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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöaiheeni koskee 1800-luvun lopulla perustetun tehtaan punatiili-

sessä rakennuksessa toimivan Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseon uudis-

tamista. Kohteena oleva rakennus on osa Korkeakosken tehdasyhdyskuntaa 

(kuva 1), joka kuuluu Museoviraston listaamiin valtakunnallisesti merkittäviin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Korkeakoski sijaitsee Juupajoen kun-

nassa, Tampereelta noin 50 km koilliseen. Opinnäytetyön tilaajana on Kor-

keakosken museoyhdistys. Huonokuntoisen rakennuksen korjaamiseen ja yl-

läpitoon ei nykyisellään juuri ole resursseja. Opinnäytetyön suunnittelu- ja sel-

vitystyön tuottaman materiaalin tavoitteena onkin herättää kiinnostus ja esittää 

kohteen potentiaali esimerkiksi rahoituksen saamiseksi ja museotoiminnan 

jatkumisen turvaamiseksi, sekä toimia pohjamateriaalina museon kehittämi-

seksi. 

 

 

Kuva 1. Valokuva kenkätehtaan alueesta Juupajoelta. Korkeapiippuinen rakennus alavasem-
malla toimii nykyään Kenkä- ja nahkamuseona. Valokuva on esillä museon kokoelmassa, ku-
vaaja ja tarkka ajankohta tuntematon. (Viitikko 2016.) 

 

Museoyhdistyksen edustajana toimi arkkitehti Seija Hirvikallio ja mukana ovat 

olleet myös rakennuksen omistavat Teuvo Räsänen ja Kari J. Saarinen.  

Opinnäytetyölle etsittiin tekijöitä Tampereen Teknillisen yliopiston Arkkitehtuu-

rin laitoksen kautta ja aiheeseen tarttui myös TTY:ltä arkkitehdiksi valmistuva 
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Susanna Elmnäinen, joka tekee kohteeseen vastaavan suunnitelman diplomi-

työnään. Hänen kanssaan olen tehnyt yhteistyötä suunnittelun ja tutkimuksen 

pohjatöissä, kuten kohteen kartoitus- ja mittauskäynnin ja haastattelujen jär-

jestämisessä sekä historiaselvityksen tietojen etsinnässä. Näkökulmamme 

painottuvat kuitenkin eri tavalla ja töidemme johtopäätökset sekä lopputulok-

set ovat toisiinsa nähden itsenäisiä.  

Toimeksiannossaan museoyhdistys oli listannut toiveitaan työn sisällöstä, 

mutta koska se ei kykene työstä maksamaan, ja koska opinnäytetyöllä joka 

tapauksessa on tietty tavoite ja vaatimustaso, ei yhdistys ole halunnut rajata 

työtä tarkkaan: painotuksen ja laajuuden olen tekijänä saanut päättää itse. 

Myöskään omistajat eivät ole asettaneet omia vaatimuksiaan, vaan toimivat 

tarvittaessa tiedon lähteinä ja välittäjinä. 

 

1.1 Kohdekartoitus ja lähtötilanne 

Museorakennuksesta ei ollut ajantasaisia piirustuksia saatavana; vain joitain 

vanhentuneita piirustuksia sekä käsivaraisia mittauspiirustuksia (kuvat 2 ja 3). 

Yhdessä Seija Hirvikallion ja Susanna Elmnäisen kanssa teimme mittaus-

käynnin museolle, ja laadin siellä otettujen sekä vanhojen mittatietojen ja va-

lokuvien perusteella julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset (liite 1). Elmnäi-

nen laati vastaavat piirustukset museon takana sijaitsevasta voimalasta. 

Samalla vierailulla tarkastelimme rakennuksen kuntoa. Länsiseinä sisääntulo-

kerroksessa on maanvastainen ja kärsii kosteuden nousemisesta rakentee-

seen. Silmämääräisesti ei ihmeempiä vaurioita muutoin ole havaittavissa, mut-

ta varmuuden rakenteiden kunnosta saa vain asianmukaisilla tarkastuksilla. 

Vanhoille rakennuksille tyypillisesti välipohjissa, seinissä ja kulmissa on elämi-

sestä aiheutuvaa kaarevuutta, vinoutta ja epätarkkuutta. Pinnat ovat varsin ku-

luneita ja likaisia ja huoneet täynnä sekalaisia irtokalusteita ja museoesineis-

töön kuulumatonta tavaraa. Vanhat suuret koneet on museolta siirretty pois, 

joten kokoelmaan sisältyy ainoastaan helposti siirreltävissä olevaa esineistöä. 
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Kuva 2. Leikkauspiirustus vuodelta 1949 (Museoyhdistys 2015). 

 

 

Kuva 3. Vanha käsivarainen piirustus museonäyttelystä (Museoyhdistys 2015). 
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1.2 Museon tulevaisuudennäkymät työn alkaessa 

Museo on lämmityksen puuttuessa ja kannattavuuden vuoksi toiminnassa vain 

kesäisin. Edeltävänä kesänä 2015 paikka on kuitenkin ollut suljettu, mikä on 

myös osasyynä sisätilojen sekalaiseen tilaan. Kevään ja kesän 2016 aikana 

museoyhdistys toivoo tekevänsä uudistuksia näyttelyyn ja tilajärjestelyyn ti-

laamiensa opinnäytetöiden pohjalta. Kesäkauden museo olisi tarkoitus pitää 

yhden–kahden työntekijän voimin auki ja lisäksi luetteloida museokokoelmaan 

kuuluvat esineet. Juupajoen kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kokoelman 

siirtämisestä kunnan omistukseen, jolloin toiminnan jatkuminen saattaisi olla 

varmempaa kuin yhdistyspohjalta. Museon jatkaminen nykyisessä rakennuk-

sessaan on myös epävarmaa sen kunnon ja olosuhteiden vuoksi. Viereinen 

suuri kenkätehtaan rakennus on ollut myynnissä ja kiinnostuneita on käynyt si-

tä katsomassa, mutta tulevaisuus on vielä auki – uudesta omistajasta ja ra-

kennuksen käyttötavasta riippuen museokokoelma voitaisiin yhdistyksen toi-

veissa siirtää esimerkiksi juuri kenkätehtaan tiloihin.  

 

2 TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTAVOITTEET 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti työn pohjana olleet näkökulmat ja ajatukset. 

Tarkemmin vanhan rakennuksen arvoja ja muita seikkoja avataan myöhem-

missä luvuissa. Lisäksi tarkastelen tutkimukseni kysymyksiä, menetelmiä sekä 

kontekstia viitekehyksen ja keskeisten käsitteiden muodossa.  

 

2.1 Näkökulmia rakennusten uusiokäyttöön 

Rakennukset on tehty käytettäviksi ja käyttö on myös niiden säilymisen ja säi-

lyttämisen edellytys, kuten moni korjausrakentamisen ammattilainenkin on to-

dennut (Asiasta2 2011). Rakennus, kuten mikä tahansa käyttöesine, kuluu ja 

vanhenee kuitenkin väistämättä. Liian kevyin perustein tehdyillä purkupäätök-

sillä heitetään hukkaan rakentamiseen käytettyjä resursseja, ja tuhotaan usein 

samalla kulttuurisia arvoja (Heikkilä ym. 1982, 13; RIL 174-1, 1988, 104).  

Arkkitehti Niina Kilpelän mukaan rakennuksen käyttöarvo on se, miten raken-

nus palvelee – nykyisessä tai halutussa – käyttötarkoituksessaan. Kynnys 

ry:ssä asiantuntijana toimiva Kilpelä kyseenalaistaa arvorakennuksenkin ar-
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von, jos sitä ei pääse käyttämään tai siellä ei pysty toimimaan, esteettömyy-

teen ja käyttäjien yhdenvertaisuuteen viitaten. (Kilpelä 2011, 101–102.) Nyky-

aikana erityisesti puhuttava väestön ikääntyminenkin asettaa vaatimuksia es-

teettömyydelle ja painetta esimerkiksi hissien rakentamiselle (Tuppurainen 

2011, 41). 

Rakennuksen alkuperäisen muodon, tehtyjen muutosten sekä näiden tavoit-

teiden selvittäminen on pohja tietoiselle suunnittelutyölle ja perustelluille rat-

kaisuille. Hyvä alku on olemassa olevien piirustusten tutkimisen ja tarkastami-

sen jälkeen määritellä ne rakennuksen osat ja piirteet, jotka erityisesti määrit-

tävät sen arkkitehtuuria ja luonnetta, ja jotka tulisi säilyttää, sekä vastaavasti 

ne osat, joihin muutoksia voi suunnitella rennommin (Schulman 2011, 160–

161; RIL 174-1, 1988, 180–181). 

Lisäksi sekä toimeksiantajan että käyttäjän (tässä tapauksessa museon vierai-

lijalla) odotukset asettavat korjausrakentamiselle paitsi toiminnallisia myös es-

teettisiä vaatimuksia. Korjattavalla toiminnolla on usein ihanteellinen tilajärjes-

tys ja yhteyskaavio sekä joitain erityisvaatimuksia, jotka ovat suunnittelun pe-

rusta. (RIL 174-1, 1988, 168, 185.)  

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni keskeisin tavoite ja sitä kautta myös oleellisin ongelma, johon 

tutkimukseni pyrkii löytämään vastauksen, on Korko- ja lestitehtaan muutos 

nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi museoksi rakennuksen historiaa ja kult-

tuuriarvoa unohtamatta.  

Rakennuksen tiilijulkisivu ja esimerkiksi korkea savupiippu ovat siis suojeltuja, 

mutta mielestäni myös sisätiloilla on kulttuuriympäristölle suuri merkitys. Yksi 

luonteva alakysymys tutkimukseeni onkin: Miten turvata rakennuksen historian 

säilyminen ja kunnioittaa vanhoja interiöörejä käyttötarkoituksen muuttuessa? 

Kohteena olevassa tehtaassahan on jo toimiva museo, mutta koska se on säi-

lytetty tilajaoltaan, rakenteiltaan ja pinnoiltaan lähes koskemattomana tehdas-

aikaisessa asussaan, tarkastelen sitä pääosin kuin se vasta nyt muutettaisiin 

tehtaasta museoksi.  
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Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 53 §) mukaan tasa-arvon näkökul-

masta hallinto-, liike- ja palvelurakennusten tulisi olla myös liikunta- ja muuten 

toimintarajoitteisten saavutettavissa ja heille soveltuvia. Esteettömyys näh-

dään nykyajan rakentamisessa yhä enemmän normina, ja toinen alakysymyk-

seni on: Mikä on esteettömyyden merkitys ja toteutumismahdollisuus vanhan 

rakennuksen muutoksessa? 

Museotoiminnan kehittämisen kannalta on oleellista vielä päivittää 80-luvulta 

peräisin oleva näyttely nykyaikaan. Kolmas alakysymys opinnäytetyöhöni on-

kin: Miten kehittää museotoimintaa tuomalla museokokoelma kiinnostavasti 

esille? 

 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Rakennuksen historian selvittämiseksi tutkin vanhoja valokuvia ja rakennuspii-

rustuksia sekä painettuja ja painamattomia kirjallisia lähteitä. Lisäksi haastat-

telin yhdessä Susanna Elmnäisen kanssa paikallisia asukkaita vanhan teh-

dasyhdyskunnan elämästä sekä tehtaiden toiminnasta. 

Vanhojen rakennusten hyötykäyttöä ja museo- ja näyttelytoimintaa tutkin sekä 

aihetta käsittelevän kirjallisuuden kautta että referenssikohteita analysoimalla 

ja vertailemalla. Täten tarkoituksena oli kerätä käytännön tietoja, kokemuksia 

ja näkemyksiä suunnitteluproduktioon sovellettaviksi. 

Prosessin aikana olen perehtynyt orientoivasti myös kenkien ja nahan valmis-

tukseen sekä alan erikoiseen sanastoon. 

 

2.4 Viitekehys ja keskeiset käsitteet 

Opinnäytetyöni viitekehys voidaan kuvata aiheeseen sopivasti vanhana ra-

kennuksena, joka on myös kuvion lähtökohta. Vanha rakennus pitää sisällään 

ja on osa kaikille yhteistä ja arvokasta kulttuuriperintöä. Uusi käyttö tuo muka-

naan uusia vaatimuksia ja näkökulmia rakennukseen: sen esteettömyyteen, 

toiminnallisuuteen, houkuttelevuuteen ja viihtyisyyteen. Näiden ominaisuuksi-

en motiivit ovat usein enemmän tai vähemmän ulkoisia tai "ulkopuolisten" ta-

hojen asettamia odotuksia, joihin pyritään vastaamaan parhaan mukaan. Ra-

kennuksen sisällä ja "sisäpiirissä" taas nousevat merkittäviksi myös käytettä-



13 
 

vyys ja käytännöllisyystekijät, tilojen muuntuvuus sekä taloudelliset näkökoh-

dat. Yhtä kaikki tavoite ja tulos, joka näkyy kaikille ja jolla on laajemmatkin 

vaikutukset, on ympäristön ajallinen kerroksellisuus. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Viitekehys (Viitikko 2016). 

 

Työn keskeiset käsitteet linkittyvät viitekehykseen ja edellä esiteltyihin tutki-

muskysymyksiin. Vastauksia etsiessä pureudutaan myös käsitteisiin, joista 

keskeisimpinä voidaan mainita esteettömyys, monimuotoinen kulttuuriympä-

ristö, rakennusperintö, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja korjausra-

kentaminen, museo ja museotoiminta sekä kenkä- ja nahkateollisuus ja teh-

dasarkkitehtuuri. 

 

3 KORKEAKOSKEN TEHDASALUEEN KEHITYS 1800-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

3.1 Edward Wallenius ja nahkateollisuuden uudet tuulet 

Edward Wallenius (1869–1943) oli syntyjään tamperelaisesta yrittäjäperhees-

tä ja hankkinut osaamisensa käytännön kautta tehtyään nuoresta pitäen teh-
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dastöitä. 16-vuotiaana hän aloitti nahkurioppilaana ja kisällitutkinnon suoritet-

tuaan lähti ulkomaille syventämään oppejaan: Ruotsiin, Saksaan, Venäjälle.  

Suomeen palattuaan Wallenius hankki luvan nahkatehtaan perustamiseksi 

Tampereelle, mutta suunnitelma jäi toteutumatta hänen lähtiessä vielä uudel-

leen työskentelemään Euroopan uudenaikaisissa nahkatehtaissa – ja opette-

lemaan niiden uusia tekniikoita.  (Kortekallio 2006; Koskenjalan Kenkä- ja 

nahkamuseo 2015a & 2015b; Mäkinen 1994, 2–12.) 

1800-luvulla kemiantieteen edistyessä kehitettiin esimerkiksi nahkateollisuu-

den merkittävä uudistus, kemiallinen pikaparkitseminen. Suomessa teollistu-

minen oli alkanut puuvilla- ja tekstiiliteollisuuden kehittymisellä 1800-luvun 

puolivälissä, ja teollinen nahanvalmistus alkoi vasta 1870-luvulla. Erityisesti 

Venäjän viennin varassa toimivat nahkatehtaat olivat pieniä, käsityöhön ja 

vanhanaikaiseen tekniikkaan perustuvia, mutta niiden valmistamilla nahoilla oli 

hyvä maine. (Juupajoki 2016; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a; 

Koskinen 2001; Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 12–15; Sipilä 1989, 14.) 

 

3.2 Nahkateollisuus saapuu Korkeakoskelle 

20-metristä Korkeakosken putousta oli hyödynnetty tiettävästi jo 1700-luvulta 

lähtien lähialueen tilallisten yhteismyllyn vesivoimana. Kesällä 1894 Euroopan 

nahkatehtaisiin perehtynyt Wallenius osti myllyn ja puuhioke- ja pahvitehdasta 

varten myönnetyn tehdaspaikan vuokraoikeudet, ja sai luvan perustaa vesi-

voimalla toimivan nahkatehtaan sekä parkki- ja jauhomyllyn sen yhteyteen. 

Paikanvalintaan vaikutti kosken lisäksi 1882 valmistunut Pohjanmaan rautatie, 

joka oli tärkeä tavarankuljetuksen kannalta. Walleniuksen kaksikerroksinen 

nahkatehdas valmistui loka-marraskuussa 1894. Uusimmalla nahanvalmistuk-

sen koneistolla varustettuna kyseessä oli ensimmäinen koneistettu nahkateh-

das Suomessa. (Juupajoki 2016; Kortekallio 2006; Koskenjalan Kenkä- ja 

nahkamuseo 2015a, 2015b & 2015c; Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 17–

21; Sipilä 1989, 14, 22.) 

7 x 9 -metrisen puisen rakennuksen alakerrassa oli höyry- eli kattilahuone, 

trummelihuone, jonka silinterimäisissä vesivoiman pyörittämissä astioissa 

nahkat kypsennettiin, sekä kalkkihuone. Yläkerrassa oli nahkojen kuivatus- 

sekä nahkistushuone. Viereen rakennettiin myös saha. Työntekijöitä tehtaas-
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sa oli kymmenkunta; perinteisen käsityön tavoin tehdas tarjosi erikoistumis-

mahdollisuuksia, ammattiylpeyttä ja hyvää palkkaa. (Koskenjalan Kenkä- ja 

nahkamuseo 2015a & 2015b; Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 19–22.) 

Helmikuussa 1895 tulipalo tuhosi vain muutaman kuukauden vanhan puisen 

tehtaan nahkavarastoineen sekä siinä kiinni olleen myllyn. Tehdas oli kuiten-

kin vakuutettu 34 000 markalla ja voitiin sen turvin rakentaa uudelleen vielä 

samana vuonna, tällä kertaa osin tiilestä. Samalla tehdasta laajennettiin ja sen 

yhteyteen rakennettiin myös uusi pato, jauhomylly sekä saha kosken päälle. 

(Kuva 5.)  

 

Kuva 5. Toisen kenkätehtaan pohjapiirros vuodelta 1895. (Mäkinen 1994, 31.) 

 

Sähköä tuottavan voimalan käynnistyessä osaan koneistosta saatiin jo sähköt, 

ja tavarankuljetusta helpottamaan rakennettiin hevosvetoinen rata rautatie-

asemalle. Tehtaaseen hankittiin muun muassa puhdistus-, leikkaus- ja kuiva-

uskoneita, nahkamankeli, liotus- ja värjäysammeita sekä lämmitys- ja kuiva-

uspattereita. (Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a & 2015c; Mäkinen 

1994, 25–31; Sipilä 1989, 22.) 
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3.3 Tehdastoiminta laajenee ja uudistuu 

Kevätkesällä 1896 uusi tulipalo tuhosi jälleen sahan sekä tehtaan puisen 

osan. Vain tiilinen osa, jossa myös mylly sijaitsi, selvisi. Tuhopolttoepäilyistä 

huolimatta Wallenius rakennutti vielä kolmannen nahkatehtaan (kuva 6), jonka 

vakuutusarvo oli alkuperäiseen nähden jo kymmenkertainen, lähes 340 000 

markkaa.  

 

 

Kuva 6. Kolmannen nahkatehtaan pohjapiirros. (Mäkinen 1994, 40.) 

 

Syksyllä 1897 Wallenius rakennutti nahkatehtaan viereen, toiselle puolen ky-

län halkaisevaa päätietä, 760 m2:n laajuisen kenkätehtaan, joka saksalaisine 

koneineen oli jälleen ensimmäinen laatuaan Suomessa; teollinen kenkien 

valmistus oli siihen asti perustunut käsityöhön. (Juupajoki 2016; Kortekallio 

2006; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a, 2015b & 2015c; Museovi-

rasto 2009; Mäkinen 1994, 34–41; Sipilä 1989, 14.) 

Nahkatehdas jatkoi edelleen toimintaansa valmistaen kenkätehtaan tarvitse-

mat nahat. Korotettujen maahantuontitullien vuoksi kotimainen tuotanto oli 

Suomen Kenkätehtaalle kilpailuetu, vaikka sekä tuontikengät että kotimaassa 

käsityönä tehtyjen kenkien arvostus pitivätkin pitkään pintansa. Parkitsemi-
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sessa oli otettu käyttöön uutta nopeampaa työtekniikkaa ja koneita. Puusta ja 

kivestä rakennettu parkkimo sijaitsi kosken keskivaiheilla. Työntekijöitä oli jo 

60, joista osa saksalaisia ja ruotsalaisia. (Juupajoki 2016; Kortekallio 2006; 

Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a, 2015b & 2015c; Mäkinen 1994, 

43–51; Sipilä 1989, 15–16, 23–24.)  

Vuoden 1899 aikana voimalan vesiratas korvattiin turbiinilla ja generaattorilla 

vastaamaan kasvaneen teollisuuden tarpeisiin. Tehtaisiin saatiin sähköt ja pu-

helin, aiemmin puisen kenkätehtaan ensimmäinen tiilinen osa valmistui ja 

Walleniuksen yritys muutettiin Suomen Kenkä- ja Nahkatehdasosakeyhtiöksi 

(Finska Sko- och Läderfabriks Aktie-bolag). (Kortekallio 2006; Koskenjalan 

Kenkä- ja nahkamuseo 2015a & 2015b; Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 

44–45, 54; Sipilä 1989, 22.) 

 

3.4 Työläisen tehdas 

Tehtailla oli tuohon aikaan kokonaisvaltainen vastuu työntekijöistään ja heidän 

elinoloistaan ja siten olennainen osa koko yhteisön kehityksessä. Kuvasta 7 

nähdään miten asutuskeskus alkaa muotoutua tehtaiden ympärille: Työpaik-

kojen myötä lähistölle tarvittiin lukuisia työväenasuntoja, joiden arkkitehtuuri 

sai mallia Saksasta, ja asuntoloita, joissa oli yhteiskeittiölliset huoneet yk-

sinasuville, miehille ja naisille erikseen. Asunnot ja asuntolat oli tapan nimetä: 

esimerkiksi Yöjunaksi kutsuttiin erityisen pitkää asuntolarakennusta, jonka ik-

kunoista valot loistivat pimeässä pitkänä rivinä. Työläisten tarpeisiin perustet-

tiin myös esimerkiksi päiväkoti, yleissauna, pesutupa ja kirkko. Ammattikunta 

ja tehdas järjestivät myös useita seudun tapahtumia (muun muassa hiihto- ja 

kalastuskisoja) sekä juhlia (vappu ja juhannus, jouluna joulukuusi tehtaalla). 

(Juupajoki 2016; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a & 2015b; Koski-

nen 2001; Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 47–49; Sipilä 1989, 55–60.)  
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Kuva 7. Korkeakosken tehdasalue 1920-luvulla palovakuutusasiakirjan mukaan. Kuvan ylä-
reunan poikki kulkee rautatie. (Sipilä 1989, 58; tehtaan arkisto.) 

 

Tehtailla lähes kaikki työt tehtiin seisaaltaan, ja jokainen työntekijä oli erikois-

tunut omaan tehtäväänsä, jota tehtiin päivästä toiseen. Tilat oli järjestetty työn 

etenemisen mukaan: kenkätehtaalla ylhäältä pinkomis- ja neulomisosastoilta 

alas pohjanleikkuuseen ja viimeistelyyn. Sukupuoli ei varsinaisesti määrittänyt 

työnkuvaa, mutta esimerkiksi pinkomon raskaassa työssä valtaosa oli miehiä 

ja vastaavasti neulomossa suurin osa oli naisia. (Juupajoki 2016; Koskenjalan 

Kenkä- ja nahkamuseo 2015a; Mäkinen 1994, 47–49; Sipilä 1989, 24, 28, 46–

47.)  
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Kuva 8. Työntouhua kenkätehtaalla. (Kuvattu Kenkä- ja nahkamuseon kokoelmasta. Viitikko 
2015.) 

 

Haastatellut entiset työläiset muistelivat tehtaiden kovaa meteliä: etenkin ke-

säkuumalla ikkunoiden ollessa auki koneiden äänet kantautuivat kauas vierei-

siin kyliin kuulostaen suuren orkesterin soitolta. Myös hajumaailma oli jäänyt 

mieleen: kenkätehtaalla nahka ja liimat, nahkatehtaalla erityisesti parkitsemi-

selle ominainen raakanahkan voimakas (mädäntyvän lihan kaltainen) haju. 

(Juupajoki 2016.)  

Työvaatteina käytettiin vanhoja arkivaatteita, joiden suojaksi saatiin esiliinat, 

työnkuvasta riippuen kankaiset tai nahkaiset – johtajilla oli arvosta kertovat si-

niset tai valkoiset työtakit. Koneiden ja pyörivien hihnojen keskellä pitkät hiuk-

set oli pidettävä kiinni. Yleisvalaistuksen lisäksi työpisteillä oli oma valo, sillä 

pisteet oli sijoitettu riviin seinänvastaisesti, jolloin vain reunimmaisille riitti ik-

kunasta luonnonvaloa päiväsaikaan. (Kuva 8.) (Juupajoki 2016; Sipilä 1989, 

47, 97–99, 139.)  

 

3.5 Suutarien yliopiston ja nahkatehtaan muutokset 1900-luvulla 

Vuosisadan vaihteessa kenkätehdas ja sen rahoittajat kärsivät taloudellisista 

vaikeuksista jälleenrakentamisten ja lainojen vuoksi, mutta johtajan vaihtuessa 
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ja Venäjän armeijan saapastilauksen myötä tuotanto jatkoi kasvuaan. Tehdas-

ta laajennettiin ja nahkatehtaankin toimintaa uudistettiin. Menestyvää kenkä-

tehdasta alettiin nimittää "Suutarien yliopistoksi", jossa monet suomalaiset ja 

ulkomaisetkin kenkäalan toimijat olivat opissa 1900-luvun aikana. (Juupajoki 

2016; Kortekallio 2006; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015a & 2015b; 

Museovirasto 2009; Mäkinen 1994, 58–59; Sipilä 1989, 24–26.)  

Sisällissota vuonna 1918 vähensi työväen tehtailla puoleen; kapina keskeytti 

työnteon hetkellisesti ja kenkiä ja nahkoja varastettiin lähes 700 000 markan 

arvosta. Kaikesta huolimatta Korkeakoski säilyi osana Suomen kenkäteolli-

suuden keskusta Tampereen kupeessa. (Juupajoki 2016; Koskenjalan Kenkä- 

ja nahkamuseo 2015b; Sipilä 1989, 1.) 

Vuonna 1926 Emil Aaltonen osti jälleen talousvaikeuksista kärsivät tehtaat 

osaksi laajalle Suomeen levinnyttä Aaltos-yhtymää. Korkeakosken Kenkäteh-

das -nimellä tuotantoa ja valikoimaa laajennettiin hienompiinkin kenkiin ja ko-

neistoa uusittiin. Vanhassa nahkatehtaassa alettiin valmistaa Aaltos-yhtymän 

kaikille kenkätehtaille puisia korkoja ja lestejä. 1950-luvulla tiloja sopeutettiin 

toimintaan, kun vuosikymmenen alussa kenkätehdas korotettiin kolmikerroksi-

seksi nykyiseen muotoonsa (kuva 9), ja vuosikymmenen lopulla puolestaan 

korko- ja lestitehtaasta purettiin pitkä puinen parkkimo ja kalkkihuone, tiilisen 

tehtaan sekä voimalaitoksen jäädessä ennalleen (kuva10). (Juupajoki 2016; 

Kortekallio 2006; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015b & 2015c; Mu-

seovirasto 2009; Mäkinen 1994, 60; Sipilä 1989, 24–25.) 

Vuosien saatossa kenkien valmistukseen vaikuttivat niin pula-aika kuin muo-

ditkin: rintamalla kuljettiin KK-leimalla varustetuissa saappaissa, korvikekenki-

en pohja oli puuta ja päällinen paperipunosta, ja 1960-luvulla taas valmistettiin 

ruotsalaisen muodin mukaisia puukenkiä. Korkeakosken Kenkätehdas Oy oli 

toiminnassa vuoteen 1983 asti. (Juupajoki 2016; Koskenjalan Kenkä- ja nah-

kamuseo 2015b; Mäkinen 1994, 60; Sipilä 1989, 18, 25.)  
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Kuva 9. Kenkätehdas eri rakennus-, laajennus- ja korotusvaiheiden jälkeen 1950-luvulla. (Ku-
vattu museon kokoelmasta, osakuva. Viitikko 2016.) 

 

 

Kuva 10. Vanha nahkatehdas, sittemmin korko- ja lestitehdas eri rakennus- ja laajennusvai-
heiden jälkeen 1950-luvulla. (Kuva museon kokoelmasta, osakuva. Viitikko 2016.) 

