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Jakelu: Hämeenlinnan kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Forssan kaupunki, Janakkalan kunta, Hausjärven
kunta, Lopen kunta, Tammelan kunta, kirjaamot ja kaupungin-/kunnanjohtajat

PYYNTÖ TUKEA RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HAKEMUSTA ERÄ- JA LUONTOKULTTUURIMUSEON SIJAINTIPAIKKANA
Taustaa
Suomen Metsästysmuseoyhdistys ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry ovat käynnistäneet alkuvuodesta 2020 maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston
tukemana hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon
aikaansaamiseksi. Tarkoituksena on että hankkeen tuloksena syntyvä Erä- ja luontokulttuurimuseo
korvaa nykyisen Suomen Metsästysmuseon. Hakua varten on avattu sivusto eraluontomuseo.fi.
Erä- ja luontokulttuurimuseosta on tavoitteena luoda kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn
paikka. Museo tulee käsittelemään laajasti suomalaisten kulttuuriekologista suhdetta luontoon ja
luonnon käyttöön metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn, marjastuksen, luontokuvauksen ja muun
luonnon virkistyskäytön näkökulmasta.
Uuden museon tavoitteena on 100.000 vierailijaa vuodessa, jolla se olisi museoiden kärkikymmenikössä Suomessa. Museon konsepti perustuu noin 6000 m2 arkkitehtonisesti korkeatasoisiin tiloihin,
jotka toimivat pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi tapahtumien, koulutuksen ja opastuksen
toiminnallisena keskuksena. Museon aluetaloudelliset vaikutukset tulevat olemaan hanketyöryhmän mukaan noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.
Uuden museon on tarkoitus olla mielenkiintoinen matkailukohde myös kansainvälisten kävijöiden
kannalta, kokousmatkakohde, sekä parantaa isäntäpaikkakuntansa imagoa. Työpaikkojen määrä on
hanke-esittelyn mukaan 25 htv museossa + välillinen kokonaisvaikutus alueelle noin 50-100 htv.
Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikka ratkeaa kaupunki- ja kumppanihaun kautta. Riihimäki
on nyt valittu haussa jatkoon neljän muun kunnan kanssa. Loppusuoralla olevista paikkakunnista
Riihimäki olisi helpoimmin saavutettavissa sekä kansainväliselle että kotimaiselle yleisölle ja Riihimäen sijainti vilkkaalla metropolialueella mahdollistaa museon kannattavan liiketoiminnan.
Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittuminen Riihimäelle olisi merkittävää koko talousalueen ja maakunnan kannalta. Kohde muodostaisi itsessään merkittävän matkailullisen vetonaulan alueelle, toisi
lisää matkailijavirtaa ja sen aluetalousvaikutukset jakaantuisivat laajasti talousalueelle ja maakuntaan vierailijoiden käydessä myös alueen muissa kohteissa.
Keskeisiksi hyötyviksi lähialueen matkailukohteiksi on määritelty Hyvinkään Sveitsi, Hämeen Järviylängön retkeily-, kalastus- ja melontakohteet ja –reitit matkailuyrityksineen Lopella, Hämeen
Ilvesreitti, Forssan seudun kansallispuistot Liesjärvellä ja Torronsuolla, Hämeen luontokeskus,

Hausjärven Ykslammin - Kakslammin alue luontopolkuineen, Janakkalan monet luontokohteet kuten Hakoisten Linnavuori ja Laurinmäen luonto- ja kulttuurialue sekä Hämeenlinnan Aulangon, Ahveniston ja Hattelmalan ulkoilu- ja luonnonsuojelualueet, Evon tiedekansallispuistohanke muiden
alueen luonto-, virkistys- ja historialliset kohteiden ohella.
Erä- ja luontokulttuuria on tarkoitus esitellä tulevassa museossa toiminnallisesti, ja vierailuihin liittyy usein myös eräoppaan johdolla tapahtuvia käyntejä liittyen retkeilyyn, kalastukseen, metsästykseen ja muuhun virkistys- ja hyötykäyttöön yllämainituissa lähialueen luontokohteissa. Nämä käynnit tarjoavat mahdollisuuksia myös kaikille alueen matkailuaktiviteettipalveluja tarjoaville yrityksille.
Erä- ja luontokulttuurimuseota valmisteleva työryhmä on jatkoneuvotteluissa tuonut esille, että
museon sijoittuminen Riihimäelle voi olla kiinni siitä, lähtevätkö myös Riihimäen lähikunnat tukemaan Riihimäen hakemusta myös rahallisilla panostuksilla. Erä- ja luontokulttuurimuseon kuntarahoitusosuuden (museotyöryhmän esityksen mukaan 1,2 miljoonaa euroa / v) kattaminen yksistään
Riihimäen toimesta vaikuttaa kuntien nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdottomalta.
Esitys
Riihimäen kaupunki esittää, että kaupunkinne / kuntanne tekisi päätöksen, jonka mukaan



kaupunkinne / kuntanne tukee Riihimäen hakua Erä- ja luontokulttuurimuseo sijaintipaikaksi ja
kaupunkinne / kuntanne varautuu osallistumaan x eurolla vuodessa Erä- ja luontokulttuurimuseon kuntarahoitusosuuteen mikäli Erä- ja Luontokulttuurimuseo sijoittuu Riihimäelle

Toivomme rahoitusosuuksien olevan suuruusluokaltaan Riihimäen seudun kuntien osalta noin
kolme (3) eur, muiden Riihimäen naapurikuntien osalta kaksi (2) eur ja muiden kuntien osalta
yksi (1) eur asukasta kohden vuodessa. Toivomme kuntanne päätöstä asiassa 30.4.2021 mennessä.
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