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Hallituksen esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi  
VN/279/2018 
 
Lausunto: Suomen Taiteilijaseura  

 
Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40)  

Kiitämme luonnosta hallituksen esitykseksi kunnianhimoisista tavoitteista ja pidämme 5 § 
Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen kaavoituksessa ja rakentamisessa 
tarpeellisena lisäyksenä laissa.  

Alueidenkäytön kokonaisuudessa sosiaalinen kestävyys on olennaista.  

Esitämme että Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoitus ja sisältö 15 pykälän 
perusteluissa erikseen mainittaisiin julkisen taiteen periaatteet, joiden mukaisesti 
pidettäisiin huolta riittävästä määrästä julkista taidetta alueilla.  

Julkisen taiteen huomioiminen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteydessä 
tukee sosiaalista kestävyyttä. Julkinen taide luo asukkaille hyvää ja laadukasta 
rakennettua ympäristöä lisäten alueen koettua viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Taideteokset 
luovat alueelle yhteisiä maamerkkejä ja vahvistavat kunnan kulttuurimyönteistä 
identiteettiä. Arkiympäristöön ja julkisiin tiloihin sijoitettu taide on kaikkien 
saavutettavissa. Se on myös osa taloudellista kestävyyttä: julkinen taide nostaa 
rakennuksen ja alueen arvoa.  

Julkisella taiteella on suomalaisten vankka tuki. Suomen Taiteilijaseuran 
kyselytutkimuksen (TNS Gallup 2016) mukaan peräti 75 % suomalaisista haluaa nähdä 
taideteoksia arkisissa ympäristöissään.  

29 § Yleiskaavan laadulliset vaatimukset  

Ehdotamme, että pykälässä 29 lueteltuihin erityistä huomiota kiinnitettäviin seikkoihin 
lisättäisiin 1 momentin 4 kohtaan julkinen taide:  

4) viherrakenteen jatkuvuuteen ja virkistykseen soveltuvien alueiden, sekä julkisen taiteen 
riittävyyteen;  

Yleiskaavan laadullisten vaatimusten perustelutekstissä, pykälän 1 momentin 4 kohdassa 
tulisi erikseen mainita ja huomioida taiteen saavutettavuus. Kuten viherrakenteen 
jatkuvuus, myös julkisen taiteen jatkuvuus on turvattava ja huomioitava osana laadullisia 
vaatimuksia. Suunnitelmallinen julkisen taiteen huomioiminen yleiskaavan alueella tukisi 
myös eri väestöryhmien kulttuuriosallistumista.  
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Ehdotamme, että 29 pykälän 1 momentin 9 kohtaa täydennettäisiin taiteellisilla ja 
esteettisillä arvoilla seuraavasti:  

9) maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön sisältyvien erityisten, taiteellisten ja 
esteettisten arvojen turvaamiseen ja vaalimiseen;  

35 § Asemakaavan tarkoitus ja sisältö  

Nyt ehdotukseen on kirjattu, että ”Asemakaavan tarkoituksena on ohjata rakentamista ja 
muuta alueidenkäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, julkisen 
tilan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja 
kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.”  

Nostaisimme lakiin julkisen tilan ohella myös julkisen taiteen ja ehdotamme kirjausta 
muutettavan seuraavaan muotoon: “Asemakaavan tarkoituksena on ohjata rakentamista ja 
muuta alueidenkäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, julkisen 
tilan ja taiteen, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön 
edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.”  

Ehdotus tukisi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen taustalla ollutta yhtä tavoitetta 
rakentamisen laadun parantamisesta.  

Asemakaavan tavoitteena on myös lisätä julkista taidetta ja siten taiteen saavutettavuutta. 
Julkinen taide on olennainen osa rakennettua maisemaa ja kaupunkikuvaa, hyvää 
rakentamistapaa.  

39 § Asemakaavan laadulliset vaatimukset  

Ehdotamme, että 39 pykälän 1 momentin 1 kohtaa täydennettäisiin seuraavasti:  

1) elinympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen arkkitehtuurin ja taiteen 
keinoin”  

Ehdotamme, että pykälässä 39 lueteltuihin erityistä huomiota vaativiin täydennettäisiin 
seuraavasti;  

Lisäksi ehdotamme uutta kohtaa kohta ”7) julkiseen taiteeseen soveltuvien alueiden 
riittävyyteen kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä.”  

Esitämme, että pykälän 39 perustelutekstissä kiinnitetään huomiota julkisen taiteen 
periaatteisiin, joilla kaavoittaja voi parantaa rakennetun ympäristön esteettisyyttä ja 
laatua. Julkinen taide parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta tuomalla taidetta kaikkien 
saavutettaville. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen on tärkeää kaavojen 
toteuttamisessa, mutta samanaikaisesti on luotava tilaa ja tuettava uuden taiteellisen 
arvon luomista.  

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi 39 pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin 
elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevasta laadullisesta 
vaatimuksesta. 1 momentin 1 kohtaa koskevassa perustelutekstissä tulisi erikseen mainita, 
että asuinympäristön viihtyisyyttä tuetaan taiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Tämä olisi 
kirjauksena linjassa myös tuoreen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (Apoli2020 - ohjelma) 
kanssa.  
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Huomioita kaavojen toteuttamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 17-24, 37-40)  

107 § Yleisen alueen laatuvaatimukset ja suunnittelu  

Esitämme, että pykälässä 107 huomioidaan esteettisyys seuraavasti: ”Yleinen alue on 
toteutettava siten, että alue täyttää toimivuuden, turvallisuuden, terveellisyyden, 
viihtyisyyden ja ympäristön esteettisyyden vaatimukset ja sopeutuu ympäristöönsä.”  

Huomioita rakentamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 25-36, 37-40)  

182 § Rakennusjärjestys  

Esitämme, että 182 pykälässä huomioidaan esteettiset arvot ja täydennetään toista 
momenttia seuraavasti:  

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja 
sopivan rakentamisen, esteettisten sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen 
sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.  

 
190 § Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen  

Esitämme, että pykälän 190 yhteydessä lisätään uusi momentti, joka mahdollistaa uudet, 
rakennustaiteellisesti arvokkaat kokonaisuudet. Esitysluonnoksessa olevaa lähtökohta 
siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai 
kaupunkikuvaa turmella on tärkeä, mutta samalla on huomioitava uuden taiteellisen arvon 
luomisen näkökulma.  

 


