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LUKIJALLE
Kulttuuriympäristö ja sen ominaispiirteet on osa alueen kehittämisen perustaa, ja ympäristön laadulla on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaisuuteen niin asuin- ja työpaikkana kuin vapaa-ajankohteenakin. Kulttuuriympäristöä luodaan ja uudistetaan nykyhetkessä – korjaus- ja uudisrakentamista koskevien päätösten myötä, ympäristönhoidon ja
kiinteistönpidon keinoin sekä katu- ja tierakentamisen ratkaisuin.
Kulttuuriympäristöohjelma on hyvä työkalu yhteisten tavoitteiden ja tahtotilan luomiseen ja alueen kehittämiseen sekä kulttuuriympäristön hoidon suunnitteluun. Yhdessä
asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden myötä voidaan parantaa elinympäristön laatua
ja vahvistaa ympäristön ominaispiirteitä.
Tämä opas on tarkoitettu tueksi kulttuuriympäristöohjelmien tekijöille: kuntien luottamushenkilöille, viranhaltijoille, ohjelmia laativille suunnittelijoille ja konsulteille sekä
ohjelmatyöhön osallistuville asukkaille, yhdistyksille ja muille tahoille. Oppaan laatimisessa on hyödynnetty jo tehdyistä ohjelmista saatuja kokemuksia. Esimerkit ja kommentit
näyttävät, millaisia tavoitteita ohjelmalle on asetettu, millaisia painotuksia työ on saanut
eri alueilla ja millaisia kokemuksia ohjelman tekemisen eri vaiheista on kertynyt.
Oppaan tavoitteena on:
• välittää tietoa ohjelmista saatavista hyödyistä,
• kannustaa laatimaan kulttuuriympäristöohjelma ja
• auttaa päättäjiä, tekijöitä ja ohjelmantekoon osallistuvia sen eri vaiheissa.
Tähän mennessä ohjelmia on toteutettu noin 70:ssä kunnassa. Niitä on tehty alueellisina,
koko kunnan kattavina tai kaupunginosia ja kyliä koskevina sekä useiden kuntien yhteishankkeina. Kunnan ja ohjelman painotuksista riippuen kunnissa on tehty arkkitehtuuripoliittinen – tai kulttuuriympäristöohjelma, ohjelmien tavoitteet ovat samankaltaiset ja
käsillä oleva opas soveltuu molempien laatimiseen.
Työtä on ohjannut yliarkkitehti Minna Perähuhta ympäristöministeriön Rakennetun
ympäristön osastolta ja käsikirjoituksen on laatinut tutkija (MA maisema-arkkitehtuuri)
Leena Lahdenvesi-Korhonen Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta, ProAgria Etelä-Savosta. Ohjausryhmään ovat kuuluneet yliarkkitehti Ritva Laine Suomen
Kuntaliitosta, projektipäällikkö Mia Saloranta Suomen Kylätoiminta ry:stä, järjestösihteeri Juhani Railo Suomen Kotiseutuliitosta, rakennusneuvos Pertti Toivari, myöhemmin
yliarkkitehti Raija Seppänen maa- ja metsätalousministeriöstä, tutkija Kaarlo Katiskoski
Museoviraston arkeologian osastolta, tutkija Irma Lounatvuori Museoviraston rakennushistorian osastolta, aluearkkitehti Annu Tulonen Lammin kunnasta, arkkitehti Kirsti
Kovanen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta sekä yliarkkitehti Timo Saarinen ja ylitarkastaja Silja Suominen ympäristöministeriöstä. Oppaan on kuvittanut arkkitehti Pekka Rahkonen. Työn ovat rahoittaneet ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.
Käsikirjoituksen työstämiseen ovat ohjausryhmän lisäksi osallistuneet lukuisat henkilöt.
Lämpimät kiitokset kaikille teille.

Yliarkkitehti 		

Minna Perähuhta
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Johdanto
– miksi kulttuuriympäristöohjelma?
Kulttuuriympäristö on kokonaisuus
Mikä on kulttuuriympäristöohjelma?
Mitkä ovat kulttuuriympäristöohjelman tavoitteet?
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Kulttuuriympäristö
on kokonaisuus
Kulttuuriympäristö on rakennetun ympäristön, kulttuurimaiseman ja muinaisjäännösten
muodostama kokonaisuus. Kulttuuriympäristö on syntynyt, kun ihminen on ajan kuluessa
muokannut ympäristöä omiin tarpeisiinsa. Se
ilmentää kulttuurin vaiheita, kertoo alueen
historiasta ja perinteistä sekä ihmisen ja
luonnon vuorovaikutuksen muutoksista.
Arvokkaalla kulttuuriympäristöllä ajatellaan
usein tarkoitettavan vain vanhaa rakennettua
ympäristöä tai vakiintunutta viljelysmaisemaa, mutta ympäristömme nuoremmissakin
kerrostumissa on paljon kulttuurillemme
tärkeitä piirteitä.

Kulttuuriympäristö kertoo, miten ihminen on sopeuttanut ja käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä: maaperää, maastonmuotoja ja ilmastoa.
Maaseudun kulttuurimaisemaa hallitsevat maaja metsätalouteen liittyvät piirteet. Samalla paikalla
on saatettu viljellä maata satoja vuosia ja monet
maatilaympäristöt rakennuksineen ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Pitkään jatkunut maatalous on aikaansaanut monilajisia luontotyyppejä
eli perinnebiotooppeja, kuten niittyjä, hakamaita ja
metsälaitumia.
Taajamissa ihmisen toiminta on synnyttänyt
maisemia, joissa rakentamisen ja maastonmuokkauksen tuomat piirteet ovat yleensä hallitsevia.
Teollista maisemaa puolestaan luonnehtivat tuotantolaitokset ja teollisuuden vaikutuksesta syntynyt muu rakentaminen, asuntoalueet ja liikenneväylät.
Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa
ja maaperässä säilyneitä jälkiä, kerrostumia ja rakenteita muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta.
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Näitä ovat mm. asuinpaikat, pyyntikuopat, kalliomaalaukset ja haudat. Muinaisjäännökset tuovat
ympäristöön merkittävän ajallisen näkökulman ja
tuovat näkyväksi alueen pitkää historiaa.
Alueiden ominaispiirteet muodostuvat kulttuurin ja historian kautta. Paikannimistö kertoo
aiemmista asukkaista, tapahtumista ja paikkoihin
liitetyistä merkityksistä sekä liittää menneen nykyiseen ympäristöön. Kulttuuriympäristö ei ole
vain arvokkaita taloja ja ympäristöjä, vaan siihen
liittyy muistoja, merkityksiä, tulkintoja, arvostuksia ja taloudellisia odotuksia. Kulttuuriympäristöä luodaan ja muokataan myös nykypäivänä.
Maankäyttö, rakentaminen, purkaminen ja käytön
muutokset vaikuttavat kulttuuriympäristöön sitä
muuttaen, säilyttäen tai kokonaan uutta ympäristöä luoden.
Kulttuuriympäristön käsitteistö on liitteessä 3.

”Kunta ei ole vain kasa taloja, kulttuuriympäristöllä on
juuret.” JÄRVENPÄÄ
”Kulttuuriympäristöksi mielletään usein vain kirkko ja
kartanot sekä ns. perinteinen kulttuurimaisema. Kuitenkin mm. rautatieympäristö ja teollisuusalue ovat
yhtä lailla maisemaa, jossa näkyy ihmisen käden jälki.”
PIIKKIÖ
”Arjen ympäristö lähtee kotiportailta. Jokaisessa kunnassa on varmasti kirkon lisäksi kymmeniä muitakin
arvokkaita ympäristöjä.” JÄRVENPÄÄ

Mikä on
kulttuuriympäristöohjelma?
Kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden,
yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä linjaus ympäristön
tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä niiden
hoidosta ja hyödyntämisestä. Se kokoaa yhteen tietoa ja selittää nykypäivän ympäristön
kehityshistoriaa. Se ohjaa kohteiden hoitoa,
antaa viranomaisille pohjatietoa päätöksentekoon ja toimii vuorovaikutuksen välineenä. Ohjelma toimii työkaluna ympäristössä
tapahtuvien muutosten hallintaan.
Kulttuuriympäristöohjelmia laadittaessa tarkastellaan aluetta ja sen nykytilannetta kokonaisuutena.
Ohjelma ei ole historiikki, vaan siinä esitetään alueen historiaa ja kehitysvaiheita niin, että nykyinen
ympäristö ja sen erityispiirteet tulevat ymmärrettäviksi ja niiden merkitys perustelluksi.
Kulttuuriympäristöohjelma sisältää:
• kuvauksen alueen ominaispiirteistä,
• selvityksen alueen historiasta ja nykyisen kulttuuriympäristön muodostumisen päävaiheista,
• arvioinnin eri kohteista ja ympäristön laadusta,
• tavoitteet rakentamisen laadulle ja kulttuuriympäristön hoidolle sekä tiedonvälityksen ja
yhteistyön järjestämiselle,
• suunnitelman ohjelman toteuttamiseksi:
miten, milloin, kuka.
”Ohjelma on hintansa väärti!” ASIKKALA
”Hyvä ohjelma! Pitäisi tehdä joka kunnassa!”
VUOLIJOKI
”Kulttuuriympäristö sai ohjelman kautta paljon julkisuutta!” HYRYNSALMI

Kulttuuriympäristöohjelman
tavoitteita
Kulttuuriympäristöohjelma
paikallisen identiteetin rakentajana
ja kuntakuvan kehittämisessä
Tieto seudun asutuksen ja maiseman historiasta
sekä niissä tapahtuneista muutoksista antaa ulottuvuutta menneisyyteen ja nostaa alueen arvostusta,
samalla paikallinen identiteetti vahvistuu. Sillä on
merkitystä erityisesti silloin, kun kuntarakenne
muuttuu ja syntyy suurkuntia. Ohjelman laatimisprosessi ja julkaiseminen avaavat silmiä ympäristön ominaisuuksille uudesta näkökulmasta, välittävät paljon ympäristöä koskevaa tietoa ja auttavat
tunnistamaan ominaispiirteitä, joita hyödyntää esimerkiksi kunnan imagon kehittämisessä.
”Kulttuuriympäristöohjelma avasi ihmisten silmät.”
JOKIOINEN
”Ohjelma sai aikaan merkittävän asennemuutoksen!”
ASIKKALA

Ohjelma kulttuuriympäristöä
koskevassa päätöksenteossa
ja viranomaisyhteistyössä
Kulttuuriympäristöohjelmia on käytetty kunta- ja
seutuyhteistyössä sekä kunnallisen päätöksenteon
tausta-aineistona mm. arvioitaessa rakentamisen
soveltuvuutta maisemaan ja rakennus- ja purkamislupien käsittelyn yhteydessä. Ohjelma tarjoaa
päättäjille mahdollisuuden tehdä perusteltuja valintoja. Kaikkien käytettävissä oleva tieto helpottaa
asioiden eteenpäinviemistä.
”Kulttuuriympäristöohjelma helpottaa viranomaisyhteistyötä” JÄRVENPÄÄ

”Ohjelman statusarvo on vahva!” LIETO
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Ohjelma maankäytön suunnittelun
pohja-aineistona
Kokemusten mukaan ohjelma tukee ja helpottaa
kuntakaavoitusta ja poliittista keskustelua. Ohjelmatyössä voi tuoda esille vaihtoehtoisia ratkaisuja
ja erilaisia ympäristön vaalimisen keinoja kaavallisen suojelun lisäksi. Ohjelma helpottaa kaavoitusvaiheen taustaselvitysten tekoa ja antaa mahdollisuuden jakaa kaavoituksen vaatimia resursseja
useammalle vuodelle.
Ohjelma tukee erityisesti yleiskaavatyötä. Ohjelmaa voidaan hyödyntää myös asemakaavatyössä,
vaikka tällöin vaaditaankin tarkempaa ympäristön
tarkastelua kuin mihin kulttuuriympäristöohjelmassa on yleensä mahdollisuuksia. Maakuntakaavoituksessa ohjelmat ovat arvokasta tausta-aineistoa.
”Kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä lähdeteos kaavoituksessa.” JOKIOINEN

Ohjelman tiedot uudis- ja korjausrakentamisen ohjaamisen lähtökohtana
Ohjelma helpottaa rakentamisen suunnittelua,
koska se tuo tiedon ympäristön ominaispiirteistä mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheeseen.
Näin voidaan vähentää kiistoja ja kohdistaa voimavarat rakentamiseen ja ympäristön toivottujen
piirteiden vahvistamiseen. Ohjelma on myös hyvä
työkalu rakennustarkastuksessa.

Ohjelma ympäristötiedon
lisäämisessä, tiedonvälityksessä ja
paikallishistorian opetuksessa
Lapset ja nuoret ovat kriittisiä ympäristön tarkkailijoita ja käyttäjiä, heidän näkökulmansa on tärkeä
määritettäessä kuntalaisille merkittäviä ympäristöjä ja kohteita. Kulttuuriympäristöohjelmia on käytetty eri kouluasteilla opetusaineistona ja oppilaat
ovat myös osallistuneet ohjelmien valmisteluun.
10

Suomen ympäristö 10 | 2009

Valmis ohjelma tukee peruskoulun opetussuunnitelmien toteuttamista tarjoamalla tietopaketin
kotiseudun kulttuuriympäristöstä.
Osallistuminen ohjelmantekoon opettaa lukemaan ympäristöä ja tunnistamaan sen muutoksia
ja arvoja. Se aktivoi siihen osallistuvia vaalimaan
ympäristöään ja antaa valmiuksia osallistua mm.
maankäytön suunnitteluun.
Ohjelma antaa taustaa ja historiallista perspektiiviä ympäristön muutoksen ymmärtämiselle. Suuria ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi teollisuuden tuotantotapojen muuttuminen
ja tuotannon keskittyminen, liikenteen muutokset
sekä informaatioteknologian kasvu ja työpaikkojen
sijoittuminen muutamiin kasvukeskuksiin. Muutokset näkyvät toisaalla nopeana kasvuna ja rakentamispaineina, toisaalla autioitumisena.
Maaseudun kulttuuriympäristöä ylläpitävän
maatalouden läpikäymä rakennemuutos näkyy
sekin maisemassa; tuotantotilat ja tilakoot kasvavat
ja tuotantotapojen muutos vaikuttaa rakennuksiin,
luontotyyppeihin ja maisemaan.
”Kulttuuriympäristöohjelma antoi maataloudelle uutta
arvostusta!” ASIKKALA

Kulttuuriympäristöohjelma
elinkeinotoiminnassa, markkinoinnissa
ja hankesuunnittelussa
Elinkeinoelämän ja ympäristönhoidon toimenpiteiden ja hankkeiden taustaksi tarvitaan luotettavaa
tietoa ympäristön kehitysvaiheista ja nykytilasta
sekä kunnan merkittävistä ja arvokkaista kohteista.
Kulttuurisidonnaiselle yrittäjyydelle ohjelma on
perusaineistoa, jonka varaan on hyvä rakentaa sekä tuotteita että yhteistyöverkostoja.
Matkailussa halutaan tuottaa ja kokea elämyksiä. Kestävät tuotteet ja elämykset syntyvät vain
aidoista ympäristöistä. Niiden hyödyntämisen
edellytyksenä on hoidettu ympäristö, oikeat taustatiedot, todelliset ihmiset ja tarinat.

”Kulttuuriympäristöohjelmaa on käytetty jatkohankkeiden pohjana, suunniteltaessa mm. aseman seudun
kehittämistä.” HANKASALMI

Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on

”Matkailu hyödyntää aktiivisesti ohjelmaa.”
ASIKKALA

• laatia toimenpide- ja hoito-ohjelma

Kulttuuriympäristöohjelman painopiste on kirkonkylän keskustan tarkastelussa. Kirkonkylä on ilmeeltään
tyypillinen monenlaisten muutosten muokkaama
maaseututaajama. Kulttuuriympäristöohjelman osana suunnitellaan kirkonkylän ilmeen kohentamista.
UURAINEN

• lisätä asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin yhteistoimintaa

Ohjelman päätavoitteena on tehdä kunnan ja kuntalaisten käyttöön kattava tiedosto Asikkalan kunnan kulttuuriympäristön tilasta ja luoda käytännöllinen ohjeisto kulttuuriympäristön hoitamiseen.
ASIKKALA
Kulttuuriympäristöohjelman kokoamisessa painotetaan erityisesti kolmea kylää, joilla on kulttuuriympäristöarvoja. Honkalan, Koiviston ja Liimattalan kylien
alueella on maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä rakennetun ympäristön arvoja. Honkolassa
ohjelmatyön tavoitteena on tukea alueen yleiskaavoitusta. ÄÄNEKOSKI

• koota paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen perustietous kulttuuriympäristöstä

• käyttää ympäristön arvoja myönteisenä voimavarana mm. lisäämällä tietoutta paikallisista ympäristöarvoista

• toimia tietolähteenä, koulutusmateriaalina ja matkailuyritysten oppaana
• palvella pohjatiedostona maakuntakaavan, yleiskaavojen, suunnittelutarvealueiden, asemakaavojen,
tiesuunnitelmien ym. maankäytön suunnitelmien
laadinnassa sekä rakentamisneuvonnassa edistäen
vanhan rakennuskannan ja miljöön ottamista huomioon uuden suunnittelussa
• edistää kulttuuriympäristön hoitoa ja ympäristön
viihtyisyyttä
• antaa rakentajille tietoa arvokkaiden rakennusten
peruskorjauksista, maiseman huomioon ottavasta
uudisrakentamisesta, taloudellisista tukimahdollisuuksista ja maisemanhoidosta. ORIVESI

Joka päivä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat huomisen kulttuuriympäristöön, lastemme kulttuuriperintöön. Ympäristön lukutaito auttaa hyvien päätösten
teossa. Ohjelman johtoteemana on luoda yhteyksiä
ympäristökasvatukseen. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset osallistuvat ohjelman tekemiseen ja saavat
opetusmateriaalia käyttöönsä. Kulttuuriympäristöohjelmatyössä etsitään uusia keinoja aikuisten kulttuuriympäristötietoisuuden lisäämiseen. KEURUU
Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on edesauttaa kunnan kehittämistä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Ohjelma antaa kuntalaisille välttämätöntä tietoa ympäristön hoitoon sekä alueiden
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista.
RÄÄKKYLÄ
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Ohjelmatyön vaiheet

ALOITUSVAIHE

OHJELMAN
TEKO

JULKAISEMINEN

Valmistelu

Aloite

Päätös
ohjelmatyön
aloittamisesta

Sidosryhmien
ja toteuttajien
nimeäminen

Aineiston
kokoaminen ja
analyysi nykytilassa

Arvio kaavojen
ajantasaisuudesta

Paikallisten
tavoitteiden
määrittäminen

Kulttuuriympäristön
kuvaus

Toimenpideehdotukset

Kulttuuriympäristöohjelma

Toimitus

Kirja,
internet-sivut,
näyttely,
yms.

Taitto

TOTEUTTAMINEN

Mahdolliset
täydennysinventoinnit

Toimenpideohjelman
toteutus
			
Seuranta ja
päivitys

Hyviä toteutuksia:
hankkeita,
peruskorjauksia,
maisemien hoitoa,
julkaisuja,
aineistokokoelmia
Arvio toteutumasta
ja vaikutuksista

12
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Aloitusvaihe

Valmistelu ja aloite
Toimijat ja yhteistyö – tehtävät ja roolit
Resurssit
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ALOITUSVAIHE

Valmistelu

Järjestöt

• kiinnostuksen
herättäminen
• sidosryhmien
tunnistaminen
• aihepiirin ja
alueen alustava
rajaus
• rahoitusmahdollisuuksien
selvittely

Asukkaat,
osalliset
Viranomaiset

Päätös
ohjelmatyön
aloittamisesta

Kunnanvaltuusto,
-hallitus tai
lautakunta
päättää

Valmistelu ja aloite
Ajatus kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta voi syntyä esimerkiksi kuntapäättäjien
koulutuspäivillä tai kyläyhdistysten tilaisuuksissa keskusteltaessa oman alueen kehittämisestä. Ohjelman käynnistys ja toteuttaminen
muotoutuu omannäköisekseen paikkakunnasta ja toimijoista riippuen.
Malleja ohjelman toteuttamiseen on monia.
Useimmat ohjelmat on tehty kunnan vetäminä, ohjelmia on tehty myös yhdistysvetoisesti. Idean kehittely ja vieminen päätökseksi
on luova ja tärkeä vaihe. Valmisteluvaiheessa
haetaan kumppanuuksia ja tutkitaan rahoitusmahdollisuuksia. Samalla täsmennetään
alue, jolle ohjelma laaditaan sekä valitaan
yhteistyön muodot ja vastuutahot.
Aloite ohjelman laadintaan voi tulla useammalta
taholta: asukkailta tai yhdistyksiltä, viranhaltijoilta
tai luottamushenkilöiltä. Usein ohjelmaa on valmisteltu jo pitkään ennen työn muodollista aloit14
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Aloite
kunnanhallitukselle

Suunnittelijavalinnat
Ohjausryhmän
(+ työryhmien)
nimeäminen

tamista. Järjestöjen ja yhdistysten sitoutuminen on
ohjelman onnistumisen kannalta tärkeää, samoin
kunnan ja seurakunnan mukanaolo. Keskeiset
yritykset on hyvä haastaa heti mukaan tuomaan
näkemyksiään kulttuuriympäristön vahvuuksista
ja heikkouksista sekä alueen houkuttelevuudesta
elinkeinoelämän kannalta.
Ohjelman tekemisessä ja sen toteuttamisessa
on kunnalla tärkeä rooli, sillä sen monet lakisääteiset tehtävät vaikuttavat suoraan tai välillisesti
kulttuuriympäristöön. Ohjelman tekemisestä on
perusteltava ja siitä on keskusteltava kunnan eri
hallintokunnissa ja poliittisissa ryhmittymissä. Ohjelman toteutumisen kannalta onkin tärkeä saada
ohjelmalle luottamushenkilöiden hyväksyntä ja
sitoutuminen.
Valmisteluun kuuluvat neuvottelut eri rahoitusvaihtoehdoista. Useimmat ohjelmat on toteutettu
pääosin kunnan rahoituksella. Rahoitustukea on
saatu myös EU-ohjelmien kautta ja alueellisilta
ympäristökeskuksilta.
Kumppanuudet ja eri tahojen vahva sitoutuminen tuovat sekä rahallisia että tieto- ja taitoresursseja ohjelman tekemiseen. Valtion aluehallinnon
toimijoiden, maakuntamuseoiden ja maakuntaliittojen aineistoja, asiantuntemusta ja rahoitusväyliä

kannattaa hyödyntää. Pohjois-Karjalassa, KeskiSuomessa ja Lounais-Suomessa on kokemusta EUrahoituksen käytöstä usean kunnan samanaikaisessa ohjelmanteossa. Kukin kunta on laatinut oman
ohjelmansa, mutta yhteisessä hankkeessa on voitu
käyttää samoja asiantuntijoita sekä löytää uusia
rahoituskanavia ja hyötyjä esimerkiksi ohjelman
viimeistely- ja julkaisuvaiheessa.
Tässä oppaassa noudatetaan toteutetuissa ohjelmissa käytettyä tapaa, jossa ohjelmatyö on ankkuroitunut kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.
Ohjelma voidaan toteuttaa myös yhdistysten vetämänä tai se voi olla osa laajempaa ympäristöohjelmaa tai paikallisagendan laatimista.
Kun ohjelmaa tehdään kunnan organisoimana,
aloite käsitellään kunnallisen päätöksenteon mukaisesti, ja työlle nimetään yhteyshenkilö ja ohjausryhmä. Usein yhteyshenkilön tehtäväksi tulee
valmistella työn organisointia ja mm. kartoittaa

ohjausryhmän kokoonpanoa. Yhteyshenkilö on
usein kunnan viranhaltija, mutta hän voi olla myös
esimerkiksi yhdistyksen edustaja. Kunnanhallitus
nimeää työlle ohjausryhmän.
Kun ohjelmaa valmistellaan järjestöjen vetämänä, aloitteentekijä kutsuu eri osapuolet kokoukseen, jossa sovitaan organisoitumisesta, täydennyksistä yhteistyötahoissa sekä yhteydenpidon
muodoista.

