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TEEMA / INNOVAATIOT JA MUUTOS 
 

Muutos voi olla mullistavaa tai vähittäistä, se voi edetä harppauksin tai pienin aske-

lin. Varmaa se joka tapauksessa on. Kulttuuriympäristön ja alan tulevaisuus edellyt-

tää ympäristöjen uusia käyttöjä, innovatiivisia kokeiluja ja muutoksia toimintata-

voissa. 

Kulttuuriympäristöpäivillä 2018 kuullaan ja pohditaan, millaisia innovaatioita kult-

tuuriperintö voi tuottaa. Miten innovaatiot ovat muokanneet kulttuuriympäristöä 

kautta aikojen? Miten suuret muutokset, megatrendit, näkyvät kulttuuriympäristö-

työssä? 

Tavoitteena on nostaa esiin ajatuksia herättäviä teemoja ja näkökulmia sekä edistää 

kulttuuriympäristöalan ammattilaisten verkostoitumista. Museovirasto järjestää 

Kulttuuriympäristöpäivät 2018 yhteistyössä  Pohjois-Karjalan museon kanssa Joen-

suussa ja ne ovat osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 ja Euroo-

pan kulttuuriympäristöpäiviä.  

 

TAPAHTUMAPAIKKA JA -AIKA 

Kulttuuriympäristöpäivät 2018 järjestetään 29–30.10.2018 Carelicumissa. Se sijaitsee 

aivan keskustassa, torin varrella osoitteessa Koskikatu 5. Tilaisuuteen ilmoittaudu-

taan 19.10.2018 mennessä Museoviraston verkkosivulla.  olevan linkin kautta. Yh-

teyshenkilöinä ovat  yli-intendentti Ulla Salmela (ulla.salmela@museovirasto.fi) ja eri-

koissuunnittelija Olli Hakli (olli.hakli@museovirasto,fi) Museovirastosta. 

Karttaote Maanmittauslaitos, Karttapaikka 12.9.2018 

Klikkaa linkkiä ja lue lisää! 

http://www.joensuu.fi/pohjoiskarjalanmuseo
http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat
http://www.joensuu.fi/carelicum
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/kulttuuriymparistopaivat
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi


 

OHJELMA 

Maanantai  29.10.2018 

 

12.15 Kahvi 

13.00 Tervetuloa! 

Museonjohtaja Tarja Raninen Siiskonen, Pohjois-Karjalan museo 

Osastanjohtaja Mikko Härö, Museovirasto 

13.15–14.30 Työhön nyt ja huomenna vaikuttavat innovaatiot ja muutokset. Digitaali-

suus on arkipäivää, tekoäly tulee, robotiikka haastaa meitä. Miten työ muuttuu? Miten 

kestävä tulevaisuus rakentuu? Milloin robotti korvaa intendentin? 

Vastuukysymykset ja robotiikka.  Tieteenalavastaava, VTT Pekka Mäkelä & FT, yli-

opistotutkija Raul Hakli, Helsingin yliopisto  

Tekoäly – kognitiivinen näkökulma kulttuuriympäristöihin. Yliopistolehtori Anna-

Mari Rusanen, Helsingin yliopisto 

Mitä työlle tapahtuu tulevaisuudessa?  Tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää, Tulevai-

suuskoulu ry 

Keskustelu 

14.30–15 Kahvi 

15–16.30 Innovaatiot ja ympäristön muutos. Mitä innovaatiot ovat? Miten ne näkyvät 

ympäristössä? Voiko menneisyys toimia innovaation lähteenä? Miten ympäristöä koskeva 

päätöksenteko muuttuu? 

