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1. Johdanto 

 

Historiaa on toisinaan kuvattu ihmiskunnan muistiksi. Samaisen määritelmän on 

ansainnut myös museolaitos.
1
 Suomessa on ollut yli sadan vuoden ajan niin harrastajien 

kuin ammattilaistenkin perustamia ja hoitamia museoita. Museoita on perustettu halusta 

suojella yhteistä ja omaa menneisyyttä, mutta myös halusta rakentaa yhteistä ja omaa 

menneisyyttä. Museon määritteleminen muistiorganisaatioksi onkin varsin osuva. 

Muisti on valikoiva, jopa valehteleva. Menneet tapahtumat, tunteet ja tunnelmat 

tallentuvat näennäisen epäloogisesti mieleemme. Kerratessa yhteisiä muistoja ystävän 

kanssa saatamme huomata, että hän muistaakin täysin toisin kuin itse muistamme. 

Museon ja historian roolin yhteiskunnan muistina voisi ajatella olevan samanlainen – 

valikoiva, unohtelevainen ja jopa vääristelevä! Muistamme sen, mikä on muistelun 

hetkellä merkitsevää ja olennaista.
2
 

 

1.1. Tutkielman lähtökohdat 

 

Elämme laajentuvassa historiallisessa kulttuurissa, jossa historiaa tehdään sellaisistakin 

menneisyyden tapahtumista, joita ei menneisyydessä olisi rekisteröity historiallisesti 

merkittäviksi.
3
 Elinympäristömme on täynnä jälkiä menneisyydestä ja niistä jäljistä 

rakennettuja tulkintoja - historiaa.
4
 Historiaa ei ole, ellei sitä tuoteta, tulkita ja rakenneta 

menneisyydestä. Historia on menneen konstruktio, ei tarkka jäljennös siitä mitä 

tapahtui. Historia on toisaalta kuitenkin aina enemmän kuin menneisyys, sillä kertojan 

puheenvuoro tuo keskusteluun väistämättä sellaisia sanoja ja äänensävyjä, joita siinä ei 

aiemmin ole ollut.
5
 Museot ja museonäyttelyt ovat osa menneisyyden tulkitsemista ja 

historian tuottamista.
6
 Museoiden ja museonäyttelyiden aiheiksi valikoituvat teemat  

 

                                                 
1
Sola 1997, 23, 33-34, 285; Kostet 2000, 14; Aurasmaa 2002; Museot-sivusto, Mikä on museo?. 

12.4.2008. 
2
 Lowenthal 1985, 26, 218. 

3
 Samuel 1999, 25. 

4
 Kalela 2001, 11; Ahonen 2002, 66-67; Torsti 2003, 47, Hentilä 2001, 27. Menneisyyden jäljistä 

historian tuottamisesta ks. lisäksi Arola 1992, 163-164. 
5
 Lowenthal 1985, 214-215. 

6
 Mm. Ahonen 1998, 17.  
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kertovat kuitenkin enemmän nykypäivän valinnoista kuin menneestä.
7
  

 

Yliopistossa opiskelemieni historia- ja kulttuuriopintojen ohella olen päätynyt erilaisiin 

työtehtäviin museoalalle ja herännyt pohtimaan, miksi yksi iso, menneisyydestä 

tulkintoja tuottava instituutio, museo, on jäänyt lähes huomiotta 

historiantutkimuksessa.
8
 Museot nähdään monesti omassa maailmassaan elävinä 

laitoksina, vaikka museot ovat osa yhteisöjensä historian julkista käyttöä sekä 

historiakulttuuria: niitä tapoja ja malleja, joilla mielikuvia menneestä tuotetaan, 

uusinnetaan ja ylläpidetään.
9
  

 

1.2. Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen pro gradu –tutkielmassani sitä millaista yhteiskunnallista historiakulttuuria 

museoiden perustamiset ovat luoneet ja olleet osa. Tartun aiheeseen tarkastelemalla 

pääkaupunkiseudulla viimeisen 135 vuoden aikana olleita kulttuurihistoriallisia 

museoita. Kulttuurihistoriallisen museon käsite on laaja. Se sisältää museot, joiden 

kiinnostuksen kohteena on laajasti sanottuna kaikki inhimillisen toiminnan alueet, ja 

joiden kiinnostuksen ulkopuolelle jäävät taide ja luonnonhistorialliset kohteet.
10

  

 

Tutkielmani rajaus pääkaupunkiseutuun käsittää Espoon, Vantaan ja Helsingin 

suuralueen. Erityisen pääkaupunkiseudusta tekee sen valtiollinen luonne. Helsinki ei ole 

vain kaupunki, vaan valtion pääkaupunki, valtakeskittymä, mikä näkyy mm. 

Helsingissä sijaitsevien valtiollisten instituutioiden ja rakennusten runsautena verrattuna 

muuhun Suomeen.
11

 Espoon, Vantaan ja Helsingin käsittelemistä yhtenä 

tutkimusalueena tukevat niin tutkimusekonomiset syyt kuin tutkielman aikajännekin: 

Helsingin, Espoon ja Vantaan rajat ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana 

puoleen ja toiseen.  

                                                 
7
 Ajatus siitä, että kaikki menneisyyden tulkinnat ovat oman aikamme historiaa, ja että historiaa tehdään 

siitä, mikä on muistamisen arvoista, esiintyy monella tutkijalla. Ks. esim. Lowenthal 1985, 26, 186, 194, 

218, 263; Groot 2009, Ahonen 1998, 24-25; Louekari ym. 2004, 9; Hentilä 2001, 29; Heinonen ym. 1996, 

41-42, 63; Kalela 2001, 18. 
8
 Aronsson 2000, 15; Torsti 2003, 27-28. 

9
 Historiakulttuurin määritelmistä ks. mm. Hentilä 2001, 32; Salmi 2001, 134; Torsti 2003, 23; Aronsson 

2004, 17-18. 
10

 Käytän termiä kulttuurihistoriallinen erotuksena historiallisesta, sillä kaikki museot ovat 

perusluonteeltaan historiallisia. Ks. esim. Kostet 2000, 21 
11

 Kervanto Nevalinna 2003, 345; Wäre 2003, 372. 
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Tutkielmani rajausten puitteissa kysyn millaisia kulttuurihistoriallisia museoita 

pääkaupunkiseudulle on perustettu? Millaiset teemat eivät ole olleet museon arvoisia? 

Miten museon perustamista on omana aikanaan perusteltu? Oletuksenani on ollut, että 

se mille aiheelle, ilmiölle tai asialle on perustettu oma museo, kertoo jotakin ajasta, 

jolloin museo on perustettu. Jotta jokin ilmiö saisi oman museon, täytyy asian olla 

jollain tapaa jollekin tietylle yhteisölle kulttuurisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti tai 

poliittisesti olennainen. Tutkin, onko pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisissa 

museoissa huomattavissa ajallisesti jonkinlaista aaltoa sen suhteen millaisille aiheille 

on perustettu oma museo. Museolaitosta pidetään Suomessa 1800-luvun ilmiönä.
12

 

Suomessa 1800-luvulla syntysanansa saaneita kansallisia museoita voidaan pitää osana 

valtion ja kansan projektia, joka liittää suomalaisuuden osaksi historian suurta 

kertomusta.
13

 Kysynkin ovatko pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot osa 

yhteisen menneisyyden luomista ja suurta kertomusta ja jos ovat, niin murtuuko tai 

pirstaloituuko kertomus tultaessa nykypäivään? Etsimällä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, pyrin samalla hahmottamaan sitä millaista historiakulttuuria 

museot ovat olleet luomassa ja olemassa osana.  

 

Tutkielmani rakenne etenee historian käyttöä ja läsnäoloa yhteiskunnassa pohtivasta 

teoriaosuudesta kohti pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kenttää 

esittelevää osiosta sekä esimerkkitapausten analyysiä millaisille teemoille on kulloinkin 

perustettu museo. Luvussa 2 esittelen tutkielmassa käyttämäni aineistot ja kerron miten 

aineistoja on käsitelty ja millaisia menetelmiä siihen on sovellettu. Luvussa 3 paneudun 

työn kannalta olennaiseen teoreettiseen viitekehykseen historian käytöstä ja sen 

käsitteellistämisestä sekä esittelen käyttämiäni käsitteitä edeltävän tutkimuksen valossa. 

Luvussa 4 pohdin museoiden historiaa ja yhteiskunnallisia rooleja eurooppalaisesta ja 

suomalaisesta näkökulmasta sekä asetan tutkimani pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistorialliset museot osaksi museoiden historiaa Suomessa. Luvussa 5 

hahmottelen pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kenttää ja jäsennän 

määrällisesti ja ajallisesti museoiden perustamista ja museoiden katoamista 

museokentältä. Luvussa 6 analysoin neljän esimerkkiteeman kautta millaisia ovat olleet 

eri aikoina pääkaupunkiseudulle perustetut kulttuurihistorialliset museot ja asetan 

esimerkkiteemat oman aikakautensa kontekstiin. Lisäksi pohdin sitä, miten museoiden 

                                                 
12

 Heinonen ym. 1996, 33-37. 
13

 Korhonen 1989, 103-106; Fewster 2003, 57-58. 
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perustamistarvetta on omana aikanaan perusteltu. Loppupäätelmissä, luvussa 7, kokoan 

yhteen tutkielmani pääasiallisen annin.  

 

2. Tutkimusaineistot ja -menetelmät 
 

Tutkielmani kattaa kaiken kaikkiaan 94 kulttuurihistoriallista museokohdetta 

pääkaupunkiseudulta viimeisen 135 vuoden aikana. Vanhin museo on perustettu vuonna 

1875 ja uusin vuonna 2006.
14

 Työni ensimmäisessä vaiheessa tarkastelen sitä millaisille 

ilmiöille on perustettu oma museo eri aikoina. Työn toisessa vaiheessa olen analysoinut 

tarkemmin neljän erilaisen esimerkkiteeman kautta museoiden perustamisessa 

tapahtuneita ajallisia muutoksia ja perusteluja museoiden perustamiselle. Päästäkseni 

käsiksi tutkimuskysymyksiini olen aloittanut tutkimusaineiston keruun koostamalla 

yhteen mitä ja millaisia kulttuurihistoriallisia museoita pääkaupunkiseudulla on 

ylipäänsä ollut. Yksiselitteistä koostetta museoista ei ole ollut saatavissa yhdestä 

lähteestä, joten olen nojannut työssäni useamman tahon tietoihin. Etsiessäni tietoa mitä 

ja millaisia kulttuurihistoriallisia museoita pääkaupunkiseudulla on ollut, olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, koska museo on perustettu ja avattu, kauan se on ollut 

olemassa ja miten se itse määrittelee tehtävänsä. Koosteen muodostamisen ohessa olen 

luokitellut temaattisesti museoita niiden tallettaman ja esittämän aiheen mukaan.
15

 

Listaamani koosteen avulla olen hahmotellut museoiden perustamisen ajallisia 

muutoksia ja valinnut luvun 6 esimerkkitapaukset.  

 

2.1. Suomen museoliiton ja Museoviraston tiedot  

 

Suomessa on kaksi keskeistä tahoa, jotka tallettavat museoiden toimintaan liittyvää 

tietoa. Suomen museoliitto on perustettu 1923 museoiden keskusjärjestöksi. Suomen 

museoliittoon kuuluvat kaikki ammatillisesti hoidetut museot. Opetusministeriön 

alainen Museovirasto puolestaan vastaa Suomen aineellisen kulttuuriperinnön 

suojelusta, museoiden saaman lakisääteisen valtionavun jakamisesta sekä ylläpitää 

                                                 
14

 Ks. Liite 1. 
15

 Aineiston tematisoinnista ja luokittelusta ks. Mäkelä 1998, 57-58. 



 6 

valtiollisia kulttuurihistoriallisia museoita ja muinaismuistokohteita.
16

 Kummallakaan 

taholla ei laajoista arkistoista huolimatta ole olemassa yksiselitteistä luetteloa Suomessa 

toimineista museoista.  

 

Suomen museoliitto julkaisee tasaisin väliajoin Suomen museot -julkaisua sekä 

ylläpitää verkkosivuillaan Museohaku-tietokantaa, josta voi hakea museoiden tietoja 

nimen, alueen, teeman, museotyypin ja palveluiden mukaan. Museohaku kattaa vain 

yhteisöjen omistamat museot.
17

 Museovirasto puolestaan julkaisee vuosittaista 

museotilastoa valtion taloudellisen avun piiriin kuuluvista museoista. Sekä 

museotilaston että Suomen museot -julkaisun ja Museohaku-tietokannan tiedot 

perustuvat museoiden itsensä ilmoittamiin tietoihin. 