”Keskeisten henkilöiden sitouttaminen on ohjelmatyölle ja sen toteuttamiselle eduksi, mahdollisimman
laaja ohjausryhmä sekä luottamushenkilöt mukaan jo
suunnitteluvaiheeseen.” ÄÄNEKOSKI
”Sitouttamisen vuoksi ohjelman laadinta kannattaa
hyväksyttää ainakin kunnanhallituksella.” NOKIA

Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista
Mihin rahoitusta haetaan?

Mistä lisää tietoa?

Erityistä

EU:n rakennerahastojen rahoitusmahdollisuudet, ks. www.rakennerahastot.fi

Mahdollista tehdä osana elinkeinojen
ja osaamisen kehittämistä

Ohjelman tekeminen

Sopii kylien kehittämiseen ja kulttuuriLeader-rahoitus erityisesti ks. www.mmm.fi 
ympäristön hoitoon
maaseutu ja rakentaminen  leadertoimintaryhmät sekä www.mmm.fi  maaseutu Hakijana paikallisyhteisöt
ja rakentaminen  ohjelmakausi 2007–2013
Rakennusperinnön hoitoavustukset, ks. www.
rakennusperinto.fi  rahoitus ja avustukset

Rahoitustaso melko alhainen
Hakijana omistaja

Ympäristön hoito ja rakennusten kunnostus, reittien
rakentaminen ja markkinointi,
elinkeinojen tukeminen

www.rakennusperinto.fi  rahoitus ja
avustukset
myös rakennerahastot ja Leader-rahoitus
(ks. yllä)

Hakijana yritykset, yhdistykset ja
julkishallinnon toimijat

Vapaa sivistystyö ja koulutus

www.oph.fi  rahoitus  määrärahat
oppimisympäristöjen ja tietoyhteiskunnan
kehittämiseen
www.okry.fi  opintokerho
www.nba.fi  avustukset museoiden
innovatiivisille hankkeille

Oppimisympäristöjen kehittäminen,
koulujen, ympäristön ja yhteiskunnan
yhteistyön vahvistaminen, kunnat
hakijoina
Opintokerhotoiminta
Museoiden hankkeet

Aineistokokoelmien kehittäminen, kulttuurirakennusten
ja -toiminnan kehittäminen

www.minedu.fi  kulttuuri  kulttuuripolitiikka  avustukset

Hakijana kunta, kulttuurilaitokset,
yhteisöt

Ohjelman toimeenpano
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Toimijat ja yhteistyö – tehtävät ja roolit
Kulttuuriympäristöohjelman laadinta on eri tahojen
yhteistyötä. Kuntalaisten, yhdistysten ja elinkeinoelämän
toimijoiden rooli on tärkeä. He osallistuvat ohjelman ideointiin ja työstämiseen työryhmissä, ja heillä on keskeinen tehtävä ohjelman toteuttamisessa. Työssä tarvitaan
yhteyshenkilö, joka huolehtii ohjelman etenemisestä ja
kokonaisuudesta sekä yhteyksistä kuntaorganisaatioon ja
suunnittelija, joka kokoaa asiantuntijatiedon ja työryhmissä muokatut aineistot kulttuuriympäristöohjelmaksi.

Toimijat ja heidän tehtävänsä Mikkelin Eerolan kulttuuriympäristöohjelman valmistelussa
Rooli

Toimija

Tehtävät

Päätökset
Resursointi

Tekninen lautakunta

• valitsee suunnittelijan
• käsittelee ohjelmaa eri vaiheissa

Kaupunginhallitus

• nimittää ohjausryhmän
• päättää resursseista
• nimeää yhteyshenkilön

Aineiston tuottaminen
ohjelmatyöhön
Tulosten kiteyttäminen
ohjelmaksi

Suunnittelija
konsultti, arkkitehti, konsulttitai arkkitehtitoimisto

• kokoaa ja muokkaa aineistot
• toimittaa eri tahojen tuottamat aineistot

Aineiston tuottaminen
ohjelmatyöhön

Työryhmät:
rakennusvalvonta
kaavoitus
museot
viher- ja katusuunnittelu

• tekevät ehdotuksen kohteista ja toimenpiteistä
• arvioivat saatua palautetta ja tehtyjä esityksiä
• tiedottavat ohjelmasta omille tahoilleen

Asukkaat:
Emolan Seura ry
Mikkeli Seura ry

• tekevät ehdotuksen kohteista ja toimenpiteistä

Tavoitteiden asettaminen
Aineiston valikointi

Ohjausryhmä:
kaavoitusarkkitehti
alueellinen ympäristökeskus
suunnittelija

• käsittelee ehdotukset
• tekee valinnat

Hankkeen vetovastuu
Valmiin ohjelman tuonti
kaupunginhallitukseen

Yhteyshenkilö
kaavoitusarkkitehti

• toimii ohjausryhmän puheenjohtajana
• esittelee valmiin ohjelman

16
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Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö on ohjelmatyön veturi ja yhteistyön
virittäjä. Hän tuntee ohjelmatyön vaiheet, kunnan
toimintaa ja alueen toimijoita. Yhteyshenkilö on
osallistuvien tahojen ’tuki ja turva’ ohjelman laadinnan eri vaiheissa.
Yhteyshenkilönä eri kunnissa ovat toimineet
mm. kaavoitusinsinööri, kulttuurisihteeri, ympäristönsuojelusihteeri, ympäristösihteeri, kaupunginarkkitehti, rakennustutkija, erikseen palkattu
projektipäällikkö, kunnan rakennusmestari/rakennustarkastaja, tekninen johtaja, kaavoitusjohtaja tai maankäyttöinsinööri. Tärkeää on, että yhteyshenkilön tehtävä jatkuu ohjelmanteon kaikkien
vaiheiden läpi.
Yhteyshenkilön tehtävänä on:
• huolehtia, että työssä ei ole päällekkäisyyksiä ja
tieto kulkee ohjelman tekijöiden välillä,

”Yhteyshenkilö jaksaa patistaa ja on napakka!”
ENO

• huolehtia, että tekijät kokoontuvat tarvittaessa
vertailemaan ja tarkastamaan suunnitelmien
yhteensopivuuden,

”Yhteyshenkilöllä on merkitystä!” MELLILÄ

• valmistella kokoukset ja keskustelut sovitun
työnjaon mukaan,

Suunnittelijat

• välittää tietoa ja aineistoja työn etenemisestä ohjaus- ja sidosryhmille,

Sopivien ohjelman laatijoiden, suunnittelijoiden,
valinta on yksi työn onnistumisen edellytyksistä.
Kulttuuriympäristöstä syntyy monipuolinen kuvaus, kun ohjelmatyössä on mukana sekä rakennetun
ympäristön, maiseman, historian että arkeologian
asiantuntijoita. Vaikka ohjelmaa työstäisi monialainen ryhmä, päävastuun tulee olla yhdellä suunnittelijalla, joka huolehtii kokonaisuudesta ja kokoaa
yhteen eri tahoilla tuotetut aineistot.
Suunnittelijat voivat olla kunnan palveluksessa
tai tehtävään palkattuja konsultteja. Valtion aluehallinnon toimijoilla, maakuntaliitoilla, maakuntamuseoilla ja yli 60 kunnalla on jo kokemusta
kulttuuriympäristöohjelman tekemisestä. Heidän
kokemuksiaan kannattaa hyödyntää.
Viranhaltijoiden työpanosta tarvitaan kaikissa
vaiheissa. Hyvästä aluetuntemuksesta on etua ja
sen vuoksi ympäristön hoidon parissa virkatyötä
tekevä on usein luonteva vaihtoehto ohjelman laa-

• osallistua ohjausryhmän toimintaan sekä sidosryhmä- ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen,
• valvoa työn etenemistä erityisesti kustannusten,
aikataulun ja tavoitteiden toteutumisen osalta
sekä tiedottaa poikkeamisista ohjausryhmälle.
Työnjaon sopiminen yhteyshenkilön ja ohjelman
tekijöiden (suunnittelijan/suunnittelijoiden) välillä helpottaa eri tahojen työn mitoittamista. Yhteyshenkilö vastaa hankkeen hallinnosta, taloudesta
ja tulosten viemisestä kunnan päätöksentekoelimiin. Kun ohjelmaa tehdään järjestövetoisena, yhteyshenkilön tärkeänä tehtävänä on yhteydenpito
alueen päättäviin elimiin, kuten kuntaan, seurakuntaan, maakunnan liittoon ja elinkeinoelämän
toimijoihin.
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tijaksi. Esimerkiksi kaavatilanteen tai opetussuunnitelmien arviointi ovat luontevasti kunnan omia
tehtäviä. Kunnissa on omana työnä tehty myös
mm. täydennysinventointeja, aineistojen tarkistuksia, tiedottamista ja yhteistyön koordinointia,
toimeenpanon ja jatkohankkeiden suunnittelua
sekä seurantaa.
Usein ainakin osa työstä teetetään ostopalveluina. Ulkopuolisia konsultteja käytettäessä työprosessin johtaminen, koordinointi ja valvonta ovat
oleellinen osa työn onnistumista. Hyväkin suunnittelija voi epäonnistua, jos tuki työlle puuttuu,
tiedonsaannissa on ongelmia tai jos työstä ei anneta riittävästi palautetta. Yhteyshenkilöllä on tässä
vuoropuhelussa merkittävä rooli.
Jos hankkeen vetovastuu on yhdistyksellä, voidaan työtä tehdä myös talkoina. Ohjelman kokoamiseen palkataan yleensä kuitenkin suunnittelija.
Monilla yhdistyksillä on jo olemassa paljon kokemusta hankkeiden ja palkkauksen hallinnosta,
yhdistyksille on myös tuotettu tähän liittyvää ohjeistusta ja palveluja.
Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä auttaa
mm. Verohallituksen internetissä toimiva palkanlaskentapalvelu pienyrityksille, yhdistyksille ja
kotitalouksille, www.palkka.fi. Hankintojen suunnittelussa, menettelyissä ja tarjousten käsittelyssä
auttaa mm. Kuntaliiton ja Työvoima- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu www.hankinnat.fi.
”Hankkeen hallinnointi tehtiin virkatyönä.”
ASIKKALA
”Ohjelma tiivisti virkamiesyhteistyötä.”
KANKAANPÄÄ
”Konsultin innostuksen ja sitoumuksen pitää säilyä
loppuun asti!” MELLILÄ
”Monen suunnittelijan yhteistyö on antoisaa.”
KITEE
”Ulkopuolisesta suunnittelijasta on hyötyä, koska paikalliset toimijat eivät välttämättä aina näe sinänsä
tavallisiksi koetuissa kohteissa niille kuuluvaa arvoa.”
ÄÄNEKOSKI
18
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Ohjausryhmä
Ohjausryhmä valvoo työn etenemistä ja osaltaan
huolehtii, että suunnittelijoilla on käytössään kaikki asiaan liittyvä aineisto ja että aineistoja tulkitaan
oikein.
Ohjausryhmän jäseniksi on hyvä valita henkilöitä, joille ohjelman tekeminen ja toteuttaminen on
tärkeää ja jotka mahdollisimman kattavasti edustavat niin ympäristön eri osa-alueita kuin alueen
elinkeinojakin. Ohjausryhmään voidaan kutsua
kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, kunnassa toimivan kulttuuriympäristötyöryhmän sekä
kansalais- ja muiden järjestöjen ja hankkeen rahoittajien edustajia. Eri vaiheissa on hyvä kuulla myös
valtion aluehallinnon toimijoita, maakuntamuseon
ja maakuntaliiton edustajia ja aluearkkitehtia sekä
neuvontajärjestöjen ja muita kulttuuriympäristön
asiantuntijoita, vaikka he eivät kuuluisikaan ohjausryhmään.
Esimerkki ohjausryhmän tapaamisten sisällöstä:
Ensimmäinen kokoontuminen:
• sovitaan työskentelyn tavoista ja aikataulusta
• asetetaan tavoitteita kulttuuriympäristöohjelmalle
• käydään läpi tausta-aineistoa
• tarkistetaan ryhmän kokoonpano ja tehdään
päätökset uusista jäsenistä
• päätetään työryhmistä
Toinen kokoontuminen:
• määritellään kohdealueen kulttuuriympäristön
tärkeät kohteet, alueet ja reitit suunnittelijoiden/
työryhmien laatimien ehdotusten pohjalta
• päätetään ohjelman tavoitteiden ja kohteiden
esittelystä suurelle yleisölle
• kuullaan eri sidosryhmiä
Kolmas kokoontuminen:
• käsitellään kohteiden kehittämismahdollisuuksia
• käsitellään hallinnon, rahoituksen, yhteistyömuotojen jne. kehittämismahdollisuuksia
• sovitaan yhteistyöstä eri toteuttajatahojen kanssa

Neljäs kokoontuminen:
• kulttuuriympäristön kuvaukset ja kehittämisehdotukset tarkistetaan
• muut kehittämisehdotukset tarkistetaan
• sovitaan ohjelman toteuttamisehdotuksista sekä
esityksestä kunnanhallitukselle

Työryhmät
Suunnittelijoiden ja ohjausryhmän tueksi tarvitaan
usein työryhmiä. Työryhmien tehtävänä on:
• arvioida ohjelmassa käytetyn, omaa alaansa koskevan tiedon ajantasaisuus,
• ideoida ja tuottaa konkreettista tietoa suunnittelijoille,
• toimia eri tahojen välisenä tiedotuskanavana,

huonoja puolia, karsia pois soveltumattomat ehdotukset ja työstää hyviä eteenpäin. Periaatteena
on, että tiedon synnyttämisessä ja työstämisessä
on monta kierrosta, joiden aikana tietoa analysoidaan ja lokeroidaan entistä käyttökelpoisempaan
muotoon. Lopuksi työryhmä tuottaa ideoistaan
johtopäätökset ja ehdotukset.
Joskus jo monipuolinen ohjausryhmä sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuudet tuottavat riittävästi
informaatiota. Kunnassa saattaa jo toimia kulttuuriympäristötyöryhmä tai kulttuuriympäristöä
voidaan käsitellä esimerkiksi ympäristöohjelman,
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tai Agenda 21prosessin työryhmissä. Näiden hyödyntäminen on
aina järkevää. Työryhmät eivät korvaa yleisötilaisuuksia.

• miettiä toimivia toimintatapoja ja toteutusvaihtoehtoja sekä
• sitouttaa eri tahot ohjelmaan.
Ryhmätyön tekniikoita on monia, yhteistä niille
on vaiheittainen ongelmanratkaisu, vähitellen tiivistäen. Aluksi kerätään tietoa ja ideoita. Ideoiden
arvioinnissa voidaan kartoittaa niiden hyviä ja

”Maankäytön suunnittelusta vastuussa olevan olisi hyvä olla mukana laatimassa pelisääntöjä työryhmissä
käytettävistä arvotusperusteista ja kirjaamistavoista.
Kun kaavoittaja tuntee ja hyväksyy ohjelmassa käytetyt perusteet, pystyy hän hyödyntämään niitä omassa
työssään.” MÄNTYHARJU
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Osalliset ja yhteistyötahot
Hyvään ympäristöön tähtäävässä suunnittelussa,
päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan ympäristössä asuvien sekä toimivien mielipiteitä ja
asiantuntemusta. Alueen vakituisilla ja vapaa-ajan
asukkailla, maanomistajilla sekä eri yhdistysten jäsenillä on useita rooleja ja tehtäviä ohjelmatyössä.
He voivat olla aloitteentekijöitä, he voivat osallistua työryhmätoimintaan ja heidän edustajansa
ohjausryhmään. Osallisilla on tärkeä rooli erilaisten aineistojen oikeellisuuden tarkistamisessa ja
päivittämisessä. He ovat myös tehokkaita tiedonvälittäjiä.
Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet tarjoavat
mahdollisuuden koota eri tahojen näkemykset ja
tiedot. Ne mahdollistavat osallistumisen niillekin, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tiiviisti
ohjelmantekoon. Tilaisuudet voivat olla selkeästi
tiedotustilaisuuksia, jolloin suunnittelijat kertovat
hankkeen vireilläolosta tai esittelevät suunnitelmia.
Niissä voidaan kerätä osallistujien kommentteja ja
näkemyksiä. Parhaimmillaan tilaisuudet toimivat
keskustelun ja sovittelun areenoina. Vuorovaikutus tapahtuu keskustelujen kautta sekä esimerkiksi
mielikuvakarttoja tai tarrakarttamenetelmää käyttäen (työryhmämenetelmistä ja tiedonhankintatavoista ks. liitteet). Tärkeää on, että esille nousseet
aiheet ja toimintaehdotukset kirjataan ja käsitellään
osana ohjelman valmistelua.
Näkemyksiä ympäristöstä, merkittävistä kohteista ja yhteistyötarpeista voi hankkia haastatteluilla ja kyselyillä, haastateltavina voivat olla
esimerkiksi oppilaat, opiskelijat, loma-asukkaat
tai maahanmuuttajat. Seudulla pitkään asuneiden
sukujen vanhat jäsenet ovat aina hyvä haastattelukohde ja heidän tietonsa voivat antaa ajallista syvyyttä nykypäivän ympäristön piirteille. Yhteistyö
yhdistysten ja kunnan eri sektoreiden kanssa on
ensiarvoisen tärkeää, sillä niiden avulla löytyvät
luontevat kyselyn tai haastattelun toteuttamistavat.
Valmiiseen kysymysrunkoon perustuvia haastatteluja on käytetty mm. paikkakunnasta muodostuvien mielikuvien kartoittamiseen. Väljästi
20
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strukturoituja haastatteluja on tehty muistitiedon
keräämiseksi pitkään paikkakunnalla asuneilta.
Oppilaille suunnatussa kyselyssä on kartoitettu
heidän arvostuksiaan ja heille tärkeitä paikkoja.
Eri paikkojen ja kohteiden arvostusta on selvitetty
myös paikallislehden lukijaäänestyksellä.
Oppilaitoksissa voidaan osallistua ohjelmantekoon mm. keräämällä tietoja kohteista, tutustumalla arkistoihin, tutkimalla, valokuvaamalla ja haastattelemalla. Oppilaat ja opiskelijat voivat toimia
sekä tietolähteinä että tiedon kerääjinä. Lisäksi he
voivat olla ohjelman kuvittajia tai internet-version
toteuttajia. Tehtävät ovat nivottavissa osaksi eri
oppiaineita, mutta toteuttaminen vaatii aina etukäteissuunnittelua riittävän ajoissa ennen lukuvuoden alkua, viimeistään edellisenä keväänä.
Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen vaatii
siihen osallistuvilta sujuvaa yhteistyötä. Sen pohjana on tasavertainen kumppanuus, jonka ominaisuuksia on kuvattu seuraavan muistilistan avulla
(Rosabeth Moss Kanter, 1997):
1. Yksilöllinen vahvuus
Oma yksilön tai ryhmän vahvuus tuodaan
kumppanuussuhteeseen. Motiivi yhteistyöhön
on sen luomat mahdollisuudet, ei niinkään omien heikkouksien kompensoiminen.
2. Yhteistyön tärkeys
Yhteistyön osapuolilla on pitkänajan suunnitelma, jossa yhteistyösuhde on avainasemassa.
Yhteistyösuhde sopii kaikkien osapuolten tavoitteisiin, joten he tekevät työtä sen onnistumiseksi.
3. Keskinäinen riippuvuus
Kumppanit tarvitsevat toisiaan. Yhteistyöhön
osallistuvilla on toisiaan täydentäviä kykyjä ja
taitoja. Kukaan ei voi yksin saavuttaa sitä, mitä
yhdessä saavutetaan.
4. Sijoittaminen yhteistyöhön
Pitkäaikainen sitoutuminen osoitetaan käyttämällä voimavaroja yhteistyöhön. Kumppanit
sijoittavat siihen aikaa, vaivaa ja rahaa.

5. Kommunikaatio
Kommunikaatio on järkevän avointa. Kumppanit jakavat yhteistyön kannalta tärkeää tietoa.
He kertovat tavoitteensa ja pitävät toisensa ajan
tasalla muuttuneista tilanteista.
6. Yhteistyön puitteet
Yhteistyösuhteelle annetaan asema tekemällä
sopimus, jossa määritellään selkeät vastuut ja
päätöksentekotavat. Yhteistyösuhde ulottuu
kauemmaksi kuin vain niihin, jotka sen muodostavat, esimerkiksi organisaatiossa koko henkilöstön tulee olla mukana. Yhteistyön purkamisesta sovitaan selvät menettelytavat.
7. Yhdentyminen
Kumppanit luovat yhteyksiä ja yhteisiä tapoja niin, että he voivat joustavasti työskennellä
yhdessä. Yhteistyötä tekevät oppivat toisiltaan,
kaikki ovat sekä opettajia että oppilaita.
8. Toisen koskemattomuuden kunnioittaminen
Kumppanit käyttäytyvät toisiaan kohtaan kunnioittavasti ja arvostavasti, mikä lisää keskinäistä
luottamusta. Kumppanit eivät panttaa saamaansa tietoa eivätkä yritä mitätöidä tai vähätellä toisiaan. Jos heidän on päätettävä yhteistyösuhde,
he tekevät sen reilusti ja rehellisesti.

