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Esipuhe

Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen toiminta ja suhde ympäristöönsä ennen ja nyt.
Se muodostuu muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä, maisemasta ja perinnebiotoopeista.
Strategian voi määritellä päätösten ja toimenpiteiden virtaa ohjaavaksi toimintamalliksi, jonka
avulla luodaan haluttu tulevaisuus, sekä kohdistetaan huomio tavoitteiden kannalta tärkeisiin asioihin. Se on tietoinen kehittämisen suunta. Strategiaa on sanottu suunnitelmaksi, kuinka sota voitetaan, kun taas taktiikka on toimintatapa taistelun voittamiseksi.
Tämä kulttuuriympäristöstrategia liittyy aiempien kulttuuriympäristöohjelmien ketjuun ja toteuttaa osaltaan valtakunnan tason linjauksia. Mutta ennen kaikkea strategian tarkoitus on suunnata
yhä niukkenevat resurssit niin, että tulevat sukupolvet arvostaisivat meitä nykyisiä eteläsavolaisia
elinympäristömme erityisarvojen ymmärtäjinä, hyödyntäjinä ja säilyttäjinä.
Strategian laatimisesta kuuluu lämmin kiitos Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmän jäsenille ja
kaupunkien sekä neuvontajärjestöjen edustajille. Erityinen kiitos kuuluu kulttuuriympäristötyöryhmän sihteerille, arkkitehti Kirsti Kovaselle, joka on paitsi ollut tämän strategian laatimisen ahkera
moottori, myös pitkän aikavälin työllään olennaisesti edistänyt kulttuuriympäristöjen hyvää tilaa ja
arvostusta.
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Johdanto
Etelä-Savo sai ensimmäisen kulttuuriympäristöohjelmansa v. 1994, toisen v. 1997 ja kolmannen v.
2009. Ohjelmat kertovat omalta osaltaan kulttuuriympäristön ja sen säilyttämisen kehityksestä
maakunnassa: alkuvaiheessa ohjelmissa oli tuntuva kasvatuksellinen ote ja usko rakennussuunnittelussa ja kaavoituksessa löytyviin ratkaisuihin. Vuoden 2009 ohjelma oli otteeltaan strateginen ja
edeltäjiään laaja-alaisempi käsitellen myös kansalaisnäkökulmaa, kuten ympäristökasvatusta sekä
hoitotyöhön osallistumista ja hoidon tietopohjaa. Kulttuuriympäristöasioiden vakiintumisesta kertovat koko maassa yhtenäistyvät menettelyt hallinnossa ja hoitotoiminnassa.

Tämä strategia katsoo vuoteen 2020 asti ja esittää lyhyen tähtäimen linjauksia, jotka nyt ovat keskeisiä viranomaisten yhteisessä toiminnassa. Vuoden 2009 kulttuuriympäristöstrategian hyvä toteutumisaste kannustaa jatkamaan samoilla linjoilla. Sen valmistumisen jälkeen hyväksytyt uudet
valtakunnan tason strategiat suuntaavat toimintaa vielä laajemman toimijajoukon pariin.
Kulttuuriympäristökäsite on tarkentunut jonkin verran uusimpien lakien ja kansainvälisten sopimusten myötä. Kulttuuriympäristöllä ymmärretään hallinnossa rakennetusta ympäristöstä eli rakennusperinnöstä, maisemista ja arkeologisesta perinnöstä muodostuvaa ympäristöä. Sen aineetonta ulottuvuutta voidaan nykyisin käsitellä erikseen aineettoman kulttuuriperinnön yhteydessä.
Kulttuuriympäristöä luonnehtivat pitkien ajanjaksojen kehityskaaret ja pitkäkestoiset hoito- ja toimintatavat.
Strategian laatija Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä toimii ELY-keskuksessa, sen jäseninä
ovat ELY-keskuksessa, maakuntaliitossa, maakuntamuseossa, Metsähallituksessa ja Museovirastossa toimivat maakunnan kulttuuriympäristöasioiden hoitajat. Strategiatyöhön on osallistunut
myös kaupunkien ja neuvontajärjestöjen edustajia. Lähivuosien strategisiksi toimintalinjoiksi on
valmistelussa siilautunut työ kulttuuriympäristön tietoisuuden, säilyttämisen, suojelun ja tietopohjan parissa.
Strategian tavoitetilana on, että Etelä-Savon arvostettu ja laadukas kulttuuriympäristö on kerroksellinen, ikäisekseen hyvin säilynyt ja sen kunnostaminen on hallittua. Eteläsavolaiset suhtautuvat maakuntansa kulttuuriympäristöön niin, että korjataan mieluummin kuin puretaan, rakennetaan täydentäen ja huolella sovittaen, ja että ollaan ylpeitä omistajuudesta ja omasta perinnöstä.
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KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETOISUUTTA VAHVISTETAAN
Kulttuuriympäristö nähdään nykyisin osana maakunnan ohjelmatyötä, maakuntaohjelmaa, maaseutuohjelmaa ja muitakin alueellisen kehittämisen suunnitelmia. Yleensä se on mukana myönteisenä tekijänä. ELY-keskus nostaa kuntien kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa esiin kulttuuriympäristön hoidon vastuut ja hoitotyön tuomat mahdollisuudet. Antamistaan lausunnoista ja tekemistään päätöksistä viranomaiset tiedottavat, kun tärkeitä kulttuuriympäristön kohteita on käsittelyssä. Kaavoituksen ohjauksessa pidetään huolta kaavojen sisältövaatimusten täyttymisestä eri
näkökulmista, myös kulttuuriperinnön näkökulmasta. Maakunnallinen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmä toteuttaa strategiaa pyrkien muutoksen hallintaan kulttuuriympäristöasioissa ja kehittymisen pyörteissä. Työryhmää on päätetty vahvistaa uusilla kunta- ja asiantuntijajäsenillä.
Ongelmia ja uhkia on näköpiirissä, sillä sekä henkilöresurssit että avustus- että hankerahat ovat
vähentyneet valtion ja kuntien hallinnossa ja ne näyttävät olevan edelleen vähenemässä.
Strategisia tavoitteita vuosille 2016–2020 on kaksi.

