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Helsingin kaupunginmuseon - Keski-Uudenmaan alueellisen vas-
tuumuseon lausunto ympäristöministeriön lausuntopyynnöstä kos-
kien luonnosta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi

HEL 2021-010756 T 03 00 00

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Helsingin 
kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo lausuu 
kulttuuriperinnön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.

Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa 
oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös sa-
massa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Voi-
massa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa.

Esityksessä uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi tavoitteina on mm. hil-
litä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja edistää alueidenkäytön 
ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuu-
den mahdollistamiseksi. Kaavoituksen osalta muutokset tarkoittaisivat 
mm. että maakuntakaavassa keskityttäisiin maakuntatasoisiin aluera-
kennetta sekä liikenne- ja viherverkostoa koskeviin kehittämisen peri-
aatteisiin ja sen oikeusvaikutukset rajattaisiin näihin. Seitsemän suu-
rimman kaupunkiseudun tulisi laatia kaupunkiseutusuunnitelma. 
Maailmanperintökohteiden erityisarvojen säilymistä korostettaisiin uu-
della sääntelyllä. Kunnan maapoliittisten ohjelmien avoimuutta vahvis-
tettaisiin. Katujen ilmaisluovutusvelvollisuus muuttuisi lunastusmenette-
lyksi. Rakentamiseksi tarvittavien lupien rajausta täsmennettäisiin ja lu-
pavelvoitetta supistettaisiin. Rakennuslupa ja toimenpidelupa korvattai-
siin yhdellä lupamuodolla. 

Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo lausuu asiassa erityisesti kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyen. 

Maailmanperintökohteista annettaisiin laissa uusi pykälä. Vaikka 
maailmanperintökohteiden hoito kuuluu Museovirastolle, toteaa alueel-
linen vastuumuseo, että on hyvä, että maailmanperintökohteiden erityi-
sarvon säilymisestä säädetään erikseen lailla. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavahierarkia säilyvät pitkälti 
entisellään. 
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Kuitenkin maakuntakaavan rooli olisi nykyistä rajatumpi. Maakuntakaa-
van laadullisiin vaatimuksiin on kirjattu maiseman ja kulttuuriperinnön 
turvaaminen ja vaaliminen. Lakiehdotus esittää, ettei maakuntakaavas-
sa enää annettaisi kulttuuriympäristöä koskevia suojelumääräyksiä, ku-
ten voimassa olevan lain puitteissa voidaan antaa. Tämä olisi valitetta-
va heikennys maakunnallisen rakennusperinnön arvottamiseksi ja suo-
jelemiseksi.    

Yleiskaava pysyisi rooliltaan pitkälti nykyisenä, mutta siihen esitetään 
joitakin suunnitteluprosessia nopeuttavia muutoksia. 

Asemakaavan vaatimukset ja määräykset pysyvät ennallaan. Sen si-
jaan lakiesityksessä asemakaavan ajanmukaisuuden arviointiin on teh-
ty uusi kirjaus: ”Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi vaikeut-
taa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavut-
tamista eikä ennen 1.1.2000 laadittu asemakaava sisällä rakennettua 
ympäristöä koskevia suojelumääräyksiä, kunnan on arvioitava asema-
kaavan ajanmukaisuus ennen purkamisluvan myöntämistä.” Lisäys on 
tarpeellinen, sillä käytännössä asemakaavan ajanmukaisuutta ei ole 
yleensä lähdetty arvioimaan nykylain aikana. 

Vaikutusten arviointia koskevat säännökset säilyisivät pääosin nykyisen 
kaltaisina. Vaikutusten selvittämisen kohdentumisesta ja laajuudesta 
säädettäisiin laissa nykyisen asetustasoisen sääntelyn sijaan. Luvun 12 
§71 lienee tarpeellinen: Selvitysten on annettava kaavan tehtävän ja 
tarkoituksen kannalta riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitel-
man toteuttamisen todennäköisesti merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset 6) maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan 
ja kulttuuriperintöön. 

Luvussa 25 esitetään määräyksiä mm. rakentamisen ohjauksesta: eri-
tyisesti pykälä 179:n kohdat  2) rakennuksen on sovelluttava rakennet-
tuun ympäristöön ja maisemaan sekä oltava kaunis, arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoinen tai sopusuhtainen; 3) rakentamisen on hillittävä ilmas-
tonmuutosta perustumalla elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja ta-
loudellisiin, energiatehokkaisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin 
sekä kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin; 4) rakentamisen on perustut-
tava kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin siten, että historial-
lisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kulttuuriym-
päristöjä ei turmella ja rakentamisessa mahdollistetaan myös uusien 
arvorakennusten ja uusien kulttuuriympäristöjen syntyminen ja 5) ra-
kennuskannan ja sitä ympäröivän rakennetun ympäristön on oltava 
suunnitelmallisesti hoidettua ja kunnossapidettyä, ovat kulttuuriympä-
ristön vaalimisen kannalta olennaisia. 
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On hyvä, että myös saman luvun §190 rakennustaiteen ja kaupunkiku-
van vaaliminen on säilytetty voimassa olevaa lakia vastaavana.

