistys luo-
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puisi valittamisesta. Kauppakirja allekirjoitettiin keväällä 1997. Kauppakirjassa sovittiin, että yhdistys on osakkaana yksityistiekunnassa ja Tielaitos korjaa sillan 1930-luvun mukaiseksi.
Prosessin lopputuloksena silta säilyi. Järjestely, jossa sillan omistaa yksityinen yhdistys, joka järjestää sillalla tapahtumia, on erittäin harvinainen, ellei jopa ainutlaatuinen3 . Holvisiltayhdistys järjestää monenlaista toimintaa.
Perinteeksi ovat jo muodostuneet siltajuhlat kesällä ja joulukonsertti läheisessä Luhalahden kylässä. Muuta toimintaa ovat muun muassa talkoot, konsertit, seminaarit ja iltamat. Sillan säilyttäminen on kiinnostanut laajaa ihmisjoukkoa; yhdistyksellä on jäseniä
ulkomaita myöten. Toiminnan päätarkoitus kuitenkin on sillan säilyttäminen tuleville sukupolville.
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