Tavoite 1: Arvot ja arvostaminen esiin.
1.1 Kulttuuriympäristö on aktiivisen viestinnän kohteena: tällä tavalla toimiessaan viranomaiset
ottavat sosiaalisen median käytön osaksi normaalia toimintaansa niin, että säännöllinen ja kohdennettu viestintä valikoiduilla välineillä tavoittaa tehokkaasti kohteensa. Erityisesti hankkeissa
tämä on tehokasta. Kulttuuriympäristön käsitettä avataan yleisölle aina viestittäessä ajankohtaisista sitä koskevista asioista. Ottamalla osallistavan viestinnän eri muodot tavaksi (kyläkävelyt, historiakierrokset, työpajat, yms.) myös viranomaiset tekevät teemaesittelyjä, esim. sellaisissa yhteyksissä kuin Suomi 100 v. ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivä. Erityisteemoiksi viranomaiset ottavat modernin rakennuskannan ja sen arvot sekä vesistöt ja vedenalaisen kulttuuriperinnön.
Vuoksen vesistöalueen kulttuuriperinnön tarjoamat mahdollisuudet vesistöalueen monipuoliselle
kehittämiselle tarjoavat hyvän mahdollisuuden toiminnalle elinkeinotoiminnan kanssa.
1.2 Kulttuuriympäristötieto pidetään laajasti saatavilla: kulttuuriperintöviranomaiset edistävät
kulttuuriympäristökasvatuksen leviämistä kaikille kouluille omassa toiminnassaan ja tarjoavat tietoa kasvattajien käyttöön. Tiedon saatavuutta turvataan myös Museoviraston tietokantojen aktiivisella käytöllä sekä tietolähteenä että myös päivittämällä niiden tietoja kohteiden nykytilasta.
Maakunnallinen kulttuuriympäristöryhmä tekee pohdinnan tiedon lisäämisestä koskien Etelä-Savon aineetonta kulttuuriperintöä.
1.3 Hyvät esimerkit ja käytänteet tehdään tunnetuiksi: muutkin kuin avustuksilla toteutetut hyvät
esimerkit ansaitsevat tulla huomatuksi. Käytännöksi otetaan, että avustuskohteiden valvojat esittelevät yhteistyössä omistajien kanssa hyvin toteutettua kulttuuriympäristötyötä tiedotusvälineiden ja omien tiedotuskanaviensa kautta säännöllisesti. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat jo maakuntamuseon vuodenkierto-tiedotteet.
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Tavoite 2: Kulttuuriympäristön laatu on jatkuvasti hyvä.
2.1 Hoitokäytännöt pidetään hyvinä ja eri puolille maakuntaa luodaan hyviä esimerkkejä hoitotavoista ja -käytännöistä.
Rakennusperinnön ja museoiden avustuksia jakaessaan viranomaiset painottavat hyviä hoitotapoja ja niihin kannustamista. Aktiivisella hanketyöllä vakiinnutetaan hoitokäytäntöjä erityisesti
uhanalaisiksi tulleiden traditioiden osalta.
2.2 Kulttuuriympäristön laadun nostamiseen tähdätään kannustamisen ja arvostuksen osoittamisen avulla. Maakuntaan perustetaan kulttuuriympäristöpalkinto.
2.3 Viranomaiset ja aluetason toimijat ryhtyvät yhteistyöhön elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vuorovaikutuskanavien monipuolistamiseksi erityisesti matkailun piiristä, ja
kutsuvat maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän työhön mukaan elinkeinoelämän ja seuratoiminnan edustajat.

