Tammikuu 2020

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöasioiden uutiskirje

Outokummun vanhan kaivoksen aluetta. Kuva Pekka Piiparinen (2019).

Tapahtumat, julkaisut ja muu esittelytoiminta
Lokakuun alussa Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjesti Tohmajärvellä kuntalaisille keskustelutilaisuuden
kulttuuriympäristöasioista. Tilaisuudessa alustukset pitivät Museovirastosta Päivi Kankkunen ja Marja-Leena Ikkala sekä Tohmajärveltä Aino ja Aila Hirvonen. Jälkimmäiset esittelivät Hirvolan tilalla tehtyjä korjauksia.
Lisätietoja: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi.
Syksyllä 2019 Joensuun Carelicumissa järjestettiin luentoja korjausrakentamisesta ja ne jatkuvat vuoden 2020 alussa. Luentosarjan järjestää Joensuun seudun kansalaisopisto ja se suunniteltiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.
Lisätietoja: satu.nevalainen@joensuu.fi.
Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys järjesti Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä elokuun lopussa ensimmäistä kertaa avoimet ovet -tapahtuman. Siinä vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua
Puu-Nurmeksen koteihin ja puutarhoihin. Asukasyhdistyksen lisäksi tapahtuman järjestelyihin osallistuivat
Nurmeksen kaupunki ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy Pikes. Tapahtumassa luennot pitivät Museoviraston intendentti Marja-Leena Ikkala ja puutarha-arkkitehti Saila Routio. Oheistapahtumia olivat muun
muassa tanssityöpajat ja lapsille suunnatut kierrokset. Kävijöitä tapahtumassa oli noin 500. Seuraavan kerran kauppalan ovet aukeavat 22.8.2020. Tällä kertaa luennoitsijoina toimivat Pekka Piiparinen ja Ismo Björn.
Lisätietoja: seppo.laaninen@gmail.com ja meri.rossander@nurmes.fi.
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin Outokummun vanhat talot -tapahtuma, jossa kävi noin
tuhat vierailijaa. Tapahtumassa pääsi tutustumaan kahteenkymmeneen outokumpulaiseen kotiin tai puutarhaan.
Lisäksi kahden edellisvuoden tapaan oli tarjolla myös oheisohjelmaa: professori Marjatta Palanderin karjalan
kieltä ja outokumpulaista paikannimistöä käsittelevä luento, opastettuja kävelykierroksia, markkinatapahtuma
Alatorilla ja ohjelmallinen musiikki-ilta ravintola Vanhalla Kaivoksella. Outokummun vanhat talot -tapahtuma
järjestetään seuraavan kerran 1. - 2.8.2020. Lisätietoja: jaana.pajarinen@hotmail.com ja annukkatiitinen@hotmail.com.
Näyttely Pohjois-Karjalan arkkitehtuurista on esillä Ilomantsin Möhkön ruukkimuseossa 1.6. - 31.8.2020.
Näyttelyn kokoaa Samu Aarnio. Lisätietoja: ulla.vartiainen@ilomantsinmuseo.fi ja samuaarnio@me.com.

Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n
puheenjohtaja Teemu Kuivalainen pitämässä esitelmää Carelicumin auditoriossa. Luento liittyi Joensuun kansalaisopiston korjausrakentamista käsittelevään luentosarjaan. Kuva
Pekka Piiparinen.
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Nurmeksen Kauppalan Avoimet Ovet –tapahtumassa yksi vierailukohde oli entinen rautatieläisten asuinkasarmi. Se
on valmistunut 1910. Rakennuksessa on asunut muun muassa asemamiesten, vaihdemiesten ja veturinkuljettajien
perheitä. Kuva Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys.

Kulttuuriympäristöohjelma
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelmaa ollaan laatimassa ja se julkaistaan vuoden 2021 alussa. Ohjelmassa muun muassa esitellään maakunnan arvokkaita kulttuuriympäristöjä, viranomaistahot, rahoituslähteitä,
säädöspohjaa sekä tavoitteita ja toimenpide-esityksiä kulttuuriympäristöjen vaalimiseksi. Lisäksi ohjelmassa on
muutama artikkeli, jotka käsittelevät ainakin maakunnan taajamia ja maisema-alueita. Lisätietoja: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi.

