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KULTTUURIPERINTÖTIETO 
KAIKKIEN SAATAVILLE

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kulttuuriympäristö-
tiedon käyttäjäkuntaa ja tehdä tiedon hyödyntäminen 
helpoksi niin maankäytönsuunnittelussa, koulujen ope-
tuksessa kuin kunta- ja matkailumarkkinoinnissakin. 
Inventointitieto kiinnostaa varmasti myös alueen asuk-
kaita, vapaa-ajanasukkaita ja matkailijoita. Julkiseen ja-
keluun tulee tiivistelmä kohteiden leimallisista piirteistä 
ja arvoista.

Etelä-Savon
kulttuuriperintötietokanta
kuntoon

TIETOKANNAN YLLÄPITO

Hankkeessa luodaan pysyvä järjestelmä ja työnjako 
Etelä-Savon maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja Savon-
linnan maakuntamuseon kesken kulttuuriympäristöä 
koskevan tiedon ylläpidosta ja jakamisesta maakun-
nassa. Järjestelmän ylläpitoa jatketaan yhteistyönä ja 
tavoitteena on, että tietosisällön täydentäminen tulee 
mahdolliseksi muillekin toimijoille.

Lyhyesti
Etelä-Savossa on 61 valtakunnallisesti  
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Lisätietoa:	www.rky.fi

Maakunnallisesti arvokkaita kohteita ja 
alueita on noin 650.
http://www.esavo.fi/etela-savon_maakuntakaava

Valtakunnallista tietoa kulttuuriympäristöstä
ja rakennusperinnöstä:
Museovirasto	www.nba.fi 
(mm. kulttuuriympäristön rekisteriportaali)
www.rakennusperinto.fi 
(mm. rakennusperinnön suojelu ja hoito)

Esitteen kuvat: Kirsti Kovanen, Laura Vikman, KuvaMirja



MIKÄ TIETOKANTA?

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on luotu Ete-
lä-Savon maakuntaliiton toimesta vuosina 2002 - 2005 
kokoamalla tietoa kulttuurihistoriallisista inventoinneis-
ta. Sitä ylläpitävät yhdessä Etelä-Savon maakuntaliitto, 
Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamu-
seo. Tietokanta sisältää teksti-, kuva- ja paikkatietoai-
neistoja arvorakennuksista ja maisemista. Kaikkiaan 
aineistoa on lähes 2000 kohteesta. Tiedot ovat vuosilta 
1972 – 2005.

Rakennetun ympäristön osalta tiedot ovat osin vanhen-
tuneita tai jääneet vaillinaisiksi. Tietokannan luomisen 
jälkeen mm. kaavoituksen ja eri hankkeiden yhteydes-
sä tehdyistä inventoinneista vain pieni osa on viety 
tietokantaan. Nyt myös nämä inventoinnit viedään so-
veltuvin osin osaksi tietokantaa ja tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa kaikki inventointitieto on helposti löy-
dettävissä yhdestä paikasta.

MITÄ SELVITETÄÄN?

Vuoden 2014 kevään ja kesän aikana inventoijat kier-
tävät maastossa kuvaamassa ja tarkistamassa tietoja 
rakennetun ympäristön ja rakennusperinnön osalta. 
Selvitystyön tarkoituksena on päivittää tiedot kohteen 
historiasta ja nykytilasta. Inventoinnin suorittavat Niina 
Uusi-Seppä, Laura Vikman ja Elina Mutanen Etelä-Sa-
von ELY-keskuksesta.

Inventointityössä kerätään suullista ja kirjallista tietoa 
sekä kuvamateriaalia. Tekijät ovat kiinnostuneita asuk-
kaiden muistitiedosta, vanhoista valokuvista, rakennus-
piirustuksista ja asiakirjoista.

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan tietoja päivi-
tetään ajan tasalle vuonna 2014 EAKR-rahoitteises-
sa Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon –
hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kulttuuriympäristö-
tiedon käyttäjäkuntaa ja helpottaa tiedon saavutetta-
vuutta. Tavoitteena on myös luoda pysyvä järjestelmä 
ja työnjako kulttuuriympäristöä koskevan tiedon yllä-
pidosta ja jakamisesta maakunnassa.
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