Innovaatiot ja niiden merkitys eri aikoina. TkT, tietokirjailija Kari Leppälä 

Yhä uudestaan uusi. Kasviperinnön muuntelevuus ja toimijoiden moninaisuus uudistu-

misen perustana. FT, museologi Sirkku Pihlman 

Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely yhteistoiminnallisen suunnittelun 

välineenä. Professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto 

16.30–17.00 Moderoitu keskustelu 

18.00 Iltaohjelma.  

Pielisjoki-kävely. Amanuenssi Iiris Heino, Pohjois-Karjalan museo 

Hilma 

Yhteinen illallinen (omakustanteinen) Teatteriravintolassa, Rantakatu 

20 

 

http://teatteriravintola.fi/


 

OHJELMA 

Tiistai  30.10.2018 

 

9.00–11.30 Kulttuuriperintö innovaatioalustana. Voiko tila tuottaa innovaatioita? Uudet 

sosiaalisesti ja taloudellisesti innovatiiviset käytöt ja toimintamallit. Esimerkkejä ajan-

kohtaisista hankkeista. 

Meillä on tällainen tila, mitä me voitaisiin tehdä? Kaupunkiaktivisti, suunnittelija ja 

tuottaja Jaakko Blomberg 

Villa Rana 1905–2019 – Jyväskylän seminaarin veistosalista yksityiseksi kulttuurita-

loksi. Kyösti Ylikulju, Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja  

Toimintatapojen kehittäminen Alvar Aalto –matkailureittihankkeessa. Tuottaja Noora 

Kiili, Alvar Aalto –matkailureittihanke 

Vakioitua ja uniikkia: arkkitehtiopiskelijat visioivat Lieksan Mätäsvaaran rakennuspe-

rintöä. Yliarkkitehti Iida Kalakoski, Museovirasto 

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen) 

12.30–13.00 Entinen teollisuuskaupunki kulttuurisena tilana. YTT yliopistonlehtori 

Simo Häyrynen, Itä-Suomen yliopisto 

13.00–14.00 Innovaatioita kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintö tuottaa uutta nyt ja tu-

levaisuudessa, myös digitaalisena. Innovointi uuden luomisena, yhdessä tekemistenä ja 

osallisuutena. 

Digitaalisen kulttuuriperinnön yhteisöt ja verkostot. Ylitarkastaja Tapani Sainio, ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 

Hackathonit ja kulttuuriympäristötieto. FM Outi Putkonen, Helsingin kaupunginmu-

seo 

14.00–14.15 Päätöspuheenvuoro: Mistä päivillä oikeastaan puhuttiin? Ympäristöasian-

tuntija Jukka Nykänen, Pohjois–Karjalan maakuntaliitto. 

14.15–14.45 Kahvi ja vapaata keskustelua 

Hyvää kotimatkaa! 

 

 

 

https://www.digime.fi/


 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITTUMINEN 

 

Joensuu sijaitsee Pohjois-Karjalassa ja on saavutettavissa junalla, bussilla ja lentoko-

neella. Menovinkit löytyvät Visit Kareliasta. Kaupungin keskustassa ja sen lähialueil-

la on runsaasti erilaisia majoitusvaihtoehtoja.  

 

Linja-autoasema sijaitsee kävelymatkan päässä keskuskusta osoitteessa Itäranta 6. 

Bussien aikataulut löytyvät Matkahuollon verkkosivuilta. Rautatieasema sijaitsee 

välittömästi linja-autoaseman läheisyydessä osoitteessa Itäranta 12. Aikataulut ja 

lipputiedot löytyvät VR:n verkkomyynnistä. Lentoasema sijaitsee 11 km Joensuun 

keskustasta osoitteessa Lentoasemantie 30. Lentomatkoista tiedot löytyvät esimerkik-

si Finnairin verkkokaupasta. Lentoaseman ja keskustan välillä liikennöi Jojo-

liikenteen linja nro 6.  

 

Joensuussa on myös toimiva paikallinen joukkoliikenne. Lisätietoa siitä löytyy Joen-

suun kaupungin joukkoliikenteen verkkosivuilta. 