Mikkelin Kirkkopuisto ei näytä muuttuneen oleellisesti 1950-luvulta 2000-luvulle, sen
ympärille on muodostunut uusi kivikaupunki. Kuva yllä Kirsti Kovanen, alla postikortti.
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KULTTUURIYMPÄRISTÖASIOITA HOIDETAAN MAAKUNTATASOLLA
Etelä-Savossa hoitavat kulttuuriympäristötehtäviä alueellisessa hallinnossa Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Savonlinnan maakuntamuseo. ELY-keskus edistää ja valvoo rakennusperinnön säilyttämistä ja vastaa kulttuuriympäristön yleisestä kehittämisestä, ohjaa kaavoitusta ja sitä kautta kulttuuriympäristön huomioon ottamista kuntakaavoissa sekä jakaa kulttuuriympäristöavustuksia.
Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta sekä yleisestä maakunnan kehittämisestä mm. laatimalla maakuntastrategian ja -ohjelman. Lisäksi liitto vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman
toteuttamista.
Savonlinnan maakuntamuseon tehtävänä on ohjata, kehittää ja tukea museotoimintaa sekä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoa ja säilymistä Etelä-Savossa. Maakuntamuseo saa näiden tehtävien hoitoon korotettua valtionosuutta. Maakuntamuseo on asiantuntija ja yhteistyökumppani alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Savonlinnan maakuntamuseossa
toimii arkeologi ja maakuntatutkija, jotka tekevät tutkimusta koko maakunnan alueella. Museolla
on tehtäviä myös valtionavustusten valvonnassa.
Museovirasto osallistuu alueelliseen kulttuuriympäristötyöhön perustuen sen tehtäviin kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena. Tehtävien siirrosta
maakuntamuseolle on Etelä-Savossa jo hyvä kokemus arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museoviraston vastuulla ovat edelleen vedenalaisen kulttuuriperinnön, rakennussuojelukohteiden
restaurointiohjauksen ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisen tehtävät.
Etelä-Savon asiantuntijaresurssit kulttuuriympäristöhallinnossa ovat vuoden 2016 alussa:
- Etelä-Savon ELY-keskuksessa yksi kulttuuriympäristöasiantuntija ja maisema-asiantuntija (osatehtävä),
- Etelä-Savon maakuntaliitossa ei ole substanssiasiantuntemusta, ympäristöpäällikölle
kuuluu kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa ja matkailun kehittämispäällikkö
hoitaa yleisesti kulttuuriin liittyviä kehittämisasioita,
- Savonlinnan maakuntamuseossa on yksi arkeologi ja yksi maakuntatutkija.
Etelä-Savossa on aluetasolla ongelmana asiantuntijuuden kapeus. ELY-keskuksesta on poistumassa
kulttuuriympäristöasiantuntija eikä hänen tilalleen ole heti tulossa uutta asiantuntijaa, vaan tehtävät hoidetaan muiden toimesta alueidenkäytön ja luonnonsuojelun palvelut -yksikössä. Asiantuntijuuden puute vaikuttaa mahdollisuuksiin antaa asiantuntijaneuvontaa esim. arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden omistajille. Maakuntaliitossa kulttuuriympäristöasiantuntemusta on ollut
2000-luvulla enää vain muutamassa jo päättyneessä EU-rahoitteisessa hankkeessa.
Savonlinnan maakuntamuseossa on toistaiseksi vielä säilynyt maakunta-arkeologin ja maakuntatutkijan toimet. Maakuntamuseotoiminnan jatkuminen Savonlinnassa on kuitenkin epävarmaa.
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Strategisia tavoitteita vuosille 2016 – 2020 on maakuntatason hallinnossa kolme.

