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I 
Liipuan llistori<Jllinren tietokanLl 

l. Hankkeen toteuttaja: lapua-Saatio 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: lapua-tietokannan investointihanke 111806 

3. Yhteenveto hankkeesta 
Lapua-tietokannan investointihanke liittyy oleellisesti yleishyodylliseen kehiWimishankkeeseen Lapua

tietokantahanke {hankenumero 6710). lnvestointihanke ja kehiWimishanke ovat sa man kokonaisuuden eri 

asia. KehiWimishankkeella luodaan tietokannalle kaytannot, investointihanke puolestaan on keskittynyt 

sen tekniseen toteuttamiseen. Tuloksena on paikallishistorian ja paikalliskulttuurin vuorovaikutteinen 

sahkoinen tietopankki ja tietokanta, joka tuo helposti hyodynnettavaksi sanomalehtiaineistoa, 

arkistoaineistoa, valokuvia, aanitteita ja av-materiaalia seka muuta kulttuuri aineistoa. 

Lapua-tietokannan investointihankkeessa on toteutettu teknisesti ohjelmoinnin ja graafisen suunnittelun 

kautta tietokanta, joka sai nimekseen HELEM I- LAPUAN HISTORIALLINEN TIETOKANTA. Lisaksi on hankittu 

tietokannan sisallon tuottamiseksi skanneri ja sen esittamistarpeisiin videotykki. Tietokanta julkistetaan 

kehittamishankkeen paattymisvaiheessa joulukuussa 2012. 

ij_ Raportti 
ijJ. Hankkeen tavoitteet 
A) Hankkeen yleisiksi tavoitteiksi maariteltiin: 

1) Paikallishistoriallisen ja paikalliskulttuuria koskevan tiedon sahkoinen sailyttaminen ja esille tuominen 

helposti hyodynnettavassa muodossa 

2) Tietamyksen lisaaminen alueen historiasta ja kulttuuriperinnosta erityisesti nuorten ja uusien 

asukkaiden keskuudessa seka uusien asukkaiden kotouttamisen helpottaminen 

3) Paikalliskulttuurin arvostuksen ja alueen vetovoimaisuuden lisaaminen 

4) Kulttuuriperintotoimijoiden yhteistyon syventaminen 

5) Uusien toimijoiden sitouttaminen kotiseutu- ja kulttuuriperintotyohon luomalla uusia ja mielekkaita 

osallistumisen tapoja 

6) Museoiden ja kotiseutuarkistojen seka muiden kulttuuriperintokokoelmien saavutettavuuden 

lisaaminen ja entista monipuolisempi hyodyntaminen 

B) Yleisiin tavoitteisiin paasemiseksi investointihankkeessa paatettiin hankkia: 

1) tietokannan tekninen toteuttaminen kattaen seka ohjelmoinnin ja sen suunnittelun etta visuaalisen 

ilmeen suunnittelun ja luomisen 

2) tietokannan sisallontuottamisen valineiksi tasoskanneri, digitaalinen aanentallennin ja 

kustannusarviossa tarkemmin eritelty digitointiyksikko seka tietokannan esittelyyn videotykki. 



4.2. Hankkeen toteutus 
C) Toimenpiteet 

Lapuan histori,illinen tieiOk;tnlel 

Hankkeen toteuttaminen kaynnistyi valittomasti hankeajan alettua syyskuussa 2011. Ely-keskus teki 

hankkeesta paatoksen 22.11.2011. 

Mainostoimisto Hiottu I Excim Software teki tietokannan ohjelmointityon seka graafisen suunnittelun ja 

visuaalisen ilmeen toteuttamisen hankehakemuksen mukaisesti. Tyon edetessa kavi ilmeiseksi, etta 

tekninen toteuttaminen oli suunnitelmissa aliarvioitu ajallisesti ja taloudellisesti. Se vaati ennakoitua 

enemman aikaa ja resursseja. Jotta tietokannan valmistumiselle ratkaisevan tarkea tekninen toteutus 

saataisiin saatetuksi valmiiksi, tehtiin muutoshakemus, jonka mukaan digitointiyksikkoa ja 

aanentallenninta ei hankittaisi, vaan resursseja siirrettaisiin enemman tekniseen toteuttamiseen. 

Muutoshakemus osoittautui hankekokonaisuuden kannalta onnistuneeksi toimenpiteeksi. 

Tietokannan tekninen toteutus saatiin paatbkseen syyskuussa 2012. Sisallon tuottaminen jatkuu 

kuitenkin kehittamishankkeessa joulukuulle 2012 saakka. Tietokanta suunnitellaan avattavan yleisolle 

vuodenvaihteessa 2012-2013 osoitteessa www.lapua.fi/helemi. 

