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Uudessa kirjassa on kymmeniä ammattilaisnäkökulmia restaurointiin ja rakennussuojeluun 

Ovatko restauroinnin periaatteet muuttumassa? Miten uusi rakennus pitäisi sopeuttaa ympäristöönsä? Entä 
millainen on säilynyt talo? Museoviraston ja Rakennustieto Oy:n julkaisemassa kirjassa ”Asiasta toiseen – 
Kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta” on sekä ajankohtaista tietoa korjaamisen ja rakennussuojelun 
käytännön työstä että arkkitehtuuriin ja ympäristöön liittyvää filosofista pohdintaa. 

Museovirasto pyysi useita ammattikuntia edustavilta tutkijoilta, rakennussuojelun ja restauroinnin asiantuntijoilta, 
suunnittelijoilta ja kulttuurialan vaikuttajilta artikkelia rakennussuojelusta ja restauroinnista viimeisen puolen vuosisadan 
ajalta. Teemoina olivat restauroinnin muuttuneet periaatteet, sopeuttaminen ja sopeutuminen, onko restaurointi enemmän 
puhetta kuin tekoja, millainen on säilynyt talo ja onko modernismin suojelu ongelma. Kirjan 66 kirjoittajaa vastasivat 
haasteeseen kukin omalla persoonallisella tavallaan. Osa kirjoittaa assosioiden tai pakinatyyliin, toiset pitäytyvät käytännön 
esimerkeissä. Tuloksena on vaikuttava kokoelma kirjoituksia, jotka käsittelevät aihepiiriä pienistä restauroinnin 
yksityiskohdista koko maapalloa koskeviin ekologisiin kysymyksiin. Mukana on myös varsin kriittisiä, jopa itsekriittisiä 
kannanottoja. 

Kirjoitukset on jäsennelty seitsemään aihealueeseen, jotka kokoavat yhteen restauroinnin ja rakennussuojelun monialaista 
toimenkuvaa. Osa näistä on konkreettisia kuten ”Rakennussuojelun historia”, ”Määräysmaailma ja käytännöt” ja ”Uusi 
arkkitehtuuri restauroinnin kohteena”, osa käsittelee teemaa vapaammin kuten ”Pinta ja patina” tai ”Retrokritiikki”. 
Kirjoitukset lähestyvät samaa asiaa monesta näkökulmasta ja luovat mielenkiintoisen, moniäänisen ja toisiaan täydentävän 
kokonaisuuden. 

Mielenkiintoa herättävät pohdiskelut suojelun tarpeesta ja toisaalta suojelun periaatteista. Menneiden vuosikymmenten 
piittaamaton suhtautuminen vanhoihin rakennuksiin on onneksi muuttunut, mutta rakennusten suojeluun kaivataan lisää 
suunnitelmallisuutta ja oikeaa tietoa. Olisiko asiantunteva korjaaminen osa rakennuksen luonnollista elinkaarta? Kun 
restauroinnin periaatteet ovat muutosvaiheessa, eikä edes lainsäädännöllä kyetä turvaamaan katoavia miljöitä, voisi ratkaisu 
olla ammattilaisten osaamisessa ja tinkimättömässä asenteessa. Avainasemassa ovat tiedon jakaminen ja remontoijien 
opastaminen oikean tiedon lähteille. 
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Juhani Risku, arkkitehti SAFA, muotoilija 

Arkkitehtuuri rakennussuojelun standardina 

Tässä artikkelissa koetetaan määritellä arkkitehtuuri rakennussuojelua laaduttavana ulottuvuutena. Tavoite on 
kaksinainen: koska rajallisten resurssien aikakautena kaikkea ei voi säilyttää, olisi ainakin laadultaan paras 
pelastettava. Toisaalta arkkitehtuuri on liian tärkeä ilmiö jätettäväksi vain arkkitehtien määriteltäväksi, etenkin 
kun heidän ajattelunsa on useimmin varsin alkeellista, ja määrittely halutaan tahallaan jättää vulgäärille 
tasolle. Olisi siis toivottavaa, että rakennussuojeluyhteisö viimeisenä rakentamisen saattohoito-osapuolena 
koettaisi laatia kattavahkon kriteeristön rakentamisen laadulle, siitäkin huolimatta, että yhteisö haluaisi 
säilyttää kaikkea mahdollista. 

Arkkitehtuurin määrittelyä 

Arkkitehtuuri on ihmistekoisena, elämään vaikuttavana systeemisenä kokonaisuutena monimutkaisinta mitä 
ihminen pystyy kokonaisuudessaan hallitsemaan. Tällöin kyse on käsitteistä αρχι (arkhi) ja τεκτων (tekton), 
arkkitehtuuri-sanan kreikankielisistä osista. Käsitteet Baukunst , byggnadskonst , byggekunst , rakennustaide, 
ehituskunst , perustuvat esimääriteltyihin käsitteisiin rakennus ja taide, joilla ei ole täyttä yhteyttä käsitteeseen 
arkkitehtuuri. Rakennus ja taide liittyvät arkkitehtuurin osaan tekton siten, että taito, taitotekoisuus, taide ja 
rakentaminen kuuluvat rakennustaiteeseen.  Arkhi, erottava tekijä arkkitehtuurin ja rakennustaiteen, ylimmän 
taidon ja rahvaan ajattelun ja pyrkimysten välillä, ei kuulu rakennustaiteeseen.  