Resurssit
Ohjelmatyön resursoinnissa on kyse työtehtävien suunnittelusta ja työnjaosta, ostopalvelutarpeen ja budjetin määrittelystä sekä
aikataulun laadinnasta. Myös osallistujien
mielenkiinto ja jaksaminen ovat resursseja.
Ohjelman laatiminen on vain yksi osa prosessia, resursseja on syytä jakaa myös ohjelman
valmistumisen jälkeiseen aikaan ja sen aktiiviseen toteuttamiseen.

Aikataulutus
Aikataulun laadinnassa tulee ottaa huomioon
• kunnan talousarviovuosi,
• tarvittavien täydennysinventointien ja maastotöiden teko sopivana vuodenaikana,
• hankerahoitusten hakuajat ja niistä saatavien
päätösten aikataulut,
• suunnittelijoiden ja ohjelman laatijoiden palkkaamiseen tarvittava aika,
• ohjaus- ja työryhmien jäsenten sitoutuneisuus,
resurssit ja ajankäytön mahdollisuudet,
• yhteyshenkilön, suunnittelijoiden ja muiden
mahdollisesti palkattavien henkilöiden resurssit
ja ajankäyttö sekä
• ohjelman laatimiseen liittyvät muut hankkeet ja
kaavoitus sekä niiden aikataulut.
Aikataulua tehtäessä arvioidaan ajankäyttö valmisteluvaiheittain sekä määritellään tiedottamisen
ajankohdat. Kuntien erityispiirteet, kuten pitkät
välimatkat tai väestön keskittyminen moneen tasavahvaan taajamaan, tulee ottaa huomioon työryhmien kokoontumisia ja yleisötilaisuuksia suunniteltaessa ja aikataulutettaessa. Selkeät aikarajat eri
vaiheiden toteuttamiselle helpottavat ostopalvelujen tilaamista ja auttavat pitämään erilliset tehtävät
riittävän suppeina.
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”Aikarajat pitää asettaa!” KITEE
”Inventoinnit olisi hyvä olla suoritettuina ennen ohjelmatyötä.” NOKIA
”Puolen vuoden mittainen ohjelmaprosessi toimi hyvin
kunnallispoliittista päätöksentekoa ajatellen, mutta
kuntalaiset jäivät hiukan ulkopuolisiksi. Osa luottamushenkilöistä jäi epätietoisiksi ohjelman hyödyntämismahdollisuuksista.” MÄNTYHARJU
”Hankesuunnitelmassa kannattaa varata ohjelmatyölle
riittävästi aikaa. Hankehakemus jätettiin joulukuussa ja
rahoituspäätös saatiin vasta seuraavan kesän lopulla.
Työn kanssa tuli kiire ja koko hanke vietiin inventointeineen läpi alle vuodessa.” ORIVESI

Ohjelmatyön aikataulu
Esimerkissä valmisteleva taustatyö ja perusinventoinnit
on jo tehty ja ohjelma painetaan julkaisuksi.
kesä

Yhteyshenkilön nimeäminen

syksy

Rahoitushakemukset

alkutalvi

Ohjausryhmän nimeäminen ja suunnittelijoiden sekä työryhmien valinta
Ohjausryhmän kokoontuminen
Rahoituspäätökset

talvikevättalvi

Laaja tiedottaminen ja eri sidosryhmien
kuulemiset
Työryhmät kokoontumiset

kevät

Aineistojen tarkistukset
Ohjelman kirjoittamisen aloitus

kesä

Täydennysinventoinnit
Käsikirjoituksen työstäminen
Kuulemiset, laaja tiedottaminen ja markkinointi

syksy

Ohjelman kirjoittaminen
Ohjausryhmän kokoontuminen

loppusyksy Painotuotteen toimitustyö
talvi

Laaja tiedottaminen ja markkinointi

valtuustokausittain

Ohjelman seuranta ja päivittäminen
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Jos inventoinnit ja muu työssä käytettävä aineisto on ajantasaista, ohjelma voidaan tehdä hyvinkin
nopealla aikataululla. Vastaavasti useille vuosille
määritelty aikataulu voi mahdollistaa mm. oppilastöiden liittämisen osaksi valmistelua tai ohjelman tekemisen virkatyönä. Ohjelmatyössä on aina
varattava riittävästi aikaa osallistumiseen.

Työnjako ja ostopalvelut
Ohjelman työnjakoa laadittaessa
• määritellään tehtävät, jotka voidaan tehdä virkatyönä sekä arvioidaan niihin käytettävissä
olevat henkilöresurssit,
• arvioidaan ostopalveluina hankittavan työpanoksen määrä ohjelman eri vaiheissa ja
• arvioidaan oppilastöinä ja vapaaehtoistöinä tehtävä työpanos sekä niiden yhteensovittamisen
vaatima aika.
Ohjelman yhteyshenkilö tulee tavallisesti kuntaorganisaatiosta, mutta suunnittelijat ja osatehtävien
tekijät ovat useimmiten ulkopuolisia konsultteja.
Kaikkia ohjelmatyön osatehtäviä ei tarvitse kuitenkaan ostaa, sillä viranhaltijat voivat yleensä
osallistua ohjelman laadintaan kohtuullisella työpanoksella, samoin monet yhdistykset, koulut ja
yksityishenkilöt.
Suunnittelijoiden palkkaamisessa tulee mahdollisimman yksiselitteisesti sopia tehtävistä, työajan
jaksottamisesta kalenterivuodelle, työtuntien määrästä sekä tehtävien ja vastuiden jakautumisesta
viranhaltioiden ja muiden toimijoiden kesken. Tässä auttavat aikataulutus ja ohjelman eri vaiheiden
raportointi erillisinä osina.
Yhteyshenkilö ja ohjausryhmä sitoutuvat työhön sen koko ajaksi ja usein vielä ohjelman valmistumisen jälkeenkin. Työryhmien, suunnittelijoiden ja konsulttien työ tiivistyy vain tiettyihin
ajanjaksoihin. Kun työnjako eri toimijoiden välillä
ja esimerkiksi konsulttipalveluiden määrä ja kesto
ovat selkeästi rajatut ja eri toimijoiden tiedossa,
vältytään väärinkäsityksiltä ja ylisuurilta odotuksilta.

Aikataulua, työnjakoa ja osatehtävien ostoa
suunniteltaessa voi miettiä, olisiko jokin osa tehtävissä oppilastyönä, kansalaisopiston opintopiirissä
tai kyläyhdistyksen talkoina ja minkälaista resurssointia se edellyttäisi. Resurssien varaaminen eri
ryhmien osallistumiseen tukee ohjelman toteuttamista: se tuo talkoovoimia, lisää kiinnostusta ja
tiedonkulkua sekä nivoo ohjelman toimeenpanoa
osaksi eri tahojen omaa työtä.

Kustannusarvio ja rahoitus
Ohjelmahanketta suunniteltaessa ei sen laatijoita
yleensä ole vielä kilpailutettu ja valittu. Siten ei
myöskään konsulttipalkkioiden ja muiden ostopalveluiden suuruus ole vielä varmistunut. Ostopalveluiden osuus budjetista on usein kuitenkin
merkittävä.
Kustannusarviossa on syytä varata resursseja
• täydentäviin selvityksiin ja maastotöihin,
• tausta-aineistojen hankintaan,

Esimerkki suunnittelijan työajan jakautumisesta:
50 h

Maisemakartoitus, valokuvaus, harjoittelijan
ohjaus

• suunnittelun teknisiin edellytyksiin, kuten paikkatietoaineistoihin,

100 h

Inventointiosan työstäminen,
hoitosuositukset, kartat ja teksti

• karttoihin ja kuviin sekä niiden julkaisuoikeuksiin,

100 h

• tiedotukseen ja markkinointiin,

Kulttuuriympäristön historiallinen kuvaus

Toimenpideosa

40 h

Ohjelman kokoaminen, taiton tarkistus

40 h

Tunteja yhteensä

330 h

• raportin taittoon ja painatukseen,
• kokouskuluihin,
• työaikaisiin kopio-, postitus- ym. juokseviin kuluihin ja
• konsulttikuluihin.
Kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa laadittaessa
• arvioidaan kunkin eri vaiheen rahalliset kustannukset,
• pyritään ennakoimaan mahdolliset lisätyöt (mm.
täydennysinventoinnit tai vanhojen kuvien digitointi),
• suunnitellaan ohjelman julkaisumuodot ja painosmäärä,
• tarkistetaan, että vapaaehtoistyön ja tiedotuksen
kustannukset ovat mukana arviossa,
• arvioidaan talkoo- ja virkatyön arvo sekä
• selvitetään alueellisten tahojen (maakunnan liitot, valtion aluehallinto) rahoitusmahdollisuudet ja asiantuntija-apu.
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Seuraavassa on esimerkkejä kuntien ohjelmatöiden tyypillisistä kulueristä ja niiden suuruuksista.
Osaan sisältyy täydennysinventointeja. Summat
eivät sisällä arvonlisäveroa.
28 000 asukkaan kaupunki, 2001

Tiedottaminen
Tiedottamisen tavoitteena on kertoa kulttuuriympäristöohjelman mahdollisuuksista,
lisätä ympäristötietoisuutta sekä koota
aineistoa ja ehdotuksia.

ohjelmatyö (työaika)	�������
11 773 ��
€
inventointi, harjoittelija 3 kk	������
3 364 ��
€
matkakustannukset	������
2 018 ��
€
kuvat (kuvaus, kehitys, kopiointi, oikeudet) 	������
1 682 ��
€
kartat (julkaisuoikeus, kopiot)	�����
841 ��
€
työnsaattaminen painoasuun	������
1 682 ��
€
julkaisun painatus (1 000 kpl)	�������
11 773 ��
€
Yhteensä	�������
33 133 ��
€
10 100 asukkaan kaupunki, 2003
ohjelmatyö (työaika 8 kk, matkat)
julkaisun taitto ja painatus (800 kpl)

16 800 €
6 000 €

Yhteensä����������
	���������
22 800 €
9 000 asukkaan kaupunki, 2004
ohjelmatyö (työaika)	��������
28 000 ��
€
arkeologinen inventointi	�������
3 000 ��
€
matkakustannukset	�������
2 450 ��
€
ilmakuvaus 	������
2 400 ��
€
julkaisun taitto ja painatus (100 kpl)	�������
3 300 €
Yhteensä�
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39 150 €

Kaikki ne tahot, joita ohjelma koskettaa, pyritään
liittämään tiedotuksen avulla kiinteästi ohjelmatyöhön. Tiedottaminen ja yhteistyö eivät suju aina
vaivattomasti; epätietoisuus ja turhat pelot voivat hidastaa ohjelman laatimista ja toteuttamista.
Avoimella ja aktiivisella tiedottamisella saadaan
ohjelmanteon positiiviset vaikutukset viestitettyä
varmimmin eri tahoille.
Ohjelmalle on hyvä laatia tiedotussuunnitelma
tai tiedottamisen aikataulu. Tiedottamisen jokaisessa vaiheessa mietitään ns. ydinviestit, mitä kullekin
kohderyhmälle halutaan viestittää ja arvioidaan,
mitkä ovat mahdolliset tiedotuksen kompastuskivet. Suunnitelmassa on hyvä myös varautua ja
arvioida mahdollisen vastustuksen (pelot, epätietoisuus) syitä ja miettiä perusteluja jo valmiiksi.

Tiedottamisen tarkoitus ja kanavat
Tiedon hankkiminen:
• kirjallinen kysely keskusteluillassa
• laaja kysely koulujen, paikallislehden tms. kautta
• haastattelu
• työryhmä
• mahdollisuus palautteeseen
internet-sivuilla
• keskustelutilaisuus

Vuoropuhelu:
• suunnittelijoiden vastaanotto
• työryhmätyöskentely
• keskustelupalsta internet-sivuilla
• viranomaisyhteistyö
• keskustelutilaisuus
• katselmukset kohteiden
omistajien kanssa

Tiedotussuunnitelmaan kootaan
• mitä tiedotetaan (ydinviestit)
• kenelle (kohderyhmät)
• milloin (aikataulutus)
• mitä tiedotusvälineitä käytetään (keinot ja kanavat: internet, sähköposti, kirjeet, tiedotteet,
esitteet)
• vastuutahot
• mahdolliset tiedotuksen kustannukset

Tiedon jakaminen:
• lehti-ilmoitus
• kirje kotitalouksiin tai
yhdistyksille/yrityksille
• tiedote internet-sivuilla
• esite
• näyttely, ilmoitustaulu
• tiedotustilaisuus
• lehtijuttu, lehdistötiedote
• paikallisradio/tv

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien tarkoituksena
on
• välittää tietoa sekä suunnittelijoilta osallisille
että toisinpäin,
• sitouttaa osalliset ohjelmaan,
• vaihtaa ajatuksia kulttuuriympäristön arvoista
ja
• tiedottaa kulttuuriympäristön hoidosta, rahoituksista ja muista osa-alueista.

• tiedotuksen tulosten seurannan tavat
Suunnitelma on syytä käydä läpi ohjausryhmässä
ja ohjelman tekoon osallistuvissa työryhmissä.
Sanomalehdet ja etenkin paikallislehdet sekä
paikallisradiot ovat luontevia tiedottamisen väyliä.
Myös keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia on hyvä
järjestää eri tahojen tasapuoliseksi kuulemiseksi.
Tiedotusta täydentävät kunnan omat julkaisut, joka
kotiin jaettavat lehdet ja katsaukset, internet-sivut,
erilaiset näyttelyt ja informaatiopisteet esimerkiksi
kirjastoissa. Ohjausryhmä ja työryhmät osaltaan
toimivat tiedotuskanavina eri toimijoiden välillä.
Suuret keskustelu- ja tiedotustilaisuudet soveltuvat hyvin ohjelmatyöhön. Niissä kaikki osalliset
voivat tutustua tekeillä olevaan ohjelmaan ja sen
työvaiheisiin, toisaalta ohjelman valmistelijat ja
päätöksentekijät saavat tietoa eri osapuolten mielipiteistä. Tämän vuoksi mahdollisuus palautteisiin
on varmistettava. Keskustelulle on varattava aikaa
ja keskusteluun osallistuminen on järjestettävä kyllin helpoksi. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus
vastata kyselyihin ja esittää omia käsityksiään ja
perustelujaan kirjallisesti. Tilaisuudet sujuvat jouhevasti, kun ne on valmisteltu huolellisesti ja toimintatavoista on sovittu.

Muistilista keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin
• valmistellaan ajoissa
• huolehditaan, että tieto tilaisuudesta saavuttaa osalliset
• kerrotaan, miksi tilaisuus on järjestetty ja mihin tilaisuudella pyritään
• valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
• sovitaan tilaisuuden toimintatavat
• pidetään huoli aikataulusta

Ohjelman laatiminen ja toteuttaminen on jatkuva
prosessi, jota tuetaan säännöllisellä ja tarkoituksenmukaisella tiedottamisella. Parhaita prosessin ylläpitäjiä ja innostajia ovat aidot esimerkit: kohteiden
kunnostaminen, uusien hankkeiden käynnistyminen, tietoisuuden kasvaminen oman ympäristön
arvoista ja kulttuuriympäristön ottaminen huomioon jokapäiväisessä toiminnassa. Tiedottamisella
huolehditaan siitä, että jokaisen on helppo löytää
ohjelma-aineisto sekä työn aikana että ohjelman
valmistuttua.
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II Ohjelman teko

Perusaineistojen kokoaminen ja käsittely
Paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet

Suomen ympäristö 10 | 2009

27

Suunnittelijat
kokoavat perusaineistot
Työryhmät
täydentävät ja arvioivat
OHJELMAN
TEKO

Aineiston
kokoaminen
ja analyysi
nykytilasta

Tekninen toimi
laatii kaavatarkastelun
Suunnittelijat
kokoavat kulttuuriympäristön
kuvauksen
Yhteistyötyötahot:
arvioivat, onko kulttuuriympäristön olennaiset
ominaisuudet tunnistettu

Mahdolliset
täydennysinventoinnit
Arvio kaavojen
ajantasaisuudesta
Kulttuuriympäristön merkittävien
piirteiden analyysi ja
kohteiden kuvaus

Suunnittelijat
tekevät kehystavoitteet
Paikallisten
tavoitteiden
määrittäminen

Työryhmät
täydentävät
Yhteistyötahot
täydentävät

Paikalliset kulttuuriympäristön hoidon,
hallinnon ja yhteistyön tavoitteet

Ohjausryhmä/
kunnanhallitus
julkistaa

Yhteyshenkilö
haastaa toiminta- ja hankeajatuksia eri toimijoilta
Toimenpideehdotukset

Suunnittelijat
työstävät ja
ohjausryhmän
tuella kokoavat, priorisoivat
ja tekevät ehdotuksen
Yhteistyötahot:
arvioivat, onko täydennettävää
tai karsittavaa
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Kulttuuriympäristöohjelma,
jossa
• kulttuuriympäristön kuvaus ja
analyysi
• tavoitteet
• toimenpideehdotukset

Perusaineistojen
kokoaminen ja käsittely
Ympäristöä koskevien tietojen kokoamiseen
ja tulkintaan tarvitaan eri alojen ammatillista asiantuntemusta. Kulttuuriympäristöä
koskevat inventoinnit, maankäytön suunnitelmat sekä muut suunnitelmat ja ohjelmat ovat
kulttuuriympäristöohjelman perusaineistoa.
Näiden lisäksi ohjelman teon aikana tuotetaan uusia aineistoja ja yhdistellään niitä.

Ympäristön ja rakennuskannan ominaispiirteet
ovat kaiken maankäytön suunnittelun ja rakentamisen perusta. Ohjelman selvityksillä tuotetaan
kuntaan ja kiinteistöjen omistajille ajantasainen ja
asiantuntevasti koottu tieto kohteista.
Monet perusaineistot, kuten valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet tai erityiset suojelukohteet ovat poimittavissa ohjelmatyön käyttöön eri
tiedostoista. Kulttuurihistoriallisia inventointeja
ovat tehneet esimerkiksi maakuntien liitot, kunnat,
maakuntamuseot ja alueelliset ympäristökeskukset. Ohjelman aloitusvaiheessa tehtävä inventointien koonti ja ajanmukaisuuden arviointi on keskeinen maankäytön suunnittelua ja kulttuuriympäristön hoitoa tukeva osatehtävä. Inventointien
moninaisuuden vuoksi tietojen kerääminen saattaa
viedä ohjelmatyön alussa aikaa, mutta tämä työ
vähentää resurssitarpeita myöhemmin.

Valtakunnalliset ja alueelliset
aineistot
Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisema-alueita koskevat tiedot sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisteri
ja tiedot hylyistä ovat saatavissa Museovirastosta
ja Suomen ympäristökeskuksesta. Erityisen arvokkaita luonnon- ja kulttuuriperintökohteita on suojeltu joko maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
kaavalla tai erityislainsäädännöllä, kuten rakennussuojelulailla, luonnonsuojelulailla tai kirkkolailla. Suojelukohteet ovat yleensä kunnissa hyvin
tiedossa.
Maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden ja alueiden tiedot saadaan
ensisijaisesti maakuntamuseosta ja maakuntaliitosta. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen
osa-alueilla. Kaavan yhtenä tehtävänä on välittää
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kuntakaavoitukseen sekä ohjata maakunnan kulttuuriympäristön vaalimista ja ominaispiirteiden vahvistamista. Maakuntakaavoituksen taustaksi tehdään
ja päivitetään kulttuuriympäristön inventointeja.
Yhdessä maakunnallisten perinnebiotooppiselvitysten kanssa ne ovat kulttuuriympäristöohjelman
perusaineistoa.
Alueellisia kulttuuriympäristöohjelmia on tehty
vähän eri muodoissa koko Suomeen. Alueelliset
ohjelmat toimivat hallinnon tukena mm. inventointien edistämisessä tai hoitoavustuksia jaettaessa.
Alueellisissa ohjelmissa olevaa yleispiirteistä kuvausta kannattaa hyödyntää kunnan ohjelmassa,
samoin alueellisen ohjelman tavoitteet kannattaa
pitää mielessä omia paikallisia tavoitteita asetettaessa.
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Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita
koskevia aineistoja www-sivuilla:
Valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja
maisemamaakunnat
ks. www.ymparisto.fi  luonnonsuojelu
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt
ks. www.museovirasto.fi tai
www.rakennusperinto.fi
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.
YM – Museovirasto – Suomen Kuntaliitto muistio
25.10.2005
ks. www.ymparisto.fi  maankäyttö ja rakentaminen  rakennusperintö ja kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostelmat, kallioalueet ja perinnebiotoopit
ks. www.ymparisto.fi  luonnonsuojelu.
Rakennussuojelulailla suojellut kohteet
ks. kunnan rakennusvalvonta tai
www.ymparisto.fi  maankäyttö ja rakentaminen
 rakennusperintö ja kulttuuriympäristö 
kulttuuriympäristön hoidon keinot

Tietoa maakunnan kulttuuriympäristön
ominaispiirteistä:
Rakennusperinnön esittely maakunnittain, aikakausittain ja rakennustyypeittäin www.rakennusperinto.fi  Rakennusperintömme
Alueiden ja kuntien kulttuuriympäristöohjelmat
www.rakennusperinto.fi  säilyttäminen ja suojelu
 ohjelmatyö
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Ohjeita historiallisten karttojen käytöstä
paikkatietona ja osana kulttuuriympäristön
analyysiä:
Mökkönen, Teemu: Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista
kartoista. Suomen ympäristö 34/2006, Helsinki
2006.
Sähköisenä www.ymparisto.fi  hakusana ’historiallinen paikkatieto’

Paikalliset aineistot
Ohjelmatyötä sivuavaa ja käyttökelpoista paikallista aineistoa on yleensä jo olemassa, mutta usein se
on hajallaan. Ohjelman tarkoituksena ei ole kerätä
yksiin kansiin kaikkea kulttuuriympäristötietoa,
vaan ohjausryhmän on hyvä harkita, mikä tietopohja tarvitaan ympäristön nykytilan ja sen luoneiden prosessien kuvaukseen ja miten kootaan
niiden kohteiden joukko, johon ohjelmassa kiinnitetään erityishuomiota. Tärkeää on, että ohjelmasta
käyvät ilmi eri tietolähteet, niiden tietosisältö ja
säilytyspaikka. Tällöin ohjelma toimii tienviittana
alkuperäiseen tietoon toistamatta kaikkea muualla
sanottua.
Ohjelmissa on hyödynnetty rakennuskulttuurin
inventointeja, keskustojen kehittämis- ja muita ohjelmia, kyläsuunnitelmia, alueselvityksiä, karttoja,
valokuvia, tilastoaineistoja, tutkimuksia ja kotiseutukirjoja. Ajantasaiset kulttuuriympäristöinventoinnit ovat ohjelman lähtökohta.
Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman
ominaisuudet vaihtelevat alueittain ja kunnilla
on erilaiset resurssit selvitysten tekemiseen. Näin
myös kulttuurihistoriallisten inventointien sisältö
ja painotukset vaihtelevat maan eri osissa.
Maastokäynnit ovat välttämättömiä alueen nykytilan ja erityispiirteiden paikantamiseksi ja kuvaamiseksi. Niillä myös täydennetään ja tarkistetaan jo olemassa olevaa tietoa.