Tavoite 3: Turvataan riittävät viranomaisresurssit ja asiantuntemus kulttuuriympäristöasioissa.
3.1 Maakunnassa on pysyvästi ainakin yksi kokopäiväinen maakunta-arkeologi ja yksi kokopäiväinen rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija.
3.2 Säilytetään tehtäviin liittyvät neuvontatehtävät osana viranomaistoimintaa.
3.3 Maakuntamuseo, maakuntaliitto, ELY-keskus ja Museovirasto vaikuttavat niin, että tulevan itsehallintoalueen organisaatioon tulee kulttuuriympäristöosaamista.
3.4 Maakuntamuseo, maakuntaliitto, ELY-keskus ja Museovirasto valvovat eteläsavolaisen kulttuuriympäristön säilymisen etua lakimuutoksissa ja valtakunnallisissa ohjelmissa.

Tavoite 4: Maakunnan kulttuuriympäristöviranomaiset sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja
työnjaosta sekä edunvalvonnassa.
4.1 ELY-keskuksen eri viranomaisista koostuva kulttuuriympäristöryhmä toimii koordinoijana ja tiedonvälitysväylänä mm. valtionavustusten jakamisessa, strategisten linjauksien valinnoissa ja lausuntoasioissa.
4.2 Vuorovaikutusta lisätään työryhmän toiminnassa laajentamalla sen jäsenistöä koskemaan elinkeinoelämän edustajia, kuntia ja kolmatta sektoria.
4.3 Maakuntaliitto ja ELY-keskus vaikuttavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmisteluun kulttuuriympäristön osalta.

Tavoite 5: Kulttuuriympäristö sisällytetään maakunnallisiin ohjelmiin, strategioihin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Kytketään kulttuuriympäristöasiat nykyistä vahvemmin myös sektorikohtaisiin kehittämissuunnitelmiin ja strategioihin (esim. matkailustrategiaan).
5.1 Huolehditaan kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa.
5.2 Huolehditaan kulttuuriympäristöresurssien säilymisestä ja näkyvyydestä maakunnan toimeenpanosuunnitelmassa.
5.3 Pyritään edesauttamaan suunnitelmien mukaisten, kulttuuriympäristöön liittyvien kehittämishankkeiden syntymistä.
5.4 Huomioidaan kulttuuriympäristöasiat myös sektorikohtaisissa strategioissa ja erilaisissa maankäyttöön liittyvissä hankkeissa.
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Puumalan saaristossa toiminut Rokansaaren täysihoitola on nykyisin vesimatkailijoiden suosima lomailu- ja käyntikohde. Kuva vasemmalla v:lta 2004 Kirsti Kovanen ja oikealla v:lta 2015 Sanna Poutamo.

KULTTUURIYMPÄRISTÖASIOITA HOIDETAAN KUNNISSA
Kulttuuriympäristön ja arkeologian kohteita kartoitetaan kunnissa kaavoitustyön yhteydessä tai
valtion viranomaisten toteuttamilla erillisillä inventointihankkeilla. Uusia kohteita nousee esille ja
arvonsa menettäneitä kohteita poistuu päivitysinventointien yhteydessä. Aktiiviset kansalaisjärjestöt tekevät esityksiä uusien kohteiden inventointi- ja suojelutarpeista. Kulttuuriympäristön hoitoa
ja rakennussuojelun tehtäviä hoitavat kunnissa kaavoituksen ja rakennusvalvonnan henkilöt osaaikaisesti muiden tehtävien ohessa. Kulttuuriympäristöasioiden hoidossa toimivat rakennusvalvonnan tietopankkeina eritasoiset kaavat ja niiden yhteydessä tehdyt inventoinnit, maakunnallinen
kulttuuriperintötietokanta (www.esku.fi) ja Museoviraston kulttuuriympäristön tietopalvelut (kulttuuriymparisto.nba.fi). Paikallisten inventointiohjelmien ja henkilöresurssien puuttuminen kuntaorganisaatiosta heikentää huomattavasti rakennussuojelun toteutumista ja kulttuuriympäristötietoisuuden eteenpäin viemistä. Taantuvilla seuduilla kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita jää
vaille käyttöä, mahdollisesti pitkäksi aikaa, ja samalla niiden kunto rapistuu. Päätöstentekoa vaikeuttaa lyhyisiin aikaväleihin liittyvä epävarmuus ja talouden taantumasta johtuva kiinteistönomistajien varovainen investointihalukkuus.
Strategisia tavoitteita vuosille 2016–2020 on kuntien hallinnossa kolme.