 

Suomen museoliiton, Museoviraston ja muiden lähteiden avulla listaamaani kooste 

pääkaupunkiseudulla olleista kulttuurihistoriallisista museoista ulottuu aina 1870-

luvulta 2010-luvulle. Koosteessa olen huomioinut museon perustamisvuoden ja sen 

milloin museo on kadonnut pääkaupunkiseudun museokentältä. Lisäksi olen kerännyt 

tietoja museoiden historiasta, yleisölle avaamisesta, omistajatahosta sekä luokitellut 

museoita niiden edustaman teeman mukaan. Työn lopussa on liitteenä keräämäni kooste 

kaikista pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista perustamisvuoden 

mukaan vanhimmasta nuorimpaan.
18

  

 

 2.1.1. Suomen museoliiton julkaisut 

 

Suomen museoliitto on julkaissut vuosien 1932-2000 välillä yleisölle suunnattua 

lehtistä Suomen museoista.
19

 Lehtisissä on esitelty museot paikkakunnittaisessa 

järjestyksessä. Kustakin museosta on tieto siitä mitä museo tekee, museon yhteystiedot 

ja kuinka museo on avoinna. Suomen museoliiton julkaisut perustuvat museoiden 

itsensä lähettämiin tietoihin ja niissä on mukana vain Suomen museoliiton 

                                                 
16

 Vuodesta 1908 Muinaistieteellisen toimikunta ja vuodesta 1972 lähtien Museovirasto. Museovirasto, 

19.11.2007; Museovirasto, historiaa, 19.11.2007. 
17

 Museot-sivusto, Museohaku, 14.7.2010. 
18

 Ks. Liite 1. 
19

 Suomen museoliitto on julkaissut vuosina 1932, 1948, 1953, 1969, 1973, 1978, 1986, 1990, 1995, 1997 

ja 2000 lehtistä Suomen museoista.  
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jäsenmuseot.
20

 Aloitin pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisiin museoihin 

tutustumisen selailemalla julkaisuja, joiden pohjalta koostin listauksen siitä mitä 

kulttuurihistoriallisia museoita on kunkin julkaisun vuonna ollut Helsingin, Espoon ja 

Vantaan alueella.
21

 Huomioin listauksessani kaikki julkaisut lukuun ottamatta neljää 

julkaisua.
22

  Päivitetyimmät tiedot pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista 

museoista olen saanut Museoliiton ylläpitämiltä verkkosivuilta, joilta voi hakea kaikkia 

Suomen museoita paikkakunnittain listattuna. Hakemani listaus on vuodelta 2010.
23

 

 

Julkaisujen antama kuva museoista on monilta osin vajavainen. Sen lisäksi että 

julkaisuissa on mukana vain Suomen museoliiton jäsenmuseot ja julkaisujen antamat 

tiedot perustuvat museoiden itsensä lähettämiin tietoihin, on julkaisuissa myös 

epätarkkuuksia. Vuoden 1997 julkaisussa on mainittu Sinebrychoffin taidemuseo 2 

kertaa ja vuoden 1948 julkaisussa on mukana Museoviraston hallinnoima 

Kansallismuseo, muttei Museoviraston alaista Seurasaaren ulkomuseota, joka on 

kuitenkin julkaisun aikana ollut jo olemassa. Rinnan museoliiton julkaisujen kanssa 

olen tarkistanut keräämiäni tietoja museoliiton vuonna 2010 julkaisemasta 

perusteoksesta Suomen museohistoria. Teoksen lopussa on kattava listaus kaikista 

Suomen museoista perustamisvuosineen. Kirjan liitteen tiedot perustamisvuosista on 

kerätty samoista museoliiton lähteistä, joita olen työssäni käyttänyt.  

 

 2.1.2. Museoviraston vuositilastot 

 

Siinä missä Suomen museoliitto julkaisee lehtisiä ja nykyään verkkohakua kaikista 

Suomen museoista, on Museovirasto tehnyt vuositilastoja päätoimisesti hoidetuista 

ammatillisista museoista vuodesta 1975 lähtien. Ensimmäiset vuositilastot ovat 

viisivuotisjaksoissa vuodesta 1975 vuoteen 1994, jonka jälkeen on ilmestynyt vuosittain 

                                                 
20

 Esimerkiksi Kansallismuseo ja Seurasaaren ulkomuseo eivät ole mukana vuoden 1932 julkaisussa, 

vaikka ovatkin ko. vuonna olleet olemassa. 
21

 Konst- och kulturhistoriska museer i Finland 1948; Suomen taide- ja kulttuurihistorialliset museot 

1953; Grönholm ym. 1973; Huovinen 1978; Härö ym. 1986; Hällström 1997. 
22

 Huomioimattomat julkaisut ovat vuosilta 1932, 1969, 1995 ja 2000. Vuoden 1995 julkaisu keskittyi 

vain taidemuseoihin, jotka eivät ole tutkielmassani mukana. Vuosien 1969 ja 2000 julkaisut ovat niin 

lähellä edeltäneitä ja seuranneita julkaisuja, etten katsonut niiden antavan kovinkaan paljoa lisää 

listaukseeni. Vuoden 1932 julkaisu Suomen kulttuurihistorialliset maakunta- ja paikallismuseot on 

puolestaan niin suppea, ettei sen välittämä kuva 1930-luvun alussa Suomessa olleista museoista ole 

luetettava.  
23

 Museot-sivusto, Museot paikkakunnittain -hakutulos, 14.7.2010. 
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painettu julkaisu Suomen museoista nimellä Museotilasto. Museoviraston 

museoasiantoimiston kyselylomakkeella on kerätty tietoja sekä viisivuotis- että 

vuositilastoja varten päätoimisesti hoidetuilta ammatillisilta museoilta ja lakisääteisesti 

valtionapua saavilta museoilta.
24

 Vuositilastojen tiedot perustuvat siis museoiden 

itsensä ilmoittamiin tietoihin, kuten myös Museoliiton julkaisujen tiedot. Museoviraston 

museoasiantoimiston kyselylomakkeissa museoilta on kysytty mm. perustamisvuodesta, 

näyttelyistä, kävijämääristä, avoinnaolotunneista, taloudesta ja työntekijöistä. 

Kyselylomakkeet vuodesta 1975 eteenpäin on arkistoitu Museoviraston hallinto-osaston 

arkistoon. Olen käynyt läpi vuosien 1975, 1981 ja 1986 kyselylomakkeet 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden osalta.
25

 Painetuista 

Museotilastoista käytössäni on ollut vuosien 1997 ja 2006 tilastot.
26

 

 

2.2. Muut lähteet 

 

Museoviraston museotilastot ja niihin liittyvät museoasiantoimiston kyselyt sekä 

Suomen museoliiton julkaisut ja verkkosivut ovat toimineet työni ensimmäisessä 

vaiheessa lähteinäni koostaessani aineistoa pääkaupunkiseudulla olleista 

kulttuurihistoriallisista museoista. Koska aineisto on koostettu useammasta kuin yhdestä 

lähteestä, ei lähteiden välisiä ristiriitoja ole voinut välttää. Suurimman haasteen 

pääkaupunkiseudulla toimineiden kulttuurihistoriallisten museoiden kartoittamiseen tuo 

se, ettei museohenkilökunnallekaan ole aina ollut selvää milloin museo on perustettu tai 

avattu. Käsitykset museon synnystä vaihtelevat aina siitä, koska museon perustana 

olevaa kokoelmaa on alettu kartuttaa aina siihen, kun kokoelman ympärille on 

perustettu oma museo ja siitä tai muusta museon edustamasta teemasta on saatu 

rakennettua julkisia esityksiä eli näyttelyitä. Koostamani listauksen tarkistusta ja luvun 

6 esimerkkiteemojen tarkempaa analyysia varten olen käyttänyt Museoviraston ja 

museoliiton lähteiden rinnalla muita lähteitä.  

 

                                                 
24

 Päätoimisesti ammatillisesti hoidetuiksi museoiksi lasketaan sellaiset museot, joissa on museoalan 

koulutuksen saaneita henkilöitä tietty määrä töissä.  Lakisääteinen valtioapua saava museo eli VOS-

museo saa Museoviraston jakamana tukea toiminnalleen Opetusministeriön alaisista varoista. 

Valtionneuvoston asetus museoista 1192 / 2005, 1§ sekä Museolaki 729/1992, 1-2§. 
25

 Had1, Museoasiaintoimiston kyselyt 1975, Hallinto-osastonarkisto,  MV; Had4, Museoasiaintoimiston 

kyselyt 1981, Hallinto-osastonarkisto,  MV; Had7, Museoasiaintoimiston kyselyt 1986, Hallinto-

osastonarkisto,  MV. Kyselylomakkeet koskevat aina kyselyvuotta edeltäneitä kahta vuotta. 
26

 Kaukonen ym.1997; Kaukonen ym. 2006. 
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2.2.1. Helsingin matkailuyhdistyksen tiedot 

 

Museoita on historian saatossa aina tarpeen vaatiessa perustettu, lopetettu tai yhdistetty 

muihin museoihin. Museoliiton ja Museoviraston materiaalien ristiriitaisuuksia ja 

epäselvyyksiä tarkistaessani olen turvautunut Helsingin matkailuyhdistyksen (nyk. 

Helsinki-Expertin) julkaisemiin Helsingin seudun museot –lehtisiin. Lehtisiä on 

julkaistu aina 1970-luvulta lähtien koti- ja ulkomaisille matkailijoille.
27

 Helsingin 

seudun museot –esitteessä ilmoittaminen on maksullista. Mukana olevat museot ovat 

itse valinneet ilmoittavatko he itsestään lehdessä ja päättäneet mitä tietoja lehdelle 

museosta lähetetään. Näin ollen lehtisessä on mukana myös sellaisia pieniä, ei-

ammatillisesti hoidettuja ja yksityisiä museoita, jotka eivät esiinny Museoviraston tai 

museoliiton materiaaleissa.
28

 Museot on jaeoteltu lehtisissä taidemuseoihin, 

luonnontieteellisiin museoihin, (kulttuuri)historiallisiin museoihin ja erikoismuseoihin 

sekä erillisiin näyttelytiloihin. 

 

2.2.2. Yksittäisiä museoita koskevat lähteet  

 

Monet museot kertovat omasta historiastaan laajasti verkkosivuillaan. Museoiden omat 

verkkosivut kertovat museosta tämän päivän näkökulmasta. Sivustot ovat työssä olevan 

museohenkilökunnan tuottamia esityksiä siitä, miten he näkevät oman työpaikkansa. 

Museoiden verkkosivuilla kerrottu museon historia on täten osa sitä miten museot 

näkevät ja määrittelevät itsensä tänä päivänä. Museon verkkosivujen nykyaikaan 

kytköksissä olevasta luonteesta huolimatta olen tukeutunut niihin etsiessäni tietoa ja 

tarkistaessani ristiriitaisuuksia museon perustamisesta, avaamisesta ja nykytilasta.  

 

                                                 
27

 Käytössäni on ollut lehtiset vuosilta 1979, 1980, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1994-1995, 1996-

1997, 1998-1999 ja 2006-2007. Museot. Helsinki Espoo Vantaa 1979; Museot. Helsinki Espoo Vantaa 

1980;  Museot. Helsinki Espoo Vantaa 1983; Museot. Helsinki Espoo Vantaa 1985; Museot. Helsinki 

Espoo Vantaa 1989; Museot. Helsinki Espoo Vantaa 1994; Museot. Helsinki Espoo Vantaa Kerava 

Kirkkonummi Nurmijärvi Tuusula 1996; Museot. Helsinki Espoo Vantaa Kerava Kirkkonummi 

Nurmijärvi Tuusula 1998-1999; Helsingin seudun museot 2006-2007. 
28

 Ei-ammatillisesti hoidetulla museolla tarkoitetaan museota, jossa ei ole tiettyä määrää museoalan 

koulutuksen saaneita henkilöitä töissä. Valtionneuvoston asetus museoista 1192 / 2005, 1§ sekä 

Museolaki 729/1992, 1-2§. 
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Olen tarkistanut tutkielmassani seitsemäntoista museon verkkosivuilta museoiden 

historiaa ja kokoelmia koskevia tietoja.
29

 

 

Mikäli museoiden verkkosivut eivät ole tarjonneet vastauksia ristiriitaisiin tietoihin, 

olen turvautunut kyselyihin museon henkilökunnalta. Kyselyt (puhelut ja sähköpostit) 

on merkitty lähteisiin suullisina tiedonantoina.
 
Tällaisia tarkistuksia tein yhteensä viiden 

museon suhteen.
30

 Lisäksi olen seurannut museoalan ammattilaisille ja muille museoista 

kiinnostuneille suunnattua tiedotuskanavaa, Museoposti-sähköpostilistaa. Museoposti-

sähköpostilistaa ylläpitää Suomen museoliitto ja listan voi tilata omaan 

sähköpostiosoitteeseensa. Museopostilistan viesteistä seurasin kolmeen museoon 

liittyvää tiedotusta.
31

 

 

Luvussa 6 esittelen lähemmin neljän esimerkkiteeman kautta eriaikaisten museon 

perustamisen taustoja.  Yksittäisten museoiden: Kansallismuseon, Espoon 

kaupunginmuseon, Tekniikan museon sekä etnografisten museoiden  perustamista, 

olemassaolon tarkoitusta, elinkaarta ja lopettamista koskevissa selvityksissä olen 

käyttänyt aineistonani aikakauden päivittäistä lehdistöä, alan ammattilehdistöä, 

museoiden omia kirjoituksia historiastaan sekä perustamiseen liittyvää 

arkistomateriaalia. Koska Kansallismuseon perustamista ja historiaa on tutkittu paljon, 

olen Kansallismuseon perustamista koskevan keskustelun kohdalla nojannut sekä 

edeltävään tutkimukseen että tarkastellut museon perustamista ja tehtäviä käsitteleviä 

yhtätoista eri lehtikirjoitusta vuosien 1887-2009 väliltä.
32

 Espoon kaupunginmuseon 

                                                 
29

 Arabian museo, vuosilukuja, 21.3.2011; Designmuseo, 25.5.2010;  Helinä Rautavaaran museo, tietoa 

museosta, kokoelma, 3.8.2011; Helsingin kaupunginmuseo, koulumuseo, 21.3.2011; Helsingin 

kaupunginmuseo, lastenmuseo, 21.3.2011; Helsingin kaupunginmuseo, Voimalamuseo, 23.3.2011; 

Helsingin yliopistomuseo, Kokoelmapoliittinen ohjelma, 21.3.2011; Helsingin yliopistomuseo, 

Yliopiston kokoelmien historia, 2.6.2011; Hotelli- ja ravintolamuseo, taustaa, 21.3.2011; Hämeenlinnan 

kaupunki, Säästöpankkimuseo, 21.3.2011; Maanmittausmuseo, 21.3.2011; Palkansaajasäätiö, STS-

pankkimuseo, 21.3.2011; Rakennustaiteen museo, toiminta, 25.5.2010;  

Rikosmuseo, 26.7.2011.Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotamuseo, 26.7.2011;  

Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbu,  museoon, historia, 3.8.2011; Suomen Lähetysseuran 

museo Kumbukumbu, museoon, 3.8.2010; Tekniikan museo, näyttelyt, 1.8.2011; Työsuojeluhallinto, 

historiaa, 21.3.2011. 
30

 Jäppinen, Jere, 5.7.2010. Sähköpostikirje tekijälle; Kytömäki, Anna, 28.6.2010. Sähköpostikirje 

tekijälle; Launonen, Marjaana, 8.4.2008. Sähköpostikirje tekijälle; Lybeck, Margareta, 24.6.2010. 

