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Rakennusten entistämisavustus 

• 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 

• Hakuaika 15.9.2017 – 31.10.2017 
• Vastuuvalmistelija Museovirastossa Harri Metsälä 

13.9.2017 



Museoviraston ja Keski-Suomen museon 
työnjako entistämisavustusten neuvonnassa 

• Keski-Suomen museo (Jyväskylän 
kaupungin museopalvelut) auttaa 
Museovirastoa Keski-Suomessa 
suojelukiinteistöjen hoidon ja 
avustusten käytön neuvonnassa   
 

• Yhteistyösopimus Museoviraston ja 
Keski-Suomen museon kesken 
kulttuuriympäristön tutkimuksen, 
suojelun ja hoidon viranomaistehtävissä 
 

• Museovirasto tuottaa nettiin 
avustuksista hakuohjeita ja pitää yllä 
sähköistä arkistoa avustushakemuksista 

• Uudet avustussivut 4.9.2017 alkaen 
www.nba.fi/fi/avustukset 
 

• Museoviraston Korjauskortisto   

 
• Avustus haetaan etukäteen 
• Museoviranomaiset haluavat tutustua 

suunnitelmiin, arvioida työn laajuutta, 
valvoa töitä ja neuvoa työtavoissa ja 
käytettävissä rakennusmateriaaleissa 

• Hakemukset lähetetään sähköisesti 
Helsinkiin 31.10.2017 mennessä  

• Hakemusten pisteytys, yhteistyö Elyn ja 
muiden avustustoimijoiden kanssa, 
hakemusten siirto toiselle 
viranomaiselle 

• Valvonta Keski-Suomen museosta  tai 
Museovirastosta  

• Keski-Suomen museon valvojia 
Jyväskylä rakennustutkija ja museon 
kovien esineiden 
konservaattori/rakennusmestari  
 
 
 

http://www.nba.fi/fi/avustukset


Museoviraston 
entistämisavustuksilla 
säilytetään rakennusperintöä 
 

MUSEOVIRASTO EI AVUSTA 
 
-  Toimenpiteet jotka voivat olla 
perusteltuja mutta ovat liiaksi 
uudisrakentavia (kuten kopioiden teko, 
rakennuksen siirto toiseen paikkaan, 
entistäminen vanhan näköiseksi) 
- Perusparannusta kuten esimerkiksi 
salaojat, routasuojat, 
lisälämmöneristäminen, 
energiakorjaukset,  esim. 
aurinkokeräimien asentaminen 

 
- Tekotavaltaan rakennuksen henkeä 
heikentävät korjaukset kuten ulkomaalaus 
lateksimaalilla, hyväkuntoisten 
ikkunoiden tai ovien uusiminen,  
”feikkikorjaus” ikkunoiden rimoittaminen 
ruutuikkunoiksi, muovipeltikatteen 
tekeminen, paanumaisen 
palahuopakatteen tekeminen, uusien tai 
siirrettyjen uunien pystyttäminen, 
hyväkuntoisten sisäovien uusiminen  
 



Kaikki vuoden 2018 avustukset 
haetaan ja käsitellään verkossa 

• Asiointipalvelussa:  
– Täytetään ja lähetetään hakemus 
– Peruutetaan hakemus 
– Täydennetään hakemusta 
– Vastaanotetaan päätökset 
– Tehdään oikaisuvaatimus 
– Haetaan muutosta  päätökseen 
– Tehdään selvitys 
– Haetaan avustus maksatukseen 

• Kaikki asiointi tehdään sähköisesti  
(ei liitteitä tai lisätietoja sähköpostilla tai paperisena) 
 

• http://www.nba.fi/fi/avustukset 
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Huomioikaa hakuajat.  
Hakemuksen voi  
jättää ainoastaan  
haun ollessa auki. 
 
Hakemusta voi  
muokata hakuaikana. 



Mitä asiointipalvelun käyttö 
edellyttää? 