Rakennusperinnön vaaliminen
Arkkitehtitoimisto Nyström-Petrelius-Penttilän suunnitteleman, vuonna 1905 valmistuneen Nurmeksen
kauppalantalon ulkopuolen remontti on lähes valmis. Alkuperäiseen muotoonsa palautettu jugend-kuisti on
vielä hieman keskeneräinen ja se viimeistellään keväällä. Ensi kesänä kunnostetaan piha-alue ja käynnistetään
sisäpuolen remontti lattioiden purkamisella.
Enon kotiseutumuseolla on kengitetty päärakennusta Museoviraston tuella ja yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Museon ylläpidosta ja aukiolosta vastaa Eno-seura ry. Lisätietoja: enoseura@gmail.com.
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Tulipaloissa on menetetty yhteisöllisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja paljon omaisuutta. Pohjois-Karjalassa lähihistorian suurin menetys on Kiihtelysvaaran kirkon palo syyskuussa 2018. Joulukuussa 2019 julkaistiin Suomen pelastusalan keskusjärjestön uusittu opas kirkkojen paloturvallisuuteen. Seurakunnille tarkoitetun oppaan ovat laatineet yhteistyössä Museovirasto, Kirkkohallitus, Finanssiala ry ja Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö.
Kirkkojen paloturvallisuusopas on ladattavissa seuraavasta linkistä: https://issuu.com/spek_ry/docs/kirkkopaloopas_2019_valmis?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email
Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistötyöryhmä laati vuonna 2019 raportin, joka antaa kokonaiskuvan
kirkon omistamista kiinteistöistä. Samalla raportissa esitetään seurakuntien rakennuskannan supistamista.
Seurakunnilta ja Museovirastolta pyydettiin kesällä 2019 lausuntoa 46 rakennuksesta, joista oli tarkoitus luopua
mahdollisimman nopeasti. Kohteista 12 sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Museoviraston näkemyksen mukaan raportin myötä maakunnassa uhanalaiseen asemaan ovat joutuneet esimerkiksi jälleenrakennuskauden tsasounat
kuten Viekijärven, Vuonisjärven, Petravaaran, Bomban ja Rasimäen tsasounat. Museovirasto pitää pyhäkköjen
myyntiä tai muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen ongelmallisena. Raportin Pohjois-Karjalassa olevista kohteista Museovirasto esittää suojelun piiriin seitsemää rakennusta.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää vuosittain rakennusperinnön hoitoavustuksia. Keväällä 2019
ELY-keskus teki päätökset ja tuolloin korjausavustusta sai kolmetoista kohdetta. Yhteensä avustuksia myönnettiin 45 483,90 euroa. Lisätietoja: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi.
Keväällä 2019 Museovirasto myönsi Pohjois-Karjalaan rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustuksia 69 700 euroa. Lisätietoja: entistamisavustus@museovirasto.fi.
Suomen Kotiseutuliitto myöntää seurantalojen korjausavustuksia.
Lisätietoja: johanna.heikkila@kotiseutuliitto.fi.

Uutta puurakentamista
Pohjois-Karjalassa on toteutettu vuoden 2019 aikana merkittävää puista uudisrakentamista kulttuurihistoriallisiin miljöihin. Nurmeksessa kauppalan alueelle valmistuu Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalojen kolmikerroksinen kohde, sen harjannostajaisia pidettiin joulukuussa 2019.
Pohjoismaiden korkein puinen asuintalo valmistui Joensuussa Penttilän entiselle teollisuusalueelle. 14-kerroksisen kohteen pääsuunnittelija on arkkitehti Samuli Sallinen joensuulaisesta Arcadia Oy arkkitehtitoimistosta.

Havainnekuva Nurmeksen kauppalan alueelle
valmistuvasta puukerrostalosta. Kohteen pääsuunnittelija on joensuulainen arkkitehti Samuli
Sallinen. Kuva Arcadia Oy arkkitehtitoimisto.
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Ilomantsin Sissolan pihapiirin rakennuksiin on uusittu pärekattoja. Pihapiiri on maakunnallisesti arvokas kohde ja
samalla se kuuluu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen osana Mekrijärven
kylää. Kuva Päivi Kankkunen.

