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Kulttuuriperintöhankkeen kansainvälinen tapaaminen Etelä-
Pohjanmaalla 

Kulttuuriperintöön investointi on taloudellisesti kannattava kulttuuriteko 

Etelä-Pohjanmaan liitto, joka on mukana Interreg Europe -ohjelmassa toteutettavassa FINCH-
hankkeessa, järjestää kansainvälisen tapaamisen Seinäjoella 9.–10. huhtikuuta. Tapaamisen aikana 
vieraille esitellään maakunnan alueelta valikoituja kulttuuriperintökohteita, jotka ovat kiinnostavia 
taloudelliselta kannalta. FINCH-hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen kulttuuriperinnön 
hyödyntämisessä käytettäviä kevyitä rahoitusvälineitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyömalleja. 

– Esimerkiksi Museoviraston ja ELY-keskusten myöntämät vuosittaiset rakennusperintöavustukset 
ovat olleet yhteensä parin miljoonan luokkaa. Keskimäärin myönnetty avustus on ollut muutama 
tuhat euroa. Kuka tahansa vanhaa remontoinut ymmärtää, ettei näillä summilla pitkälle pötkitä. 
Niinpä etenkin yhdistyksillä ja seuroilla on kasvava paine löytää uusia rahoituskanavia, 
projektikoordinaattori Eliza Kraatari Etelä-Pohjanmaan liitosta kuvaa tilannetta. 

Kulttuuriperintö on kuitenkin paljon muutakin kuin rakennusperintöä, vaikka se usein onkin 
ilmeisin muoto. FINCH-hankkeen aiemmissa vierailukohteissa Pohjois-Italiassa ja Lounais-
Romaniassa juuri rakennusperintö on ollut vahvasti esillä. Esitellyt restaurointi- ja 
saneerauskohteet ovat olleet suuria ja niissä EU-hankerahoituksilla ja Italiassa etenkin säätiöillä on 
ollut hyvin merkittävä rooli. 

– On tietysti vaikuttavaa nähdä, kun vaikkapa vuosikymmeniksi rappeutumaan jäänyt palatsi on 
remontoitu takaisin loistoonsa, Kraatari kuvaa Lounais-Romaniassa sijaitsevan Craiovan kaupungin 
taidemuseon kunnostusta. 

– Kuitenkin esimerkiksi yhdistystoimijoiden kannalta kiinnostavampia usein ovat kevyemmät 
käytännöt, vaikkapa kokemukset joukkorahoituksesta tai yritysyhteistyöstä. Voisiko myös 
aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön teemat tuoda erilaisissa projekteissa näkyvämmin 
lähemmäs toisiaan?, hän lisää. 



                                                                                    
  
  

   

Aineeton kulttuuriperintö esillä vierailulla 

Etelä-Pohjanmaan vierailun yhteydessä onkin haluttu kiinnittää huomiota myös aineettomaan 
kulttuuriperintöön. Esimerkiksi on otettu kansalliselle kulttuuriperintölistallekin nostettu 
suomalainen tango. Sen rooli Seinäjoella on vahva esimerkki siitä, kuinka aineettomalla 
kulttuuriperinnöllä on huomattava aluetaloudellinen merkitys. Kulttuuriperintöön investointi ei 
ole vain kulttuuriteko vaan se on myös taloudellisesti kannattavaa. 

Etelä-Pohjanmaalta esitellään lisäksi Ähtärin kulttuurimaisemaohjelmaa sekä Eero Hiirosen Veden 
polku -teoksen yhteyteen luotua veistoskummi-järjestelyä. Kummivuotensa aikana vapaaehtoinen 
rahoittajataho vastaa teoksen ylläpitokustannuksista ja saa vastineeksi näkyvyyttä ja 
kulttuurielämyksiä. 

– Loistoesimerkki paikallisesti toimivasta ja kevyestä rahoitusmekanismista!, Kraatari iloitsee. 

Luonnollisesti myös eteläpohjalainen rakennusperintö tuodaan esille sekä perinteisen 
hirsirakentamisen että Alvar Aallon arkkitehtuurin osalta. Ajoin vähemmälle huomiolle jäävät 
eteläpohjalaiset punatiiliympäristöt nostetaan myös esiin. 

– Ajankohtainen Kalevan navetta -hanke on FINCH-hankkeenkin kannalta kansainvälisesti 
kiinnostava yksityisen kulttuuritahdon ja kaupungin taide- ja kulttuuritoimintojen järjestämisen 
yhdistelmä. Lapuan Vanha Paukku puolestaan on esimerkki jo toimintansa vakiinnuttaneesta 
kulttuurikeskukseksi saneeratusta kohteesta. 

Kulttuuriperinnöstä on myös liiketoiminnan lähteeksi 

Kraatari pitää hanketta tärkeänä, koska se kohdistaa huomion tärkeään kysymykseen: vastuuseen 
kulttuuriperinnöstä. Koska kulttuuriperintö on yhteistä ja kaikille läsnä, myös vastuu siitä on 
yhteinen. 

– Se myös yhdistää sukupolvia ja vahvistaa jatkuvuuden tunnetta, hän huomauttaa. 

– Mutta ei kulttuuriperinnön tarvitse olla mikään mausoleumi. Kulttuuriperintö voi ja saa olla myös 
etevän liiketoiminnan lähde. Ja mitä vastuullisemmin ja tiedostavammin siitä huolehtii, sen 
kirkkaampana se pulppuaa, Kraatari toteaa lopuksi. 

 



                                                                                    
  
  

   

Lisätietoja: 

Eliza Kraatari 
projektikoordinaattori 

puh. 040 4879 222 
eliza.kraatari(a)etela-pohjanmaa.fi 

 

FINCH-hanke 
Kansainvälisen Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetun FINCH-hankkeen teemana on 
kulttuuriperintö ja talous. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen kulttuuriperinnön 
hyödyntämisessä käytettäviä rahoitusvälineitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja. 
Hanketta motivoi ymmärrys siitä, että kulttuuriperinnön kehittämistoimilla ja investoinneilla on 
olennaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia alueille. www.epliitto.fi/finch 

 

http://www.epliitto.fi/finch