 

 

 

LOUNASPAIKKOJA  

 

Carelicumissa ja sen lähettyvillä on useita kahviloita ja ravintoloita. Sopivia lounas-

paikkoja ovat esimerkiksi: 

 

- Lumme, Carelicumissa 

- Deli China, Carelicumin sisäpihalla, käynti ulkokautta  

- Local Bistro, Koskikatu 9 

- Breakfast and Lunch, Torikatu 16, Carelicumia vastapäätä 

- Kauppaneuvoksen kahvila, Koskikatu 1, Taitokorttelissa  

- Teatteriravintola, Rantakatu 20, kaupungintalossa  

- Ravintola Sulo, Kauppakatu 28, Kauppakeskus Isossa Myyssä, 2 kerros  

- Hilun paikka, Suvantokatu 2   

- Torero ja Rosso, Siltakatu 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palautteet ohjelmaoppaasta paivi.maaranen@museovirasto.fi. 

http://www.joensuu.fi/
https://www.visitkarelia.fi/fi
https://www.matkahuolto.fi/
https://shop.vr.fi/onlineshop/Welcome.do
https://www.finnair.com/fi/fi/
http://www.joensuu.fi/jojo
http://www.pohjoiskarjala.com/kunnat/joensuu/ravintolat
https://www.ravintolalumme.fi/
http://www.deli-china.fi/
https://www.localbistro.fi/
https://www.keittajat.fi/
http://taitokortteli.fi/w/?page_id=159&lang=fi
http://teatteriravintola.fi/
http://www.ravintolasulo.fi/
http://hilunpaikka.fi/
https://www.raflaamo.fi/fi/joensuu/torero-joensuu/menu
https://www.raflaamo.fi/fi/joensuu/rosso-joensuu/menu


 

PUHUJAT  

Pekka Mäkelä on erikoistunut sosiaalisen toiminnan ja moraalisen 

vastuun, erityisesti kollektiivisen moraalisen vastuun, filosofiseen 

tutkimukseen ja hän on tutkinut tästä näkökulmasta myös robo-

tiikkaa. Yleisemmin hänen tutkimusintressinsä ovat yhteiskunta-

tieteen  filosofian ja sosiaalisen ontologian aloilla. Hän toimii tällä 

hetkellä käytännöllisen filosofian tieteenalavastaavana ja TINT:n 

koordinaattorina Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekun-

nassa. 

 

Raul Hakli toimii yliopistotutkijana käytännöllisen filosofian oppi-

aineessa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat so-

siaalisen toiminnan teoria, sosiaalinen ontologia ja sosiaalisen ro-

botiikan filosofia. 

 

 

 

 

Anna-Mari Rusanen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopis-

tossa ja tutkii erilaisia tiedonkäsittelyjärjestelmiä ja niiden omi-

naisuuksia. 

 

 

 

Otto Tähkäpää on tulevaisuudentutkija, joka kasvattaa seuraavan 

sukupolven tulevaisuudentekijöitä perustamassaan Tulevaisuus-

koulussa. Hänen taustansa on historiantutkimuksessa, mistä hän 

päätyi tulevaisuudentutkimuksen pariin oivallettuaan, että maa-

ilman muutosvauhdin kiihtyessä kokemuksemme menneisyydestä 

eivät enää valmista meitä kohtaamaan tulevaisuutta. Ennen Tu-

levaisuuskoulua Tähkäpää on työskennellyt ennakointiin liitty-

vissä tehtävissä muun muassa konsulttina ja valtioneuvoston 

kansliassa. Häntä kiinnostavat erityisesti työn, koulutuksen, osaamisen ja oppimisen 

tulevaisuuteen liittyvät kysymykset sekä tulevaisuusajattelu henkilökohtaisena ky-

vykkyytenä. Hän on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksen jäsen sekä Hel-

singin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettava.  

 

Kari Leppälä on tietokirjailija ja koulutukseltaan diplomi-

insinööri ja tekniikan tohtori. Hän on työskennel-

lyt teknologian ja innovaatioiden parissa mm. tuo-

tekehittäjänä, kouluttajana, konsulttina ja tutki-

jana. Nykyisiä kiinnostuksen kohteita ovat tie-

teenfilosofia, tekniikan historia ja neurotieteet.  

 



 

PUHUJAT  

Sirkku Pihlman on arkeologi ja museologi, joka on hoitanut Turun 

yliopiston museologian oppiainetta vuoteen 2018. SP ja museologi-

an oppiaine ovat tehneet toistakymmentä vuotta yhteistyötä Maa- 

ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen/Luonnonvarakeskuksen 

kanssa perinnekasvien, museopuutarhojen ja kasvigeenivaratyön 

parissa.  

