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” Tämä on pieni askel ihmiselle, 
mutta suuri harppaus 
ihmiskunnalle.”

- NEIL ARMSTRONG



TÄNÄÄN TÄÄLLÄ:

17.00 Avaus ja avustusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Martti Piltz

17.30 Hakemuksen täyttö ja asiointipalvelu

Hannu Matikka

18.00 Mikä materiaalinen ajoneuvoissa on historiallisesti arvokasta?

Anni Antila

18.30 Ajoneuvojen historian tutkimisesta

Mikko Pentti

18.55 Yhteenveto

Martti Piltz

21.10.2020



TÄSTÄ AVUSTUKSISSA ON 
KYSYMYS

21.10.2020

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava 
otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi 

luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena.

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, 
restaurointiin tai rekonstruointiin.

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut 
vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet.



POIKKEUSTAPAUKSISSA

21.10.2020

• arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai 

sen osan kunnostukseen ja hoitoon,

• arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai 

veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, 

laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen,

• erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin 

ja konservoinnin suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja 

julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai 

säilyttävät työalan osaamista.



HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS? (=kulttuurisesti kestävä hanke)

21.10.2020

• Säilyttää käyttökuntoisena kohteen, jonka arvo ja merkitys on tunnistettu ja tunnustettu.

• Työllistää alan erikoisosaajia varmistaen työpaikkojen ja erikoisosaamisen säilymisen. 

• Säilyttää ja jakaa kohteen käyttöön, ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvää tietoa ja taitoa.

• Tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua hankkeeseen ja/tai hankkeen kohteena 

olevaan kulkuvälineeseen sen jälkeen, kun hanke on valmistunut.

• Tarjoaa kohteesta kiinnostuneille mahdollisuuden päästä mukaan kohteen käyttöön ja 

käyttökuntoa varmistavaan toimintaan.



1. LUE OHJEET HUOLELLISET
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/
kulkuvalineet
2. TUTKI HANKEKOHTEESI (perusteellisesti)
3. TEE ”HARJOITUSPAPERI”
4. KYSY NEUVOJA

MENESTYSTÄ HANKKEELLESI!

21.10.2020


