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ARVO KÄSITTEENÄ 
•  Käsitys tavoiteltavasta ja haluttavasta fyysisestä tai abstraktista objektista tai 

asiantilasta > tutkitaan eri tieteen aloilla"
•  Arvo on intressin toteuttamista (Vuojala)"
•  Arvojen subjektiivisuus/ objektiivisuus"
•  Arvovalinnat"
•  Yksilölliset ja kollektiiviset arvot"
•  ”Absoluuttiset arvot” – kauneus, hyvyys…."
•  Kovat arvot / pehmeät arvot"
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ARVO JA MERKITTÄVYYS 
KULTTUURIARVOT  > RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ARVOT"

•  Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä 
puhutaan mm. historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, 
rakennusteknisistä, taiteellisista ja maisemallisista arvoista. "

•  Alueiden ja kohteiden hoito sekä suojelu perustuu tunnistettuihin arvoihin ja 
niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen."

•  Kohteen arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) käytetään 
vakiintuneita kriteerejä. "

"http://www.rakennusperinto.fi/fi_FI/"
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ARVOTTAMINEN OSANA PROSESSIA 
Arvottaminen on koko prosessin läpäisevä teema:"

 "> kohde /kohdealue"

"> inventoinnit ja rakennushistoriaselvitykset"

"> kohteen arvot ja ominaispiirteet"

"> suojelun taso ja tavoitteet"

"> kaavoitus, juridinen suojelu"

"> korjaus- ja muutostöiden ohjeistus"

"> täydennysrakentamisperiaatteet"

"> viranomaisyhteistyö /kaavoittajat, museot, rakennusvalvonta"

"> käyttäjä, omistaja, rakentaja, suunnittelija"

Rakennussuojelussa ja rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa on kysymys!

arvojen tunnistamisesta ja niiden vaalimisesta.!
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ARVOJEN TUNNISTAMINEN I 
Arvot löytyvät tutkimalla kohdetta ja taustaa, ei olemassa valmista mallia.!

MENETELMIÄ"

•  Kohteeseen tutustuminen"

•  Tieto kohteesta ja sen historiasta"

•  Haastattelut"

•  Vertailukohteet"

•  Tiedon analysointi ja tarkastelu kontekstissaan"

•  Edellyttää käsitteitä – ei ”mutu”-tietoa"

•  Työ edellyttää asiantuntemusta"

! !> Arvottamisen kriteerien määrittely!

! !> Tunnistamisen ongelma ja tiedon puute!
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ARVOJEN TUNNISTAMINEN II !
•  Arvojen määrittely / etiikka > tarvitaan tietoa"

•  Jokainen ympäristöön kohdistuva harkittu toimenpide perustuu tietoon ja 
ilman tietoa kohteen kulttuurihistoriaan liittyvistä näkökulmista ei ole sitä 
tietämystä, jonka varassa kulttuurihistoria, perinne ja arvot voivat säilyä."

•  Rakennettuun ympäristöön kohdistuvien selvitysten laatimisen periaate on 
kirjattu Suomen Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja asetukseen vuodelta 1999 
(MRL 9§, 54§, 39§, 66§, 118§)."

> MRL:n uudistus meneillään ja uusi !

lainsäädäntö korostaa entisestään !

selvitysten ja inventointien merkitystä.!
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ARVOTTAMISEN KRITEERIEN MÄÄRITTELY I !
PERUSTUU:"
•  kansalliseen ohjaukseen ja  lainsäädäntöön "

•  kansainväliseen asiantuntijatyöhön ja julistuksiin"

Venetsian julistus (Unesco, ICOMOS) 1964"
Eettinen ohjeisto (Unesco, ICOMOS) 1993"

Burran julistus (Unesco, ICOMOS) 1999"

Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön inventointia ja dokumentointia koskeva opas 2001"
Quebec declaration (Unesco, ICOMOS) 2008"

Madridin dokumentti: APPROACHES FOR THE CONSERVATION OF TWENTIETH-CENTURY 
ARCHITECTURALHERITAGE, MADRID DOCUMENT 2011 (CAH, ICOMOS) 2011"

World Heritage"

RKY2009"
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ARVOTTAMISEN KRITEERIEN MÄÄRITTELY II !
KRITEERIT 1990 –LUVULLE SAAKKA"
/ tarkastelussa historiallinen rakennuskanta 1940-luvulle saakka!

•  Historiallinen arvo "

•  Rakennushistoriallinen, arkkitehtoninen arvo"

•  Maisemallisista arvo "
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ARVOTTAMISEN KRITEERIEN MÄÄRITTELY III !
MURROS 2000–LUVUN TAITTEESSA"
/ tarkastelussa laajemmat kohdealueet ja moderni rakennusperintö"

•  modernin infrastruktuurin rakentaminen ja sen tuotteet"

•  standardisointi"
•  kaavoitus uusien ideologioiden mukaan"

•  hyvä säilyneisyys"

•  yhteiskunnallisten ilmiöiden kannalta merkittävät kohteet / innovatiivisuus"

•  uusiin muodollisiin ja toiminnallisiin vaateisiin vastaavuus ja kehitystyö"

•  esikuvallisuus"
•  kerroksellisuus"

•  aikalaisarvostus"

•  määrä/laatu"
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ARVOTTAMISEN KRITEERIT_ RKY 2009_OULU !
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RKY 1993  / RKY 2009 MERKITTÄVIMMÄT EROT!

•  kohteet ovat laajoja kulttuuriympäristö-

kokonaisuuksia "

•  mukana on sodanjälkeinen rakennettu 

ympäristö ja teolliset kohteet"

•  inventoinnista on poistettu valtakunnallisesti 

arvokkaat maisema-alueet > erillinen inventointi 

meneillään"

•  inventoinnista on poistettu esihistorialliset 

kohteet > Museoviraston kulttuuriympäristö 

rekisteriportaali http://kulttuuriymparisto.nba.fi/

netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx"



ESIMERKKEJÄ OULUSTA I  
Arvokkaat alueet Oulussa 1999, 2001!
-  Oulun Yleiskaavan 2020 perusselvitys"
-  Uudistuneet arvottamisen kriteerit"
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ESIMERKKEJÄ OULUSTA II  
Oulujokivarren rakennusinventointi 2005!
ulottuu 1970-luvun rakennuskantaan > uusien arvottamiskriteerien luominen"
http://www.ouka.fi/yleiskaavoitus/yleiskaavat/oulujoki/selvitykset.html"
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/oulujokivarren-osayleiskaava"
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ESIMERKKEJÄ OULUSTA III  
2010-11 Kaukovainion modernin inventointihanke!
"Inventointihankkeen tarkoituksena on ollut tutkia ja luoda Oulun kaupungin tarpeisiin sopiva 
modernin arkkitehtuurin ja lähiöiden inventointi- ja analyysimenetelmä sekä selvittää modernin 
rakennusperinnön ja lähiörakentamisen arvoja. "

14!



ESIMERKKEJÄ OULUSTA IV  
2012 Puolivälinkankaan modernin inventointihanke!
"Inventointihankkeen tarkoituksena on ollut jatkaa ja kehittää edelleen Oulun kaupungin tarpeisiin 
sopivaa modernin arkkitehtuurin ja lähiöiden inventointi- ja analyysimenetelmä sekä selvittää 
modernin rakennusperinnön ja lähiörakentamisen arvoja. "
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VIHREIN RAKENNUS ON JO RAKENNETTU !
”The Greenest Building is the One Already Built “, Carl Elefante"
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HYVÄKSY PATINA"
- SE ON ELÄMÄN MERKKI "

KIITOS"


