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SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

• Harkinnanvarainen valtionavustus, 
jakaminen Suomen Kotiseutuliiton tehtävä  2004 lähtien

• Avustus jaetaan yhteistyössä Seurantalojen 
neuvottelukuntaan kuuluvien järjestöjen sekä OKM:n, 
YM:n, Museoviraston ja Kuntaliiton edustajien kanssa

• Vuosittain jaetaan n. 1,7 M€  (n.300 hakemusta), 
avusta saa 70 % hakijoista

• Avustus ka. 10 100  €  (avustus 3 000 € - 40 000€) 
• Hakuaika vuosittain syyskuussa, avustuspäätökset maaliskuussa



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

TAVOITTEET
• Seurantalojen säilyttäminen sekä 

toimintaedellytysten parantaminen 
• Seurantalojen arvokkaan rakennusperinnön ja 

arkkitehtuurin erityispiirteiden vaaliminen 
• Kaikille käyttäjille avoimien kokoontumis- ja 

harrastustilojen säilyttäminen

Talkooperinteen ylläpitäminen paikallisyhteisön 
voimavarana 

Kuva: Tuomas Uusheimo

Laitilan Kulttuuriseura Walon talo. Kuva: Miikka Lappalainen.



AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS
AVUSTUSKELPOISET TYÖT
• Korjausten suunnittelu, myös kuntoarvio
• Rakenteiden ja rakennusosien korjaaminen 
• Talotekniikan asennus- ja korjaustyöt,

sähkö, LVI, lämmitys, myös jätevesijärjestelmät
• Kiinteän kalustuksen ja sisustuksen 

kunnostaminen ja hankkiminen

• Ei myönnetä takautuvasti aikaisemmin 
aloitettuihin tai tehtyihin korjaustöihin (pyydä 
ennakkolausunto ennen töiden aloittamista)



AVUSTUSKELPOISET TYÖT
• Välttämättömät muutos- ja lisärakennustyöt  

esim. keittiö- ja wc-tilat, esteetön sisäänkäynti
• Piha-alueiden työt, 

piharakennusten korjaaminen 
• Kiinteä  erikoisvarustus, 

lähinnä näyttämövarusteet  

• ei myönnetä EU-osarahoitteisiin hankkeisiin

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS



HYVÄ KORJAUSSUUNNITTELU, VAIHEET 
KUNTOARVIO (SUOSITUS )
• korjaustarpeiden ja vaurioiden syiden tunnistus
 Pitkän aikavälin korjausohjelma (PTS 3- 5-10 v)

HANKESUUNNITTELU 
• Suunnittelijoiden valinta (pääsuunnittelija)
• Korjauskohteet, toteutusjärjestys ja - aikataulu
• Kustannnusarvio ja rahoitussuunnitelma

KORJAUSSUUNNITELMAT
• Piirustukset ja työselitykset korjauskohteittain



HYVÄ KORJAUSSUUNNITELMA  

KOKENUT KORJAUSSUUNNITTELIJA 
• Riippumaton asiantuntija (ei tuotemyyjä)
• Hyvä rakennusperinteen ja vanhan

rakennustekniikan tuntemus
• Taito korjausten, uusien rakennusosien ja teknisten 

asennusten sovittamiseen vanhaan rakennukseen
(LVIS)

• Rakentamisen määräysten tuntemus
(rakennusmestari, insinööri, arkkitehti
konservaattori )



HYVÄ KORJAUS – SÄILYTTÄÄ VANHAA 

• Korjaa vauriot ja poistaa niiden aiheuttajat
• Parantaa talon käytettävyyttä
• Käytetty perinteisiä ja rakennusajalle tyypillisiä  

materiaaleja ja työtapoja
• Kunnostettu vanhoja rakennusosia ja pintamateriaaleja

(ikkunat, ovet, kalusteet, tulisijat, paneloinnit) 
• Uudet wc- ja keittiötilat on sovitettu taloon huolellisesti
• Esteettömyysvaatimukset huomioitu
• Siirrytty kotimaisen, uusiutuvan energian käyttöön

(liitytty kaukolämpöverkkoon)
• Piha-alue kunnostettu perinteitä kunnioittaen

Kuvat Tuomas Uusheimo



HYVÄ HAKEMUS
HAKIJAN JA TALON TIEDOT
• Hakijayhteisö, toiminta-asiakirjat  
• Talon omistus/hallinta (vain uudet hakijat, omistus muuttunut)  

HANKESUUNNITELMA
• Korjausten kokonaissuunnitelma (PTS) ja selvitykset
• Aikataulu, toteutusvaiheet, kustannusarvio 

AVUSTUSTA KOSKEVAT TIEDOT
• Käyttötarkoitus lyhyesti 
• Työselitys, piirustukset ( lähtötilanne ja korjaustapa)
• Omarahoitus (talkoot, muut avustukset)



HYÖDYLLISTÄ TIETOA KORJAAJALLE

• Ympäristöhallinto: mm. vanhojen materiaalien tietopankki
• http://www.ymparisto.fi/korjaustieto
• Museovirasto: mm. Korjauskortit (korjausohjeita rakennusosittain) 

http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/korjauskortit
• Kunnat (kaavamääräykset, lupa-asiat ja jätevesikysymykset) 
• Maakuntamuseot (rakennustutkijat ja perinnerakennusmestarit), 

korjausrakentamisen keskukset 
• Esteetön.fi
• Seurantalot.fi



KORJAUSAVUSTUS 2019
Sähköinen haku

ERILLISAVUSTUS  KUNTOARVIO 2019
Usealle yhdistykselle yhteinen, vain paperilomake

Lisätietoja avustuksen hakemisesta ja selvittämisestä:
www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Sanna Käyhkö, tiedottaja-hankesihteeri , 
sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi,  09 – 612 63223
Johanna Hakanen, rakennustutkija arkkitehti,
johanna.hakanen@kotiseutuliitto.fi, 09 - 612 63221, 046 - 567 3997

Uusi ohje seurantalojen korjaukseen 
• Tulossa tarkastuslistat ja hankeohje seurantalon korjaajalle



KIITOS!


