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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseotyön kehittäminen Paikallismuseoiden turvallisuustyökirjan 
käyttöönotto ja opastus museoissa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
museoiden esteettömyyteen. 
Järjestetään seminaari yhdessä 
turvallisuusasiantuntijoiden ja 
palotarkastajan kanssa. 
 

  

 Museo – kunnan käyntikortti -toiminnan 
jatkaminen (lautapelin tuottaminen, Itä-
Uudenmaan ruokaperinteeseen liittyvä 
hanke, syys- ja kevätkokoukset, retket 
ja koulutukset). 

  

 Harkinnanvaraisten avustusten 
hakemisen ja käytön ohjaus. 

  

Museorakennusten säilymisen 
turvaaminen 
 

Museorakennusten kuntorekisterin 
ylläpitäminen sähköisessä 
inventointijärjestelmässä. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Museoiden yhteistyön jatkaminen ja syventäminen: kulttuuriympäristövalistuksen ja museon alueellisten palveluiden laajentaminen 
(museomestari toimii osittaisena rakennuskonservaattorina) 

2. Paikallismuseoiden turvallisuustyökirja otetaan käyttöön 

3. Sähköinen inventointijärjestelmä otetaan käyttöön 
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Yhteistoiminnan kehittäminen 
 
 
 

Koulutustoimintaa jatketaan mm. 
arkistokursseilla, paikallismuseoiden 
väkeä koulutetaan myös koululaisten 
opastamisessa. 

  

 Alueen museoiden kanssa aloitetaan 
keskustelu paikallisista 
tallennustehtävistä, seudun museoiden 
keskinäistä näyttelylainausta edistetään 
ja neuvotaan muiden toimijoiden 
kokoelmien luetteloinnissa. 
Keskuskortistoa täydennetään 
kopioimalla tai skannaamalla 
pääluetteloita. 

  

 Järjestetään Uudenmaan museopäivä 
yhteistyössä muiden Uudenmaan 
maakuntamuseoiden kanssa. 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristöä koskevan 
tiedonhallinnan kehittäminen 

Sähköisen inventointijärjestelmän 
käyttöönotto ja vanhojen inventointien 
siirron aloittaminen järjestelmään.  

 Inventoinneista ja niiden 
tuloksista tiedottaminen alueen kunnille 
ja viranomaisille järjestelmän avulla. 
 

Rakennusperinnöstä 
ja kulttuuriympäristöstä 
huolehtiminen Museoviraston 
kanssa tehdyn 
yhteistyösopimuksen 
mukaisesti 

Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja 
viranomaistehtävät: neuvonta, 
suojelutarpeiden arviointi, neuvottelut, 
lausunnot, inventoinnit, RHS-
selvitykset. 
 

 Kulttuuriympäristön suojelutehtäviä 
hoidetaan yhdessä Uudenmaan liiton, 
ELY-keskuksen, kuntien, 
Metsähallituksen, aluearkkitehtien ja 
Museoviraston kanssa. 
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 Museo tarjoaa käytännön 
korjausneuvontaa. Museolla on 
osaamista sekä rakennustutkimuksessa 
että rakennuskonservoinnissa.  
 

  

 Museoviraston entisöintiavustusten 

ja ELY‐keskuksen 
rakennusperintöavustuksen 
valvominen. 
 

  

 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuritietoisuuden lisääminen 
alueella 

Uudenmaan museoportaalin ylläpitoa 
jatketaan. 

Uudenmaan museoportaalia 
laajennetaan eri kielillä tai teemoilla. 
Sisältöä täydennetään ajankohtaisilla 
kokonaisuuksilla. 

Pyritään kehittämään yhteistyötä 
matkailutoimijoiden kanssa. 
 

 
 

 Kulttuurikoulutoimintaa ja -yhteistyötä 
jatketaan. 

Kulttuurikoulutyöryhmä yhdessä 
Porvoon kaupungin kulttuuritoimen, 
kirjasto- ja opetustoimen, Porvoon 
lasten ja nuorten taidekoulun ja 
Porvoon seudun musiikkiopiston 
kanssa. 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Aktiivinen yhteistyö, yhteistyökentän 
laajentaminen ja asiantuntijaroolin 
kasvattaminen edelleen 

  Museo toimii asiantuntijana 
Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöjä 
koskevassa asiantuntijatyöryhmässä, 
ELY-keskuksen Uudenmaan 
kulttuuriympäristötyöryhmässä sekä 
Metsähallituksen ja muiden toimijoiden 
kulttuuriympäristöhankkeiden 
ohjausryhmissä. Museo on mukana Itä-
Uudenmaan rakennussuojelusäätiö 
Salvuksen toiminnassa ja tekee 
yhteistyötä VaPoRan (Vanhan Porvoon 
rakennuslupatyöryhmä), Porvoon 
Vanhan kaupungin säätiön ja Itä-
Uudenmaan Silmu ry:n kanssa. 

 


