
R U O V E D E N  kulttuuriympäristö 2008   
 
 
 
Aihe: Ruoveden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön tallentaminen ja 

tunnetuksi tekeminen 
 
Kohdealue: Ruoveden kulttuuriympäristöt  
 
Osanottajat / toimijat:  

Ruoveden asukkaat 
Ruoveden kulttuuripiirit 
Ruoveden Opisto ja sivistystoimi  
Suomen ICOMOS ja sen kansanrakentamisen ryhmä 
Tampereen teknillinen yliopisto / arkkitehtuurin historia 

        Muroleen kylät ry 
 
 
Hyötyjät kohdistetusti: Ruoveden kunta ja sen kentällä toimivat viranomaiset sekä 

kunnan vakituiset ja kesäasukkaat, ennen kaikkea yhteisöt ja yksityiset 
vanhojen rakennusten ja kulttuuriympäristöjen omistajat ja asujat. 

 
Hyötyjät yleisesti: kunnan kentällä toimivat viranomaiset sekä hankkeeseen osallistuvat 

maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset alan toimijat 
 
Ajankohta: 13.6.2008 – 31.5. 2009  
 
 
Vastaava toteuttaja: 
 Ruoveden sivistystoimi / Ruoveden Opisto 
 
Yhteistyökumppanit: 

Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurinhistoria 
 Suomen ICOMOS 

 Euroopan rakennusperintöpäivät 
 
Kivinavettojen uusi käyttö, dokumentointi, seminaari ja näyttely:  
 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin historia 
 kansainväliset yhteistyökumppanit. Nanjing University, Kiina ja  
 Rangsit University, Thaimaa 
 Ruoveden Opisto 
 Ruoveden kulttuuritoimi 
  
Korjausneuvonta 
 perinnerakennusmestari Pirkanmaan maakuntamuseo 
 



Kulttuuriympäristökävely         
 Muroleessa Pirkanmaan maakuntamuseo 
Rakennusperinnön hoitoavustusten hakuneuvonta  
 Pirkanmaan Ympäristökeskus 
   
 
Hankkeen taustaa ja tavoitteita 
 

 Kulttuuriperinnön merkitys ja yleinen arvostus on kasvanut Ruovedellä, kuten 
koko Suomessa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen merkitys imagotekijänä on 
tunnustettu. Hyvin hoidetuilla maisemilla ja kulttuuriympäristöillä on positiivisia 
kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia asukkaisiin ja matkailijoihin. Niillä on myös 
taloudellisia vaikutuksia kansallisvarallisuuteen ja elinkeinojen edellytyksiin. 
Kulttuuriperinnön tallentaminen on tärkeä osa maankäytön ja rakennusten 
suunnittelua ja korjausta. Pirkanmaalla kattavana tavoitteena on, että 
kulttuuriperinnön jatkuvuus turvataan niin maankäytön suunnittelussa kuin 
rakentamisessakin eli: 
-  arvokasta rakennuskantaa säilytetään ja hoidetaan asiantuntemuksella, 

sekä sen edustavia esimerkkejä dokumentoidaan ennen kaikkea kunnan ja 
asukkaiden tarpeisiin. Samalla dokumentoidaan aineistoa 
tutkimuskäyttöön. 

Edellä mainitut periaatteet sisältyvät Pirkanmaan kulttuuriympäristöohjelmaan ja 
Pirkanmaan ympäristöohjelmaan sekä Pirkanmaan voimassa olevaan 
seutukaavaan ja Valtioneuvoston vahvistamaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan. 
Tunnettuahan on, että Suomessa on suhteellisen vähän vanhaa rakennuskantaa 
jäljellä, siksi kaiken arvokkaan vanhan säilyttämiseen on suhtauduttava vakavasti 
ja dokumentointia harrastettava niin kauan kuin meillä on vielä mitä tallentaa. 

 
Kulttuuriympäristöhankkeen tarkoitus on nostaa esiin ruovesiläinen 
kulttuurimaisema, osoittaa sen arvo siinä eläville ja asuville kuntalaisille ja 
kesäasukkaille ja erityisesti nuorille ikäpolville, eli tulevaisuuden päättäjille. 
Samoin halutaan osoittaa se, että ruovesiläinen paikalliskulttuuri on arvokasta 
myös seudullisesti ja valtakunnallisesti ja että sitä arvostetaan korvaamattomana 
osana koko maailman kulttuuriperintöä. Hankkeeseen liittyvällä ruovesiläisten 
omalla monipuolisella panoksella halutaan hahmottaa myös kunnan rikkaan 
kulttuuritoiminnan kokonaisuutta ja sen mahdollisuuksia yhteisiin ponnistuksiin. 
Samalla halutaan osoittaa paikallisen kulttuurin läsnäolo myös arkipäivässä, sekä 
alentaa ruovesiläisten kynnystä edelleen sen jokapäiväiseen harrastamiseen. 