 

3.6 Teollisuuden hiipuminen 

Tehtaat ja voimala päätyivät vuonna 1984 Luhta Oy:n omistukseen ja kenkä-

tehtaan tuotanto vaihtui nahkavaatteisiin. Vanhan nahkatehtaan, sittemmin 

korko- ja lestitehtaan rakennuksessa aloitti Koskenjalan Kenkä- ja Nahkamu-

seo toimintansa vuonna 1985: museo perustettiin esittelemään muun muassa 
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Walleniuksen ja Aaltos-yhtymän valmistamia kenkiä, tehtaiden työkaluja, ko-

neistoa ja historiaa valokuvin ja artikkelein. Kesämuseon ohella rakennukses-

sa on taidegalleria ja aikanaan siellä myytiin myös Luhta Oy:n Big-L-

nahkavaatteita. Tehtaan tiilinen osa tunnusomaisine savupiippuineen on edel-

leen jäljellä, joskin hieman vielä 50-luvulta (kuvat 9 ja 10) muuttuneena. (Juu-

pajoki 2016; Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo 2015b & 2015c; Museoviras-

to 2009; Mäkinen 1994, 60; Sipilä 1989, 25.)  

Vanhan nahkatehtaan alapuolella koskea hyödyntävä sähkövoimala tuottaa 

edelleen sähköä ja on Suomen vanhin tauotta toiminnassa ollut vesivoimalai-

tos. Voimalaitoksen padon avulla hallitaan koskea ja Tehtaanjärven pintaa. 

Vanhasta tehdasmiljööstä on jäljellä lisäksi useita työväenasuntoja aina 1800-

luvun lopulta asti. Ne myytiin kenkätehtaan lopettaessa kunnalle, joka myi ne 

edelleen yksityisille asukkaille. (Juupajoki 2016; Museovirasto 2009; Mäkinen 

1994, 60; Sipilä 1989, 25.)  

 

4 VANHA RAKENNUS UUSIOKÄYTTÖÖN  

Tässä luvussa selvitetään, mitä arvoa vanhoilla rakennuksilla on: miksi niiden 

hyödyntäminen ja korjaaminen uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi olisi vaivan 

arvoista – sen sijaan että vain purettaisiin vanha pois ja rakennettaisiin uutta 

tilalle. Muutoskohteen luonteen ja sen arvon rakentumisen ymmärtäminen on 

tärkeää suunnittelutyöhön ryhdyttäessä, jotta oikeita tekijöitä osataan vaalia ja 

suojella eikä menetetä sitä, mikä rakennuksesta tekee tavalla tai toisella mer-

kityksellisen. Samalla pohditaan millaisia uuden käytön sanelemia uudistuksia 

rakennus kestää ja missä määrin taas käytön tulisi antaa periksi olemassa 

olevalle arkkitehtuurille ja historialle. Näitä seikkoja tarkastellaan vielä erityi-

sesti vanha teollisuusrakennus mielessä. 

 

4.1 Ikääntyvät rakennukset 

Rakennuksen vanhenemista voidaan ensinnäkin tarkastella eri näkökulmista. 

Toiminnalliselle vanhenemiselle on tyypillistä vanhan raskastekoisen raken-

nuksen korkeat lämmitys-, ylläpito- ja korjauskustannukset, epäkäytännölliset 

pinnat ja tilat sekä vanhanaikainen tai kulunut yleisilme sekä huono vastaa-
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vuus uudistuneisiin vaatimuksiin (esimerkiksi esteettömyyskäsitykset tai palo-

turvallisuusmääräykset). Radikaaleimmin tämän tyyppinen vanheneminen 

saattaa koskea juuri teollisuusrakennuksia: tuotannon kevennyttyä höyryko-

neiden ajasta ja automatiikan lisäännyttyä raskasrakenteisia tiloja ei tarvita tai 

voida hyödyntää entiseen tapaan. (RIL 174-1, 1988, 90–92.) Yhteiskunnan 

kehittyessä myös kulkuyhteydet, kaupunkirakenne ja tuotantolaitosten sijainti 

sekä ympäristö muutenkin ovat muuttuneet ja vaikuttaneet edelleen  teolli-

suusrakentamisen muutokseen. Toiminnallisen vanhenemisen lisäksi raken-

nukset vanhenevat teknisesti (laitteisto ja talotekniikka, materiaalit ja raken-

teet) ja taloudellisesti (kustannuksiin ja kannattavuuteen liittyvä vanhenemi-

nen) (RIL 174-1, 1988, 93–104).  

Edellä mainitut kuvaavat kuitenkin rakennuksen arvoa vain taloudellisesta ja 

käytännön hyödyntämisen näkökulmasta. Rakennuksiin kohdistuu yhtä lailla 

paljon henkistä ja kulttuurista merkitysarvoa. Tämän arvon tunnustavat ehkä 

helpoimmin paikalliset, mutta rakennuksilla on usein kulttuurihistoriallista mer-

kitystä myös kansallisessa ja jopa kansainvälisessä mittakaavassa. Kaikenlai-

set rakennusperintökohteet sisältävät konkreettisessa muodossa tietoa raken-

nustaiteesta, tekniikasta ja kulttuurin kehityksestä yleensäkin (Raatikainen 

2011, 205).  

Suomessa vain muutama prosentti rakennuksista on rakennettu ennen 1900-

lukua – ja niistä edelleen noin prosentin verran on teollisuuteen liittyviä raken-

nuksia (Härö 2001, 186; Kärki 2014, 435). Niiden sijoittelun, muodon, raken-

teen ja tyylin on määrittänyt paitsi aikakausi myös tehtaan tuotantoprosessi, ja 

ne ovat aikojen kuluessa myös mukautuneet tuotannon sanelemin ehdoin 

(Koskinen 2001, 112; Putkonen 2001, 128). Tällaiset alueet tunnistetaan ta-

vallisesti korkea-arvoisiksi ja alueellista identiteettiä rakentaviksi kulttuuriym-

päristöiksi. Teollisuuden ja sen ympärille muotoutuneiden yhdyskuntien raken-

tamistapa on pitkälti ollut perustana nykyisellekin kaupunkisuunnittelulle ja 

teknisen kehityksen kärkenä niistä saadut mallit ovat edistäneet yleisemminkin 

arkkitehtuurin kehitystä. Aluksi teollisuusympäristöissä otettiin mallia Keski-

Euroopasta, mutta pian suunnittelusta vastasivat maamme omat arkkitehdit.  

(Koskinen 2001, 112–113.) 
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4.2 Ikärakennuksen arvon muodostuminen 

Asuin- ja teollisuuskeskittymien varhainen syntypaikka on perustunut yleensä 

yhä havaittavissa olevaan maisemalliseen tekijään, kuten vesistöön tai johon-

kin maaston muotoon, josta ihminen on muokannut toiminnalleen tunnus-

omaisen, ja muokkaa edelleen. Kulttuurimaisema onkin jatkuva prosessi, jo-

hon jokainen sukupolvi jättää jälkensä poistamalla, muuttamalla, luomalla tai 

käynnistämällä jotain. Rakennus on aina sidoksissa ympäristöönsä ollen osa 

kokonaisuutta. (Rautamäki 2001.)  

Olemassa olevalla rakennuskannalla on jo valmiina tavoiteltavia ominaisuuk-

sia, joita pelkällä uudisrakentamisella ei voida saavuttaa: vaihtelevuus, sosiaa-

linen verkosto, tuttuus ja kotoisuus. Rakennusten ja esimerkiksi puuston ajal-

lista syvyyttä ei saavuteta kuin antamalla ajan kulua. (Putkonen 2001, 128.) 

Yhä yleisemmin rakennushistoriallinen kerroksellisuus koetaankin elinympäris-

tön rikkautena ja on opittu näkemään eri aikakausia heijastavien ympäristöjen 

imagoarvo, myös Suomessa (Nummelin 2011, 29; RIL 174-1, 1988, 104).  

Rakennusten kulttuurihistoriallisen merkityssisällön perusta on niiden esteetti-

nen ja historiallinen arvo, jotka usein ovat toisistaan erottamattomia ja merkit-

täviä vain yhdessä (Heikkilä ym. 1982, 33). Suomen Rakennusinsinöörien lii-

ton julkaisussa historiallisen ja esteettisen arvon käsitteitä on avattu varsin 

havainnollisesti: 

Rakennuksen historiallinen arvo perustuu sen rakennusajankohdan 

tuottamiin ominaisuuksiin - - Historiallinen arvo ilmenee alkuperäi-

sen rakennuksen ominaisuuksissa, siinä, miten tehtävä aikanaan 

on annettu määrätyn tarpeen täyttämiseksi, miten suunnittelija on 

sen ratkaissut, miten rakennustekniikka toteutunut jne. Historiallisiin 

arvoihin kuuluvat myös kaikki rakennuksen elämänsä aikana koke-

mat tapahtumat ja muutokset. - - Rakennuksen esteettinen arvo pe-

rustuu sen historiallisesta iästä riippumatta muoto-, materiaali- ja 

väriominaisuuksiin. Esteettiset arvot ovat niitä, jotka jokainen ra-

kennuksen tarkastelija voi havaita välittömillä aistielämyksillään täy-

sin siitä riippumatta, missä määrin hän on rakennuksen tai ympäris-

tön historiasta perillä.” (RIL 174-1 1988, 114.) 
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Painotuksesta riippuen historialliset ja esteettiset arvot muodostavat erilaisia 

arvokategorioita: kulttuurihistoriallinen arvo ilmentää historiallisia ja kulttuurisia 

kehityssuuntia ja -tapahtumia; rakennushistoriallinen arvo ilmentää aikaansa 

sidottua rakennustyyliä tai -tapaa; miljööarvo kertoo välttämättömyydestä ym-

päristölleen ja/tai on itse riippuvainen ympäristöstään; merkitysarvo on tapah-

tumien, paikkojen, aikojen tai ilmiöiden symbolina toimiminen; ainutlaa-

tuisuusarvo kuuluu ensimmäisille, viimeisille tai ainutkertaisille edustajille; ylei-

syysarvo puolestaan ajan, paikan tai toiminnan luonteenomaisimmille ja tyypil-

lisimmille yksilöille (Heikkilä ym. 1982, 33–34). 

 

4.3 Ikärakennuksen arvon säilyttäminen muutoksissa 

On syytä muistaa, että eri aikoina ja eri syistä rakennukselle tehdyt muutokset 

ovat edesauttaneet sen säilymistä aina nykypäivään saakka. Säilytettävän ar-

vottaminen on kuitenkin aika-, paikka- ja henkilösidonnaista, ja pelkästään ny-

kyihanteiden mukaan arvottamalla tuhotaan helposti jotain arvokkaaksi tunnis-

tamatonta tai tunnustamatonta. (Sonninen 2011, 184–185.) Suojelustatusta ei 

tietenkään voi eikä ole mielekästäkään antaa kaikille vanhoille rakennuksille, 

mutta rakennuksen luonne tulisi aina huomioida sitä korjatessa (Jeskanen 

2011, 96). 

Artikkelissaan arkkitehti Maija Kairamo kysyy, miksi pysäyttää vanhojen ra-

kennusten kehitys historian kuvakirjoiksi, niiden aikaa heijastavine muutoksi-

neen. Kuitenkin hän peräänkuuluttaa myös harkintaa: "mitä tahansa" ei silti 

sovi tehdä. (Kairamo 2011, 17.) Käytössä pidettävä, jatkuvasti huollettava ra-

kennus säilyy parhaiten, sillä korjausten lykkääminen ja "kerääminen" laajoiksi 

peruskorjausoperaatioiksi riskeeraa historiallisen kerroksellisuuden ja raken-

nuksen hengen säilymisen (Lehtinen 2011; Nurmela 2011). Pyrkimys liian te-

hokkaaseen uusiokäyttöön saattaa niin ikään vaarantaa historiallisten arvojen 

säilymisen. Uudisrakennuksesta poiketen runko ja rakenteet ovat jo valmiina 

ja kohdekartoituksen pohjalta tulisi miettiä, millaisen tilaohjelman ja perus-

jäsentelyn ne mahdollistavat sellaisenaan. (RIL 174-1, 1988, 180–181, 223.) 

Huomioitava on myös, millaisia statusvaatimuksia uusi käyttötarkoitus asettaa 

rakennukselle: mikä on rakennuksen nykyinen statusluokka? Matalan statuk-

sen rakennus voidaan muuttaa korkeatasoisemmaksi (esimerkiksi karu kone-

halli kirjastoksi, sivistyksen keskukseksi), mutta statusluokan alentaminen on 



26 
 

yleensä riski rakennuksen säilymiselle (esimerkiksi asuinrakennuksen käyttö 

varastona saattaa vauhdittaa rappeutumista). (Heikkilä ym. 1982, 35–37.) 

Käyttötarkoituksen muutos, kuten korjausrakentaminen yleensäkin, on aina ti-

lan ominaisuuksien sekä käytön asettamien vaatimusten välistä tasapainotte-

lua (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Käyttötarkoituksen muutoksessa toiminnon asettamien vaatimuksien ja olemassa 
olevan rakennuksen ominaisuuksien yhteensovittaminen. Kaavio mukailtu Vanhojen raken-
nusten käyttötarkoituksen valinta -teoksesta (Heikkilä ym. 1982, 23). 

 

Vanhan rakennuksen arvojen vaalimiseksi korjaustoimenpiteet tulisi lähtökoh-

taisesti rajoittaa minimiin ja säilyttää iästä ja historiasta kertovat piirteet, sekä 

mahdollisimman pitkälle myös aiemmat muutokset ja korjaukset (RIL 174-

1,1988 104, 222). Korjausten motiivia ja niiden pysyvyyttä olisi hyvä arvioida 

jo suunnitteluvaiheessa: uusien muutosten on yleensä suotavaa olla tunnistet-

tavissa alkuperäisestä, väliaikaiset ratkaisut tulisi olla helposti purettavissa tai 

muutettavissa uudenlaisiksi alkuperäistä rakennusta vaurioittamatta, ja uu-

deksi (pysyväksi) ajalliseksi kerrostumaksi tarkoitettu muutos tai korjaus puo-

lestaan on tehtävä erinomaisella huolellisuudella ja kiinnittää sen huomio ark-

kitehtoniseen kokonaisuuteen (RIL 174-1, 1988, 166–169, 184–185, 231; Lau-

rila 2012b). Vanhojen ja uusien materiaalien ja rakenteiden sekoittaminen on 

kyseenalaista, sillä niiden välille syntyneen jännitteen vaikutuksesta vanha 

osa antaa usein periksi uudelle, kovemmalle ja kestävämmälle osalle. Kulmien 

vinoudet ja pienet painumat hyväksyen, oikomisvimmasta ja ehdottomista 
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suoruusvaatimuksista luopumalla säästetään lisäksi työkustannuksissa. Ra-

kennuksen taloudellinen arvo voi sitä paitsi perustua juurikin sen historiallisiin 

tyylipiirteisiin ja ajan tuomaan patinaan, joten niitä ei senkään vuoksi tulisi vä-

hätellä. (RIL 174-1, 1988, 223–224, 231.) 

Mitä sisätiloihin tulee, on muiden kuin monumentaalisten rakennusten interiöö-

rit usein muutettu ja hävitetty, vaikka julkisivut oltaisiinkin suojeltu. Tiloja hävit-

tävät paitsi muuttuvat tarpeet, myös makumieltymykset ja tietämättömyys, to-

teaa arkkitehti Aino Niskanen artikkelissaan verraten Suomessa tyypillistä käy-

täntöä Keski-Euroopan kokonaisvaltaisempaan autenttisuuden arvottamiseen 

ja säilyttämiseen (Niskanen 2011). Lisäksi on huomattava, että kuten arvotta-

minen, on myös korjaaminen subjektiivista: uusitut pinnat ovat yhtä kaikki mei-

dän aikamme tulkinta alkuperäisen ajan mukaisesta toteutustavasta ja estetii-

kasta, vaikka perinteisiä materiaaleja ja tekotapoja käytettäisiinkin (Setälä, 

2011, 182). 

Nykyiset ja entiset käyttäjät tuntevat kohteen ominaisuuksineen yleensä par-

haiten. Heidän kuulemisensa sekä tarkka kohdekartoitus määrityksineen, mit-

tauksineen ja piirustuksineen antaa edellytykset laadukkaaseen lopputulok-

seen. (RIL 174-1, 1988, 104, 231.) 

 

5 MUSEOTOIMINTA 

Suomessa on yli tuhat museota (Museo oppimisympäristönä 2004, 23). Suo-

men museotoiminta on saanut varsinaisen alkunsa 1600-luvun Ruotsi-

Suomen aikana, jolloin suurvallalle haluttiin luoda Rooman taruston vertainen 

historia. Sekä meillä että maailmalla nykyisenkaltainen museolaitos on peruja 

1800-luvun teollistumisen ja sen myötä levinneiden materialististen näkemys-

ten ajalta: aikaisemmin kokoelmien motiivit olivat pääasiassa taloudellisia, us-

konnollisia tai esineiden harvinaisuuteen perustuvia, mutta uusi aika liitti esi-

neisiin aatteellisia, lähihistoriaan tai kansanperinteeseen perustuvia arvoja, 

käyttäen niitä myös patriotismin edistämiseen ja jopa suoranaiseen propagan-

daan. Maailmannäyttelyt tekivät tieteestä ja tekniikasta kaikille ymmärrettävää 

ja suosittua, mistä myös museot ottivat mallia. Taiteen muutos moderniksi ja 

ideologiseksi vaikutti luonnollisesti sen näyttelytapaan ja taidemuseoiden kehi-
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tyssuunnat ovat edelleen antaneet vaikutteita muihin museotyyppeihin. (Hei-

nonen & Lahti 2001, 36–44, 47–72.) 

 

5.1 Museoiden merkitys 

Museo on menneisyyden näyteikkuna, joka luo aikajatkumon tai on todiste sii-

tä esittäen entisaikojen yhteyden nykyisyyteen. Museologian käsikirja määrit-

telee museon pysyväksi, yleishyödylliseksi laitokseksi, joka on yleisölle avoin 

tavoittelematta kaupallista voittoa. Se ammatillisesti tallentaa, tutkii, säilyttää 

ja esittelee luonnon- ja kulttuuriperintöön liittyvää aineistoa tavoitteenaan tut-

kimus- ja opetustoiminnan edistäminen sekä mielihyvän tuottaminen. (Heino-

nen & Lahti 2001, 15, 261–262, 274.) Suomen museolaissa (729/1992, 1 §) 

tehtäviin on luettu myös julkaisutoiminta tiedonvälityksen keinona, ja ylimmäk-

si tavoitteeksi määritelty väestön ymmärryksen ylläpito ja vahvistaminen 

omasta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Kansainvälinen mu-

seoneuvosto ICOM (International Council of Museums) puolestaan lisää vielä 

vastuun oivaltaa ja tallettaa se, mikä on oleellista ja tallettamisen arvoista 

omassa ajassamme (Museo oppimisympäristönä 2004, 24–26). Museon teh-

täviin kuuluu myös kokoelmiensa suojelu paitsi vahingoilta ja varkauksilta, 

myös tulipaloilta ja muilta onnettomuuksilta (Heinonen & Lahti 2001, 122–

124). 

Museoesineellä on sen fyysisten ominaisuuksien lisäksi funktio, konteksti ja 

merkitys. Sen vuoksi tiedot kohteen synnystä, käytöstä ja suhteesta elämi-

seen ovat yhtä tärkeitä kuin fyysiset esineet. Museoiden keräämä, asian tai 

toisen kehityksestä kertova aineisto ei olekaan ainoastaan konkreettisia esi-

neitä: kokoelmat koostuvat myös niitä täydentävistä materiaaleista – kuvista, 

ääni- ja videotallenteista, kirjallisuudesta, havainnoista ja muistiinpanoista, 

miksei myös rakennuksista. (Heinonen & Lahti 2001, 21–22, 75, 91.) 

 

5.2 Näyttelytoiminta: museo tiedonvälittäjänä 

Mediana museon tärkein tiedotusmuoto on näyttelytoiminta. Digitalisaation 

valtaamassa elämäntavassammekin ihminen kaipaa "kaksitasoisen ruudun" 

rinnalle jotain "pyöreää", siis konkreettista ja kolmiulotteista tarkasteltavaa. 
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Tässä mielessä museot voivat tarjota jotain arjesta poikkeavaa, mikä tulisi pi-

tää mielessä myös näyttelyä toteutettaessa. (Heinonen & Lahti 2001, 23, 152, 

162.) 

Kuten museot, voidaan myös näyttelyt määritellä informatiivisen luonteensa ja 

painotustensa mukaan ja koota esimerkiksi esteettisistä, temaattisista (tietyn 

aiheen mukaisista), esine- tai funktiokeskeisistä, kronologisista, maantieteelli-

sistä, osallistuvista tai muista vastaavista lähtökohdista. Näyttelyn luonteelle 

olennaista on myös sen pysyvyys: kestävien perusnäyttelyiden lisäksi museot 

järjestävät tilapäisiä vaihtuvia näyttelyitä, lainattuja tai lainattavia erikoisnäytte-

lyitä sekä liikkuvia, esimerkiksi junilla harvaanasuttuja seutuja kiertäviä näytte-

lyitä. (Heinonen & Lahti 2001, 23, 152–153.) 

 

5.3 Näyttelyjen suunnittelu ja toteutus 

Koska museot ovat riippuvaisia kävijöistään ja näyttelyt ovat keskeisin kontak-

tipinta yleisöön, on sen laatimiseen paneuduttava huolella,  ja tiedonvälityksel-

liseen tehtävään viitaten kiinnitettävä huomio myös itse sisältöön, eikä vain 

yleisilmeeseen (Heinonen & Lahti 2001, 152; Museo oppimisympäristönä 

2004, 83–84). Toisaalta hyvännäköinen kokonaisuus ja laadukkaat puitteet 

todennäköisesti herättävät kiinnostusta, helpottavat hahmottamista ja siten 

tiedon sisäistämistä sekä tuottavat enemmän mielihyvää kuin satunnaisesti 

kasattu, vaikka informatiivinenkin, näyttely. Inhimillinen vierailija väsyy, pitkäs-

tyy ja on kiireinen – näyttelyn tavoitteena on pysäyttää ja vaikuttaa tämän 

henkilön ajatuksiin (Heinonen & Lahti 2001, 152). 

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että kävijät ovat halukkaita oppimaan. Kävi-

jän orientoitumista helpottaa, jos näyttely on rakennettu jonkinlaiseen loogi-

seen juoneen. Vierailijalle tulisi sallia mahdollisuus  myös itse valita itseään 

kiinnostavia tiedon polkuja. (Heinonen & Lahti 2001, 158.)  

Eri kohderyhmät asettavat museonäyttelyille erilaisia haasteita: jo pelkästään 

eri ikäryhmien erilaiset aika- ja minäkäsitykset ohjaavat kävijöiden kiinnostu-

mista ja tiedon omaksumista. Lapsen maailma on itsekeskeinen ja mielikuvi-

tuksellinen, he ovat aktiivisia ja heihin kohdistuvat oppimistavoitteet kasvatuk-

sellisia. Lapsille onkin hyvä tarjota moniaistisia kokemuksia ja oivalluksia te-

kemisen ja löytämisen kautta. Nuorten maailmaa leimaa edelleen itsekeskei-
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syys, mutta myös abstraktin ajattelun kehittyminen sekä asenteellisuus ja 

ryhmäsidonnaisuus. He tähtäävät jo vähitellen ammatillisiin ja muihin tulevai-

suuden tavoitteisiin sekä myös nykyhetken ilmiöihin. Näyttelyiltä vaaditaan siis 

sosiaalisuutta, aikajatkumon havainnollisuutta sekä tiedon soveltamisen mah-

dollisuuksia. Aikuisilla ja ikääntyneillä on jo omiin kokemuksiin pohjautuvia tie-

toja ja käsityksiä, ja heille tämänhetkisyys, omat kiinnostukset ja arvoperustei-

suus on tärkeää. Oppiminen on vapaaehtoista ja itseohjautuvaa, joten tiedon 

hyödynnettävyys ja henkilökohtaisuus on näyttelyn lähtökohtana. (Heinonen & 

Lahti 2001, 190–191.) 

Kun näyttelyn peruslinjat, eli mitä esitetään, on selvitetty ja käsikirjoitus laadit-

tu, suunnitellaan näyttelyn juoni, elementtien sijoituspaikat sekä kuvien ja 

tekstitysten koot. Yhteenkuuluvuuden hahmottamiseksi näyttelyjen fyysisen 

rakenteen ja grafiikan on suotavaa noudattaa yhtenäistä pääteemaa – kuiten-

kin riittävällä erottelevalla vaihtelulla eri osioiden välillä. Näyttelyn muunnelta-

vuuden peruselementit ovat yksinkertaisia: siimat, vaijerit ja ripustuskiskot se-

kä siirreltävät kalusteet ja seinäkkeet, joilla voidaan myös jäsentää tilaa, riittä-

vät hyvin pitkälle. Tarinallisuus ja romantisointi voivat olla mielenkiintoa ja mie-

lihyvää lisääviä keinoja, kunhan sen perustana ollut tieto välittyy todenmukai-

sena. Lavastetut interiöörit esimerkiksi mahdollistavat laajojen kokonaisuuksi-

en esittämisen kerralla helposti ymmärrettävällä tavalla sekä esineiden ja nii-

den suhteiden tarkastelun "luonnollisessa" ympäristössään. (Heinonen & Lahti 

2001, 158–171; Museo oppimisympäristönä 2004, 91–92.)  

"Museoheikkoudeksi" kutsuttua pään tyhjentymisen ja jalkojen kipeytymisen ti-

laa ehkäistään virikkeellisen näyttelyn lomaan sijoitettavilla riittävillä istuimilla 

ja levähdyspaikoilla, kahviolla, sekä näiden yhteydessä selailtavalla kirjalli-

suudella. (Heinonen & Lahti 2001, 204). 

Yhteen vedettynä hyvän näyttelyn ainekset ovat: näyttelyn ja esineiden merki-

tyksellisyys, huolellinen suunnittelu ja hyvän maun mukainen toteutus – se on 

turvallinen ja varma, nähtävissä (asianmukainen valaistus ja rakenteiden toi-

mivuus), huomion kiinnittävä, hyvännäköinen ja myös vierailijan vaivan arvoi-

nen (Heinonen & Lahti 2001, 154–161). 

 



31 
 

5.4 Museo palveluna 

Hyvä palvelu alkaa tiedottamisesta ja paikan löydettävyydestä. Opasteiden ja 

mainosten tulisi viestiä museon hengestä. Sisäänkäynnin selkeydessä ilme-

nee hyvän suunnittelun merkitys: heti sisään astuessaan kävijän on saatava 

käsitys, miten toimia. Saatavilla pitäisi olla myös riittävästi tietoa aukiolosta, 

ohjelmasta sekä monikielinen tai symbolinen pohjapiirros näyttelyistä kartaksi. 

Neuvontapiste jää usein ainoaksi ihmiskontaktiksi, joten sen palvelu määrittää 

pitkälti kävijän mielikuvaa museosta. (Heinonen & Lahti 2001, 203–204). 

Oheistoiminnalla museot tutustuttavat valitsemiinsa aiheisiin tai syventävät nii-

tä, ja samalla laajentavat kohderyhmäänsä, hakevat julkisuushuomiota ja 

esiintyvät aktiivisina toimijoina. Erilaiset tapahtumat ja ulkojuhlat voivat houku-

tella paikalle suuriakin väkimääriä, kiertävät erikoisnäyttelyt taas tuoda vaihte-

lua kävijätyyppeihin. Työpajat, luennot, koulutukset, työnäytökset ja draamalli-

set tai erikoisopastukset tarjoavat erilaisia lähestymistapoja museon teemoi-

hin. Kilpailut ja esimerkiksi kuukausittain nostettava näyttelyaihe antavat mu-

seosta aktiivisen ja aikaansa seuraavan kuvan. Perusnäyttelyynkin saadaan 

vaihtelua työpajoilla tai esimerkiksi piirustusnurkilla, roolipeleillä, draamalla tai 

simulaatioilla, sekä tehtävillä ja visailuilla; nämä tukevat myös erilaisia oppi-

mistapoja, mutta toteutus vaatii toki jonkin verran resursseja, joita isommilla 

museoilla on paremmin käytettävissään. (Heinonen & Lahti 2001, 169, 178, 

189–190; Museo oppimisympäristönä 2004, 129–136). Oheistoiminnassa ja 

tapahtumissa on kuitenkin huolehdittava, että ne eivät vähennä museon ar-

vokkuutta tai haittaa sen tiedonvälityksellistä toimintaa, vaan palvelevat ja 

noudattavat museon tarkoituksia (Heinonen & Lahti 2001, 265–266).  