 

Ismo Pölonen toimii professorina Itä-Suomen yliopistossa oikeus-

tieteiden laitoksella. Hän on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuk-

sessaan erityisesti ympäristövaikutusten arviointiin sekä kaivos- ja 

kaavoitusoikeuteen. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun mu-

assa ympäristöoikeuden määräaikaisena professorina, yliopiston-

lehtorina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa sekä Suomen ympä-

ristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteisenä ympäristöoi-

keuden tutkimusprofessorina. Pölösellä on laaja-alainen kokemus 

monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista. Lisäksi hän on toiminut useis-

sa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijateh-

tävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana. Pölönen johtaa parhail-

laan STN-CORE-tutkimuskonsortion (wwww.collaboration.fi) oikeudellista osahan-

ketta, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon 

oikeudellisia edellytyksiä.  

 

Jaakko Blomberg on kaupunkiaktivisti, suunnittelija ja tuottaja, 

joka on erikoisalaa ovat yhteisöllinen kaupunkikulttuuri, yhteiske-

hittäminen, placemaking ja katutaide. Hän on ollut luomassa mo-

nia suureen suosioon nousseita yhteisöllisiä tapahtumia, kuten Sii-

vouspäivää ja Helsinki Sauna Daytä. Vuoden kaupunkilaiseksi 

vuonna 2016 valittu Blomberg on myös yksi vegaanisen lippakios-

ki Jänön, Konepaja-liikkeen ja Helsinki Urban Art ry:n perustajis-

ta.  

 

Kyösti Ylikulju toimii vuoden 2017 alussa perustetun Jyväskylän 

Kulttuuritalon tukiyhdistyksen puheenjohtajana. Hän on seuran-

nut Villa Ranan käänteitä jo yli vuosikymmenen myös taidekas-

vatuksen opiskelijan, ylioppilaskunnan edustajan ja yliopistokolle-

gion jäsenen rooleissa. 

 

 

 

Noora Kiili toimii tuottajana Alvar Aalto –mat-

kailureittihankkeessa, joka kokoaan yhteen arki-

tehdin tuotannon helmet ja matkailullisesti kiin-

nostavat kohteet.  



 

PUHUJAT 

 

Iida Kalakoski on arkkitehti ja rakennusperinnön tutkija, joka 

toimii tällä hetkellä yliarkkitehtina Museovirastossa. Hän on toi-

minut arkkitehtuurin historian yliopisto-opettajana Tampereen 

teknillisessä yliopistossa.  

 

 

 

 

Simo  Häyrynen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Historian ja 

maantieteen laitoksella yliopistonlehtorina.  

 

 

 

 

 

 

Tapani Sainio työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä kult-

tuuriin, taiteeseen ja digitaalisuuteen liittyvien asioiden parissa. 

Niistä ajankohtaisia ovat tällä hetkellä esimerkiksi tietopolitiikka 

ja kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde. Aiemmin Sainio on 

työskennellyt Museovirastossa museoalan kehittämiseen ja kult-

tuuriympäristön verkkopalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä 

Kansalliskirjastossa Finna-palvelussa. 

 

Outi Putkonen työskentelee tällä hetkellä Aikakone 2.0 ja Hackat-

hon –hankkeen parissa Helsingin kaupunginmuseolla. Kokemusta 

museoalalta on kertynyt jo vuodesta 2009 - erityisesti yleisötyös-

tä, digitaalisten palveluiden suunnittelusta, mediakasvatuksesta 

sekä osallistavista menetelmistä.  Yhdessä, ihmisten kanssa uu-

sien palveluiden ja toimintamallien kehittäminen on aina ollut 

mielenkiintoinen haaste, johon on ollut ilo tarttua. 

 

Jaakko Nykänen on ympäristöasiantuntija ja työskentelee Poh-

jois-Karjalan maakuntaliitossa.  Hänen tehtäviinsä kuuluvat 

mm. maakuntakaavoitukseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön 

sekä vaikutusten arviointiin liittyvät asiat. 

 

 

 

 

Palautteet ohjelmaoppaasta paivi.maaranen@museovirasto.fi 


