3. Kulttuuriympäristöstrategia
Kulttuuriympäristöstrategia on kulttuuriympäristöohjelman tärkein osa. Tässä osassa on
koottu tiiviisti yhteen, miten Keuruulla toimitaan kulttuuriympäristön hoidon hyväksi
lähivuosina. Toimenpiteiden määrittelyn pohjana on ollut liitteenä oleva swot-analyysi
Keuruun kulttuuriympäristöstä. Kulttuuriympäristöohjelman toimenpiteiden tekijäksi
on tässä usein määritelty kaupunki. Kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisessä avainasemassa ovat kuitenkin asukkaat, kohteiden omistajat, kaavoitusprosessien osalliset ja
järjestötoimijat. Heidän toimintansa vaikuttaa kaikkein merkittävimmin siihen, millaisen kulttuuriympäristön me jätämme perinnöksi.

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS, -TIEDOTUS, -TIETOISUUS
tavoite 2010
Kulttuuriympäristöohjelman
kasvatusmateriaalia
hyödynnetään kouluissa
Tietoisuus kulttuuriympäristöstä paranee

toimenpiteet
koulujen ja päiväkotien kulttuuriympäristötöistä
näyttely keväällä 2006
opetusmateriaalia käytetään kouluissa
koululaisten kotiseutukierrosta kehitetty ja kaikki
5.luokkalaiset tekevät kierroksen
kulttuuriympäristökohteita on merkitty maastoon
kulttuuriympäristöohjelman pitäminen esillä ja
tiedotus
kulttuuriympäristön esille tuominen luottamushenkilökoulutuksessa

toteuttaja
koulut, päiväkodit
Keuruun museo
koulut
Keuruun museo
koulut
kaupunki
omistajat
kaupunki/ kulttuuriympäristöryhmä
kaupunki/ympäristötoimi

aikataulu
2006
2006-2010
2010
2006
2010
2006

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO
tavoite 2010
Kaavoitus tukee kulttuuriympäristön säilymistä

Keuruulla toimii oma
kulttuuriympäristöryhmä

Kulttuurimaisemasta
pidetään huolta

Vajaakäyttöisille rakennuksille on etsitty uutta käyttöä

toimenpiteet
Tarkastellaan Keskustassa ja Haapamäellä
yhtenäisenä säilyneiden asuinalueiden ja yksittäisten arvokkaimpien kohteiden asemakaavoitustilannetta
Kyläyleiskaavoituksella edistetään kulttuuriympäristön arvojen säilymistä
Ryhmä on asetettu, sillä on toimintasuunnitelma
ja sen kokoon kutsumisesta on sovittu
Ryhmä seuraa Keuruun kulttuuriympäristöohjelman toteutumista hallintokunnittain ja vastaa
sen päivittämisestä
Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksen avulla
pyritään säilyttämään arvokkaimmat peltoalueet
avoimina
Maa- ja metsätaloutta ohjataan huomioimaan
maisema-arvot
Kaupungin puistosta ja viheralueista pidetään
hyvä huoli
Tyhjillään olevia kiinteistöjä kartoitetaan aktiivisesti ja niiden vuokraukseen ohjataan

toteuttaja
kaupunki/kaavoitus

aikataulu
2010

kaupunki/kaavoitus

2010

kaupunki
/ympäristönsuojelu
kaupunki
/ympäristönsuojelu

2006

kaupunki/kaavoitus

2006-2010

kaupunki /maataloustoimi 2006-2010
kaupunki

kaupunki
hankkeet
kyläyhdistykset
ratahallintokeskus
kaupunki/
Rakentajia ohjataan vanhojen rakennusten
Rakentamisen ohjauksessa
huomioidaan kulttuuriympä- korjaamisessa ja uuden rakentamisen sopeuttami- rakennusvalvonta
sessa olemassa olevaan kulttuuriympäristöön
ristö
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2006-2010