Tavoite 6: Nostetaan kuntien omia nähtävyyksiä esiin yhdessä elinkeinoelämän ja 3. sektorin
toimijoiden kanssa.
6.1 Priorisoidaan yhdessä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuntatasolla
sellaiset hankkeet, joilla tuetaan paikallista elinkeinotoimintaa ja paikallisten vahvuuksien esiin
nostamista.
6.2 Kulttuuriympäristötietoisuutta ja suunnittelun asiantuntemusta lisätään kuntatasolla järjestämällä yhteisiä asiantuntijapalavereita maakunnan kulttuuriympäristöasiantuntijoiden ja kunnallisten toimijoiden kanssa.
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Tavoite 7: Luodaan kuntatasolle helppokäyttöisiä lupakäytäntöjä laadusta tinkimättä
7.1 Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin ohjelmiin luodaan suorat linkitykset arkeologisten
kohteiden ja kulttuuriperinnön tietokantoihin sekä kaava-asiakirjoihin, jolloin asiakkaiden on mahdollista saada tieto kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta heti suunnittelun aloitusvaiheessa.
7.2 Viranomaisten lausunnonantoa nopeutetaan yhteisillä sähköisen asioinnin tietojärjestelmillä.
7.3 Huolehditaan riittävistä henkilöresursseista kulttuuriympäristön hoitoon myös kuntatasolle.

Tavoite 8: Viranomaiset välittävät tietoa kuntiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttuvista käytännöistä.
8.1 Viranomaisten välisissä koulutustilaisuuksissa nostetaan esille ajankohtaiset tutkimukseen,
tunnistamiseen ja arvottamiseen liittyvät kulttuuriympäristöasiat.
8.2 Kunnat nimeävät kulttuuriympäristöstään vastaavat tahot, joiden tehtävänä on huolehtia paikallisesti kulttuuriympäristön hoitoon liittyvistä tehtävistä ja niiden kehittämisestä. Kulttuuriympäristöasiat vastuutetaan kunnassa ja tämän henkilön tehtävänä on huolehtia asioiden hoidosta yhdessä elinkeinotoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

Juhannuskuva. Sanna Poutamo

KAAVOITUKSEEN VAIKUTETAAN
Usein kulttuuriympäristön arvot nousevat esiin aktiivisten kaavahankkeiden myötä. Maakunnat,
kaupungit ja kunnat ovat velvollisia huomioimaan kulttuuriympäristöarvot maankäytön suunnittelussa ja kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen sekä kehittäminen tulevatkin näkyviksi muun muassa kaavamerkintöjen kautta. Kaavaa laadittaessa tunnistetaan ympäristön ominaispiirteet ja arvot sekä tarvittaessa annetaan niitä koskevia kaavamääräyksiä ja ohjeita. Kaavan tulee myös sisältää arvio siitä, kuinka kaava toteutuessaan vaikuttaa alueen rakennettuun ympäristöön.
Maakuntakaavoissa on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet,
jolloin tieto niistä välittyy kuntien yleis- ja asemakaavoitukseen ja kaavoituksen osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyn kautta maanomistajien ja asukkaiden tietoon. Kaupunkien ja kuntien
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laatimissa asema- ja yleiskaavoissa huomioidaan myös paikallisesti arvokkaita alueita ja kohteita.
ELY-keskus osallistuu kaavoituksessa kulttuuriympäristöasioihin tarjoamalla asiantuntijaohjausta.
Sekä kunnat, maakuntaliitto, maakuntamuseo että ELY-keskus tuottavat kaavoitusta tukevaa tietoa kulttuuriympäristöstä. Etelä-Savossa tieto on koottu Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan
(www.esku.fi).
Kaavoituksen yhteydessä kulttuuriympäristöasioihin kohdistuvat resurssit koostuvat kunnissa,
maakuntaliitossa ja ELY-keskuksessa työskentelevien henkilöiden osaamisesta sekä heidän mahdollisuudestaan käyttää työaikaansa kulttuuriympäristön suojelemiseen ja kehittämiseen. Oman
kokonaisuutensa muodostavat ulkopuoliselta asiantuntijalta tilattavat selvitykset, jotka koskevat
kaavoitettavaa aluetta tai sen osaa. Nykyiseen toimintaan liittyy uhkakuvia koskien kulttuuriympäristötiedon sitoutumista yksittäisten henkilöiden työpanoksiin, asiantuntijatiedon puuttumiseen
organisaatiosta, kulttuuriympäristöön liittyvien tehtävien puuttuminen toimenkuvasta tai puutteisiin kaavoitusta tukevien kulttuuriympäristöselvitysten laajuudessa tai laadussa.
Strategisia tavoitteita vuosille 2016–2020 on kaavoitukselle kaksi.

