
Hankeaika 1.9.2015-31.8.2018

Yhteinen 

kulttuuriympäristömme 

esille –

KYNÄ jättää jäljen

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke

Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-

Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.



Yhteinen 

kulttuuriympäristömme 

esille –

KYNÄ jättää jäljen
KYNÄ-hankkeen tavoitteena

• Lisätä yleistä tietoisuutta 

kulttuuriympäristöistä ja nostaa sen 

arvostusta

• Innostaa maaseudun asukkaita, 

maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, 

yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan 

kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään 

sitä toiminnassaan



Teemoina:

• Muinaisjäännökset, rakennusperintö

• Maisema, maisemanhoito ja tuotteistaminen, perinnebiotoopit, vieraslajien 
torjunta

• Kulttuuriperintö, tapahtumapaikat ja  ruokakulttuuri 

• Kulttuuriympäristökasvatus ja viestintä

Toimenpiteinä:

• Infot, tapahtumat, talkoot, työpajat 

• Pienimuotoiset hoito-, kunnostus- ja tuotteistamissuunnitelmat

• Kulttuuriympäristöretket

• Kulttuuriympäristöjulkaisuja
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Hankkeessa toteutettua

• Alueellisten kulttuuriympäristöarvojen esittelyä

• Koululaisten kulttuuriympäristötyöpajat

• Maisemanhoitotalkoot, Vieraslajitalkoot

• Ruokakulttuuri osana kulttuuriympäristöämme

• Geokätköilyä kulttuuriympäristössä

• Vanhojen rakennusten uusiokäyttö / Rakennukset kuntoon – avustusinfo

• Retket kulttuuriympäristöön

• Ruokakulttuuri ja maisema

• Julkaisut

• Karttasivusto Keski-Suomen kulttuuriympäristöarvoista 

• ONNELLISIA TARINOITA Rakennusten uusi elämä -julkaisu
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http://www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäristökartta/KS
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/onnellisia_tarinoita_julkaisu_0.pdf


Mikä on kulttuuriympäristö?
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Kulttuuriympäristö

• Ihmisen muovaama ympäristö, 
jonka ominaispiirteet 
ilmentävät kulttuurin vaiheita 
sekä ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutusta 



Kulttuuriympäristö

• Arkeologinen kulttuuriperintö

• Muinaisjäännökset, historialliset kohteet

• Rakennusperintö

• Rakennukset

• Patsaat, muistomerkit, sillat jne.

• Kulttuurimaisema

• Kaupunkimaisemat, Maaseutumaisemat

• Kulttuurimaisema ei ole koskaan irrallaan luonnonmaisemasta, vaan pohjautuu siihen

• Puutarhat ja pihapiirit

• Metsät

• Aineeton kulttuuriperintö

• paikkaan liittyvät tapahtumat, kertomukset ja perinteet, ruokakulttuuri
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Rakennettu kulttuuriympäristö

• Rakennettu ympäristö on se osa kulttuuriympäristöä, joka helpoimmin 
havaitaan ja mielletään ihmisen jäljiksi

• Se muodostuu rakennuksista, väylistä, johdoista ja rakennelmista sekä 
niihin kuuluvista muista alueista kuten pelto-, puisto- ja liikennealueista

• Rakennusperinteen vaaliminen on yhteisen kulttuuriomaisuutemme 
vaalimista
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Kulttuuriympäristössä 

näkyy ihmisen kädenjälki













Kulttuuriympäristöjen uhkaajia

Kulttuuriym
päristöjen 
uhkaajia

Hoidon puute 
tai rappio

Liikenneväylät

Kaavoitus
Unohdus tai 

ymmärtämättö
myys

Rakentaminen 
tai purkaminen
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Lisätietoa, ota yhteyttä:

Paula Salonen
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
Paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 043 824 9641

maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke

Facebook > Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ
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