Kaavio arkkitehtuurin ja rakennustaiteen asemoinnista, Risku 1988, 2010. Arkkitehtuurissa on kolme evolutiivista tasoa, jossa 
alkuasumus kehittyy konseptuaalisesta ideasta, alkumuodostaan, taiteistetuksi muoto-opilliseksi kokonaisuudeksi. Muoto-opin yhä 
jalostuessa alkuasumuksesta kehittyy arkkitehtuurin vapain aste, elinkelpoinen arkkitehtoninen määrittelyavaruus. 

Arkkitehtonisuus, arkkitehtoninen määrittelyavaruus, on arkkitehdin muoto-opillisen paletin yksikkö, jota hän 
voi soveltaa kirkosta hallintorakennuksen kautta asuntoon, kuten Reima Pietilä Kalevasta Delhin kautta 
Kiillemoreeniin, tai Alvar Aalto Kulttuuritalon tiilestä rakennuksen koko muotoon. 

Arkkitehtuurin määritelmä:  

Arkkitehtuuri on luontoa täydentävän, esikuvattoman, ainutkertaisen ja ihmistekoisen alkuasumuksen 
konseptointia, luonnostelua, suunnittelua ja rakentamista toteuttaen käsitteiden arkhi ja tekton ylintä 
rakentamistaitoa niin idean, tarkoitteiden, suunnittelun kuin rakentamisenkin osilta. 

Määritelmän mukainen alkuasumus mahdollistaa ihmiselle eettisesti, eroottisesti, henkisesti ja toiminnallisesti 
vapaan, vastuullisen ja intohimoisen elämän.  

Muu professiota edellyttävä ja taidentava rakentaminen on rakennustaidetta, taiteilua rakennuksilla, tai 
prosessirakentamista eli lämpimän sisätilan tuottamista. Arkkitehtuuri on elämää edistävää, rakennustaide on 
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elämää viihteellistävää ja prosessirakentaminen on elämää ylläpitävää rakentamista. Elämänvastaisuutta 
palveleva rakentaminen on väkivaltarakentamista. 

Määritelmässä arkkitehtuuri toteuttaa seuraavia ehtoja: 

1. Arkkitehtuuri toteuttaa ihmisen ylintä eettistä, eroottista, henkistä ja toiminnallista vapautta ja vastuuta 
2. Arkkitehtuurilla on aina jotain pyhitettävää 
3. Arkkitehtuuri edistää elämää 
4. Arkkitehtuuri on ihmistekoisuuden ylintä tasoa (αρχι) 
5. Arkkitehtuuri on ainutkertaista 
6. Arkkitehtuuri syntyy täydellisenä (arkkitehtuuri on kvanttisuure) 
7. Arkkitehtuuri on pyyteetöntä 
8. Arkkitehtuuria tehdään lahjaksi 
9. Arkkitehtuuri on ehdotonta (synnyn vääjäämätön ehdottomuus) 
10. Arkkitehtoninen teos on aina enemmän kuin mitä tekijä ymmärtää 
11. Arkkitehtuurissa yhdistyy tieto, taito, ymmärrys ja kritiikki 
12. Arkkitehtuuria ei voi tehdä itselle 
13. Arkkitehtuuria ei voi tehdä yksin 
14. Arkkitehtuurissa ei ole aggressiota, uhoa, itseilmaisua, kuvaa, harhaa eikä petosta 
15. Arkkitehtuuri on yhtä aikaa käsitteellistä ja käytännöllistä (teoria ja käytäntö) 

 
Rakennustaide on oheisen määritelmän mukaan ongelmallinen aihe arkkitehdeille, heidän koulutukselleen, 
arkkitehtiyhteisölle, rakennusalalle, rakennusten ympärillä pyöriville, hyvätahtoisille suojelijoille ja asumista 
harjoittaville ihmisille. Arkkitehdit osaavat ja pystyvät toteuttamaan ammattinsa perustavoitteista vain osan, 
ehkä noin puolet tektonista. Archi jää täysin toteuttamatta, eli ihmiset eivät saa asuakseen ihmisarvonsa 
mukaista arkkitehdin pyhintä, ylintä, arkkitehtuuria.  

Onko Engelin Senaatintori arkkitehtuuria vai rakennustaidetta? 