Tavoite 9: Kulttuuriympäristön kannalta tärkeät aiheet löytyvät kaavoista.
9.1 Kulttuuriympäristöä käsitellään kaavoituksessa riittävän kattavasti. Kulttuuriympäristösisältöä
korostetaan kaavoituksen aloitusvaiheessa ja sen käsittely huomioidaan koko kaavaprosessin ajan.
Kulttuuriympäristön säilyminen ja kulttuuriympäristöä koskevat ohjeet löytyvät kaavamerkinnöistä.
9.2 Kaavoituksessa ja sen ohjauksessa korostetaan kulttuuriympäristösisällön kattavuutta aloitusvaiheessa ja sitä seurataan koko kaavoitusprosessin ajan.

Tavoite 10: Kaavojen kulttuuriympäristöä koskeva suunnittelu ja selvitystyö ovat korkeatasoista.
10.1 ELY-keskus tunnistaa kaavoituksen kannalta keskeiset toimijat ja välittää heille tietoa kulttuuriympäristöstä sekä kulttuuriympäristöä koskevaan kaavoitukseen liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista.
10.2 Elinkeinoelämän edellytyksiä hyödyntää kulttuuriympäristöä edistetään kaavoituksen kautta.
10.3 Kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset kohdennetaan kaavatason ja alueen kulttuuriperinnön luonteeseen sopiviksi. Kulttuuriperintötietokantaan tehdään ohje kulttuuriympäristöselvityksien laatimista varten.
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Viidenkymmenen vuoden aikana, 1960-luvulta 2000-luvulle, on Mikkelin Mikonkadun itälaita säilyttänyt kaupunkikuvalliset piirteensä hämmästyttävän hyvin.
Kuva yllä postikortti 1960-luvulta ja alla näkymä v:lta 2016 Kirsti Kovanen.

KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ SÄILYTETÄÄN
Suojelua hoitavat Etelä-Savossa rakennusperinnön osalta kunnat ja maakuntaliitto MRL:n mukaisesti kaavoissaan, ELY-keskus erityislainsäädännön mukaisilla päätöksillä (muinaismuistolaki, rakennusperintölaki, luonnonsuojelulaki) ja maakuntamuseo arkeologisen perinnön valvonnan
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osalta. Lisäksi Museovirastolla on vastuullaan alueella etenkin muinaismuistolain, kirkkolain ja rakennusperintölain soveltamiseen kuuluvia tehtäviä. Tehtävät hoidetaan samoilla henkilöresursseilla kuin edellä maakuntatason tehtävissä esitetyt tehtävät.
Suojeluun ja säilyttämiseen vaikuttavat suuresti kulttuuriympäristön tuet, joita jakavat Museovirasto ja ELY-keskus. Entistämis- ja rakennusperinnön hoitoavustuksia jaetaan maakuntaan vuosittain n. 60 000 euroa, saariston ympäristönhoitoavustuksia n. 15 000 euroa. Myös valtakunnan tasolla Suomen Kotiseutuliitossa jaettavat seurataloavustukset ovat tukina merkittäviä. Maatalouden ympäristösopimukset ovat merkittäviä perinnebiotooppien hoidon kannalta. Euroopan rakenne- ja sosiaalirahaston tuet ovat aiemmin olleet erittäin suuressa roolissa suurten yksittäisten
kohteiden ja laajempien alueiden kunnostamisessa. ELY-keskus ja maakuntamuseo ovat toimineet
tukien valvojina.
Laajahkoja toimintakokonaisuuksia on Etelä-Savossa pidetty yllä hanketoiminnalla. Käynnissä on
KYNÄ-hanke Etelä-Savon kulttuuriympäristön näkyväksi tekemiseksi. www.esku.fi-palvelu luotiin v.
2015 päättyneessä hankkeessa. Myös Maakunnan parhaat maisemat -päivitysinventointi ja kuntien kulttuuriperintöohjelmia on tehty hankkeina.
Ongelmiksi ovat muodostuneet tuissa investointiavustusten puute ja avustusten pieni osuus todellisista kustannuksista. Suojelu erityislainsäädännöllä on edelleen erittäin harvinaista. Henkilöresurssien pieneneminen on tuntuva uhka asiantuntijuuden säilymiselle maakunnassa.
Kulttuuriympäristön yhtenä uhkana on joidenkin ympäristötyyppien uhanalaistuminen. Tällaisia
ovat mm. kaikki perinnebiotoopit ja monet maaseudun rakennustyypit, vanhemmat kaupunkitalot
ja teollisuuden rakennukset.
Strategisia tavoitteita vuosille 2016–2020 on tällä sektorilla neljä.