 
Vanhojen rakennusten mittauksina tehtävän inventoinnin tarkoituksena on 
tallentaa erityisen perinteistä ja omaleimaista kulttuuriympäristöä, 
rakennusryhmiä tai yksittäisiä rakennuksia, jotka kuvastavat eri historiallisia 
vaiheita, elinkeino- ja ympäristöarvoja sekä rakennustapoja. Ne kertovat millä 
tavoin kulttuurihistoriallinen kerrostuneisuus ilmenee Ruoveden 
kulttuurimaisemassa. Pyrkimyksenä on saada aikaiseksi havainnollinen kuvaus 
kulttuuriympäristön historiasta ja sen säilyneistä, tunnusomaisista piirteistä. 



Samalla selvitetään kulttuuriperinnön historiallisia todistusarvoja,  
säilyneisyysarvoja, rakennustaiteellisia, taiteellisia ja esteettisiä arvoja, 
maisemallisia arvoja sekä identiteetti- ja symbolimerkityksiä. Arvotus antaa 
paikallisesti pohjaa Ruoveden kehittämiselle ja maisemien hoitamiselle ja 
rakennusten kunnostamiselle ja toisaalta yleismaailmallisesti tulee edustamaan 
omaa korvaamatonta osuuttaan koko maailman paikallisten traditioitten joukossa. 

 
Vuoden 2008 toiminnan erityisaiheena ovat vanhat kivinavetat ja niiden 
uusiokäyttö. Ne ovat yleensä maatilan suurin ja kallein rakennus, joka on 
rakennettu kestämään vuosisatoja. Nyt ne ovat maatalouden rakenteellisten 
muutosten johdosta jäämässä ilman luonnollista käyttöä ja kylmilleen jäädessään, 
ilma päivittäistä huoltoa, nämä kivirakenteet alkavat vääjäämättä ravistua. Koko 
Suomen mittakaavassa näitten rakennusten tuleva kohtalo on todella 
jättiläismäinen taloudellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen kysymys, 
jonka ratkaisemiseksi tarvitaan runsaasti erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja.  

 
Jo vuonna 2005 alkanut toiminta täydentyy vuonna 2008 kokonaisuudeksi, joka 
muodostaa loogisen ja raportoitavan kokonaisuuden. Toiminta eteni vuosittain   
seuraavasti: syksyllä 2005 Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijat 
mittasivat Muroleen kylän tilakeskuksia ja erityisesti kivinavettoja. Elokuussa 
2006 aloitettiin Muroleen-Kekkosen koulun lukukausi oppilaitten ja arkkitehtien 
kulttuuriympäristöä tutkivalla yhteishankkeella ja teema jatkui opetuksessa läpi 
kouluvuoden. Tapahtumarikkaana kesänä 2007 hankkeitten sateenvarjona oli 
näyttely Ruoveden Wiljamakasiinissa ja teemana kehittää pitäjäläisten sekä eri 
alojen ammattilaisten ja viranomaisten kohtaamista.  

 
Kansainvälisen yhteistyön työmenetelmänä on paikan päällä tapahtuva 
inventointi- ja tallennustyö. Työn tuloksena syntyy edustava julkaisukelpoinen 
kokoelma rakennusperinnön mittauspiirustuksia. Mittauspiirustukset palvelevat 
Ruoveden kunnan ja kuntalaisten omien rakennustensa korjauksessa ja 
ympäristönsä kohentamisessa sekä kunnan rakennustarkastusta ja viranomaisia 
kulttuuriympäristökohteiden korjausrahoituksesta päätettäessä.  

 
Ruoveden kunta / Ruoveden Opisto hakee POKO ry:n rahoitusta ruovesiläisen 
kulttuuriympäristön arvoja osoittavaan ja ylläpitokeinoja esittelevään hankkeeseen 
Ruoveden kunnassa ja esimerkkikohteissa. 

