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Modernin rakennusperinnön inventointi Etelä-

Savossa
• Kaavoitusta varten tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset ja 

rakennushistoriaselvitykset

• Savonlinnan maakuntamuseon toteuttama Savonlinnan 

keskusta-alueen rakennusinventointi 1993

• Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hankkeen yhteydessä 

toteutettu modernin rakennusperinnön alueinventointi 2012

• Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon -hankkeessa 

toteutettu teemainventointi 2015
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Maakunnallinen modernin (1939-1980) 

rakennusperinnön teemainventointi 2015
• Seurantalot, tanssilavat

• Kaupungin- ja kunnantalot

• Terveys- ja lääkärintalot

• Kirkot, seurakuntatalot, kappelit ja pappilat

• Arkkitehti Martti Välikankaan tuotanto

• 2. maailmansodan aikaiset upseeri- ja aliupseerikylät
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Etelä-Savon maakuntaliiton modernin 

rakennusperinnön inventointi 2018-2019
• Kangasniemen taajaman ja Haukivuoren Asemankylän julkisten 

rakennuksien sekä liikerakennuksien inventointi 

• Inventoinnin aikavalikoima 1939-1999

• Teemainventoinnin (2015) täydentäminen Mikkelin 

liitoskunnissa, Kangasniemellä, Rantasalmella, Juvalla ja 

Pertunmaalla
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Modernin rakennusperinnön maakunnallisen 

merkittävyyden arvottamisprosessi

Rakennusinventoija

Rakennusinventointi, 
jonka yhteydessä 

kohteista ja alueista on 
tehty alustavat arvioinnit.

Kunnan edustajat, Elyn
kulttuuriympäristöasiantuntija, 

museoviranomainen, 
maakuntaliiton 

kulttuuriympäristöasiantuntija ja 
rakennusinventoija

Inventoijan esittämien arvojen 
pohjalta arvioidaan kohteiden 
paikallista ja maakunnallista 

merkitystä.

Etelä-Savon maakuntaliitto 
ja asiantuntijoista koostuva 
kulttuuriympäristötyöryhmä

Maakunnallisesti 
merkittäviksi ehdotetut 

alueet ja kohteet 
arvioidaan teemoittain 

maakuntakaavan 
valmistelun yhteydessä. 
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Etelä-Savon maakunnalliset erityispiirteet

• Sotahistoria 

• Vesistöt, ja niihin liittyvä rakentaminen ja rakenteet

• Uutena maakunnallisena erityispiirteenä metsätalous ja 

siihen liittyvä rakentaminen 
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Rakennusperintölain (4.6.2010/498) ja vakiintuneen arviointimallin lisäksi 

modernin rakennuskannan maakunnallista merkittävyyttä arvioidaan 

seuraavien kriteerien kautta: 

- Maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostava kokonaisuus, kuten metsäteollisuuteen 

liittyvä tehdas- ja asuinalue. 

- Alueiden kaupunki-, taajama- ja kyläkuvallinen näkökulma, jossa tarkastellaan alueiden 

ominaispiirteitä (paikallisidentiteetti, savolaisuus). 

- Ilmiöiden tunnistaminen rakennuksen taustalla, kuten öljykriisin vaikutus, rakennustekniikan 

kehittyminen, hyvinvointivaltion tarvitsemat rakennukset ja lainsäädäntö (mm. peruskoululaki). 

- Arkkitehtoniset arvot, kuten esimerkiksi maakunnallisesti merkittävän arkkitehdin tai rakennusmestarin 

tuotanto, poikkeukselliset suunnitteluratkaisut, kokonaissuunnittelu tai arkkitehtoninen tyyli. 

- Harvinainen tai edustava rakennustyyppi, jonka erityispiirteet voivat liittyä rakennustekniikan lisäksi 

esimerkiksi käyttöön. 

- Ilmentää hyvin rakennusajankohtaa ja/tai on säilynyt autenttisena. Esimerkiksi aluekokonaisuus, joka 

edustaa ajankohdan suunnitteluideologiaa (metsälähiö, loma-asutusalue).
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Moderni puurakentaminen Etelä-Savossa 
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- Suomen metsämuseo Lusto on 

valmistunut vuonna 1994. Luston on 

suunnitellut arkkitehti Ilmari Lahdelma, 

arkkitehti Rainer Mahlamäki ja 

arkkitehtiylioppilas Juha Mäki-Jyllilä

- Vihantasalmen puusilta on rakennettu 

vuosina 1998-1999. ”Honkahimmelin” 

pääsuunnittelija on toiminut dipl.ins. 

Risto Kallio, Insinööritoimisto 

Rantakokko & Co Oy.



KIITOS!
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