Museokaupan on niin ikään noudatettava museon päämääriä. Se tuottaa lisä-

tuloja museon toimintaan ja tarjoaa vierailijalle muiston käynnistään ja oppi-

mistaan asioista. Kannattavimpia myyntiartikkeleita ovat postikortit, taiteelliset 

esineet, korut sekä kirjat. Hinnan ja laadun lisäksi tuotteissa on tärkeää myös 

riittävä vaihtuvuus. (Heinonen & Lahti 2001, 238–239.) Museokaupan toteu-

tuksella on kävijän mielessä merkitystä myös koko museon imagoon. 
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5.5 Museo ja arkkitehtuuri 

Perinteinen museorakentaminen on ollut varsin monumentaalista. Maailman-

näyttelyjen mallin mukaan ja rakennustekniikan kehityksen myötä tunnus-

omaisiksi nousivat hallimaiset tilat, jotka olivat joustavia ja helposti jaoteltavia 

ja muunneltavia. Nykyaikainen museoarkkitehtuuri syntyi funktionalismista: 

toiminnan määräämänä tila suunniteltiin neutraaliksi taustaksi esineille. Uusis-

sa museoissa usein korostuu niiden arkkitehtoninen ja taiteellinen arvo sen si-

jaan, että ne olisivat vain näyttelyn suojaava puite. Niiden suunnittelusta jär-

jestetään kansainvälisiä kilpailuja ja valmiilla rakennuksilla on itselläänkin jul-

kisuus- ja nähtävyysarvoa – ne saattavat olla jopa merkittävämpiä ja kiinnos-

tavampia kuin itse museokokoelma, jonka esittely jää toisarvoiseksi. Museo-

arkkitehtuurista erityisen haastavaa tekevät julkisen rakennuksen statusarvo 

ja laatutavoitteet sekä monimutkaiset toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. 

(Heinonen & Lahti 2001, 43, 126–135.) 

Kansainvälisen museoneuvoston selvityksen mukaan noin 80 % maailman 

museoista sijaitsee kuitenkin vanhoissa rakennuksissa, joilla on alun perin ol-

lut jokin muu käyttötarkoitus, ja jotka usein ovat myös suojelukohteita, jolloin 

toiminta on sovitettava valmiisiin tiloihin. Autenttinen ympäristö tuo toki esi-

neen ominaisuudet ja käyttötarkoituksen parhaiten ja ymmärrettävimmin esiin. 

Haasteena on kuitenkin museon toteuttaminen niin, että säilytetään rakennuk-

sen historia-arvo ja alkuperäinen henki samalla, kun vastataan esineistön säi-

lymisen ja säilyttämisen asettamat vaatimukset (esimerkiksi valo ja ilmanvaih-

to). (Heinonen & Lahti 2001, 129–133.) 

Arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen dokumentointi ja tallettaminen kuuluu 

yhtä lailla museon toimintaan. Suomessa rakennussuojelua ja ympäristöjen 

säilyttämistä toteutetaan kaavoituksen ja lainsäädännön keinoin ja sitä valvoo 

Museovirasto (Rakennusperintö.fi  2016). Museovirasto on myös luetteloinut 

koko maan kattavasti rakennuskulttuurin historiallisia kohteita1970-luvulta al-

kaen. Materiaali-, ulkonäkö- ja muutostietojen keruuseen kuuluvat esimerkiksi 

valokuvat ja maalaukset, rakennuspiirustukset ja kortistot. (Heinonen & Lahti 

2001, 114–115.) 
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5.6 Tulevaisuuden museo 

Aikamme ja kulttuurimme muuttuu alati. Muun muassa, vapaa-ajan muutok-

set, kaupungistuminen, monikulttuurisuus, teknologian ja koulutustason nousu 

sekä informaatioyhteiskunnan kehitys ja tiedon reaaliaikaisuus ovat ilmiöitä, 

jotka vaikuttavat myös museoiden toimintaan. Globalisaation myötä paikallis-

kulttuurit heikkenevät – tai sitä ainakin pelätään – jolloin kansakunnista tulee 

juurettomia. Tähän museoilla jos jollain on historian ja perinteen välittäjänä 

sekä aikajatkumon todistajana mahdollisuus tarjota ratkaisuja. Historiaa nos-

talgisoidaan ja se viihteellistyy – kulttuuri ja kaupallisuus sekoittuvat, mikä joh-

taa palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen sekä taloudellisten seikkojen ko-

rostumiseen. Aiempaan verrattuna museot ovat yhä enemmän vapaa-

ajanviettopaikkoja ja matkailukohteita, ja tämän kehityssuunnan uskotaan jat-

kuvan. (Heinonen & Lahti 2001, 258, 264–266; Museo oppimisympäristönä 

2004, 163–169.) 

Museotoiminnan muutokset ja tekniikan kehittyminen muuttavat myös museon 

ja näytteille asettamisen tilantarpeita. Aika muuttaa näyttelyjen sisältöä ja pai-

nopistettä sekä museopalvelun luonnetta. Saksalaisen museoarkkitehdin 

Manfred Lehmbruckin mukaan tulevaisuuden museoissa näyttelytilojen suh-

teellinen osuus vähenee: varastot ja yleisönpalvelu vievät yhä enemmän tilaa. 

Koska tulevaisuuden kehitystä ei voida ennustaa, museon tulee olla joustava 

ja uudistuva, monipuolinen kulttuurilaitos – toisaalta on vältettävä liiallista 

yleistämistä ja noudatettava sekä toiminnassa että arkkitehtuurissa museon 

omia periaatteita, jotka ovat lähtöisin omasta ajasta ja kulttuurista. (Heinonen 

& Lahti 2001, 133–134.) 

 

6 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS 

Nykyajan julkisessa rakentamisessa esteettömyyteen huomioin kiinnittäminen 

on noussut jo varsin itsestään selväksi käytännöksi, joten sen tarkastelu on 

oleellista myös museotoimen tiloja suunniteltaessa. Korjausrakennuskohteissa 

usein juuri esteettömyys nousee yhdeksi haastavimmista tavoitteista, ja niin 

on myös tämän opinnäytetyön kohteena olevassa rakennuksessa. Olemassa 

olevien tilojen määrittäessä käytettävissä olevia keinoja joudutaan ohjearvoja 



34 
 

soveltamaan ja keksimään yksilöityjä ratkaisuja esteettömyyden toteuttami-

seksi.  

  

6.1 Fyysisen esteettömyyden määritelmä ja perustelu 

Esteettömyys voidaan käsittää monella tavalla: sitä käytetään välillä hyvinkin 

laveana käsitteenä kaikenlaisen saavutettavuuden synonyyminä tai sillä voi-

daan viitata esimerkiksi pelkästään fyysisen ympäristön liikkumis- ja toimimis-

olosuhteisiin. Esimerkiksi Niina Kilpelä määrittelee artikkelissaan saavutetta-

vuuden yläkäsitteeksi, joka jakautuu muun muassa fyysiseen, tiedolliseen, ta-

loudelliseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen (Kilpelä 2013, 62–63). Rakenne-

tun ympäristön esteetön saavutettavuus ottaa huomioon myös sellaisten hen-

kilöiden tarpeet, joilla on toimimiseen, liikkumiseen ja suunnistautumiseen liit-

tyviä esteitä tai rajoitteita – niitä voivat aiheuttaa esimerkiksi ikääntyminen, 

sairaudet, pysyvät ja tilapäiset vammat tai vaikkapa raskaus. Henkilöllä saat-

taa olla esimerkiksi tarve käyttää liikkumisen apuvälineitä, kuten pyörätuolia, 

kainalosauvoja tai muuta vastaava; hän ei ehkä kuule tai näe normaalisti tai 

lainkaan; hänellä voi olla vaikeuksia hahmottaa ympäristön värejä, muotoja ja 

etäisyyksiä tai ymmärtää puhetta tai kirjoitusta. (Esteetön rakennus ja ympä-

ristö 2007, 8.) 

Tällaisia erityistarpeita ajatellen suunnitellun ympäristön elementit ovat hel-

posti havaittavissa ja hahmotettavissa. Kulkureitit on suunniteltu ja toteutettu 

niin, että myös apuvälineiden kanssa pääsee kulkemaan ongelmitta ja väylis-

sä on riittävää väljyyttä sekä aina välillä mahdollisuus levähtää. Liikkumisen 

esteettömyyttä täydentävät havainnolliset ja havaittavat opasteet, merkinnät ja 

varoitukset. Erityistarpeet huomioidaan myös materiaalivalinnoin, asianmukai-

sella valaistuksella ja hyvällä akustiikalla. Ympäristön esteettömän saavutetta-

vuuden kannalta rakennuksen luo ja sen sisään pääseminen, tilasta toiseen 

liikkuminen ja niissä toimiminen ovat kaikki yhtä tärkeitä. Esteettömyys pal-

velee lopulta kaikkia käyttäjiä, sillä kuka tahansa voi olla hetkellisestikin 

esteellinen esimerkiksi urheiluvamman vuoksi tai kulkea esteellisen henkilön 

seurassa. Tilavat, hyvin valaistut tilat, joissa on miellyttävä akustiikka, helppo 

suunnistautua ja vaivaton liikkua ovat lisäävät jokaisen viihtyvyyttä. Esteettö-

myys on paitsi palvelu asiakkaille myös työntekijöiden työtä helpottava omi-

naisuus. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007; Kilpelä 2013.)  
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6.2 Esteettömyys korjausrakentamisessa 

Esteettömyyteen liittyen on rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa annettu pal-

jon mittoja ja lukuarvoja – niiden korjausrakentamiseen soveltumisesta kirjoit-

tava Laurila muistuttaa kuitenkin, että nämä on pääasiassa laadittu uudisra-

kentamisen näkökulmasta eikä niitä siksi tulisi tukita liian kirjaimellisesti korjat-

tavissa kohteissa. Hänen mukaansa aina olisi kuitenkin parempi tehdä jotain 

parannuksia esteettömyyden suuntaan tervettä järkeä käyttäen kuin jättää 

kaiken tekemättä vedoten tarkkojen lukuarvojen täyttymiseen (Laurila 2012a, 

19). 

Opinnäytetyössäni olen selvittänyt rakennetun ympäristön ajallisen kerrostu-

neisuuden etuihin ja myös Laurila visioi, että käytön kannalta olennaisena li-

sänä esteettömyyttä voi ajatella myös rakennuksen uutena, nykyajan asen-

teista kertovana historian kerroksena. Mikäli vanhan rakennuksen arvo ei kes-

täisi pysyvän aiheen lisäämistä nykykeinoin, olisi pyrittävä ratkaisuun, joka on 

myöhemmin vaihdettavissa rakennusta vaurioittamatta, kun parempi keino 

keksitään. Joskus esteettömyyden toteutuminen vaatisi rakennuksen kannalta 

kohtuuttomia toimenpiteitä, jolloin siitä voidaan tehdä saavutettava muilla kuin 

tilasuunnittelun keinoin, kuten henkilökohtaisilla avustajilla tai virtuaalisella ku-

vantamisella. (Laurila 2012b, 11–16.) 

 

6.3 Esteettömyyden yksityiskohtia 

6.3.1 Kulkuväylät ja tasoerot 

Yleensä esteettömyyden herättämät ensimmäiset mielikuvat liittyvät tasoeroi-

hin, ovien ja kulkuväylien leveyksiin sekä niin kutsutut pyörähdysympyröihin. 

Fyysisessä ympäristössämme liikkumisen esteettömyys toteutuukin vielä sel-

västi näkemisen ja kuulemisen esteettömyyttä paremmin, kuten Kilpeläkin to-

teaa (Kilpelä 2013, 64). 

Tilojen ja kulkuväylien mitoituksessa huomioidaan Suomen rakentamismää-

räyskokoelmassa ohjeistettu pyörätuolilla kääntymiseen tarvittava 1500 mm 

halkaisijaltaan oleva vapaan tilan ympyrä sekä RT-kortistossa mainittu vä-
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himmäisleveys 900 mm (oviaukoissa 800–900 mm). (Esteetön rakennus ja 

ympäristö 2007, 12–15, 34–36; RT RaMK-21255, 2005, 3; RT 09-10884, 1–3.) 

Kynnyksiä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää ja niiden maksimikorkeu-

deksi on ohjeissa annettu 20 mm. Kynnysten ylittämistä voidaan myös helpot-

taa kynnyskiiloilla. Matalat tasoerot on yksinkertaisinta ratkaista riittävän loival-

la luiskalla. Hieman korkeampiin tasovaihteluihin on kehitetty erilaisia henki-

lönnostolaitteita ja portaan sivustaa kulkevia porrashissejä. Pystyhissi on ehkä 

helpoin ratkaisu kerrosten väliseen esteettömään liikenteeseen, mikäli sen 

asennus rakennukseen suinkin on mahdollista. Jos täysin esteetöntä ratkai-

sua ei voida kohtuullisella panostuksella saavuttaa, on tyydyttävä keskitty-

mään tärkeimpien toimintojen esteettömyyteen tai sijoitettava ne tilajärjestyk-

sessä niin, että ne ovat saavutettavissa. Tavallisten portaidenkin helppokul-

kuisuuteen on syytä kiinnittää huomiota: riittävä loivuus ja väljyys sekä askel-

mien liukuesteet ja asianmukaiset käsijohteet lisäävät myös turvallisuutta. Yli-

päätään lattiapintojen tulisi olla kovia, tasaisia ja luistamattomia. (Esteetön ra-

kennus ja ympäristö 2007, 12–15, 23–31, 34–36; Laurila 2012a, 14–16; RT 

09-10884.) 

 

6.3.2 Valaistus ja materiaalit 

Hyvä valaistussuunnittelu on erityisen tärkeää näkövammaisten toimimisen 

kannalta. Keskeisintä esteettömyyden näkökulmasta on valon riittävyys ja häi-

käisemättömyys: tasainen, epäsuora valaistus on suositeltavinta. Erityisesti  

kulkuväylien asianmukainen valaistus on ehdotonta turvallisuudenkin kannal-

ta: valaistuksen epätasaisuus ja heijastukset vaikeuttavat esimerkiksi tasoero-

jen ja esineiden havaitsemista. Yleisvaloa täydennetään tarpeeseen sopivilla 

kohdevaloilla, jotka suunnataan häikäisemättömästi ja niin, ettei häiritseviä 

heijastuksiakaan pääse syntymään. Sisätiloissa pyritään kontrolloimaan myös 

luonnonvaloa häikäisyn, heijastusten ja liian suurten valoisuuserojen varalta. 

(Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 11, 18, 80–81.) 

Häikäistymistä ja heijastuksia voi estää myös materiaalivalinnoilla: ainakin lat-

tia- ja seinäpinnoissa tulisi käyttää heijastamattomia materiaaleja. Esteettö-

myyden kannalta erityisen haastavia ovat läpinäkyvät pinnat, kuten lasiovet, 

joihin voi tavallistenkin ihmisten nähdä välillä törmäilevän. Myös opasteet on 
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paras toteuttaa mattapintaisina, jotta niiden luettavuus ei kärsisi heijastusten 

vuoksi. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 70–72.) 

Vaaleat pinnat edesauttavat tilan valoisuutta ja niiden kanssa kontrastien luo-

minen tummilla ja kirkkailla väreillä on helppoa. Värikontrastit helpottavat eri 

elementtien havaittavuutta, ja värierottelun periaatteita kannattaakin hyödyn-

tää etenkin kalusteita, painikkeita ja opasteita suunniteltaessa, jotta ne erottui-

sivat ympäristöstään. Väri- ja materiaalieroilla voidaan parantaa niin ikään ta-

soerojen ja askelmien havaittavuutta sekä viestiä kulkusuunnista ja -aukoista 

helpottaen siten myös tilassa kulkemista ja suunnistautumista. Samalla on kui-

tenkin oltava tarkkana, etteivät pintojen kuvioinnit olisi hämääviä eikä kokonai-

suus toisaalta sekava. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 11, 18, 70–73.) 

 

6.3.3 Toimintaympäristö 

Vastaanotto- ja palvelutiskin keskeinen sijainti on itsestään selvää, mutta sen 

ympäristön pitäisi myös olla riittävän rauhallinen, jotta taustahäly ei häiritsisi 

asiointia. Akustiikan suunnittelu lisää tilan miellyttävyyttä kaikille sen käyttäjil-

le, mutta erityisesti se helpottaa kuulovammaisten henkilöiden toimimista ja 

suunnistautumista. Ulko- ja muista tiloista kantautuvan sekä laitteista aiheutu-

van taustamelun määrään voidaan vaikuttaa jo ylipäätään tilajärjestyksen 

suunnittelulla, ääntä tuottavien laitteiden järkevällä sijoittelulla, tilan materiaali-

valinnoilla sekä monin muin keinoin. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 

10–11, 71, 78–79.) 

Niin palvelutiskin kuin naulakoiden, lokerikkojen, istuinten ja laskutasojenkin 

korkeuksissa tulisi huomioida eri käyttäjäryhmät – keskimittaisten aikuisten li-

säksi myös esimerkiksi pyörätuolin käyttäjät, lapset ja vanhukset. Nämä peri-

aatteet pätevät yhtä lailla näyttelykalusteisiin ja muihinkin toimintoihin. Korke-

uksien lisäksi on huomioitava rakenteiden, kalusteiden ja esineiden terävät 

kulmat ja särmät, jotta vaaratilanteita ei pääsisi syntymään. (Esteetön raken-

nus ja ympäristö 2007, 72–79; Museo oppimisympäristönä 2004, 67.) 

Ilmeeltään yhtenäiset ja selkeät sekä riittävän suuret opasteet ovat ympäris-

töstään erotettavia ja tunnistettavia. Opasteiden sijoituksessa tulisi huomioida, 

että niitä pääsee tarkastelemaan myös läheltä. Sopiva sijoituskorkeus opas-

teille samoin kuin koho- ja pistekirjoitukselle on ohjeistuksen mukaan 1400–
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1600 mm lattiasta. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 72–73; Museo op-

pimisympäristönä 2004, 67.) 

Esteetön näyttelytoiminta tarjoaa virikkeitä ja välittää tietoa eri aistien kautta: 

esimerkiksi sokea voi tunnustella esineiden muotoja ja materiaaleja ja lukea 

pistekirjoitusta – kuunnella äänitteitä ja videoita, jotka on myös tekstitetty kuu-

roja varten. Tiedollisen esteettömyyden kannalta tärkeää on myös ilmaista 

asiat helposti ymmärrettävässä muodossa ja mielenkiintoisista näkökulmista 

tarkasteltuina. Apuvälineiden ja virikkeellisten elementtien tulee tietenkin olla 

sujuvia käyttää ja toimintavarmoja. Niiden käyttömukavuuttakin lisää puhdis-

tettavat materiaalit sekä teräväsärmäisyyden ja irto-osien välttäminen. (Museo 

oppimisympäristönä 2004, 67.) 

 

7 REFERENSSITUTKIMUS 

Tutkimusta varten vierailin erityyppisissä museoissa, jotka toimivat vanhoissa 

rakennuksissa, etenkin entisissä tehdasympäristöissä. Vertailun vuoksi valitsin 

vielä yhdeksi referenssikohteeksi uudehkon ja nykyaikaisen, varta vasten mu-

seoksi suunnitellun keskuksen. Laadin tutkittavista asioista tarkistuslomak-

keen muistiinpanoja varten (liite 2). Vierailuillani kiinnitin erityisesti huomiota 

ensinnäkin esteettömyyden keinoihin ja toteutumiseen vanhan rakennuksen 

ehdoilla; toiseksi museon toimintaan ja näyttelyjen toteutukseen sekä siihen, 

miten ne vastaavat nykyajan vaatimuksiin ja odotuksiin; ja kolmanneksi siihen, 

miten uusi käyttö istuu vanhaan rakennukseen, mitä historiasta viestiviä ele-

menttejä on säilytetty ja mitä karsittu. Tärkeimmistä havainnoista on koottu 

kuvakollaasit visuaaliseksi yhteenvedoksi. 

Vapriikin purettua vastikään oman kenkänäyttelynsä, on Korkeakosken Ken-

kä- ja nahkamuseo Suomessa ainoa kenkiä ja niiden valmistusta esittelevä 

museo. Ainutlaatuisuus kotimaassa herättää kysymyksen, millaisia kenkämu-

seoita muualla on. Tässä esittelemieni referenssikohteiden lisäksi tutkin Inter-

netin välityksellä useiden ulkomaisten kenkämuseoiden tarjontaa; kuitenkaan 

ne eivät erityisesti poikenneet tavanomaisista museoista, ainakaan käymättä 

paikan päällä, esimerkiksi erityisellä kekseliäisyydellä tai muuten näyttelyil-

lään. Siten niihin pureutuminen tarkemmin ei tässä opinnäytetyössä ole tarkoi-

tuksenmukaista. 
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7.1 Museokeskus Vapriikki, Tampere 

1880-luvulta asti laajentuneessa entisessä pellavatehtaassa Tampereen 

Tampellassa toimii Museokeskus Vapriikki. Tekstiilituotanto jatkui rakennuk-

sessa 1970-luvulle asti, ja museoksi se valmistui vuonna 1996. 14 000 neliö-

metrin rakennukseen mahtuu useita laaja-alaisia ja monipuolisia näyttelyjä se-

kä oma käsikirjasto, puutyöverstas, tutkimus-, arkisto- ja toimistotiloja, sauna-

kabinetti ja kokoushuoneita sekä auditorio. Kompleksin uusin osa on valmis-

tunut vuonna 2000. (Museokeskus Vapriikki 2014.) 

Rakennuksen julkisivu on yhtenäisen punatiilinen ja eri aikakausina tehdyt laa-

jennukset noudattavat arkkitehtuuria sulautuen saumattomasti yhteen. Myös 

museon välitön ympäristö, Tampellan alue koskineen, on tärkeä osa raken-

nuksen henkeä ja vetovoimaa – kuten myös rakennus on ympäristön oleelli-

nen osa. (Kuva 12.) 

 

 

Kuva 12. Museokeskus Vapriikki ulkopäin (Viitikko 2016). 

 

Suuret hallit, järeät rakenteet ja maalatut betonipinnat viestivät teollistumisen 

ajasta, ja myös sisätilojen rakennushistoriallisen arvon voi ajatella säilyneen. 

Sisätilat ovat kuitenkin kokeneet melkoisesti muutoksia uuden käytön myötä ja 

museota kiertäessä on hetkittäin helppo unohtaa rakennuksen historialliset 

puitteet. Säilytettyjä elementtejä on koottu kuvaan 13. Muutamia suuria nostu-

reita ja muita lähes rakenteenomaisia elementtejä (koneita) on jätetty näkyvil-

le, mutta muuten entisajan tekniikka putkineen ja johtoineen on surutta pois-
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tettu ja seinät tyhjätty. Uudistuksista hallitsevimpia on tehdasaikaisen betoni-

lattian peittäminen uudella lattiamateriaalilla. Yläkertaan on sentään jätetty 

laikku vanhaa pölkkylattiaa. Kerrostenväliseen välipohjaan on myös puhkaistu 

aukko, jolloin sisääntuloaulasta on saatu osittain kahden kerroksen korkuinen. 

Hallien jäsentelemä karkea tilajako on edelleen olemassa, mutta valtavia tiloja 

on osittain jaettu pienemmiksi pilariväleihin sovitetuin väliseinin. Tarkkaan on 

vaikea arvioida kuinka paljon muutoksia on lopulta tehty. Säästettyjen ele-

menttien listalle kuuluu myös metallirunkoisia portaikkoja sekä ikkunat. Vanho-

ja valokuvia ja yksittäisiä elementtejä, kuten kaiteita on hyödynnetty myös 

puhtaan dekoratiivisesti. Ruosteisilla teräslevyillä paneloidussa ravintolan sei-

nässä on modernia teollisuushenkisyyttä ja se onkin hyvä esimerkki uudistuk-

sesta, joka viestii sekä uudesta että vanhasta ajasta. 

 

 

Kuva 13. Rakennuksen historiallinen kerroksellisuus Vapriikin tapaan. Pölkkylattia, ruosteinen 
seinä, rakenteiden rytmittämä tilajako ja lisätyt (osittain vajaakorkuiset) väliseinät, valo- ja ri-
pustuskiskojen verkosto. (Viitikko 2016.)  
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Vapriikki on täysin esteetön. Pääsisäänkäynnin ovista yksi on varustettu ava-

uspainikkeella. Aula on väljä ja avara, joten nopealla silmäyksellä voi hahmot-

taa eri toimintojen sijainnit ja navigointi on helppoa. Toisaalta vastassa on heti 

melkoinen värien, opasteiden, mainosten, erilaisten pintojen, valojen ja taso-

korkeuksien viidakko – avaruudesta huolimatta tila on visuaalisesti aika seka-

va, mikä voi tuottaa vaikeuksia esimerkiksi hahmottamis- tai keskittymisvaike-

uksista kärsiville. Värikkäät opasteviitatkin hukkuvat muuhun väritulvaan ja 

ovat lisäksi melko pieniä eivätkä sijainniltaan ehkä ideaaleja. (Kuva 14.) 

 

Kuva 14. Esteettömyys Vapriikissa. Avara, mutta melko sekava aula, tunnelmallinen yleisva-
laistus, audiovisuaalinen materiaali, istuimet ja kulkuluiskat korokkeille. (Viitikko 2016.) 

 

Aulan yhteydessä on naulakot, säilytyslokerot ja wc-tilat, museokauppa sekä 

ravintola kahvilapöytineen. Iso osa kerroksesta on sisääntuloaulaa korkeam-

malla – tai aulatilat on laskettu alemmas –, joten muutaman portaan lisäksi 

vastaanottotiskin vieressä on tarvetta pyörätuolihissille. Muuten rakennukses-

sa toimii tavanomainen pystyhissi, joka on sijoitettu näyttelytilojen sisälle. Tä-

mä on mielestäni tärkeä huomio, sillä hissiä käyttävän vierailijankaan museo-

kierros ei täten keskeydy esimerkiksi pääaulaan palaamisen vuoksi, vaan mu-

seokokemus säilyy eheänä ja elämyksellisenä. Vanhat tai vähintään vanhan-
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tyyliset, metallirunkoiset portaat on päällystetty kolikkokuvioisella kumimatolla 

ja reunattu liukuesteillä. Näyttelyrakentamisessa yhtä askelmaa vastaavien 

korotusten tarpeellisuus (jäsentely- ja tehokeinona) arvelutti itseäni esteettö-

myyden kannalta, vaikka useimmille niistä olikin järjestetty kulkuluiska.  Näyt-

telykalusteissa, muun muassa korkeuksissa, oli huomioitu lasten ja esimerkik-

si pyörätuolissa istuvien kurkottelematta näkeminen ilman, että tavanomai-

nenkaan kävijä tuntisi tarvetta kumartua. Kuunneltavia tekstejä ja videoita 

(kuurot voisivat ilahtua huulilta lukumahdollisuudesta) on hyödynnetty paljon ja 

niihin liittyvät painikkeet sekä näyttelytekstit ovat riittävän suuria, helposti ha-

vaittavissa ja luettavia. Jalkojen lepuuttamiseen on levähdyspaikkoja, mutta is-

tumismahdollisuuksia voisi ehkä olla tiheämminkin. Yleisvalaistus on miellyttä-

vän himmeä. Osa näyttelyosioista on jopa varsin pimeitä, mikä korostaa hyvin 

valaistuja näyttelykohteita entisestään. Kuitenkin tällöin erityisesti on huoleh-

dittava liikkumisen turvallisuudesta ja ohjaamisesta esimerkiksi sopivin valo-

raidoin. (Kuva 14.) 