Ohjelmatyössä tuotettava aineisto
Kun suunnittelija on koonnut kulttuuriympäristöä koskevan olemassa olevan aineiston ja arvioinut sen alueellisen kattavuuden, sisällön, laadun,
muodon ja käyttökelpoisuuden, muodostetaan
näkemys siitä, onko se riittävä ohjelmatyön pohjaksi vai tarvitaanko aineistojen täydentämistä tai
ajantasaistamista.
Tarvittavat täydennysselvitykset tulee laatia
mahdollisimman varhain, ennen varsinaisen ohjelman teon käynnistymistä. Täydennysinventoinneissa voidaan esimerkiksi inventoida aiemmista
selvityksistä puuttuvat alueet tai aikakaudet (esimerkiksi rakennukset vuosilta 1935–1975) sekä
täydentää aiempaa rakennuskohtaista inventointia
alueen ominaispiirteillä. Vastuu inventointien teettämisestä on ensisijaisesti kunnilla. Inventointien
asianmukainen suorittaminen edellyttää ammattitaitoa. Museovirasto ja maakuntamuseot tarjoavat
kunnille asiantuntemusta, menetelmiä ja rekisteriaineistoja.
Kysely- ja haastattelututkimukset sekä valokuvat ovat tuoneet uutta tietoa moniin ohjelmiin. Kyselytutkimuksissa nousee usein esiin asioita, joita
voidaan käyttää jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa, työryhmätoiminnassa syntyy erilaisia aineistoja, ja esimerkiksi kouluilla saatetaan ryhmätöinä
kerätä omia aineistoja. Työryhmätoiminnan sekä
kysely- ja haastattelututkimuksen menetelmiä kuvataan osassa I sekä liitteissä.
Asukasilloissa, haastatteluissa tai oppilaskyselyissä voidaan kysyä mm. seuraavia asioita:
• Mitkä piirteet ovat mielestäsi olennaisia ja tärkeitä juuri sinun ympäristössäsi?
• Mikä on mielestäsi a) kaunista b) rumaa ympäristössä (yleisesti)?

• Mitkä ovat näköalapaikkoja, kokoontumispaikkoja ja retkikohteita? Mitkä paikat, rakennukset tai muut kohteet ovat jollain muulla tavalla
merkittäviä kylän tai paikkakunnan kannalta,
esimerkiksi tärkeiden tapahtumien tai henkilöhistorian vuoksi?
• Mitkä asiat muuttavat ympäristöä lähitulevaisuudessa?
• Mitkä ovat ongelmapaikkoja ja mitä niille pitäisi
tehdä?
• Mitä piirteitä arvelet tänne hiljattain muuttaneen tai vierailijan täällä arvostavan?
Työn ohessa syntyy ja tulee esiin myös aineistoa, jota ei suoraan voida hyödyntää ohjelmassa. Tällaiset
aineistot, mm. vanhat valokuvat, voivat kuitenkin
olla merkittäviä paikallishistorian tai historiantutkimuksen kannalta eikä tilaisuutta aineistojen
kirjaamiseen kannata menettää. Ellei aineistojen
säilyttämiselle ole luontevaa vastuuorganisaatiota
(maakunta-arkisto, museon kokoelmat, kotiseutuarkisto, kirjasto), kannattaa ohjelmatyön yhteydessä mahdollisuuksien mukaan kuvailla ja dokumentoida aineistoa ja ottaa toimenpideohjelmaan esitys
aineiston taltioimiseksi.
Olemassa olevan ja ohjelmassa tuotetun tiedon
pohjalta suunnittelija yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tekee kulttuuriympäristön merkittävien piirteiden analyysin ja kohteiden kuvauksen.
Analyysin on tarkoitus nostaa esille ympäristön
niitä ominaispiirteitä, jotka tarvitsevat erityistä
huomiota ja toimenpiteitä. Tämän vaiheen esitys
on hyvä laatia sellaiseen muotoon, että se on helposti esitettävissä kaikille osallisille, esimerkiksi
paikkatietomenetelmien avulla kartoiksi.

• Mitkä paikat, rakennukset tai maiseman tekijät
ovat mielestäsi erityisen kauniita (esimerkiksi
tietty pihapiiri, rantaniitty, lenkkipolku…)?
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Yhteenveto asukaskyselyn vastauksista Äänekosken Honkolassa
Mikä Honkolassa on kaunista ja
arvokasta?

Mitkä kohteet Honkolassa kaipaavat
parannusta?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaunis peltomaisema
Honkolan kylän peltoaukiot
Maaston korkeusvaihtelut
Isot vanhat maalaistalot
Hyvät naapurit
Honkolan koulu, hyvä ja kaunis koulu
Tourulan rakennukset
Eerolan rakennukset
Isot puut ’Masan’ kaupan jälkeen
Paljon lampia ja järviä ympärillä
Urheilukenttä, Humpala ja liikuntasali
Honkalantieltä Kuorelammelle avautuva
maisema
• Honkolantie

• Tallijoen varsi ja Kuorelammen ranta kaipaavat
raivausta Kangashäkin tieltä katsoen
• Olisi hyvä, jos kaikki pellot olisivat viljelyssä
• Hujakko
• Vesistöt rehevöityneet
• Uimapaikka puuttuu
• Muutamat pihat epäsiistejä
• Urheilukentällä kohentamista tarvitsee pituushyppy- ja korkeushyppypaikat
• Pusikoituneet pellonreunat
• Luikonmäen ja Luikonniemen välinen kapeikko
perattava

Kylällä tapahtuneita myönteisiä
muutoksia

Kylällä tapahtuneita kielteisiä
muutoksia

•
•
•
•

• Pellot pusikoituvat (osa), Honkolantie–Kangashäkintie–Kuorelampi alueella
• Huutomäen metsähakkuut
• Vesistöjen rehevöityminen
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Lapsiperheitä muuttanut kylään
Koulun kunnostus
Pyörätie
Tourulan peltojen ja rakennusten kohentuminen
radikaalisti
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Paikalliset tavoitteet
ja toimenpiteet
Oikeiden tavoitteiden löytäminen ja määrittäminen on kaiken lähtökohta. Tärkeintä on
miettiä, millä toimenpiteillä saadaan keskeiset kulttuuriympäristön piirteet säilymään,
mihin voimavaroja on tehokkainta suunnata
ja kenen vastuulla toteuttaminen ensisijaisesti on.
Paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet tarkoittavat valintoja: mitä, miten, kuka ja koska.
Niissä yhdistyvät asiantuntijanäkemys, työryhmätoiminta ja paikallistuntemus.

Tavoitteenasettelussa on hyvä kysyä:
• Mitkä ovat ne tavoitteet, joiden saavuttamiseen
kannattaa panostaa energiaa, jotta turvataan
kulttuuriympäristön kannalta jotain merkittävää?
• Miten määritetään ja muotoillaan tavoitteet?

nen ympäristö on kokonaisuudessaan ohjelman
kohde. Kulttuuriympäristöohjelma on enemmän
kuin vain ympäristönhoidon toimenpiteiden luettelo, tavoitteita ja toimenpiteitä on ympäristönhoidon lisäksi asetettava mm. hallinnolle ja eri tahojen
yhteistyölle.

• Miten saadaan eri toimijat sitoutumaan tavoitteisiin?

Tavoitteiden tulisi olla

Tavoitteita ja toimenpiteitä määritettäessä on tärkeää varmistaa, ettei laadittava ohjelma ole ristiriidassa aluetta koskevien kaavojen tai muiden ohjelmien suunnitelmien kanssa. Ohjelman tekeminen
antaa tilaisuuden myös mahdollisten vanhentuneiden suunnitelmien tarkistamiseen, kaavojen sisällölle voidaan asettaa tavoitteita ja esittää niiden
uudistamista toimenpiteeksi.
Ohjelmaa laadittaessa nousee usein esille myös
ympäristön muu kuin kulttuurihistoriallinen ominaisluonne. Etenkin toimenpiteitä määritettäessä
ympäristön hoitamattomuus ja hoidon taso tai
taajamakuvan uudet elementit, kuten marketit ja
tierakentaminen, herättävät kysymyksiä.
Kulttuuriympäristöstä ei voi erottaa arvokasta
kulttuurihistoriaa omaksi osakseen, vaan nykyi-

• tarkoin määriteltyjä,

• riittävän kunnianhimoisia ja haastavia,
• saavutettavissa olevia ja realistisia,
• tärkeitä ja hyväksyttyjä sekä
• jollakin tapaa mitattavia ja todennettavia, konkreettisia.
Ohjelmaa valmisteltaessa ja toteutuksen aikana
nousee aina esiin iso joukko kohdekohtaisia hoitotoimenpide-ehdotuksia ja toiveita. Niiden kerääminen ja kirjaaminen on tärkeää ja ne puretaan
ajallaan, mutta on hyvä myös muistaa, että toivelistan ei sellaisenaan tule olla ohjelman tavoiteasettelu. Ohjelman laadinnan tulee perustua yhteiseen
tahtotilaan ja yhdessä määritettyyn tavoiteasetteluun.
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Tavoitteita tarkennetaan ja niiden pohjalta kerätään ja työstetään toiminta- ja hankeajatuksia ohjausryhmän tarkasteltavaksi. Yhteistyötahojen on
samalla hyvä miettiä:
• Mitkä keinot parhaiten toteuttavat tavoitteita?

”Kohteiden priorisointi syntyi yhdessä työryhmätyönä.”
SUONENJOKI

• Mitkä toimenpiteet ovat vaikuttavimpia tavoitteiden kannalta?

Kulttuuriympäristöohjelman arvokkaiden ympäristöjen ja kohteiden luokittelu hyvän hallinnon tavoitteen
näkökulmasta.

• Keitä ovat avainhenkilöt ja -tahot?

1. Suojellut kohteet

• Mitkä ovat keskeiset tiedon lähteet ja viestinnän
kanavat?

2. Kohteet, joiden säilyttämiseksi kaupunki ryhtyy
erityisiin kaavoitus- ym. toimenpiteisiin

• Millaiseen toimintaan ryhdytään, kenen ohjauksella ja milloin?

3. Kohteet, joiden säilyttämistä kaupunki edistää
neuvonnalla ja ajankohtaisiin kaavoitus- tai rakennushankkeisiin liittyvällä ratkaisuilla

Ohjausryhmä joutuu usein valikoimaan ja yhdistelemään ehdotettuja toimenpiteitä. Toimenpideehdotukset ja kohdeluettelot on hyvä viedä myös
muiden osallisten nähtäväksi, minkä jälkeen voidaan valmistella lopullinen ehdotus toimenpideohjelmaksi. Toimenpideohjelma viedään kunnan
eri hallintoelinten arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.
Tässä vaiheessa ohjelma työstetään yhdessä sovittuun julkaisumuotoon, esimerkiksi kirjaksi, kansioiksi tai internet-sivuiksi.

4. Kohteet, joiden säilyttämiseksi kaupunki ei ryhdy
toimenpiteisiin
5. ”Kannustusmaininnan” kohteet. JÄRVENPÄÄ

Paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet Keuruulla
Kulttuuriympäristökasvatus, -tiedotus, Toimenpiteet
-tietoisuus
tavoite 2010

Toteuttaja

Kulttuuriympäristöohjelman kasvatusmateriaalia hyödynnetään kouluissa

Koulujen ja päiväkotien kulttuuriympäristöistä näyttely keväällä 2006

koulut, päiväkodit,
Keuruun museo

Opetusmateriaalia käytetään kouluissa

koulut

Oppilaiden kotiseutukierrosta on
kehitetty ja kaikki 5. luokat tekevät
kierroksen

Keuruun museo ja
koulut

2010

Kulttuuriympäristökohteita on merkitty maastoon

kaupunki, omistajat

2006

Kulttuuriympäristöohjelman pitäminen
esillä ja tiedotus

kaupunki/kulttuuriympäristöryhmä

2010

Kulttuuriympäristön esille tuominen
luottamushenkilökoulutuksessa

kaupunki/ympäristötoimi

2006

Tietoisuus kulttuuriympäristöstä paranee
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Aikataulu

2006
2006–2010

Kulttuuriympäristön
hoito tavoite 2010

Toimenpiteet

Toteuttaja

Kaavoitus tukee kulttuuriympäristön säilymistä

Tarkastellaan keskustassa ja Haapamäellä yhtenäisenä
säilyneiden asuinalueiden ja yksittäisten arvokkaimpien
kohteiden asemakaavoitustilannetta

kaupunki/
kaavoitus

2010

Kyläyleiskaavoituksella edistetään kulttuuriympäristön
arvojen säilymistä

kaupunki/
kaavoitus

2010

Ryhmä on asetettu, sillä on toimintasuunnitelma ja sen
kokoon kutsumisesta on sovittu

kaupu�����
nki/
ympäristösu�����
ojelu

2006

Ryhmä seuraa Keuruun kulttuuriympäristöohjelman
toteutumista hallintokunnittain ja vastaa sen päivittämisestä

kaupunki/
ympäristösuojelu

2006–2010

kaupunki/
kaavoitus

2006–2010

Maa- ja metsätaloutta ohjataan huomiomaan maisemaarvot

kaupunki/
maataloustoimi

2006–2010

Kaupungin puistosta ja viheralueista pidetään hyvä huoli

kaupunki

2006–2010

Vajaakäyttöisille rakennuksille
on etsitty uutta käyttöä

Tyhjillään olevia kiinteistöjä kartoitetaan aktiivisesti ja
niiden vuokraukseen ohjataan

kaupunki, hankkeet, kyläyhdistykset, ratahallintokeskus

2006

Rakentamisen ohjauksessa huomioidaan kulttuuriympäristö

Rakentajia ohjataan vanhojen rakennusten korjaamisessa
ja uuden rakentamisen sopeuttamisessa olemassa
olevaan kulttuuriympäristöön

kaupunki / rakennusvalvonta

2006–2010

Tieto tavoite 2010

Toimenpiteet

Toteuttaja

Aikataulu

Kulttuuriympäristötietoa on
saatavilla

Kulttuuriympäristötietoa viedään kunnan paikkatietojärjestelmään

kaupunki/
kaavoitus

Tieto tehdyistä selvityksistä ja inventoinneista on kerätty
yhteen

kaupunki/kulttuuriympäristöryhmä

2006–2010

Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kulttuuriympäristöön liittyvään koulutukseen

kaupunki

2006–2010

Tieto rahoituksesta
kulttuuriympäristön hoitoon
on saatavilla

Kulttuuriympäristöohjelmaan koottua rahoitustietoa
hyödynnetään ja päivitetään

kaupunki/
2006–2010
rakennusvalvonta/
maataloustoimi

Kulttuuriympäristötietoa
kerätään

Keuruun museon selvitysmahdollisuudet hyödynnetään
ja tehdään yhteistyötä tiedottamisessa

Keuruun museo/
kaupunki

Modernin rakennusperinnön inventointi käynnistetään

Keski-Suomen
museo

Keuruulla toimii oma
kulttuuriympäristöryhmä

Kulttuurimaisemasta pidetään Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksen avulla pyritään
huolta
säilyttämään arvokkaimmat peltoalueet avoimina

Aikataulu

2006

2006–2010
2006
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Paikalliset tavoitteet ja toimenpiteet esimerkkinä Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelman jatko-osa
Oman kulttuuriympäristön näkeminen, tunnistaminen ja arvostaminen
Tavoite

Toimenpiteet

Toteuttaja

Aikataulu

Aikuisille ja lapsille kulttuuriympäristöön liittyvän koulutuksen järjestäminen

Lasten kulttuurin kiertokoulun toiminnan laajentaminen arkkitehtuurikasvatukseen

Kulttuuritoimi
Koulut

2006–2007

Tiedottaminen kulttuuriympäristöasioista

Kunnan asukaslehti

Kulttuuriympäristön esille tuominen luottamushenkilökoulutuksessa

Kunta
(K-S ympäristökeskus)

Kotiseutukierros alakoululaisille

Koulut
Kotiseutuyhdistys
Kylätoimikunnat

2005–

Selvitysten ’bibliografinen’ perustaminen

Kunta
Kylätoimikunnat
Kymppikylät

2005–

Kulttuuriympäristöohjelman pitäminen yllä

Kunta
Kylätoimikunnat
Kymppikylät

2007–

Kulttuuriympäristötietoa on
saatavilla

2005–
vaalikausittain

Kulttuuriympäristöohjelman huomioiminen kaikessa toiminnassa
Tavoite

Toimenpiteet

Toteuttaja

Aikataulu

Kulttuuriympäristön mukaan
tehtäviin suunnitelmiin

Kulttuuriympäristötiedon tuominen
kyläsuunnitelmiin

Kunta
Kymppikylät

2006–2007

Kulttuuriympäristön hoito kytkeytyy kunnan
tavoiteohjelmiin, kehittämisstrategioihin ja
vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin

Kunta

2005–

Hyvien esimerkkien esiin tuominen

Kunta

2005–

Yritysten aamukahveilla tiedottaminen

Kunta

2006

Ulkomainostaminen on tyylikästä

Yritykset
Kunta

2005–

Aseman asemakaavan uudistamisessa huomioidaan rakennussuojeluasiat sekä maisema-arvot

Kunta

2006

Kaavoja täydennetään tarvittaessa rakennustapaohjeilla

Kunta

2006–

Kaavojen taustana kulttuuriympäristöselvitykset

Kunta

2005–

Vanhoja rakennuksia kunnostetaan vanhaa
kunnioittaen

Rakennusten omistajat
Kunta

2005–

Täydennysrakentamista ohjataan sopeutumaan
olemassa olevaan rakennuskantaan

Kunta

2005–

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti (1–2 kertaa
vuodessa)

Kunta

2005–

Kulttuuriympäristöyhdyshenkilö tiedottaa
kulttuuriympäristöön liittyvistä ajankohtaisista
asioista

Kunta

2005–

Yrityksillä aktiivinen rooli
kulttuuriympäristön hoidossa

Maankäytön suunnittelu ohjaa
kulttuuriympäristön huomioimista

Rakentamisen ohjaus tukee
kulttuuriympäristön hoitoa

Kunnassa toimii kulttuuriympäristöryhmä
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Kulttuuriympäristön hoito
Tavoite

Toimenpiteet

Toteuttaja

Aikataulu

Hyvin hoidettu 9-tien varsi

Aseman taajaman ja tien varren
välisen alueen kehittäminen (saha,
levähdysalue, puskat pois)

Vapo Timper
Kunta
Tielaitos

2006

Koko tienvarren siisteyden
parantaminen

Kiinteistöjen omistajat
Kunta
Hankkeet

2006–

Junasta näkyvät alueet kunnossa

Yhteistyön kehittäminen Vapo
Timperin ja VR:n kanssa

Kunta
Vapo Timper
VR
Kylätoimikunta

2006

Aseman kylän raitti on edustava

Katukalusteiden, valaisimien ja
aitojen yhtenäinen ilme suunniteltu

Kunta
Tielaitos
Hankkeet
Kylätoimikunta

2006–

Kaavoituksella luodaan pohja
taajaman ilmeen kehittymiselle

Kunta

2006–

Kulttuuriympäristöohjelman
yhteydessä tehtyä toimenpideohjelmaa toteutetaan

Kunta
Kylätoimikunta

2006–

Taloyhtiöpihojen viihtyisyys on
parantunut

Taloyhtiöt

2005

Näköalapaikkoja hoidetaan

Hankamäen ja Kovalanmäen
näköalapaikoilla opastus on
kunnossa

Maanomistajat
Kunta/maaseututoimi
ja elinkeinotoimi
Hankkeet

2006–

Kunnan omia kiinteistöjä ja
kohteita hoidetaan hyvin

Kunnan omien rakennusten hoito
on hyvää

Kunta

2005–

Hoidon rahoitusmahdollisuuksista on tietoa

Kulttuuriympäristöohjelmaa
hyödynnetään rahoitusmahdollisuuksista tiedottamiseen

Kunta
(K-S ympäristökeskus)

2005–

Eri toimijoita kannustetaan
rahoitusmahdollisuuksien
hyödyntämiseen

Kunta
(K-S ympäristökeskus)

2005–
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III Julkaiseminen

Esitysmuoto
Julkaisun sisällön jäsentely
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VIIMEISTELY

Toimitus
Taitto

Suunnittelijat
työstävät
materiaalin

Kirja,
internet-sivut,
näyttely, yms.