2006-2010
2006

2006-2010

TIETO
tavoite 2010
Kulttuuriympäristötietoa on
saatavilla

Tieto rahoituksesta kulttuuriympäristön hoitoon on
saatavilla
Kulttuuriympäristötietoa
kerätään

toimenpiteet
Kulttuuriympäristötietoa viedään kunnan paikkatietojärjestelmään
Tieto tehdyistä selvityksestä ja inventoinneista on
kerätty yhteen
Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kulttuuriympäristöön liittyvään koulutukseen
Kulttuuriympäristöohjelmaan koottua rahoitustietoa hyödynnetään ja päivitetään
Keuruun museon selvitysmahdollisuudet hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä tiedottamisessa
modernin rakennusperinnön inventointi käynnistetään

toteuttaja
kaupunki
/kaavoitus
kaupunki
/kulttuuriympäristöryhmä
kaupunki
kaupunki
/rakennusvalvonta
/maataloustoimi
Keuruun museo
kaupunki
K-S museo

aikataulu
2006
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006

Huttulan entistä koulua
on kunnostettu YTY-projektin voimin vuosina
2003-2005. Koulu on nykyään leirikeskuskäytössä. (LB)
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LIITTEET
LIITE 1
OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
(Keuruun alkeisopetuksen opetussuunnitelma 9.04.2003)

1.
L
U
O
K
K
A

oppiaineet
ympäristö- ja
luonnontieto

kuvataide
ympäristö- ja
luonnontieto

2.
L
U
O
K
K
A

kuvataide

tavoitteet
- Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa
ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
ihmisiä.
- Saada elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja
rakennetusta ympäristöstä
- Tutustua käsitteisiin, ilmiöihin ja tapahtumiin ja oppii luokittelemaan niitä
Kuvataiteessa ohjataan lasta katsomisen ja
näkemisen taitoihin kuvien, taiteen ja ympäristön avulla.
- Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa
ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
ihmisiä.
Oppilas:
- Hankkii tietoja luonnosta ja rakennetusta
ympäristöstä eri tavoin
- Pohtii hyvän ympäristön merkitystä ja
opettelee toimimaan siinä vastuullisesti
Kuvataiteessa ohjataan lasta katsomisen ja
näkemisen taitoihin kuvien, taiteen ja ympäristön avulla.

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Tutustuminen koti- ja kouluympäristöön
- Ruoan alkuperään ja tuottamiseen tutustuminen

- Luontoon ja rakennettuun ympäristöön tutustuminen
- Lähellä oleviin keuruulaisiin elinympäristöihin
tutustuminen (metsä, pelto ja järvi)
- Ruoan tuottamiseen tutustuminen lähiseudulla
- Luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman
ympäristön tunnistaminen
- Tutustuminen erilaisiin maisemiin lähistöllä
(järvet, joet, mäet)
- Luontoon ja rakennettuun ympäristöön tutustuminen
- Museo- ja näyttelyvierailut ja keuruulaisen
taiteilijan työhön tutustuminen mahdollisuuksien
mukaan

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
3. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004)
oppiaineet
ympäristö- ja
luonnontieto
3.
L
U
O
K
K
A
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kuvataide

tavoitteet
Oppia
- hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä
havainnoimalla ja tutkimalla
- tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen sekä kuvailemaan ja luokittelemaan
havaintojaan.
- käyttämään kartastoa
- esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen
ilmiöihin liittyvää tietoa
Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen ja
tutkiminen
- karttaan tutustuminen
- kotiseutuun ja omaan maakuntaan tutustuminen:
niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu
ympäristö ja ihmisen toiminta
- vastuu ympäristöstä: Oppilasta ohjataan havainnoimaan ympäristössä
tapahtuvia muutoksia, selvittämään niiden syitä ja
seurauksia
- oppia huolehtimaan ympäristönsä viihtyisyydestä
ja toimivuudesta
- lähiympäristön luonto ja rakennukset

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
4. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004 ja koulukohtaisesta esimerkkinä Keuruun ala-asteen opetussuunnitelma 28.7.2004)

4.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
Kulttuurikasva- - Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja
rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
tus
ihmisiä.
- Saada elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja
rakennetusta ympäristöstä
- Tutustua käsitteisiin, ilmiöihin ja tapahtumiin
ja oppii luokittelemaan niitä
kuvataide
Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn
Oppia
ympäristö- ja
- Tuntemaan luontoa ja rakennettua ympärisluonnontieto
töä, havaitsemaan omassa elinympäristössään
tapahtuvia muutoksia
- Luokittelemaan ja vertailemaan sekä kuvailemaan havaintojaan
- Lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
- Osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta
luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan ja
osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy

ympäristökasva- - Oppia arvostamaan luontoa ja elämää
tus
- Ymmärtää ihmisen riippuvuuden luonnosta
- Omaksua vastuullisen asenteen toimia ympäristöystävällisesti.