Puhelinkeskustelu tekijän kanssa; Värtinen, Lea, 29.6.2010. Sähköpostikirje tekijälle.  
31

 Iso-Ahola, Anna, 6.4.2011. Sähköpostiviesti Museoposti-sähköpostilistalle; Murto-Orava, Lea,  

1.3.2011. Sähköpostiviesti Museoposti-sähköpostilistalle; Saiha, Tarja, 4.1.2011. Sähköpostiviesti 

Museoposti-sähköpostilistalle. 
32

 Aspelin 1887; Laatokka 8.4.1893; Satakunta 8.4.1893; Suomalainen Wirallinen lehti 8.4.1893; Turun 

Lehti 8.4.1893; Päivälehti 16.6.1894 ; Uusi Suometar 2.1.1894; Pohjalainen 8.12.1896;  Suomalainen 

Wirallinen Lehti 19.6.1906; HS 13.1.2008 ; HS 21.1.2009.  
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perustamisen taustoja olen niin ikään lähestynyt lukemalla museon historiaa käsitteleviä 

kirjoituksia kuin myös museon perustamista ja laajentumista käsitteleviä kaupungin 

hallinnollisia arkistomateriaaleja.
33

 Tekniikan museon äänenkannattajana toimineesta 

Tekniikan Waiheita -lehdestä (aiemmin nimellä Resiina) ja Helsingin 

kaupunginarkiston toimikuntien pöytäkirjoista sekä Helsingin kaupungin 

kunnallishallinnon vuosikertomuksista olen etsinyt Tekniikan museon perustamiseen 

liittyvää aikalaiskeskustelua ja historiaa.
34

 Etnografisten museoiden, Kulttuurien 

museon ja Helinä Rautavaaran museon, tapauksiin olen puolestaan paneutunut 

tarkastelemalla Opetusministeriön asettamien vieraita kulttuureita koskevien 

komiteoiden mietintöjä vuosilta 1986 ja 1992, museoiden omaa arkistomateriaalia sekä 

verkkosivuja ja valtakunnallisesti suurimman päivälehdessä, Helsingin Sanomissa, 

museoista käytyjä keskusteluja vuosien 1990-2010 välillä.
35

 

 

2.3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusprosessin vaiheet   

 

Kysyessäni millaisia ovat olleet pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot ja 

miten museokenttä on muuttunut sadan vuoden aikana, olen tukeutunut etenkin 

historiallisessa sosiologiassa käytettyyn tapausten vertailuun.
36

 Risto Alapuro kirjoittaa 

teoksessa Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia vertailun voivan auttaa havaitsemaan 

tutkittavien tapausten välillä sitä mikä oikeastaan on tutkimusta kaipaava ongelma.
37

 

Tutkielmassani vertailu on ollut vahvasti aineistolähtöistä. Olen vertaillut 

tutkielmassani mukana olevia kulttuurihistoriallisia museoita synkronisesti eli 

samanaikaisesti poikittain tarkastellen millaisia museoita kunakin havaintovuonna on 

                                                 
33

 Lahti 1975; Rask ym. 2008; Eskola ym. 2011; Ca:1. Espoo 500-vuotisjuhlatoimikunta pöytäkirjat. 

EKA; Ca:52. Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1957-1958. EKA; Ca:53. Kunnanvaltuuston pöytäkirjat I 

1958. EKA; Cba: 429. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1982. EKA; Cg:1. Apulaiskaupunginjohtajien 

päätösluettelot 1975-1984;  Cg: 2. Kunnan vuosikertomukset 1954-1963. Kertomus Espoon kunnan 

toiminnasta vuodelta 1958. EKA. 
34

 Cg: 17a. Teollisuuslaitosten lautakunta pöytäkirjat I 1966. HKA; K. N:o 314. Helsingin teknillisen 

museon toimikunta 1966-1968. HKA.Tekniikan Museolehti Resiina 3/1980;Tekniikan Waiheita. 1/1983; 

Tekniikan Waiheita. 1/1987 ; Tekniikan Waiheita. Tekniikan museolehti 3/1989; Hongisto 1991; 

Hongisto 1992; Antila ym.  2000; Nykänen, 2008; Tekniikan museo, näyttelyt, 1.8.2011.  
35

 HS 30.5.1990; HS 16.5. 1999; HS 3.8.1999; HS 4.6.2000; HS 29.9.2007; HS 3.10.2007; HS 7.10.2007; 

HS 9.10.2007; HS 16.11.2007; HS 28.12.2010; 2bC7. Baga-Zombie etnografisen museon 

kannatusyhdistys. Helinä Rautavaaran museon arkisto; Caa:330. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat II 

1996. EKA; F sarja. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kirjeenvaihto 1996. EKA; Suomen 

Lähetysseuran museo Kumbukumbu,  museoon, historia, 3.8.2011; Suomen Lähetysseuran museo 

Kumbukumbu, museoon, 3.8.2010; Helinä Rautavaaran museo, tietoa museosta, kokoelma, 3.8.2011.  
36

 Arminen ym. 2004, 7-10. 
37

 Alapuro 2004, 56. 
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pääkaupunkiseudulla ollut sekä diakronisesti eli historiallisesti miten museoista 

muodostuva museokenttä on muuttunut ajallisesti.
38

 Tapaustutkimuksellisesta 

näkökulmasta tutkittavaa ilmiöitä lähestytään yleensä ensin kuvailun ja sitten 

ymmärtämisen ja selittämisen kautta. Marko Laineen, Jarkko Mambergin ja Pekka 

Jokisen mukaan tapaustutkimus sopii tarkastelemaan pitkään jatkuvia ilmiöitä ja 

vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. Tapaustutkimuksessa tapaus ei kuitenkaan 

koskaan ole sama kuin tutkimuksen kohde. Kohde viittaa asiaan, jota tapaus ilmentää. 

Tutkielmani kohteena on tarkastella yhteiskunnan historiakulttuuria ja historian 

tuottamista ja käyttöä pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kautta.
39

  

 

Luvussa 5 esiintyvän tapausten luokittelun ja vertailun osittain numeerisesta luonteesta 

huolimatta työni pääpaino on kvalitatiivinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

arvioitavuuteen ja toistettavuuteen on kiinnitetty aika ajoin huomiota. On pohdittu sitä, 

voiko jatkuvasti muuttuvia ilmiöitä koskevaa laadullista tutkimusta tehdä luotettavasti 

ja toistettavasti kuten laboratorio-olosuhteissa tehtyjä luonnontieteellisiä mittauksia. On 

pohdittu myös ovatko laadullisen tutkimuksen tulokset yleistettävissä olevia. Laine, 

Bamber ja Jokinen uskovat, että tutkimuksen eri vaiheiden läpinäkyvyys ja 

tutkimusanalyysin tuloksista uskottavan tulkinnan esittäminen ovat edellytyksiä 

tutkimuksen yleistettävyydelle.
40

  

 

Klaus Mäkelä uskoo, että laadullisen tutkimuksen arvioitavuus ja toistettavuus kumpuaa 

aineiston käsittelyprosessin läpinäkyvyydestä. Mäkelän mukaan aineiston käsittely, 

kaikkien tulkintaan johtavien yksiköiden luettelointi sekä tulkintaoperaation 

pilkkominen ovat avaimia tutkimuksen arvioitavuuteen ja toistettavuuteen.
41

 

Tutkielmassani museoita koskeva aineistonkeruu ja tulkinta ovat olleet päällekkäisiä 

prosesseja. Tutkimuskirjallisuus on karttunut työn edetessä ja olen lukenut sitä 

päällekkäin niin aineiston keruun, analysoinnin kuin tutkimusraportin kirjoittamisen 

kanssa. Tutkimuskirjallisuus on myös vaikuttanut siihen millaisiin teemoihin olen 

tutkielmassani mukana olevat museot luokitellut sekä mitä esimerkkitapauksia olen 

valinnut lukuun 6.  

 

                                                 
38

 Arminen ym. 2004, 15; Gordon ym. 2004, 97. 
39

 Laine ym. 2007, 10-11, 29. 
40

 Laine ym. 2007, 30. 
41

 Mäkelä 1998, 57-59. 
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Edeltävissä luvuissa 2.1. ja 2.2. mainittujen lähteiden pohjalta olen luonut koosteen 

pääkaupunkiseudulla viimeisen vajaan sadanviidenkymmenen vuoden aikana olleista 

kulttuurihistoriallisista museoista. Koostetta muodostaessani olen kiinnittänyt huomiota 

museon sekä perustamis- että avaamisvuoteen, museon olemassaolon kaareen, museon 

edustamaan teemaan sekä siihen onko museo säilynyt pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden kentällä vai onko se kadonnut. Koosteessa on 

mukana kaiken kaikkiaan 94 kulttuurihistoriallista museota. Olen laskenut museoiden 

hallinnoimat eri toimipisteet, kuten Helsingin kaupunginmuseon 11 toimipistettä, 

omiksi museokohteikseen. Muodostamassani koosteessa pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisista museoista museot on listattu sen mukaan milloin ne on 

perustettu tai kadonneet museokentältä.  

 

Ajallisesti tutkielmassani mukana olevat museot ulottuvat 1870-luvulta 2000-luvulle. 

Museot on listattu työn liitteenä olevaan koosteeseen perustamisvuosien mukaan sekä 

vuosikymmenittäin, lukuun ottamatta 1870-1890 -lukuja, joita käsittelen yhtenä 

havainnoitavana aikakautena, sillä museoiden perustaminen pääkaupunkiseudulle on 

ollut hyvin vähäistä ko. ajanjaksona.
42

 Tutkielmassa esitellyissä museoiden 

perustamista ja katoamista koskevissa kuvioissa ajallinen akseli on jaoteltu  

vuosikymmenittäin. Tarkempi selvitys pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset 

museot kattavaan koosteeseen käytetyistä lähteistä ja niiden prosessoinnista on 

liitteessä 2. Käytän tutkielmassani sekä listaamassani koosteessa pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisista museoista niitä nimiä, joilla museot tunnetaan 2000-luvulla.
43

 

Työn edetessä viitatessani jonkin museon perustamiseen, lopettamiseen tai elinkaareen, 

viittaan listaamaani koosteeseen pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista 

museoista.
44

  

 

Klaus Mäkelän mukaan aineiston keruu ja käsittely kulkevat usein käsi kädessä.
45

 

Kerätessäni materiaalia pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot kattavaan 

koosteeseen olen samaan aikaan problematisoinut näkyykö museoissa jonkinlaista 

ajallista aaltoa sen suhteen millaisille aiheille on perustettu oma museo. 

                                                 
42

 Aineistossani on vain kolme 1870-1890-luvuilla perustettua museota: Designmuseo, Suomen 

kansallismuseo ja Rautatiemuseo. 
43

 Mm. Design-museosta käytän Design-museon nimeä, vaikka museo alunperin perustettiin 

Taideteollisuusmuseoksi. 
44

 Liite 1. 
45

 Mäkelä 1998, 45-49. 
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Hahmotellessani ajallista muutosta olen samaan aikaan kerännyt lehdistö- ja 

arkistoaineistoa luvun 6 esimerkkimuseoiden analyysia varten.  Työn ensimmäisessä 

vaiheessa kerätty kooste pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista on 

määrittänyt luvun 6 esimerkkitapausten valintaa. Kerätessäni tietoa 

pääkaupunkiseudulla olleista museoista olen jatkuvasti problematisoinut sitä mikä on 

museo, mikä on kulttuurihistoriallinen museo. Tutkielmassani museo määrittyy 

vahvasti julkisuutensa, yleisön saavutettavien näyttelyiden, kautta.
46

 Tästä johtuen 

tutkielmassani ei ole mukana esimerkiksi Tiemuseota ja Kanavamuseota, vaikka ne 

mainitaankin lähteissä helsinkiläisiksi museoiksi. Kummankaan museon näyttelytilat – 

museoidut tiet ja kanavat – eivät sijaitse Helsingissä. Sen sijaan sellaiset museot, jotka 

on aikoinaan perustettu Helsinkiin, mutta jotka ovat myöhemmin muuttaneet muualle, 

olen laskenut mukaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on 1970-luvulla Helsingistä 

Hyvinkäälle muuttanut Rautatiemuseo ja työväenperinteeseen keskittyneet pienet 

museot, jotka ovat myöhemmin yhdistyneet osaksi Tampereella sijaitsevaa 1980-1990-

lukujen taitteessa perustettua työväenmuseo Werstasta.
47

 

 

Museoliiton ja Museoviraston alkuperäislähteiden kattavuus on tietojen ristiriitaisuuden 

ohessa rajallinen. Museoliiton aineistossa ovat mukana vain Suomen museoliiton 

jäsenmuseot ja Museovirasto ei ole huomioinut kuin päätoimisesti ammatillisesti 

hoidetut museot ja lakisääteistä valtionapua saavat museot. Helsingin seudun 

matkailuyhdistyksen esitteissä museoiden esiintyminen puolestaan on perustunut vain 

museon omaan valintaan. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tutkielmaani eivät 

siis sisälly sellaiset museot, jotka eivät ole Museoliiton jäsenmuseoita, päätoimisesti 

ammatillisesti hoidettuja tai jotka eivät kertaakaan ole vastanneet Museoviraston, 

museoliiton tai Helsingin seudun matkailuyhdistyksen kyselyihin. 

 

Muodostamani kronologinen kooste pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista 

museoista toimii tutkielmani pohjana, joka on auttanut hahmottamaan museokentän 

muutosta sekä esimerkkimuseoiden valintaa. Edellä olen pohtinut koosteen 

muodostamisessa käytettyjen lähteiden problemaattisuutta. Lähteiden kattavuus on 

ollut paikoittain rajallinen. Vaikka Suomen museoliiton ja Museoviraston kyselyt 

                                                 
46

 Poikkeuksena Suomen poliisin Rikosmuseo, jonne vierailulle otettavat ryhmät valikoidaan tarkkaan. 