Esitysmuoto
Kulttuuriympäristöohjelmia on julkaistu
kirjoina, internet-sivuilla, kaupunginosa- ja
kyläkansioina sekä esimerkiksi näyttelyinä.
Esitysmuodon valintaan vaikuttavat ensisijaisesti ohjelmalle asetetut tavoitteet ja ohjelmaresurssit.
Usein ohjelmasta laaditaan painettava julkaisu,
kirja. Silloin voidaan aineistoa esittää laajasti ja työ
saa tarvittavaa näyttävyyttä. Kirjoilla on markkinoitu kuntaa, niitä on jaettu tietopaketteina uusille
asukkaille ja lahjoina. Monista niistä on tullut yhteinen ylpeyden aihe ja kuten Liedossa, ”paikallinen bestseller”.
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”Kulttuuriympäristöohjelmasta laadittiin kaksi julkaisua: Kulttuuriympäristöohjelmaa taustoittava historiaosa ja Kulttuuriympäristöohjelma ja rakentamisohjeet.”
MIKKELIN EMOLA
”Tavoitteena tämän julkaisun laadinnassa on ollut
tehdä yleistajuinen ja havainnollinen käsikirja palvelemaan alueen asukkaita, kiinteistönomistajia,
suunnittelijoita, rakentamista ohjaavia viranomaisia
ja luottamusmiespäättäjiä. Tavoitteena on luoda perusteet, joiden pohjalta Emolan historiallisesta osista
ja rakennuksista voidaan säilyttää tulevillekin polville
mahdollisimman paljon. Siihen sisältyy myös emolalainen rakennustapa. Käsikirja on tarkoitus jatkossa
luovuttaa jokaiselle Emolasta kiinteistön hankkivalle
tai talossaan muutoksia suunnittelevalle. Rakentamisohjeet täydentävät asemakaavaa ja niillä pyritään
parantamaan rakentamisen käytäntöjä. Tätä ohjelmaa
taustoittavan alueen historiaosan kokoaa Mikkelin
kaupunki.” MIKKELIN EMOLA

Kokemuksen mukaan monilla julkaisuun liittyvillä, jopa pienillä tekijöillä, on merkitystä ohjelman
tavoitteiden ja suuren yleisön saavuttamisessa.
Taidokkaasti kuvitettu ja taitettu ohjelma on helppolukuinen ja myyvä. Runsaan kuvituksen avulla
jokainen voi löytää ohjelmasta tuttuja maisemia ja
rakennuksia. Julkaisun nimelläkin on merkitystä.

Ohjelmien nimiä
TOISTEN NURKISTA Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma
ARVOKASTA KITEELLÄ Kiteen kulttuuriympäristöohjelma
VIRROILTA JA VAAROILTA Enon kulttuuriympäristöohjelma
SUURET SELÄT Rääkkylän kulttuuriympäristöohjelma

Kulttuuriympäristöohjelmia, joissa on käytetty
monipuolisesti kuvamateriaalia:
• Asikkala
• Kankaanpää
• Mellilä
• Lieto
• Karinainen
• Pöytyä
				
Kulttuuriympäristöohjelmia, joissa on tuotettu
havainnollisia karttoja:
• Rääkkylä
• Vaala
• Vuolijoki
• Hyvinkää
• Nokia
• Keuruu
• Uurainen
• Äänekoski

KUMPUJA JA KIVINAVETTOJA Oriveden kulttuuriympäristöohjelma
KOTIKUUSTEN KUNNAILLA Tohmajärven
kulttuuriympäristöohjelma
RANNOILTA KYLÄTEILLE Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma
KASKESTA KASVUUN Kontiolahden kulttuuriympäristöohjelma
KOTISEUTUMME KASVOT Suomussalmen
kulttuuriympäristöohjelma
IKKUNA KOTISEUDULLE Keuruun kulttuuriympäristöohjelma
KATSE KUUKAN RAITILLE Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma
KOIVISTOLTA KLUBIMÄELLE Äänekosken
kulttuuriympäristöohjelma
PIENI PUNAINEN KIRJA Pispalan kulttuuriympäristöohjelma
HUVILOITA PYYNTIMAILLA, KETOJA KAUPUNGIN KUPEESSA Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelma
KYLÄÄN ASEMALLE Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelman jatko-osa

Kulttuuriympäristöohjelmille laaditaan myös internet-sivuja ja usein myös kuntien sivuilta löytyy
tietoa ohjelman laadinnasta ja sen sisällöstä. Internet on erinomainen ja nopea tapa välittää tietoa.
Sivuille voidaan liittää interaktiivisia osia, joiden
kautta osallistujat voivat lähes reaaliajassa vaikuttaa ohjelman laadintaan. Internetin avulla mm. ohjelman päivittäminen on yksinkertaista ja helppoa.
Internetiä ei kuitenkaan tule valita yksinomaiseksi
työstämis- ja julkaisukanavaksi, vaan painetun ohjelman tulee myös olla saatavilla.
Internet-sivut ovat parhaimmillaan linkittäessään eri toimijoiden tietolähteitä, kannanottoja ja
suunnitelmia ohjelman perustieto-osaan. Verkkosivuilla olevaa pysyvää aineistoa, kuten karttoja,
kuvia tai selvitysten tuottamia perustietoja voidaan helposti hyödyntää esimerkiksi työryhmien
työskentelyssä tai oppilastöissä.
Internet-sivujen laadinnassa huomioon otettavia kysymyksiä ovat aineistojen tekijänoikeudet
ja julkaisuoikeudet, sivujen ylläpidon vastuut (kenen palvelimella on tilaa, kuinka kauan sivut ovat
auki, kuinka usein ne päivitetään, kuka päivittää)
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sekä reunaehdot tekniselle toteutukselle (tehosteet,
kuvat, luettavuus). Vaikka ohjelmaa ei julkaistaisi
sähköisessä muodossa, on tärkeää huolehtia siitä,
että ohjelman tiedot (nimi, julkaisija, saatavuus) on
helposti löydettävissä internetistä hakukoneiden
avulla.
Internet-sivujen ja painettujen ohjelmien käytettävyyttä ja soveltuvuutta kouluopetukseen on
selvitetty muutamissa kyläkouluissa. Ohjelman sivuille kannattaa lisätä kouluille tarkoitettu osuus,
jossa annetaan vinkkejä ohjelman käytöstä opetuksessa. Esimerkiksi Keuruun kulttuuriympäristöohjelmaan on sisällytetty jo valmiiksi erilaisia
tehtäviä sekä liite Opetussuunnitelma ja kulttuuriympäristö, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja päättyy lukio-opetukseen. Myös muutamissa muissa
keskisuomalaisissa ohjelmissa on nostettu kulttuuriympäristökasvatus yhdeksi ohjelman osaksi.
Vaikka ohjelma julkaistaan kirjana tai internetsivuilla, voidaan siitä irrottaa erilliset kaupunginosa- tai kyläkansiot. Kansioita voidaan käyttää
työkirjoina ohjelmaa toteutettaessa. Kansiot voivat
myös toimia itsenäisenä ohjelman esitysmuotona
silloin, kun resurssit eivät riitä muunlaiseen julkaisuun.

Kulttuuriympäristöohjelman kyläkansioiden sisältö,
esimerkkinä Valtimo:
• tiivistelmä kulttuuriympäristön arvoista
• kaupunginosaa tai kylää koskevat inventoinnit
• hoitotoimenpidesuositukset
• toimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet

Kulttuuriympäristöohjelma voidaan esitellä myös
näyttelynä. Yleensä se on muun julkaisutavan tuki,
mutta näyttely voi myös olla pääasiallinen esitysmuoto. Näyttely saattaa riittää silloin, kun ohjelma-alue on pieni tai ohjelma-aineisto on helposti
tiivistettävissä suppeahkoon muotoon. Näyttelyn
ja näyttelyaineiston valmisteleminen on yleensä
muita esitysmuotoja edullisempaa.
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Keski-Suomen alueellisessa kulttuuriympäristöohjelmassa ympäristön kuvaus julkaistiin kuvitettuna kirjana ja tavoite- ja strategiaosa erillisenä
vihkona. Ohjelmaan liittyy keskisuomalaista kulttuuriympäristöä kuvaava kiertonäyttely.
Tällainen moniosainen julkaisumalli sopii hyvin myös kuntakohtaisiin ohjelmiin: pysyvämpi
aineisto, kulttuuriympäristön kuvaus, historiakatsaus ja inventointitiedot, voidaan koota omaksi julkaisukseen ja lyhytjänteisempi ohjelmaosa omakseen. Malli palvelee tavoitteiden tarkistamista ja
ohjelmaosan päivittämistä esimerkiksi valtuustokausittain: perustiedot säilyvät, mutta tavoitteita
täsmennetään tai kohdistetaan uudelleen aiempien
toteuduttua. Nopeasti muuttuvien osien, mm. rahoitusmahdollisuuksien, julkaiseminen monisteena on perusteltua. Yksi vaihtoehto on tehdä päivitykset vain internet-sivuille.

Kulttuuriympäristön kuvaus voidaan toteuttaa näyttelynä, esimerkkinä Keski-Suomen Kultu-hanke:
Ketoneilikka ja kivijalka – keskisuomalainen
kulttuuriympäristö
Keskisuomalaista kulttuuriympäristöä esittelevä
näyttely Ketoneilikka ja kivijalka – keskisuomalainen
kulttuuriympäristö on esillä 21 Keski-Suomen kunnassa. Näyttelyssä esitellään sanojen ja kuvien avulla
kuntien arvokkaita rakennuksia, maisemakohteita ja
muinaismuistoja. Näyttelyn teemaan liittyen on valmistelu 3.–9. luokkalaisille soveltuva opetus- ja tehtäväpaketti, jota toimitetaan kaikille kouluille. Näyttely
linkittyy osaksi Euroopan rakennusperintöpäiviä.

Julkaisun sisällön jäsentely
Ohjelman esittelyn rakentamisessa lähtökohtana ovat kulttuuriympäristöohjelmalle
asetetut tavoitteet. Erilaisilla jäsentelyillä ja
painotuksilla voidaan vaikuttaa ohjelman käytettävyyteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Julkaisun on hyvä sisältää ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:

Tämän julkaisun tarkoituksena on olla tietopaketti kunnan kulttuuriympäristöstä ja toimintaohjelma vuoteen 2010. Kulttuuriympäristöohjelmaan
on koottu perustieto kulttuuriympäristöstä ja se
keskittyy erityisesti kirkonkylän tarkasteluun. Kehittymistä ja nykytilaa kuvaavaan osion jälkeen on
kulttuuriympäristöohjelman tärkein osio – toiminta kulttuuriympäristön hyväksi. Tässä osiossa ovat
kunnan kulttuuriympäristöstrategia sekä kirkonkylän kulttuuriympäristön hoidon toimenpideohjelma.
UURAINEN

(D) yleiset kulttuuriympäristön hoito-ohjeet.

Kulttuuriympäristön kuvaus sisältää kunnan kulttuuriympäristön piirteiden lyhyen luonnehdinnan,
yleiset kehityslinjat, kunnan perustiedot sekä tietoa kuntaa koskettavista suuremmista päätöksistä
ja suunnitelmista. Mukana on myös selvitys kulttuuriympäristön hoidon tilasta ja vastuutahoista.

Jäsentely on käyttökelpoinen useimmissa ohjelmissa riippumatta siitä, onko esitysmuoto kirja,
ohjelmakansio tai internet-sivut.

Kulttuuriympäristöohjelmassa selitetään nykyistä
kulttuuriympäristöä taidokkaasti historian avulla.
ENO

(A) kulttuuriympäristön kuvaus
(B) ohjelman tavoitteet
(C) toimenpideosa: kuka tekee, mitä tekee,
milloin ja miten seuranta järjestetään

Ohjelman tavoitteissa esitetään sekä lyhyen että
pitkän tähtäimen tavoiteasettelu.
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Toimenpideosassa esitetään ohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää mm. selvityksen siitä,
kuinka kulttuuriympäristön hoito organisoidaan.
Tässä osassa nimetään konkreettisten toimenpiteiden keskeiset vastuu- ja toteuttajatahot. Ohjelma
voi sisältää myös kohdekohtaisia toimenpideehdotuksia. Kohdekuvauksissa on syytä välttää
tulkinnanvaraisia ilmauksia. Yksityiskohtaisten
kohde-esittelyjen julkaisemiselle on kysyttävä
omistajan suostumus ja kuville kuvaajan ja/tai
omistajan lupa.
Toimenpide-ehdotukset on usein esitelty alueittain, esimerkiksi kaupunginosittain tai kylittäin.
Tarkastelu tukee kohteiden ymmärtämistä osana
laajempaa kokonaisuutta, samalla vältytään yksittäisten kohteiden osoittelulta. Toimenpiteet voidaan ryhmitellä myös teemoittain.

Esimerkkejä kohdeluetteloista

Yleiset ohjeet -osaan kootaan kulttuuriympäristön hoito-ohjeita, kuten rakennusperinnön ja muinaisjäännösten vaalimisen yleisiä periaatteita ja
maisemanhoidon menetelmiä. Mukaan liitetään
usein tietoa neuvonnasta ja tietolähteistä sekä
toimenpiteiden rahoituskanavista. Kokoamisessa
voidaan hyödyntää valtakunnallisia aineistoja sekä mm. alueellisissa kulttuuriympäristöohjelmissa
esitettyjä periaatteita ja hoitosuosituksia. Ohjeita
laadittaessa on hyvä muistaa paikallisuus ja ottaa
hoitotoimien konkretisoimiseksi esimerkkejä paikallisista kohteista.
Kulttuuriympäristön hoito-ohjeita on esimerkiksi portaalissa www.rakennusperinto.fi  Säilyttäminen ja suojelu sekä  Hoito ja korjaaminen.
Linkit rakennusperinnöstä vastaavien viranomaisten ja muiden toimijoiden verkkosivuille löytyvät
kohdalta Toimijat. Uutisissa ja tapahtumakalenterissa kerrotaan vireillä olevista hankkeista, tapahtumista, julkaisuista ja verkkosivustoista.

Kulttuuriympäristöjä:
•
•
•
•
•
•

vanhoja kulttuurimaisemia
kylämaisemia
tiheään asuttuja maisemia
teollisia maisemia
tiemaisemia
jokimaisemia

Yksittäisiä kulttuuriympäristökohteita:
• esihistoriallisen ja varhaisen historiallisen ajan
jäänteitä
• maatiloja
• kaupan ja liike-elämän rakennuksia
• yhteisöllisiä rakennuksia
• luonnosta löytyviä kohteita ENO
Maisemakohteita:
• maisemakokonaisuuksia
• näköalapaikkoja ja luontonähtävyyksiä
• hautapaikkoja ja muistomerkkejä
Rakennuksia ja pihapiirejä:
• sivistyshistorian ja julkisen hallinnon arvopaikkoja
• elinkeino- ja liikennehistoriallisia kohteita
• asutushistoriallisia kohteita KITEE
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Esimerkkejä ohjeista
Ympäristön hoidon yleisiä periaatteita:
•
•
•
•
•
•

maisemakokonaisuudet
arkeologinen perintö
rakennettu ympäristö
perinnemaisema
kulttuuriympäristö ja kaavoitus
kulttuuriympäristö ja rakennusvalvonta NOKIA

Kulttuuriympäristön hoito:
• rakennusperinnön hoito- ja korjausperiaatteita
• kiinteät muinaisjäännökset ja niistä huolehtiminen
• maaseutumaiseman hoito KITEE

www.rakennusperinto.fi

IV Ohjelman toteuttaminen

Toimenpiteiden toteutus
Seuranta ja päivitys
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Toimenpideohjelman
toteutus
OHJELMAN
TOTEUTTAMINEN

Seuranta ja päivitys

Ohjausryhmä
vie ohjelman
kunnanhallitukselle
ja muille tahoille

Hyviä toteutuksia

Kukin taho
sovittaa omiin
suunnitelmiinsa ja
ohjelmiinsa

Arvio
toteutumisesta
valtuustokausittain

Ohjausryhmä
päättää seurannasta

Toimenpideohjelman
toteutus
Ohjelman luonne monia toimintoja ja toimialoja koskevana asiakirjana korostuu, kun sitä
aletaan toteuttaa. Yksikin suunniteltu muutos ja toimenpide on alku tapahtumaketjuille.
Ohjelman toteuttaminen on yhteinen tavoite
ja jatkuva prosessi.

Merkittävä askel ympäristönhoidon aktiiviseksi
järjestämiseksi on otettu, kun ohjelma on päätetty
laatia ja on syntynyt keskustelua kulttuuriympäristön tilasta ja hoidosta. Ohjelman valmistumista
seuraavat lähivuodet ovat toteutumisen kannalta
kuitenkin vielä tärkeämpiä. Kiinnostus voi silloin
kulttuuriympäristöä kohtaan muuttua ympäristöä
kehittäväksi ja vaalivaksi toiminnaksi.
Ohjelmaa toteutetaan
• nimeämällä organisoinnin vastuutahot kunnassa,
• ylläpitämällä keskustelua kulttuuriympäristön
tilasta ja hoidosta,
• toteuttamalla ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä sekä käynnistämällä jatkohankkeita,
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• ottamalla kulttuuriympäristö huomioon aktiivisena osana tai taustatekijänä kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa sekä
• kasvattamalla arvostamaan ja vaalimaan omaa
ympäristöä.
Vastuu ohjelman toteutumisesta on yhteinen, mutta jatkuvan tiedotuksen ja toiminnan aktivoimiseksi ja järjestämiseksi tarvitaan yhteystahoja ja henkilöitä, joiden puoleen voidaan kääntyä kysymysten
ja hankeajatusten kanssa. Yhteyshenkilöt ja -tahot
on hyvä kirjata toimenpideohjelmaan.
Joissain kunnissa ohjelman laatimista varten
perustettu kulttuuriympäristötyöryhmä on jatkanut toimintaansa, jolloin ohjelman toimeenpanon
aktiivinen edistäminen ja seuranta on työryhmän
vastuulla. Toimintamalli tuo pitkäjänteisyyttä ja
ennakoitavuutta kulttuuriympäristöasioihin. Se
myös ehkäisee tietokatkoksia eri tehtäviä hoitavien
henkilöiden vaihtuessa. Ohjelmantekoon osallistuneiden tahojen on helppo ottaa yhteyttä jo tutuksi
tulleisiin toimijoihin.
”Kulttuuriympäristöohjelman toteutuminen ei lopu kirjan julkaisuun, vaan se oikeastaan vasta alkaa siitä.”
PIIKKIÖ
”Pitkäjänteistä hommaa!” VUOLIJOKI

Toteutus paikallisen identiteetin
nostamisessa ja rakentamisessa

Ohjelma kulttuuriympäristöä koskevassa
päätöksenteossa ja viranomaisyhteistyössä

Paikallisidentiteetti ja kuntakuva syntyvät ja vakiintuvat pitkän ajan kuluessa, siksi ohjelman tavoitteiden toteutuminen tältä osin vaatii pitkäjänteistä asennekasvatusta ja tiedon levittämistä. Ohjelmatyön aikana toteutettu tiedottaminen on hyvä
alku kestävälle työlle. Asioiden esilläpito ohjelman
valmistumisen jälkeen on ratkaisevan tärkeää.

On tärkeää, että ohjelma saa mahdollisimman laajan hyväksynnän eri tahoilla niin kuntaorganisaation kuin järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden
kesken. Ohjelma, johon on sitouduttu, helpottaa
viranomaisyhteistyötä ja antaa perusteita päätöksentekijöille. Ohjelmaa toteutetaan mm. arvioitaessa rakentamisen soveltuvuutta maisemaan eri
lupien käsittelyssä.

Ohjelman teemoja pidetään jatkuvasti yllä mm. näyttelyillä. KANKAANPÄÄ

Ohjelma vastaa maankäyttö- ja rakennuslain vaateeseen kulttuuriympäristön huomioimisesta ja seurannan järjestämisestä ja helpottaa oleellisesti viranomaisyhteistyötä mm. lakisääteisissä vuosittaisissa
neuvotteluissa. JÄRVENPÄÄ

Paikallislehdet kirjoittavat säännöllisesti artikkeleita
ja esittelevät kunnostettuja tai kunnostuksen alla olevia kohteita. MÄNTYHARJU
Ohjelmajulkaisu on erittäin suosittu ja luettu. Julkaisusta ollaan ylpeitä ja sitä hankitaan paljon lahjaksi
uusille kuntalaisille, luottamushenkilöille, ylioppilaille, muualla asuville sukulaisille; samalla kartutetaan
paikallista kulttuuriympäristötietoisuutta. LIETO,
MELLILÄ, ASIKKALA
Kulttuuriympäristöä koskevasta asennekasvatuksesta
on puuttunut kunnollinen työkalu. Kulttuuriympäristöohjelma on sellainen. LIETO
Yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen ja Museoviraston kanssa järjestettiin Unelma uudesta tilasta
-tietoa 50-luvun talon ja pihan kunnostamisesta.
HANKASALMI JATKO-OSA
Järjestettiin kolme kulttuuriympäristön kyläkävelyä.
Kyläkävelyt olivat yleisömenestys.
HANKASALMI JATKO-OSA

Ohjelma palvelee erinomaisesti ja selkeyttää etenkin
ongelmatilanteissa rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonta tarkistaa, onko kohteesta, jota lupahakemus
koskettaa, mainintaa ja kannanottoa kulttuuriympäristöohjelmassa ja soveltaa päätöksessään kulttuuriympäristöohjelman suosittelemaa linjaa. Ohjelmalla
on hyvä status, siihen on helppo päätöksissä perustaa
ja viitata. HYVINKÄÄ, MÄNTYHARJU, ORIVESI,
JOKIOINEN, VUOLIJOKI, KANKAANPÄÄ, SUONENJOKI, LIETO, IISALMI
Kulttuuriympäristöohjelman täydennysosaa tehdään
rinnan yleiskaavoituksen kanssa. JÄRVENPÄÄ
Kuntaan perustettiin viranomaisista ja luottamushenkilöistä koostuva kulttuuriympäristötyöryhmä,
mikä seuraa, pitää yllä keskustelua ja osaltaan
pyrkii edistämään ohjelman toteutumista. Ryhmä
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee mm.
budjetissa huomioitavia toimenpiteitä.
HANKASALMI JATKO-OSA
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Ohjelma maankäytön suunnittelussa
Kulttuuriympäristöohjelmasta on välitöntä hyötyä
kaavoitukselle, kun ohjelman laadinnassa arvioidaan aiemmat kulttuuriympäristöselvitykset ja ne
päivitetään. Ohjelmat vastaavat tarkkuudeltaan
erityisesti yleiskaavoituksen ja rantojen kaavoituksen tarpeisiin.
Ohjelmien päivitys voi toimia kaavojen toteutumisen seurannan välineenä ja siinä voidaan arvioida kulttuuriympäristön kannalta merkittävien
kaavojen vaikutuksia sekä kaavan aikaisen arvion osuvuutta. Ohjelmassa voidaan myös todeta
joidenkin alueiden kaavojen vanhentuneisuus ja
asettaa tavoitteita kaavojen päivittämiselle. Kylien maankäytön suunnittelulle ohjelmat tarjoavat
ympäristön kuvauksen, jota täsmennetään kylän
oman ympäristön osalta, sekä ympäristön kehittämistä ja rakentamisen tapaa koskevia tavoitteita.