Hauskaa Vapriikin näyttelytavassa on paitsi kalusteiden ja näyttelykeinojen 

monipuolisuus ja mielikuvituksellisuus, myös vierailijoiden jatkuva "herättely" 

ja interaktiivisuus pienilläkin teemaan liittyvillä keinoilla – oli sitten kyseessä 

pelikone, kosketusnäyttö, pyöritettävä esinekaruselli, tietovisa tai vain narun-

pää, jota vetäisemällä näytöllä oleva tietoteksti vaihtuu. Ihminen on kuitenkin 

perusluonteeltaan utelias ja pieni toiminta pitää vireydenkin yllä paremmin 

kuin pelkkä kiertely ja katselu.  Vapriikista löytyy niin perinteisiä vitriinejä kuin 

lattioihin, seiniin ja kalusteisiin upotettuja luukkujakin, ripustuksia, asetelmia, 

avoimia korokkeita... Itse museoesineisiin ei museossa saa koskea, mutta 

haptista rekvisiittaa on melko paljon: luontomuseossa esimerkiksi voi eripai-

noisia pussukoita nostelemalla kokeilla, mitä eri eläimet painavat. Draamallisia 

kertomuksia, äänimaailmoja, musiikkia, haastatteluja ja videoprojisointeja on 

hyödynnetty monipuolisesti paitsi tunnelman myös tiedon välittäjinä. Huo-

mionarvoista on, miten Vapriikissa toteutetut huonelavastukset on tehty ta-

vanomaista huonetta niukemmalla mitoituksella – siis realistiset kulkutilat ja 

muu väljyys unohtaen – lopputuloksen näyttämättä kuitenkaan hölmöltä; päin-

vastoin, harkitusti kohdevalaistun lavasteen yleisilme ja tunnelma välittyvät pa-

remmin, ja huoneen ollessa lasin takana, katsojasta voi tuntua kuin hän kat-

soisi oikean talon ikkunasta sisään aikojen päähän. (Kuva 15.) 
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Kuva 15. Vapriikin näyttelykeinot. Lavastukset ja rakennelmat, vierailijan herättely, harkittu 
huomaamaton valaistus ja kokonaisuuden nykyaikaisuuteen ja laatuun panostaminen. (Viitik-
ko 2016.) 

 

Vapriikki on suunnattu kaikenikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille kävi-

jöille, mikä näkyy myös monipuolisessa näyttelytarjonnassa. Lapset on huo-

mioitu siinä missä aikuisetkin. Näyttelyteemoihin liittyviä mahdollisuuksia leik-

kiä, pelata, ryömiä ja kiivetä on paljon, jotta museokäynti olisi myös lapsille 

mielenkiintoinen – viemättä huomiota kuitenkaan kokonaan itse aiheesta. 

Esimerkiksi lelunäyttely on tehty erityisesti lapsia ajatellen: vitriinien esineet 

ovat hyvin matalalla ja pieniin mökkeihin voi jäädä hetkeksi leikkimään tai kei-

numaan suurella keinuhevosella – aikuiset voivat istahtaa viereiselle penkille 

odottamaan.  

Vapriikin museokauppa myy museoon ja ajankohtaisiin näyttelyihin liittyviä 

muisto- ja lahjatavaroita ja kirjoja. Ravintola Valssi huomioi niin ikään museon 

vaihtuvia teemoja: esimerkiksi vierailuni aikaiselle päänäyttelylle (Jääkauden 
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jättiläiset) oli omistettu jäävuoren muotoinen leivos. Ravintola on varsin iso ja 

se varmasti palvelee myös avoimena lounasravintolana, mihin sijaintikin on 

hyvin sopiva. Kokous- ja monitoimitilat, työpaja ja auditorio palvelevat eri käyt-

täjiä ja museoon voi järjestää omiakin tapahtumia ja juhlia. Monialaiset, huolel-

la tehdyt ja osittain vaihtuvat näyttelyt keräävät paljon ja monipuolisia kävijöitä 

sekä pitävät paikan kiinnostavana. 

  

7.2 Työväenmuseo Werstas, Tampere 

Astetta pienempää ja vaatimattomampaa tehdasmuseota edustaa Työväen-

museo Werstas, joka sijaitsee Finlaysonin alueella vanhassa puuvillatehtaas-

sa. Tekstiiliteollisuusmuseon ja Höyrykonemuseon lisäksi Werstaassa on eril-

lisiä vaihtuvia näyttelyjä. Rakennus on niin ikään 1800-luvun teollistumisen 

ajalta ja sittemmin kunnostettu. Se on kuitenkin jätetty melko rouheaksi, ja al-

kuperäisiä pintoja, kuten betonilattioita ja seinälaatoituksia on säästetty suuril-

ta osin. Vanhat rakenteet ja tilajako on säilytetty pääosin, samoin kuin ikkunat 

ja raskaat väliovet sekä yhdestä huoneesta löytyvä pölkkylattia. Myös vanhat 

loisteputkivalaisimet roikkuvat edelleen katossa, vaikkeivät olekaan enää käy-

tössä, ja seinillä ja katossa on putkia ja johtoja – toisin kuin Vapriikissa, josta 

nämä vanhan toiminnan jäänteet oli poistettu. Uutta on aulan kirkkaanpunai-

nen lattia, uudelleenmaalatut seinät ja betonilattioiden hionta. Uuden ja van-

han vuorovaikutus lisää rakennuksen kiinnostavuutta. (Kuvat 16 ja 17.) 

 

 

Kuva 16. Työväenmuseo Werstas. Sisällä vanhan ja uuden rento, mutta viimeistelty yhdistä-
minen lisää rakennuksen kiinnostavuutta. (Viitikko 2016.) 
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Kuva 17. Rakennuksen historia Werstaassa. Säilytetyt laatoitukset ja muut pinnat sekä muun 
muassa vanhat ovet, ikkunat ja kaiteet. (Viitikko 2016.) 

 

Werstas on tehty esteettömäksi vanhan rakennuksen ehdoilla. Pääsisään-

käynnin edusta on huomaamattomasti korotettu esteettömäksi niin, ettei erillis-

tä liuskaa tarvita. Aulaan on koottu kaikki eri toiminnot: vastaanotto, museo-

kauppa ja kahvila sekä kerrostenvälinen pystyhissi. Naulakoiden vieressä on 

wc-tilat sekä suora kulku auditorioon. Museon yläkerrassa, jossa näyttelyt si-

jaitsevat, on vanhaan tehtaaseen kuuluvia tasoeroja, mutta kulku on jo van-

hastaan tapahtunut liuskoja ja lattiakallistuksia hyödyntäen – todennäköisesti 

tehtaassa on siirretty tavaraa pyörillä liikkuvia häkeillä, joten "esteettömyys" 

on ollut tärkeää jo rakennuksen alkuperäiskäytössä. Uusiin kulkuväyliin luiskat 
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on lisätty restauroinnin yhteydessä. Ainoastaan Höyrykonemuseota pääsee 

katselemaan vain parvelta käsin, sillä alas koneiden luo vievät metalliset por-

taat. 

Werstaan aula on valoisa ja avoin. Eri toiminnot on ryhmitelty hieman limittäin, 

mutta kuitenkin melko johdonmukaisesti – ja niin, että eri toimintojen tarpeita 

pystytään hoitamaan infopisteeltä käsin. Museosta on tehty nykyaikaisen tun-

tuinen uusien (sileiden ja värikkäiden) sekä vanhojen (rouheiden ja kulunei-

den) pintojen kontrastilla. Työväenliikkeeseen liittyviä mielikuvia on käytetty 

hyväksi niin värityksessä (tehokas punainen väri) kuin vähän provokatiivisessa 

hengessä, aina kaupattavia esineitä ja kahvilan "vege-pasteijoita" myöten. Il-

mapiiristä huokuva asenteellisuus sekä ideologiaan sopivat tapahtumat pitävät 

paikan aktiivisena.  

Muiden toimintojen keskittyessä alakertaan, on yläkerta varattu itse museolle. 

Rakenteet rytmittävät näyttelyosioita omiin nurkkauksiin ja huoneisiin. Museo-

esineet ovat pääosin perinteisesti vitriineissä ja korokkeilla esillä. Lisäksi on 

pari realistisesti toteutettua interiööriä, joiden sisään tai läpi vierailija pääsee 

kulkemaan rajatusti. Vanhojen valokuvien suuret printit näyttelyjen "taustana" 

kertovat enemmän kuin tuhat sanaa esineiden käytöstä, aikansa vaatetukses-

ta, työympäristöistä ynnä muusta. Äänimaailmoja ja draamallisia vuoropuhelu-

ja on käytetty etenkin lavastuksissa niiden elävöittämiseen. Videoprojektorei-

takin on, mutta vierailuni aikana ne eivät olleet käytössä. Uutta interaktiivista 

tekniikka ja kosketusnäyttöjä ei ole juuri hyödynnetty, ainakaan vielä. Myös 

tämän museon yleisvalaistus on melko hämärä ja kohdevalaistus dramaatti-

nen. (Kuva 18.) 
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Kuva 18. Werstaan näyttelykeinot. Dramaattinen kohdevalaistus, lavastukset, kuvasuuren-
nokset ja taide. (Viitikko 2016.) 

 

Werstas vaikuttaa aktiiviselta kulttuuritoiminnan paikalta. Teollinen ympäristö 

ja avarat tilat sopivat taiteen esittämiseen ja installaatiota on sovellettu myös 

tekstiiliteollisuusmuseossa teeman mukaisesti. Vierailukäyntini aikaan Wers-

taassa järjestettiin Elävän kirjallisuuden festivaali, joka keräsi paljon eri-ikäistä 

aikuisväkeä. Museon näyttelyt ja tapahtumat onkin suunniteltu selvästi aikuisil-

le, ja festivaalia varten perustetun lasten askartelupajan vetäjät saivat pyöritel-

lä peukaloitaan aikansa kuluksi.  
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7.3 Emil Aaltosen museo/Pyynikinlinna, Tampere 

Pyynikinlinna (arkkitehti Jarl Eklund, 1924) sijaitsee tamperelaisessa huvila-

kaupunginosassa. Rakennuksen arkkitehtuuri edustaa klassismia, jossa näkyy 

erityisesti antiikin ajan ihailu (kuva 19).  Emil Aaltonen – Korkeakosken Kenkä-

tehtaankin aikanaan omistanut kenkätehtailija – asui perheineen rakennuk-

sessa 1930-luvulta lähtien. Pyynikinlinna on kunnostettu vuonna 1984 näytte-

lyitä ja tilaisuuksia varten, mutta alkuperäisyys ja yksityiskodin ilmapiiri säilyt-

täen. Emil Aaltosen museo on tiloissa toiminut vuodesta 2004 ja esittelee 

muun muassa Aaltosen keräämää taidetta. (Pyynikinlinna 2016.) 

 

 

Kuva 19. Pyynikinlinna: Emil Aaltosen museo. Mustavalkoiset valokuvat kertovat, miltä huo-
neet ovat alun perin näyttäneet. (Viitikko 2016.) 

 

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti kiinnostava nähtävyys ja museokohde jo 

itsessäänkin. Restauroidut julkisivu sekä interiöörit ovat autenttisen tuntuiset, 

vaikka sisustusta onkin yksinkertaistettu näyttelykäyttöön sopivammaksi ja 

hieman nykyaikaisemmaksi: esimerkiksi koristeellisten tapettien sijaan seinien 

paneloimattomat osat on maalattu puhtaan valkoisiksi, jolloin taidekokoelman 

taulut pääsevät paremmin esiin ja huoneet ovat avaran valoisia. (Kuva 19.) 

Pyynikinlinna ei ole esteetön. Rakennuksessa ei ole ainuttakaan luiskaa tai 

muuta kulkua helpottavaa tekijää. Kynnykset, askelmat ja mahtipontiset por-

taikot ovat osa talon alkuperäistä arkkitehtuuria. Yläkertaan vievät raput ovat 

sentään alun perinkin mitoiltaan väljät, loivat ja syväaskelmaiset, joten huono-

jalkaisenkin on niitä helppo ja turvallista kulkea, ja tarvittaessa taluttaja mah-

tuu kulkemaan autettavan vierellä. Huoneissa on muutamia istuimia, joille vie-
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railija voi välillä istahtaa. Valaistus on miellyttävä, joskin yläkerrassa pääosin 

melko hämärä.  

Vanhempaa väkeä museossa käy "jonkin verran", mutta ainakaan haastatte-

lemani työntekijän kohdalle ei ole sattunut pyörätuolivieraita. Tyypillisimmät 

kävijät ovat keski-ikäisiä tai vähän vanhempia pariskuntia. Lapsia museossa 

käy vanhempiensa seurana, eikä heitä ole näyttelyissä erityisesti huomioitu. 

Näyttely on toteutettu perinteisin ripustuksin ja lasivitriinein. Korkealle seinään 

on kiinnitetty kisko, josta taulut on vaijerein ripustettu, jolloin seinäpinnat sääs-

tyvät rei'iltä. Vierailuni aikana esillä ei ollut kuin Aaltosen taidekokoelma ja 

pieni modernin taiteen näyttely, sillä muita näyttelyitä juuri purettiin tai koottiin 

– aiempien näyttelyjen jäljistä päätellen tässäkin museossa käytetään videota, 

äänitteitä, suuria kuvaprinttejä ja muita nykyaikaisempia, vaikkakin tavan-

omaisia ja yksinkertaisia keinoja näyttelyjen luonteesta riippuen. Viime aikoina 

merkittävin uudistus on kosketusnäyttöjen ja muun tekniikan hyödyntäminen 

vähitellen sekä vaihtuvien näyttelyjen aiempaa modernimpi näyttelytapa ja 

pelkistetymmät tilat. 

Oheistoimintana Pyynikinlinnassa järjestetään draamaopastusta, tanssiesityk-

siä ja joitain tapahtumia ja kokouksia. Tiloissa toimii myös Emil Aaltosen sää-

tiö. Aulassa on pienimuotoista postikortti- ja kirjamyyntiä. 

 

7.4 Merikeskus Vellamo, Kotka 

Vertailun vuoksi halusin vierailla myös alun perinkin nykyajan lähtökohdista 

rakennetussa museossa. Tällaista edustaa esimerkiksi Kotkan Merikeskus 

Vellamo. Vuonna 2008 Kotkan Kantasatamaan valmistunut rakennus valittiin 

arkkitehtuurikilpailulla, jonka voittajaehdotuksen suunnittelija oli Arkkitehtitoi-

misto Lahdelma & Mahlamäki Oy (kuva 20). Kahden museon ja tietokeskuk-

sen lisäksi rakennuksessa on muunneltavia opetus- ja seminaaritiloja, audito-

rio, ravintola ja museokauppa. Vellamossa myös ympäristöllä on suuri merki-

tys; ikkunoista avautuu merinäkymiä ja sataman elämää, joita pääsee laa-

jemmin ihailemaan myös kattoestradilta, jossa voidaan järjestää myös erilaisia 

yleisötapahtumia. (Merikeskus Vellamo 2015.) 
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Kuva 20. Merikeskus Vellamo. Museon näyttelyissä on nähtävillä samanlaista mahtipontisuut-
ta ja rohkeaa värien käyttöä kuin arkkitehtuurissa. (Viitikko 2016.) 

 

Nykyajan rakentamisetiikan mukaisesti Vellamo on rakennettu täysin esteet-

tömäksi ja se on saanut jopa kunniakirjan esteettömyyteen ja saavutettavuu-

teen panostamisesta. Pääsisäänkäynnillä, sekä muutenkin museossa, on au-

tomaattiovet, ja vaikka heti vastassa on metrien korkuinen portaikko, vie myös 

hissi niiden ohi vastaanottoon. Museon sisällä kulkuväylissä on hyödynnetty 

aaltoa muistuttavaan arkkitehtuuriin sopivasti kallistettuja lattiapintoja. Portai-

den lisäksi kerrosten väliä liikennöi tavallinen pystyhissi. Tilauksesta museo 

järjestää erikoisopastettuja kierroksia esimerkiksi selkokielellä tai näkövam-

maisille tarkoitetun materiaalilaukun kera (josta löytyy muun muassa käsineitä 

museoesineiden tunnustelua varten). Vakituisessa päänäyttelyssä tietoa on 

tekstitykset myös pistekirjoituksella sekä tunnusteltavia muotomalleja näytte-

lyn veneistä. Esteettömyydelle on keskuksessa suuri kysyntä, mutta tieduste-

luja tulee harvoin – asiasta viestintä on ilmeisesti mennyt perille. 

Näyttelyn toteutuksessa esteettömyys ei kuitenkaan mielestäni ansaitse täysiä 

pisteitä, sillä vitriinit ovat pääosin aika korkeita esimerkiksi pyörätuolissa istu-

van näkökulmasta. Lisäksi näyttelyosioita on korotettu pienen askelman ver-

ran jäsentely- ja tehokeinona, ja vaikka ne onkin varoitusmerkitty asianmukai-

sesti, ei niille ole järjestetty esteetöntä kulkua. Käsijohteet auttavat kallistettua 

käytävää kulkemisessa ja istuimia sekä pieniä pöytätasoja on siellä täällä 

näyttelyjen sisälläkin. Yleisvalaistus on Vellamossa Vapriikin tapaan miellyttä-

vän himmeä ja näyttelytilat osittain jopa suorastaan pimeitä, ainoastaan näyt-

telyvalaistukseen perustuvia, joissa lattian kirkasväriset hohtavat teippaukset 

opastavat kulkua. Hämärissä tiloissa valaistus aiheuttaa kuitenkin vitriineihin 

ja muihin kiiltäviin pintoihin (esimerkiksi akryylisiin tietotauluihin) jonkin verran 

häiritseviä heijastuksia. (Kuva 21.) 
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Kuva 21. Esteettömyys ja moniaistisuus Vellamossa. Haptista tekemistä, pistekirjoitusta, epä-
suora valaistus ja pienet korokkeet. (Viitikko 2016.) 

 

Vitriinit ja erilaiset korokkeet ovat pääosassa myös uudenaikaisessa museos-

sa, mutta moderni ympäristö sallii myös rohkeammat näyttelykeinot. Lisäksi 

on lavastuksia ja "oikeita" tiloja sekä paljon vapaasti seisovia suuria näyttely-

elementtejä. Videoita, animaatiota, audiomateriaalia sekä valokuvien ja maa-

lausten suurennoksia on niin ikään hyödynnetty ja näyttelyä elävöittämässä on 

myös äänimaailmoja, musiikkia ja aitoja kuunneltavia tarinoita. Moderniin näyt-

telytapaan kuuluvasti opasteita ja tekstejä on paljon maalattu suoraan seiniin. 

Etenkin taidemuseoista tutun tavan mukaan näyttelyn vaihtuessa vanhat teks-

tit vain maalataan peittoon ja uudet päälle. Lisäksi tavanomaisten infotekstien 

lisäksi Vellamossa on vastikään otettu käyttöön uusinta tablettitekniikkaa: esi-

neiden yhteyteen on liimattu tunnistetarroja, joita "skannaamalla" vastaanotos-

ta lainatulla tablettilaitteella saa kyseisestä esineestä tai aiheesta lisä- ja taus-

tatietoa sekä lähikuvia tarkasteltavaksi. (Kuva 22.) 
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Muista tarkastelemistani museoista poiketen Vellamossa on tarkoituksenmu-

kaisesti otettu huomioon myös hajuaisti: esillä on aitoja materiaaleja ja esinei-

tä, ja lisäksi vanhojen laivojen eri maailmankolkista Suomeenkin tuomia raa-

ka-aineita ja mausteita voi arvuutella paitsi ulkonäön myös hajun perusteella 

tähän tarkoitukseen soveltuvista näyteputkista, joissa on reiälliset korkit. Toi-

minnallisuutta ja haptisuutta edustavat erilaisten purjekankaiden tunnustelu, 

olympiaveneen ohjausköysien kokeilu, köysisolmujen opettelu, suuri lai-

vanupotuspeli ja moni muu puuhailu. 

Erityisesti huomionarvoista Vellamossa on lasten ja aikuisten näyttelyjen kul-

keminen rinnakkain. Näyttelyt on rakennettu ja koostettu yhtä lailla aikuisia 

kuin lapsiakin ajatellen; vanhempien jäädessä katsomaan dokumenttipätkää 

vanhoista hylyistä voi lapsi rakennella laivoja palikoista, tai aikuisten kiertäes-

sä suoraviivaisesti merkittyä polkua vitriiniltä toiselle voivat lapset seurata mu-

seomaskotin tassunjälkiä heille suunnattujen esineiden ja aktiviteettien luo. 

Erikseen ei siis ole näyttelyjä eri ikäryhmille, vaan kaikista on yritetty saada 

kaikille sopivia, tai vähintään järjestämään jotain "korvaavaa tekemistä" hetkit-

täin. 

Hallimaisten tilojen etu on niiden muunneltavuus ja niitä on jaettu pienempiin 

kokonaisuuksiin esimerkiksi vapaasti sijoitetuilla "mökeillä" ja kevyillä irrallisilla 

väliseinillä. Koska kyseessä on uusi ja varta vasten näyttelyille tarkoitettu ra-

kennus, voidaan lattioissa ja seinissä käyttää teippauksia ja maalauksia ilman, 

että tarvitsisi pelätä jatkuvan vaihtamisen ja peittämisen aiheuttamaa rasitusta 

pinnoille. Näyttelyjen keinot ovat monipuolisia, minkä lisäksi uuden teknologi-

an hyödyntäminen kosketusnäyttöineen ja tabletteineen tekee museosta toi-

minnallisestikin nykyaikaisen, ja siinä Vellamo on selvästi myös muihin refe-

renssikohteisiin verrattuna edelläkävijä. (Kuva 22.) Keskuksessa järjestetään 

myös aktiivisesti erilaista toimintaa – museon taustakierroksia, työpajoja, juh-

lia, tapahtumia – ja välillä kaikkikin tilat ovat yhtä aikaa käytössä.  
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Kuva 22. Vellamon näyttelykeinot. (Viitikko 2016.) 

 

Muista referenssikohteista poiketen Vellamo ei ole vanha ja historiallinen koh-

de, mutta se on kuitenkin arkkitehtonisesti kiinnostava rakennus, joka on 

muodostumassa, ellei ole jo, merkitykselliseksi osaksi ympäristöään. Ainakin 

museohenkilökunnan kanssa jutellessa ylpeys rakennuksesta ja sen arvostus 

kuuluu äänessä, eli rakennuksella on väliä. Tilat on suunniteltu varta vasten 

tätä käyttöä varten ja vaihtuvien näyttelyjen ehdoilla muunneltaviksi. Raken-

nus itsessään houkuttelee myös arkkitehtuurista kiinnostuneita vierailijoita 

museotoiminnasta riippumatta.  
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7.5 Yhteenveto referenssikohteista 

Historiallisissa vertailukohteissa oli kaikissa tehty korjaavia ja restauroivia toi-

menpiteitä. Jokaisessa vähintään julkisivut, kantavat rakenteet ja pääpiirteinen 

tilajako oli säilytetty ennallaan; erot olivat vanhojen pintojen ja interiöörien au-

tenttisuuden säilyttämisessä. Entisissä tehtaissa betoniseinät, pilarit ja palkit 

oli jätetty täysin ennalleen tai korkeintaan maalattu uudelleen. Vapriikissa sei-

nät oli "putsattu" kaikesta ylimääräisestä, kun taas Werstaassa joitain entis-

ajan tekniikasta kertovia putkia ja johtoja sekä kattovalaisimia oli jätetty pai-

koilleen. Werstaassa oli myös säilytetty vanha seinälaatoitus sekä alkuperäi-

set yläkerran betoniset ja höyrykonehuoneen kuviolaatoitetut lattiat tehdastoi-

minnan jättämine jälkineen. Autenttisen tunnelman luojana lattialla on yllättä-

vän suuri merkitys, minkä vuoksi on mielestäni vähän sääli, miten Vapriikissa 

kaikki lattiat on peitetty uudenaikaisella vinyylillä; tosin siihen on saattanut olla 

myös akustinen motiivi, sillä sen hallit ovat muihin vertailukohtiin nähden aivan 

omaa kokoluokkaansa. Vanhat portaikot ja kulkuväylät ovat tärkeitä rakennus-

ten arkkitehtuurin kannalta ja samanlaista arvoa on myös alkuperäisillä mas-

siivisilla tehdasovilla ja moniruutuisilla ja -muotoisilla ikkunoilla.  

Aulatiloihin liittyen oli tehty suhteessa rankimmat muutokset kaikissa korjatuis-

sa kohteissa: Vapriikissa välipohjaan oli puhkottu aukko aulan korottamiseksi 

ja näköyhteyden avaamiseksi kerrosten välille. Werstaassa aulaan oli haettu 

modernia näyttävyyttä ja tunnusomaisuutta voimakkaan punaisella lattialla ja 

monumentaalisella vastaanotto- ja neuvontatiskillä. Pyynikinlinnassa eteisaula 

oli jätetty hyvin eleettömäksi ja pelkistetyksi verrattuna muun rakennuksen 

ylevyyteen ja koristeellisuuteen. Vellamossakin aulan voi sanoa poikkeavan 

periaatteiltaan muista tiloista, sillä heti sisääntuloa leimaa vahvasti suuri puu-

portaikko, vaikka museo identifioituu juurikin esteettömäksi.  

Museotilat on jäsennelty loogisesti niin, että eri toiminnot ovat enemmän tai 

vähemmän liitoksissa suoraan sisääntuloaulaan; niin naulakot säilytyslokeroi-

neen, wc:t, ravintolapalvelut sekä museokauppa kuin auditoriot ja opetustilat-

kin. Mitä pienempi kohde, sitä enemmän vastaanoton henkilökunta vastaa 

myös eri toimintojen ylläpitämisestä ja rahastuksesta – samalta tiskiltä, jolloin 

sen sijainti ja havaittavuus on olennaisen tärkeää. Näyttelyt tai niiden osat on 

erotettu paitsi fyysisin tilakeinoin myös näyttelytavalla ja visuaalisin keinoin, 

kuten valaistuksella, värityksellä ja kalustuksella. 
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Vanhojen rakennusten merkittävin nykyaikaisuustekijä on pintojen siisteys, oli 

se sitten saavutettu uusimalla, korjaamalla, silottamalla tai vain puhdistamalla. 

Pelkistäminen on myös tunnusomaista, oli sitten kyseessä Vapriikin putkien ja 

johtojen poisheittäminen tai Pyynikinlinnan koristeellisista tapeteista luopumi-

nen. Uusien materiaalien ja kirkkaiden värien käyttö sekä tilamuutokset tulevat 

nykyaikaistamisessa vasta näiden jälkeen ja niiden merkitys on itse asiassa 

varsin pieni.  

Näyttelykeinoina perinteiset vitriinit suojaavat esineitä parhaiten ja tekstityksin 

ne palvelevat tiedonsiirtoa hyvin eivätkä vaadi suuria investointeja tai henkilö-

kunnan panosta. Kosketus- ja muut näytöt alkavat olla arkipäivää pienemmis-

säkin museoissa ja vierailijan roolikin muuttuu koko ajan passiivisesta tiedon 

vastaanottajasta ja hiljaisesta kiertelijästä aktiivisemmaksi. Museo-käsitteen 

helposti "kuivaa" mielikuvaa ja näyttelyjen yksitoikkoisuuden tai mitäänsano-

mattoman tavarapaljouden aiheuttamaa tylsyyttä yritetään välttää rakentamal-

la näyttelyistä monipuolisia ja vaihtamalla niitä, erityisillä kalusteilla ja asetel-

milla, draamanomaisilla käsikirjoituksilla ja fiktiivisilläkin tarinoilla esineiden 

taustoittamiseksi, sekä tarjoamalla erilaisia oheistoimintoja, joilla on myös ta-

loudellinen ja viestinnällinen (aktiivisuus ja ajankohtaisuus) merkitys museolle. 

Referenssikohteita vertaillessa on helppo huomata, miten juuri jatkuva viestin-

tä ja mielikuvien hallinta ovat vetovoimaisuuden avaintekijöitä. 

Esteettömyys keskittyi kaikissa kohteissa ennen kaikkea kulkuesteiden puut-

tumiseen kynnyksettömillä tiloilla ja hissien järjestämisellä – paitsi Pyynikinlin-

nassa, jossa esteettömyyttä ei oltu huomioitu lainkaan. Näyttelykorkeuksien ja 

sisällön soveltuminen eri käyttäjä- ja kohderyhmille oli huomioitu yleisesti var-

sin hyvin. Visuaalisen näyttelymateriaalin lisäksi vertailukohteissani on käytet-

ty lähinnä äänimateriaalia (ja audiovisuaalista materiaalia), sekä jonkin verran 

haptista toimintaa, kuten kosketeltavia pintoja tai muuta käsillä tekemistä. 

Muuten erityisryhmät huomioidaan erilaisin keinoin erikseen pyydettäessä ja 

tilauksesta. 

Referenssikohteina käyttämäni museot eroavat toisistaan – tarjoamansa sisäl-

lön lisäksi – lähinnä käytössä olevan arkkitehtuurin näkyvyydessä osana koko 

museon identiteettiä, eri ikäryhmien huomioimisessa ja juuri esteettömyyteen 

panostamisen välittymisessä. Oheistoiminnot ja toimintakonseptit ovat melko 

samanlaisia teemasta ja näyttelysisällöstä riippumatta. 
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8 TILA-ANALYYSI JA SUUNNITTELUPROSESSI 

8.1 Nykyinen tilaohjelma 

Tutustumiskäynnin ja pohjapiirrosten perusteella laadin rakennuksen yhteys-

kaavion (kuva 23), josta saa nopeasti käsityksen eri toiminnoista ja niiden si-

joittumisesta toisiinsa nähden.  