• Yksityishenkilö tarvitsee kirjautumiseen joko 
henkilökohtaisen suomalaisen verkkopankkitunnuksen, 
mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. 
Kirjautumisessa hyödynnetään Suomi.fi-tunnistusta. 

• Yhteisöt tarvitsevat asiointipalvelun käyttöä varten Y-
tunnuksen ja Katso-tunnisteen, jolla organisaatioiden 
edustajat kirjautuvat asiointipalveluun 
– Maksuton Katso-tunniste haetaan 

Väestörekisterikeskuksesta 

– Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta,  
niiden hankkiminen kannattaa aloittaa nyt 
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Yhteisöhakijan roolit asiointi-
palvelussa 

• Katso-palvelussa on kolme roolia asiointipalvelun käyttöön: 
– Pääkäyttäjällä on oikeus tehdä kaikkia toimenpiteitä asioinnissa. 

Vain pääkäyttäjällä on oikeus lisätä yhteisön tiedot 
asiakasrekisteriin ja pitää niitä yllä. 

– Nimenkirjoittaja voi täyttää ja lähettää valtionavustus- ja 
apurahahakemukset viranomaiskäsittelyyn (vastaa 
allekirjoitusta) 

– Valmistelija voi täyttää valtionavustus- ja apurahahakemukset, 
mutta ei voi lähettää niitä viranomaiskäsittelyyn. 

 
• Roolit määräytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen tai Yritys- 

ja yhteisötietojärjestelmän tietojen perusteella, joten 
tietojen tulee olla ajan tasalla. 



Kulttuurihistoriallinen arvo vaikuttaa korjaushankkeessa 

Kulttuurihistoriallinen arvo selviää inventoinneista 
ja museoviranomaisen arvioinneista omistajille 

Kuvassa  takana vuoden 2014 entistämisavustuskohde 
maakunnallisesti merkittävä Saarijärven Pylkönmäen Lauttamäen 
tilan päärakennus, kattokorjaukseen myönnettiin 5000 euroa 
ennen etualalla olleen ison tallirakennuksen ja vinottain olevan 
toisen päärakennuksen päädyn tulipaloa 

 

 

 

 
 

  

 

 

Kuva Päivi Andersson 2015, K-S museo 
Kuva  Pihtiputaan kirkonkylän inventointialueesta 

 Sini Saarilahti 2013, K-S museo 



Suojelutietoja löytyy mm. kuntakaavoittajilta tai 
Keski-Suomen museosta 

• Suojelusta vastaa kunta kaavoittajana (Keski-
Suomessa noin 700 rakennusta), lakisuojelu 
eli LaRS 2010 (Keski-Suomessa 14 kpl)  
 

• Suojelumerkintä yleiskaavassa ohjaa 
asemakaavaa, asemakaavalla suojelu sr 
 

• Maakuntakaavalla suojelu;  
www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus 
 

• Valtakunnallisesti arvokas ks. www.rky.fi 
 

• Talo arvokkaalla maisema-alueella yhteys 
ELY-keskukseen  

• Kirkot on suojeltu kirkkolailla, Museovirasto 
ja kirkkohallitus toimijoina 

• Valtion rakennusperintö suojeltu lailla 
rakennusperinnön suojelemisesta LaRS 2010, 
lisätietoja Museovirastosta ja netissä valtion 
suojelustrategiasta ja hoidon periaatteista  
www.valtiollerakennettu.fi 
 

 
 
 

http://www.kyppi.fi on Kulttuuriympäristön 
palveluikkuna (entinen KY-rekisteriportaali) 

http://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus
http://www.rky.fi/
http://www.valtiollerakennettu.fi/
http://www.kyppi.fi/


Avustuksen myöntämisen ehtoja 

• Korjattaessa sallitaan vain pienehköt 
muutokset, joihin on saatava valvojan 
hyväksyntä ja Museoviraston on 
hyväksyttävä valvojan ratkaisut 

 

• Työ on tehtävä perinteisin tai niitä 
vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin 
ratkaisuin, alkuperäisillä tai niitä 
vastaavilla rakennusmateriaaleilla 

 

• Omaa työtä ei voi käyttää omavastuuna, 
vaan työt on teetettävä ammattilaisilla  

• Rakennuslupa tulee tarvittaessa hakea 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 

• Esim. ELY:n myöntämää rakennusperinnön 
hoidon avustusta  tai kotitalousvähennystä 
ei voi saada samoihin korjaustöihin 
samanaikaisesti  

Tyypillinen teollisen maalin käytön aiheuttama 
virhe on kallis ja työläs korjata. Kuva Päivi 

Andersson 2016.  