Kulttuuriympäristöohjelmaa käytetään kaavoituksen
lähdeaineistona ja vältytään osittain erillisiltä kulttuuriympäristön inventoinneilta. Kaavatyön yhteydessä myös päivitetään ohjelmaa. MÄNTYHARJU,
JOKIOINEN, ASIKKALA, SUONENJOKI, LIETO,
IISALMI, ORIVESI

Ohjelman toteutus ympäristötiedon
lisäämisessä, viestinnässä ja
paikallishistorian opetuksessa
Ohjelmia voidaan käyttää opetusaineistona eri
kouluasteilla. Ne ovat yleensä käyttökelpoisia sellaisenaan, joskus on katsottu tarpeelliseksi työstää
aineistoa eri ikäryhmille soveltuviksi opetuspaketeiksi.
Tiedotuksella on merkittävä rooli toteutuksessa.
Kulttuuriympäristön hoidon tuki- ja rahoitusmuodoissa voi tapahtua muutoksia. Sen vuoksi tulee
aina varmistaa ajantasaisen tiedon välittyminen.
Toteutuneiden hankkeiden esittely esimerkiksi
paikallislehdistössä on todettu erinomaiseksi kimmokkeeksi uusille hankkeille.

Kulttuuriympäristö-opetuspaketti tarjottiin yhdessä
maakuntamuseon kanssa neljän peruskoulun alaluokille. Opetus keskittyi erityisesti koulun lähiympäristön
tarkasteluun. Pakettiin kuului myös oma opetusosio
opettajille heidän perehdyttämisekseen kulttuuriympäristöteemaan. NOKIA
Kulttuuriympäristöohjelmalla informoidaan uusia
asukkaita. MELLILÄ
Kulttuuriympäristöohjelma toimii opettajan kirjana
ympäristökasvatukseen. Opettaja voi muokata kirjan
yhdeksää eri tehtäväkokonaisuutta omalle oppilasryhmälle ja eri oppianeisiin sopivaksi. KEURUU
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Keuruulla ohjelmaan on liitetty tehtäväesimerkkejä koulutyössä käytettäväksi:
Tehtävä: Retki Keuruun muistomerkeille
1.		Kuvissa on muutamia muistomerkkejä Keuruulta; yritä tunnistaa ne. Mieti, missä ne sijaitsevat, mistä ne muistuttavat. Selvitä, kuka ne on tehnyt ja miltä ajalta ne ovat. Tutki, mistä materiaalista ne on valmistettu, mitä
niiden ympäristössä on ja minkä kokoisia ne ovat. Ota mittoja.
2.		Liitä tapahtumista kertovat katkelmat muistomerkkeihin.
3.		Valmista muistomerkkireitti. Kuvaa ja kirjoita esittelytekstit. Voit kirjoittaa esittelytekstit myös ulkomaisten
turistien käyttöön esimerkiksi englanniksi.
Tehtävä: Herpmanin poikain muistomerkki
Sivulla 78–79 on kertomus Herpmanin poikien elämästä. Kerätkää ajatuksia viestinnästä ennen ja nyt (jylkynkivet).
Valmistakaa roolileikki Herpmanin poikien (viimeisistä) vaiheista. Tutustukaa muistomerkkiin; Miksi muistomerkki
on tällainen? Mitä se muistuttaa? Tutkikaa, mitä materiaalia siihen on käytetty ja mitatkaa muistomerkki. Pohtikaa,
minkä muunlainen se voisi olla.
Tehtävä: Tutkitaan hautamuistomerkkejä
1.		Tutustutaan hautamuistomerkkeihin. Millaisia erilaisia hautamuistomerkkejä löydät hautausmaalta, ympäristöstäsi? Piirrä, muovaile, kokoa.
2.		Miten eri aikojen muistomerkit eroavat toisistaan? Mieti, mistä voi päätellä hautamuistomerkin iän (muusta
kuin siihen kaiverretusta vuosiluvusta).
3.		Löydä mieluisin hautamuistomerkki. Piirrä tai jäljennä se muuten.
4.		Etsi hautausmaalta merkkihenkilöiden haudat. Oliko ne helppo löytää ja miksi?
5.		Tee lista hautakivistä löytyvistä nimistä. Tee lista myös oman ryhmäsi oppilaiden nimistä. Eroavatko ne toisistaan?
Tehtävä: Suunnittele muistomerkki
Mistä nykyaikaisesta tapahtumasta, ihmisestä, ilmiöstä haluaisit tehdä muistomerkin? Mieti, millainen se olisi,
mistä se olisi valmistettu ja mihin se tulisi Keuruulla sijoittaa. Tee suunnitelma. Voisiko muistomerkki olla jotain
muuta kuin perinteiset muistomerkit?
Tehtävä: Akseli Gallén-Kallelan retket Keuruulle
Akseli Gallén-Kallela vieraili Keuruulla useampaan otteeseen. Nämä maalaukset ovat syntyneet Keuruulla tai
Keuruun vaikutteiden pohjalta.
1.		Tutki maalauksia. Mistä maisema voisi olla ja miten maisema on muuttunut?
2.		Selvitä, mitä tyylisuuntaa ja aikakautta Gallén-Kallelan maalaukset edustavat?
3.		Maalaa oma versiosi samasta maisemasta tai Gallén-Kallelan työstä, esimerkiksi eri tekniikalla tai eri tyylillä.
Tehtävä: Matti Kassila
Matti Kassila on Haapamäellä syntynyt elokuvantekijä. Eläminen rautatieympäristössä on vaikuttanut hänen
tuotantoonsa. Katsokaa elokuva Pojat. Miten Haapamäen rautatieympäristön vaikutus näkyy elokuvassa?
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Ohjelma elinkeinotoiminnassa,
markkinoinnissa ja
hankesuunnittelussa
Ohjelman avulla on mahdollista rakentaa kulttuuriympäristöaiheisia tuotteita ja yhteistyöverkostoja. Tästä ohjelman tehneissä kunnissa on hyviä
kokemuksia.
Kulttuuriympäristöt ovat usein matkailukohteita tai niillä voi olla tärkeä osa matkailupaketeissa tai tapahtumien toimintaympäristönä. Ohjelmaan koottu tietopaketti alueen ominaispiirteistä
helpottaa kaikkia matkailun toimijoita, se auttaa
tuotteiden suunnittelussa ja hyödyttää erityisesti
markkinointia. Matkailijat saavat tietoa vierailukohteestaan.
Matkailua ja muutakin elinkeinotoimintaa kehitetään entistä useammin hankkeiden avulla. Hyvin tehty ohjelma voi edistää hankesuunnittelua
monin tavoin. Ohjelman valmisteluvaiheessa voi
löytyä uusia yhteistyökumppanuuksia, toimenpide-ehdotusten toteuttaminen voi olla lähtökohta
uuden yritystoiminnan kehittämiselle tai yritysten
toimintaympäristö voi parantua.
Alueiden ja kohteiden markkinoinnissa kulttuurilla ja ympäristöllä on suuri merkitys, koska
tavoitteena on erottautua muista. Parhaiten se onnistuu, kun tuntee mahdollisimman hyvin oman
alueensa ja paikkakuntansa historian, kulttuurin
ja ympäristön erityispiirteet. Esimerkiksi ohjelman
laadinnan aikana syntyneestä kuvamateriaalista
voidaan sopia, että se on kunnan ja yritysten käytettävissä.

Kulttuuriympäristöohjelma on synnyttänyt useita
Leader -rahoitteisia hankkeita. MELLILÄ
Kulttuuriympäristöohjelma synnytti kyläkirja -buumin ja lähes kaikkiin kunnan kyliin on jo tehty oma
kyläkirja. ASIKKALA
Useita ohjelmassa esiin nostettuja kohteita on jo kunnostettu – sekä omin että hankevaroin. HYRYNSALMI, IISALMI, SUONENJOKI
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Aktiviteetti on ohjelmatyön myötä kohonnut kylillä. Ajatuksena on mm. rakennustapaohjeiden
laadinta ja vanhan pihapiiriajatuksen elvyttäminen ja monia muita pienimuotoisia hankeajatuksia.
ÄÄNEKOSKI

Ohjelman seuranta
ja päivitys
Seurannan avulla saadaan tietoa ohjelman
toteutumisesta ja päivitystarpeista. Samalla
saadaan tietoa ympäristön tilassa ja toimijakentässä tapahtuneista muutoksista. Seurannan avulla selvitetään, kuinka ohjelma on
nivoutunut kunnan eri sektoreiden ja muiden
tahojen toimintaan sekä mitä vaikutuksia
sillä on ollut maankäyttöön, suunnitteluun ja
elinkeinotoimintaan.

Ohjelmalle asetetut tavoitteet ohjaavat myös seurantaa. Huomio kohdistuu helposti vain ympäristön muutoksiin: korjausrakentamiseen, ympäristönhoitotöihin ja hankkeisiin. Yhteistyömuodoissa
ja toimintakulttuurissa tai tiedonvälityksessä tapahtuneet muutokset ja tavoitteiden toteutuminen
ovat nekin tärkeitä. Vaikutukset kaavoitukseen ja
elinkeinoelämään ovat yleensä pitkäkestoisia ja
välillisiä, samoin kulttuuriympäristön liittäminen kouluopetukseen ja ympäristökasvatukseen.
Monet asetetut tavoitteet ovat sellaisia, että niiden
toteutumisen arviointi perustuu käytännön kokemukseen ja ’sormituntumaan’. Nämä näkemykset
kootaan samalla tavoin kuin ympäristössä tapahtuvat näkyvätkin muutokset.
Pienissä ja keskisuurissa kunnissa ympäristön
muutokset eivät yleensä ole nopeita tai dramaattisia, joten ohjelman seuranta on helpompi toteuttaa.
Päivittämisen tarve tulee ajankohtaiseksi harvemmin. Kasvukeskusläheisyys voi luoda painetta pie-

Esimerkki seurannan järjestämisestä
Toimenpiteet

Keskeiset toimijat

”Kerran vuodessa kutsutaan koolle seurantaryhmä, joka koostuu kulttuuriympäristöohjelman ohjausryhmästä sekä seurakunnan ja kylätoimikunnan edustajista. Ryhmä
kirjaa kulttuuriympäristössä tapahtuneet muutokset ja toteutuneet toimenpiteet sekä
välittää tietoa mm. uusista hankkeista.” NOKIA

Kaupunki, Pirkanmaan
ympäristökeskus

Esimerkki ohjelman päivittämisestä
Toimenpiteet

Keskeiset toimijat

”Raportti päivitetään viiden vuoden välein joko kokonaan tai liitteinä. Seurantaryhmä
hoitaa tiedotuksen. Aloite kulttuurikeskukselta.” NOKIA

Kulttuurikeskus, seurantaryhmä

”Raportti päivitetään viiden vuoden välein. Maankäyttöinsinööri tekee aloitteen ja
hoitaa tiedotuksen.” ORIVESI

Kaavoitus ja mittaus

Kun kulttuuriympäristöohjelman päivittäminen aloitettiin, Hankasalmen kunta valitsi ohjelmatyölle painopisteeksi
Aseman kylän. Kylällä oli sekä kulttuuriympäristön arvoja että ongelmakohtia. Asema on myös kunnan käyntikortti:
rautateitä ja maanteitä kulkevat ihmiset muodostavat kuvan Hankasalmen kunnasta juuri Aseman kautta. Myös
alueen yleiskaavan uudistaminen on käynnistymässä, ja kulttuuriympäristötietoa tarvitaan kaavan pohjaksi.
HANKASALMI

nenkin kunnan nopealle kehitykselle asuinalueena
sekä yritystoiminnan ja teollisuuden sijaintipaikkana.
Toimijakentässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia
ja henkilövaihdoksia. Säännöllinen ohjelman seuranta välittää tietoa muutoksista ja parhaimmillaan
se auttaa uusia toimijoita osallistumaan oman elinympäristönsä suunnitteluun.
Ohjelman tavoitteet voidaan päivittää ja käsitellä valtuustokausittain. Samalla edistetään uusien
luottamushenkilöiden sitoutumista ympäristöasioihin. Kohdeluettelon päivitys on yleensä helposti
toteutettavissa.

”Perustieto ei vanhene.” KANKAANPÄÄ
”Väestönlisäys on ollut 20 vuodessa huomattavaa ja
voimakas kasvu aiheuttaa yhteensovittamispaineita.
Ohjelmasta on olemassa internet-versio, jota on järkevää ja helppoa päivittää noin viiden vuoden välein.
Julkaisun päivittäminen on mahdollista noin 15 vuoden välein.” LIETO
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Lopuksi

Kulttuuriympäristöohjelma on kunnassa asukkaiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän yhteistyönä
tekemä linjaus kulttuuriympäristön hoidosta ja
hyödyntämisestä. Se kokoaa yhteen tietoa ja selittää nykypäivän ympäristön syntyhistoriaa sekä
suuntaa ja ohjelmoi ympäristöselvityksissä ja rakennusinventoinneissa esiin nostettujen kohteiden
hoitoa.
Kuntien kokemukset ohjelman laadinnasta ovat
erittäin myönteisiä. Ohjelmat ovat merkittävä askel kunnan kulttuuriympäristöarvojen tunnistamiseksi, ne tukevat elinkeinotoimintaa ja auttavat
kuntakaavoitusta.
Kokemuksen mukaan hyvin tärkeää ohjelman
toteutumiselle on kunnan luottamushenkilöiden ja
muiden päättäjien sitoutuminen sekä ohjelman laadintaan että sen valmistumisen jälkeiseen toteuttamiseen. Myös tavoitteiden valtuustokausittainen
tarkistaminen on jatkuvuuden vuoksi tärkeää.
Ohjelman laatiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja
yhteistyötä. Resursseita tarvitaan myös ohjelman
toteutuksessa. Ohjelman laadinnan yhteydessä
sovittavat viestinnän ja seurannan toimenpiteet
edesauttavat ohjelmassa asetettujen tavoitteiden
toteutumista.
Joka päivä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat
huomisen kulttuuriympäristöön – tulevien sukupolvien kulttuuriperintöön. Ympäristön lukutaito
auttaa hyvien päätösten teossa. Kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu oman ympäristön
arvojen tunnistamiseen, kunnan imagon rakentamiseen kautta elinkeinojen kehittämiseen.

”Kulttuuriympäristöohjelma helpottaa viranomaisyhteistyötä.” JÄRVENPÄÄ
”Sitouttamisen vuoksi ohjelman laadinta kannattaa
hyväksyttää ainakin kunnanhallituksella.” NOKIA
”Ohjelma sai aikaan merkittävän asennemuutoksen!”
ASIKKALA
”Hyvä ohjelma! Pitäisi tehdä joka kunnassa!”
VUOLIJOKI
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Liite 1
Menetelmiä työryhmätyöhön

Suunnittelupaja
Yleistä menetelmästä
Suunnittelupajat, vuorovaikutteisten tilaisuuksien
kokonaisuus, ovat osallistavan suunnittelun perustyökalu, jolla voi olla monta tehtävää: tavoitteista,
työtavoista sekä järjestelyistä sopiminen, ideoiminen, teemojen valinta ja työstäminen sekä niiden
viimeistely luonnoksiksi. Tuloksista tiedotetaan,
työskentelyä arvioidaan ja kehitetään sekä tietenkin myös juhlistetaan. Suunnittelupajat tukevat informaation kulkua, ideoiden tuottamista sekä erilaisten intressiryhmien välistä vuorovaikutusta.
Toteutus
Suunnittelupaja koostuu vuorovaikutteisesta näyttelystä, keskustelusta, työryhmätyöskentelystä sekä epämuodollisesta verkottumisesta. Suunnittelu-
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pajalle annetaan osuva nimi ja määritellään työn
tavoitteet ja tarkoitus. Samalla mietitään tilaisuuksien määrä ja teemat sekä varattava aika.
Suunnittelupajoja voidaan järjestää ohjelmanteon kaikissa vaiheissa, hyödyllisimpiä ne ovat
heti prosessin alkuvaiheessa. Suunnittelupajoja
voi järjestää mikä tahansa osapuoli, myös lyhyellä
varoitusajalla. On tärkeätä, että tilaisuuksissa on
ammattitaitoiset vetäjät ja että tilaisuuksia markkinoidaan hyvin.
Epämuodollinen ilmapiiri johtaa yleensä parhaaseen lopputulokseen. Osallistujien ohjaaminen
sisälle, kätteleminen sekä nimilappujen käyttö
edistävät hyvän ilmapiirin muodostumista. On
pyrittävä aitoon vuorovaikutukseen käyttämällä
erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä. On myös voitava ilmaista itseään eri tavoin: valokuvin, kirjallisesti, piirtäen tai suullisesti, pienessä ryhmässä
tai yksityisesti.

LIITE 1/2

Esimerkki suunnittelupajasta:
1. Vuorovaikutteinen näyttely
Kun osallistujat saapuvat, he kulkevat näyttelytilan
kautta, johon on ripustettu esille luonnoksia, kuvia,
tekstejä, erilaista suunnittelualuetta koskevaa materiaalia. Osallistujia rohkaistaan kommentoimaan
kirjoittamalla ja piirtämällä, kommentit kiinnitetään esim. tarralapuin esillä olevaan aineistoon.
Vapaamuotoiseen tutustumiseen ja kommentointiin varataan aikaa 30–45 min.
2. Avoin keskustelutilaisuus
Istumapaikat järjestetään mieluiten vuorovaikutusta edistävään, esim. hevosenkengän muotoon.
Pöydälle keskelle voidaan laittaa esille pienoismalli, kartta tai piirustuksia. Tilaisuuden vetäjä
pitää alustuspuheenvuoron. Lyhyt osallistujien
esittelykierros on paikallaan, nimilappujen käyttö
auttaa nimien muistamisessa. Etukäteen valitut raportoijat esittävät yhteenvedon näyttelyn ja kommenttien pohjalta. Yleiseen keskusteluun, jonka
puheenjohtajana on järjestäjä, varataan aikaa n. 45
min. Tilaisuudessa on sovittava myös jatkotyöskentelystä ja aikataulusta.
3. Työryhmät
Osallistujat jaetaan erilaisten teemojen mukaisiin
työryhmiin. Jako voidaan tehdä jo ennakkoon tai
keskustelutilaisuuden aikana. Työryhmissä pohditaan ratkaisuja erityiskysymyksiin teemoittain.
4. Verkottuminen
Vapaamuotoista keskustelua ja virvokkeita, aikaa
varataan 45 min.
5. Palautekeskustelu
Työryhmät raportoivat paneelille tai järjestetään
erillinen raportointitilaisuus.
Kaiken kaikkiaan suunnittelupajaan on varattava aikaa vähintään kolme tuntia. Sopiva osallistujamäärä on 30–150.

Avainroolit suunnittelupajoissa
Puheenjohtaja
Tilajärjestelyistä vastaava
Emännät/isännät osallistujien saapuessa
Valokuvaaja/videoija/mahdollinen työpajojen ja
foorumin nauhoittaja
Raportoijat/sihteerit vuorovaikutuksiselle näyttelylle
Työryhmien vetäjät
Tulostus
Suunnittelupajan loppuraportin aineistona ovat
tilaisuuksien dokumentoinnit: valokuvat, videoja ääninauhoitteet, vuorovaikutteisten esitysten
raportit sekä työryhmien tuotokset.
Menetelmän variaatioita
Suunnittelupajat sopivat käytettäväksi erityyppisissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, kuten
kaavamuutoksissa, asuntoalueiden kehittämisessä,
teollisuusalueiden uusiokäyttöhankkeissa, paikallisyhteisöjen aloitteissa, ongelma-alueiden parannushankkeissa ja strategisessa suunnittelussa.
Kokemuksia menetelmästä
Plussat
• Voi monipuolistaa vuorovaikutustapoja myös
silloin, kun on jo pitkään toteutettu vuorovaikutteista suunnittelua.
• Työskentelyn jaksottuminen eri vaiheisiin
auttaa aineiston raportoinnissa.
• Saadaan paljon informaatiota lyhyessä ajassa.
Miinukset
• Vaikutus lopullisiin suunnitelmiin voi jäädä
heikoksi, ellei suunnittelupajojen roolia ja vaikuttavuutta ole mietitty ja sovittu etukäteen.
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Fokusryhmä
Fokusryhmämenetelmällä 7–9 hengen ryhmissä
keskitytään yhteen yleisluonteiseen kysymykseen
noin 1,5 tunnin ajaksi. Vetäjä esittelee teeman, josta on yleensä kerrottu myös etukäteen. Apuna ei
käytetä strukturoitua kysymyslistaa, vaan aiheesta keskustellaan vapaasti. Keskustelun aikana
opitaan toisten näkemyksistä ja löydetään uusia
näkökulmia käsiteltävään asiaan. Menetelmä on
hyödyllinen erityisesti silloin, kun ryhmä koostuu
eri alojen ihmisistä.

Aivoriihi
Aivoriihityöskentelyä voidaan kutsua myös ideointitapaamiseksi. Aivoriihen tavoitteena on
tuottaa mahdollisimman paljon ideoita ja luovia
ratkaisuja. Jotta mahdottomankin tuntuiset ideat
saataisiin esiin, kritiikki on ehdottomasti kielletty.
Kaikki ideat merkitään muistiin ja arvioidaan vasta
jälkeenpäin. Aivoriihi soveltuu erityisesti ideoiden
ja ratkaisumallien tuottamiseen.