 

Kuva 23. Yhteyskaavio museorakennuksen nykytilasta. (Viitikko 2016.) 

 

Museoon käydään sisään keskimmäisestä kerroksesta. Aula on melko suuri 

hallimainen tila. Länsiseinä on vino peruskoordinaatistoon nähden ja maan-

vastainen: sen yläreunassa olevat ikkunarivistö on ulkopuolelta katsoen 

maanrajassa. Tämä seinä kärsii pahasti kosteuden nousemisesta kiviraken-

teeseen, mikä näkyy seinässä läikikkäänä ja aaltoilevana kuviona. Aulassa on 

vastaanottotiskin  lisäksi jäänteitä nahkavaatemyymälästä – mallinukketorsoja 

ja sovituskoppi – sekä sekalaista kalustusta – tuoleja, kaappeja, hyllyjä, kehi-

koita – jolle ei ainakaan varsinaisesti ole käyttöä (kuva 24). Betonisessa latti-

assa on metallisilla kansilla peitettyjä railoja, jotka ovat ilmeisesti jäänteitä 

vanhasta lämmitysjärjestelmästä: haastattelutietojen mukaan salissa olisi ollut 

suuri lämmitysuuni ja puuvarasto, ja pilarilinjassa olisi mahdollisesti ollut väli-

seinä. Aulasta on kulku porrashuoneeseen, museohalliin ja galleriaan; lisäksi 

löytyy peitetty ovi vanhan kattilahuoneen parvelle. 
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Kuva 24. Museon aula ja vastaanotto (Elmnäinen 2015). 
 

Pieni galleriahuone (kuva 25) on suosittu lähialueen ja muuten Juupajokeen 

sidoksissa olevien taiteilijoiden näyttelytila. Sen seinät on maalattu puhtaan 

valkoisiksi ja pohjoisseinustalla ollessaan sen ikkunoista tuleva valo on tasais-

ta ja häikäisemätöntä. Nurkassa on vyötärönkorkuinen kotelorakenne: alem-

masta kerroksesta tarkasteltuna sen alta paljastuu välipohjaan puhkottu suo-

rakaiteen muotoinen reikä, ja eräästä vanhasta piirustuksesta löytyy merkintä 

"hissi" – kyseessä siis lienee entinen tavarahissin paikka. Galleriasta on kulku 

aulaan ja museohalliin. 

 

  

Kuva 25. Galleria (Viitikko 2015). 
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L-muotoisen rakennuksen itäsiiven hallimaisessa tilassa alkaa museokokoel-

man esillepano (kuva 26). Kenkätehtaan ja tehdasalueen historiaa on esitelty 

valokuvin, maalauksin, vanhoin lehtiartikkelein, mainoksin ja julistein, jotka on 

kiinnitetty erilaisiin levyihin ja sermeihin tai levitelty pöydille. Lastennäyttely 

kertoo muun muassa Tuhkimon lasikengästä ja Saapasjalkakissasta. Esillä on 

myös joitain antiikkiesineitä, kuten kattovalaisimia ja avohyllylle aseteltuja mit-

tareita. Pohjoisseinustalla on pieni kevytrakenteinen keittiö ja muutama pöytä 

tuoleineen toimittamassa kahvion virkaa. Seinustoja kiertävät myös puiset is-

tuinpenkit, jotka palvelevat niin kahvion istuimina kuin näyttelytasoina. Betoni-

lattia on peitetty muovimatolla ja tiiliset seinät ovat valkoiset. Metallipilarien ja 

I-palkkien kannattelemassa katossa on betonivalusta jäänyt lautakuvio – 

muissa tiloissa valujäljet eivät kiinnitä huomiota, sillä niissä katto on betoni-

palkkien rytmittämä ja sitä paitsi hieman korkeampi ja tasaisempi. Myös mu-

seohallissa on jonkin verran käytön kannalta epäoleellisia ja käyttämättömiä 

kalusteita. Tilasta on kulku galleriaan, aulaan ja porrashuoneeseen.  

 

  

Kuva 26. Museonäyttelyä kahvion vieressä (Viitikko 2015). 

 

Porrashuoneiden muuten valkoiset seinät on maalattu alaosastaan vaalean-

ruskeiksi. Maalipinnan kunnosta päätellen väritys lienee tehdasaikainen. Myös 

metallikaiteet ja betoniaskelmat on jätetty ennalleen. Portaiden välitasanteella 

sekä ylä- että kellarikerrokseen mentäessä on pienet wc:t, jossa kummassakin 

on uudehko pesuallas, kaksi vanhaa wc-koppia ja ikkuna katonrajassa. Pesu-

altaan kulmaus on suojattu roiskeilta valkoisilla laatoilla, muuten seinät ovat 
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kirkkaan vaaleansinisiksi maalattua betonipintaa. Lattiaa peittää vaalea ken-

nolaatoitus.  

Toisessa kerroksessa on museon päänäyttely (kuva 27). Museokokoelmaan 

kuuluu noin tuhat kenkäparia sekä lukuisia puisia korkomalleja ja lestejä. Nii-

den lisäksi näyttelystä löytyy muun muassa joitain nahkanompelukoneita, 

vanhoja artikkeleita ja mainoksia, kenkien valmistuksesta kertovia kaaviopii-

rustuksia ja kuvia sekä sekalaista rekvisiittaa, kuten puupyöräinen polkupyörä. 

Näyttely ei ole enää täysin kasassa, ja osa kengistä on vain pakattu hyllyille ja 

laatikoihin, mutta muuten näyttely on kasattu puisten sermien lomaan, tasoille 

ja pariin vitriiniin. Kuvia, tekstejä ja piirroksia on kiinnitetty sermeihin ja levyi-

hin. Länsiseinän ikkunat ovat suunnilleen rakennuksen ohi kulkevat tien kor-

keudella ja ne on peitetty kevyillä verhoilla. Peremmälle mentäessä näyttely 

keskittyy tehdasyhdyskunnan elämään ja työläisten elinoloihin: työläisten va-

paa-ajasta kertovien tekstien ja kuvien lisäksi tilaan on pohjoisseinustalle la-

vastettu myös kaksi 1930–40-luvun työläisasuntoja kuvaavaa huonetta van-

hoine kalusteineen ja mallinukkeineen. Toisen kerroksen suuren hallin lattia 

on betonia ja seinät, joita tosin on vain vähän näkyvissä, ovat valkoisiksi maa-

latut. 

 

   

Kuva 27. Museonäyttelyä toisessa kerroksessa (Viitikko 2016). 
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Huonelavastusten jälkeen edelleen peremmälle mentäessä on ovi pieneen ik-

kunattomaan takahuoneeseen, joka on käytännössä tyhjä. Sieltä löytyy kui-

tenkin ovi, joka on nimetty hätäuloskäynniksi, ja joka ulkopuolelta katsoen on 

reilun metrin korkeudella maasta. Huonelavastusten toisella puolella, raken-

nuksen itäsiivessä on viistokattoinen ullakkotila, joka on varastokäytössä. Lyh-

tyikkuna antaa kattotuolien rytmittämään tilaan vähän valoa. 

Kellarikerrokseen pääsee paitsi portaikon kautta, myös ulkokautta ja lisäksi 

porraskäytävästä on kellarin tasolla oma uloskäynti. Joka tapauksessa sisään 

tullaan itäsiiven hallimaiseen tilaan, joka vastaa yläpuolellaan olevaa museon 

ja kahvion hallia. Kellari on museoon liittymättömässä varasto- ja verstaskäy-

tössä (kuva 28). Seinät ovat kuitenkin samanlaisia kauan sitten valkoisiksi 

maalattuja karuja tiili- ja betoniseiniä, lattiat niin ikään betonia. Hallimaisessa 

tilassa ylempiä kerroksia kannattelee metallinen pilaripari ja I-palkit. 

 

  

Kuva 28. Verstas ja kattilahuone kellarissa (Viitikko 2016). 

 

Pienempi, gallerian alapuolella oleva tila on vielä samalla tasolla kuin halli, 

mutta edelleen pidemmälle mentäessä noustaan kolme askelmaa huonee-

seen, jonka on lähes kokonaan vallannut vanha lämmityskattila (kuva 28). Ik-

kunat antavat kahden kerroksen korkuisen huoneen alaosaan valoa, mutta 

lämmityskattilan päälle rakennettu parvi jää hämäräksi. Kattilahuoneen perällä 

on pieni ja matala ikkunaton takahuone. Puisia rappuja pitkin pääsee jo maini-

tulle parvelle, joka on suunnilleen rakennuksen keskikerroksen tasolla. Parvel-

ta on edelleen pääsy paitsi aulaan viininpunaisten metallipariovien kautta, 

myös toiseen takahuoneeseen, joka on alapuolellaan olevan tavoin pieni ja ik-
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kunaton, mutta jossa kuitenkin on seinän ylärajassa luukku, joka ulkona auke-

aa maan tasolle.  

 

8.2 Helmet, haasteet ja muutosmahdollisuudet 

Kartoituskäynnillä tehdyn silmämääräisen arvion perusteella rakenteissa ei joi-

tain kosteusvaurioita lukuun ottamatta olisi vakavia vikoja, mutta varmuuden 

siitä saa vain ammattilaisen tekemällä tarkastuksella. Mainittakoon vielä, että 

tämä opinnäytetyö on rajattu siten, että oletusarvoisesti rakennus korjattaisiin 

asianmukaisesti rakenteellisten ja LVI-teknisten vaatimusten sekä tarpeen 

mukaan, eikä näihin seikkoihin siten oteta juuri kantaa. Huomio keskittyy sen 

sijaan pintojen ja tilankäytön järkevään uudistamiseen.  

Museon akuutein tarve toiminnan käynnistämiseksi on kuluneiden ja likaisten 

pintojen siistiminen ja ylimääräisten tavaroiden karsiminen näyttelytiloista. Wc-

tilojenkaan kunto tuskin ilahduttaa nykyaikaista museovierasta. 80-luvun pe-

rustamisensa jälkeen museonäyttelyyn ei juuri ole kajottu, joten myös se kai-

paisi auttamatta päivittämistä ja ennen kaikkea selkeyttämistä ja huolitellum-

paa esillepanoa. Myös yleisesti tilankäytössä (kuva 29) on jonkin verran sää-

tövaraa. 

 

 

Kuva 29. Toimintojen sijoittuminen rakennuksessa. Vasemmalla on kellarikerros, keskellä si-
säänkäyntikerros ja oikealla yläkerta. Tarkempi tila-analyysi pinta-aloineen on liitteenä 3. (Vii-
tikko 2016.) 
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Nykyisellään näyttelykokonaisuus on sullottu varsin ahtaalle, etenkin päänäyt-

tely kenkien määrään nähden. Kellarikerros on onneksi kuitenkin joutilas val-

jastettavaksi museokäyttöön, mikä antaa reilusti yli sata neliömetriä lisätilaa. 

Tilana mielenkiintoinen ullakko tarjoaisi myös houkuttelevat puitteet näyttelyl-

le, mutta sen toteutus veisi todennäköisesti liikaa resursseja saavutettuun 

hyötyyn nähden. Mikäli museotoiminta laajenisi ja tarvitsisi edelleen niin run-

sasta tilanlisäystä, jää ullakolle siihen sopiva tilavaraus käytettäväksi. Yläker-

ran huonelavastukset kuuluvat näyttelyn mielenkiintoisimpaan antiin, minkä 

vuoksi haluan ne suunnitelmassani säilyttää; kuitenkin tulen havaintojeni ja re-

ferenssikohteiden mallin mukaan pohtimaan niiden tiiviimpää toteutusta sekä 

mahdollisesti myös perimmäistä nurkkaa parempaa sijoitusta, jotta ne pääsisi-

vät paremmin oikeuksiinsa.  

Aktiivisessa toiminnassa oleva galleria on rakennuksen parhaimmistoa. Sen 

tasainen pohjoisvalo sopii hyvin taiteen esittämiseen, mutta käytön puolesta 

se voisi olla isompikin. Gallerian seinän takana oleva parvi ja sen kautta saa-

vutettava ikkunaton takahuone tarjoaisivat käyttämättöminä tiloina tähän erin-

omaista lisätilaa; tämä toimisi hyvin myös sen puolesta, että parvelle on jo 

olemassa kulku aulasta käsin. Ikkunaton pikkuhuone toisi valoisan gallerian 

rinnalle vaihtelevia mahdollisuuksia taidenäyttelyjen tarpeisiin ja kahden ker-

roksen korkuiseen tilaan aukeava parvi taas saisi yllättävän valonsa alhaalla 

kattilahuoneessa olevista ikkunoista (kuva 30). 

 

 

Kuva 30. Luonnos esittää gallerian suunnitellun tilasarjan luonteen. Vasemmalla on nykyinen 
galleria, keskellä kattilahuoneen parvi ja oikealla ikkunaton takahuone. (Viitikko 2016.) 

 

Arkkitehtonisen tilakokemuksen kannalta ideaali tilanne olisi, jos aulan ovi vei-

si parven sijaan takahuoneeseen ja tilasarjasta muotoutuisi suoraviivaisem-

min: pieni–avara–pieni ja pimeä–hämärä–valoisa. Oven siirtäminen parilla 
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metrillä ei kuitenkaan olisi kovin järkevää, sillä kohtalaisen erityisen tilakoke-

muksen saa ilman sitäkin. Jotta tilat kuitenkin miellettäisiin yhteenkuuluviksi, 

olisi parven ja gallerian välille hyvä lisätä kulkuaukko. Tälläkin tavoin toteutet-

tuna tilakontrasti palvelee arkkitehtonisen luonteensa lisäksi taiteen esittämis-

tä erilaisissa luonnonvalo-, keinovalo- ja pimeysolosuhteissa. 

Kahvio pääkerroksen museohallissa on museon käyttöasteeseen nähden 

melko turha tai vähintään liiaksi tilaa vievä. Sen sijainti näyttelyn kainalossa on 

toisaalta kotoisa, mutta käytännössä se olisi parempi yhdistää vastaanottoti-

loihin, jolloin se olisi jatkuvasti hoidettavissa ilman erillistä henkilökuntaa ja 

saavutettavissa mahdollisesti muillekin asiakkaille kuin vain museovieraille. 

Toisaalta myös, koska pienellä paikkakunnalla on vastikään perustettu kahvi-

la-ravintola, on kilpailevan kahvion tarpeellisuus kyseenalaista. Ehkä vähän 

matkan päässä toimivan ravintoloitsijan kanssa voisi ajatella yhteistyötäkin? 

Museolle saattaisi hyvin riittää kahviautomaattikin ja sesonkiaikana vastaan-

oton yhteydessä tarjoiltavat pari kolme kahvileipävaihtoehtoa. 

Nykystandardien mukaisen käytön kannalta museon suurimpia haasteita on 

esteettömyyden toteutuminen rakennuksessa. Kerroksesta toiseen pääsee 

vain portaita pitkin. Kellarikerrokseen tosin on periaatteessa esteetön kulku ul-

kokautta, kunhan piha-alueesta vain muokattaisiin helppokulkuisempi. Kerrok-

sissa itsessään liikkuminen apuvälineidenkin kanssa sen sijaan onnistuu jo 

nykyisellään esteettömästi, tai ne on helposti sellaisiksi tehtävissä: aulan ja 

parven välille kulkuluiskan toteuttaminen onnistuu vaivatta eikä ylä- ja kellari-

kerroksissa eri tasoille ole tarvetta sijoittaa asiakastiloja, minkä lisäksi kaikkial-

la kulkuaukot ovat valmiiksi leveitä. Esteetön wc olisi ehdottoman arvokas pal-

velu sitä tarvitseville ja tulen suunnittelun aikana tutkimaan mahdollisuuksia 

sen toteuttamiseen. Myös valaistukseen ja akustiikkaan olisi hyvä kiinnittää 

huomiota.  

 

8.3 Säilytysperiaatteet 

Opinnäytetyön kohteena olevan rakennuksen museo- ja galleriakäyttö tukee 

nykykäsitystä siitä, miten vanhan teollisuusrakennuksen tunnelma sopii  en-

nen kaikkea kulttuuri- ja näyttelytoimintaan, ja vielä erityisesti taiteen esittelyyn 

(Pallasmaa 2011, 202; Putkonen 2001, 128; RIL 174-1, 1988, 191). Referens-
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sikohteiden ja tutkimani kirjallisuuden sekä omien näkemysteni perusteella 

olenkin muodostanut käsityksen oleellisimmista säilytettävistä elementeistä 

opinnäytetyökohteessani sen arkkitehtuurin ja tilojen luonteen suojelemiseksi 

(kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Museorakennuksen arkkitehtuurille tärkeitä säilytettäviä elementtejä: tilajärjestys ja 
näkyvä rakenteellisuus materiaaleineen ja pintoineen, koristeelliset elementit, ovet, portaikot, 
ikkunat, valaisimet. (Viitikko 2016.) 

 

Näkyvä rakenteellisuus, pintojen rosoisuus ja seinien massiivisuus kertovat 

sekä rakennustavoista että alkuperäiskäytön vaatimuksista. Vanhat tehdasra-

kennukset ovat aina yksilöllisiä aikansa rakennustekniikkaa kuvastavien omi-

naisuuksien sekä niihin sovellettujen laajennusten ja muutosten yhdistelmiä 

(RIL 174-1, 1988, 193). Rakenteiden ja tilajaon säilyttämiselle on paitsi kult-

tuurihistorialliset myös selvät käytännölliset ja taloudelliset syyt: nykyiset tilat 

toimivat uudessakin käytössä eikä niiden jaolle ole siten tarvetta. Hallimaiset 

tilat soveltuvat joustavuutensa ja avaruutensa vuoksi hyvin näyttelytoimintaan, 

jolle muunneltavuuden tarve on ominaista. Ulko- ja sisäseinien aukotukset 

ovat olennaisia valaistuksen ja kulkureittien toteamiselle, ja sitä kautta paitsi 

tunnelmalle myös esimerkiksi entisten työskentelyolojen päättelylle.  
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Yksilöllisen kohteesta tekee myös sen koristeellisten yksityiskohtien yhdis-

telmä. Pilarien kapiteelit, porraskaiteet, erilaiset ikkunakoot ja -ruudutukset ja 

seinien maalaustapa kertovat aikansa esteettisistä näkemyksistä, vaikka ne 

olisivatkin funktionaalisia ja massana tuotettujakin elementtejä. Teollisuus-

hengelle olennaisia ovat myös raskaat metalliovet, puukehyksiset ikkunat 

sekä enemmän käytännölliset kuin kauniit valaisimet. 

Vanhojen putkien ja sähköjohtojen ja -rasioiden säilyttäminen ei aina ole kan-

nattavaa uuden käytön kannalta ja niiden aikansa eläneet asennukset saatta-

vat aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Suunnitelmassani pyrin kuitenkin säilyttä-

mään näkyvillä jonkin verran vanhaa tekniikkaa ja putkia kuin tehdas olisi yhä 

käytössä, alleviivaamassa rakennuksen teollista historiaa. Tämä on seikka, jo-

ta Museokeskus Vapriikissa jäin kaipaamaan, ja joka Työväenmuseo Wers-

taassa oli toteutettu paremmin. Kattilahuoneen parven hyödyntämällä mahta-

vankokoinen lämmityskattilakin putkineen ja venttiileineen pääsisi näyttelyesi-

neeksi. 

 

8.4 Vaihtoehtoiset tilajärjestykset 

Tarkastelin tilajärjestelyn toimivuutta vertailemalla ensin erilaisia vaihtoehtoja 

kerroskohtaisesti. Luonnosvaiheen piirustukset on tarkemmin esitetty liitteessä 

4 (1/2). 

Kellarikerrokseen (kuva 32) koetin sovittaa erilaisia näyttely-, varasto- ja toi-

mistotilayhdistelmiä arvioiden samalla näiden toimintojen tilantarpeita. Som-

mittelin myös aulaa ja galleriaa tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi kerho- ja koko-

ustilaa alimpaan kerrokseen. Varsin pian oli kuitenkin selvää, että pääsisään-

käynti on paras säilyttää entisellään keksikerroksessa, sillä se on helposti 

saavutettava ja havaittava; kellarikerroksen ovi on kulman takana "piilossa" ja 

kulku sinne huomattavasti pidempi ja hankalampi esteettömyydenkin näkö-

kulmasta. Sisäänkäynti keskikerroksessa tarjoaa myös monipuolisemmat 

hyödyt käytön kannalta: Rakennuksen eri toimintoja pystytään paremmin 

koordinoimaan aulan ollessa keskellä niitä. Asiakkaat voivat paremmin suun-

nistautua haluamaansa tilaan kulkematta itselleen tarpeettomien tilojen läpi. 

Keskikerroksessa on myös parhaat mahdollisuudet sijoittaa kaikki päätoimin-

not (aulan palvelut, galleria, osa museonäyttelystä) samaan tasoon, mikä on 
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tärkeää erityisesti esteettömyyden näkökulmasta. Tästä syystä hylkäsin aja-

tuksen myös galleriasta kellarikerroksessa. Museo- ja varastokäyttö saivat 

jäädä. 

 

 

Kuva 32. Kellarikerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 2016.) 

 

Keskikerroksessa (kuva 33) koetin yhdistää gallerian aulan yhteyteen, mutta 

totesin, että museon vastaanotto ja etenkin mahdollinen kauppa ja kahvio sii-

nä ohessa tekisivät taidenäyttelystä hajanaisen ja sen arvokkuuskin kärsisi lii-

kaa. Pidin ideasta hyödyntää kattilahuoneen parvi ja lämmityskattilan näytte-

lyarvo, joten näiden tilojen käyttö varastona tai toimistona tuntui mielenkiintoi-

sen tilan hukkaan heittämiseltä. Lisäksi kattilan tuominen museoesineenä tai-

denäyttelyn keskelle nivoisi nämä kaksi erilaista näyttelytoimintoa saumatto-

masti yhteen ja kävijä saisi kokemuksen molemmista, vaikka olisikin tullut kat-

somaan vain toista. Myöskin vain museonäyttelyn keskittäminen näihin tiloihin 

olisi tehnyt kyseisestä näyttelyosasta eristyneen muissa kerroksissa oleviin 

näyttelyosiin nähden. 

 

 

Kuva 33. Ensimmäisen kerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 
2016.) 
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Yläkerrassa (kuva 34) leikittelin vielä ajatuksella ullakon hyötykäytöstä. Koska 

museo kuitenkaan tuskin tarvitsisi niin paljon tilaa, jätin idean sikseen. Par-

haalta vaikutti museonäyttelyyn keskittyminen, ja jos tilaa jäisi, voisi sen yhtey-

teen toteuttaa myös pienen kerho- tai muun kokoontumistilan.  

 

 

Kuva 34. Toisen kerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 
2016.) 

 

Arvioituani kerroksia yksittäin kokosin parhaista vaihtoehdoista vielä  yhdis-

telmiä, jotka on kuvattu liitteessä 4 (2/2).  Niissä kaikissa yhteistä on keskiker-

ros: aulan sijoittuminen nykyiselle paikalleen oheistoimintoineen, gallerian laa-

jentuminen parvelle ja takahuoneeseen, sekä itäsiiven hallin hyödyntäminen 

kokonaisuudessaan museona. Kellariin on kaikissa jäänyt takahuone tekni-

seksi tilaksi, kattilahuone parvelta esiteltäväksi ja pienempi verstashuone va-

rastoksi. Yläkerrassa ullakko ja takahuone ovat kaikissa vaihtoehdoissa varas-

tokäytössä.  

Näin ollen ainoiksi eroiksi jäi kellarin hallin ja yläkerran suuren tilan käyttö eri-

laisina variaatioina näyttely- ja kerho- tai muuhun oheistoimintaan. Tilojen 

käyttö tarkentuisi vasta paneuduttaessa syvemmin kalustukseen ja näyttelyjen 

tilantarpeisiin. 

 

8.5 Kalustus- ja sisustussuunnittelun lähtökohtia 

Tarkemman tilasuunnitelman ja kalustuksen laadinnassa muistelin tutkimuk-

sissani ilmi tulleita tekijöitä ja pureuduin erityisesti kohteena olevan museon 

tarpeisiin ja  mahdollisuuksiin näyttelytoiminnan kannalta. Rajallisten resurssi-
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en vuoksi kalusteratkaisujen tulisi olla suhteellisen edullisesti toteutettavissa ja 

monipuolisia. Muunneltavuus on avainasemassa myös näyttelytoiminnan 

luonteen vuoksi. Muunneltavuudesta aiheutuva rasitus asettaa edelleen vaa-

timuksia kalusteiden materiaaleille ja pintakäsittelylle: kalusteiden tulee kestää 

siirtelyä, kokoamista ja varastointia sekä näyttelymateriaalien kiinnittämistä ja 

irrottamista. Turvallisuuden vuoksi kalusteiden on tietenkin oltava tukevia, 

mutta ne olisi hyvä olla myös koottavia, pinottavia tai esimerkiksi taitettavia, 

jotta niistä osa voidaan varastoida ja ottaa taas käyttöön näyttelyjen tarpeen 

mukaan.  

Materiaali- ja värisuunnittelun tueksi kokosin sekä satunnaisista että kohteesta 

otetuista kuvista tunnelmakartan (kuva 35), joka koostuu olemassa olevien 

pintojen materiaaleista, tekstuureista ja väreistä, tunnusomaisista elementeis-

tä sekä sen hetkisistä inspiraationlähteistäni. 

 

 

Kuva 35. Tunnelmakartta. Tarkempi kuva on liitteenä 5. (Viitikko 2016.) 
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Materiaaleihin hain inspiraatiota rakennuksen vanhoista käyttötarkoituksista. 

Koska kyseisessä tehtaassa on valmistettu paitsi nahkaa myös puisia korkoja 

ja lestejä, tuntui puun ja myös nahkan käyttö luontevalta. Koko museoon le-

vinnyt aihe lähti erityisesti nykyisen aulan paikalla olleesta puuvarastosta ja 

ideasta palauttaa aula ikään kuin puuvarastoksi. Samankaltaisen periaatteen 

mukaisesti yritin hakea koroista ja lesteistä sekä kenkien kaavoista ja pohjista 

muotoaiheita kalustukseen. Tämän prosessin tuotokset olivat kuitenkin pää-

osin liian esittäviä tai alleviivaavia ollakseni niihin tyytyväinen. Muodoilla ja 

materiaaleilla pyrin myös erottamaan modernit lisäykset vanhoista ja korjatuis-

ta elementeistä. Kalusteiden luonnoksia on valikoidusti liitteessä 6. 

 

8.6 Tilasuunnittelun lähtökohtia 

Näyttelystä on helposti hahmotettavissa ainakin kolme pääteemaa näyttely-

osioiden jäsentämiseksi:  

1. ajankuvana tehtaiden ja niitä ympäröivän yhdyskunnan elämä,  
2. noin tuhannen parin kenkäkokoelma ja 
3. kenkien valmistus ja siihen tarvittavat materiaalit ja koneet. 

 

Koska rakennuksessa sopivasti on juuri kolme kerrosta, olisi teemojen mukai-

set näyttelyosat luontevaa jaotella kerroksittain. Kenkien ja korkojen valmis-

tukseen liittyvät koneet sijoittaisin alimpaan kerrokseen ensinnäkin siksi, että 

kellarikerrokseen verstasmaisen näyttelyn tekeminen säilyttäisi myös yhden 

ajallisen kerrostuman rakennuksessa, eli viittauksen kellarin nykyiseen vers-

taskäyttöön. Lisäksi koneet ovat todennäköisesti suhteellisen painavia ja 

alempana olevat rakenteet kestäisivät kuormituksen paremmin. Koska luon-

nosteluvaiheessa totesin työläisasuntojen lavastusten sopivan parhaiten ny-

kyiselle sijainnilleen ylimmässä kerroksessa, sijoittuisi sinne tehtaiden histori-

an näyttely, jolloin vastaavasti kenkäkokoelma siirtyisi keskimmäiseen sisään-

tulokerrokseen. Tämä puolestaan sopii hyvin senkin vuoksi, että kenkäko-

koelman voidaan ajatella muodostavan museon päänäyttelyn ja se on siksikin 

hyvä olla paraatipaikalla ja myös varmasti esteettömästi saavutettavissa. 

Yhtenä lähtökohtana suunnittelussa on ollut tilojen väljä mitoitus. Riittävä tila 

kalusteiden välissä on paitsi esteettömyystekijä, myös miellyttävä kaikille vie-

railijoille ja turvallista näyttelyesineille. Esineitä pääsee katsomaan sopivalta 
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etäisyydeltä eikä tarvitse pelätä, että selän takana olisi jotain vahingossa pu-

dotettavaa tai tönäistävää, ja toisten näyttelyyn syventyneiden  ohi pääsee 

kulkemaan vaivatta. Aivan määrättömästi tilaa ei kuitenkaan voi tuhlata, sillä 

tarkoitus olisi kuitenkin saada myös mahdollisimman kattavasti näyttelyko-

koelma esille. 