Museo ei kuitenkaan ole suoranaisesti suljettu, sillä se tiedottaa olemassaolostaan ja tekemästään työstään 

avoimesti mm. verkkosivuillaan. Rikosmuseo, 26.7.2011. 
47

 Työväenmuseo Werstas, Tietoa Werstaasta, Historia, 19.7.2010. 
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museoiden toiminnasta on lähetetty suurelle joukolle museoita, niin se kuinka suuri osa 

kyselyn on täytettynä palauttanut jää arvailujen varaan. Lisäksi tiedot perustuvat aina 

museoiden itsensä ilmoittamiin tietoihin. Museoviraston museoasiantoimiston 

kyselyiden kohdalla monet museoista eivät ole täyttäneet kaikkia lomakkeen kohtia tai 

ovat täyttäneet jotkin kohdat peräkkäisinä kyselyvuosina eri tavoin. Etenkin museon 

perustamisen ja avaamisen suhteen lähteissä on monia ristiriitoja.
48

 Museon 

perustaminen ei myöskään tarkoita samaa kuin yleisölle avoin näyttely. Perustamisen ja 

yleisölle avoimen näyttelyn välissä saattaa olla vuosikymmeniä.
49

 Tuona aikana museo 

saattaa olla avoinna tutkijoille, kerätä kokoelmiaan tai odottaa oman rakennuksen 

valmistumista.  

 

Museoiden ajallista muutosta ja esimerkkiteemojen analyysia varten olen etsinyt tietoa 

eri museoiden perustamisen syistä ja siitä, miten perustetusta tai perustettavasta 

museosta on keskusteltu julkisesti. Museoiden perustamista koskevissa päätöksissä tai 

uutisissa ei museon perustamista argumentoida kovin laveasanaisesti.
50

 Esimerkiksi 

kaupunginvaltuusto on saattanut keskustella ehdotetun museon perustamisen puolesta 

ja vastaan hyvinkin paljon, mutta pöytäkirjoihin on paikoitellen tapana kirjata vain 

päätökset.  

 

3. Historiankäyttö ja museot 
 

Historiankäyttöä on tutkittu kohtalaisen paljon. Brittiläinen David Lowenthal on 

klassikkoteoksessaan Past is the Foreign Country kartoittanut niitä useita muotoja, 

joilla ihmiset työstävät, muokkaavat ja käyttävät historiaa.
51

 Lowenthalin mukaan 

menneisyys on läsnä koko ajan. Menneisyys ei Lowenthalille kuitenkaan ole sama asia 

kuin historia. Historia on valikoitunut tarina, joka kerrotaan menneisyyden 

tapahtumista, vasta siten menneisyydestä tehdään kollektiivista historiaa. Tarina 

                                                 
48

 Esimerkiksi museon avaamisvuotta koskevaan kohtaan on sama museo saattanut laittaa peräkkäisinä 

kyselyvuosina eri tiedon. Olen huomioinut aina varhaisimman museon perustanis- tai avaamisvuotta 

koskeneen tiedonannon. 
49

 Esim. Kansallismuseo on perustettu vuonna 1893 ja avattu yleisölle 1916 nykyisessä Kansallismuseon 

rakennuksessa. 
50

 Esim. Helsingin kunnallishallinnon kertomuksessa todetaan kaupunginvaltuuston sivistystoimen 

alaisista asioista, että "kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto päätti, että kaupunki 

osallistuu perustajajäsenenä tekniikan museon säätiön perustamistoimiin". Kertomus Helsingin kaupungin 

kunnallishallinnosta 82. 1969, 54. 
51

 Lowenthal 1985. 
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kerrotaan aina kerrontahetken näkökulmasta, sillä kulunut aika korruptoi menneestä 

kertovaa muistia. Historia on aina enemmän kuin mennyt, sillä tulkitsemalla mennyttä 

asetamme sinne aina oman aikamme merkityksiä.
52

  

 

Museoita ja kulttuuriperintöä tutkineet ruotsalaistutkijat Stefan Bohman ja Karin 

Lindvall väittävät, ettei menneestä muokattua historiaa olisi, ellei sitä käytettäisi.
53

 

Menneestä muokattua historiaa käytetään niin kouluissa, arkistoissa kuin museossa. 

Yhteiskunnan instituutiot luovat, tuottavat ja rakentavat menneisyydestä historiaa, joka 

legitimoi yhteiskunnan elämää.
54

 Museoiden vastuulla on säilyttää yhteisölle arvokkaita 

objekteja ja valistaa yleisöä, mutta museon toimintaan liitetään usein mahdoton 

vaatimus siitä, että museo representoi mennyttä oikein, mitään vääristelemättä.
55

 

 

3.1. Historian läsnäolo ja käyttö 

 

Historioitsija Raphael Samuelin mukaan elämme yhä laajentuvassa historiallisessa 

kulttuurissa, jossa historia tunkee sellaisillekin alueille, jotka eivät menneisyydessä olisi 

olleet historiallisesti arvokkaita.
56

 Useat tutkijat ovat pohtineet historian läsnäoloa 

yhteiskunnassa. Tutkijoiden mukaan ympäristömme on täynnä menneisyyden jälkiä ja 

niistä tehtyjä tulkintoja, historiaa.
57

 Menneisyyden läsnäolo aktualisoituu 

yhteiskunnassa erilaisten menneisyyden repsentaatioiden kautta.
58

 Menneisyyden 

repsentaatioissa on kyse historian tekemisestä, siitä miten menneisyyden tapahtumia 

käytetään ja tulkitaan mm. museonäyttelyissä, dokumenttifilmeissä, televisioissa ja 

Internetissä.
59

  

 

Kulttuurihistorioitsija Hannu Salmi on määritellyt artikkelissaan 

Menneisyyskokemuksesta hyödykkeisiin – historiakulttuurin muodot viisi erilaista 

historiankäytön tapaa. Yhtäältä historiaa voidaan käsitellä muistina, kokemuksina ja 

käytäntöinä toisaalta myös artefakteina tai hyödykkeinäkin. Historian käytöllä 

                                                 
52

 Lowenthal 1985, 26, 185, 213-218, 184-194, 263. 
53

 Bohman ym. 2003, 88-89. 
54

 Samuel 1999, 17; Aronsson 2004, 43-54. 
55

 Crane 1997, 44. 
56

 Samuel 1999, 25. 
57

 Arola 1992, 163-164; Kalela 2001, 11, Torsti 2003, 47, Hentilä 2001, 27. 
58

 Louekari ym. 2004, 9. 
59

 Shapiro 1997, 1-3; Kalela 2001, 11. 



 17 

hyödykkeenä Salmi viittaa ihmisten vapaa-ajan kulutukseen, kuten historiallisiin 

elokuviin ja romaaneihin. Historian artefaktisesta käytöstä Salmi puolestaan ottaa 

esimerkiksi museot, jotka tekevät menneisyyden saavutettavaksi artefaktien, 

näyttelyesineiden, kautta.
60

 Mikään fyysinen jäänne ei kuitenkaan ole automaattisesti 

opas menneisiin aikoihin. Menneisyyden jäänteet, artefaktit, kertovat menneestä vasta 

kun tiedämme, että ne kuuluvat menneeseen. Artefaktien tueksi tarvitaan selostuksia ja 

kertomuksia ja vasta nämä selostukset tekevät menneestä historiaa.
61

  

 

Historian käyttö yhteiskunnassa on aina tietyllä tapaa politisoitunutta. Historia antaa 

niin merkityksiä kuin legitimoi nykyisiä käytäntöjä.
 62

 Historiankäytön lähtökohtana on 

kuitenkin aina nykyaika: käyttäessämme historiaa, käsittelemme aina ongelmia, jotka 

ovat nykypäivästä lähtöisin.
63

 Ruotsalaisen historiankäyttöä tutkineen Peter Aronssonin 

mukaan historiankäyttöä voi tarkastella myös kommunikaatioprosessina. 

Yhteiskunnassa läsnäoleva, tuotettu ja käytetty historia on yhteiskunnallisten 

instituutioiden tuottamaa ja kansalaisten, kävijöiden ja yleisön kuluttamaa. Aronsson 

korostaa yhtenä historiankäytön foorumina museota.
64

 Aronssonin mukaan 

historiankäyttöä voidaan myös lukea kuin tarinaa. Tarinan otsikko vaikuttaa siihen, 

miten historiallinen muutos nähdään.
65

 

 

Historiaa käytetään museoiden ohella silloin, kun tehdään ja julkaistaan uusia 

historiallisia elokuvia tai romaaneja tai perustetaan uusia kansallisia muistopäiviä tai 

muistomerkkejä. Historia on läsnä aamun sanomalehdissä ja yhteiskunnan käyttämissä 

monissa symboleissa ja sanonnoissa - jopa yritysten nimissä ja logoissa.
66

 Museossa 

historiankäyttö on hyvin konkreettisesti läsnä, sillä museossa menneisyyden jäljistä 

valikoidaan ja rakennetaan historiaa: kokoelmia, näyttelyitä ja julkaisuja, joiden 

sanotaan kertovan enemmän omasta ajastaan kuin menneestä.
67

 Museon rakentama ja 

esittämä historia tuottaa kävijöille aina ristiriidan; esittääkö museo "oikeanlaista 
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 Salmi 2001, 137-149.  
61

 Lowenthal 1985, 238-243; Kalela 2001, 11 
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 Bohman ym. 2003, 88-89; Ahonen 1998, 18, 57. 
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 Bohman ym. 2003, 92. 
64

 Aronsson 2004, 98-101. 
65

 Aronssonin mukaan historiallisen tarinan otsikoita voiva olla mm. "Kulta-aika", "Ennen ja nyt" tai "Ei 

mitään uutta auringon alla". Aronsson 2004, 277.  
66

 Ks. historian läsnäolosta yhteiskunnassa mm. Ahonen 1998, 15-19; Hentilä 2001, 27, Fewster 2003; 

Fewster 2006, 20, 304-308. 
67

 Lowenthal 1985, 180-182; Bohman ym. 2003, 88-89; Rönkkö 2007, 78-85. 
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historiaa"? Museo kulttuurisena instituutiona on paikka, jossa yksilön odotukset ja 

institutionaaliset, akateemiset intentiot kohtaavat. Vastassa voi olla yksilön ja 

yhteiskunnan instituution välinen vääristymä; muistaako museo oikein?
68

   

 

Historian käytön tutkimus on viimeisten kahden- ja kolmenkymmenen vuoden aikana 

ollut nousussa. Historian läsnäolon ja käytön tutkimiseksi ilmiötä on käsitteellistetty 

monella tapaa. Esittelen seuraavaksi yleisimpiä historiankäytön käsitteitä ja pohdin niitä 

suhteessa yhteiskunnalliseen instituutioon ja mennyttä esittelevään museoon. 

 

 

3.2. Historian käytön käsitteellistäminen 

 

Historiankäytön tutkimuksen juuret paikallistetaan usein Saksassa 1980-luvulla 

alkaneeseen keskusteluun.
69

 Teoksen Jokapäiväinen historia kirjoittajat mm. Seppo 

Hentilä ja Hannu Salmi lähestyvät erilaisia käsitteitä ja tapoja tarkastella historian 

läsnäoloa, käyttöä ja muotoja.
70

 Sekä Hentilä että Salmi puhuvat historiakulttuurin 

käsitteestä. Hentilä erottelee historiakulttuurin saksalaisen tradition mukaan siksi 

kulttuurin alueeksi, jolla ihmiset kohtaavat menneisyyden ja tekevät tiliä sen kanssa.
71

 

Hannu Salmin mukaan käsitteellä historiakulttuuri
72

 viitattiin Saksassa niihin ”tapoihin, 

joilla menneisyyttä koskevia mielikuvia ja tietoja tuotettiin ja käytettiin” ja siihen miten 

menneisyyttä ylläpidetään yhteiskunnassa erilaisin historian käytön muodoin.
73

 Salmin 

mukaan historiakulttuuria pohtinut toinen tieteellinen keskustelu on käyty anglosaksisen 

tutkimuksen parissa. Käsitteet public history ja public use of history - julkinen historia 

ja julkinen historian käyttö - viittaavat niihin moninaisiin, ei akateemisen 

historiantutkimuksen tapoihin, joilla historiaa muokataan ja luodaan.
74

 Peter 

Aronssonille historiakulttuuri on niitä lähteitä artefakteja, rituaaleja, tapoja ja väitteitä, 

jotka viittaavat niin menneeseen, nykyiseen kuin tulevaan. Aronssonin mukaan 

historiankäyttö, historiebruk, viittaa siihen, miten menneisyyteen liittyvistä asioista 

                                                 
68

 Crane 1997, 44-47; Shapiro 1997, 1-3. 
69

 Useat tutkijat pitävät historiakulttuurin käsitteen kotina Saksassa 1980-luvulla käytyä kiistaa ennen 
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2001, 134, Torsti 2003, 23; Gallerano 1994, 86. 
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 Hentilä 2001, 32; Salmi 2001, 134; Torsti 2003, 23. 
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tehdään merkityksellisiä.
75

 Edellä mainituille tutkijoille on yhteistä mieltää 

historiakulttuuri käsitteeksi, jonka avulla voidaan peilata historian käyttöä 

yhteiskunnassa. Historiankäytön ja historiakulttuurin yhteydessä puhutaan usein 

historiatietoisuudesta ja historiapolitiikasta. 