Lieksan ortodoksinen seurakuntasali
ja tsasouna on yksi kohde Suomen
ortodoksisen kirkon kiinteistötyöryhmän laatimassa raportissa, jossa
esitettään seurakuntien rakennuskannan supistamista. Lieksan seurakuntasali ja tsasouna on valmistunut
vuonna 1937 ja sen toteuttamiseen vaikuttivat osaltaan 1910- ja
1920-luvuilla rajan takaa Repolasta
Lieksaan paenneet ortodoksit. Kuva
Pekka Piiparinen (2018).
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Maisemat ja perinnemaisemat
Vuoden maisemateko valittiin viidennen kerran. Vuonna 2019 teemana oli Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot. Pohjois-Karjalassa vuoden maisemateko myönnettiin Joensuuhun Noljakan asukasyhdistykselle, joka pitkäjänteisellä, suunnitelmallisella ja säännöllisellä työllä on saanut jättipalsamirintaman kitkettyä Noljakan Natura-alueen niittyjen reunalta kauemmaksi. Talkooporukan tavoitteena on saada
koko Noljakan kaupunginosa vapaaksi jättipalsamista. Vuoden maisemateko –kilpailussa kunniamaininta annettiin juukalaiselle Tuopanjoki Seuralle. Vuonna 2020 vuoden maisemateon teemana on Niityn lumo.
Lisätietoja: paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi.
Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hankkeessa kannustetaan pohjoiskarjalaisia maiseman- ja ympäristönhoitoyrittäjiä ilmoittamaan palveluistaan valtakunnallisiin verkostoihin. Kaikille avoimilta ja maksuttomilta verkkosivustoilta löytyy palveluntarjoajia monenlaisiin töihin, kuten aitojen tekemiseen
ja laiduntamispalveluihin (laidunpankki.fi), vesistöjen ja rantojen hoitoon (muikkusuomi.fi -> Pohjois-Karjala -> niittourakoitsijat) tai metsän- ja luonnonhoitoon (metsakeskus.fi/metsaanfi-toimijat-kartalla).
Lisätietoja: msl.fi/yhteinenymparisto.
Taajamiin niittyjä tai laitumia. Voisiko kaupungin tai kunnan hoitamattoman peltoheiton tai sliipatun puiston muuttaa luonnoltaan monimuotoisemmaksi? Niittäminen tai laiduntaminen voisivat olla ratkaisuja myös
lisäämään alueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Lisätietoja: paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi.
Kesälahden Totkunniemen kylään valmistuu maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Totkunniemi kuuluu sekä maisema-alueen että rakennetun kulttuuriympäristön osalta valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen.
Suunnitelma ilmestyy tammikuussa 2020. Lisätietoja: hanna.keski-karhu@ely-keskus.fi.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus jatkaa maakunnan perinnemaisemien päivitysinventointia vuoden 2019 tapaan myös vuosina 2020 ja 2021. Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska monien aiemmin inventoitujen
kohteiden hoitotilanne ja luontotyyppien tila on muuttunut. Ajantasaista tietoa niin vanhoista kuin aiemmin
inventoimattomista kohteista tarvitaan arvokkaiden perinnemaisemien luontotyyppien ja lajiston tilan arviointia
sekä hoidon suunnittelua ja järjestämistä varten. Perinnemaisemat eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa. Perinnebiotooppeja hoidetaan pääasiassa laiduntamalla ja niittämällä ja niiden hoitoon voi saada rahoitusta maatalouden
ympäristösopimusten kautta. Lisätietoja: hanna.keski-karhu@ely-keskus.fi ja kaisa.rummukainen@ely-keskus.
fi.
Kulttuuriympäristöjen ja maisemien visuaalisen muutoksen seuranta (KuKaMuu) –hanke on
ollut käynnissä vuoden 2019 aikana. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää, testata ja arvioida uusia seurannan menetelmiä kulttuurimaisemien muutoksissa. Hankkeessa on käytetty ilmakuvia ja vanhoja
valokuvia. Tuoreita ilmakuvia on otettu pienoishelikoptereilla eli droneilla. Pohjois-Karjalassa tutkittiin Outokummun vanhan kaivoksen aluetta sekä Ilomantsissa Sonkajan, Kirvesvaaran ja Hakovaaran kyliä. Hankkeen rahoittajana toimi ympäristöministeriö ja sitä ovat toteuttaneet Suomen ympäristökeskus, Museovirasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Hanke päättyy tammikuun 2020 lopussa.
Lisätietoja: mika.pirinen@ely-keskus.fi.
Pohjois-Karjalassa toimii maakunnallinen maisematyöryhmä. Sen tehtävänä on maisema-asioiden edistäminen muun muassa ideoimalla ja verkostoitumalla, tarpeen mukaan se myös toteuttaa hankkeita. Työryhmän
toimintaa koordinoi ELY-keskuksessa Mika Pirinen. Lisätietoja: mika.pirinen@ely-keskus.fi.
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Maaseudun sivistysliiton Erkki Martikainen opastamassa pistoaidan tekemistä Joensuussa Kukkolan tilalla. Kuva Päivi Jokinen.
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Arkeologinen kulttuuriperintö
Koveron kylän historiallisen ajan asutusta tutkittiin viikon ajan koekuopittamalla. Tutkimuksia johti
Ville Laakso. Lisätietoja: paivi.kankkunen@museovirasto.fi.
Museoviraston koekaivausryhmä (Jan-Erik Nyman) kävi tarkastamassa kaksi löytökohdetta Koitajoella. Tutkimusten tuloksena löydettiin kaksi hienoa kivikautista asuinpaikkaa sekä tarkastettiin metalliesineiden löytöpaikka, josta ei kuitenkaan löytynyt muinaisjäännöstä. Lisätietoja: paivi.kankkunen@museovirasto.fi.
Joensuun Saarioisessa koekaivausryhmä (Esa Mikkola) tutki uudelleen rakennettavan saunan ympäristöä.
Saunan ympärillä olevaa esihistoriallisen ajan asuinpaikkaa saatiin rajattua suhteessa rakennustarpeeseen.
Lisätietoja: paivi.kankkunen@museovirasto.fi.
Edellä mainittujen tutkimusten raportit tulevat valmistuttuaan Museoviraston verkkosivuille kulttuuriympäristön palveluikkunaan. Vuonna 2018 ja sen jälkeen valmistuneet raportit arkistoidaan sähköisesti Museoviraston asianhallintajärjestelmään, johon on linkki Kulttuuriympäristön raportit sivulla.
Lisätietoja: paivi.kankkunen@museovirasto.fi.

