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www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia 
KUVAT: YHA-kuvapankki ja Tuija Mikkonen 
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Mitä on kulttuuriympäristö? 

Ihmisen toiminnasta syntynyt ympäristö 
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Mitä on kulttuuriympäristö? 

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt ympäristö 
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Mitä on kulttuuriympäristö? 

Jokaisen omaa ja kaikkien yhteistä 



Kulttuurimaisema  

• Alueellinen, visuaalinen, 
kokemuksellinen, 
historiallinen näkökulma 

• Maaseutu, kaupunki …     
> kaikki alueet 
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Maisema tarkoittaa aluetta sellaisena, kun ihmiset sen mieltävät ja jonka 
ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja 
vuorovaikutuksesta (Eurooppalainen maisemayleissopimus) 
 

Merkittävät maisemat,  
mutta myös arkiympäristöt  
ja huonolaatuiset maisemat 
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Voimavara 
Kaikkien asia 
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Kestävä kehitys 
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
YHTEISKUNTASITOUMUS
http://sitoumus2050.fi 

KULTTUURI-
YMPÄRISTÖ-
SITOUMUS 
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Kulttuuriympäristösitoumus 
 

Tammisaloseura pyrkii parantamaan kulttuuri- ja asuinympäristöä ja sen 
viihtyvyyttä kehittämällä kaupunginosasta vehreän ja merenläheisen 
asuinalueen, jossa vaalitaan ympäristöä ja alueen kulttuuriperintöä:  
1) Tuotetaan kotikaupunkipolku… 
2) Istutetaan talkoovoimin eri puolille kaupunginosaa Helsingin kaupungin 

lahjoittamia kukkasipuleita ja kesäkukkia … 
3) Järjestetään säännöllisin väliajoin alueen asukkaille pihakilpailu… 
4) Järjestetään alueella "siivoustalkoita" ja edistetään 

"puistokummitoimintaa".  
5) Parannetaan kaupunginosan ilmettä hankkimalla kaupunkitilaan julkisia 

taideteoksia.  
6) Laaditaan ja käynnistetään hanke Tammisalon vesialueiden ja 

rantavyöhykkeiden kunnostamiseksi … 
7) Parannetaan kaupunginosan jätehuoltoa ja kierrätystä … 
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Karjalohjan kulttuuriympäristö -aineiston toteutuminen 
• Aloitetaan toimialueen kulttuuriympäristöä käsittelevien 
tietojen keruu.  
• Suunnitellaan maastotietotuotannon tapa ja ympäristö, johon 
kulttuuriympäristöä koskevat tiedot kerätään. 
• Luodaan kulttuuriympäristöaineisto…. 
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1. Järjestämme asukkaille luentoja ja tutustumisretkiä asiantuntijoiden 
avulla. Asukkaat sitoutetaan pitämään huolta ympäristöarvoista ja 
vaalimaan alueen vihreitä arvoja ja siisteyttä yhteisöllisesti toimien. 
2. Annamme lausuntoja alueeseemme koskien mm. kaavoitusviranomaisille 
3. Vuosaarelaisten järjestöjen tapaaminen 5.3. kauppakeskus Columbus 
4. Palstaviljelijöiden info 
Infokirje … palstaviljelijöille koulutustilaisuus 
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• Ota kuva itsellesi tärkeästä 
kulttuuriympäristökohteesta 

• Lataa se Instagramiin 
• Käytä aihetunnistetta 

#kulttuuriympäristömme 
• Linkkaa kuvaan tili 

@kulttuuriymparistomme 
• Kerro muutamalla lauseella 

miksi kuvan kohde 
puhuttelee sinua 

12.4.2016─syyskuu 2016 
> Palkintoja kuukausittain  

https://www.instagram.com/kulttuuriymparistomme/
https://www.instagram.com/kulttuuriymparistomme/
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Minun  
maisemani –  
hyvinvoinnin  
ja elinvoiman  
lähde 
 
 
    