Halusin säilyttää tilojen alkuperäisen hallimaisuuden ja välttää siksi kovin sul-

kevia rakenteita, kuten korkeita ja umpinaisia seinäkkeitä tai kalusteita. Sa-

malla luonnonvalon kulkua ei tarpeettomasti estetä ja suljeta tiloihin pimeitä 

nurkkauksia. Totta kuitenkin on, että kontrolloitu sähkövalaistus vastaa ylei-

sesti ottaen näyttelyn tarpeisiin paremmin, ja suora päivänvalo on pidemmällä 

aikavälillä myös haitallista museoesineille ja näyttelykuville, sillä se haalistaa 

värejä ja haurastuttaa materiaaleja huomattavasti nopeammin kuin sähköva-

laistus. 

Olemassa olevissa tiloissa on joitain levyrakenteilla "koteloituja" nurkkauksia, 

joiden tarkoituksesta ei ole ollut varmuutta, joten pyrin suunnittelussa huomi-

oimaan niiden tarpeellisuuden esimerkiksi vaikeasti purettavaa talotekniikkaa 

kätkevinä tiloina, joita voidaan hyödyntää myös uusina teknisinä tiloina tai pie-

ninä lisävarastoina. Ylimääräisten neliöiden hyödyntämiseksi pidin mielessä 

myös alun luonnosvaiheissa syntyneen idean pienestä työpaja- tai seminaari-

tilasta, jossa voitaisiin järjestää museon tai ulkopuolisten toimijoidenkin puo-

lesta luentoja ja kursseja. "Arkena" tilaa voisi hyödyntää vaikka museonäytte-

lyyn liittyvän videomateriaalin esittämisessä. Liitteessä 6 on joitain luonnoksia 

myös tiloista. 

 

9 TILASUUNNITELMA 

9.1 Uusi  yhteyskaavio ja tilaohjelma 

Luonnosvaiheiden ja tila-analyysin pohjalta museon yhteyskaavio on muotou-

tunut kuvan 36 mukaiseksi. Siinä oheistoiminnot kuten mahdollinen kahvio ja 

myymälä on keskitetty aulaan vastaanoton yhteyteen, jotta niitä kaikkia pysty-

tään hoitamaan keskitetysti vähälläkin henkilökunnalla. Niiden sijainti on ra-

kennuksessa keskeinen ja aulasta on helppo suunnata eri näyttelyihin ja tulla 

taas takaisin.  
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Kuva 36. Yhteyskaavio suunnitelmassa. (Viitikko 2016.) 

 

Taidegalleria on laajentunut alkuperäisestä ja käsittää nykyisen tilan lisäksi 

parven sekä sen yhteydessä olevan takahuoneen. Aulasta parvelle vievä ovi 

otetaan uudelleen käyttöön. Parvelta kulku alapuolellaan olevaan kattilahuo-

neeseen on jätetty pois, sillä sen ympärillä on ainoastaan varastotiloja, joihin 

vierailijoita ei ole tarkoitus päästää. Henkilökunta pääsee varastoihin nykyi-

seen tapaan suoraan alakerran kautta.  

Kellarin vanha verstas on otettu uuteen käyttöön ja museon näyttelyt on jaettu 

kaikkien kolmen kerroksen suuriin halleihin. Kulku tapahtuu ainakin aluksi por-

taita pitkin ja kellarikerroksen oman sisäänkäynnin kautta.  

Wc:t sijaitsevat ennallaan porraskäytävien välitasanteilla. Esteetön wc olisi 

hyvä, mutta sen sijoitus koitui suunnittelussa sen verran haastavaksi ja käy-

tännön toteutuksessa suuritöiseksi, että se on jäänyt avoimeksi kysymykseksi. 

Mikäli sellainen onnistuttaisiin kuitenkin järjestämään olisi sille luonteva paikka 

sisääntulokerroksen tasolla mahdollisimman helposti saavutettavissa, eli esi-

merkiksi aulan tai porraskäytävien yhteydessä. 
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9.2 Pintamateriaalit 

Aikaisemmin on esitetty rakennuksen luonteenomaisia elementtejä, jotka on 

pyritty suunnitelmassa säilyttämään. Näiden periaatteiden pohjalta vanhat ra-

kenteelliset ja dekoratiiviset elementit saavat jäädä ennalleen kertomaan ra-

kennuksen historiasta, ja uudistukset keskittyvät tilojen siistiin ilmeeseen. Liit-

teessä 8 on esitetty huonekohtaisesti pintamateriaalit ja -käsittelyt, joista kuvat 

37 ja 38 ovat esimerkkejä. Pintamateriaalien luonnetta voi tutkia myös liitteen 

15 havainnekuvista. 

Lähtökohtaisesti kaikki seinäpinnat  maalataan uudelleen, mutta vanhaan ta-

paan niin kutsutulla maalarinvalkoisella. Portaikoissa seinät on maalattu ala-

osastaan värillisiksi ja tämä piirre säilytetään, vaikka väri vaihtuukin vaalean-

ruskeasta vihertävän harmaaseen, joka on tyypillinen väri vanhojen teollisuus-

laitosten  sisätiloissa: muun muassa referenssikohteissa Werstaan ennalleen 

jätetyistä seinäpinnoista löytyi vastaava puolikorkea harmaanvihreä maalaus 

käytävästä ja Vapriikissakin lattian väritys oli samantapainen. Harmaanvihreä 

puolikorkea maalaus toteutetaan myös aulan ja toisen kerroksen betonipila-

reihin sekä kellarin vanhaan kattilahuoneeseen, ja vanhojen tehtaiden värityk-

sestä tulee näitä tiloja yhteen sitova teema. (Kuva 37.) 

 
Kuva 37. Porrashuoneiden ja 1. kerroksen museosalin pintamateriaalit, jotka toistuvat myös 
muissa tiloissa. Tarkemmat kuvat ja selvitykset liitteessä 8. (Viitikko 2016.)  

 

Valkoisessa päävärissä on pitäydytty säilyttävän näkökulman lisäksi sen 

vuoksi, että se lisää tilojen valoisuutta ja se toimii hyvänä taustana vaihtelevil-

le taide- ja museonäyttelyille. Neutraali väri ei myöskään vie huomiota pinnan 

tekstuurilta, oli kyseessä sitten tasoitettu mutta karhea pinta, kuten esimerkiksi 

aulassa ja galleriassa, tai hyvin ohuen rappauksen alta kuultava tiilipinta, ku-
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ten kellarin verstaassa ja keskikerroksen museohallissa. Myös valumuottien 

kuvioittamien kattopintojen valkoinen maalipinta uusitaan. (Kuva 37.) 

Betoniset lattiat ovat autenttiset, vaikka sileäksi hiottuina ne ovat samalla hy-

vin modernit, jopa "trendikkäät". Erityisesti betonilattioille tarkoitettu lakka vii-

meistelee pinnan ja myös suojaa sitä kulutukselta ja lialta sekä helpottaa puh-

taanapitoa.  Lattia on kauttaaltaan koko rakennuksessa samanlainen, myös 

vanhan kahvion muovimatto poistetaan ja kattilahuoneen ja varastojenkin lat-

tiat hiotaan "samalla vaivalla", jotta niistäkin saadaan käytännöllisemmät. Au-

lan lattiassa olevien railojen reunat siistitään, jotta niihin saadaan tukevasti 

paikallaan pysyvät kannet. Betonille kontrastina kannet tehdään paksusta koi-

vuvanerista, joka käsitellään lattian kulutusta kestävällä lakalla.  

Poikkeuksena edellä mainittuihin pintamateriaalien periaatteisiin on parvi ja 

sen takana oleva ikkunaton huone, josta työn edetessä olen alkanut käyttää 

nimeä pimiö. Parvi on rakennettu vanhan lämmityskattilan päälle ja se on as-

kelman verran aulaa ja galleriaa ylempänä. Suunnitelmassa parvea on laajen-

nettu, jotta sen reunan yli näkisi paremmin alas kattilahuoneeseen ja pääsisi 

lähemmäs sen ikkunoista tulevaa valoa. Samalla kun parven ja gallerian välille 

puhkotaan ovi ja parven lautalattia rakennetaan, toteutetaan myös kulkuluiskat 

aulaan ja galleriaan. Lattia ja luiskat maalataan betoniin sopivalla harmaalla, 

jossa on myös samaa vihreää sävyä kuin aiemmin mainitussa seinien maala-

uksessa. Parven ja pimiön seinät ja katot ovat maalaamattomia ja ne myös jä-

tetään maalaamatta. Parvelta nähdään kuitenkin alas kattilahuoneeseen, jos-

sa seinän alaosa on vihreä ja muuten kellarikerroksen korkeuteen asti valkoi-

nen ja siitä ylemmäs paljasta rapattua pintaa. Pimiössä seinien tasoitusta kor-

jataan mutta jätetään niin ikään muuten käsittelemättä; ikkunattoman huoneen 

on  tarkoituskin olla hämärämpi ja pimennettävissä, joten valoisuutta ei ole 

tarpeen lisätä valkoiseksi maalaamalla. Parvella olevat putket ja venttiilit vain 

puhdistetaan ja jätetään muuten ennalleen, mutta pimiössä rosoista pintaa on 

jo riittävästi, joten sen seinässä oleva puinen luukku maalataan uudelleen, tai 

uusitaan kokonaan tarvittaessa, mikäli se ei esimerkiksi ole enää säänpitävä. 

(Kuva 38.) 

Kovin harmaavoittoisesta suunnitelmasta ponnahtaa olemassa olevien ovien 

syvä viininpunainen väri, josta olisi saanut koko museolle herkullisen tehoste-

värin. Halusin kuitenkin jättää sen näiden alkuperäisten elementtien omaksi 



74 
 

luonteenomaiseksi väriksi. Samoin puuovien ja putkien kellertävä väri tekee 

niistä yllättäviä yksityiskohtia. Tähän perustuu museon väri- ja materiaalisuun-

nitelma: suuret puitteet ovat monotonisia ja tekstuurillaan vetoavia, kun taas 

huomion kiinnittävät yksityiskohdat saavat olla värikkäitäkin. Tämänkaltaisesta 

toteutuksesta poikkeavan tekee se, että tehosteväriä ei olekaan tuotu nykyai-

kaistavana lisänä muutoksen yhteydessä, vaan ne ovat nimenomaan ennal-

leen jätettyjen elementtien alkuperäinen ominaisuus.  

  

Kuva 38. Parven ja pimiön materiaalit. Tarkemmat kuvat ja selvitykset liitteessä 8. (Viitikko 
2016.) 

 

Raa'at pintamateriaalit korostavat myös tilojen rakenteellisuutta ja massiivi-

suutta, minkä olen jo aiemmin todennut tärkeäksi rakennuksen arkkitehtonisel-

le luonteelle. Pilarit ja palkit, betonin värivaihtelut ja halkeamat sekä valumuot-

tien jäljet kertovat rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja rakennustekniikas-

ta.  

 

9.3 Kalusteet 

Museon kalustamisessa on joitain erityisiä ominaispiirteitä ja haasteita, joita 

harvemmissa kohteissa tulee vastaan. Kulkutilojen runsauden ohessa olisi 

tarkoituksen mukaista saada myös suuri määrä esineitä edullisesti esille. 

Etenkin pienen museon ollessa kyseessä kalustus tulisi toteuttaa mielellään 

myös huokeaan hintaan ja olla muokattavissa eri tilojen ja muuttuvien näytte-

lyjen mukaan. Lisäksi museoon sijoittuu muutakin kuin suoranaista näyttely-

toimintaa, mikä vaatii jälleen omat ratkaisunsa.  Museon kalustuksessa (liitteet 

10-11) inspiraatiota on ammennettu ennen kaikkea rakennuksen historiasta 
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nahkan ja puisten korkojen ja lestien valmistuspaikkana. Kalustusta voi tarkas-

tella myös liitteen 15 havainnekuvista. 

 

9.3.1 Aulan ja taidegallerian kalustus 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, on haastattelutietojen mukaan museon aulan 

paikalla ollut vanhan korko- ja lestitehtaan aikana puuvarasto. Tähän inspiraa-

tion lähteeseen pohjautuen aulan kalusteet ovat lähes kokonaan eri puumate-

riaaleista. Kotimaiset havupuu ja koivu sekä tammi ovat erityisesti edustettui-

na. Museokaupan myymäläkalusteet ovat osb-lastulevystä ja kirkkaalla vahal-

la käsiteltyjä. Keskelle aulaa pilarien väliin tilaa jakamaan on ideoitu Korkea-

kosken tehdasalueen pienoismalli, jonka jalusta toteutetaan niin ikään puise-

na. Kahvion pöydät ovat koivuvaneria ja tuolit tammea. Niiden istuinosa on 

petsattu mustaksi ja musta väri, joka puun ohella toistuu myös näyttelykalus-

teissa, antaa sisustukselle ryhtiä ja kontrastia. Puulajien eri sävyt ja musta 

ovatkin koko museon kalusteiden hallitseva väriyhdistelmä, jota vanhastaan ei 

rakennuksesta löydy ja siten uudistukset erottuvat alkuperäisyyttä mukailevis-

ta tiloista. 

Aulassa hallitseva elementti on tamminen vastaanottotiski (liite 12 1/5) heti 

ovensuussa. Pölkkymäinen kaluste on kuin koottu isoista massiivipuun palois-

ta, joiden väliin jää samanlainen sauma kuin kenkien valmistuksessa käytettä-

vissä lesteissä (kuva 39). Palvelupisteen tasokorkeus ottaa myös pyörätuolis-

sa istuvien asiakkaiden mukavuuden huomioon ollen tavanomaista matalam-

pi, kuten esteettömyyden edelläkävijässä Merikeskus Vellamossakin on tehty. 

Henkilökunnan puolelta kaluste kätkee sisäänsä työskentelytason ja säilytysti-

laa sekä vierailijoiden arvokkaampaa tavaransäilytystä varten lokerikon. Muu-

ten naulakolle on tilaa tiskiä vastapäätä oven vieressä.  

 

 

Kuva 39. Aulan vastaanottotiski. Osakuva liitteestä 9 2/2. (Viitikko 2016.) 

Muista tiloista poiketen galleriassa, parvella ja pimiössä ei juuri kalusteita ole.  
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Taiteen esittämistä varten kattoon  on asennettu ripustuskiskot ja tarvittaessa 

käytetään museonäyttelyn kanssa yhtenäisiä mustia tai valkoisia yksinkertai-

sia korokkeita. Taiteen parissa viipyville vieraille on hyvä kuitenkin tarjota 

mahdollisuus  istua, mihin sopii koivuinen, mustalla nahkapintaisella istuin-

pehmusteella varustettu penkki, jonka materiaalit ja värit sopivat muun muse-

on kalustusperiaatteisiin.  

 

9.3.2 Kenkänäyttely 

Sisääntulokerroksen museohalliin sijoittuu laaja kenkänäyttely (kuva 40). Ka-

lustukselle tämä merkitsee erityisesti hyllymetrejä: yhden kenkäpari vie levey-

dessä keskimäärin noin 30 cm tilaa, joka tuhannella kerrottuna tekee 300 met-

riä, varsin tiiviisti suoraan riviin aseteltuina. Kaikkia kenkiä ei toki ole välttämä-

töntä saada näytille. Osa kengistä saa odottaa niille varta vasten kellarikerrok-

seen järjestetyssä varastossa, olla kunnostettavana, tutkittavana tai kenties 

muiden museoiden lainattavana. Kenkämuseon omiin näyttelyihinkin saadaan 

pientä vaihtelua ja aktiivisuutta, kun voidaan aika ajoin nostaa "uutuuksia" 

esiin. Museoesineillekin on hyväksi päästä välillä "lepäämään" valokeiloista ja 

näyttelyn järjestystä vaihtaessa tulee myös tarkkailtua esineiden kuntoa.   

 

 

Kuva 40. Ensimmäisen kerroksen museonäyttely. Osakuva liitteestä 9 1/2. (Viitikko 2016.) 

 

Vaikka jokainen kenkäpari onkin erilainen, ovat ne silti pääosin tehtaassa suu-

rina määrinä tuotettuja ja siten niiden esillepanokin voi noudattaa teollisen tun-

tuista toistuvuutta ja säntillisyyttä. Yleisvaikutelman ollessa jatkuva kenkämeri, 

yhtenäinen massa, korostuu kokoelman vaikuttava laajuus. Näyttelyn yksityis-

kohdat aukeavat lähempää yksittäisiä kenkiä tarkastellessa ja niitä keskenään 

vertaillessa. Siksi sen näyttelykalustuskin perustuu yksinkertaisiin hyllyihin (lii-

te 12 2/5 ja 3/5). 
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Hyllyjen musta metalliputkinen runko muodostaa tasaisen ruudukon kenkien 

kehykseksi. Puiset hyllylevyt ovat irrotettavia, jolloin myös esimerkiksi korkeat 

saappaat mahtuvat näytille, kun niiden yläpuolelta poistetaan hylly. Levyt on 

kuitenkin uritettu ja niiden reunat huullettu siten, että ne osin uppoavat run-

koon ja asettuvat tukevasti. Puisiin hyllyihin saa jyrsittyä ala- ja yläpintaan 

urat, joiden varaan voidaan asettaa suojaava lasi ja hylly muuntuu siten myös 

vitriiniksi tarpeen mukaan. Monikäyttöisyydestään huolimatta hyllyjen valmis-

tus on suhteellisen helppoa, materiaalit edullisia ja niiden kulutus kohtuullista, 

eikä teettämisen siten pitäisi kustantaa mahdottoman paljon.  

Kalusteita on kahta korkeutta, lähes kattopalkkeihin asti ulottuva sekä puolet 

matalampi, mutta jatkokehittelyllä niistä voisi saada täysin modulaarisesti 

koottavat. Korkeassa hyllyssä kaksi ylimmäistä tasoa on niiden näkyvyyden 

parantamiseksi kallistettu. Hyllykalusteet on jätetty avonaisiksi, väli- ja tausta-

levyttömiksi, jotta ne eivät jakaisi hallimaista tilaa pieniin suljettuihin lokeroihin, 

eivät estäisi valon kulkua tai kenkien näkyvyyttä eri suunnista, eivätkä myös-

kään seinän vierustalla peittäisi vanhan rakennuksen luonteikkaita pintoja, joil-

le sileä maalattu metallirunko antaa vielä kontrastia.  

Hyllyjen lisäksi näyttelyssä käytetään kaltevia seinäkkeitä (liite 12 4/5), joihin 

kerätään kollaasimaisesti kokonaisuuksia, esimerkiksi yksittäisen kengän  

omistajan tarina tai kengän valmistukseen käytetyt materiaalit, kaavat, muotit 

ja välineet. Levymateriaalin käyttö on jälleen taloudellinen ratkaisu, samalla 

kun sille on käytännöllinen motiivi: sen lisäksi että ne on helppo valmistaa, siir-

rellä, taitella kokoon ja varastoida, on niihin myös helppo pienillä nauloilla tai 

kaksipuolisella teipillä kiinnittää pieniä hyllymäisiä rimoja, kuvia, julisteita ja 

tekstityksiä tai ripustettavia esineitä. Tasapintainen vaneri ei toimi kovin hyvin 

jos halutaan käyttää nauloja ja koukkuja, mutta isolastuisesta osb-levystä pie-

net reiät eivät edes näy, kun asettelua halutaan muuttaa. (Kuva 41.) 
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Kuva 41. Kollaasimaisesti koottuja kokonaisuuksia. Osakuva liitteestä 12 4/5. (Viitikko 2016.) 

 

Koska seinäkkeet ovat alaosastaan avoimet, pääsee niiden lähelle myös pyö-

rätuolilla. Vaihtoehtona on kiinnittää kaksi sermiä vastakkain nojaamaan toi-

siinsa tai käyttää niitä yksittäin. Niihin on yhdistettävissä myös L-muotoinen 

koroke, joka tulee osittain seinäkkeen eteen pitäen sitä osaltaan myös paikal-

laan. Tarpeen vaatiessa näyttelyä täydennetään vielä eri kokoisilla levyraken-

teisilla laatikkomaisilla korokkeilla, joita voidaan vielä maalata mustiksi ¨tai 

valkoisiksi riippuen, mikä palvelee niiden käyttötarkoitusta ja kokonaisuutta 

kulloinkin parhaiten. 

Kattoon kiinnitettävät ripustuskiskot mukailevat kalustuksen linjoja, mutta ne 

on pyritty sijoittamaan siten, että ne sopisivat mahdollisimman monipuolisesti 

erilaisiin kalustejärjestelyihin, mikäli sitä halutaan silloin tällöin uudistaa. Kis-

koista voidaan roikuttaa esimerkiksi informaatioplansseja, valokuvasuuren-

noksia tai vaikka kenkiä tai pieniä roikkuvia näyttelytasoja.  

Suunnitelmassa näyttelytavan ollessa vapaan kollaasimainen ja rento on ka-

lusteet puolestaan sijoitettu varsin säännöllisesti selkeyden vuoksi. Laskennal-

lisesti arvioiden suunnitelman mukaisella kalustusjärjestyksellä ja -määrällä 

museon kengistä lähes puolet saataisiin päänäyttelyyn, ja jonkin verran vielä 

muihin kerroksiin pienempinä näyttelykokonaisuuksina tai rekvisiitanomaisesti, 

eli yhteensä noin kaksi kolmasosaa koko kokoelmasta.  
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9.3.3 Lavastetut interiöörit ja muut erikoisnäyttelyt 

Yläkerran ja kellarin näyttelyissä hyödynnetään samoja hylly- ja seinäkeratkai-

suja kuin kenkänäyttelyssä. Yläkerrassa tehtaiden historiasta ja tehdasyhdys-

kunnan elämästä kertovaan näyttelyyn liittyy työläisten asuntojen lavastukset, 

jotka on suunniteltu toteutettavaksi aiempaa tiiviimmin. Tällöin myös niiden si-

sältämä informaation on tiiviimmin esillä ja kokonaisuus helpommin hahmotet-

tavissa. Lavastukset erotetaan muusta huonetilasta pienellä lattian korotuksel-

la ja katonrajassa myös etulevyllä, johon saa teemaan liittyen vaikka valoku-

vasuurennoksia vanhoista asuintiloista. Myöskin lavastusten etukulmiin tulee 

lyhyt ikään kuin ulkoseinä lautaverhoiluineen. Lavastukset toteutetaan ole-

massa olevin kalustein ja esinein ja niiden pohjaratkaisut mukailevat aiemman 

työläisten muistoja keränneen tutkimuksen mukaisia pohjapiirroksia (kuva 42). 

 

Kuva 42. Työläisperheiden kotien pohjapiirroksia Lahokartanosta ja Yöjunasta asukkaiden 
muistikuvien mukaan. (Sipilä 1989, 81 ja 83.) 

 

Savuhormin vieressä oleva koppimainen huone on ollut peitettynä ja jäänyt 

siksi suunnitteluprosessissa pitkään huomaamatta, mutta se on saanut luon-

tevan käyttötarkoituksen lavastusten lähellä, sillä ikkunoineen se tuo mieleen 

esimerkiksi tehtaanjohtajan huoneen, josta hän voisi tarkkailla työntekijöiden-

sä aherrusta oman työpöytänsä äärestä. Tähänkin uuteen lavastukseen mu-

seolta löytyy jo valmiiksi sopivia kalusteita.  



80 
 

Yläkerran salin jakautuessa tavallaan kahteen osaan, on toisessa lavastukset 

ja toisessa muu tehtaita koskeva näyttely. Tilaa on kuitenkin runsaasti ja hal-

liin sopii myös pieni seminaari- ja työpajatila: kun kokouksissa tai työpajoilla 

tarvittavat pöydät siirretään sivuun, saadaan tuoleista katsomo luentoja tai fil-

miesityksiä varten. Myös museon tavanomaisessa toiminnassa tekniikkaa ja 

katsomoa hyödyntää heijastamalla videokuvaa seinälle. Hallin ikkunat varus-

tetaan pimennysverhoin. Muutoin yläkerran hallin ikkunat ovat rakennuksen 

vieressä kulkevan tien korkeudella ja toimivat siten ikään kuin museonnäyteik-

kunoina. Suoran näköyhteyden ja auringonpaisteen ehkäisemiseksi, mutta 

edustavuuden säilyttämiseksi teetetään esimerkiksi kenkätehtaalta otetuista 

mustavalkokuvien suurennoksista ikkunateippaukset, jotka toimivat samalla 

sekä museon mainoksena että osana tehtaista kertovaa näyttelyä. 

Kellarin museoverstaan näyttely keskittyy puolestaan kenkien valmistuspro-

sessiin ja korot, lestimuotit ja nahkat sekä kenkien kaavat pääsevät näytille. 

Hallin päätyyn rakennetulla korokkeella esitellään tehtaiden vanhoja koneita ja 

välineitä kenkien, korkojen, lestien ja nahkojen valmistamiseksi. Kenkätehtaal-

la työpisteet oli järjestetty pitkään ikkunaseinän vastaiseen riviin (kuten aiem-

min kuvassa 8:kin on nähty) ja sen vuoksi myös näyttelyn perusratkaisu nou-

dattaa vastaavaa suuntaa tässä kerroksessa. Muissakin museon näyttelyissä 

käytettyjen hyllyjen ja korokkeiden lisäksi käytetään tehtaan työpöytiä muistut-

tavia (ellei oikeita ole tallella tai onnistuta hankkimaan) pöytiä työvaloineen.  

 

9.4 Valaistussuunnitelman periaatteet 

Valaistuksen (liitteet 13 ja 14) osalta suunnittelussa on ollut periaatteena 

säästää olemassa olevat teollisuusvalaisimet. Toimintakuntoisina niitä voi hy-

vin hyödyntää muutenkin kuin historiasta kertovina koristeina yleisvalaistuksen 

toteutuksessa. Valaisimia on ilahduttavan paljon jäljellä ja ne riittävät katta-

maan lähes koko museon. Osa valaisimista on kuitenkin siirretty ja asetettu 

uuteen järjestykseen johdonmukaisemmaksi ja käytännöllisemmäksi kokonai-

suudeksi. Valaisinten kytkennät myös järjestetään uudelleen, jotta myös yleis-

valaistuksesta saataisiin säädettävä ja eri tilainteisiin ja näyttelyjen tarpeisiin 

soveltuvaksi.  
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Myös luonnonvalo on pyritty suunnitelmassa säilyttämään osana tilojen valais-

tusta eikä ikkunoita ole haluttu sulkea. Luonnonvaloon voi kuitenkin suhtautua 

kahtalaisesti: Toisaalta sillä on entisaikana ollut tärkeä merkitys tilojen valais-

tuksessa sähkövoiman puuttuessa tai ollessa rajallista, minkä lisäksi luonnon-

valo yleensä määrittää voimakkaasti myös tilan luonnetta; näin ollen sen säi-

lyttäminen on arkkitehtuurin ja historian kannalta perusteltua. Toisaalta kuiten-

kin aurinko haalistaa ja haurastuttaa museoesineitä ja näyttelyssä käytettäviä 

kuvia huomattavasti nopeammin ja esineiden kohdalla vahinko on peruutta-

maton, kuvien uusimisen osalta taas taloudellinen lisäkustannus.  

Osittain huonokuntoisia ikkunoita tuskin voidaan kaikkia säilyttää ja käyttää 

sellaisenaan, joten uusittaessa niissä tulisi olla alkuperäisen kaltainen ruutuja-

ko ja puiset kehykset. Tämä on erityisen tärkeää kun uusitaan vain osa ikku-

noista, sillä ulkonäöltään ja/tai materiaaleiltaan poikkeava ikkuna siellä täällä 

näyttäisi hölmöltä ja pilaisi rakennuksen julkisivukokonaisuuden.  