Pykälä §196 rakennuksen korjaamisesta sisältää lisäyksen: Rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyössä rakennus voidaan korjata rakennusai-
kaista rakentamistapaa noudattaen, jos korjaamisen kohteena oleva 
rakenne on ollut teknisesti toimiva. Jos rakenne on tekniseltä toiminnal-
taan vaurioitunut, voidaan korjaustyössä noudattaa uuden rakennuksen 
rakentamista koskevia vaatimuksia. Korjaus- ja muutostyössä voidaan 
noudattaa uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia, jos 
tarkoituksena on parantaa rakennuksen teknistä toimivuutta. Periaat-
teessa lisäys on hyvä, mutta voi aiheuttaa eroavia tulkintoja. 

Rakennuslupaa koskevan säätelyn uudistus voimassa olevaan lakiin 
verrattuna on, rakentamislupa tarvitaan myös korjaamiseen, joka koh-
distuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin. Lisäksi korjaami-
seen tarvitaan aina rakentamislupa, kun: 1) korjataan tai muutetaan 
kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustai-
teellisesti arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta 
rakennuksen historialliselle tai rakennustaiteelliselle arvolle.

Rakennuksen purkamisluvan pykälä 217 kuuluu: Rakennusta tai sen 
osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla 
yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella, jolla on voimassa 38 §:ssä 
tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita, 
jos voimassa oleva rakentamislupa, tämän lain mukainen katusuunni-
telma, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen hy-
väksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitel-
ma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita ta-
lousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen 
purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä 
tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Mahdollisuus purkamisluvan myöntämiseen laajenisi tilanteessa, jossa 
rakennukselle ei olisi enää osoitettavissa käyttötarkoitusta ja puretta-
vaksi aiottu rakennus olisi huonokuntoinen eikä sen korjaaminen olisi 
enää kustannustehokasta. Lisäksi purkaminen voisi tulla kysymykseen, 
jos rakennus sijaitsisi alueella, jolla rakennukset ovat menettäneet suu-
rimman osan arvostaan. Näissäkin tilanteissa purkaminen kuitenkin es-
tyisi, jos purkaminen vaikeuttaisi rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Purkamisedellytysten laajennus 
ei näin ollen ulottuisi tilanteisiin, joissa on kysymys suojelutavoitteiden 
vuoksi säilytettävistä kohteista. 
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Alueellinen vastuumuseo katsoo, että pykälä voi osoittautua kriittiseksi 
kohdaksi, jota saatetaan käyttää jopa väärin. Lisäksi tulisi pohtia, miten 
alueet, joilla rakennukset ovat menettäneet suurimman osan arvostaan, 
määritellään. Rahallinen arvo ei välttämättä korreloi olevien kulttuurihis-
toriallisen arvojen kanssa. 

Lausuntojen pyytämisen osalta lakiesityksen 227§ lausunnoista pur-
kamis- ja maisematyöluvasta sekä sijoittamisluvasta 227 § esittää: 
Kunnan on pyydettävä museoviranomaisen lausunto, jos lupaa hae-
taan kohteeseen tai alueelle: 1) jota koskee rakennussuojelu kaavan tai 
lain nojalla; 2) joka kuuluu tai voi vaikuttaa kulttuuriperintöä edustavaan 
maailmanperintökohteeseen; 3) jota koskee muinaismuistolain 
(295/1963) 1 §:n mukainen rauhoitus; tai 4) joka kuuluu valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai valtakunnallisesti merkittä-
vään arkeologiseen kohteeseen.

Lausuntoa ei esityksen 3 momentin 4 kohdan perusteella ole tarpeen 
pyytää, jos alueella on asemakaava tai sellainen yleiskaava, jota voi-
daan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena, ja kaavassa on otet-
tu huomioon maisema-alueeseen, rakennettuun kulttuuriympäristöön 
tai arkeologiseen kohteeseen liittyvät arvot. On tarpeen, että laki ei 
määrittelisi lausunnon tarvetta museoviranomaiselta ainoastaan suojel-
tujen tai valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osalta. Näin museovi-
ranomainen ei voisi purkamisluvan yhteydessä arvioida kohteen poten-
tiaalista, kulttuurihistoriallista arvoa. Tästä syystä purkamisen yhtey-
dessä tulee voida arvioida kaavan ajanmukaisuus kohteen edellä mai-
nittujen arvojen kannalta. 

Lisäksi alueellinen vastuumuseo katsoo, että lakiuudistuksen valitusoi-
keutta koskien museoviranomaisella tulisi olla valitusoikeus myös to-
teuttamisluvasta niiden kohteiden osalta, jotka eivät ole kaavan tai lain 
nojalla suojeltuja, mutta joilla on tunnistettuja kulttuurihistoriallisia arvo-
ja. Samoin valitusoikeus tulisi olla erillisellä päätöksellä ratkaistavasta 
toteuttamisluvasta edellä mainittujen kohteiden osalta.
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