 

Historioitsija Jorma Kalelan mukaan kaikki kolme käsitettä, historiakulttuuri, 

historiatietoisuus ja historiapolitiikka, ovat alakäsitteitä laajemmalle termille historian 

käyttö.
76

  Poliittisen historian tutkija Pilvi Torsti puolestaan pitää historian käytön 

ylimmäisenä määreenä historiapolitiikkaa, jonka Torsti määrittelee aktiiviseksi ja 

tarkoituksenmukaiseksi historian käytöksi.
77

 Tutkielmani kannalta käsite 

historiakulttuuri sekä ajatus historian julkisesta käytöstä ovat olennaisempia museoita 

tutkittaessa. Koska historian käytön kolmea ydinkäsitettä ei kuitenkaan pitäisi käsitellä 

toisistaan irrallaan, esittelen seuraavaksi lyhyesti historiapolitiikan, historiatietoisuuden 

sekä historiakulttuurin käsitettä edeltävän kirjallisuuden valossa. Lopuksi pohdin 

museoita osana historian julkista käyttöä ja ilmiönä historiakulttuurista. 

 

3.2.1. Historiapolitiikka ja historiatietoisuus 

 

 

Pilvi Torsti on väitöskirjassaan Divergent stories, convergent attitudes
78

 tutkinut niin 

entisen Jugoslavian alueen nuorten historiakäsityksiä kuin saman alueen historian 

oppikirjojen historiakuvia. Torsti lähestyy historiankäytön tutkimusta kolmikantaisen 

käsitteistön, historiapolitiikka, historiakulttuuri ja historiatietoisuus kautta. 

Samanlaiseen jaotteluun on päätynyt myös Jorma Kalela sekä Hannu Salmi.
79

 Torstin 

mukaan historiankäyttöä jaottelevaa kolmea käsitettä ei voi erottaa toisistaan, ja ne 

voidaan nähdä erilaisina näkökulmina samaan ilmiöön. Torstin mukaan historia on läsnä 

koko ajan yhteiskunnassa menneisyyden jälkinä (mm. muistomerkit, museot, 

kadunnimet). Menneisyyden jäljet puolestaan ovat lähteitä historiakulttuurille sekä 

akateemiselle historiantutkimukselle. Historiakulttuuri ja akateeminen historiantutkimus 

vaikuttavat ihmisten historiatietoisuuteen. Historiapolitiikka on puolestaan yläkäsite 
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niin menneisyyden jäljille, historiakulttuurille, akateemiselle historiantutkimukselle 

kuin historiatietoisuudellekin. Historiapolitiikka on nykyajasta lähtöisin olevaa 

aktiivista ja päämäärähakuista historiankäyttöä. Historiakulttuuri on yksi 

historiapolitiikan käytön muodoista.
80

  

 

Suomessa on tutkittu 1990- ja 2000-luvulla etenkin nuorten käsityksiä historiasta osana 

yleiseurooppalaista Youth and History -hanketta. Kasvatustieteilijä Sirkka Ahonen tutki 

väitöskirjassaan Historiaton sukupolvi? nuorten käsityksiä historiasta. Marko van den 

Bergin väitöskirjan kohteena olivat puolestaan luokanopettajaksi opiskelevien 

historiakäsitykset. Myös Johanna Hakkari on pro gradu -työssään tutkinut historian 

vastaanottoa.
81

 Monet tutkijat mieltävät historiatietoisuuden kollektiiviseksi muistiksi ja 

niiksi konkreettisiksi käsityksiksi, joita ihmisillä on menneisyydestään. 

Historiatietoisuus voidaan ymmärtää niin menneisyyden selittämiseksi kuin siitä 

kumpuavaksi nykyisyyden ymmärtämiseksi ja tulevaisuuden odotuksiksi. Ilman 

historiakulttuuria ei kuitenkaan olisi historiatietoisuutta. Historiatietoisuus muokataan 

vallalla olevasta historiakulttuurista.
 82

 Ahosen, van den Bergin ja Torstin töissä 

historiakulttuuri ja historiatietoisuus ymmärretään vahvasti sosiaalisen konstruktivismin 

pohjalta. Näin ymmärrettynä historia nähdään tuotettuna, tulkittuna ja 

merkityksellistettynä sekä usein narratiivisena.
83

 Historiakulttuurin tuotteet, kuten 

museonäyttelyt, historialliset romaanit ja elokuvat, saavat lopulta merkityksensä vasta 

vastaanottajaltaan.
84

 

 

3.2.2. Historiakulttuuri 

 

Historiakulttuuria on pohdittu viimeisen parin vuosikymmenen aikana paljon niin 

kotimaisessa kuin ulkomaisessa tutkimuksessa. Käsite on noussut viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana keskeiseksi historiankäyttöä ja vastaanottoa 

tarkastelevissa tutkimuksissa.
85

 Kotimaisessa tutkimuksessa historiakulttuuri 

määritellään usein siksi kaikeksi informaatioainekseksi ja moninaisiksi viestinnän 
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tavoiksi, joiden pohjalta käsityksiä menneestä tuotetaan, ylläpidetään ja käytetään. Kyse 

on myös siitä, mitä menneisyydestä pidetään kertomisen arvoisena. Historiakulttuurin 

käsitteen taustalla on huomio, etteivät historialliset merkitykset ole yksin akateemisen 

historiantutkimuksen kontrolloitavissa. Käsitteellisellä tasolla historiakulttuuri on tapa 

analysoida historian käyttöä.
86

 Peter Aronssonin teoksissa Makten över minnet ja 

Historiebruk
87

 historiakulttuuri määritellään puolestaan yläkäsitteeksi kaikille niille 

"merkityksiä kantaville"
88

 artefakteille ja kertomuksille, joista yhteisön historiallinen 

muisti työstää historiatietoisuutta.
89

  

 

Historiakulttuuria ei synny vain kirjoittamalla historiallinen romaani tai perustamalla 

museo. Historiakulttuuri syntyy vain tulkitsevan toiminnan seurauksena.  Kansalliset 

monumentit saavat merkityksensä vasta niihin kiinnitetyistä historiallisista 

representaatioista.
90

 Historiakulttuuri ei myöskään ole muuttumaton, vaan kullakin 

sukupolvella on omat historialliset kiintopisteensä, joihin samaistua ja joista 

ammentaa.
91

 Historiakulttuuri ei käsitteellisestä määrittelystä huolimatta ole kuitenkaan 

yhtenäinen historian välittämisen alue, vaan monet tutkijat erottelevat 

historiakulttuurista akateemisen historiantutkimuksen tuotteet ja muut historian julkiset 

esitykset. 

 

Jorma Kalela jakaa historiakulttuurin julkiseksi, kansanomaiseksi ja akateemiseksi.
92

 

Sirkka Ahonen puolestaan puhuu "koulun ja tutkijakammioiden" tuottaman akateemisen 

historiakulttuurin vastakohtana arjen historiakulttuurista. Ahoselle arjen 

historiakulttuuria ovat niin rakennetun ympäristön symbolit, historialliset romaanit ja 

elokuvat, populaarit tietokirjat, museot kuin turistimatkat ja läheisten muistotkin.
93

 

Kalela, kuten Pilvi Torstikin, jaottelevat läheisten muistot ja isovanhempien kertomat 

tarinat sekä kaiken sen historian, joka "tarttuu vaatteisiin" osaksi kansanomaista 

historiakulttuuria. Muistomerkit, historialliset romaanit, elokuvat ja näytelmät, 
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pääministerin puhe, televisiodokumentit ja museot ovat Kalelalle ja Torstille osa julkista 

historiakulttuuria. Kalela ja Torsti erottavat koulut ja akateemisen historiantutkimuksen 

omanlaisekseen viralliseksi historiakulttuuriksi, joka poikkeaa julkisesta 

historiakulttuurista.
94

 Siinä missä Ahonen puhuu arjen historiakulttuurista, Kalela ja 

Torsti julkisesta historiakulttuurista, käyttää Raphael Samuel käsitettä epävirallinen 

historiatietoisuuden lähde viitatessaan mm. historiallisiin televisio-ohjelmiin.
95

 

Italialainen Nicola Galleranon jaottelu poikkeaa pohjoismaisesta jaottelusta. Hänen 

mielestään koulun historianopetus, kuten myös museot ja muistomerkit ovat yhtä lailla 

kaikki osa historian julkista käyttöä ja julkista historiakulttuuria.
96

 

 

3.3. Museo historian julkisena esityksenä 

 

Kasvatustieteilijä Sirkka Ahosen väitöskirjatutkimuksen mukaan museot ovat nuorille 

romaanien ja isovanhempien kertomusten ohella yksi tärkeä historiallisen tiedon 

lähde.
97

 Johanna Hakkari puolestaan analysoi pro gradu -tutkielmassaan erilaisten 

historian esitysten kautta sitä miten nuorten historiatietoisuus muokkautuu. Nuoret 

arvioivat tutkielman tulosten mukaan museon luotettavaksi historian lähteeksi.
98

 Myös 

Susan Crane on huomauttanut, että ihmiset luottavat museoissa historian olevan 

"oikein". Museoihin luotetaan kuten historiantutkijoihin.
99

 Museoilla ja 

museotyöntekijöillä iso rooli siinä, miten historiaa käytetään yhteiskunnallisesti.
100

 

Raphael Samuelin mukaan mm. ulkoilmamuseot menneisyyden mukaan pukeutuneine 

työntekijöineen ovat luoneet kuvaa historiasta enemmän kuin yksikään 

kunnianhimoinen instituution johtaja.
101

 Peter Aronsson huomioi, että 

historiakulttuurissa instituutioiden rooli on ollut kasvava. Viimeisten kolmen sadan 
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vuoden aikana Euroopassa yliopisto, koululaitos, arkistolaitos ja museot ovat olleet 

avainasemassa yhteiskunnan historian koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa.
102

 

Museot ovat kuitenkin menettäneet Aronssonin mukaan historiakulttuurista asemaansa 

elokuville, peleille ja musiikille 2000-luvun kuluessa. Historian tuottaminen on 

viihteellistynyt ja tullut enenevässä määrin osaksi vapaa-ajan historiankäyttöä.
103

 

 

Käsittelen tutkielmassani museoita osana julkista historiakulttuuria, historian julkisina 

esityksinä, jotka ovat osa niin valtion kuin yksityisen sektorinkin tuottamia kuvia 

menneisyydestä. Museot vertautuvat historiakulttuurin tuottajina ja välittäjinä 

historiallisiin romaaneihin ja elokuviin sekä rakennetun ympäristön symboleihin. 

Museot ovat kuitenkin myös osa yhteiskunnan virallista toimintaa: Suomessa 

museoasiat on keskitetty Museovirastolle, joka on opetusministeriön alainen. Lisäksi 

museovierailut sisällytetään joissakin kunnissa osaksi kunnan virallista kouluille 

laatimaa opetussuunnitelmaa.
104

 Ymmärrän museot Nicola Galleranon ja Susan Cranen 

tavoin koulun historian opetuksen kaltaisena osana yhteiskunnan historiakulttuuria.
 105

  

 

4. Mikä on museo? 

 

Museota pidetään arkikielessä melko ongelmattomana käsitteenä. Museologian 

opintojen ja museoissa työskentelyn myötä olen huomannut, että näin ei suinkaan aina 

ole. Museo, näyttely ja kokoelma menevät helposti sekaisin puhumattakaan museon 

monista yhteiskunnallisista rooleista.
106

 Tarkastelen museota suhteessa 

museoinstituution historiaan ja suhteessa museolaitoksen moniin rooleihin ja luon näin 

sen kontekstin, jota vasten peilaan tutkielmani pääkaupunkiseudulle perustettuja 

pääkaupunkiseudun museokentästä kadonneita kulttuurihistoriallisia museoita.  
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4.1. Museon historia  

Museon historia on ollut museologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 

Museoinstituution juuret on monissa tutkimuksissa ankkuroitu antiikin ja renessanssin 

tiede- ja taidekulttuuriin. Brittiläisen museologin Eilean Hooper-Greenhillin mukaan 

museolla ei ole yhtä muotoa, vaan se on muuttunut ja muovautunut ajan ja tarpeen 

mukaan. Antiikin kreikassa mouseion-termiä kantanut rakennus tai laitos ei vastaa 

nykykäsityksen mukaista museota, eikä nykyinen museolaitos tarinoita kertovana 

elämyskeskuksena vastaisi 1700-luvulla British Museumin avaamista puoltaneiden 

henkilöiden näkemyksiä museosta.
107

 Millaisiin eurooppalaisiin aatteisiin ja tapahtumiin  

museolaitoksen historia on kytketty ja miten ne nämä aatteet ja tapahtumat näkyvät 

suomalaisen museoinstituution menneisyydessä?
108

  

 

4.1.1. Eurooppalaisen museon lyhyt historia 

 

Antiikin kulttuuria on  pidetty länsimaisen kulttuurin kehtona. Myös museolaitoksen 

historiaa on alettu kirjoittaa antiikista käsin. Museologi Marja-Liisa Rönkkö on 

kirjoittanut paljon museoajatuksen historiasta. Rönkkö näkee museoinstituution 

varhaisena, ajatuksellisena esiäitinä antiikin mouseionit, muusille, tieteen ja taiteen 

jumalille, pyhitetyt temppelit. Funktioltaan temppeleitä voisi kuitenkin verrata 

pikemminkin kirjastoon tai tutkimuslaitokseen, kuin museoon.
109

 Antiikin ohessa 

museon juuria on etsitty renessanssiajasta. Museologian tutkijat, kuten Anne Aurasmaa, 

mieltävät renessanssiruhtinaiden keräämät ja näytille laittamat sekalaiset kokoelmat 

museolaitoksen aluksi.  