Tilitys 

• Tieto Museovirastolle ottaako 

avustuksen vastaan 

• Valvojaan yhteys ennen töiden 

aloittamista 

• Maksatuspyyntö Museovirastolle. 

Avustus voidaan maksaa etukäteen, 

jos valvoja on antanut luvan enintään 

5000 euron avustus kokonaan ja yli 

5000 euron avustuksesta maksetaan 

ensin 70 %, loput maksetaan 

lopputilityksessä kun tilitys on 

hyväksytty 

• Kuitit talteen 

• Valokuvia ja muuta dokumentointia 

korjauksen sujumisesta 

• Tilitys Museovirastoon 

avustuspäätöksessä esitetyn 

päivämäärän mukaisesti 

• Kuitit säilytettävä itsellä 6 vuotta 

• Entistämisavustus on vain pieni osa 
kokonaiskustannuksista, yleensä noin 
1/3 

• Vailla käyttöä olevat rakennukset 
voivat saada suurempaa avustusta 
kuin käytössä olevat 
asuinrakennukset (uhanalaista 
kulttuuriperintöä halutaan suojella 
avustuksella) 

• Hakemuksia koko Suomessa 2017 
yhteensä 448 kpl, hankkeiden 
yhteenlasketut kustannukset 14 milj. 
euroa ja hakusumma yhteensä 8,5 
milj.euroa 

• Keski-Suomeen myönnettiin yhteensä 
52 500 euroa vuonna 2017 kaikkiaan 
11 rakennukselle, summat vaihtelevat 
1250 eurosta 8400 euroon 
kohteittain 
 



Letkutie 4, Jyväskylä, esimerkki säästäväisestä ja 

rakennusperintöä hoitavasta avustusremontista  

Kun avustus on pieni suhteessa tehtäviin asioihin niin 

työmaalla keskustelua avustuksen käytön optimoinnista, 

mitä korjauksia kannattaisi tehdä kiireellisenä ja mitkä 

jättää korjaamatta, kysymyksiä rakennusalan osaajista ja 

käytettävistä materiaaleista sekä miten suhtaudutaan 

esim. kattovarusteiden  uusimiseen avustuksella, 

millainen maali katolle, mitä savupiipuille jne 

Avustuksen saaja käytti avustuksesta pienen osan 

ammattipeltisepän liikkeen palveluihin ja teki kesän 

aikana itse ruostuneen katon  ja jalkarännien 

putsauksen, saumojen juotokset, pohjamaalauksen 

kahteen kertaan ja pintamaalauksen. Säästi 1000 euroa 

avustuksesta. Säästyneellä rahalla neuvoteltiin 

paikattujen räystäiden maalauskäsittely edellisen 

maalauskerran sideaineen mukaisella maalilla, tulevaa 

koko katon maalaamista silmälläpitäen. 



Avustuksetta jääneissä kohteissa voi olla kyse 
omavastuuosuuden puuttumisesta, ylikorjaamisesta, 

suunnitelmien puuttuminen, ei kaavoitusta, joten suojelustatus 
hakemuksessa heikko tai avustusvarojen riittämättömyys 

Kyyjärvellä riihen katselmus 2013, kuva Päivi 

Andersson, Keski-Suomen museo 

Viitasaarella navetan katselmus 2014, kuva Päivi 

Andersson, Keski-Suomen museo 



KIITOS! 

Avustusinfo on osa Keski-Suomen 
rakennusperinnön hoidon  

alueneuvojien yhteistyön kehittämistä 
ja Keski-Suomen museon yleisötyötä  


