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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Elinvoimaiset ja aktiivisesti toimivat 
paikallismuseot 
 

- Monipuoliset neuvonta- ja tukipalvelut, 
joissa hyödynnetään entistä laajemmin 
kaupunginmuseon osaamista 
- Paikallismuseon työkirjaa tarjotaan 
aktiivisesti käyttöön 
- Koulutukset ja tapaamiset 2-3 krt 
vuodessa 
- Museoverkoston ylläpito ja 
tiedottaminen ajankohtaisista asioista 
(maakuntamuseon uutiskirje 2-4 
krt/vuosi) 
- ALMU-ryhmän työskentelyn 
tiivistäminen, ”tukiryhmästä 
työryhmäksi” 

- Kaupunginmuseon Sofia-lehden 
Museo valokeilassa –palstalla esitellään 
2 krt vuodessa alueen museoita ja 
kiinnostavia projekteja 

- Lisätään yhteistyötä alueen 
maakuntamuseoiden ja 
aluetaidemuseon kanssa erityisesti 
koulutusten ja tapaamisten 
järjestämisessä 

Koordinoidut kokoelmat 
 
 

- Kartoitetaan vuonna 2014 alueen 
kokoelmaohjelmat sekä ammatillisten 
että muiden museoiden osalta 
- Kannustetaan pieniä museoita 
kokoelmaohjelman laatimiseen 
- Koulutuksissa ja tapaamisissa 
kokoelmiin ja kokoelmayhteistyöhön 
liittyvät teemat (Esinekokoelmat 
vastuuyksikkönä): kaksi koulutusta tai 

 - Osallistutaan valtakunnallisen tason 
yhteistyöhön (TAKO) 
- Ylläpidetään keskusteluyhteyttä 
alueen ammatillisten museoiden kanssa 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Elinvoimaiset ja aktiivisesti toimivat paikallismuseot – ylläpidetään ja jatketaan luotuja toimintamuotoja 

2. Modernismin arkkitehtuurin säilyttäminen – inventointi- ja arvotusmallien luominen toiminta-alueelle 
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tapaamista  vuosina 2014 ja 2016 

Alueellisen museotyön muodot 
uudelleen tarkasteluun 
 
 

- Alueellisen työn näkökulma mukana 
museon kehittämistyössä 
- Kauden loppupuolella 2016-17 ALMU- 
ryhmä laatii ehdotukset toimenpiteiksi 
alueellisen työn uusista 
toimintamuodoista 

 - Yhteistyömallien kartoittaminen 
kansalaisten ja yhteisöjen osallisuuden 
lisäämiseksi  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Modernismin arkkitehtuurin 
säilyttäminen  

- luodaan modernin rakennusperinnön 
arvotusmalli myös muiden kuntien 
hyödynnettäväksi Helsinki City –
inventoinnin yhteydessä 
- alueen kunnissa edistetään erityisesti 
sotien jälkeisen rakennusperinnön 
inventointia 

- Inventointi museon nettisivuille ja 
myöhemmin muuhun julkiseen jakeluun 
- keskustelun aktivointi 

- mallin luominen ja jalkauttaminen 
vuorovaikutteisesti 
yhteistyökumppanien ja sidosryhmien 
kanssa 

Kulttuuriympäristöohjelmien ja 
kulttuuriympäristön inventointien 
edistäminen 
 
 
 

- kuntien kulttuuriympäristöinventoinnit: 
Inventointien aktiivinen edistäminen ja 
ajantasaistamiseen kannustaminen 
 

 - Uudenmaan 
kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen 
osallistuminen (ELY vastaa) 
- Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan 
liitto ja Uudenmaan maakuntamuseot: 
yhteistyön jatkaminen 

Ennakoiva toiminta 
kulttuuriympäristön vaalimistyössä 
huomioiden toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset 
 

- viranomaistehtävien hoito lausuntojen, 
muistioiden ja asiakaspalvelun kautta 
- Yhden tutkijan vakanssin muuttaminen 
arkkitehdin vakanssiksi 2014 

 - toteutetaan alueella sidosryhmäkysely 
4-vuotiskaudella 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Uudenmaan museot löydetään 
verkossa 

- Portaalin sisällöt pidetään 
ajantasaisina yhteistyössä museoiden 
kanssa  
- Tutkitaan mahdollisuuksia lisätä 
portaalin yhteiskäyttöisyyttä verkoston 
sisällä ja muiden toimijoiden välillä 

- Museo-oppaan käytön seuranta ja 
kehittäminen käyttäjien tarpeita 
kuunnellen  

- Yhteisen näkymisen hyödyntäminen 
esim. matkailualan yhteistyön 
edistämisessä 
- Helsingin kaupunginmuseo hallinnoi ja 
koordinoi sivustoa 

Tiedon välittäminen alueellisesta 
arkeologisesta perinnöstä 
 

 - Julkaistaan I maailmansodan 
linnoitteiden opaskirja (2014), yhdessä 
Helsinki, Espoo ja Vantaa 

 

Kulttuuriympäristön tietokannat 
avoimiksi kaikille  
 

 - Kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon 
jakaminen KDK:n ja Helsinki Region 
Info Sharen kautta. 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Yhteistä alueellista työtä 
Uudellamaalla 

- jatketaan yhteistyötä alueen 
kulttuuriympäristön vaalimisen 
prosesseissa 
- järjestetään Uudenmaan museopäivä 
vuosittain, lisäksi tutkitaan 
mahdollisuuksia muihin yhteisiin 
koulutuksiin ja hankkeisiin 

 - Maakuntamuseoiden ja 
aluetaidemuseon yhteistyön 
kehittäminen ja tekemisten koordinointi  
- jatketaan toimintaa ELY-keskuksen 
koordinoimassa alueellinen 
kulttuuriympäristötyöryhmässä 
- järjestetään säännöllisiä tapaamisia 
Museoviraston Länsi-Suomen 
kulttuuriympäristöpalveluiden kanssa 
(vähintään kerran vuodessa) yhteisten 
tavoitteiden edistämiseksi 

 


