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Kulttuuriympäristön merkityksestä

Kulttuuriympäristö on yhteisön ja ihmisten muistin ja identiteetin perusta.
Hyvin säilyneenä, alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista 
rakentuvana se on mittava kansallinen omaisuus, johon sisältyy 
merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. 
Kulttuuriympäristön suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen lisäävät 
alueiden elinvoimaa ja viihtyisyyttä, toteuttavat kestävää kehitystä sekä 
ylläpitävät kansallisomaisuuden arvoa.

(Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020)
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Kulttuuriympäristö elää ajassa, 
muuttuu ja kehittyy

Saamelainen kulttuuriympäristö liittyy kulttuuriperintöön monin tavoin, 
kuten perinteisiin elinkeinoihin, alueidenkäyttöön ja niihin liittyvään 
perinnetietoon. Käsitteen tarkoitus ei ole kuitenkaan määritellä 
saamelaista kulttuuria vain menneisyyden ja perinteisten elinkeinojen 
kautta. Saamelaisen kulttuuriympäristön kohdalla suullisen perinteen ja 
perinnetiedon merkitys kuitenkin korostuu, koska kirjoitettua tietoa on 
suhteellisen vähän. Saamelaisessa kulttuuriympäristössä on myös 
vähemmän staattisia monumentteja tai rakennelmia. 
Kulttuuriympäristöön liittyviä merkityksiä kantavat ja siirtävät siis 
olemassa olevat sukupolvet, eivät niinkään rakennukset.

(Ealli biras – Elävä ympäristö. Saamelainen 
kulttuuriympäristöohjelma)
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Kulttuuriympäristö voimavarana 
ja mahdollisuutena

Kulttuuriympäristö on merkittävä kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen 
ja ekologinen voimavara ja uuden toiminnan mahdollistaja. 
Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä näitä mahdollisuuksia 
kohtaan. 
Strategialla pyritään vahvistamaan eri tahojen yhteistyötä ja edellytyksiä 
toimia kulttuuriympäristön hyväksi sekä korostetaan kansalaistoiminnan 
merkitystä strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

(Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020)
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Strategiasta käytäntöön

• YM ja OKM vastaavat kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosta 
yhteistyössä Museoviraston ja muiden toimijoiden kanssa

• yhteistyötahoja ovat mm. muut ministeriöt, Kuntaliitto, museot, 
Metsähallitus, Opetushallitus sekä järjestöt kuten Kotiseutuliitto ja 
Kulttuuriperintökasvatuksen seura 

• toimeenpanon tueksi laadittu Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus ja haastettu muita mukaan osallistumaan 
talkoisiin kulttuuriympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi
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Kulttuuriympäristö on strateginen voimavara

Kulttuuriympäristön käsite on hallinnon käsite, mutta myös 
kulttuurisidonnainen ja muuttuva. Erityisesti taiteet, kuten kuvataide, 
ympäristötaide ja kirjallisuus tuovat esille näkymätöntä ja toisin tulkittua 
kulttuuriympäristöä. Taiteet myös rakentavat uutta suhdetta. Yksilöiden, 
paikallisyhteisön, erilaisten vähemmistöjen ja paikkaa kulttuurisesti tai 
lainsäädännöllisesti hallitsemattomien ja omistamattomien suhde 
kulttuuriympäristöön on nousemassa yhä vahvemmin esille. 
Myös tutkimus, kuten esimerkiksi tieteet, jotka tulkitsevat paikkoja 
kerronnallisten aineistojen pohjalta saattavat tuoda näkyviin 
kulttuuriympäristön peitettyjä merkityksiä. Erilaiset maankäyttöön liittyvät 
kiistat ovat tuttuja jokaisella paikkakunnalla. Poikkeavat tulkinnat ja 
arvostukset paljastavat myös kulttuuriympäristön käsitteen vaihtelevat 
merkitykset. 

(Päivi Granö, Kulttuuriympäristö ja lapsen kehitys)
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