OSALLISTU TAPAHTUMIIN!

Lisäämällä tietoa ja osaamista
perinnerakentamisesta, vältytään
rakennus- ja parannusvirheiltä ja
vääriltä materiaalivalinnoilta. Oikeilla
kunnostustoimenpiteillä varmistetaan
seudun kulttuurihistoriallisesti tärkeän
rakennusperinteen säilyminen ja perinteiden
siirtyminen myös tuleville sukupolville.

OHJELMA

TIEDOTUSTILAISUUDET

Järjestetään alueen kaikissa kunnissa

TEEMAKURSSIT

Hirsirakentaminen, perinnemaalit,
ikkunoiden ja ovien kunnostus,
kosteusvauriot ja sisäilma, ulkopintojen
kunnostus, kantavat rakenteet ja
perustukset, kuntokartoitukset ja
energiatalous

SEMINAARIT

♦ 2012 Sisätilat
♦ 2013 Ulkotilat
♦ 2014 Miljöö

NEUVONTAPALVELU

Ilmainen neuvontapalvelu
perinnerakentamisessa

OPINTORETKET

Lisätietoja:
perinnerakentaminen.fi

RAKENNUSPERINTEEN
VAALIMINEN

ANNA VIHJEITÄ!

Hankkeen aikana kerätään erilaista hyödyllistä
tietoa kotisivuille. Anna aiheeseen liittyviä
vihjeitä tapahtumista, koulutuksista, kursseista,
seminaareista, alan yrityksistä ja toimijoista,
kiinnostavista sivustoista, linkeistä, artikkeleista
ja muusta aiheeseen liittyvästä. Otamme
vastaan ehdotuksia kunnostuskohteista, jotka
soveltuisivat perinteiseen korjausrakentamiseen
joissa voisimme järjestää käytännön kursseja.

KYSY NEUVOJA!

Kaipaatteko neuvoja liittyen
perinnerakentamiseen?
Kysymykset esitetään projektisihteerille.

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry
Projektisihteeri Barbro Bergman-Robertz
Veckjärventie 1, 06150 PORVOO
GSM 0400 584240
barbro.bergman-robertz@silmu.info

Kulttuuriarvojen ja tulevien
sukupolvien iloksi

perinnerakentaminen.fi
maaseuturahasto
EAFRD

koordinoimaan ja toteuttamaan hankkeen
toimenpiteitä. Hankkeen tukena on
ohjausryhmä jossa on alan eri toimijoiden
edustajia. Toteuttajana toimii Maaseudun
kehittämisyhdistys SILMU ry, joka on
vastuussa hankkeesta.

HANKKEEN TARPEELLISUUS

Suomen vanhin ja osin parhaiten säilynyt
rakennuskanta sijaitsee hankkeen
kohdealueella. Suurin osa vanhoista
rakennuksista on aktiivisessa käytössä ja niillä
on keskeinen asema alueen kulttuurihistorian,
elävyyden ja viihtyvyyden kannalta.
Historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja
niiden ympäristöjä suojellaan pääasiassa
kaavoituksella joka perustuu maankäyttö- ja
rakennuslakiin. Mutta rakennusperinnön
vaaliminen on muutakin kuin lainsäädäntöä.
Se on rakennusperinnön tunnetuksi tekemistä,
korjausrakentamisen osaamista, taloudellista
tukea, kehittämishankkeita ja rakennusten
jatkuvaa oikeaa ylläpitoa.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen avulla lisätään yhteistyötä
alan toimijoiden välillä, parannetaan
perinnerakentamisosaamista, helpotetaan
tiedon hakemista ja lisätään tietoa seudun
kulttuuriperinnöstä ja perinnerakentamisesta.
Hankkeelle tehdään omat kotisivut johon
kerätään perinnerakentamiseen liittyvää:
yhteystietoja alan toimijoista ja yrityksistä,
tietoa alaan liittyvistä tapahtumista sekä muuta

KOHDEALUE JA HYÖDYNSAAJAT
ajankohtaista asiaa perinnerakentamisesta.
Lisäksi selvitetään, miten hankkeen aikana käynnistynyt toiminta alueella jatkuisi tuloksellisesti.

HANKKEEN SISÄLTÖ

Hankkeen aikana järjestetään kuntakohtaisia
tiedotustilaisuuksia, joissa neuvotaan
mm. voimassa olevista lupamenettelyistä.
Paikalla neuvomassa ovat edustajat
rakennusvalvonnasta ja alueen
maakuntamuseosta. Vastauksia saa mm.
siihen, milloin jokin rakennus on suojelukohde
ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Paikalla
on myös SILMU ry:n edustaja kertomassa
rahoitusmahdollisuuksista yleishyödyllisissä
kohteissa. Hankkeen aikana järjestetään
kursseja, työnäytöksiä, seminaareja ja
opintomatkoja. Koulutustilaisuuksien lisäksi
hanke tarjoaa ilmaista neuvontaa ja opastusta
yksilöllisissä kysymyksissä. Neuvontaa
antaa alan ammattilaisista koostuva tiimi,
joista kaikki ovat erikoistuneet johonkin osaalueeseen liittyen perinnerakentamiseen.
Neuvontapalvelun koordinoinnista vastaa
hankkeen projektisihteeri.

HANKKEEN TOTEUTUSAIKA
JA RESURSSIT

Hanke toteutetaan vuosina 2012–2014.
Hankkeeseen on palkattu projektisihteeri

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat
SILMU ry:n toiminta-alueelle. Hyödynsaajia
ovat yrittäjät, yhdistykset, yksityiset
henkilöt ja tulevat sukupolvet. Vanhojen
rakennusten kunnostusten myötä yleisilmeen
siistiytyminen luo lisäksi kiinnostusta aluetta
kohtaan.

HANKKEEN KUSTANNUKSET
JA RAHOITUS

Hankkeen kustannusarvio on 165 000 €.
Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt
hankkeelle 90 % Leader-tukea. Omarahoitus
kerätään pienillä osallistumismaksuilla,
talkoilla ja sponsorituloilla.
Kuvat: Barbro Bergman-Robertz