- ekologinen elämäntapa
- kulutuksen säännöstely
- kierrätys
- uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen
- jokamiehen oikeuden ja velvollisuudet
- ajankohtaisten ympäristöasioiden pohtiminen

- Tutustuminen koti- ja kouluympäristöön
- Ruoan alkuperään ja tuottamiseen tutustuminen

-Suomalainen arkkitehtuuri ja muotoilu (esim.
Keuruun vanha kirkko)
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OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
5. ja 6. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004

5.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
biologia
- Toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaantiede
maan lähiympäristöstään ja suojelemaan
luontoa
- Osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja
suojella
kuvataide
- Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää
todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn,
- Opitaan katsomisen ja näkemisen taitoa, ja
siten herkistetään lapsen havaintokykyä.
- kannustetaan oman ympäristön viihtyisyydestä huolehtimiseen
historia
- Oppia tunnistamaan muutoksia oman
perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään
käsityöt

kulttuurikasvatus
ympäristökasvatus
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- Perehtyä suomalaiseen ja soveltuvin osin
myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin
- Perehtyä perinteiseen ja nykyaikaiseen
teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin
kuten 4. luokalla
kuten 4. luokalla

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen
ja ohjattu kasvien kerääminen
- Elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä
puutarhan antimet
- eliöiden elinympäristöjen kuten metsan ja suon
tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
-Maiseman piirtäminen
-Suomen esihistoriallinen taide
-Suomen esihistorialliset esineet ja asumukset
- Suomen taide esihistoriasta keskiaikaan
-Pienoismallien rakentaminen
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja
rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet
muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
- rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä
niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti

kuten 4. luokalla
kuten 4. luokalla

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
7- 9. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004)

7.
9.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
Biologia
- ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja
muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin
- korostetaan ihmisen vastuuta luonnon
monimuotoisuuden suojelussa
- oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja
halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri
muotoja kasvaa.
- ohjataan havainnoimaan ympäristössä
tapahtuvia muutoksia, selvittämään niiden
syitä ja seurauksia
- opitaan tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden vaikutuksia ja
esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
Maantieto
- kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja
sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta
globaalille tasolle saakka
- tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.
Oppia
- ymmärtämään joidenkin maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia maisemassa
- ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan
vuorovaikutuksia sekä tietämään syitä, jotka
ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista
- tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä
- tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
Historia
- kasvaa vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä
kriittisesti
- ohjataan ymmärtämään kotiseudun kulttuuri
osana maamme historiallista kehitysprosessia
Suomen ja kotiseudun historian tuntemus
kehittää oppilaan identiteettiä

Kuvataide

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
- Kotiseudun keskeisten metsän kasvi- sieni- ja
eläinlajien tunnistaminen ja
luokitteleminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
- Maa- ja metsätalouden ammatteihin ja alan
ympäristö- ja muihin vaikutuksiin tutustuminen (v)

- Euroopan karttakuvan, luonnonolojen,maiseman
ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden
vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
- Suomen karttakuva ja maisema
- luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus
Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja
perinnemaisemat
- vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön
suunnittelussa ja kehittymisessä
- Oman lähiympäristön tai kotikunnan tutkiminen:
luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö
- Ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti sekä niiden ratkaisumahdollisuudet

- Elämää 1800-luvun Suomessa ja Euroopassa
- Teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
- Murrosten aika Suomessa ja Keuruulla.
- Museokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
- Elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset
ihmisten elämään
- Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

- Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää
todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn,
- Opitaan katsomisen ja näkemisen taitoa, ja
siten herkistetään lapsen havaintokykyä.

