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Kulttuuriympäristö

• Erilaisista ja eri-ikäisistä maisemista, rakennetuista ympäristöistä ja 
arkeologisesta perinnöstä muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan 
kulttuuriympäristöksi.



Lainsäädäntö ja ohjelmat taustalla

• Valtion kulttuuriympäristöstrategian 
tavoitetilana 2020 on, että julkishallinto 
kantaa vastuunsa kulttuuriympäristön hoidon 
ja suojelun resursseista. Kiinteistönomistajat 
huolehtivat omistamastaan 
kulttuuriperinnöstä. Taloudelliset kannustimet 
tukevat kulttuuriympäristön kunnossapitoa.



Mitä avustuksilla tavoitellaan?

• Pidetään huolta merkityksellisestä, monimuotoisesta 
kulttuuriperinnöstä yhdessä ihmisten kanssa

• Vahvistetaan kulttuuriperinnön omaksi kokemista, osallistumisen 
mahdollisuuksia ja osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen

• Vahvistetaan kulttuuriperinnön pohjaa ja pidetään se elinvoimaisena

• Edistetään kulttuuriperinnön saavutettavuutta 



Agenda2030, kestävän kehityksen
tavoitteet: Museoviraston 
vastuullisuusvalinnat



Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden 
entistämisavustus (ENA) 17.10.-30.11.2022
• Entistämisavustusten tavoitteena on säilyttää 

arvokasta rakennettua kulttuuriperintöä 
osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea 
restaurointityötapojen säilymistä.

• Myönnetään kohteen omistajalle suojeltuihin 
tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden 
kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai 
rakennushistoriallista asiantuntemusta ja 
osaamista

• Vastuuvalmistelija Harri Metsälä



Muinaisjäännösalueiden hoitoavustus 
17.10.2021-30.11.2022
• Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten 

kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.

• Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on 
edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja 
tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa 
ja kohteiden merkitsemistä.

• Valmistelijat Olli Soininen ja Satu Mikkonen-
Hirvonen



Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja 
kulttuuriympäristöön liittyvät hankeavustukset 
alkuvuosi 2023

• Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan 
yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. 

• Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:
• kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennus, dokumentointi ja välittäminen
• toimenpiteet, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön 

elinvoimaisuutta

• Museovirasto painottaa hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista 
toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia 
yhteistyömuotoja.

• Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu 
oikeustoimikelpoinen yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

• Vastuuvalmistelijat Eija Liukkonen ja Risto Hakomäki, mukana KYP ja SKM



Entistämisvustuksen hakeminen

•Hakuaika 17.10.2022 klo 9.00 – 30.11.2022 klo 15.00

•OKM:n sähköinen hakupalvelu, linkki 
hakuilmoituksessa

•Ohjeet verkkosivulla museovirasto.fi/avustukset

•Avustuksen määrä on sidottu kustannuksiin, max. 40%



Avustettavat hankkeet:

• Säilyttävään ja palauttavaan korjaamiseen, jolla edistetään kohteen ja sen 
kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä ja vahvistumista. Hankkeiden tulee 
edistää kohteen kestävää käyttöä ja hoitoa. 

• Erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin toimenpiteisiin, myös 
restauroinnin ja rakennuskonservoinnin osaamista lisääviin ja hyviä malleja 
tuottaviin korjauksiin

• Toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten 
rakennustapojen säilymistä sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin 
soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemisen lisääntymistä

• Säilyttävää korjaamista edistävien restaurointi- ja korjaussuunnitelmien ja 
selvitysten tekemiseen



Hakemus

• Hakijan tiedot

• Kohteen tiedot

• Pätevä vauriokartoitus ja kuntoselvitys

• Yksityiskohtainen ja perusteltu korjaussuunnitelma

• Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

• Selvitys hankkeen vaikutuksista (kysytään hakulomakkeella): 
näkyvyys, saavutettavuus, työllistävyys, koulutus, materiaalitehokkuus



Millainen on hyvä hakemus?

• Sisältää pyydetyt tiedot hakijasta ja kohteesta

• Perustuu yksityiskohtaiseen vauriokartoitukseen

• Sisältää selkeän ja yksityiskohtaisen suunnitelman: mitä tehdään, 
miten tehdään ja mitä materiaaleja käytetään, tiedot tekijästä tai 
tarvittavasta ammattitaidosta

• Sisältää realistisen kustannusarvion ja selvityksen hankkeen 
rahoituksesta

• Liitteenä hyvät kuvat kohteesta ja vaurioista



Avustukset 2017 – 2022 (ENA)

vuosi 2017 2018 2019 2020 2021 2022

hakemuksia 452 404 416 458 539 518

avustettuja 221

(49 %)

189

(47 %)

208

(50 %)

171

(37 %)

166

(30 %)

152

(29%)

avustussumma 1 594 900 1 501 000 1 633 400 1 599 750 1 352 200 1 326 100



Tulevia näkymiä

• Valtionavustusten yhteinen hakujärjestelmä käyttöön 2022-2024, 
Museovirasto liittyy 2023

• Tutustuttavissa jo: haeavustuksia.fi

• Hankkeiden kestävän kehityksen mukaisuus korostuu arvioinnissa: 
hankkeilta edellytetään hakumuodon yleisten tavoitteiden mukaisia 
mitattavia vaikutuksia ja yleistä laajaa vaikuttavuutta

• Korjaustaito.fi –sivusto kehittyy edelleen!



Kiitos!

• www.museovirasto.fi/fi/avustukset

• Kysymykset: entistamisavustus@museovirasto.fi

• www.korjaustaito.fi

• www.kyppi.fi

http://www.museovirasto.fi/