Mielikuvakartat ja tarrakarttamenetelmä
Yleistä menetelmästä
Mielikuvakarttaa käytetään kerättäessä tietoa elinympäristöä koskevista arvostuksista, tuntemuksista ja mielikuvista. Osallistujat merkitsevät kartalle
’mielipaikkojaan’ ja epämieluisia paikkoja. Yleensä
teemat ja merkintätavat on annettu etukäteen, jotta
tulokset olisivat paremmin hyödynnettävissä. Mielikuvakartat ovat suosittu ja mukava ympäristökokemusten kirjaamistapa, joka sopii toteutettavaksi
sekä kouluissa että yleisötilaisuuksissa tai vaikkapa kyselynä ostoskeskuksessa.
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Tarrakarttamenetelmä on mielikuvakartan sovellus, joka on kehitetty lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun osallistumishankkeissa. Menetelmällä voi kartoittaa ihmisten paikkoihin liittämiä
merkityksiä, tähänastisissa sovelluksissa on kartoitettu lähinnä paikkoihin liittyviä tunnekokemuksia. Tarrakartalla voi tutkia hyvin monenlaisia
ympäristöjä: sisätiloja, esimerkiksi koulun tiloja,
pihoja, asuinalueita ja kokonaisia kaupunkeja.
Toteutus
Aluksi tarvitaan tutkittavan alueen, pihan tms.
kartta tai pohjapiirros. Kartan tulee olla mahdollisimman havainnollinen, esim. alueen kartta, josta
erottuvat yksittäiset rakennukset ja katujen nimet.
Kartta kopioidaan osallistujille niin, että sen ympärille jää tyhjää tilaa. Erilaisia paikkoihin liittyviä
merkityksiä, tunteita ja/tai kokemuksia merkitään
karttoihin erivärisillä tai erilaisia symboleita sisältävillä tarroilla. Jokaisesta tarrasta vedetään viiva
kartan reunaan ja perustellaan, miksi ko. paikka on
vastaajan mielestä merkityksellinen.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä tarrakartan
mahdollisista teemoista. Teemat voivat luonnollisesti vaihdella sen mukaan, mistä asioista halutaan
saada tietoa:
• kiva/miellyttävä paikka
• epämiellyttävä paikka
• kaunis paikka
• ruma paikka
• vaarallinen paikka
• pelottava paikka
• rentouttava paikka
• lasten/nuorten/asukkaiden paikka
• kiusaamisen paikka jne.

LIITE 1/4

Tarrakartan tulostaminen

Kokemuksia menetelmästä/arviointia

Tarrakarttojen tulokset voidaan koota joko digitaalisesti tai kokoamalla itse tehtävässä käytetyt tarrat
samalle koontikartalle. Tarraryppäät osoittavat tällöin mainintojen kasautumista. Koontikartta kertoo
hyvin havainnollisesti mihin erilaisia merkityksiä
liitetään ja millaisia mielikuvia paikkoihin liittyy.
Perusteluteksteistä saadaan pelkkää sijaintitietoa tarkempaa tietoa. Esimerkiksi miellyttävän
paikan valintaa voidaan perustella toiminnallisin
syin (”käyn siellä aina lenkillä”) tai esteettisin syin
(”se on kaunein kohta iltalenkkini varrella). Voi
myös tutkia yksilöllistä vaihtelua: poikkeavatko
eri yksilöiden (tai ryhmien) tarrakarttojen sisältö
toisistaan määrällisesti tai laadullisesti.

Plussat
• helppo, hauska menetelmä
• kohderyhmä voi olla suuri
• tulostus (ainakin perustulostus) vaivatonta ja
nopeaa
Miinukset
• Tieto ympäristöön liittyvistä merkityksistä
(tunteista) jää melko pinnalliseksi.
• Kartanlukutaidon puutteet voivat vaikeuttaa
tarrakartan tekemistä. Olisi hyvä aina jollakin
tavalla varmistaa, ettei näin käy (esimerkiksi
kouluissa käymällä karttaa ensin yhdessä läpi
luokan kanssa).

Menetelmän variaatioita
Tarrakarttamenetelmään voi yhdistää myös haastattelun, jolloin kartta toimii haastattelun lähtökohtana. Haastattelussa on mahdollisuus tehdä jatkokysymyksiä ja näin syventää saatua tietoa.
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Liite 2
Kyselylomake tiedonhankintatapana

Yleistä menetelmästä
Kyselylomaketta käytetään tavallisesti tuottamaan
suuria ihmisjoukkoja koskevaa tietoa, mutta menetelmää voi käyttää pienellekin kohderyhmälle. Usein kyselylomake- ja haastattelututkimusta
käytetään yhdessä. Käyttämällä aluksi kyselylomaketta saadaan yleispiirteinen käsitys ilmiöstä
tai mielipiteiden jakautumisesta, tämän jälkeen
näkökulmia syvennetään haastattelulla. Voi myös
toimia päinvastaisessa järjestyksessä: aluksi haastattelemalla varmistetaan, että kyselyssä tehdään
oikeita kysymyksiä, sen jälkeen kyselyllä saadaan
laajaan otantaan perustuva kokonaiskuva haetusta
ilmiöstä.
Lomakkeen suunnittelu
Perusehto kyselyn laatimiselle on, että tietää, mihin kysymyksiin etsii vastauksia. Selvitettävät peruskysymykset sopivat vain harvoin sellaisenaan
kysyttäviksi. Vastauksia haetaan useilla, peruskysymystä eri suunnista lähestyvillä kysymyksillä.
Hyvän kyselylomakkeen suunnittelu on taitolaji.
Lomake on syytä suunnitella ryhmätyönä, ellei aiempaa kokemusta kyselyn laatimisesta ole.
Kysymysten tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä ja
ei-johdattelevia. Kielen tulee olla yleiskieltä ilman
ammattitermejä tai sivistyssanoja. Kysymyksissä ei
saa kysyä useampaa kuin yhtä asiaa kerrallaan. Kysymykset voivat tyypiltään vaihdella määrällisistä,
täsmällisiä tosiasioita kartoittavista kysymyksistä
laadullisiin kysymyksiin, joissa selvitetään käyttäytymisen syitä, asenteita ja arvoja.
Monivalintakysymykset, joissa vastaajille tarjotaan valmiita vastausvaihtoehtoja, helpottavat
vastaamista ja tulosten käsittelyä. Jos vaihtoehdot
eivät ole selvästi toisiaan poissulkevia, on syytä
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sanoa, voiko valita vain yhden vai useamman
vaihtoehdon. Jos ei ole varmuutta, onko kaikki
mahdolliset vastausvaihtoehdot otettu mukaan,
on vaihtoehtojen loppuun hyvä lisätä avoin kohta
(esim. muu syy, mikä?).
Mielipidetiedusteluissa vastaajia pyydetään
ottamaan kantaa erilaisiin väittämiin. Tavallisimmin vastaaminen tapahtuu viisiportaisen asteikon
avulla (olen täysin samaa mieltä, olen melko samaa
mieltä jne.).
Kyselylomakkeessa on hyvä olla joitakin avoimia kysymyksiä, joissa vastaajalla on mahdollisuus ilmaista kantansa omin sanoin. Avoimien
vastausten käsittely on työlästä, mutta aineisto voi
saada niistä arvokasta lisäväriä. Samalla avoimet
vastaukset antavat tuntumaa siitä, miten hyvin
lomake on onnistunut kartoittamaan vastaajien
käsityksiä.
Vastaajien taustatietoja koskevat kysymykset on
hyvä sijoittaa lomakkeen loppuun. On harkittava
tarkkaan, mitkä taustatiedot ovat jatkoanalyyseissa
tarpeellisia. Taustatietoja tarvitaan mm. vastaajajoukon edustavuuden arviointiin. Nimeä ei kysytä
ilman erityisen perusteltua syytä.
Kyselylomake testataan ennen jakelua vastaajille. Jo viiden hengen testiryhmä riittää nostamaan esiin mahdolliset monitulkintaiset kohdat
tai kielen epäselvyydet. Kyselylomaketta voidaan
käyttää myös haastattelutilanteessa, jolloin on kyse
strukturoidusta haastattelusta (esim. puhelinhaastattelut).
Lomakkeen jakelu ja lomakkeeseen
vastaaminen
Kyselyn tulosten yleistettävyyteen ja vastaajien
edustavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka
monelle (otoskoko) ja kenelle lomake jaetaan. Sa-
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tunnaisen otoksen hankkimisessa on monia tapoja
alkaen puhelinluettelosta systemaattisesti poimituista nimistä väestörekisterikeskuksesta ostettuun
otantaan. Käytännössä lomakkeeseen vastanneiden edustavuutta suhteessa perusjoukkoon voi selvittää vertaamalla aineiston tunnuslukuja, kuten
ikää, sukupuolta ja sosioekonomista asemaa perusjoukon (esim. koko kaupunginosan aikuisväestön)
tunnuslukuihin.
Tavallisimmin kyselylomakkeet jaetaan postitse,
pienehköä aluetta tutkittaessa lomakkeet voidaan
jakaa myös suoraan postilaatikoihin. Lomakkeen
mukana on valmiiksi maksettu palautuskuori sekä
saatekirje, josta selviää kyselyn tarkoitus ja suorittajat sekä ohjeita vastaamista varten. Sopiva palautusaika on runsas viikko.
Kyselytutkimusten vastausprosentit vaihtelevat
20–60 %:iin. Jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon, on vastaamisen oltava vaivatonta.
Tätä edesauttaa hyvin suunniteltu ja selkeästi taitettu lomake, joka ei ole liian pitkä.
Joskus kimmokkeena käytetään palkintoja. Tällöin vastaajien on ilmoitettava nimensä, mikä voi
kuitenkin vähentää vastaamishalukkuutta. Jos
vastausprosentti uhkaa jäädä hyvin alhaiseksi,
voidaan tehdä uusintakysely. Sen varalta on alkuperäiset lomakkeet syytä numeroida.
Lomakkeen käsittely
Kyselylomakkeen tuloksia käsitellään tavallisesti jollakin tilasto-ohjelmalla. Analyysissa etsitään
yleensä tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Esimerkiksi liittyykö kahden ryhmän keskiarvojen ero
luonnolliseen, satunnaiseen vaihteluun vai onko
kyse tosiaan merkitsevästä erosta. Tulosten käsittelyä tulee miettiä jo lomakkeen ja otannan suunnitteluvaiheessa, sillä aineistojen koko vaikuttaa
mahdollisten tilastomenetelmien valintaan.

Menetelmän variaatioita
Kysely sähköpostissa tai internet-sivuilla on ajankohtainen kyselymenetelmän sovellus. Kyselyn toteutuksesta on tullut vaivatonta ja edullista, mutta
varjopuolena on ainakin toistaiseksi ongelmat vastaajien edustavuudessa.
Kokemuksia menetelmästä/ arviointia
Plussat
• mahdollisuus tuottaa tietoa, jota voidaan yleistää tutkittavan ryhmän ulkopuolellekin
• mahdollisuus tavoittaa suuria ihmismääriä
• nopea ja suhteellisen halpa menetelmä
• tulosten esittäminen helppoa, jos kysymykset
hyvin muotoiltuja ja vastausvaihtoehdot tarkkaan mietittyjä
• voi kysyä vastaajien halukkuutta myöhempään haastatteluun, jolloin ei tarvitse enää
erikseen etsiä tai suostutella
Miinukset
• riittävän vastausprosentin saaminen (yli 30 %
vastausprosentin saaminen vaikeaa)
• ei kohdata ihmisiä kasvokkain
• kysymysten etukäteen muotoilu pakottaa
pitäytymään suunnitelluissa teemoissa ja voi
olla vaikea arvioida, tuliko kaikki olennainen
varmasti kysytyksi
• kysymysten taso yleensä melko ’pinnallinen’
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Liite 3
Kulttuuriympäristön käsitteet

Yleisiä käsitteitä
Kulttuuriperintö
Kulttuuriperintö on ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkistä ja aineellista perintöä.
Aineellinen kulttuuriperintö voi olla joko irtainta
(esim. kirjat ja esineet) tai kiinteää (ks. esim. rakennusperintö).
Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät
kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan
kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.
Inventointi
Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja
tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista.
Siinä kerätään, järjestetään ja tuotetaan tietoa esim.
kulttuuriympäristön nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. Inventointi jakautuu tiedon kokoamiseen
esim. kirjallisuudesta, rekistereistä ja muusta arkistoaineistosta, sen täydentämiseen maastotarkastusten pohjalta ja tulosten raportointiin.
Selvitys
Alueen tai kohteen historian, ominaisuuksien,
toiminnan tai fyysisten piirteiden muutosten kuvaamista ja selvittämistä mm. maastokäynteihin
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ja arkistolähteisiin perustuen. Selvitys sisältää
yleensä johtopäätöksiä ja yhteenvetoja alueiden tai
kohteiden arvosta (esimerkiksi maisemaselvitys,
rakennushistoriallinen selvitys, kaavojen edellyttämät selvitykset).
Kriteeri
Seikka tai ominaisuus, jonka perusteella jokin voidaan erottaa muista, todeta tai todistaa oikeaksi;
ratkaiseva tunnusmerkki. Rakennusten ja rakennetun kulttuuriympäristön määrittelyssä käytetään kriteerejä kuten tyypillisyys, harvinaisuus,
monipuolisuus (kulttuurihistorialliset kerrokset),
säilyneisyys, alkuperäisyys.
Arvo ja merkittävyys
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista,
rakennusteknisistä, taiteellisista ja maisemallisista
arvoista. Kohteen arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) käytetään vakiintuneita
kriteerejä. Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu
perustuu tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen
merkittävyyteen.
Kansallisomaisuus
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 66 §:n
mukaan kulttuuri- ja luonnonperintöä oleva valtion omaisuus, jonka omistuksen ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden säilyminen ja säilymisen turvaaminen.
Käsitettä on käytetty myös yleismerkityksessä haluttaessa ilmentää jonkin kohteen erityistä
merkittävyyttä. Tällöin käsite ei viittaa mihinkään
määriteltyyn kohdejoukkoon.
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Maiseman käsitteitä
Maisema
Muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä
ihmisen vaikutuksesta, jotka ovat ns. maiseman
perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta.
Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin
ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.
Maisematyyppi
Maisema voidaan tyypitellä luonnonmaisemaksi
tai kulttuurimaisemaksi sen mukaan, onko maisema ensisijaisesti luonnonelementtien tai ihmisen
toiminnan tulosta. Tämän lisäksi maisemaa voidaan tyypitellä esimerkiksi maisemarakenteen,
maisemakuvan, maankäytön, kulttuuripiirteiden,
luonnonpiirteiden jne. perusteella. Yleisiä maisematyyppejä ovat esimerkiksi kaupunki-, saaristo-,
järvi- ja maatalousmaisema.
Perinnemaisema ja perinnebiotooppi
Perinnemaisema on perinteisten elinkeinojen ja
maankäyttötapojen muovaama alue, jonka historialliset piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia
ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat ja niiden käyttöön liittyvät rakenteet ja rakennelmat. Kulttuurija perinnemaisema -käsitteet ovat osin päällekkäiset, perinnemaisema on usein melko pienialainen
ja osa laajaa kulttuurimaisemaa.
Perinnebiotoopeiksi nimitetään pääosin niittyja laiduntalouden monilajisia luontotyyppejä, niitä
ovat esimerkiksi kuivat ja kosteat niityt, hakamaat
ja metsälaitumet.
Perinnemaisema ja perinnebiotooppi -käsitteitä
käytetään yleisesti toistensa synonyymeina.
Maisemarakenne
Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta, jossa maiseman solmukohdat ja maamerkit jäsentävät maisemaa.

Maiseman solmukohta
Useiden maiseman perustekijöiden leikkauspiste
tai kohtauspaikka.
Maamerkki
Luonnonelementti tai ihmisen toiminnan tulos,
joka erottuu muusta ympäristöstä joko sijaintinsa (vrt. maisemarakenne), visuaalisen hahmotettavuuden/ominaisuuden (vrt. maisemakuva) tai
siihen liitetyn merkityksen vuoksi. Tyypillisiä maamerkkejä ovat kalliot sekä kirkot ja muut korkeat
rakennukset.
Maisematila
Tila, jonka muodostavat maiseman perustekijät ja
niiden keskinäiset suhteet. Maisematilat voivat olla
selkeästi rajoittuvia tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia avoimia alueita. Maisematilat
voivat muodostaa tilasarjoja.
Reunavyöhyke
Rajaa maisematilaa. Esimerkiksi peltoa rajaavat
puut ja muu kasvillisuus muodostavat maisematilan reunavyöhykkeen.
Kansallismaisema
Kansallismaisemaa käytetään usein kuvaamaan
tunnetuimpia maisemakohteita, joilla on voimakas symboliarvo. Käsitteellä kansallismaisema ei
ole virallista asemaa. Kansallismaisemiksi mielletyt alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja/tai valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Maiseman sietokyky
Sietokyvyllä tarkoitetaan tässä sitä, kuinka paljon
maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset maiseman perustekijät voivat muuttua menettämättä
aiempia ominaispiirteitään.
Maisemavaurio
Tapahtumasta tai toimenpiteestä aiheutunut maisemarakenteen ominaispiirteiden tai maisemakuvan laadun heikentyminen. Maisemavauriot
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voivat olla pysyviä, ajan myötä korjaantuvia tai
maisemoinnilla korjattavia.
Maisemanhoito
Yleiskäsitteenä käytetään tarkoittamaan maiseman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavaa
tutkimus- ja selvitystoimintaa, suunnittelua sekä
hallinnon toimenpiteitä. Tällä tarkoitetaan samaa
kuin maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä ja 54
§:ssä yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimuksessa oleva maiseman vaaliminen. Konkreettisemmin sillä tarkoitetaan erilaisia maisemanhoitotöitä,
kuten vesakon raivausta.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksessä
nimetyt 156 aluetta. Nämä alueet ovat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (30.11.2000) kulttuurija luonnonperintöä koskevissa erityistavoitteissa
tarkoitettuja alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia.
Maakunnallisesti merkittävä maisema
Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnallista ominaisluonnetta ja maakunnallisia erityispiirteitä ilmentävä maisema.
Maisema-alue, luonnonsuojelulain nojalla
perustettu
Luonnonsuojelulain 32–33 §:n tarkoittama luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden
erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi
ympäristöministeriön tai alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä perustettu maisema-alue.
Maisemamaakunta
Suomi on jaettu kymmeneen luonnonpiirteiltään
yhtenäiseen maisemamaakuntaan. (Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, ympäristöministeriö, mietintö 66/1992.)
Eurooppalainen maisemayleissopimusEuroopan neuvosto hyväksyi kansainvälisen vuonna
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2004 voimaan tulleen maisemansuojelua, -hoitoa
ja -suunnittelua koskevan yleissopimuksen. Siitä
käytetään myös lyhennystä Euroopan maisemasopimus tai Firenzen sopimus 2000. Sopimuksessa
käytettyjen käsitteiden sisältö vastaa tässä käytettyjä Suomessa vakiintuneita käsitteitä.

Rakennetun kulttuuriympäristön
käsitteitä
Rakennettu kulttuuriympäristö,
rakennusperintö
Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun
ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen
historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen,
pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esim. kadut tai kanavat). Rakennusperintö on
pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, joskus käsitettä käytetään tarkoittaen erityisesti vanhoja rakennuksia.
Rakennusperinnön hoito
Rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen huomioon ottavaa käyttöä, huoltoa, korjausrakentamista, täydennysrakentamista ja muuta ympäristön muuttamista.
Rakennetun ympäristön vaaliminen
Käsite esiintyy maankäyttö- ja rakennuslain 39
§:ssä ja 54 §:ssä yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimuksissa. Yleiskäsitteenä käytetään
tarkoittamaan rakennusperinnön hoitoa, korjausrakentamista, tutkimus- ja selvitystoimintaa, tiedon tuotantoa sekä hallinnon toimenpiteitä, kuten
rakennussuojelua.
Rakennusinventointi
Yksittäiseen rakennukseen ja sen sisätiloihin, materiaaleihin ja kiinteään sisustukseen kohdistuva
tutkimus. Siinä kerätään, järjestetään ja tuotetaan
tietoa rakennuksen nykytilasta ja siihen johtaneista syistä.
Ks. myös inventointi ja kuntotutkimus
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Dokumentointi ja tallennus
Kulttuuriperinnön fyysisten ominaisuuksien tallentamista lähinnä mittaamalla tai valokuvaamalla
ja näytteiden avulla. Dokumentointi liittyy yleensä
restaurointi- tai inventointiprosessiin.
Rakennushistoriaselvitys
Rakennusryhmän, rakennuksen tai sen osan historian, käytön muutosten ja fyysisten ominaisuuksien selvittäminen arkistomateriaalin ja kenttätöiden
avulla.
Kaupunkikuva, taajamakuva
Rakennetun ympäristön ja kaupunki- tai taajamatilan visuaalisesti hahmotettava ilmiasu.
Ympäristökuva
Ks. kaupunkikuva, taajamakuva ja maisemakuva.
Historiallinen kerroksisuus
Alueen tai kohteen ominaispiirre, kun alueella tai
kohteessa on näkyvissä/koettavissa eri aikakausien rakenteita, materiaaleja, tyylipiirteitä tms., jotka
ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta.
Rakennusmuistomerkki
Rakennus, jolla on erityistä merkitystä historiansa,
identiteetti- ja symboliarvonsa, laatunsa tai muun
poikkeuksellisuutensa vuoksi. Monumentti on
käsitteen yleisesti käytetty synonyymi. Käsite ei
viittaa mihinkään tiettyyn määriteltyyn kohdejoukkoon.
Historiallinen puisto tai puutarha
Puutarha tai puisto, jonka toteuttamisessa on sovellettu puutarhataiteen erilaisia tyylejä ja muoti-ilmiöitä. Historiallisuudelle ei ole vakiintunutta
aikarajaa.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisussa
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luet-

teloidut alueet ja kohteet. (Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16/1993). Ne ovat
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (30.11.2000)
kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevissa erityistavoitteissa tarkoitettuja alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia.
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä ilmentävä
rakennettu kulttuuriympäristö.
Rakennussuojelu
Rakennussuojelulain 1 §:n mukaan kansallisen
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita.
Rakennussuojelulain mukaan (3–4 §) suojelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain säännösten
nojalla asemakaavalla, rakennussuojelulailla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla
asetuksella tai kirkkolailla.
Ks. kaavasuojelu
Kaavasuojelu
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoissa rakennetun kulttuuriympäristön ominaisluonteen
ja erityispiirteiden säilymisen turvaamiseksi annettavat suojelumääräykset ja -merkinnät, SR, sr
tai /s-merkintä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen
turvaamiseksi voidaan antaa maakuntakaavassa
(30 §), yleiskaavassa (41 §) ja asemakaavassa (57 §)
suojelumääräyksiä.
Suojelumääräys
Rakennussuojelupäätöksessä tai kaavassa maankäyttö ja rakennuslain 30, 41 ja 57 §:n nojalla annettu suojelun sisällön sanallinen määrittely, miten
säilyminen turvataan.
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Kansallinen kaupunkipuisto
Maankäyttö- ja rakennuslain (68–70 §) nojalla perustettu kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan
alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen
liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi perustettu alue.
Museotie
Tiehallinnon tieliikenteen kehityksen erityispiirteiden säilyttämiseksi määrittelemät museotiet ja -sillat (58 museotietä ja -siltaa, vuoden 2005 tilanne).

