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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden 
toimintamahdollisuuksien ja 
resurssien parantaminen 

Ohjataan paikallismuseoita rahoitus- ja 
avustushakemuksissa. Kannustetaan 
toiminnan kehittämisessä. 

  

Paikallismuseoiden 
kokoelmanhallinnan ja 
suunnitelmallisuuden edistäminen 

Annetaan kokoelmien luetteloinnin 
neuvontaa ja ohjausta sekä autetaan 
työkirjan täyttämisessä ja 
päivittämisessä. Työkirjatyöskentelyssä 
tavoitteena kattaa kaikki alueen 
paikallismuseot. 

  

 Selvitetään mahdollisuutta aloittaa 
alueen paikallismuseoiden 
rakennuskannan kattava inventointi. 

  

Yhteistyön tiivistäminen 
paikallismuseokentän kanssa 

Toteutetaan säännöllisesti käyntejä 
maakunnassa muulloinkin kuin HAVA-
tarkastusten yhteydessä. 
Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden 
hankinta ja ohjaus. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Lahden torikaivauksen tulosten julkaiseminen sekä suunnitelmallisen arkeologisen inventointiohjelman toteuttaminen maankäytön 
painealueilla (Päijänteen ja Vesijärven ranta-alueet) 

2. Päijät-Hämeen museomatka -sivuston uudistaminen ja paikallismuseoiden aktivoiminen  

3. Puuttuvien kulttuuriympäristön kokonaisinventointien tekeminen ja maakunnan muuttuvien liike- ja kuntakeskusten dokumentointi ja 
tutkimus  
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 Järjestetään Päijät-Hämeen 
museopäivä kerran vuodessa, 
tapahtuman kehittäminen. 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristön säilymisen 
edistäminen yhteistyösopimuksen 
mukaisesti 

Maankäyttöhankkeissa ja vastaavissa 
viranomaislausuntojen laatiminen ja 
asiantuntijana toimiminen 
arkeologiseen ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön liittyvissä asioissa. 

  

Kaikilla kaavatasoilla maankäytön 
ratkaisut perustuvat ajantasaisiin ja 
riittäviin (asiantuntijan tekemiin) 
kulttuuriympäristöselvityksiin 
 

Viranomaisneuvotteluissa ja 
lausunnoissa museo edistää selvitysten 
tekemistä ja niiden todellista 
hyödyntämistä kaavoissa. 

 Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton,  
Hämeen ELY-keskuksen ja kuntien 
kaavoittajien kanssa. 

 
 
 

Sektorijulkaisujen laatiminen 
lahtelaisesta kulttuuriperinnöstä 
(kirkolliset rakennukset valmisteilla, 
puistotutkimus 2014, Lahden keskusta ) 

  

 
 
 
 

Suunnitelmallisen arkeologisen 
inventointiohjelman toteuttaminen 
maankäytön painealueilla (Päijänteen ja 
Vesijärven ranta-alueet) 

  

 Puuttuvien kulttuuriympäristön 
kokonaisinventointien tekeminen ja 
maakunnan muuttuvien liike- ja 
kuntakeskusten dokumentointi ja 
tutkimus 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristöselvitykset 
saataville nettiin 

 Museon (ja muidenkin) tekemistä 
tutkimuksista, selvityksistä ja 
inventoinneista ainakin otsikot 
nettisivuille, mahdollisuuksien mukaan 
aineistot pdf-tiedostoina. 

 

Museon näkemys esille entistä 
paremmin 
 

 Museon lausuntojen julkaisemista 
netissä jatketaan. 
 

 

  Museon näkemys tuodaan esille 
lehtikirjoitusten kautta alueen lehdissä. 

 

Kulttuuriperintökasvatusta 
edistetään 

 Jatketaan yleisöluentojen ja 
kiertokävelyjen järjestämistä alueella. 

 

  Torikaivausten facebook-sivustoa 
jatketaan kevääseen 2014 
torikaivausten loppuun saakka. Lahden 
torikaivauksen tulosten julkaiseminen. 

 

 
 
 

 Tuotetaan kiertonäyttely ja siihen liittyvä 
julkaisu tai vaihtoehtoisesti 
verkkonäyttely Päijät-Hämeen 
rakennusperinnöstä. 

 

Maakunnan paikallismuseoita 
koskevan tiedon lisääminen ja 
maakuntamuseotyön tunnetuksi 
tekeminen 

Yhteistyössä paikallismuseoiden 
kanssa Päijät-Hämeen museomatka -
sivuston uudistaminen. 

Päijät-Hämeen museomatkasivuston 
uudistaminen 

Rahoitus Päijät-Hämeen liitolta ja 
alueen kunnilta. 
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  Maakuntatyötä esittelevän 
verkkojulkaisun (Maakunnan mainiot) 
toimittaminen ja sisällön tuottaminen, 
julkaisu ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. 

Kannustetaan alueen muita toimijoita 
kirjoittamaan lehteen. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Päijät-Hämeen 
museoyhdistystoiminnan 
uudistaminen 

  Päijät-Hämeen museoyhdistyksen ja 
museotoimikunnan roolien aktivointi: 
esimerkiksi museopäiville mukaan 
myös aluetaidemuseotoiminta. 

Kulttuuriympäristön eri toimijoiden 
yhteistyö ja tiedonvaihto 
 
 
 

  Osallistutaan Uudenmaan ja Hämeen 
kulttuuriympäristötyöryhmiin. 

 

 