Tavoite 11: Lisätään kulttuuriympäristöhallinnon tehoa profiloimalla avustukset.
11.1 Avustuksia myöntävät viranomaiset ja avustusten valvojat selkiyttävät keskitetysti julkisten
tukien luonnetta ja vaatimuksia (EU, maaseuturahasto, Leader, ENA/muinaisjäännösten hoitotuki,
rakennusperinnön hoitoavustus). Tukikohteiden priorisoinnilla lisätään tukien vaikuttavuutta kohteiden säilymisen kannalta ja eri puolille maakuntaa.
11.2 Lisätään viestintää tukimahdollisuuksista asukkaille ja kylätoimikunnille.

Tavoite 12: Turvataan kulttuuriympäristön viranomaistuki asiakaslähtöisesti.
12.1 Sähköisten palvelujen käyttöönottoa edistetään mm. luomalla neuvontapyyntö-, tuen hakuja valvontapohjat sekä yhteistoimintaa lisätään valtion ja kuntien ao. virkamiesten kesken esim.
lausuntomenettelyissä.
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Tavoite 13: Säilyttämisen keinovalikoimaa laajennetaan
13.1 Etsitään aktiivisesti esimerkkejä uusista hyötykäytöistä omille rakennus- ja aluekohteille.
13.2 Uhanalaisia ympäristö- ja kohdetyyppejä tuodaan esiin.
13.3 Osallistutaan monialaista asiantuntemusta vaativiin hankkeisiin (esim. vesistöhankkeisiin).

Tavoite 14: Maaseudun kulttuuriperinnön (erit. maisemat ja perinnebiotoopit) hoito pidetään
aktiivisena.
14.1 Pidetään yllä hanketoimintaa ja edistetään uusien hankkeiden syntymistä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
14.2 Tähdätään maisema-alueen perustamiseen kannustamalla kyliä ja asukkaita omien maisemien tunnistamiseen, arvostamiseen ja hoitoon.

Hoito- ja kunnossapitotraditioiden jatkaminen on keskeistä kaikessa kulttuuriympäristötyössä. Kuva on Neitvuoren
juurelta, Leena Lahdenvesi-Korhonen.
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Viljelymaisema Juvan Kaskiista, kuva Leena Lahdenvesi-Korhosen.

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETOA TUOTETAAN, PÄIVITETÄÄN JA JAETAAN
Kulttuuriympäristötietoa tuottavat, sen päivittäjät ja jakelijat jakautuvat viranomaisiin, yrittäjiin/yrityksin sekä yksityishenkilöihin/yhdistyksiin. Viranomaisista Savonlinnan maakuntamuseon
maakuntamuseotutkija tekee virkatyönä vuosittain 0 – 3 uutta rakennusinventointia sekä noin 10–
20 rakennusten täydennysinventointia eri puolilla maakuntaa. Erityisesti paikallismuseoiden rakennusinventointitiedot täydentyvät tiuhemmin vuosittain normaalin virkatyön ohessa. Maakunta-arkeologi päivittää virkatyönä osaltaan Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä maakunnan
alueella. Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa välillisesti kulttuuriympäristötietoa ohjaamalla inventointeja ja selvityksiä (mm. maisema-alueet, kaavat, hankkeet). Museoviraston maakunnassa tuottama
kulttuuriympäristötieto liittyy pääasiassa muinaisjäännöksiin. Suurin osa uudesta/päivitetystä rakennetun kulttuuriympäristön tiedosta tulee yrittäjien/yritysten kautta kaavoitukseen, hoitosuunnitelmiin tms. liittyvien inventointien, selvitysten yms. muodossa, ja tämä tieto päätyy siten ao.
viranomaisille. Ongelmana tässä on kuitenkin usein se, ettei viranomaisilla ole resursseja siirtää
uutta tietoa sähköiseen tietokantaan. Yksityisten/yhdistysten tuottamasta kulttuuriympäristötiedosta ei ole olemassa kokonaiskuvaa, ja useimmiten tämä tieto päätyy viranomaisille joko lehtijutun tai julkaisun kautta.
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Maakunnan omasta, viranomaiskäytössä olevasta Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta julkaistiin 28.5.2015 julkinen versio osoitteessa www.esku.fi. Sivustolla on alueista ja kohteista
yleensä kuva, sijainnin osoittava kartta ja lyhyt tekstikuvaus. Tämän lisäksi maakuntamuseo, maakuntaliitto ja ELY-keskus toimittavat erikseen pyydettäessä tarkempaa tietoa tietokannan viranomaispuolelta. Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalista (kulttuuriymparisto.nba.fi)
löytyy myös maakunnan kohteita koskevaa tietoa muinaisjäännösten ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Koska viranomaispuolen resurssit eivät tule jatkossa lisääntymään vaan vähenemään, niin uhkana
on osin tiedon tuottamisen, päivittämisen ja jakelun väheneminen ja harventuminen. Jos tuotettua tietoa ei saada koottua yhteen maakunnan alueella, niin silloin se jää ”vain paikalliseksi” eli
kuntakohtaiseksi ja sirpaletiedoksi.
Strategisia tavoitteita vuosille 2016–2020 on kulttuuriympäristötiedosta neljä.

