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Helsingin kaupunginmuseon – Keski-Uudenmaan alueellisen vas-
tuumuseon lausunto rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain 
muuttamisesta ja eräistä rikoslain säädösten muuttamisesta

HEL 2020-006575 T 03 00 00

Helsingin kaupunginmuseo –Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo arvioi muutosluonnosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo huomauttaa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtä-
vien lisääntyminen tulee ottaa huomioon niiden resursoinnissa. Lain 
muutoksen tavoitteena on edistää rakennussuojelun, suojelusta poik-
keamisen ja muutoksenhaun menettelyjä sekä selkeyttää viranomais-
ten välistä työnjakoa ja asianosaisten asemaa. Samalla myös raken-
nussuojeluprosessia halutaan nopeuttaa. Rakennusperinnön suojele-
misesta annettua lakia muutettaisiin siten, että elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta 
ympäristöministeriön vahvistettaviksi luovuttaisiin. Päätöksistä valitet-
taisiin suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen. Rakennusperinnön suo-
jelemisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset mahdollisuudesta 
hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lupaa poiketa suo-
jelupäätöksestä. Muutos vahvistaisi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten roolia suojelupäätösten tekijänä ja vastuullisena valvontavi-
ranomaisena. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sää-
dettäisiin velvollisuus ilmoittaa lain vastaisista teoista esitutkintaviran-
omaiselle. 

Lain 5 §:ssä käsitellään suojeluasian vireille tuloa. Helsingin kaupun-
ginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo haluaa tuoda 
esille alueellisten vastuumuseoiden vahvistuneen roolin osana kulttuu-
riympäristöjen suojelun ja vaalimisen kenttää. Uudessa museolaissa (§ 
7) alueellisen vastuumuseon tehtävänä toimialueellaan on toimia kult-
tuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kult-
tuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantun-
tijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja 
edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä 
kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Hel-
singin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo 
pitäisikin tärkeänä, että lakimuutoksella mahdollistettaisiin myös alueel-
liselle vastuumuseolle paikallisen ja alueellisen rakennusperinnön 
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asiantuntijana oikeus tehdä rakennussuojeluesitys. Esityksen mukai-
nen lain vireilletulo: Rakennuksen suojelua koskeva asia tulee elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vireille sille tehdystä esityksestä 
tai sen omasta aloitteesta. Esityksen rakennuksen suojelemisesta saa 
tehdä: 1) omistaja; 2) valtion viranomainen, maakunnan liitto ja kunta, 
jonka alueella rakennus sijaitsee; 3) toimialueellaan sellainen rekiste-
röity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen tai 
rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen; 4) saamelaiskäräjät, jos 
asia koskee saamelaisten kotiseutualueella olevaa saamelaista raken-
nusperintöä; 5) kolttien kyläkokous, jos asia koskee saamelaisten koti-
seutualueella olevaa kolttasaamelaista rakennusperintöä. Esityksessä 
määrätään, että ennen suojelua koskevan päätöksen tekemistä suoje-
luesityksestä on pyydettävä lausunnot rakennuksen sijaintikunnalta ja 
Museovirastolta. Alueellinen vastuumuseo voi tarvittaessa toimia asian-
tuntijana yhteistyössä Museoviraston kanssa. Helsingin kaupunginmu-
seo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo pitää hyvänä lain 
henkeä alueellisen vastuumuseon ja Museoviraston välisestä yhteis-
toiminnasta suojeluarvojen arvioinnin osalta.

Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumu-
seo korostaa, että suojelupäätösestä poikkeamisen säädöksillä on 
varmistettava, että suojellun rakennuksen keskeiset ominaispiirteet ja 
rakennukseen liittyvät arvot säilyvät muutoksista huolimatta. 10 a § 
säädetään suojelupäätöksestä poikkeamisesta.  Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi rakennuksen tai kiinteistön omistajan tai haltijan 
hakemuksesta, asettamillaan ehdoilla myöntää luvan poiketa suojelu-
päätöksestä, jos: 1) osa rakennuksesta on vahingoittunut ja vahingoit-
tunut osa vaarantaa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä 
tai suojelun perusteena olevien arvojen säilymistä; 2) rakennuksen 
käyttäminen alkuperäiseen tai suojelupäätöksen antamisen aikaiseen 
käyttötarkoitukseen sekä muuttaminen uuteen soveltuvaan käyttötar-
koitukseen on suojelun vuoksi estynyt; tai 3) sille on muu erityisen pai-
nava rakennusperinnön hoitoa ja käyttöä edistävä peruste. Lupaa poik-
keamiseen ei kuitenkaan saa myöntää, jos rakennus ei sen seuraukse-
na enää täyttäisi suojelun edellytyksiä. Elinkeino -, liikenne - ja ympä-
ristökeskuksen on ennen poikkeamista koskevan päätöksen tekemistä 
pyydettävä Museoviraston ja rakennuksen sijaintikunnan lausunto. Li-
säksi on 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille muille tahoille tarvittaessa 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Elinkeino -, liikenne - ja ympäristö-
keskuksen on toimitettava poikkeamista koskeva päätös tiedoksi ra-
kennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Helsingin 
kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo pitää 
erityisen tärkeänä, että suojelusta poikkeamisen edellytyksenä on Mu-
seoviraston lausunto.
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Lakiesityksen 18 §:ssä todetaan tarkastusoikeudesta, joka mahdolli-
sesti tuo alueelliselle vastuumuseolle lisätehtäviä. Esityksen mukaan, 
jos on perusteltu syy epäillä, että rakennuksen suojelua koskevia tai 
vaarantamiskiellon yhteydessä annettuja määräyksiä tai poikkeamislu-
van ehtoja on rikottu, Museovirastolla sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus toimittaa tarkastus rakennuksessa tai sen 
huonetiloissa. Tarkastuksen toimittava viranomainen voi kutsua tarkas-
tukseen asiantuntijaksi alueellisen vastuumuseon. Poliisin velvollisuu-
desta antaa virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 
§:ssä.

Rakennussuojelurikkomuspykälien muutokseen, 23 § rakennussuojelu-
rikkomus rikoslain (39/1889) 48 luvun 6 §:ssä rangaistavaksi säädettyä 
tämän lain vastaista tekoa tai laiminlyöntiä koskeviin säädöksiin ei Hel-
singin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ole 
kommentoitavaa. Mutta, jotta Ely-keskusten niille lain määräämä vel-
vollisuus rakennussuojelurikosten ilmoittamisesta todentuisi, tulee Ely-
keskusten resursointiin panostaa.

Helsingin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan alueellisella vas-
tuumuseolla ei ole lakimuutoksista muuta kommentoitavaa.
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