Näyttelyvalaistuksen on oltava muunneltava näyttelyn tarpeiden mukaan. Jot-

ta näyteltävät esineet erottuisivat visuaalisesti ympäristöään tärkeämmiksi on 

valaistus yksi keinoista korostaa niiden näyttelyarvoa. Nimensä mukaan koh-

devaloilla voidaan kohdentaa valo siihen, mitä on tarkoitus tarkastella. Kään-

tyvät spotit ovat jo itsessään monipuolisia ja muunneltavuutta voi vielä lisätä 

käyttämällä kiinteän asennuksen sijaan kolmivaihekiskoa, jolloin valaisimia 

voidaan tarpeen mukaan siirtää ja niitä voidaan myös lisätä tai vähentää. Va-

laisinkiskot vähentävät asennusten määrää, mikä on vanhan rakennuksen 

huomioiva ja kestävä ratkaisu, sillä tekniikka on muokattavissa, uusittavissa ja 

myös poistettavissa vähäisemmin vahingoin verrattuna tilanteeseen, jossa jo-

kainen valaisin olisi asennettu yksittäin. Uppoasennus ei kivimateriaaleista ra-

kennetun ikärakennuksen kohdalla tulisi kysymykseen, sillä se vaatisi rajua 

rakenteisiin kajoamista tai niiden peittämistä alaslaskuilla ja pintaverhoiluilla.  

Valaisinkiskoja voidaan aluksi asentaa niukasti hetkellisen tarpeen ja taloudel-

lisen tilanteen mukaan, mutta suunnitelmassa kiskojen sijoittelu ja myös melko 

runsas määrä on laadittu tulevaisuudenkin tarpeita silmällä pitäen. Kiskojen 

paikat on pyritty määrittelemään siten, että ne mahdollistaisivat hyvinkin erilai-

set kalustejärjestykset eivätkä rajoittaisi näytteille asettelua. Osa näyttelyva-

laistuksesta voidaan toteuttaa myös hyllyjen alapintaan asennettavilla tarkoi-

tukseen sopivilla valaisimilla tai LED-nauhalla. 
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9.5 Esteettömyyden huomioiminen suunnitelmassa 

9.5.1 Tilankäyttö 

Esteettömyyden osalta suunnitelmassa on keskitytty erityisesti tilojen väljyy-

teen kuitenkaan liioittelematta ja pitämällä tilankäytön tehokkaana. Tavoittee-

na on ollut, että apuvälineiden kanssa pääsisi liikkumaan joka tilaan ja joka 

hyllyvälissä. Ohjeiston mukaisia (RT 09-10884, 2) 1500 mm:n pyörähdysym-

pyröitä on merkitty pohjapiirroksiin (Liite 7) osoittamaan tilan riittävyyden esi-

merkiksi pyörätuolilla kääntymiseen. Sama tila on tarpeen myös toista ihmistä 

ohittaessa tai  vaikka tikkaille kiipeämiseksi näyttely rakennettaessa. 

Kuten on aiemmin mainittu, ei kerroksissa juuri kynnyksiä tai tasoeroja ole, jo-

ten niiden osalta esteettömyys on helposti toteutettu. Parvi on askelman ver-

ran korkeammalla kuin aula ja galleria, mutta niihin kulku järjestyy yksinkertai-

sella puurakenteisella luiskalla. Suunnitelmassa on oletettu, että yleisistä mää-

räyksistä voidaan poiketa ja luiskat toteutettaisiin ohjearvoja jyrkempinä ja si-

ten lyhyempinä, sillä erityisesti galleriassa pitkälle huoneeseen jatkuva luiska 

olisi hankala tilan muun käytön kannalta ja saattaisi myös aiheuttaa tarpeet-

tomasti kompastumisvaaran.  

 

9.5.2 Hissi 

Kerrosten väliseen liikenteeseen panostaminen on huomattavasti vaikeampi ja 

kalliimpi operaatio. Koko rakennuksen esteettömäksi tekemiselle se on kui-

tenkin avainasemassa. Kevythissi vie paitsi vähemmän tilaa on myös sen 

asennus vaivattomampaa kuin tavallisen pystyhissin. Kevythissejä saa valmiil-

la hissikuilulla tai kokonaan ilman eikä se vaadi myöskään erityistä konehuo-

netta. Kevythissejä valmistaa esimerkiksi ruotsalainen Cibes. (Cibes 2013). 

Hissin sijoituksessa haasteena oli ylimmän ja alimman kerroksen asiakastilo-

jen epäyhtenevyys: kellarissa museovieraat ovat ainoastaan itäisessä siives-

sä, joka ylimmässä kerroksessa on käyttämätön ullakko ja sitä paitsi tasoeron 

päässä muusta kerroksesta sekä vinokattoisena liian matala hissin asentami-

seksi. Hissille löytyikin lopulta paikka rakennuksen kahden päämassan raja-

pinnasta: siten, että sisääntulokerroksessa se on aulan ja museohallin välissä. 

Hissin peittämä olemassa oleva oviaukko hyödynnetään, kun hissiin kuljetaan 
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nimenomaan museon puolelta, vaikka se itse onkin käytännössä aulan nur-

kassa. Aulan ja museon välillä pääsee edelleen kulkemaan sekä porraskäytä-

vän että taidegallerian kautta. Näkösuojaksi ja aulan yleisilmeen pitämiseksi 

yksinkertaisena on hissin sivu peitetty väliseinällä, mutta päädystä lasinen 

hissikuilu saa jäädä näkyviin.  

Tämäkään kompromissisijainti hissille ei kuitenkaan ole ongelmaton. Kellaris-

sa hissi vaatii laajennuksen perustuksineen. Hissi vie kuitenkin suoraan mu-

seoverstaan näyttelyhalliin. Yläkerrassa hissi on ullakon ja näyttelyhallin rajal-

la, ja koska museon tilat ovat eri osassa rakennusta kuin alemmissa kerrok-

sissa, tulee hissikin toteuttaa siten, että kulku onnistuu ylhäällä eri päädys-

tään. 

 

9.5.3 Esteettömyys muuten 

Museossa yleisvalaistus on kattava ja näyttelyissä mahdollisuus monipuoli-

seen kohdevalaistukseen näkemisen ja havaitsemisen helpottamiseksi. Ikku-

noiden vastavalovaikutusta voidaan hallita tarvittaessa asennettavin valoa oh-

jaavin kaihtimin. 

Betonilattiat ovat kovia ja hiottuina tasaisia. Aulan lattiassa olevat railot peite-

tään puisin kansin siten, että niiden pinta on tasan betonipinnan kanssa. Heik-

konäköisille yhtäkkinen materiaalinvaihdos, jolla on myös kulkureitteihin liitty-

mätön suunta, voi aiheuttaa hämmennystä, mutta valveutunut henkilökunta 

muistaa mainita asiasta tällaisen vierailijan saapuessa. Muuten betonilattiat 

hiotaan ja käsitellään kulutusta kestävällä puolihimmeällä lakalla: pieni kiilto li-

sää lattian viimeistelyn, mutta ei aiheuta häiritseviä heijastuksia. 

Näyttelykalusteissa esteettömyys on huomioitu mahdollisuuksien mukaan ta-

sojen ja hyllyjen korkeuksien pitämisellä matalina, jotta esineet olisivat nähtä-

villä myös esimerkiksi lapsille ja pyörätuolista käsin. Käytännössä on kuitenkin 

tarpeen sijoittaa kenkiä näytille myös ala- ja ylähyllyille, joille näkeminen on 

aina yhdelle tai toiselle hankalampaa. Tämänkin takia tilojen väljä mitoitus on 

tarpeen, jotta katsoja pääsee joko kumartumaan tai riittävän etäälle hyllystä, 

jolloin alemmat ja ylemmätkin hyllyt mahtuvat paremmin näkökenttään. 
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9.6 Suunnitelman vaiheistus 

Koska osa suunnitelluista muutoksista on melko mittavia ja ne vaatisivat myös 

melkoista taloudellista panostusta ja toiminnan kasvua, on suunnittelussa kul-

kenut mukana ajatus sen toteutuksesta vaihteittain. Kaikkea ei tarvitse eikä 

ole järkevääkään tehdä kerralla, mutta aina voidaan parantaa vähän jotain. 

Aloittamalla pienemmistä uudistuksista voidaan suurempia hankintoja vielä 

harkita, suunnitella tarkemmin ja toteuttaa huolella, samalla kun niihin kerä-

tään varoja. Toisaalta myös koko ajan uudistuminen herättää kiinnostusta ja 

kerran käynyt vierailija tulee ehkä toistekin katsomaan, mitä uutta edellisestä 

kerrasta on tehty. Vaiheittainen toteutussuunnitelma palvelee myös museon 

pitkän tähtäimen kehittymistä. Kun kaikkea ei ole tehty heti alkuun, eivät uu-

distukset valu myöskään hukkaan jos museo joutuisikin tai pääsisikin muutta-

maan muualle kesken prosessin. Esimerkiksi näyttelykalusteet ja valaisimet 

kiskoineen ovat sellaisenaan hyödynnettävissä yhtä lailla rakennuksesta riip-

pumatta. 

 

9.6.1 Vaihe 1 

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa tavoitteena on museotoiminnan saattami-

nen käyntiin uusin tavoittein ja palvelua kehittäen. Avainasemassa on raken-

nuksen yleisilmeen kohentaminen ja miellyttävän kokemuksen luominen. Pi-

ha-alueen parannuksilla tavoitteena on kutsuva ensivaikutelma ja kulkuväylien 

parantaminen ainakin kellarikerroksen ovelle ja alempana rinteessä sijaitse-

valle voimalaitokselle. Nykyaikaisten puitteiden luominen edellyttää esimerkik-

si ikkunoiden korjaamista jo toimivuutensa vuoksi, jotta ne pitäisivät sääilmiöt 

rakennuksen ulkopuolella. Ylimääräinen vanha tekniikka karsitaan ja seinä- ja 

kattopinnat maalataan sisätilojen yleisilmeen siistimiseksi. Myös wc-tilat olisi 

hyvä korjata heti alkuun asianmukaisiksi – vierailijan näkökulmasta siistit ves-

sat ovat ehdoton valttikortti, joka myös huomataan, eikä niiden merkitystä pi-

täisi aliarvioida minkään julkisen palvelutilan suunnittelussa. 

Näyttelyn uudistus aloitetaan ottamalla käyttöön uusi tilajärjestys: kellarin 

verstas raivataan museokäyttöön, saatavilla olevat vanhat koneet siirretään 

sinne näytille ja näyttely jaotellaan selkeämmiksi kokonaisuuksiksi eri kerrok-

siin. Lisäneliöt museolle tuovat väljyyttä ja "ilmatilaa" myös näyttelyasettelulle 
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ja museoesineet pääsevät paremmin ja yksilöidymmin esille kuin ahtaasti 

pakkautuneina. Aulasta parvelle vievä ovi otetaan uudelleen käyttöön ja siisti-

tyn parven kautta päästään hyödyntämään myös "pimiöksi" nimeämäni huone 

taidegallerian käyttöön tai vaikka pieneksi filmiteatteriksi. Aiemmin ideoimani 

gallerian tilasarja on tässä vaiheessa siis käytössä välillisesti aulan kautta kul-

kien. Esteettömyyttä parannetaan tarvittavilla luiskilla ja pihasuunnittelulla 

huomioiden erityisesti pihan kulkuväylät, jotta kellarikerroksen näyttelyyn pää-

sisi esteettömästi ulkokautta. 

Näyttelykalusteissa voidaan vielä tässä vaiheessa säästää, jotta varoja jäisi 

muihin uudistuksiin. Kollaasimainen näyttelytapa tulee tässä sopivasti vas-

taan: mitä ei voi peittää, sitä korostetaan! Olemassa olevista erilaisista tuoleis-

ta, pöydistä, tasoista, hyllyistä ja vitriineistä sommitellaan kalustekollaaseja, 

jotka asetellaan erilleen toisistaan omiksi pieniksi näyttelykokonaisuuksikseen. 

Tämän operaation tarkka suunnittelu etukäteen on vaikeaa ja sen hyvännä-

köinen toteutuminen vaatiikin lopulta konkreettista kalusteiden siirtelyä ja so-

vittelua paikan päällä. Tavoitteena on näennäinen harkitsemattomuus ja ren-

tous: täydellisyys ei ole kovin kiinnostavaa, ja taiteellinen ristiriita havahduttaa 

myös tilasuunnittelussa (Schulman 2011, 161). Alvar Aaltokin piti "inhimillistä 

virhettä"  onnistuneen ja viihtyisän lopputuloksen kannalta välttämättömänä 

(Pallasmaa 2011, 202). Kalusteiden sommittelussa massoittelun tulee olla 

kohdallaan ja johdonmukaista, jotta kokonaisuudesta tulisi tasapainoinen.  

Näyttelyasettelua täydennetään tarvittaessa edullisilla levyrakenteisilla korok-

keilla, jotka ovat hyödynnettävissä edelleen myöhemmissä vaiheissa. Tarpeen 

vaatiessa myös kalustekollaasien arvokkuutta voidaan kirjaimellisesti nostaa 

tekemällä niiden alle matalat korokkeet, jolloin ne helpommin jäsentyvät ja 

hahmottuvat harkituksi näyttelykokonaisuudeksi. Viimeistelty vaikutelma riip-

puu myös esiteltävien esineiden, kenkien, kuvien ja tekstitysten huolellisesta 

asettelusta. Niiden tulee kuitenkin olla näyttelyssä pääosassa. Valaistussuun-

nitelman toteutus voidaan aloittaa ensimmäisten valaisinten ja kiskojen asen-

tamisella, samoin ripustuskiskoja voidaan jo alkaa hyödyntää. 

Tekstitysten ja opasteiden graafisen ilmeen suunnitteluun sekä kuva-, teksti-, 

ääni- ja videomateriaalien sisältöön, hankkimiseen ja teettämiseen on myös 

hyvä panostaa alusta alkaen. Grafiikan  ja näyttelytavan yhtenäiset päälinjat 
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ovat siten valmiina sovellettaviksi edelleen myöhemmissä vaiheissa ja näytte-

lykohtaisissa uudistuksissa. 

 

9.6.2 Vaihe 2 

Toisessa vaiheessa, kun tilajärjestys on omaksuttu ja toiminnan aloittamiseen 

panostettu, on aika keskittyä pintaremonttiin. Remonttivaihe voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi museon sulkiessa ovensa kesäkauden jälkeen. Betonilattiat paika-

taan, hiotaan ja lakataan ja aulan railoihin teetetään suunnitelman mukaiset 

peitelevyt. Mikäli ensimmäisen vaiheen toteutuksessa jäi puutteita, viimeistel-

lään myös katto- ja seinäpinnat. Näyttelyille luodaan viimeistellyt puitteet 

asentamalla loput valaisin- ja ripustuskiskot ja teettämällä uudet näyttelykalus-

teet. 

Jos resurssit antavat myöten, saavutettaisiin esteettömyydessä huima paran-

nus hissin asennuksella. Tämä vaatii luonnollisesti välipohjiin aukon tekemi-

sen sekä perustukset kellarikerroksen kuilun osalta ja operaatio tehtäisiin en-

nen edellä mainittuja pintojen uudistuksia.  

 

9.6.3 Vaihe 3 

Lopulta, kun rakennus on käytännössä peruskorjattu ja näyttelypuitteet kun-

nostettu, olisi enää loppusilaus tehtävänä. Kustomoitujen erikoiskalusteiden, 

kuten vastaanottotiskin teettäminen ja tehdasalueen pienoismallin hankkimi-

nen on museotoiminnan statusarvon mukaista "ekstraa", joka viimeistelee ko-

konaisuuden sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Palvelua voidaan niin 

ikään hioa museon myymälää ja kahviotoimintaa edelleen kehittämällä.  

Aiemmin tehdyistä muutoksista ja korjauksista on tässä vaiheessa saatu jo 

kokemuksia, joiden perusteella voidaan tehdä tarvittaessa korjauksia esimer-

kiksi tilojen valaistukseen tai akustiikkaan liittyen. Mikäli tarvetta on, täydenne-

tään myös rakennuksen esteettömyyttä suunnittelemalla ja toteuttamalla es-

teetön wc. Näin saavutetaan lopulta tasapuolisesti kaikkia palveleva, toimiva 

ja nykyaikainen museo. 
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10 ARVIOINTI JA TULOSTEN POHDINTA 

10.1 Tutkimus 

Opinnäyteyön tutkimuskysymyksiin on vastattu ennen kaikkea yksilöllisen 

suunnittelun keinoin. Se on kuitenkin pohjautunut huolelliseen selvitystyöhön, 

jotta kysymyksiin sovelletut ratkaisut olisivat perusteltuja. Rakennuksen käyt-

tötarkoituksen muutosta ja kulttuurihistoriallisia arvoja on käsitelty erityisesti 

työn kohteena oleva vanha teollisuusrakennus lähtökohtana, mutta samat pe-

rusteet pätevät mihin tahansa ikärakennuksen korjaamiseen ja uudistamiseen. 

Samoin esteettömyyden tavoitteet ovat aina samat, vaikka sen toteutusratkai-

sut ovatkin aina tapauskohtaisesti sovellettuja. Sen sijaan, vaikka museoiden 

toimintaan ja näyttelyperiaatteisiin voikin yleisellä tasolla  perehtyä tämän 

opinnäytetyön pohjalta, on niiden suunnittelu ja toteutus kuitenkin subjektiivi-

sempi prosessi; tässä työssä esitetyt ratkaisut perustuvat nimenomaan tämän 

museon ja rakennuksen ominaisuuksiin eivätkä siten ole suoraan siirrettävissä 

muuhun näyttelytoimintaan, vaikka vaikutteita voi toki omaksua.  

Itse olen oppinut prosessin edetessä paljon uutta etenkin korjausrakentami-

sesta ja erityisen antoisaa on ollut myös tutkia museoita tilasuunnittelun ja nii-

den sisäisen toiminnallisuuden eri näkökulmista. Esteettömyysasiat ovat tul-

leet aiemmin jo melko tutuiksi, mutta niitäkin on ollut hyvä kerrata ja esteettö-

myyteen on auennut myös itselleni uusia näkemyksiä. Esteettömyydestä on 

tullut entistä merkityksellisempi tavoite omassa suunnittelutyössäni ja sen mo-

nipuoliseen huomioimiseen on minulla nyt paremmat valmiudet kuin aikai-

semmin.  

 

10.2 Suunnitelma 

Pääkysymyksenä opinnäytetyössä on ollut vanhan korko- ja lestitehtaan muu-

tos nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi museoksi rakennuksen historiaa ja 

kulttuuriarvoa unohtamatta. Tähän on kokonaisvaltaisen suunnitelman laatimi-

sella vastattu: suunnitelmassa on taustatutkimuksen tarjoamiin näkökulmiin ja 

referenssikohteiden vertailuun perustuen huomioitu rakennuksen aikaisemmat 

vaiheet ja hyödynnetty niitä myös uudistusten inspiraationa eikä vain yksinker-

taisesti ennalleen jätettävinä seikkoina. Vanhojen interiöörien ja koko raken-

nuksen arkkitehtonisen luonteen säilyttäminen on ollut keskeisimpiä tavoitteita 
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koko prosessin ajan ja säilyttäviä ja entistäviä toimenpiteitä on suosittu koko-

naan uusimisen ja vaihtamisen tai purkamisen sijaan.  

Esteettömyyden toteutumiseen ei ole työssä täysin pystytty vastaamaan, mut-

ta senkin edistämiseksi on rakennukseen suunniteltu merkittäviä parannuksia, 

jotka voitaisiin toteuttaa kohteen historiallisen ja arkkitehtonisen arvon siitä 

kärsimättä. Hissin suunnittelu rakennukseen on ehkä ollut utopistista, mutta 

koin kuitenkin tärkeäksi osoittaa sen toteutuksen olevan mahdollinen. 

Tilaohjelman ja rakennuksen uudistamisen lisäksi suunnitelmaa on tarkennet-

tu kalusteiden ja näyttelytoteutuksen ideoinnilla. Lopullisen suunnitelman vai-

heistus lisää työn uskottavuutta ja antaa sille uutta syvyyttä: lopputulos kehit-

tyy vähitellen ja saa mahdollisuuden myös hioutua käytön antaman palautteen 

ehdoilla. Pidemmän aikavälin tavoitteet motivoivat yhtä lailla toiminnan ylläpi-

tämiseen kuin ylläpitävään toimintaankin. 

 

10.3 Prosessin arviointi ja jatkoideat 

Opinnäytetyön kokonaisvaltaisena tavoitteena on ollut kenkä- ja nahkamuse-

on kehittäminen ja sen rakennuksen tulevaisuuden turvaaminen ja hyödyntä-

minen uudessa käyttötarkoituksessaan. Olen erityisen iloinen, että olen saa-

nut opinnäytetyölleni korjausrakentamista käsittelevän aiheen ja myös toteut-

taa työn itseäni kiinnostavista lähtökohdista. Lopputuloksena esitetty ratkaisu 

on kuitenkin vain yksi lukemattomista mahdollisuuksista – vanha tehdasra-

kennus tarjoaisi puitteet vaikka mihin. Mitä syvemmälle tutkimus- ja suunnitte-

lutyöhön olen uppoutunut, sitä enemmän on myös löytynyt lisää tutkittavia ja 

suunniteltavia aiheita – vanha sanonta "ei työ tekemällä lopu" sopiikin tähän 

kohteeseen, kuten korjausrakentamiseen yleensäkin, erinomaisesti.  

Vaikka suunnitelma on jo nykyisellään varsin monipuolinen ja kattava, tuntuu 

se itsestäni vielä osittain raakileelta: esimerkiksi akustiikka on kokonaan rajat-

tu työn ulkopuolelle, samoin pihasuunnittelu ja museon viereisen voimalaitok-

sen tarjoamat mahdollisuudet. Suunnitelluista asioista erityisesti valaistukseen 

ja näyttelyn koostamiseen voisi pureutua vielä paljonkin yksityiskohtaisemmin. 

Johonkin raja on täytynyt kuitenkin vetää ja prosessin aikana haasteena onkin 

ollut tuon rajan määrittely ja sen takana pysyminen, kuitenkin kokonaisuus 

halliten. Tehtyyn työhön voin kuitenkin olla tyytyväinen.  
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Haastatellut henkilöt, Juupajoki 12.2.2016 

Haastattelun aihe: Korkeakosken tehdasyhdyskunnasta kertovat muistot 

Larsson, Arja 

s. 1947, Juupajoki; "suutarin" tytär 

Larssonin isä työskenteli aikanaan kenkätehtaalla, mutta hän itse ei koskaan. 

Lepistö, Martta  

s. 1943, Pori; työntekijä 

Lepistö muutti vuonna 1976 "työn ja miehen perässä" Juupajoelle oltuaan en-

sin töissä tekstiiliteollisuuden parissa. Hän työskenteli 23 vuotta Luhta Oy:n 

nahkapukinetehtaalla (entinen kenkätehdas) ja myös hänen lapsensa ovat ol-

leet kesätöissä tehtaalla. 

Likki, Ritva  

s. 1938, Juupajoki; "suutariperheen" tytär / juoksutyttö / työntekijä 

Likki oli 14-vuotiaana kenkätehtaalla töissä. Hän muutti 1950-luvulla hetkeksi 

muualle ja palasi 1973 Juupajoelle, työskentelemään Luhta Oy:n nahkapu-

kinetehtaalla (entinen kenkätehdas). 

Likki, Tarmo  

s. 1943, Juupajoki; "suutariperheen" poika, juoksupoika ja yrittäjä 

Likki oli töissä kenkätehtaalla jo 1950-luvulla, kuten siskonsa Ritva ja "koko 

suku" aikanaan. Hän ei kuitenkaan viihtynyt tehtaalla lainkaan, joten hän kävi 

ammattikoulun (autonasentaja) ja ryhtyi muovi- ja lasikuituyrittäjäksi valmista-

en mm. velttinauhaa kenkätehtaan tarpeisiin. Vuonna 1984 hän suunnitteli 

nahkaisen Fly Fly -kärpäslätkän, jota myytiin menestyksekkäästi mm. Japa-

nissa asti (ja jotka hän myös valmisti käsityönä). 

 

Referenssikohteiden tiedot: 

Emil Aaltosen museo (Pyynikinlinna) 

Mariankatu 40, 33200 Tampere 

www.pyynikinlinna.fi 

- vierailu 13.2.2016, nimetöntä työntekijää haastateltu 

Merikeskus Vellamo 

Tornatorintie 99, 48100 Kotka 
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www.merikeskusvellamo.fi 

- vierailu 14.2.2016, asiakaspalvelija Anu Karhusta haastateltu 

Museokeskus Vapriikki 

Alaverstaanraitti 5 (Tampellan alue), 33101 Tampere 

www.vapriikki.fi 

- vierailu 12.–13.2.2016 

Työväenmuseo Werstas 

Väinö Linnan aukio 8 (Finlaysonin alue), 33210 Tampere 

www.tyovaenmuseo.fi 

- vierailu 13.2.2016 
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KUVALUETTELO 

Kuva 1. Valokuva kenkätehtaan alueesta Juupajoelta. Korkeapiippuinen rakennus alavasem-
malla toimii nykyään Kenkä- ja nahkamuseona. Valokuva on esillä museon kokoelmassa, ku-
vaaja ja tarkka ajankohta tuntematon. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 2. Leikkauspiirustus vuodelta 1949 (Museoyhdistys 2015). 
 
Kuva 3. Vanha käsivarainen piirustus museonäyttelystä (Museoyhdistys 2015). 
 
Kuva 4. Viitekehys (Viitikko 2016). 
 
Kuva 5. Toisen kenkätehtaan pohjapiirros vuodelta 1895. (Mäkinen 1994, 31.) 
 
Kuva 6. Kolmannen nahkatehtaan pohjapiirros. (Mäkinen 1994, 40.) 
 
Kuva 7. Korkeakosken tehdasalue 1920-luvulla palovakuutusasiakirjan mukaan. Kuvan ylä-
reunan poikki kulkee rautatie. (Sipilä 1989, 58; tehtaan arkisto.) 
 
Kuva 8. Työntouhua kenkätehtaalla. (Kuvattu Kenkä- ja nahkamuseon kokoelmasta. Viitikko 
2015.) 
 
Kuva 9. Kenkätehdas eri rakennus-, laajennus- ja korotusvaiheiden jälkeen 1950-luvulla. (Ku-
vattu museon kokoelmasta, osakuva. Viitikko 2016.) 
 
Kuva 10. Vanha nahkatehdas, sittemmin korko- ja lestitehdas eri rakennus- ja laajennusvai-
heiden jälkeen 1950-luvulla. (Kuva museon kokoelmasta, osakuva. Viitikko 2016.) 
 
Kuva 11. Käyttötarkoituksen muutoksessa toiminnon asettamien vaatimuksien ja olemassa 
olevan rakennuksen ominaisuuksien yhteensovittaminen. Kaavio mukailtu Vanhojen raken-
nusten käyttötarkoituksen valinta -teoksesta (Heikkilä ym. 1982, 23). 
 
Kuva 12. Museokeskus Vapriikki ulkopäin (Viitikko 2016). 
 
Kuva 13. Rakennuksen historiallinen kerroksellisuus Vapriikin tapaan. Pölkkylattia, ruosteinen 
seinä, rakenteiden rytmittämä tilajako ja lisätyt (osittain vajaakorkuiset) väliseinät, valo- ja ri-
pustuskiskojen verkosto. (Viitikko 2016.)  
 
Kuva 14. Esteettömyys Vapriikissa. Avara, mutta melko sekava aula, tunnelmallinen yleisva-
laistus, audiovisuaalinen materiaali, istuimet ja kulkuluiskat korokkeille. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 15. Vapriikin näyttelykeinot. Lavastukset ja rakennelmat, vierailijan herättely, harkittu 
huomaamaton valaistus ja kokonaisuuden nykyaikaisuuteen ja laatuun panostaminen. (Viitik-
ko 2016.) 
 
Kuva 16. Työväenmuseo Werstas. Sisällä vanhan ja uuden rento, mutta viimeistelty yhdistä-
minen lisää rakennuksen kiinnostavuutta. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 17. Rakennuksen historia Werstaassa. Säilytetyt laatoitukset ja muut pinnat sekä muun 
muassa vanhat ovet, ikkunat ja kaiteet. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 18. Werstaan näyttelykeinot. Dramaattinen kohdevalaistus, lavastukset, kuvasuuren-
nokset ja taide. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 19. Pyynikinlinna: Emil Aaltosen museo. Mustavalkoiset valokuvat kertovat, miltä huo-
neet ovat alun perin näyttäneet. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 20. Merikeskus Vellamo. Museon näyttelyissä on nähtävillä samanlaista mahtipontisuut-
ta ja rohkeaa värien käyttöä kuin arkkitehtuurissa. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 21. Esteettömyys ja moniaistisuus Vellamossa. Haptista tekemistä, pistekirjoitusta, epä-
suora valaistus ja pienet korokkeet. (Viitikko 2016.) 
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Kuva 22. Vellamon näyttelykeinot. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 23. Yhteyskaavio museorakennuksen nykytilasta. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 24. Museon aula ja vastaanotto (Elmnäinen 2015). 
 