 

Eilean Hooper-Greenhill pohtii klassikkoteoksessaan Museums and the shaping of 

knowledge museon historiaa ja määritelmiä.
110

 Hooper-Greenhill, kuten 

taidehistorioitsija Anne Aurasmaakin, kuvailevat renessanssiaikaa keräilyn ja 

kokoelmien aikakaudeksi. Suurmiehet ja varakkaat ruhtinaat koettivat osoittaa omaa 

arvoaan ja hallita maailmankaikkeutta keräämällä mittavia yksityisiä taide- ja 
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kuriositeettikokoelmia. Kokoelmille omistettiin omat huoneensa - wunderkammerit ja 

kuriositeettikabinetit - ja kokoelmia esiteltiin vieraille. Hooper-Greenhill ja Aurasmaa 

ovat nähneet renessanssin esineiden, luonnontieteellisten näytteiden ja taideaarteiden 

keräilyn yrityksenä luoda universaalia maailmankuvaa.
111

 Eräs kuuluisista 

renessanssikeräilijöitä oli firenzeläinen suurmies Lorenzo di Medici, jonka mittava 

taidekokoelma avattiin galleriamaisessa tilassa yleisölle jo vuonna 1582. Medicin 

taidekokokoelmaa on kutsuttu "Euroopan ensimmäiseksi museoksi".
112

  

 

Renessanssiruhtinaiden kokoelmat edustavat nykyisestä museokäsityksestä käsin 

ennemminkin keräilyvimmaa kuin lajiteltua ja luokiteltua julkista kokoelmaa, joksi 

museokokoelma tänä päivänä mielletään. Monien museoiden julkiset kokoelmat ovat 

saaneet alkunsa yliopistojen kokoelmista, joita kerättiin Euroopan yliopistoihin jo 1600-

luvulla. Alunperin yliopistojen kokoelmien tarkoituksena oli palvella opetusta ja 

tutkimusta. Myöhemmin kokoelmia avattiin yleisölle ja niiden ympärille nousi 

varsinaisia museoita.
113

 Yliopistojen kokoelmat, kuten renessanssiruhtinaiden tai 

antiikin temppelien kokoelmat eivät ole olleet julkisia kaikelle kansalle. Tutkielmassani 

museon yhtenä määreenä on julkisuus: museo ei ole museo, ellei sillä ole käyttäjiä tai 

yleisöä. 

 

Valistuksen ajan Euroopassa monet yksityiset kokoelmat valjastettiin kansan 

valistuksellisiin tarkoituksiin. Ensimmäisiä valistusajan museoita ovat olleet Ranskan 

vallankumouksen myötä kansalle avattu Louvren palatsin taidemuseo 1793 ja 

Britannian parlamentin päätöksellä perustettu British Museum 1753. Varsinaisesti vasta 

1700- ja 1800-lukuja voidaan pitää nykyisenkaltaisen museolaitoksen alkuvuosisatoina. 

Yhtäältä valistuksen ihanteet, toisaalta positivistisesti suuntautunut tiedemaailma ja 

demokratian sekä kansallisvaltioideologian nousu siivittivät myös sellaisten 

yhteiskunnallisten instituutioiden kuin museoiden syntyä.
114
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Jos eurooppalaiselle museolaitokselle etsii yhtä aatteellista taustaa, on se ehdottomasti 

nationalismi. 1800-lukua on pidetty niin kansallisvaltioideologian kuin museoidenkin 

kultakautena. Museoinstituutio palveli nationalistisia pyrkimyksiä korostamalla valtion 

ja kansan materiaalista kulttuuria ja yhteistä menneisyyttä. Museossa menneisyyden 

jäänteiden, muinaismuistojen ja taideaarteiden, ympärille kirjoitettiin tarinaa yhdestä 

kansasta, kulttuurista ja historiasta. Museo menneisyyden jäänteitä säilövänä ja 

esittelevänä laitoksena palveli uusien kansallisvaltioiden ideologisia tarpeita.
115

 

Nationalistiset aatteet yhdistettynä valistusajan ideologiaan synnyttivät museolaitoksen, 

jota niin museologi Susan Pearce kuin Anne Aurasmaakin ovat kutsuneet pedagogiseksi 

tai valistavaksi museoksi. Pedagogisen, valistavan museon aikakausi ajoittuu 1800-

luvun puolivälistä aina 1900-luvun puoliväliin.
116

   

 

Nykyistä postmodernin ajan museota on kuvailtu totaaliseksi museoksi, joka keskittyy 

tarinaan enemmän kuin objektiin. Museon esineellinen luonne on jäänyt tarinallisuuden 

jalkoihin. Siinä missä vanha museo keskittyi esineisiin, museo-objekteihin, keskittyy 

uusi museo kertomaan tarinaa, jota se kuvittaa ennen keskiössä olleilla museo-

objekteilla.
117

 Nykyajan museo ei myöskään enää ole vain kansanvalistuksen ja 

pedagogiikan museo, vaan osa ihmisten vapaa-ajasta kilpailevaa viihdettä ja 

huvipuistoteollisuutta.
118

  

 

Museota ilmiönä, ideana ja instituutiona pidetään vahvasti eurooppalaisena ja 

länsimaisena.
119

 Euroopan historiaa kirjoitettaessa antiikkia on tuntunut olevan vaikea 

sivuuttaa. Tutkielmassani käsittelen kuitenkin nykyaikaista museota 1700-1800-lukujen 

lapsena. Museon historiassa keräilemisellä ja tallettamisella on suuri rooli, mutta vasta 

kokoelmien esillepano yleisölle luo museon, jota tutkielmassani tarkastelen. Talletettu 

keräelmä vailla yleisöä on vain omistajansa aarre. 
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4.1.2. Kansallisromantiikasta komiteanmietintöihin - suomalaisen museon 

lyhyt historia 

 

Suomalaisen museolaitoksen historiaa on lähestytty yhtä kautta rantain kuin 

eurooppalaisen museoaatteenkin. Museoajatuksen alkuna on nähty mm. Ruotsin 

valtakunnan 1600-luvulla kirjaamat juridiset päätökset suojella maan 

muinaismuistoja.
120

 Varhaisimpina suomalaisina kokoelmina voidaan pitää 

ensimmäisen yliopiston, Turun akatemian, opetus- ja tutkimuskokoelmia, joiden keruu 

ja kartuttaminen jatkui aina 1800-luvulle saakka yliopiston muutettua uuteen 

pääkaupunkiin Helsinkiin.
121

   

 

1800-luvun yleiseurooppalainen aate nationalismi sai Suomessa kansallisromantiikan 

muodon. Ruotsalaisten yliopistomiesten mallin mukaan myös Suomessa Keisarillisen 

Aleksanterin yliopiston sekä yliopiston osakuntien ylioppilaiden piirissä alettiin kerätä 

talteen katoamassa olevaa kansankulttuuria esineiden muodossa. Ylioppilaiden laajoista 

kansatieteellisistä kokoelmista muodostui myöhemmin yhdessä muiden yliopistollisten 

kokoelmien kanssa Suomen kansallismuseo, joka avattiin yleisölle sen nykyisellä 

paikalla Helsingin keskustassa 1916.
122

  

 

Ylioppilaiden kokoelmien taustalla voi yhtäältä nähdä saman kansallisromanttisen 

aatteen, mikä ajoi myös Lönnrotia kokoamaan Kalevalaansa ja minkä johdosta 

Keisarillisen Aleksanterin yliopistossa pystyi opiskelemaan niin suomalais-ugrilaista 

kansatiedettä kuin suomalaista ja vertailevaa kansanrunouden tutkimusta. Toisaalta 

1800-luvun kansallisissa pyrinnöissä voidaan nähdä myös pelkoa katoamassa olevasta 

kansankulttuurista. Teollistumisen ja kaupungistumisen pelättiin kadottavan agraarin 

talonpoikaisen elämäntavan.
123

 Museo, jos joku, oli oiva paikka säilöä kansan 

esineellistä kulttuuria ja pitää sitä näytillä muistona yhteisestä suomalaisesta 

menneisyydestä. Museon säilyttävän luonteen lisäksi museo instituutiona palveli hyvin 

kansallisia pyrkimyksiä. Kansallisia symboleita tutkineen historioitsijan Derek 
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Fewsterin mukaan museo esineellisine historian todistuksineen oli hyvä tapa todistaa, 

että maalla, kansalla ja valtiolla oli olemassa pitkä ja sivistynyt historia. Fewsterin 

mielestä museo instituutiona palveli hyvin valtion kansallisia pyrkimyksiä.
124

  

 

Suomeen perustettiin ensimmäiset museot 1800-luvulla. Vaasan museoitu tuulimylly 

Södersunds väderkvarn on museoliiton tiedoissa merkitty Suomen ensimmäiseksi 

museoksi. Vuonna 1811 puolestaan perustettiin Suomeen Luonnonhistorian museo.
125

 

Museoiden määrä pysyi vähäisenä aina 1950-luvulle saakka. Vuonna 1923 perustetun 

Suomen museoliiton tuottamasta materiaalista kuviossa 1 käy ilmi kuinka monta 

museota Suomeen on perustettu vuosikymmenittäin 1840-luvusta lähtien. Suomen 

museoiden historia koki varsinaisen käänteen sotien ja pula-ajan jälkeen, jolloin 

museoita syntyi kuin sieniä sateella. On pohdittu, josko sotien jälkeinen 

kaupungistuminen, evakkokysymys ja uuden yhtenäisen Suomen rakentaminen olisivat 

antaneet erityisiä syitä perustaa niin runsaasti museoita. Kansatieteilijä Teppo Korhonen 

on korostanut, että sodan runtelema ja siirtolaisia vastaanottava maa tarvitsi vahvistusta 

yhteiselle identiteetilleen ja tässä tehtävässä museot olivat tärkeä osa ”panemalla 

näytille rekvisiittaa, jonka avulla menneet polvet olivat selvinneet ja jolle nykyinen 

elämä pohjasi”.
126

   

 

 

Kuvio 1. Suomeen perustetut museot vuosikymmenittäin (kpl). 

Lähde: Suomen museoliitto – Finlands museiförbund ry: Kalvopaketti 2007 
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Suomen museoiden historia on helppo kytkeä nationalistisiin aatevirtauksiin, mutta 

millaisia valtiollisia muotoja museoinstituutio on historiansa aikana saanut? Osana 

suomalaisen menneisyyden rakentamista perustettiin vuonna 1884 Muinaistieteellinen 

toimikunta, joka vastasi valtiotasolla maan kulttuuriperinnöstä ja muinaisjäännöksistä. 

Muinaistieteellistä toimikuntaa ei enää ole, vaan sen on korvannut 1970-luvulla 

muodostettu Museovirasto. Museoviraston syntyä edelsivät monet valtiojohtoisen 

toimikunnat ja komiteat, joiden tarkoituksena oli pohtia miten organisoida maan 

museokenttää, joka koostui kansallisten ja valtiollisten museoiden lisäksi monista 

yksityisistä kokoelmista. 1990-luvun alussa säädös museoiden valtionavustuksista 

korvattiin laajemmalla museolailla, jossa määritellään mm. museotoiminnan tavoitteet 

ja museoiden yhteiskunnalliset tehtävät.  

 

Marja-Liisa Rönkkö on kuvaillut 1970-1980-lukuja museoinstituution "big bangiksi".
127

 

Suomessa tämä näkyi mm. Museoviraston perustamisena ja suomalaisen museokentän 

organisoimisena hierarkkisesti eri tason museoihin.
128

 Museobuumi - tai "big bang" - ei 

kuitenkaan näy suomalaisessa museokentässä museoiden määrällisenä kasvuna vain 

1970-1980-luvuilla.
129

 Kuviosta 1 näkyy, miten koko Suomeen perustettujen museoiden 

määrä on kasvanut koko sotien jälkeisen ajan aina 1990-luvulle asti, eikä kasvu 1970-

1980-luvuilla ole radikaalisti suurempaa kuin esimerkiksi 1950-luvulla. 

 

Edeltävän tutkimuksen kuva Suomen museoiden historiasta painottaa museon roolia 

kansallisena, yhteistä menneisyyttä tuottavana ja paikallista identiteettiä vahvistavana 

laitoksena, joka on määrällisesti kasvattanut jalansijaansa Suomessa.
130

 Museon historia 

kertoo ehkä sen, miksi museoinstituutio oikeastaan pääsi syntymään ja laajenemaan, 

muttei vielä paljasta millaisia erilaisia määritelmiä ja yhteiskunnallisia rooleja museolle 

on annettu.  
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4.2. Museon monet kasvot 

 

Museo voidaan määritellä lyhyesti laitokseksi, jonka tehtävänä on tallettaa, tutkia ja 

esittää aineellisia todistuskappaleita ihmisen menneisyydestä.
131

  Kansainvälinen 

museoliitto ICOM määrittelee museon seuraavasti: ”museo on pysyvä, taloudellista 

hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna 

yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, 

säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita 

ihmisestä ja hänen ympäristöstään”
132

  

 

Susan Pearce on huomauttanut, että tarkoittaessamme museota, voimme tarkoittaa joko 

museon kokoelmia, itse museorakennusta, viitata museon henkilökunnan työhön tai 

museovierailun kohteeseen sekä itsessään siihen kulttuuriseen perspektiiviin, jota 

museot ovat osa.
133

 Museo on erilainen riippuen näkökulmasta, josta sitä katsoo. 

Tutkielmassani museo käsitetään yhteiskunnalliseksi kulttuurilaitokseksi, joka tallettaa 

ja esittää tulkintoja menneestä. Museo on museo kokoelmiensa ja näyttelyidensä kautta. 

Seuraavaksi pohdiskelen museota neljän erilaisen luonteen ja roolin kautta: 

esineellisenä, tietoa ja viihdettä tuottavana, muistiorganisaationa sekä historian 

tulkitsijana.  

 

4.2.1. "Museo on esine"
134

 

  

Museon esineluonnetta
135

 on tasaisin väliajoin korostettu.
136

 Ilman esineitä ei ole 

kokoelmaa, eikä ilman kokoelmaa ole museota, mutta tekevätkö esineet tai kokoelma 

yksin museon?
137

 Varhaisessa museologisessa työssä on ajateltu, että esine itsessään 

todistaa menneisyyden sellaiseksi kuin se museossa esitetään. David Lowenthal 

huomauttaa kuitenkin, ettei mikään konkreettinen esine ole automaattinen väylä 
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menneisyyteen. Esineet kertovat meille menneisyydestä vasta kun tiedämme, että ne 

kuuluvat menneisyyteen.
138

 Hannu Salmi puolestaan tulkitsee, että esineet ja artefaktit 

museossa mahdollistavat menneisyyden tekemisen saavutettavaksi.
139

 Museossa 

menneisyyteen kuuluva esine lakkaa olemasta esine itsessään, vaan siitä tulee 

edustamansa asian symboli. Museo kontekstualisoi esineen.  

