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Päijät-Hämeen museoiden työryhmä, muistio
Kokous 21.9.2022, klo 17.00–19.00, Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva

Paikalla edustettuna: Asikkalan kunnan museot, Arrakosken myllymuseo, Artjärven kotiseutumuseo,
Hollolan kotiseutumuseo, Iitin kotiseutumuseo, Koski-seura, Orimattilan kunnan museot, Padasjoen
kotiseutumuseo, Padasjoen kotiseututalo (kunnan museot), Sysmän kotiseutumuseo ja Lahden museot,
yhteensä 20 henkeä.

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijoiden tervehdyskierros

- Paikalla edustajia 11 eri organisaatiosta ja mukana uusiakin kasvoja Iitistä, Arrakosken myllymuseolta ja
Artjärven kotiseutumuseosta. Esittäydyttiin lyhyesti.

2. Teeman ja dokumentointimenetelmän esittely
- Lahden museoiden korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen esitteli työryhmän tulevan kauden
teemaa ja työskentelytapaa, joka tähtää museorakennusten suunnitelmalliseen ylläpitoon ja
korjaustoimenpiteiden suunnitelmalliseen toteuttamiseen.

- Talvikauden 2022–2023 teemana rakennusten kunnon dokumentointi (kartoitus), ylläpito- ja
korjaussuunnitelman työstäminen ja korjaushankkeen suunnittelu/budjetointi, talvikauden 2023–2024
teemana enemmän museoympäristön hoito, saavutettavuus ja turvallisuus.

- Työvälineenä on talokansio, joka pyritään kokoamaan työskentelyn aikana.

- Talokansioon kerätään tietoja:
- rakennuksen historiasta (museoalueella ja ennen sitä)
- rakennuksen korjaushistoriasta ja käytetyistä materiaaleista ja tekijöistä
- nykytilan ja kunnon dokumentointi
- korjaustarpeiden määrittäminen
- pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelma (ennakoidaan huoltotyöt ja korjaukset tuleville
vuosille)
- Muuta tietoa rakennuksesta & turvallisuussuunnitelma(muistilista)

- Teema koettiin tärkeäksi.

- Tavoitteena nyt syksyn 2022 aikana, pääasiassa ennen seuraavaa työryhmän tapaamista 16.11. tehdä
rakennusten kunnon dokumentointikäyntejä museoissa (Malinen).

3. Museoiden esimerkkikohteita ja näiden määrää
- Kaikkia museorakennuksia ei ennätetä työryhmän toiminnassa käsittelemään, tarkoitus että museosta
valitaan 1–2 esimerkkirakennusta tarkasteluun. Tavoitteena myöhemmin kartuttaa pikkuhiljaa koskemaan
myös muita rakennuksia.

- Keskusteltiin mahdollisista kohteista ja jokaiselta museolta löytyi ehdotuksia kohteiksi, joiden osalta
voidaan lähteä tekemään dokumentointia ja suunnitelmia

 Artjärven kotiseutumuseo: liiteri (katto vuotaa) tai koulutalo
 Hollolan kotiseutumuseo: jokin museoalueen rakennus mahdollisesti ometta (katto vuotaa)
 Iitin kotiseutumuseo: mahdollisesti makasiini, seinässä halkeama
 Koski-seura: yhdessä Hollolan kunnan kanssa, mahdollisesti makasiinirakennus
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 Sysmän kotiseutumuseo: huonokuntoinen aitta, makasiinin portaat ongelma
 Arrakosken myllymuseo: myllyrakennus, raittiustalo, ongelmia omistussuhteissa
 Orimattilan kotiseutumuseo: päärakennus, ilmanvaihto
 Asikkalan kunnan museot: vesimyllymuseon rakennuksesta tulossa suunnitelma, Danielson-

Kalmarin huvila?
 Padasjoen kotiseutumuseo: riukuaita, makasiinin ylläpidon suunnitelma
 Padasjoen kunnan museot: Toritun Sepänmäen museorakennusten tilanne?, kotiseututalon ylläpito

- Kunnissa ongelmallista kiinteistöistä vastuussa olevien tahojen sitouttaminen, yritetään ottaa mukaan
tuleville dokumentointikäynneille.

4. Rakennusten ”aiempi elämä” eli kunnostushistoria

- Museoille ”kotiläksynä” rakennuksen korjaushistorian (ja muunkin historian kokoaminen), apuna voi
käyttää jaettua lomaketta. Koontia voi ryhtyä tekemään jo ennen dokumentointikäyntiäkin, jos rakennus on
selvillä.

- Jatkossa esim. käytetyt materiaalit ja vaikkapa maalin värisävyt löytyisivät helpommin, tieto ei olisi kiinni
vain henkilöiden muistista.

5. Dokumentointikäyntien aikataulut
 - Kokouksessa ehdotetut ja jo sovitut ajat

Päivämäärä Museo

Aamupäivä (n. klo 9.00–12.00)

Museo

Iltapäivä (n. klo 13.00–16.00)

Ti 11.10. Artjärven kotiseutumuseo Orimattilan kotiseutumuseo

Ke 26.10. Hollolan kotiseutumuseo

To 27.10. Sysmän kotiseutumuseo

Ti 1.11. Iitin kotiseutumuseo

Ke 2.11.

To 3.11. Asikkalan kunnan museot

Muu ajankohta? Padasjoen kohteet 7.11. (koko päivä)

- Pyritään tekemään dokumentointikäynnit ennen seuraavaa tapaamista 16.11. ja ennen lumia, voidaan
toki tehdä myös näiden jälkeen.

- Myös muita ajankohtia voi ehdottaa ja voidaan sopia, käynnit sovitaan anssi.malinen@lahti.fi,  044 482
6372 tai anna-riikka.vaden@lahti.fi, 050 398 5492

- Kokouksessa sovitut käynnit varmistetaan vielä ennen ko. ajankohtaa. Käynnillä voidaan vielä haarukoida
rakennusta, joka valikoidaan kunnon dokumentoinnin kohteeksi.
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6. Muut ajankohtaiset asiat
 Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin

Hakuaika vuoden 2023 avustuksille 22.9.-3.11.2022
Ole yhteydessä Anna-Riikkaan, jos olet aikeissa hakea.
Tutustu huolella ohjeisiin ja ehtoihin Museoviraston sivuilla
https://museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot

 Rakennusperinnön hoitoavustusinfo
To 22.9.2022, klo 17:30 - 19:00
Lisätietoa: www.lahdenmuseot.fi/tapahtumat/
ELY:n avustuksista saa lisätietoa Anssi Maliselta, voidaan poikkeustapauksissa käyttää
museorakennuksiin.

 Alueellisesta museotyöstä vastaava tutkija vaihtuu Lahden museoissa loka-marraskuussa, asiasta
tiedotetaan muutoksen tapahtuessa. Siihen asti yhteydenotot normaalisti Anna-Riikalle.

 Museo talviunille -koulutus
Toteutuu todennäköisesti viikolla 44 Orimattilan kotiseutumuseossa, kokouksessa kiinnostusta
osallistumiselle. Tiedotetaan mahdollisimman pian ajankohdasta.

7. Seuraava kokous
- Ke 16.11. klo 17.00–19.00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin, Lahdessa)

Muistion laati:
Anna-Riikka Vaden, tutkija
Lahden museot
+358 50 398 5492 | anna-riikka.vaden@lahti.fi