Kuva 25. Galleria (Viitikko 2015). 
 
Kuva 26. Museonäyttelyä kahvion vieressä (Viitikko 2015). 
 
Kuva 27. Museonäyttelyä toisessa kerroksessa (Viitikko 2016). 
 
Kuva 28. Verstas ja kattilahuone kellarissa (Viitikko 2016). 
 
Kuva 29. Toimintojen sijoittuminen rakennuksessa. Vasemmalla on kellarikerros, keskellä si-
säänkäyntikerros ja oikealla yläkerta. Tarkempi tila-analyysi pinta-aloineen on liitteenä 3. (Vii-
tikko 2016.) 
 
Kuva 30. Luonnos esittää gallerian suunnitellun tilasarjan luonteen. Vasemmalla on nykyinen 
galleria, keskellä kattilahuoneen parvi ja oikealla ikkunaton takahuone. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 31. Museorakennuksen arkkitehtuurille tärkeitä säilytettäviä elementtejä: tilajärjestys ja 
näkyvä rakenteellisuus materiaaleineen ja pintoineen, koristeelliset elementit, ovet, portaikot, 
ikkunat, valaisimet. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 32. Kellarikerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 2016.) 
 
Kuva 33. Ensimmäisen kerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 
2016.) 
 
Kuva 34. Toisen kerroksen tilankäyttövariaatiot. Tarkempi kuva liitteessä 4 1/2. (Viitikko 
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Julkisivut 
1:100

Rakennustoimenpide

Nykytila

Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo

ullaviit@outlook.com 050 917 2877

1/4

1:100

04/04/2016

Rakennuksen numero | Rakennustunnus

Kaupunginosa | Kylä Kortteli | Tila Tontti | RNro

Kohteen tiedot

Piirtäjä | Yhteystiedot

Vastuullinen suunnittelija | Allekirjoitus Päiväys Tiedosto

Nro

Tasokoordinaattijärjestelmä | Korkeusjärjestelmä

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

MittakaavaPiirustus | Sisältö

MuutosPiirustus | TunnusTyönro

Juupajoki | Korkeakoski

Julkisivut

Mittauspiirustus

101002

SIS ARK
Suunnitteluala
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Piirustuslaji

MittakaavaPiirustus | Sisältö

MuutosPiirustus | TunnusTyönro

Juupajoki | Korkeakoski

Pohjapiirustus

Mittauspiirustus

102002

SIS ARK
Suunnitteluala
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 LIITE 2 1/2
Referenssikohteiden analyysi: 

tarkistuslista

REFERENSSIKOHTEIDEN ANALYYSI

Kohde/Kunta:

Haastateltava henkilö:

ESTEETTÖMYYS Kyllä Ei Huomioita

Esteetön

Pääsisäänkäynti

Luiska

Kynnyksiä

Portaita

Hissi

Koko näyttely esteetön

Miten muuten liikuntaesteiset on huomioitu?

Miten heikkonäköiset/näkövammaiset on huomioitu?

Miten muuten erityisryhmät on huomioitu?

Mikä on esteettömyyden merkitys/kysyntä kohteessa? (1-5)

NÄYTTELY Kyllä/Osin Ei Huomioita

Vitriinit

Avohyllyt

Muu näyttelykalustus

Video

Audio

Kuvaprintit

Esittelytekstit

Opas käytettävissä

Esineisiin saa koskea

Aistit: näkö

kuulo

haju

maku

tunto

Erityisesti lapsille Ikä?

Interaktiivisuus

Oheistoimintaa

Miten näyttely on pyritty tekemään nykyaikaiseksi ja herättämään vierailijan kiinnostus?

Miten näyttelyä on kehitetty erityisesti viimeaikoina?

Mikä on oheistoimintojen merkitys kohteessa?



RAKENNUSHISTORIA Kyllä/Osin Ei Kyllä/Osin Ei Huomioita

Historiallinen rak.

Alkuperäiskunnossa

Korjattu

Uudistettu

Restauroitu/entisöity

Vanhan tilalle rakenn.

Uudisrakennus

Arkkiteht. kiinnostava

Kultt.ympär.:lle tärkeä

Rakennuksen arvostus

Julkisivu Sisätilat

Rak.hist elementtien

hyödyntäminen Kyllä/Osin Ei

näyttely

toiminta

Miten rakennuksen historia on huomioitu?

Mitä elementtejä on säilytetty?

Mitä elementtejä on poistettu/piilotettu/jouduttu luopumaan ja miksi?

Huomioita

 LIITE 2 2/2
Referenssikohteiden analyysi: 

tarkistuslista



 
 

TILAJÄRJESTYS: NYKYTILA 

 

 

2. krs 

Museo 199 m2 
- josta huonelavastukset 33 m2 
(Ullakko + varasto) 

 

 

 

 

 

1. krs 

Pääsisäänkäynti 
Aula 135 m2 
Galleria 41 m2 
Kahvio 51 m2 + museo 80 m2 

 

 

 

 

0. krs 

Verstas 131 m2 
(Varasto, pannu- 
huone 24 m2 + parvi) 

 

 

- Porrashuoneet 25 m2 
- WC-tilat 9 m2 

- Varastoja tai tyhjiä tiloja  
24 + 41 + 24 + 24 = 113 m2 

Yhteensä 808 m2  

LIITE 3
Tila-analyysi:

toimintojen sijoittuminen rakennuksessa



 
 

TILAJÄRJESTYS: LUONNOKSIA TILANKÄYTÖSTÄ / VAIHE 1: Kellarikerros 

 

 

Museo + varasto / tekninen tila 

> museonäyttelyllä tuskin tarvetta näin 
paljoon tilaan (yhdistettynä muihin 
kerroksiin) 

 

 

Museo + galleriaparvi  
+ varastot / tekninen tila 

 

 

 

Aula + toimisto/varasto +  museoparvi  
+ varasto/tekninen tila 

> tai kerho-/kokoustila aulan sijaan? 

 

 

Aula-galleria + galleriaparvi  
+ varasto/tekninen tila 

> tai kerho-/kokoustila aula-gallerian  
sijaan? 

 

 

Aula + galleria (+ galleriaparvi ) 
 

  

 
 

TILAJÄRJESTYS: LUONNOKSIA TILANKÄYTÖSTÄ / VAIHE 1: 1. kerros 

 

 

Aula + galleria + galleriaparvi  
+ museo 

 

 

 

 

Aula-galleria + galleriaparvi 
+ toimisto/kauppa  (ent. galleriassa)  
+ museo 

> galleriasta tulee hajanainen ja arvokkuus 
kärsii muuhun integroinnista 

 

 

Aula  
+ museo  (ent. galleriassa)  
+ galleria (ent. kahvio) 
+ varasto 

> varasto esteettömän ja mielenkiintoisen 
tilan hukkaamista, museohuone eristyksissä 
muusta näyttelystä 

 

 

Miksi pääsisäänkäynti syytä olla keskikerroksessa? 

- kellarikerroksen ovi piilossa 

- parempi mahdollisuus hallita eri toimintoja yhdeltä palvelupisteeltä 

- mahdollisuus sijoittaa osa museonäyttelystä samaan kerrokseen sisäänkäynnin kanssa 
(esteettömyys)  

 
 

TILAJÄRJESTYS: LUONNOKSIA TILANKÄYTÖSTÄ / VAIHE 1: 2. kerros 

 

 

Ullakkovarasto 
+ museo + varasto 

 

 

 

Ullakkomuseo  
+ museo + varasto 

 

 

 

Museo  
+ galleria 
+ varastot 

> galleria tärkeä olla esteetön ja 
keskeisellä sijainnilla, siis 
alakerrassa! 

  

Museo  
+ työpaja-/kerho-/kokoustila 
+ varastot 

> "museon läpi" kerhotilaan riski 
museolle? 

 

Työpaja-/kerho-/kokoustila 
+ museo  
+ varastot 

> museon loppu jää "nurkkaan 
piiloon" 

  

LIITE 4 1/2
Luonnoksia: tilajärjestys
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Luonnoksia: tilajärjestys

 
 

TILAJÄRJESTYS: KEHITYSLUONNOKSIA / VAIHE 2 

 

 

 

2. krs 

Museo 
Kerhotila + varasto 
Ullakko varastona 

 

 

 

 

1. krs 

Pääsisäänkäynti 
Aula 
Laajennettu galleria 
Museo 

 

 

 

 

0. krs 

Museo 
Varastot ja tekninen 
tila 
Galleriaparvi 

 

  

 
 

TILAJÄRJESTYS: KEHITYSLUONNOKSIA / VAIHE 2 

 

 

 

2. krs 

Museo + varasto 
Ullakko varastona 

 

 

 

 

1. krs 

Pääsisäänkäynti 
Aula 
Laajennettu galleria 
Museo 

 

 

 

 

 

0. krs 

Kerhotila 
Varastot ja tekninen 
tila 
Galleriaparvi 

  

 
 

TILAJÄRJESTYS: KEHITYSLUONNOKSIA / VAIHE 2 

 

 

 

2. krs 

Museo + varasto 
Ullakko varastona 

 

 

 

 

1. krs 

Pääsisäänkäynti 
Aula 
Laajennettu galleria 
Museo 

 

 

 

 

0. krs 

Museo 
Varastot ja tekninen tila 
Galleriaparvi 
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Tunnelmakartta



LIITE 6 
Luonnoksia: tilat ja kalusteet



Rakennustoimenpide
Muutos

Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo

ullaviit@outlook.com 050 917 2877

1/6

1:100

04/04/2016

Rakennuksen numero | Rakennustunnus

Kaupunginosa | Kylä Kortteli | Tila Tontti | RNro

Kohteen tiedot

Suunnittelija | Yhteystiedot

Vastuullinen suunnittelija | Allekirjoitus Päiväys Tiedosto

Nro

Tasokoordinaattijärjestelmä | Korkeusjärjestelmä

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

MittakaavaPiirustus | Sisältö

MuutosPiirustus | TunnusTyönro

Juupajoki | Korkeakoski

Pohjapiirustus

Työpiirustus

201002

SIS ARK
Suunnitteluala
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Pohjapiirustus 
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Rakennustoimenpide
Muutos
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Rakennuksen numero | Rakennustunnus

Kaupunginosa | Kylä Kortteli | Tila Tontti | RNro

Kohteen tiedot

Suunnittelija | Yhteystiedot

Vastuullinen suunnittelija | Allekirjoitus Päiväys Tiedosto

Nro

Tasokoordinaattijärjestelmä | Korkeusjärjestelmä

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

MittakaavaPiirustus | Sisältö

MuutosPiirustus | TunnusTyönro

Juupajoki | Korkeakoski

Pohjapiirustus

Työpiirustus

201002
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Suunnitteluala

Rakennustoimenpide
Muutos

Koskenjalan Kenkä- ja nahkamuseo
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1/6

1:100

04/04/2016

Rakennuksen numero | Rakennustunnus

Kaupunginosa | Kylä Kortteli | Tila Tontti | RNro

Kohteen tiedot

Suunnittelija | Yhteystiedot

Vastuullinen suunnittelija | Allekirjoitus Päiväys Tiedosto

Nro

Tasokoordinaattijärjestelmä | Korkeusjärjestelmä

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

MittakaavaPiirustus | Sisältö

MuutosPiirustus | TunnusTyönro

Juupajoki | Korkeakoski

Pohjapiirustus

Työpiirustus

201002

SIS ARK
Suunnitteluala
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01 museoverstas
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen maalaus
  Tikkurila G497

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/ohut rappaus valkoinen maalaus
 (maalattu) Tikkurila G497

Pilarit, palkit metalli (maalattu) valkoinen  .

Ovet metalli (maalattu) punainen  .

 Kalusteissa       

Korokkeet koivuvaneri koivu  .
ym. näyttely- massiivimänty mänty kirkas vaha
kalusteet osb-levy puu  .
 kalustelevy valkoinen/musta maalaus
  Tikkurila G497/Y497
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02 arkisto/toimisto
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen maalaus
  Tikkurila G497

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/betoni/rappaus valkoinen maalaus
  Tikkurila G497.  .

Ovet metalli (maalattu) punainen  .

 Kalusteissa       

Työpisteen koivuvaneri koivu kirkas lakka (himmeä) .
kalusteet tammi  tammi, musta 

Varastohyllyt metalli harmaa
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03 kattilahuone
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni  betoni  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät tiili/betoni/rappaus betoni  (yläosa)
  +valkoinen maalaus
  Tikkurila G497  (alaosa 2,5 m asti)
  +vihreä  
  Tikkurila V447  (alaosa 0,8 m asti).
 
Ovet metalli (maalattu) punainen  . 

Putket metalli (maalattu) vaaleanruskea  .  .

 Kalusteissa       

Lämmitys- metalli metalli  .
kattila 
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11 museo1
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen maalaus
  Tikkurila G497 

Lattia betoni (muovimatto) betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/ohut rappaus valkoinen maalaus
 (maalattu) Tikkurila G497

Pilarit, palkit metalli (maalattu) valkoinen  .

Ovet metalli (maalattu) harmaa  .

 Kalusteissa       

Ikkunaistuin mänty lakattu mänty  .
(olemassa oleva)   
+ istuintyynyt nahka ruskea nahka  .

Korokkeet teräsputki,  kiiltävä musta  .
ym. näyttely-  RAL 9005, 
kalusteet koivuvaneri/osb-levy koivu/puu kirkas vaha 
 kalustelevy valkoinen/musta maalaus 

  Tikkurila G497/Y497

11
 M

us
eo

ha
lli,

 1
. k

rs
4/

12

LIITE 8 2/6
Materiaaliluettelo



ul
la

vi
it@

ou
tlo

ok
.c

om
05

0 
91

7 
28

77
04

/0
4/
20

16
M

A
TE

R
IA

A
LI

LU
ET

TE
LO

00
2-

30
1

12 galleria
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät tiili/rappaus valkoinen maalaus
 (maalattu) Tikkurila G497

Ovi metalli (maalattu) punainen  .

 Kalusteissa       

Istuin- koivu/koivuvaneri,  koivu,  kirkas lakka
kalusteet   (himmeä)
 (teko)nahka musta

Korokkeet kalustelevy valkoinen maalaus
ym. näyttely-  Tikkurila G497
kalusteet
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13 parvi
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni  betoni  .

Lattia mäntylauta vihreä maalaus, kirkas lakka
  Tikkurila V447 (puolihimmeä)

Seinät tiili/rappaus betoni  .
 
Ovet metalli (maalattu) punainen/harmaa  . 

Putket metalli (maalattu) vaaleanruskea  .  .

 Kalusteissa       

Kaide metalli (alumiini/teräs) valkoinen  .
  RAL 9016  .
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14 "pimiö"
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni  betoni  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät tiili/rappaus betoni  .

Ovi metalli (maalattu) punainen  .

Luukku puu (maalattu) vaaleanruskea maalaus
 . Tikkurila X308

 Kalusteissa       

Istuin- koivu/koivuvaneri,  koivu,  kirkas lakka
kalusteet   (himmeä)
 (teko)nahka musta

Korokkeet kalustelevy musta maalaus
ym. näyttely-  Tikkurila Y497
kalusteet
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15 aula
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Lattiarailojen koivuvaneri (metalli) koivu kirkas lakka
peitekannet   (himmeä)

Seinät  tiili/rappaus valk. Tikkurila G497 maalaus
 (maalattu) +vihreä Tikkurila V384 (infon taustaseinä)
  
Pilarit betoni (maalattu) valk. Tikkurila G497 maalaus
  +vihreä Tikkurila V384 (alaosa 1,2 m asti)

Ovet metalli (maalattu) punainen/harmaa  .

 Kalusteissa       

Infotiski massiivitammi/ tammi kirkas vaha
 tammiviilutettu levy

Myymälä osb-levy puu kirkas vaha

Kahvio koivu,  koivu,  kirkas lakka (himmeä)
 tammi tammi, musta 
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25 museo2 - ISO SALI

 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/rappaus valkoinen maalaus
 (maalattu) Tikkurila G497

Pilarit betoni (maalattu) valkoinen maalaus  .
  Tikkurila G497

Ovi metalli (maalattu) punainen  .

 Kalusteissa       

Korokkeet koivuvaneri koivu  .
ym. näyttely- massiivimänty mänty kirkas vaha
kalusteet kalustelevy musta  maalaus
  Tikkurila Y497

Istuin- tammi  tammi, musta  .
kalusteet kangas beige Figaro-FR 04 Nutria, 
   Orient Occident  
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25 museo2 - PIKKU SALI

 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/rappaus valkoinen maalaus
 (maalattu) Tikkurila G497

Kopin seinä puu (maalattu) vihreä maalaus
  Tikkurila V447

Ovi metalli (maalattu) punainen  .

 Kalusteissa       

Korokkeet koivuvaneri koivu  .
ym. näyttely- massiivimänty mänty kirkas vaha
kalusteet kalustelevy musta  maalaus
  Tikkurila Y497
 lautapanelointi valkoinen maalaus
  Tikkurila G500
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porrashuoneet
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu) valkoinen maalaus
  Tikkurila G497  .

Lattia betoni betoni hionta, kirkas lakka
   (puolikiiltävä)

Seinät  tiili/rappaus (maalattu valkoinen maalaus
 valkoinen+ruskea) Tikkurila G497 
  +vihreä (alaosa 1,2 m asti)
  Tikkurila V447

Ovet metalli (maalattu) punainen/harmaa  .

 Kalusteissa       

Käsijohde metalli (maalattu) vaalea  .
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Wc:t
 Pinta Materiaali (ennen) Väri Käsittely|toimenpide 

Katto betoni (maalattu, valkoinen maalaus
 sininen) Tikkurila G497  .

Lattia 6-kulmainen laatta valkoinen  .
  (tarvitt. uusitaan: 6-kulmainen valkoinen matta
  Ito Examatt Esagona 17.1x15, Laattapiste)

Seinät  tiili/rappaus (maalattu valkoinen maalaus
 valkoinen+ruskea) Tikkurila G497 
  +vihreä (alaosa 1,2 m asti)
  Tikkurila V384
 laatta 14.7x14.7 valkoinen matta (altaan takana)
 PCE Branco Satinado 
 (Laattapiste)

Wc-kopit osb-levy puu kirkas vaha

 Kalusteissa       

Wc-kalusteet  valkoinen 

Allaskaappi  osb-levy, koivuvaneri puu, koivu kirkas vaha
ja -taso .
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 Tunnus Kaluste | Määrä Tiedot    

 
1/

3

 Hyllyt

H1 Näyttelykaluste/hylly,  ks. kalustepiirustus
 matala K1260xL1090xS425 mm
 31 kpl metalli (musta), koivuvaneri

H2 Näyttelykaluste/hylly,  ks. kalustepiirustus
 korkea K2120xL1090xS425 mm
 15 kpl metalli (musta), koivuvaneri

H3, H4 Varastohylly eri kokoisia, tarpeen mukaan
 11+ kpl esim. K1800xL1400xS500 mm
  metalli (harmaa)

H5 Myymäläkaluste ks. kalustepiirros
 3 kpl K1650xL1000xS440 mm
  osb-levy

 Pöydät ja korokkeet

P1 Näyttelykoroke, ks. kalustepiirustus,
 L-muoto K428xL1050xS420 mm
 14kpl mänty/kuusi/koivuvaneri

P2 Näyttelykoroke, eri kokoisia, tarpeen mukaan
 suorakaide esim. K562xL1050xS700 mm
 13 kpl kalustelevy (valk/musta)

P3 Näyttelykoroke, eri kokoisia, tarpeen mukaan
 muu muoto esim. K562xL1800xS700 mm
 6 kpl kalustelevy (valk/musta)/
  osb-levy

P4 Työtaso K750xL6450xS600 mm
 1 kpl koivuvaneri

P5 Pöytä, olemassa oleva puutyöpöydät, lasten pöytä, 
 5kpl sohvapöytä

P6 Vastaanotto-/neuvontatiski ks. kalustepiirustus,
 1 kpl tammi/tammiviilu

P7 Kahvilapöytä K730xL900xS800 mm
 4 kpl koivu, valurauta (neliö 
  jalkalaippa)

P8 Pöytä, kokous/työpaja K750xL1200xS600 mm
 3 kpl koivuvaneri

P9 "Tehtaan työpöytä" olemassa olevien mukaan,  
 1 kpl noin K850xL2400xS600
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 Tunnus Kaluste | Määrä Tiedot (mitat KxLxS)    
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 Sermit ja seinäkkeet

S1 Näyttelykaluste, sermipari ks. kalustepiirustus
 10 kpl K1675xL1200xS660 mm
  koivuvaneri/osb-levy

S2 Näyttelykaluste, sermi ks. kalustepiirustus
 8 kpl K1675xL1200xS330 mm
  koivuvaneri/osb-levy

S3 Näyttelykaluste, sermi ks. kalustepiirustus
 8 kpl K1675xL1000xS330 mm
  koivuvaneri/osb-levy

S4 Seinäke, kuva ks. kalustepiirustus
 4 kpl K2200xL700 mm
  koivuvaneri/kalustelevy,
  printti

S5 Verho/ikkunateippaus,  K2200xL700 mm
 kuva kangas (valk) tai ikkuna-
 3 kpl teippaus, printti 

 Tuolit 

T1 BoConcept London Chair  K820/460xL450xS500 mm
 30 kpl tammi, tammiviilu (musta petsi) 

T2 Jakkara, olemassa oleva
 3 kpl

T3 Kilta-tuolit musta/vaaleanruskea
 (olemassa olevat) (uudelleenverhoiltu: 
 9 kpl Figaro-FR 04 Nutria, 
  Orient Occident)
  K760/460xL640xS640 mm

T4 Penkki eri kokoisia, tarpeen mukaan
  esim. K430xL1800xS500 mm
  koivuvaneri, (teko)nahka (musta)

 Muu t kalusteet ja varusteet

V1 Ido Seven D -wc K890/460xL360xS650 mm
 4 kpl 

V2 Ido Glow -pesuallas L500xS360 mm
 2 kpl 

V3 Istuintyyny K45xL590xS385 mm
 10 kpl ruskea (teko)nahka

LIITE 11 1/2
Kaluste- ja varusteluettelo
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V4 Naulakko, olemassa oleva valkoinen (RAL 9016)
 1 kpl

V5 Lokerikko K1200xL850xS450 mm
 1 kpl koivuvaneri

V6 Pienoismallivitriini koko tarpeen mukaan, 
 1 kpl esim. K1200xL1500xS1000 mm
  koivuvaneri, lasi

V7 AV-tekniikka

V8 Valaisin/kattokruunu, 
 olemassa oleva
 2kpl

V9 Mallitorso, olemassa oleva metalli
 2 kpl

 Lavastukset   

L1 Lavastus: työläisen koti
 - olemassa olevia sänky, kaappi, höyläpenkki,
  pöytä, tuoli (3kpl), hella,     
  työtaso, astiahylly, seinä-
  kaappikello, matto (2kpl),     
  mallinukke (3kpl),vaatteet

L2 Lavastus: työläisen koti 
 - olemassa olevia sänky, yöpöytä, peililipasto,  (Seinäväri 
  vinyylisoitin, kehto, ompelu- Tikkurila G500) 
  konepöytä, pöytä, tuoli (3kpl),  (Koroke
  kamiina, matto, mallinukke,  Tikkurila Y497)
  vaatteet, kattovalaisin,  
  seinävaate
  
L3 Lavastus3: tehtaanjohtajan työhuone 
 - olemassa olevia kaappi, työpöytä, tuoli, malli-   
  nukke, vaatteet, valaisin,   
  taulut
    (Seinäväri
    Tikkurila V447)

 Tunnus Kaluste | Määrä Tiedot (mitat KxLxS)    

 
3/

3
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 Tunnus Valaisin  | Määrä Tiedot    

POS1 Teollisuusvalaisin Olemassa oleva, paikallaan
 40 kpl

POS2 Teollisuusvalaisin Olemassa oleva, siirretty
 16 kpl

POS3 DTI LED Type 1, LED | IP20 | 4000K | 17W | 
 Fagerhult Ra (CRI) ≥ 80 | kattopintaan 
 5 kpl asennus | P1365xL141 mm | 
  29462-402

POS4 Discovery Evo,  LED | IP44 | 4000K | 15W | 
 Fagerhult Ra (CRI) ≥ 80 | kattopintaan  
 5 kpl asennus | Ø 400 mm | 57725-402

POS5 Yleisvalaisin,  Loisteputki
 olemassa oleva 
 4 kpl

POS6 3-vaihekisko (17 m) musta
 +
 Marathon Glow G2,  LED | IP20 | 4000K | 29W | 
 Fagerhult Ra (CRI) 90 | 400 mm | musta, 
  68161 

POS7 3-vaihekisko (15 m) valkoinen
 +
 Marathon Glow G2,  LED | IP20 | 4000K | 29W | 
 Fagerhult Ra (CRI) 90 | 400 mm | valkoinen, 
  68160

POS8 3-vaihekisko (105 m) valkoinen
 +
 Litin AC, LED | IP20 | 4000K | 10W | 
 Molto Luce Ra (CRI) >80 | Ø 90 mm  
  L130 x K31/82 mm | valkoinen, 
  21-120145

POS9 3-vaihekisko (8 m) valkoinen
 +
 Tube, LED | IP23 | 4000K | 6,2W | 
 BPM Lighting Ra (CRI) >80 | Ø 85 mm  
  K185 mm | valkoinen, 
  9050.18.W-G.D40.4K

POS10 Näytteyvalaisin, esim. LED-nauha 4000K
 kalusteeseen integroitu

POS11 Amp, Normann Copenhagen E14 | 25W | Kattopintaan 
 9 kpl asennus | Ø 112 mm x K260 mm | 
  savu/musta, 502118

LITIN AC
Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit HV-LED

Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom

Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA

Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Kompatibel mit Volare Diretta und 3-PH-Schiene

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight

White, black, silver matt or chrome finish

Glossy flush mount PMMA diffuser

Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Suitable for Volare Diretta or 3phase track

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase

Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo

Diffusore satinato rasato in PMMA

Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°

Compatibile con Volare Diretta o binario trifase

Projecteur en LED à tension de red pour rail triphase

Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome

Diffuseur satiné ramassé en PMMA

Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°

Compatible avec Volare Diretta ou rail triphase

TRIAC (Phasenan-/abschnitt) dimmbar

TRIAC (leading-edge/trailing-edge phase) dimmable

W3   = LED 3000K
W4   = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 066 - 069

3-phase track system: Page 066 - 069

Volare Diretta Schienensystem: Seite 062 - 065

Volare Diretta track system: Page 062 - 065

IP 20   

LITIN AC 10W
SYS 10W · 220-240V AC · CRI >80 · 11kWh / 1000h 

PASSIVE COOLING · Binning SDCM 3

   Volare diretta Adapter / Volare diretta adapter

 

21-220191 C   W3    flood

21-220194 SM   W3    flood  

21-220195 W   W3    flood  600lm  

21-220196   S   W3    flood  

21-220141 C   W4    flood

21-220144 SM   W4    flood 

21-220145 W   W4    flood  600lm  

21-220146   S   W4    flood

Visualisation: nonstandard.at

LITIN AC 10W
SYS 10W · 220-240V AC · CRI >80 · 11kWh / 1000h 

PASSIVE COOLING · Binning SDCM 3

   Euroadapter 3-Phasen / 3 phase track adapter

 

21-120194 SM   W3    flood  

21-120195 W   W3    flood  600lm  

21-120196   S   W3    flood  

21-120144 SM   W4    flood 

21-120145 W   W4    flood 600lm  

21-120146  S   W4    flood

Ø 90 130

3
1

8
2

350° 90°

Ø 90 103

3
1

8
5

350° 90°

A A
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 Tunnus Valaisin  | Määrä Tiedot    

POS12 Amp, Normann Copenhagen E14 | 25W | Kattopintaan 
 9 kpl asennus | Ø 140 mm x K170 mm | 
  savu/musta, 502116 

POS13 Litin AC, LED | IP20 | 4000K | 10W | 
 Molto Luce Ra (CRI) >80 | Kattopintaan 
 19 kpl asennus | Ø 90 mm  
  K31/68 mm | valkoinen, 
  21-320145

POS14  Pari LED LED | IP43 | 3000K | 21W | 
 Molto Luce Ra (CRI) >80 | Seinäpintaan 
 2 kpl asennus | P900xL40xK80 mm | 
  valkoinen, 576-0295

POS15 Loft D6000 60W | Ø 150 mm K600 mm |  
 Jieldé (Vepsäläinen) matta musta RAL 9011
 11 kpl
 
POS16 Seinävalaisin,  
 olemassa oleva t. sen tyylinen
 12 kpl

LIITE 14
Valaisinluettelo
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