 

Museon esineelliseen puoleen liittyy vahvasti museon rooli tallettajana. Museota on 

myös verrattu arkisto- ja kirjastolaitokseen, jotka säilövät ihmisen aineellisia jäännöksiä 

tulevaisuutta varten.
140

 Museo, kuten arkistot ja kirjastotkin, käyttää valtaa valitessaan 

millaisia esineitä se kerää ja tallettaa kokoelmiinsa. Museon kokoelmien karttuminen on 

niin valikoivaa kuin poissulkevaakin. Siihen, mitkä esineet päätyvät museoon voi 

vaikuttaa niin sattuma kuin kulloinenkin "kansankulttuuri eli ne mielikuvat, arvostukset 

ja historianäkemys, joita väestöllä, mukaanlukien museon henkilökunta, on siitä, mikä 

on tärkeää, soveliasta ja kyllin 'arvokasta' museoon".
141

 Museon esineluonteeseen 

kytkeytyy myös museon rooli totuudenpuhujana. Museossa menneisyys on totta, jota 

esineet todistavat. Sirkka Ahonen onkin pohtinut, että historian viehätyksen salaisuus on 

siinä, että se on totta ja siksi nimenomaan väärennökset esimerkiksi museossa 

loukkaavat yleisöä. Museon esineellisyyteen liittyy aitouden kaipuu, vaikka esine 

museossa onkin irrotettu alkuperäisestä, aidoksi mielletystä ympäristöstään.
142

 

 

Esineellisyytensä kautta museo käyttää yhteiskunnassa muistamisen valtaa: mikä on 

muistamisen arvoista, mikä ei - mitä talletetaan kokoelmiin ja mitä ei.
143

 Sosiologi 

Maaria Linko on huomauttanut, että se mikä toisille menneisyydessä on muistamisen 

arvoista ja arvokasta, voi toisille olla irvokasta. Esimerkkinä Linko mainitsee ympäri 

Eurooppaa nousseet juutalaismuseot.
144
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4.2.2. Museo julkisena oppimis- ja viihdekeskuksena  

 

Museon käsittäminen kokoelmia kerääväksi ja tallettavaksi laitokseksi on suppea. 

Pelkkä kokoelma esineitä ei yksin tee museota. Monet museologit ovat korostaneet 

museon  luonnetta julkisena tutkimus- ja opetuskeskuksena. Eurooppalaisten museoiden 

synnyn taustallakin nähdään nimenomaan tarve ymmärtää ympäröivää maailmaa ja 

valistaa kansaa. Kansallismuseon esihistoriaosastoa johtanut arkeologi Julius Ailio 

mielsi museon kokoelmiensa pohjalta museoksi vasta sitten kun se ryhtyi täyttämään 

”sosiaalista ja kasvatuksellista tehtäväänsä sellaisena kansanlaitoksena, jossa 

popularisoidaan tiedettä, jossa niin vanha kuin nuori voi saada elävän ja samalla 

huvittavan yleistajuisen kuvan kulttuurikehityksestä”.
145

  

 

Jouko Heinonen ja Markku Lahti sekä Kalle Kallio painottavat museon 

tutkimustoimintaa yhtenä museon peruspilareista. Heinoselle ja Lahdelle museonäyttely 

on nopein tapa julkistaa tutkimustulokset ja tulkinta, jonka kautta museoesineet saavat 

merkityksensä.
 146

 Museo voi tuottaa tutkimusta ja esittää historiaa myös ilman, että se 

laittaa näytille esineitä kokoelmistaan. Kalle Kallio on kasvatustieteen pro gradu -

tutkielmassaan Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina pohtinut 

museoiden tuottamien verkossa toimivien näyttelyiden mahdollisuuksia historian 

oppimateriaalina.
147

 Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa museo mielletään yhdeksi 

informaalin oppimisen paikaksi, oppimisympäristöksi, joka poikkeaa virallisesta 

koulusta.
148

 Jo ensimmäisiä museoita perustettaessa Suomeen pohdittiin niiden 

mahdolliseksi yleisöksi nimenomaan koululaisia sekä työläisiä, sillä "museoympäristön 

toivottiin ohjaavan työväestön käytöstä porvaristolle ominaiseen pidättyväisempään 

suuntaan". Museon tutkimus- ja opetuspuolen luonne on ollut alunperin kansallisesti 

valistava.
149

 

 

Yksinomaan kokoelmia ja tutkimusta sekä oppimateriaalia tuottava museo ei 

yhteiskunnallisessa mielessä ole vielä museo, ellei se julkinen. Museo julkisena tilana 

                                                 
145

 Ailio 1932, 20-21. 
146

 Heinonen ym. 1996, 146; Kallio 2007, 113-114. 
147

 Kallio 2005. 
148

 Ahonen 1998, 15-20; Kaitavuori 2007, 285. 
149

 Ailio 1932; Pearce 1992; Kervanto Nevalinna 2003, 356-360; Kallio 2007, 115-116; Levanto 2010, 

99-100; Lamminen 2010, 110-111. 



 33 

toimii foorumina ja sosiaalisena kohtaamispaikkana.
150

 Vaikka museot tuottavatkin 

erilaisia painettuja julkaisuja historiasta osana tutkimus- ja näyttelytoimintaansa, 

voidaan näyttelyitä pitää yhtenä yhteiskunnassa näkyvänä, tärkeänä rajapintana, jonka 

kautta museo kommunikoi yleisön kanssa. Näyttelyidensä kautta museot toimivat 

viestin välittäjinä, eikä museo voi toimia opettajana ja valistajana ilman, että se olisi 

julkinen.
151

  

 

Museon luonne objektikeskeisestä esinemuseosta on historian saatossa muovautunut 

ilmiö- ja ihmiskeskeiseksi museoksi, jonka pyrkimys on tuottaa yhteiskunnan käyttöön 

tietoa, jolla on merkitystä kansalaiskeskustelulle.
152

  Pro gradu -tutkielmassani museo 

nähdään yleisten määritelmiensä kautta yhteiskunnalliseksi instituutioksi, joka ei vain 

kerää ja säilö menneisyyden artefakteja, vaan myös tuottaa näistä artefakteista 

menneisyyttä koskevia esityksiä, jotka ovat julkisia. Museot ovat myös osa 

menneisyyden muokkaamista kaupallisiin tarkoituksiin. Opetus- ja tutkimuskeskuksen 

ohessa museoista on puhuttu viihdekeskuksina. Museot kilpailevat ihmisten vapaa-

ajasta ja rahoista yhdessä elokuvateattereiden ja huvipuistojen kanssa. Toisaalta museo 

huvipuistona palvelee myös turistibisnestä ja on osa kansakunnan tiedotus- ja 

suhdetoimintaa, PR:ää.
153

 Kulttuuriantropologi Katriina Petrisalo tutki väitöskirjassaan 

menneisyyttä matkakohteena ja sitä miten perinnekulttuuria hyödynnetään matkailussa.  

Petrisalon mukaan menneisyyttä hyödynnetään matkailussa valikoimalla 

menneisyydestä matkailun tarkoituksiin sopivia tulkintoja ja yhdistelemällä eri 

kulttuuripiirteiden ja aikakausien asioita tarkoituksenmukaisesti nykyisyyden tarpeita 

vastaamaan.
154

  

 

4.2.3. Museo muistiorganisaationa ja identiteetin muokkaajana 

 

Ranskalainen historioitsija Pierre Nora on tullut kuuluisaksi muistin paikan 

käsitteestään. Museota on klassisten määritelmien - kerää, tallettaa, tutkii ja esittää - 

lisäksi kuvailtu yhteiskunnan muistina tai muistiorganisaationa. Pierre Noralle 

                                                 
150

 esim. Kostet 2000, 17;  Kaitavuori 2007, 285. 
151

 Kaitavuori 2007, 279-282; Kallio 2007, 115-116. 
152

 Vilkuna 2007, 30-31. 
153

 Linko 1994, 186-187; Samuel 1999; Groot 2009, 237-239. 
154

 Petrisalo 2001, 84. 



 34 

muistinpaikka on kollektiivinen käsitys, tunnuskuva tai symboli tapahtuneelle, jota 

emme muuten muistaisi.
155

 Kalle Kalliolle Noran tarkoittama muistinpaikka voi olla 

myös museo.  Museo toimii yhteisön muistinpaikkana.
156

 Museon rooli sen suhteen, 

mikä on muistamisen arvoista ja mikä ei, on aina poliittinen. Kansallisiin ja kansalliset 

rajat ylittäviin kulttuuriperintöinstituutioihin viitataankin nykyään yläkäsitteellä 

"muistiorganisaatio".
157

  

 

Stefan Bohmanin ja Karin Lindvallin mukaan museon yksi tärkeä tehtävä on sekä luoda 

että problematisoida erilaisia identiteettejä. Museolla on merkitys kansallisen, 

paikallisen ja alueellisen identiteetin edistämisessä. Museot edistävät identiteettityötä 

luomalla stereotypioita meistä ja muista.
158

 Esimerkiksi etnografisissa 

museonäyttelyissä tullaan määritelleeksi muiden - esittelyn kohteena olevan kulttuurin - 

ohessa samalla se keitä me itse olemme.
159

 Yhteiset muistot ja historia ovat tärkeitä 

identiteetin muokkausprosessissa.
160

 Sirkka Ahosen mukaan ihminen pystyy 

paikallistamaan itsensä ja identiteettinsä vain ajallisesti, suhteessa menneeseen.
161

  

 

Marja-Liisa Rönkkö näkee museon perustamisen identiteettityön ohessa kulttuuri- ja 

tiedepoliittisena kannanottona. Hän käyttää esimerkkinä Berliinissä sijaitsevaa nk. 

museosaarta, jolla sijaitsevat maan suurimmat kansalliset museot muun muassa Altes 

Museum ja Alte Nationalgalerie. Museoiden keskittäminen kaupungin keskelle 1800-

luvulla oli yritys luoda Preussin alueesta Saksan keisarikunnan johtajavaltio, jonka 

keskeinen paikka Berliini vetäisi vertoja Pariisille ja Lontoolle. Samanlaista 

valtakeskittymää, paraatiajattelua, Rönkkö näkee myös Washingtonin Smithsonia 

Institutionissa, joka käsittää Washingtonin kaupungin keskustaan rakennetun 19 

museon ja 9 tutkimuskeskuksen valtakompleksin. Suomalainen vastine tällaiselle 

kulttuuripoliittiselle asemoinnille on Kansallismuseon ja Kiasman taidemuseon 

sijaitseminen eduskuntatalon läheisyydessä. Vaikka Kansallismuseo alunperin 

rakennettiin "syrjäiselle" paikalle, nousevan Töölön kaupunginosan lähelle, on museo 
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rakennusta pidetty itsenäisen kansan tunnusmerkkinä, joka osoittaa jo pelkällä 

olemassaolollaan, että kyseisellä kansalla on oma merkittävä historiansa.
162

 

 

Yhteisten muistojen tallettaminen ja esittäminen on aina myös yhteisön identiteetin 

rakentamista, vastaamista kysymyksiin keitä me olemme ja millainen on 

menneisyytemme. Muistaminen on identiteetin kannalta tärkeää.
163

 Identiteetin on 

määritelty ankkuroituvan menneisyyteen, sillä ihminen näkee itsensä osana sukupolvien 

jatkumoa. Ihminen paikallistaa itsensä ajallisesti yhteisten muistojen avulla ja näin 

rakentaa identiteettiään. Historiasta tuli 1800-luvun lopulla väline hahmottaa yksilön tai 

kansakunnan omaa paikkaa niin kansallisessa kuin eurooppalaisessa kehyksessä. Museo 

on aina myös identiteettipoliittinen toimija, jolla voi olla valtava symbolinen merkitys 

omalle yhteisölleen.
164

  

 

Juhani Kostet on määritellyt museon yhteiskunnan suhteena menneeseen ja 

nykyisyyteen. Kostet viittaa museon muistiluonteeseen määrittelemällä museon 

yhteiskunnan suhteena menneeseen ja nykyisyyteen.
165

 Museon esittämä tulkinta 

menneisyydestä on aina nykyisyydestä käsin määriteltyä.
166

 Muistamisen ohessa tullaan 

puhuneeksi myös unohtamisesta. Museo voi unohtaa menneisyyttä kahdella tavalla. 