15. Historiallista paikkatietoa lisätään inventoinneissa.
15.1 Painotetaan maankäytön ja maiseman historian näkökulmaa, koska kevyetkin tarkastelut
näistä aiheista lisäävät tietoa alueen ominaispiirteistä oleellisesti.
15.2 Aloitetaan maakunnan historiallisten teiden ja tieympäristöjen kokonaiskartoitus ja arvotus.
Tämä voisi toteutua ensisijaisesti hankkeena.

16. Maakunnan kulttuuriympäristötieto pidetään ajantasaisena.
16.1 Uudet rakennusinventoinnit viedään Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan ESKUun.
16.2 ESKUn ylläpidosta sovitaan osatoimijoiden kesken ja ylläpitoon kartoitetaan lisäresursseja.
ESKUn käyttö viranomaistyössä vakiinnutetaan.
16.3 Maakuntamuseo ja Museovirasto sopivat muinaisjäännösrekisterin ylläpidosta maakunnan
alueella.

17. Tietokantojen vuorovaikutteisuutta parannetaan ja tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä
lisätään.
17.1 Palautteen/lisätiedon lisäksi tarjotaan ESKUssa mahdollisuus esittää uusia inventointikohteita
ja -alueita (vrt. Museokartan kehittämishanke).
17.2 Lisätään tiedottamista ja samalla tietoisuutta sekä julkisista että viranomaiskäytössä olevista
tietokannoista sen käyttäjätahoille.
17.3 Tietokantojen kytkennät muutetaan manuaalisista viittauksista aktiivisiksi linkeiksi.
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18. Lisätään tietoa maakunnallisiin erityisteemoihin liittyvän kulttuuriperinnön kohteista, kohdetyypeistä ja erityispiirteistä.
18.1 Selvitetään vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointitarpeet Museoviraston kanssa, tuetaan
sisävesikohteiden inventointeja, mm. Liikenneviraston ja Museoviraston hankkeissa, maakunnallisen tiedon pohjalta ja osallistutaan tulosten hyödyntämiseen esim. Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan alue- ja kohdekuvauksissa.
18.2 Jatketaan modernismin ajan (n. v. 1940 – 1980 välinen aika) inventointeja.
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Tiivistelmä
Etelä-Savon maakunnan kulttuuriympäristöstrategian tavoitetila vuosille 2016–2020 on, että EteläSavon arvostettu ja laadukas kulttuuriympäristö on kerroksellinen, ikäisekseen hyvin säilynyt ja sen
kunnostaminen on hallittua. Eteläsavolaiset suhtautuvat maakuntansa kulttuuriympäristöön niin,
että korjataan mieluummin kuin puretaan, rakennetaan täydentäen ja huolella sovittaen, ja että
ollaan ylpeitä omistajuudesta ja omasta perinnöstä. Tavoitteisiin pyritään viiden toimintalinjan ja
tavoitteita toteuttavien, nyt priorisoitujen toimenpiteiden kautta. Maakunnassa toimivien kulttuuriympäristöviranomaisten työkenttää on tällä kaudella kulttuuriympäristötietoisuus, kulttuuriympäristöasioiden hoito maakuntatasolla, kulttuuriympäristöasioiden hoito kunnissa, kaavoitukseen
vaikuttaminen, kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kulttuuriympäristötiedon tuottaminen, päivittäminen ja jakelu.

Summary
The authorities working with the cultural heritage of South Savo have prepared a strategy and set
the priorities for their work in 2016–2020. They are committed to work towards an environment
that keeps its historic layers, is well preserved compared to its age, and is treated with care. They
will work in the fields of awareness raising, management, planning, protection and conservation
towards a common vision, that envisages the inhabitants of South Savo fully appreciating the quality and value of their environment and repairing rather than demolishing their heritage, building
with respect, and being proud of their past and heritage. Several actions have been prioritized on
each of the five working fields.

Lue lisää – Read more!
www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia
www.esku.fi
www.kulttuuriymparistomme.fi
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