-Keskeiset piirteet taiteen historiassa ja nykytaiteessa ajankohtaisin teemoin
-Keskeiset piirteet rakennus- ja muotoilutaiteessa
ajankohtaisin teemoin
-Ympäristö- ja tilataide
-Ympäristöestetiikka ja –etiikka: oman elinympä- kannustetaan oman ympäristön viihtyisyydesristön tarkastelu, arvottaminen ja siihen vaikuttatä huolehtimiseen
minen
- Keuruun rakennusperinteeseen tutustuminen (V)
- Keuruulaiseen puurakentamisen perinteeseen
tutustuminen (v)
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OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
LUKIO
(Keuruun kaupungin lukion opetussuunnitelma)

oppimiskokonaisuus
Biologia

Maantieto

L Historia
U
K
I
O

Kuvataide
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tavoitteet ja opetussisältöjä
Oppilas
- tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin
- kehittää ympäristönlukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia
kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
- tuntee paikallisia ekosysteemeitä ja niiden erityispiirteitä
- hahmottaa ympäristöongelmien paikallisia vaikutuksia ja ymmärtää mitkä ongelmat
koskettavat omaa elinympäristöä
- ohjautuu vaikuttamaan aktiivisesti ympäristöasioissa
- tutustuu paikalliseen luontoon ja sen erityispiirteisiin
- tuntee paikallisia ekosysteemejä ja niiden erityispiirteitä
- oppii tunnistamaan ja keräämään yleisimpiä luonnonkasveja
- hahmottaa erilaisten kasvien elinympäristöjä
Oppilas
-osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa,
niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
- kyky arvioida luonnonvarojen vaikutusta ihmistoimintoihin, ja ihmistoimintojen vaikutusta
ympäristöön ja luonnonvaroihin paranee
- hahmottaa elinympäristön laatuun ja ihmisten vuorovaikutukseen liittyviä ympäristökysymyksiä
- tuntee kestävän kehityksen mallit ja mahdollisuudet, sekä pyrkii toiminnassaan ottamaan
vastuuta ympäröivän maailman kehityksestä
- Oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu
- aluetutkimus-kurssi
Oppilas
- näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana,
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan
historiatietoisuuttaan
- ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
- osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä
- oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
- oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
- ihminen, ympäristö ja kulttuuri- kurssi (esihistoria, maanviljely, teollistuminen)
- taidehistoria-kurssi
Oppilas
- oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa
- tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin historiaa
- tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun
ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
- oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja
- oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta
- arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät,
rakenne, väri, muoto ja materiaali
- maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman
aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
- arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
oppii tarkastelemaan ympäristöä ja sen viestejä
- ympäristö, paikka ja tila -kurssi

LIITE 2

Avustuksia ja tukia kulttuuriympäristön hoitoon
Avustukset ympäristökasvatushankkeille
Ympäristöministeriö myöntää avustuksia järjestöille, kouluille, kunnille ja yksityisille
kulttuuriympäristön vaalimista edistäviin valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
www.ymparisto.fi

Tuki perinnebiotooppien hoitoon, maiseman kehittämiseen ja hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
Tuen perinnebiotooppien hoitoon myöntää alueellinen TE-keskus.
Maatalouden ympäristötuen erityistuki on tarkoitettu maanviljelijälle perinnebiotoopin, arvokkaan viljelysmaiseman tai luonnon monimuotoisuutta ilmentävän kohteen
vaalimiseen ja hoitoon. Kohteisiin, jotka eivät voi saada erityistukea, voi alueellinen
ympäristökeskus myöntää tukea. Maatalousmaiseman hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen voi myös saada maatalouden erityistukea.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.te-keskus.fi

Perinneympäristön vaalimisavustus
TE-keskukset myöntävät avustuksia perinneympäristön vaalimiseen. Tuki on tarkoitettu
maanviljelijälle esimerkiksi tuuli- ja koskimyllyjen, aittojen ja muiden perinteisten
varastorakennusten sekä maisemallisesti arvokkaiden latojen, aitojen ja venevajojen
korjaamiseen.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.te-keskus.fi

Avustus kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen
Kunta voi myöntää korjausavustusta muun muassa kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen vähintään kolmen asunnon rakennuksille.
Lisätietoja saa oman kunnan viranomaisilta.
www.ara.fi
www.ymparisto.fi/asuminen

Avustus rakennusperinnön hoitoon
Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustuksia rakennusperinnön hoitoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ulkopuolisiin, säilyttäviin kunnostuksiin.
Avustuksia rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää yksityisille omistajille, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille sekä kunnille ja kuntayhtymille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon,
suojeluun ja niiden säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin. Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää avustusta myös kulttuurihistoriallisen arvokkaan kohteen hankkimiseksi.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
www.ymparisto.fi