Samaan aikaan kun Claude-Nicholas Ledoux 53-vuotiaana  1780-luvulla suunnitteli metsänvartijan talon 
(Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) - Parc de Maupertuis : la maison des gardes agricoles (1780, 1785) 44-49 -
vuotiaana), muut arkkitehdit olivat alistuneessa tyyliahdingossa. Ledoux muotoili noin 200 vuotta aikaansa 
edellä olevia rakennuksia, joilla hän siviilirohkeutta osoittaen koetti muuttaa maailmaa paremmaksi. 20-30 
vuotta Ledouxin jälkeen Suomeen syntyi Carl Ludvig Engelin keskinkertainen, vallalle alistuva Senaatintori (Carl 
Ludvig Engel, 1778-1840, empiretyylin uusklassisti, Berliini, Tallinna ja Pietari, Helsinki, Helsingin tuomiokirkko 
1819-1829; 41-50 -vuotiaana). Arvioidessamme Senaatintoria käsitteiden arkhi ja tekton kautta, näemme 
ajatukseltaan erityisen keskinkertaisen, vallalle alistuvan rakennusryhmän mielenkiinnottomaan ruudukkoon 
sijoitettuna. Pompöösi tyyli, asettelu ja koristeet julistavat arkkitehdin vapaaehtoista mielistelyä 
hallintovallalle. Tästä Engelin asenteesta koettavat tämänkin päivän arkkitehdit hyötyä: kaikki kilpailevat 
samoista ryppypeltihalleista samoin keinoin arkkitehtikilpailuissa ja julkisten hankintojen jakamisessa. Engelin 
onneksi tarjolla oli rajallinen määrä suunnittelijoita, eikä tieto Ledouxista olisi ehkä sopinut keisarillekaan. 
Nykyinen toimituskykyä ja kilpailun voittamista suosiva suunnittelijan valinta suosii vaitonaista ja taustalla 
puurtavaa sopeutujaa. Menestyminen arkkitehdin ammatissa edellyttää nykyisin alistumista, sopeutumista, 
myötäilyä ja sopivaa sisäpolitiikkaa, ei lajin selviämisen kannalta oleellista ponnekkuutta, innovaatiota, 
intohimoa ja siviilirohkeutta. 

Arkkitehtuurin henkisen rappion symbolina Senaatintori on ainutlaatuinen säilytyskohde, kenties myös paras 
ympäristö konservatiiviselle hallinnolle ja eläketurismille. Mutta se on vahingollinen kehto elämää edistävälle 
ajattelulle, henkisesti tuoreille yliopistonuorille ja kehitystahtoiselle hallinnolle. Senaatintorin palvominen on 
saanut modernin vastineensa arkkitehtuurikilpailuista: kilpailutoiminta on nostanut laajan 
keskinkertaisuuksien joukkion vallitsemaan arkkitehtuurin hallinnointia, koulutusta ja suunnittelijainvalintaa. 
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Määritelmän mukaan Senaatintori on hallintovaltaa ja kansalaisalamaisuutta edistävää prosessirakentamista, 
tyyliltään ja koristeiltaan keskinkertaista rakennustaidetta, arkkitehdin eetoksen ja libidon kannalta heikon ja 
välttävän tasoinen suoritus. Jos Senaatintoria yhä säilytetään ja restauroidaan, siihen on etsittävä muita kuin 
arkkitehtonisia perusteita. 

Onko Suomessa uutta arkkitehtuuria suojeltavaksi? 

Suomi täytyy prosessirakentamisesta ja pienin osin rakennustaiteesta. Arkkitehtuuria syntyy Suomeen 
harvakseltaan, arkkitehtonisia tihentymiä vielä harvempaan. Aallon ja Pietilän jälkeen arkkitehtoninen 
osumatarkkuus on ollut suurimmillaan Jukka Koivulan rakennuksissa ja Rurik Wasastjernan sauna-
konsepteissa. Niillä on merkittävä osuus suomalaisen arkkitehtuurin määrittelykentässä, mutta myös 
arkkitehtuurin suojelun alalla. Näiden kahden arkkitehdin työ osoittaa myös sen, ettei arkkitehtuuri ole 
sattumanvaraista, vaan järjestelmällisen kehittämisen ylin muoto. 

Rakennussuojelulle jää raadollinen tehtävä suojella keskinkertaista ja huonoa rakentamista. Tämä missio sopii 
keskinkertaiselle kulttuurille. 

Juhani Risku, arkkitehti SAFA 
Inari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvia artikkelissa 
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Helsingin tuomikirkko, Senaatintori, 1818 – 1829  
Carl Ludvig Engel  (1778-1840), empiretyyli, uusklassismi, Berliini, Tallinna ja Pietari, Helsinki; 1819-1829; 41-50 vuotiaana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maison des gardes agricoles, 1780, luonnos 
Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) , Paris; Parc de Maupertuis : La maison des gardes agricoles (1780, 1785) 44…49 vuotiaana.  
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Rurik Wasastjerna, "Bausauna" - 4 saunaunta, arkkitehtuurifantasia-projekti, -99 (puu ja akryyli) 

 

 

Rurik Wasastjerna, "Majakkasauna" - 4 uutta saunaunta, arkkitehtuurifantasia-projekti, -01 (puu ja akryyli) 
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Jukka Koivula, Metsärannikko, Rauma 1996 

 

 

Jukka Koivula, Pihtiputaan seurakuntatalo, Pihtipudas 2008 
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