 
Muita hankkeen laadullisia tavoitteita ovat mm.: 
- Alueen maisemarakenteen ja ympäristön arvojen tietoisuuteen saattaminen 
- Paikallisen kulttuuri- ja rakennusperinteen ominaispiirteitten kartoittaminen ja 
arvon osoittaminen 
- Alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen 
- Paikallisen kulttuuritahdon edistäminen 
- Kylien kehittämissuunnitelmien laatimisen käynnistäminen 
- Rakennusperinteen paikallisten ominaispiirteiden kartoittaminen 
- Rakennetun ympäristön omaehtoiseen  säilyttämiseen ja hoitoon kannustaminen 



- Mittauspiirustusten laatiminen rakennusten korjausta ja hoitoa varten sekä  
uusiokäyttöä varten 
- Ruoveden tunnettavuuden kohottaminen. 

 - vanhan rakennuskannan hyödyntäminen 
 
Hankkeen vaikutukset 
 

Hankkeella on monia positiivisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat 
alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa esiin tuotuihin maaseutuyhteisöjen 
kylien kunnostamisen ja kehittämisen, sekä maaseutuperinnön suojelemisen ja 
säilyttämisen toimenpiteisiin. Hanke liittyy maaseutuyhteisöjen kehittämiseen 
eli toimintalinja 3 kylien kehittämiseen ja maaseutuperinnön säilyttämiseen 
ja hoitoon. Vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea Ruoveden maaseutukulttuurin ja 
alueen perinteen tunnetuksi tekemiseksi niin asukkaille kuin 
ulkopaikkakuntalaisillekin ja samalla nostaen vielä entisestään paikkakunnan 
tunnettavuutta kulttuuriperinnepaikkana ja sitä kautta edistäen matkailullisten 
elinkeinojen kehittämistä. 

 
Hanke tarjoaa havainnollista kuvausta kulttuuriperinnön historiasta ja 
säilyneisyydestä. Samalla se tarjoaa ymmärrystä kulttuuriympäristöjen arvoihin ja 
eväitä jatkokeskusteluun ja -työhön. Hanke auttaa Ruoveden 
kulttuuriympäristöjen inventointia yksityiskohtaisemmaksi palvelemaan 
Ruoveden kunnan jatkosuunnittelua sekä yksittäisiä tilakeskusten ja rakennusten 
omistajia ja korjaajia.  

 
Hankkeella pyritään paikkakuntalaiset huomioivaan maisemien ja 
rakennusten inventointiin ja esittämiseen, joka jo itsessään on kulttuurinen 
ja sosiaalinen tapahtuma ja jolla on suoria vaikutuksia ympäristöön. 
Kulttuurista merkitystä fyysiseen ympäristöön syntyy heti, kun esimerkiksi tieto 
jonkun kohteen kulttuuriarvosta saavuttaa suuren yleisön. Erityisen tärkeää on 
osoittaa paikallisen rakennustavan ainutlaatuinen arvo osana ruovesiläistä, 
pirkanmaalaista, suomalaista ja koko maailman kulttuuriperintöä. 

 
Jo pelkällä dokumentoinnilla ja sen tulosten esittämisellä voidaan siirtää ainakin 
tieto (menetetystä) kulttuuriperinnöstä tuleville sukupolville. Hankkeen 
yhteydessä tehtävät dokumentoinnit julkistetaan ja annetaan kyläläisten 
käyttöön. Samalla ne toimivat pohjana kunnan kaavoitukselle rakennusten 
korjaushankkeille ja uusiokäytölle.  

 
 Hankekokonaisuuden vaikuttavuudesta on jo esimerkkinä joulukuussa 2007, 

ICOMOSin kansainvälisen kansanrakentamisen tieteellisen komitean (CIAV) 
vuosikongressissaan Filippiineillä Muroleen koululle myöntämä ”CIAV Award”. 
Kunniakirjassa ansioiksi mainitaan: This award is given to the pupils, the teachers 
and the team of specialists at the School of Murole for having created a unique 
model for transmitting knowledge of vernacular architecture from one generation 
to another, from researcher to layperson, and for raising awareness of the 



conservation of local heritage.                                                 
 

 
Hankkeen toteuttaminen 
 

Hanke suunnitellaan ja budjetoidaan kestäväksi toukokuuhun 2009 asti. 
Käytännön kenttävaiheet toteutetaan kesän – syksyn 2008 aikana. Raportointi vie 
aikaa hankkeen loppuun asti. 
Seurantaryhmä:  
Hankkeen toimintaa valvomaan nimetään seurantaryhmä, jonka jäseneksi 
pyydetään edustajia mm. seuraavista: 
 Poko ry, 

Ruoveden kunta / Ruoveden Opisto, 
Muroleen kylät ry. 
 