Korjausrakentamisen käsitteitä
Kuntoarviointi
Rakennetun kiinteistön, rakennuksen tai sen osan
kunnon ja korjaustarpeiden selvittäminen. Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia
ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia menetelmiä. Kuntoarviota voidaan käyttää kunnossapitosuunnitelman tai korjausohjelman lähtötietoina,
joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmana.
Ks. myös selvitys.
Kuntotutkimus
Rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkinta korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksessa otetaan näytteitä ja tehdään mittauksia
myös rakenteiden sisältä.
Energiakatselmus
Energiankulutukseen ja -säästömahdollisuuksiin
keskittyvä selvitys. Energiakatselmus voi sisältää
myös selvityksen veden- ja sähkönkulutuksesta
sekä niiden säästömahdollisuuksista. Katselmus
tehdään usein kuntotutkimuksen yhteydessä. Vastaavanlaisia katselmuksia on myös putkistoille ja
sähkölaitteille.
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Kunnossapitosuunnitelma
Tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Se laaditaan kuntoarvioinnin perusteella ja sitä käytetään
korjausohjelman lähtötietoina.
Korjausohjelma
Kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien
ja omistajien tarpeet. Korjausohjelma muodostaa
yleensä perustan kunnossapitoon liittyvälle talousarviolle. Korjausohjelmassa tulisi eritellä tarvittavat korjaus-, ym. toimenpiteet ajoituksineen. Ks.
myös kuntoarvio, kuntotutkimus ja kunnossapitosuunnitelma.
Huoltokirja
Kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n tarkoittama rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon
liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja.
Huoltokirja on kiinteistön ylläpidon työkalu ja se
on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava
kaikista rakennusluvan alaisista uudisrakennus- ja
peruskorjaushankkeista.
Kunnostus, kunnostaminen
Toimenpide, jossa kohde saatetaan esimerkiksi käytön tai säilymisen kannalta riittävään kuntoon.
Kunnossapito
Kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen
suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.
Korjaus, korjaaminen
Viallisen rakenteen, osan tai laitteen korjaaminen
tai vaihtaminen toimivaan, käyttökelpoiseksi saattamista. Käytetään myös yleiskäsitteenä tarkoittamaan kaikkia rakennukselle tehtäviä toimenpiteitä. Ks. myös kunnostus.
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Vuosikorjaus
Vuositalousarvioon sisältyvä tavanomainen kiinteistön korjaus. Korjaukset voivat olla joko kuntoarvion perusteella ennakoituja tai ennakoimattomia.

Konservointi
Konservointi on rakennuksen, rakennusosan tai
pintakäsittelyn suojaamista tuhoutumiselta ja niissä olevien vikojen korjaamista konservoinnin asiantuntijan toimenpiteillä.

Uusiminen
Toimenpide, jossa kohde tai merkittävän monet
sen osista korvataan uusilla.

Rekonstruointi
Rakennuksen tai rakennuksen osan rakentaminen
uudelleen säilyneiden osien ja/tai asiakirjojen perusteella.

Korjausrakentaminen
Tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea toimintaa, jolla
rakennuksen tai sen osien kuntoa ylläpidetään tai
parannetaan paremmin soveltumaan tarkoitukseensa. Korjausrakentamista on esimerkiksi kunnossapito, kunnostus, peruskorjaus, saneeraus,
perusparannus ja restaurointi. Uudistustyö, jossa
vanhan tilalle rakennetaan nykyaikaisempi laite
tai rakennelma, on korjausrakentamista, samoin
kuin rakennuksen tai kohteen käyttötarkoituksen
tai käyttötavan muuttaminen.
Peruskorjaus
Suhteellisen suurena hankkeena toteutettava korjausrakentaminen. Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi korjata rakennusta, rakennuksen osia tai
taloteknisiä järjestelmiä tai laitteita.
Perusparantaminen
Korjausrakentaminen, jossa kohteen laatutaso
nostetaan olennaisesti alkuperäistä paremmaksi.
Hankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa rakennuksen energiataloutta, liittää rakennus vesi- ja
viemäriverkkoon tai varustaa se hissein tai uudenaikaisella tietotekniikalla. Perusparannushankkeisiin voi sisältyä myös kunnossapidolle tyypillisiä
toimenpiteitä. (Vrt. peruskorjaus)
Restaurointi, entistäminen
Korjaus, joka tähtää rakennettuun ympäristöön tai
rakennukseen sisältyvien antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen. Korjauksessa
käytetään konservoivia toimenpiteitä.

Arkeologisen perinnön käsitteitä
Kiinteä muinaisjäännös = muinaisjäännös
Muinaisjäännökset ovat maisemassa tai maaperässä säilyneitä rakenteita ja kerrostumia, jotka ovat
syntyneet paikalla kauan sitten eläneiden ihmisten
toiminnasta. Kiinteät muinaisjäännökset ovat usein
maastossa silmin havaittavissa ja selvästi erottuvia, kuten esimerkiksi hautaröykkiöt, uhrikivet,
linnavuoret, jätinkirkot, jatulintarhat ja puolustuslaitteet. Toisena ryhmänä ovat maan pinnan alla
olevat kiinteät muinaisjäännökset, kuten asuin- ja
työpaikat sekä ruumishaudat. Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja.
Laissa käytetään sekä kiinteä muinaisjäännös että
muinaisjäännös -käsitettä tarkoittamaan samaa asiaa. Sellaiset laivan ja muun aluksen hylyt, joiden
voidaan olettaa olleen uponneena yli 100 vuoden
ajan, rinnastetaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin.
Esihistoriallisen ajan muinaisjäännös
Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset ovat ajanjaksolta, jolta ei tunneta kirjallisia lähteitä ja jonka
asutusta ja oloja koskevat käsitykset perustuvat
arkeologian menetelmillä saatuihin tutkimustuloksiin.
Historiallisen ajan muinaisjäännös
Historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat ajalta,
jolta on kirjallisia lähteitä. Kohteita voi olla hyvin
monenlaisia, esimerkiksi autioituneet keskiaikaiset
kylänpaikat, kaupunkien arkeologiset kerrostumat
ja ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet.
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Kohteen muinaisjäännösluonne ratkaistaan tyyppi- ja tapauskohtaisesti.
Vedenalainen muinaisjäännös
Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat sellaiset laivan tai muun aluksen hylyt ja hylyn osat, joiden
voidaan olettaa olleen uponneina yli 100 vuoden
ajan sekä muut aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovat ihmisen tekemät vedenalaisrakenteet.
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Liite 4
Lisätietoa, tehtyjä ohjelmia ja kirjallisuutta

Internet -sivustoja
www.rakennusperinto.fi – on Museoviraston ja ympäristöministeriön tuottama portaali. Sivuston pääsisältöalueet ovat Rakennusperintömme, Säilyttäminen ja suojelu
sekä Hoito ja korjaaminen.
www.nba.fi on Museoviraston verkkopalvelu.
www.ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen
verkkopalvelu.
www.kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä.
Sinne on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut.
www.palkka.fi on verohallituksen internetissä toimiva
palkanlaskentapalvelu pienyrityksille, yhdistyksille ja
kotitalouksille.
www.hankinnat.fi on Kuntaliiton ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu, jossa on tietoa julkisten hankintojen
hyvistä käytännöistä.
www.kulttuuriymparisto.nba.fi on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja
rakennetuista ympäristöistä.

Kuntien kulttuuriympäristöohjelmia
Akaan kulttuuriympäristöohjelma. Akaan kulttuuriympäristöhanke Akku. Toimintaraportti 2006-2007. Anna LyyraSeppänen. Akaan kaupunki, Pirkanmaan ympäristökeskus, VASKE 2007.
Alavuden kulttuuriympäristön hoito. Ulla Räihä. Suomen
ympäristö 156. Ympäristöministeriö 1997.
Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Annu Tulonen. Suomen ympäristö 200. Ympäristöministeriö 1998.
Auttoisten-Neroskulman ja Vesijaon-Porasan kyläympäristöohjelma. Paula Salomäki ja Timo Tervo. Alueelliset ympäristöjulkaisut 119. Hämeen ympäristökeskus ja Padasjoen
kunta 1999.
Enon kulttuuriympäristöohjelma. Virroilta ja vaaroilta. Mauri
Mönkkönen. Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa -hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003.
Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö
540. Ympäristöministeriö 2002.

Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma. Toisten nurkista. Eino
Merilä. Hailuodon kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003.
Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 35. Keski-Suomen ympäristökeskus 1997.
Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelman jatko-osa. Kylään
asemalle. Virva Savolainen, Matleena Muhonen ja Saija
Silén. Keski-Suomen ympäristökeskus 2005.
Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö
259. 1998.
Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristöohjelma.
Hyvinkään kaupunki 2000.
Iisalmen kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. Moniste. Iisalmen kaupunki 1998.
Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 90.
Ympäristöministeriö 1997.
Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, vaihe I.
Järvenpään kaupunki 2000.
Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, vaihe II.
Järvenpään kaupunki 2003.
Kaavin kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 212.
Ympäristöministeriö 1998.
Kajaanin kaupungin ympäristönhoidon suunnitelma. Määräaikaisjulkaisut 14. Kajaani Kaupunkisuunnittelutoimisto
1983.
Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelma.
2002.
Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö
127. Ympäristöministeriö 1997.
Karinaisten kulttuuriympäristöohjelma. Arkkitehtitoimisto
Lehto Peltonen Valkama Oy. Yhteishanke; Karinainen,
Lieto, Mellilä ja Pöytyä, Euroopan Unioni, Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja VarsinaisSuomen Liitto 2002.
Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma. Lakeuden äärellä,
kaupungin naapurina. Timo Paakki (toim.). Kempeleen
kaupunki, Kempele 2008.
Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Keravan kaupunki 2003.
Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma. Rannoilta kyläteille.
Leena Lusa. Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa
-hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2004.
Keuruun kulttuuriympäristöohjelma. Ikkuna kotiseudulle.
Virva Savolainen ja Mirjami Kolehmainen. Keski-Suomen
ympäristökeskus ja Keuruun kaupunki 2005.
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Kiihtelysvaaran kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 375. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1999.
Kinnulan kulttuuriympäristöohjelma. Kolmen maakunnan
rajalla. Saija Silén, Anna Naukkarinen, Maija Mussaari ja
Nina Äijälä. Keski-Suomen ympäristökeskus. 2007.
Kiteen kulttuuriympäristöohjelma. Arvokasta Kiteellä. Marianne Rautiainen. Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa -hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003.
Kittilän kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 289.
Ympäristöministeriö 1998.
Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito. Kiuruveden
kaupunki, Tekninen palvelukeskus 2002.
Kontiolahden kulttuuriympäristöohjelma. Kaskesta kasvuun.
Osmo Karttunen. Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa -hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2004.
Kuhmon kulttuuriympäristöohjelma. Kuhmo – Rajalla. Kainuun ympäristökeskus 2006.
Kulturmiljöprogram för Kaskö. Rose-Marie Back. Kaskö 2004.
Kuopion kulttuuriympäristö – Strategia ja hoito-ohjeet. Kuopion kaupunki, Kuopio 2008. Ohjelman pääjulkaisukanava
www.kulttuuriymparisto.kuopio.fi
Kuopion rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen hoitoohjelma. Kuopion kaupunki 1995.
Kuusamon kulttuuriympäristöohjelma. Selkospitäjästä luonto- ja matkailukaupungiksi. Kuusamon kaupunki 2006.
Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma. Teiden varsilla ja
vesireiteillä. Eija Teivas. Lempäälän kunta. Lempäälä 2006.
Leppävirran ja Varkauden kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. Tapani Rauramo. Leppävirran kunta ja Varkauden
kaupunki 2001.
Liedon kulttuuriympäristöohjelma. Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy. Yhteishanke; Karinainen, Lieto,
Mellilä ja Pöytyä, Euroopan Unioni, Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen
Liitto 2003.
Mellilän kulttuuriympäristöohjelma. Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy. Yhteishanke; Karinainen, Lieto,
Mellilä ja Pöytyä, Euroopan Unioni, Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen
Liitto 2002.
Mikkelin Emola. Kulttuuriympäristöohjelma ja rakentamisohjeet. Tuija Mustonen. Mikkelin kaupunki ja Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen 2005.
Mikkelin Emola. Kulttuuriympäristöohjelmaa taustoittava
historiaosa. Mikkelin kaupunki 2005.
Mäntyharjun kulttuuriympäristöohjelma. Tuija Mustonen.
Suomen ympäristö 191. Etelä-Savon ympäristökeskus ja
Mäntyharjun kunta 1998.
Nivalan Kotila. Kulttuurimaiseman kasvot. Suomen ympäristö 40. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1996.
Nokian kulttuuriympäristöohjelma. Eija Teivas ja Annu
Tulonen. Alueelliset ympäristöjulkaisut 225. Pirkanmaan
ympäristökeskus 2001.
Nurmeksen kulttuuriympäristöohjelma. Katri Nuutinen.
Nurmeksen kaupunki 1998.
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Oriveden kulttuuriympäristöohjelma. Kumpuja ja kivinavettoja. Eija Teivas. Oriveden kaupunki 2003.
Paalasmaan kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. Juuan kunta
1996.
Paltamon kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 200. Kainuun ympäristökeskus 2001.
Pankakosken kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. Lieksan
kaupunki, kaavoitusosasto 1995.
Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. Saija Silén. KeskiSuomen ympäristökeskus. 2007.
Piikkiön kulttuuriympäristöohjelma. Viri Teppo-Pärnä ja
Seppo Pärnä. Suomen ympäristö 298. Lounais-Suomen
ympäristökeskus ja Piikkiön kunta 1999.
Pispalan kulttuuriympäristöohjelma. Pieni punainen kirja.
Pasi Virtamo. Pispalan asukasyhdistys 2005.
Pöytyän kulttuuriympäristöohjelma. Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy. Yhteishanke; Karinainen, Lieto,
Mellilä ja Pöytyä, Euroopan Unioni, Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen
Liitto 2002.
Rantsilan kulttuuriympäristöohjelma. Frantsilasta Rantsilaan
– kulttuuriympäristöohjelma. Marja Kuipers. Diplomityö,
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto. 10.5.2007.
Ristijärven kulttuuriympäristöohjelma. Nella Mikkonen.
Alueelliset ympäristöjulkaisut. Kainuun ympäristökeskus
2002.
Ruukin kulttuuriympäristöohjelma. Irene Kujala. Tampereen
yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PohjoisPohjanmaan museo 2006.
Rääkkylän kulttuuriympäristöohjelma. Suuret selät. Outi
Suoranta. Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa
-hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003.
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma. Saija Silén, Mervi
Koskinen, Anna Naukkarinen ja Nina Äijälä. Keski-Suomen ympäristökeskus. 2007.
Siuntion kulttuuriympäristöohjelma. Kulturmiljöprogrammet
för Sjundeå. Suomen ympäristö 367. Ympäristöministeriö
1999.
Sorsakosken kylän kulttuuriympäristöohjelma. Moniste.
Leppävirran kunta 1997.
Sotkamo – Kainuun etelä. Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma. Kari Tervo. Kainuun ympäristökeskuksen raportteja
1/2008. Kajaani 2008.
Suomussalmen kulttuuriympäristöohjelma. Kotiseutumme
kasvot. Liisa Heikkinen ja Mika Pouke. Alueelliset ympäristöjulkaisut. Kainuun ympäristökeskus 2000.
Suonenjoen keskustan ja Iisveden kulttuuriympäristö. Iiris
Koivula. Alueelliset ympäristöjulkaisut 219. Pohjois-Savon
ympäristökeskus 2001.
Suonenjoen Kutumäen ja Pörölänmäen kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelma. 2000.
Tohmajärven kulttuuriympäristöohjelma. Kotikuusten kunnailla. Päivi Airas-Luotonen. Rakennusperintö kunniaan
Pohjois-Karjalassa -hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2004.
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Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma. Pekka Ilén, Leena Rautavuori ja Eero Salminen.
Suomen ympäristö 40. Ympäristöministeriö 1996.
Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma. Katse Kuukan raitille.
Virva Savolainen. Keski-Suomen ympäristökeskus ja
Uuraisten kunta 2005.
Vaalan kulttuuriympäristöohjelma. Pirjo Siipola. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 205. Kainuun ympäristökeskus 2002.
Valtimon kulttuuriympäristöohjelma. Pasi Siistonen. Selvitys
3. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 1994.
Vesannon Sonkarin ja Tiitilänkylän sekä Rautalammin Kerkonkosken kylä. Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmat
2000.
Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma. Viiden kosken
kuljettamaa. Saija Silén, Nina Andersson. Keski-Suomen
ympäristökeskus. 2007.
Vuolijoen kulttuurimaiseman kerroksia. Päivi Tervonen. Alueelliset ympäristöjulkaisut 316. Kainuun ympäristökeskus
2003.
Ylivieskan seutukunnan kulttuuriympäristöohjelma. Kirkoilta
kareille. Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja
Ylivieska. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen julkaisuja
22. Iisalmi 2005.
Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelma. Huviloita pyyntimailla,
ketoja kaupungin kupeessa. Eija Teivas. Ylöjärven kaupunki 2004.
Ylöjärvi elää kuntaprojekti. Rakennetun ympäristön kehittämisohjelma. Anu Allt. YTK Yhdyskuntasuunnittelun
tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisusarja C 45. TKK
(Teknillinen korkeakoulu) 1998.
Äänekosken kulttuuriympäristöohjelma. Koivistolta Klubinmäelle. Virva Savolainen, Saija Silén, Matleena Muhonen
ja Mari Murtoniemi. Keski-Suomen ympäristökeskus ja
Äänekosken kaupunki 2006.
Alueellisia kulttuuriympäristöohjelmia
Etelä‑Savo ja Itä‑Häme Kulttuuriympäristön hoito‑ohjelma.
Suomen Ympäristö 146. Etelä‑Savon ympäristökeskus
1997.
Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 177. Hämeen ympäristökeskus 2000.
Hämeen kulttuuriympäristöohjelma. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 10/1999.
Keski‑Suomen alueellinen rakennetun ympäristön hoito‑ohjelma. Julkaisu B 23. Keski-Suomen liitto 1992.
Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005-2015. KeskiSuomen ympäristökeskus 2005.
Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Pohjanmaalla.
Lakiaa ja komiaa. Helena Teräväinen. Etelä-Pohjanmaan
kulttuuriympäristöohjelma. Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003.
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma.
Kymenlaakson liitto 1993 B:30.

Lakeuden kulttuuriympäristö ja sen hoito. Liminka Lumijoki
Rantsila Temmes Tyrnävä, Lakeuden seutukunta. Käden
jälki. toim. Anneli Salmela, Pohjois‑Pohjanmaan TE‑keskus
julk. 6/2001. (Ohjelmaan liittyy perusselvitysosa Lakeuden kulttuurimaisema, 1996 sekä 18 kortin ohjekortisto
Perinteisen pihapiirin hoito, 2000.)
Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskuksen
erillisjulkaisu. Lapin ympäristökeskus 1997.
Lounais-Suomi. Ympäristön tila Lounais‑Suomessa 2. Näkökulmia kulttuuriympäristöön. Lounais‑Suomen ympäristökeskus 2001.
Mikkelin läänin kulttuuriympäristön hoito‑ohjelma. Julkaisu
18. Mikkelin läänin maakuntayhtymä 1994.
Pirkanmaan alueellinen kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 275. Pirkanmaan ympäristökeskus
2002.
Pohjois‑Karjalan kulttuuriympäristön hoito‑ohjelma. Monisteita n:o 4. Pohjois‑Karjalan ympäristökeskus 1996.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelma I-III. PohjoisPohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1998.
Pohjois‑Savon kulttuuriympäristön hoito‑ohjelma. Alueelliset
ympäristöjulkaisut 43. Pohjois‑Savon ympäristökeskus
1997.
Satakunta. Kulttuuriympäristöohjelma. Lounais‑Suomen
ympäristökeskus 1996.
Siikajokivarsi EU-kuntoon – Siikajokilaakson kuntien kulttuuriympäristöohjelma 2000–2006. Kestilä Pyhäntä Piippola
Pulkkila Rantsila Ruukki Siikajoki. Siikajokivarren kunnat,
Siikalatvan kehittämiskeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2000.
Uudenmaan kulttuuriympäristöohjelma. Uudenmaan ympäristökeskus – Julkaisuja 5. Sammandrag: Program för kulturmiljön i Nyland. Uudenmaan ympäristökeskus 1996.
Vaasan läänin kulttuuriympäristöohjelma. Suomen Ympäristö
68. Länsi‑Suomen ympäristökeskus 1997.
Vanajaveden laakson esihistoria, maisema, rakennettu ympäristö ja luonto. Alueelliset ympäristöjulkaisut 245. Hämeen
ympäristökeskus 2002.
Varsinais-Suomen alueellisen rakennusperinnön hoito-ohjelmakokeilun raportti. Julkaisusarja n:o 60. Turun ja Porin
lääninhallitus 1992.
Varsinais-Suomi Kulttuuriympäristöohjelma. Julkaisusarja 98.
Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto 1995.
Ylivieskan seutukunta. Alavieska Kalajoki Merijärvi Oulainen
Sievi ja Ylivieska. Kirkoilta Kareille. Pohjois-Pohjanmaan
TE-keskuksen julkaisuja 22. Iisalmi 2005.
Kulttuuriympäristöä koskevia julkaisuja
Hamari, Pirjo & Ranta, Helena (toim.) (2001). Maiseman
muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset.
Museovirasto. Helsinki.
Heikkilä, Tapio (2001). Suomalainen kulttuurimaisema. Tammi, Helsinki.
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Lehtinen, Leena (2005). Karttojen kertomaa. Vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan. Genimap, Helsinki.
Luostarinen, Matti ja Yli-Viikari, Anja (toim.) (1997). Maaseudun kulttuurimaisemat. Rural Landscapes in Finland.
Maatalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus.
Suomen ympäristö 87. Sulkava.
Maaranen, Päivi & Kirkinen, Tuija (toim.) (2000). Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Museovirasto, arkeologian osasto. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Museovirasto & ympäristöministeriö (1993). Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian
osaston julkaisuja 16. Helsinki.
Mökkönen, Teemu (2006). Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista.
Suomen ympäristö 34/2006. Helsinki.
Niukkanen, Marianna (2004). Kaupungit muinaisjäännöksinä
– kaupunkiarkeologia Suomessa. Städerna som fornlämningar – stadsarkeologi i Finland. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 25. Helsinki.
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto (1992). Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosaston mietintö 66/1992.
Painatuskeskus Oy, Helsinki.
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto (1992). Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.
Painatuskeskus Oy, Helsinki.
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