Kulttuuriympäristötyöryhmät
Pohjois-Karjalassa toimii kaksi kulttuuriympäristötyöryhmää. Suuremmassa ryhmässä jäseniä on muun
muassa viranomaisorganisaatioista, järjestöistä, museoista ja yliopistosta. Tämän 26 hengen työryhmän toiminta-ajatuksena on toimia tietoa jakavana, ideoivana, keskustelevana ja verkostoituvana elimenä. Työryhmä pyrkii
kokoontumaan eri kunnissa, jolloin sillä on mahdollisuus tutustua kokouspaikkakunnan kulttuuriympäristöihin.
Seuraava kokoontuminen on keväällä 2020 Nurmeksessa. Työryhmää koordinoi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa Pekka Piiparinen. Lisätietoja: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi.
Pienempi kulttuuriympäristötyöryhmä koostuu virkamiehistä. Sen tehtävänä on edistää käytännönläheisempiä Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöihin liittyviä asioita. Vuonna 2019 näitä olivat muun muassa toimiminen laadinnassa olevan maakunnallisen kulttuuriympäristöohjelman ohjausryhmänä ja rakennusinventointitietokannan hankkimisen tutkiminen. Virkamiestyöryhmä kokoontuu muutaman kuukauden välein. Työryhmää
koordinoi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa Pekka Piiparinen. Lisätietoja: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi.

Pohjois-Karjalan
kulttuuriympäristötyöryhmän jäseniä ja
Tohmajärven edustajia
tutustumassa linja-autolla Tohmajärven
monipuolisiin kulttuuriympäristöihin. Kuva
Jaana Pajarinen.
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Kulttuuriympäristöviranomaiset
Joensuun museot on nimetty 1.1. 2020 alkaen Pohjois-Karjalan museon alueelliseksi vastuumuseoksi. Museoiden vastuulla ovat alueellisen museotoiminnan kehittämistehtävät, alueelliset kulttuuriympäristötehtävät sekä alueelliset taidemuseotehtävät. Luonnonperinnön osalta vastuullisena toimii Kuopion luonnonhistoriallinen museo. Pohjois-Karjalan museossa aloittivat arkeologi ja amanuenssi 7.1.2020.
Lisätietoja: tarja.raninen-siiskonen@joensuu.fi.
Pohjois-Karjalan museon lisäksi maakunnan kulttuuriympäristöasioita hoitavat ELY-keskus ja Museovirasto.

Uutiskirjeen on koonnut Pekka Piiparinen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Puhelin 029 502 6001 ja sähköposti pekka.piiparinen@ely-keskus.fi