Entistämisavustus
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla suojeltujen sekä
autiokirkkojen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoja saa Museovirastosta.
www.nba.fi
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Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaamislaina
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen kunnostamiseen voi hakea korkotukilainaa TE-keskuksesta. Korjauksen tavoitteena on säilyttää rakennukseen liittyvät arvot ja rakennuksen alkuperäinen henki. Tukea voivat hakea
maatilayrittäjät. Hakemuksia voidaan jättää jatkuvasti.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.mmm.fi
www.te-keskus.fi

Avustus seurantalojen korjaamiseen
Suomen Kotiseutuliitolta voi hakea seurantaloavustusta. Sitä voi saada vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjaamiseen sekä siihen liittyvään selvitys- ja tarkastustyöhön. Rahoituksessa kiinnitetään huomiota sekä rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon että kokoontumistilojen tarpeellisuuteen kansalaistoiminnan
kannalta. Hakuaika on vuosittain syyskuussa.
Lisätietoja Suomen Kotiseutuliitosta.
www.suomenkotiseutuliitto.fi/

Verohelpotukset ja -vähennykset kotitalouksien korjaustöissä
Kotitalousvähennyksenä voi vähentää yrittäjältä ostetun korjaus- ja remonttityön määrästä 60 prosenttia, kuitenkin enintään 1150 euroa / vuosi / henkilö.
Yksityisen työnantajan / kotitalouden ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä rakennusten
korjaamiseen palkattujen työntekijöiden palkasta, jos samalle palkansaajalle maksettu
palkka vuosittain jää alle 1500 euroa.
Lisätietoja saa valtakunnallisesta palvelupuhelimesta 020 466 011.
www.vero.fi/

Työllistämistuki
Työvoimatoimisto myöntää tukea yksityisille työnantajille työvoiman palkkaamiseen.
Lisätietoja saa oman alueen työvoimatoimistosta.
Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämästä Työsuhdepalvelupuhelimesta 0200 66122
saa tietoa muun muassa työlainsäädännöstä, työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta,
vakuutuksista, sotuista ja verotusasioista.
www.mol.fi
www.te-keskus.fi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Ympäristöministeriön harkinnavaraisia valtionavustuksia voi saada muun muassa valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan, saaristoalueiden jätehuoltoon, aluearkkitehtitoimintaan sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden tekemään valistus- ja
neuvontatyöhön. Haku julistetaan syyskuussa ja hakuaika päättyy lokakuun loppuun
mennessä. Keski-Suomen ympäristökeskus myöntää avustuksia muun muassa yleiskaavoitukseen.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä.
www.ymparisto.fi

EU:n rakennerahastojen tuet
Rakennerahastoista voi saada tavoiteohjelmien mukaisiin hankkeisiin osarahoitusta.
Rahoituksen saaminen edellyttää lisäksi kansallista rahoitusta ja hakijan omarahoitusosuutta. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2007 alusta. Tämän julkaisun painamiseen
mennessä ei ollut vielä varmistunut millaiset EU-rakennerahastojen rahoitusmahdollisuudet Keuruulla tulevat olemaan.
Lisätietoa saa Keski-Suomen liitosta.
www.eurahoituskeskisuomi.fi
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Maaseudun paikallisten toimintaryhmien rahoitus
Maaseudulla toimintaympäristön kehittämiseen voi saada rahoitusta paikallisten toimintaryhmien kautta. Jokaisella toimintaryhmällä on oma seudullinen ohjelmansa,
jonka painopisteisiin ja logiikkaan hankkeen tulee sovittua. Toimintaryhmä päättää
hankkeiden rahoituksesta. Sen päätösten lainmukaisuutta valvoo TE-keskuksen maaseutuosasto. Haku on jatkuvaa. Myös paikallisten toimintaryhmien ohjelmakausi päättyy 2006. Keuruu kuuluu Vesuri ry:n toiminta-alueeseen.
Lisätietoja saa TE-keskuksesta ja Vesuri ry:stä.
www.keskisuomenmaaseutu.info

Säätiöt ja rahastot
Säätiöt ja rahastot voivat myöntää rahaa esimerkiksi perinteen keruuseen, kylätapahtumille tai arvokkaan kohteen hoitoon. Yleensä apurahat myönnetään yksittäiselle ihmiselle tai työryhmälle ja niiden hakuajoista kuulutetaan lehdissä. Esimerkiksi KeskiSuomen rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä
tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Päätökset
apurahojen jaosta tekee Keski-Suomen rahaston 12-jäseninen hoitokunta.
Lisätietoja Keski-Suomen rahastosta ja Säätiöpalvelun apurahojen hakuaikaluettelosta.
www.skr.fi/ks

