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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kokoelmayhteistyön jatkaminen ja 
kehittäminen 

Kokoelmapoliittisen ohjelman seuranta 
ja päivitys. Tallennustyönjaon 
toteuttaminen uusitun ohjelman 
mukaisesti. 

  

   Noudatetaan yhteisiä käytäntöjä ja 
hinnoittelua kokoelmiin liittyvässä 
asiakaspalvelussa, kokoelmapoliittisen 
ohjelman mukaisesti. 

 Selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
Länsi-Uudenmaan museoiden 
kokoelmat yhteen täyden palvelun 
kokoelmakeskukseen. 

Pyritään toteuttamaan yhteinen 
kokoelmanäyttely. Osa kokoelmista 
avoinna yleisölle juhlavuonna 2017. 

Tavoitellaan kokoelmakeskuksen 
asiakkaiksi myös esim. maakunnan 
paikallismuseoita, seurakuntia, 
säätiöitä, gallerioita ja yhdistyksiä sekä 
maakunnan ulkopuolella olevia 
museoita. 

Näyttely-yhteistyön jatkaminen ja 
kehittäminen  
 

Maakunnallisen näyttelypoliittisen 
ohjelman toteuttaminen. Yhteistyö ja 
yhteiset toimintaperiaatteet alueen 
ammatillisesti hoidettujen museoiden 
kesken. 

Toteutetaan yhteinen näyttely Suomen 
100-vuotis itsenäisyysjuhlavuoden 
kunniaksi 2017. 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Maakunnallisen  näyttely- ja kokoelmayhteistyön syventäminen. Maakunnallisen kokoelmakeskuksen toteuttaminen. 

2. Kulttuuriympäristöyhteistyön verkoston parantaminen. Kulttuuriympäristötyön hyvät käytännöt. 

3. Alueellisen museotoiminnan kehittäminen. Alueen paikallismuseoiden hyvien käytäntöjen ohjeistus. 
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Paikallismuseoiden toiminnan  
kehittäminen 

Työkirjaa ja tulevaa turvakirjaa 
käytetään. Käydään läpi 
paikallismuseoiden hoidon ja ylläpidon 
hyvät käytännöt. 

  

 Koulutustilaisuuksien järjestäminen 
(Uudenmaan museopäivä ja muut 
tilaisuudet). 

  

 Paikallismuseoiden harkinnanvaraisten 
avustusten hakemisen ja käytön ohjaus 
ja neuvonta. 

  

 Mahdollisuudet toteuttaa 
museokokoelmien alueellinen tietokanta 
selvitetään Museo2015-hankeeseen 
liittyen. 

  

 Paikallismuseoiden yhteistyötä koulujen 

ja muitten paikallisten toimijoiden 

kanssa kehitetään perustamalla 

avainhenkilöverkosto ja koulutuksen ja 

ohjeistamisen avulla. 

 Avainhenkilöverkosto kootaan koulujen 
ja oppilaitosten, kuntien kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoiminnan ja yhdistysten 
kanssa yhteistyössä. 

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja 
viranomaistehtävät 

Hyödynnetään alueen ammatillisesti 
hoidettujen museoiden ja kuntien 
kulttuuritoimijoiden paikallistuntemusta 
asiantuntija- ja viranomaistyössä.  

Annetaan asiantuntijaneuvontaa 
rakennusten korjauksessa ja 
suojelussa, korjausavustusten 
hakemisen ja käytön ohjaus. 
Muinaisjäännösten hoidon avustusten 
ohjaus. 

Kaavayhteistyö, lausunnot 
viranomaisneuvottelut ELY – 
keskuksen, Uudenmaan liiton, 
Metsähallituksen ja Museoviraston 
kanssa. 
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Kulttuuriympäristön inventointi ja 
dokumentointi 
 
 
 

Rakennusperintöä koskevan 
inventointiohjelman hankinta ja 
inventointitiedon täydentäminen 
yhteistyössä alueen ammatillisesti 
hoidettujen museoiden kanssa. 

Ohjelman kautta rakennusperintöön 
liittyvä tieto kiinteistöjen ja rakennusten 
omistajien ja asukkaiden käytettävissä. 

Kaupunkien ja kuntien 
kulttuuriympäristön kanssa tekemisessä 
olevat virkamiehet tiedon tuottajina ja 
käyttäjinä. 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriperinnön maakunnalliset 
neuvontapäivät 
 

 Järjestetään vuosittain neuvontapäivät 
liittyen vanhojen rakennuksien 
korjaamiseen, kulttuuriympäristön 
vaalimiseen ja yksityisten omistuksessa 
olevien esineiden hoitamiseen. 

 

Alueen museoita ja arkeologista 
kulttuuriperintöä koskevan tiedon 
jakaminen 
 
 

Länsi-Uudenmaan museoportaalia 
päivitetään ja kehitetään yhteistyössä 
alueen ammatillisesti hoidettujen 
museoiden sekä alueen 
matkailuyrittäjien kanssa 

Länsi-Uudenmaan museoportaalin 
ylläpito. 

 

  Uudenmaan museoportaalin ylläpito. Uudenmaan museoportaalia päivitetään 
ja kehitetään yhteistyössä Helsingin 
kaupunginmuseon ja Porvoon museon 
sekä alueen matkailuyrittäjien kanssa 

  Pyritään toteuttamaan verkkoon avoin 
Länsi-Uudenmaan arkeologinen 
kulttuuriperintöportaali laajentamalla ja 
täydentämällä perusnäyttelyyn liittyvää 
arkeologista tietokantaa. 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 
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Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Maakunnallisen 
kulttuuriympäristöyhteistyön 
toteuttaminen 
 
 
 

Jatketaan keskustelua aiheesta ja 
julkaistaan "Kulttuuriympäristötyön 
hyvät käytännöt" yhteistyössä alueen 
ammatillisesti hoidettujen museoiden ja 
kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on antaa eväitä ja tietoa 
kulttuuriympäristöstä suunnittelijoille, 
asukkaille ja muulle yleisölle. 

Toteutetaan yhteistyössä maakunnan 
kaupunkien ja kuntien kaavoituksesta, 
maankäytöstä ja rakennusvalvonnasta 
vastaavien viranomaisten sekä ELY – 
keskuksen, Uudenmaan liiton, 
Metsähallituksen että Museoviraston 
kanssa. 

 

 

 