Skanneri ja videotykki hankittiin muutoshakemuksen hankesuunnitelman mukaisesti tietokannan 

kayttoon. 

Hankkeen tiedottamisesta on huolehdittu yhteistyossa kehittamishankkeen kanssa. 

d) Aikataulu 

Tietokannan tekninen toteuttaminen tehtiin no in vuoden aikana syksyn 2011 ja syksyn 2012 valilla. 

Skanneri ja videotykki hankittiin kehittamishankkeen etenemistahtiin sovitettuna kesan ja syksyn 2012 

aikana. 

e) Resurssit 

Kaikki hankinn,at on tehty ostopalveluina. Hankkeella ei ole ollut omaa tyontekijaa. 

f) Toteutuksen organisaatio 

Hankkeen toteuttajana on ollut Lapua-Saatio. Toimenpiteet on suoritettu tiiviissa yhteistyossa Lapua

tietokantahankkeen 6710 kanssa seka kehittamishankkeen johtajan Esa Honkimaen etta sen 

ohjausryhman kesken. 

Kaytannon yhteistyo on toteutunut toimitusjohtaja Ensio Manun ja kehittamishankkeen 

projektipaallikko Teppo Ylitalon yhteispalavereilla. 
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g) Kustannukset ja rahoitus 

Syntyneet kustannukset: 

Tietokannan tekninen toteuttaminen 

Skanneri 

Videotykki 

Rahoitus (maksuhakemukset 29.3.2012 ja 27.9.2012): 

ELY-keskus (EU+valtio) 

Kunnat 

Vksityinen rahoitus 

h) Raportointi ja seuranta 

YHT. 

YHT. 

34.378,50 

685,89 

608,20 

35.672,59 e 

20.903,93 

499,62 

14.269,04 

35.672,59 e 

Hankkeessa ei ole ollut ohjausryhmaa. Sen etenemista on kuitenkin seurattu kehittamishankkeen 

ohjausryhmassa ja sielta on saatu rakentavia kehittamisehdotuksia. 

Ennen loppuraporttia hankkeen etenemisesta on tehty maaliskuussa 2012 vuosiraportti koskien vuotta 

2011. 

i) Toteutusoletukset ja riskit 

Hankkeen riskit ovat liittyneet erityisesti tietokannan tekniseen toteuttamiseen. Siihen kohdennetut 

ajalliset ja taloudelliset resurssit osoittautuivat alimitoitetuiksi. Muutoshakemuksella tilanne saatiin 

kuitenkin korjattua ja tekninen toteutus saatettua loppuun. 

U Yhteistyokumppan~ 
Hankkeen keskeisina yhteistyokumppaneina ovat Lapua-Saation kanssa toimineet Lapuan kaupungin 

museot seka Lapuan kaupunginkirjasto. 

U Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Jo ennen Helemi-tietokannan julkista avaamista voidaan todeta, etta hankkeella on onnistuttu 

paaasiallisessa tavoitteessaan. Tietokanta tarjoaa erinomaisen vaylan paikallishistoriallisen ja 

paikalliskulttuuria koskevan tiedon sahkoiseen sailyttamiseen ja esille tuomiseen seka 

kulttuuriperintoaineiston saavutettavuuden parantamisessa. Hanke on onnistunut tassa mielessa erittain 

hyvin. Tietokanta on herattanyt jo ennen julkistamistaan huomiota myos kulttuuriperint6toimijoiden 

parissa. 
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Hankkeen laajempia vaikutuksia voidaan arvioida vasta sen jalkeen, kun vuodenvaihteessa 2012-2013 

avattava tietokanta on toiminut jon kin aikaa, eli parhaiten no in vuoden kuluttua. Kehittamishankkeen 

ohjausryhman arvioinnin mukaan tietokanta saattaa kuitenkin tulia saamaan laajaa suosiota. Nain se toimisi 

oivallisesti tietamyksen lisaamiseksi alueen kulttuuriperinnosta, alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi 

seka uusien toimijoiden sitouttamiseksi kotiseututy6h6n. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Hankkeen sisallollinen toteuttaminen jatkuu kehittamishankkeessa. Tietokanta avataan julkisesti 

vuodenvaihteessa 2012-2013. Jatkokehittamisen mahdollisuudet paljastunevat paremmin ensimmaisen 

kayttovuoden aikana. Voidaan kuitenkin olettaa, etta talla hetkella erinomaisen hyvaksi arvioitu 

tietokantakokonaisuus poikii uusia sisalt6ja ja sovelluksia ymparilleen. Naihin laajennuksiin voidaan 

mahdollisesti hakea uutta hanketta. 

6. Allekidoittajat ja paivays 

Lapualla 27.9.2012 

r rltAr---~ 
~Manu 

toimitusjohtaja 