 
Kulttuuriympäristöhanke, joka jatkaa kolmena edellisenä vuonna tehtyä työtä ja 
liittää sen osittain jo Muroleessa esillä olleeseen ja nyt täydentyvään materiaaliin, 
sekä tekee näin syntyvästä kokonaisuudesta yhteenvedon. Hankkeen varhaisempia 
vaiheita on esitelty aiemmin myös paikallisessa, maakunnallisessa ja 
valtakunnallisessa mediassa, sekä raportoitu marraskuussa 2006 Meksikossa 
ICOMOSin kansainvälisen kansanrakentamisen komitean (CIAV) 
vuosikongressissa. Hanke sisältää seuraavat käytännön toiminnat: 

 
Hankekokonaisuuden koordinointi:  
- hankkeen ja sen osien niveltäminen Euroopan rakennusperintöpäivien 
ohjelmaan 
- olemassa olevien tulosten ja syntyvän materiaalin kokoaminen 
raporttijulkaisun toimittaminen, taitto ja painatus  
- hankkeen tiedotus 
- kansainvälisen kivinavettadokumentoinnin järjestäminen kesällä 2008 
- Kivinavettojen uuskäyttö -seminaarin ja -näyttelyn järjestäminen 
lokakuussa 2008  
- korjausneuvontaa / perinnerakennusmestari, Pirkanmaan maakuntamuseo 
- rakennusperinnön hoitoavustusten hakuneuvonta / Pirkanmaan 
ympäristökeskus? 
- kulttuuriympäristökävely Muroleessa / Pirkanmaan maakuntamuseo 

 
   Asukasyhteydet: 

- asukkaitten järjestelyvastuu ja osallistuminen eri osahankkeisiin ja 
tilaisuuksiin 
- järjestettävät viranomais- ja asiantuntijainfot ja -esitykset 
- syntyvän materiaalin ja toimintamallien hyväksikäyttö 

 
   Tiedotus ja julkaisu: 

- toiminta-aikana tiedotus paikallisessa ja maakunnallisessa mediassa 



- hankkeen edistymistä raportoidaan ICOMOSin kansainvälisissä 
kansanrakentamisen komitean vuosittaisissa kongresseissa Quebecissä 
Kanadassa syyskuussa 2008 ja Tusnadissa Romaniassa toukokuussa 2009 
- hanke on osa Euroopan rakennusperintöpäivän ohjelmistoa ja mukana 
sen tiedotuksessa 
- mittauspiirustukset ja muu syntyvä materiaali tulee rakennusten 
omistajien ja kunnan viranomaisten käyttöön (entisöinti, korjausta ja 
hoitoa varten sekä uusiokäyttöä varten) 
- hankkeen materiaali julkaistaan A4 kokoisena kirjasena.  

 
 
Hankkeen seuranta ja raportointi 
 

Hankkeen toteuttamista valvoo seurantaryhmä. Hankkeen seuranta 
toteutetaan raportoimalla rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 

 
 
Hankkeen kustannusarvio 
 

Palkka ja sivukulut:       6 000 € 
Asiantuntijapalkkiot arkkitehti Markku Mattilalle,  
5vkoa, 850,-/vko, sisältää hankkeeseen kuuluvat  
organisointipalkkiot ja sivukulut x 1,4. 
 
Kansainvälinen dokumentointihanke kesällä 2008 
aiheenaan kivinavettojen uuskäyttö      3 000 € 
matka       2 500 € 
   ulkomaalaiset osallistujat maksavat itse 
matkansa Suomeen 

                      - matkakulut syntyvät kuljetuksista Suomessa  
                      ja yhden päivän ammattiekskursiosta Suomessa 

         - ulkomaalaisten asiantuntijoiden päivärahat 
         (kustantavat ylöspitonsa itse), arvio määrästä                                     
         5 hlöä 16 vrk= 80x32 

                     - materiaalit        500 € 
                           työkalut (mittaus- ja piirustusvälineet) 

      
Kivinavettojen uuskäyttöseminaarin ja -näyttelyn järjestäminen 
– asiantuntijapalkkiot, tilavuokrat, kahvitus  1 000 € 

 
Kivinavettajulkaisun kokoaminen, toimittaminen, taitto ja  
painatus  
aikaisempaan kokemukseen perustuva arvio,  
kilpailutetaan hankkeen aikana   6 000 €    
 
YHTEENSÄ 16  000 € 



 
 
Hankkeen rahoitussuunnitelma 

PoKo ry:ltä haettava rahoitus     12 800 € 
Oma rahoitus:        3 200 € 
  Suomen ICOMOS / julkaisun painatukseen   1 600 € 
  osanottomaksut      1 600 € 

    
   

 
  Kokonaisrahoitus     16 000 € 