Suloinen maitolaituri Lankkualla Keuruu-Ähtäri –tien
varressa. (VS)
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LIITE 3
SWOT –ANALYYSI KEURUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ
Vahvuudet
- Kulttuuriympäristön kerroksellisuus, vanhan säilyminen
esim. Keuruun keskusta
- Yleinen innostus ja asenteiden muutos; kulttuuriympäristöjen arvostus noussut
- Hoito lisääntynyt ja monipuolistunut
- Hallintokulttuurin ja lainsäädännön muutos: myös yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa, yhteistyö lisääntynyt ja useille näkökulmille on tilaa
- Elinkeinohistoria näkyy maisemassa
- Vanhat rakennukset koetaan kauniiksi
- Yksittäiset hyvin hoidetut kohteet, huippukohteet esim.
vanha kirkko
- Ympäristöön liittyvät tarinat ja kiintymys
- Ympäristön moni-ilmeisyys Keski-Suomessa: monentyyppistä
rakentamista ja taustana moni-ilmeinen luonto ja vesistöt
- Hyvä kulttuuriympäristön inventointitilanne
Mahdollisuudet
- Välittämisen kulttuuri: yhteistyö, ihmiset ja talot, elävä
kylätoiminta
- Yhteistyön ja kansalaistoiminnan lisääntyminen
- EU: tuet, hankkeet
- Hyvä suunnittelu
- Ympäristökasvatus: lasten ja nuorten innostus ja osaaminen
- Juurien etsiminen trendinä
- Osaamisen lisääntyminen; perinnetietous, korjausmenetelmät
- Tiedon keräämisen ja jakamisen mahdollisuuksien parantuminen tekniikan kehittymisen myötä (esim. internet)
- Kulttuuriympäristön imagoarvon ymmärtäminen
- Muiden esimerkki ja tuki (esim. naapurikunnat, muut maat)
- Kertomusten kautta välittyvät asiat: vanhat ja nuoret
keskustelevat
- Kulttuuriympäristön kohteiden esiintuominen ja konkreettinen osoittaminen (esim. merkityt torpan paikat)
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Heikkoudet
- Raha ratkaisee –tehokkuusajattelu
- Paljon on jo menetetty: purettu, korjattu väärin…
- Vanhat rakennukset monesti vajaakäytössä, mikä monesti
johtaa hoidon laiminlyöntiin
- Karjatalouden muutokset
- Yhteisöllisyyden puute
- Uusi rakentaminen ei välttämättä sovi ympäristöön
- Ei keskustelua ympäristön muutoksista – välinpitämättömyys, ei tietoa vaikuttamisen keinoista
- Ymmärryksen puute, ajattelemattomuus
- Resurssien puute, tukia ei osata hyödyntää
- Laajemmat aluekokonaisuudet löytämättä – arvokohteet
monesti yksittäisiä
- Kokonaisvaltaisen suunnittelun puute
- Kunnossapito ja hoito monen kohteen osalta puutteellista
- Oman tutun ympäristön arvoja ei aina nähdä
Uhkat
- Nopeat muutokset – ei ehditä tajuta, mitä tapahtuu
- Uudet tarpeet
- Raha ratkaisee –asenne porskuttaa edelleen
- EU: suurmaatalous
- Maaseudun autioituminen
- Pusikoituminen jatkuu
- Arvojen tuhoutuminen hoidon puuttuessa
- Metsätalous (kaukomaisemat, perinnemaisemat)
- Elinkeinorakenteen muutos: maatalouden taantuma
- Suunnitelmallisuuden puute, Lyhytjänteisyys
- Kovat arvot jyrää, uuden vaatimus
- Tarinoiden ja kotiseutuhengen katoaminen, perinteen monikansallistuminen, identiteetin häviäminen
- Täydennysrakentaminen voidaan tehdä maisema tuhoten tai
säilyttäen – lisäväki tuo elinvoimaa, mutta miten käy maiseman
- Ei resursseja kulttuuriympäristöstä huolehtimiseen
- Kulkeeko tieto oikein? Puhutaanko samaa kieltä? Asiantuntijoiden ja kansalaisten kohtaamisen puutteet
- Muu tietotulva

