
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 

Ympäristöministeriö     YM016:00/2016 

OKM: 36/040/2016 

 

Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 31 kokous 

 

Aika: 2.2.2021 klo 13.30, toimikauden jälkeinen päätöskokous 

Paikka: Teams 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM 

Hanna Hämäläinen, YM  

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Mirva Mattila, OKM 

Tuija Mikkonen, YM  

Ulla Salmela, Museovirasto 

Päivi Salonen, OKM (puheenjohtaja) 

Laura Tuominen, Museovirasto (sihteeri) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.32.  

 

Koordinaatioryhmän viimeisen kokouksen tarkoituksena on hyväksyä kulttuuriympäristöstrategian 

viimeisetkin asiakirjat ja käydä palautekeskustelu päätöstilaisuudesta. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 
Hyväksyttiin joulukuun kokouksen 2.12.2020 muistio.  
 

3. Toimintakertomus 2020  

 
Koordinaatioryhmää oli pyydetty tekemään korjaus- ja muutosehdotukset toimintakertomukseen ja 
toteumataulukkoon 28.1.2021 mennessä. 
 
Käytiin läpi toimintakertomuksen luonnos ja sovittiin siihen tehtävistä pienistä muutoksista. Hyväksyttiin 
toimintakertomus sovituin muutoksin.  
 
Hanna Hämäläinen tekee vielä koordinaatioryhmän toimintakertomuksista pdf-koonnin. 
 
4. Toteumataulukko 
 
Käytiin läpi toteumataulukko ja hyväksyttiin se sovituin muutoksin.  
 
Sovittiin, että Päivi Salonen ja Mirva Mattila esittävät koordinaatioryhmän toteumataulukon kohtaan 11.4 
ja 11.5 kirjatut, kulttuuriympäristökasvatukseen liittyvät mahdolliset jatkotoimenpiteet keskusteltavaksi 
Kulttuuriympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä. 
 



 

 

Todettiin, että 20. toimenpiteen (yhtenäinen inventointi) toteuttamiseksi on hyvä tarkastella taulukkoon 
kirjattujen toimenpiteiden 20.3 -20.5 osalta etenemistavat ja --tarpeet. Samalla on hyvä pohtia, missä 
määrin 20.6 (vedenalainen kulttuuriperintö) olisi hyvä huomioida tässä yhteydessä. Rakennettujen 
ympäristöjen 1940 - 1990 -lukujen luetteloinnin sijaan Museovirastossa on toteutettu teematarkasteluja 
Rakennettu hyvinvointi -hankekokonaisuudessa. Kulttuurimaisemien ja arkeologisen kulttuuriperinnön 
valtakunnallisia inventointeja koskevat hankkeet ovat käynnissä. Perinteisen maaseudun tai alkutuotannon 
ulkopuolelle jäävien maisemien kuten kaupunkimaisemien inventointia ei ole toteutettu, koska 
maisemainventointi on viivästynyt.  Inventointien kokonaistarkastelun yhteydessä huomioidaan nämä 
täydennystarpeet.  Todettiin, että yhtenäisen inventoinnin valmistelu tiedon tasolla on mahdollista aloittaa 
– ympäristöministeriö toimii koollekutsujana. 
 
4. Hankkeen päättämistoimet 

 

Hanna Hämäläinen vie toimintakertomuksen ja tämän kokouksen muistion hankeikkunaan ja kuittaa 

strategiahankkeen päättyneeksi. Asiakirjoja voidaan säilyttää Tiimerissä vielä sen aikaa, että ne ovat 

hyödynnettävissä Kulttuuriperintöstrategia-hankkeessa. Sitoumus-sivustolle lisätään vielä strategian 

arvioinnin (Owal Group) linkki. 

 

Kulttuuriympäristöstrategian arviointia esitellään viikolla 6 opetus- ja kulttuuriministeriön 

kulttuuripolitiikan johtoryhmässä. Ympäristöministeriössä hanke on käsitelty virkajohtoryhmässä. Kun 

kaikki asiakirjat ovat valmistuneet, niin hankkeen päättyminen viedään vielä tiedoksi ministeriöiden 

johdolle.  

 

Todettiin, että olisi hyvä vielä tuottaa kulttuuriympäristöstrategian kautta ja kokonaisuutta koskeva, kevyt 

mutta kuitenkin analyyttinen artikkeli. Tehtävä annettiin Ulla Salmelan ja Laura Tuomisen hoidettavaksi. 

Artikkelin julkaisukanava jätettiin vielä erikseen sovittavaksi. Tuija Mikkonen puolestaan lupautui 

kirjoittamaan ympäristöhallinnon kanaviin katsauksen strategiaan ja sen tuloksiin.  

 

5. Strategian päätöstilaisuuden purku 

 

Kulttuuriperintöstrategian kick-off -verkkotapahtumaan yhdistetty Kulttuuriympäristöstrategian 

päätöstilaisuus (26.1.) on saanut hyvää palautetta, mm.  ilaisuuden rakennetta pidettiin monipuolisena. 

Strategiaa ja sen saavutuksia esitelleeseen tilaisuuteen saatiin myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista 

Mikkosen tervehdys.  Kohti kulttuuriperintöstrategiaa -osion avasi puolestaan tiede- ja kulttuuriministeri 

Annika Saarikon tervehdys. Myös koordinaatioryhmä piti tapahtumaa onnistuneena, erityisesti visiopaneeli 

sai kiitosta. Tilaisuutta seurasi yhteensä noin 250 osallistujaa ja siitä oli tilaisuuden jälkeen käytettävissä 

videotallenne ympäristöministeriön käytössä olevassa Nextcloud-pilvipalvelussa.  

 

6. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 