Toinen tapa on tuoda asia esille ja käsitellä sitä, jotta "kipeän asian yli päästäisiin" - 

jotta asia voitaisiin unohtaa. Tällaisiksi asian unohtamiseksi voidaan katsoa mm. ympäri 

Eurooppaa perustetut holokausti- ja kansanmurhamuseot tai suomalaisittain Tampereen 

Vapriikki-museon Tampere 1918 näyttely vuosina 2010-2011.
167

 Varsinaista vuoden 

1918 tapahtumien muistamiseen keskittynyt museota Suomessa ei kuitenkaan 

toistaiseksi ole.
168

 Toinen tapa unohtaa on jättää kertomatta, vaieta asiasta. Museo 

unohtaa myös kokoelmiensa kautta. Menneisyydestä on säilynyt vain rajallinen määrä 
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jälkiä, joita voidaan tallettaa museoon, sen lisäksi museoiden kokoelmien keruu on aina 

myös valikoivaa: mitä otetaan kokoelmiin, mikä jätetään pois. Näin ollen jotkut asiat 

jäävät tai jätetään säilyttämättä.
169

  

 

4.2.4. Museo historian portinvartijana ja tulkkina 

 

Turun linnaa menneisyyden ja nykyisyyden muistomerkkinä tutkineen folkloristin Petja 

Aarnipuu mukaan "nykyaikaiselle historialliselle museolle on ominaista, että se 

ajatellaan eräänlaiseksi portiksi menneisyyteen, ei ainoastaan tiedollisesti, vaan myös 

kokemuksellisesti."
170

 Museo esineellisenä, tutkimusta, opetusta ja viihdettä tuottavana 

julkisena laitoksena tuottaa menneisyydestä tulkintoja. Museo toimii historian tulkkina 

tuottamalla tietoa menneisyydestä kokoelmiensa ja tutkimuksensa valossa. Tulkinnat 

esitetään julkisesti näyttelyinä, julkaisuina tai muina esityksinä. Maaria Linko on 

tiivistänyt museon menneisyyttä vartioivan roolin: "Museo on instituutio, joka 

reprodusoi yhteisön käsityksiä omasta menneisyydestään ja jotka samalla tuottavat 

arvoja ja arvohierarkioita - toisin sanoen käsityksiä siitä mikä kulloisessakin 

kulttuurissa on säilyttämisen arvoista"
171

  

 

Tarkastelen museota tutkielmassani yhtenä historian tuottajana ja tulkkina. Museo on 

osa yhteiskunnan julkista historiakulttuuria. Siitä, millaista historiakuvaa museo tuottaa 

ja representoi, ei juuri ole edeltäviä tutkimuksia. Museon rooli historian tuottajana ja 

representaationa on sen sijaan huomioitu monissa historiakuvaa ja -käsityksiä 

käsitelleissä tutkimuksissa.
172

 Raphael Samuel on pohtinut ulkoilmamuseoiden roolia 

ihmisten historiakuvan tuottajana. Samuelin mukaan ulkoilmamuseon historiallisiin 

asuihin puetut työntekijät ovat luoneet kuvaa historiasta enemmän kuin kukaan 

kunnianhimoinen laitoksen johtaja.
173

  

 

Museon rooli historian tuottajana on myös legitimoiva. Niin museonäyttely kuin 

museon kokoelmien kartuttaminen ovat aina valinnan tulosta, toiset menneisyyden jäljet 
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ja tulkinnat hyväksytään historialliseksi totuudeksi ja toiset unohdetaan. Museossa on 

kyse puheoikeudesta: kenellä on valta kontrolloida menneisyyttä ja sitä miten 

menneisyyden konkreettiset jäänteet identifioidaan osaksi historiaa. Se mitä museossa 

sanotaan, on totta.
174

 Aarnipuu huomauttaa, että "muistojen organisoiminen vaikkapa 

kokoelmiksi tai näyttelyiksi ei ole erillään yhteiskunnasta ja ihmisryhmien kamppailusta 

puheoikeudesta. Kulttuuripoliittisilla valinnoilla ja toimilla rakennetaan kuvaa 

yhteiskunnasta, sen menneisyydestä ja nykyisyydestä."
175

 Totuuden nimissä ei juuri 

koskaan paneuduta siihen, kenellä museossa on tulkintaoikeus: kenen ääntä museo 

kuuntelee?
176

 Museoiden ei kuitenkaan oleteta valehtelevan. Museoihin luotetaan kuin 

historioitsijoihin. Susan Cranen mukaan yksilön muistot ovat alisteisia museon 

kertomalle totuudelle menneisyydestä.
177

 

 

5. Muuttuva museokenttä  

 

Sanotaan, että Suomessa on Euroopan tihein museoverkko. 2000-luvun Suomessa on 

lähes 1000 museota.
178

 Määrällisesti suomalaiset museot ovatkin kymmenkertaistuneet 

reilun viidenkymmenen vuoden aikana. Tutkielmani kattaa pääkaupunkiseudulle 

perustetut ja pääkaupunkiseudun museokentältä kadonneet kulttuurihistorialliset 

museot, joista vanhin on 1873 perustettu muotoilun opetuskokoelma, 

Taideteollisuusmuseo, joka nykyään tunnetaan Designmuseona.
179

 Uusin museoista on 

2006 perustettu Vantaan maatalousmuseo. Yhteensä museoita on 94 kappaletta. 

Museoista käytetään niitä nimiä, joilla museot tänä päivänä tunnetaan. Tutkielmassani 

mukana olevat museot ovat työn lopussa liitteenä perustamisensa mukaisessa 

aikajärjestyksessä.
180

 Tarkastelen seuraavaksi pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden määrällisiä muutoksia ja sitä miten museokenttä on 

reilun sadan vuoden aikana muuttunut. 

 

                                                 
174

 Karp 1991, 12-14; Crane 1997, 51; Ahonen 1998; Ahonen 2002, 83; Hakkari 2005, 35-36, 40-44.  
175

 Aarnipuu 2008, 214. 
176

 Aronsson 2004, 178 
177

 Crane 1997, 44-51. 
178

Museot-sivusto, Museot paikkakunnittain –hakutulos, 21.3.2011. 
179

 Designmuseo, 25.5.2010. 
180

 Liite1. 



 38 

5.1. Museoiden määrällinen muutos 

 

Museoiden määrä koko maassa on reilussa sadassa vuodessa lähes 

kaksikymmenkertaistunut. Sama ilmiö on havaittavissa pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden kohdalla. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 2) on esitelty 

Museoliiton julkaisujen perusteella koko Suomen museoiden kokonaismäärä kunkin 

julkaisun vuonna sekä vastaavasti se, kuinka monta näistä museoista on sijainnut 

pääkaupunkiseudulla. Tarkastelluissa Suomen museoliiton julkaisuissa on mukana niin 

taide-, luonnontieteelliset, kulttuurihistorialliset kuin erikoismuseotkin. Käsittelen 

tutkielmassani kulttuurihistoriallisina museoina museoliiton määritelmien mukaisia 

kulttuurihistoriallisia ja erikoismuseoita.
181

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Suomen ja pääkaupunkiseudun museoiden määrä Suomen museoliiton 

julkaisujen perusteella 1948-2007 (kpl).
182

 
 

Lähteet: Konst- och kulturhistoriska museer i Finland. 1948; Suomen taide- ja 

kulttuurihistorialliset museot. 1953; Grönholm ym. 1973; Huovinen 1978; Härö ym. 

1986; Hällström 1997; Museot-sivusto, Museot paikkakunnittain –hakutulos, 14.7.2010. 
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Vuoden 1948 julkaisussa Suomessa mainitaan olleen 94 museota, joista 18 sijaitsi 

pääkaupunkiseudulla. Näin ollen sotien jälkeisen Suomen kaikista museoista 19% 

sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Tultaessa uudelle vuosituhannelle on Suomessa 

museoliiton vuoden 2007 tietojen mukaan 1081 museota, joista 91 eli vain 8 prosenttia  

sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseutu on joutunut luovuttamaan museaalista 

hegemoniaansa muun Suomen hyväksi tai toisin päin katsoen muualle Suomeen on 

perustettu tiheämmällä tahdilla museoita kuin pääkaupunkiseudulle. 

  

Kuviossa 3 on puolestaan esitetty Museoliiton julkaisujen valossa pelkän 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden määrä suhteessa kaikkiin 

pääkaupunkiseudulla olleisiin museoihin. Tarkasteltuna ajanjaksona yli 60 prosenttia 

kaikista pääkaupunkiseudun museoista on ollut edustamaltaan teemalta 

kulttuurihistoriallisia. Kulttuurihistorialliset museot kattavat  siis havaintovuosina yli 

kaksi kolmasosaa kaikista pääkaupunkiseudun museoista.  

 

 

 
 

Kuvio 3. Pääkaupunkiseudun museoiden määrä  ja pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden määrä  Suomen museoliiton julkaisujen perusteella 

1948-2007(kpl).
183

 

 

Lähteet: Konst- och kulturhistoriska museer i Finland. 1948; Suomen taide- ja 

kulttuurihistorialliset museot. 1953; Grönholm ym. 1973; Huovinen 1978; Härö ym. 

1986; Hällström 1997; Museot-sivusto, Museot paikkakunnittain –hakutulos, 14.7.2010. 

                                                 
183

 1948: Ei huomioitu luonnontieteellisiä museoita. Vuonna 1909 avattua Seurasaarta ei mukana 

1953: Ei huomioitu luonnontieteellisiä museoita. 

1973: Espoo mukana ensimmäistä kertaa. 

1978: Mukana historialliset, taide-, luonnontiede-, tekniset ja erikoismuseot. Espoo ja Vantaa mukana. 

1997: Sinebrychoffin taidemuseo lueteltu kahteen kertaan, vain toinen maininta huomioitu. 
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Museoliiton julkaisujen määrälliset tiedot pääkaupunkiseudun museoista kattavat vain 

osan tutkielmassani mukana olevista museoista. Luvussa 2 esitellyn koosteen listauksen 

tuloksena pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kenttä näyttää 

laajemmalta. Pääkaupunkiseudulle on toiminut 1870-luvun lopulta 2010-luvulle 

yhteensä 94 kulttuurihistoriallista museokohdetta, joista 65 oli yhä toiminnassa 

pääkaupunkiseudulla vuoden 2010 aikana. Kaiken kaikkiaan 94:stä museosta 29 

museokohdetta toimii viiden museon alaisina. Museo-organisaatioiden erilliset 

toimipisteet on tutkielmassani laskettu omiksi museokohteikseen. Useita museokohteita 

hallinnoivia museo-organisaatioita ovat Helsingin kaupunginmuseo
184

, Espoon 

kaupunginmuseo
185

, valtion Museovirasto
186

, Maanpuolustuskorkeakoulun alainen 

Sotamuseo
187

 sekä Helsingin yliopiston museo
188

. 24 museota kaikista 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista on museoituja tiloja tai 

rakennuksia, joita 2000-luvulla on käytetty lähinnä vaihtuvan näyttelytoiminnan 

areenoina. 

 

5.2. Museon perustaminen 

 

Museon perustamista voidaan politiikkaa ja historiaa tutkineen Benedict Andersonin 

mukaan pitää aikaansa sidoksissa olevana kulttuurisena ja poliittisena tekona.
189

 

Museon perustamisvuotta ei aina ole helppo määritellä. Avaaminen ja perustaminen 

menevät sekaisin ja voi kulua pitkäkin aika ennen kuin perustettu museo saadaan 

yleisölle avoimeksi.
190

 Keräämässäni ja listaamassani koosteessa pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisista museoista on otettu huomioon museon perustamis- ja 

                                                 
184

 Helsingin kaupunginmuseolla on ollut 11 eri museokohdetta: Hakasalmen huvila, katumuseo, 

koulumuseo, lastenmuseo, ratikkamuseo, Ruiskumestarin talo, Sederholmin talo, Sofiankatu, 

Tuomarinkylän kartanomuseo, Työväenasuntomuseo, Voimalamuseo. Liite 1. 
185

 Espoon kaupunginmuseolla on 4 museokohdetta: Espoon kaupunginmuseo KAMU, Glims talomuseo, 

huvilamuseo Villa Rulludd, Lagstadin koulumuseo. Liite 1. 
186

 Museovirastolla on 7 museokohdetta: Armfelt-museo, Kansallismuseo, Kulttuurin museo, Merimuseo, 

Seurasaaren ulkomuseo, Suomenlinna-museo ja Urho Kekkosen museo Tamminiemi. Museovirasto, 

toimipisteet, 4.9.2011. 
187

 Sotamuseolla on ollut 4 eri museokohdetta: Sotamuseo, Maneesi, Rannitykistömuseo ja sukelluvene 

Vesikko. Liite 1. 
188

 Yliopiston alaisia museoita on toiminut kolme: Yliopistomuseo Arppeanum, johon Helsingin 

yliopiston käsityönopettajan kokoelmat ja Lääketieteen historian museo fuusioituivat 2000-luvulla. 

Helsingin yliopistomuseo, Yliopiston kokoelmien historia, 2.6.2011. 
189

 Anderson 2007, 247-251; Rönkkö 2007, 80-85. 
190

 Esimerkiksi Kansallismuseo perustettiin 1893, mutta se avattiin yleisölle vasta rakennuksen 

valmistuttua 1916 tammikuussa. Teatterimuseo perustettiin 1945, mutta avattiin yleisölle vasta 1963. M. 

Launonen, 8.4.2008. Sähköpostikirje tekijälle. 
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avaamisvuosista aina varhaisempi. Aina ei ole ollut selvää onko museon kohdalle 

merkitty vuosi tarkoittanut perustamis- vai avaamisvuotta.  

 

Marja-Liisa Rönkön mukaan museon perustaminen heijastelee oman aikansa tärkeinä 

pidettyjä teemoja, oli kyse yksittäisen henkilön, yhteisön tai valtion perustamasta 

museosta.
191

 Museon perustamisessa voi olla kyse niin valtakunnallisesta 

kunnianosoituksesta
192

 kuin yhteisön tai toimialan tarpeesta todentaa omaa 

identiteettiään
193

. Museon perustaminen vaatii asian tärkeänä pitämisen, kiinnostuksen 

ja kokoelman lisäksi myös pääomaa: ilman rahaa ei museota voi perustaa. Oli museon 

perustajataho julkinen instituutio tai yksityinen yhdistys, on kullakin organisaatiolla 

käytössään tietty pääoma, joka pitää jakaa erilaisten toimintojen kesken. Se panostaako 

organisaatio taloudellisesti tärkeänä pitämänsä museon perustamiseen on sidoksissa 

moneen muuhunkin muuttujaan kuin taloudelliseen tilanteeseen ja siihen, miten 

tärkeänä museoasiaa pidetään. Museon perustamisen taustalla saattaa olla arkisesti kyse 

myös tavaroiden säilömisestä: mitä tehdä lakkautetun postikonttorin kalusteille tai 

minne sijoittaa edesmenneen keräilijän kokoelmat. Juhani Kostet on kritisoinut Suomen 

museokenttää siitä, että museon perustaminen on liian helppoa; kuka tahansa voi laittaa 

kokoelmansa näytille ja kutsua niitä museoksi. Kostet on pohtinut pitäisikö Suomessa 

ottaa käyttöön "rekisteröity museo" -merkintä erottamaan "oikeat" museot muista.
194

 

Muodostamani kooste kulttuurihistoriallisista museoista sisältää myös yksityiset, pienet, 

harrastuspohjalta perustetut ja hoidetut, mutta julkiset, kulttuurihistorialliset museot 

pääkaupunkiseudulta.  

 

Kuviossa 4 on esitetty kuinka monta museota pääkaupunkiseudulle on perustettu 

kunakin vuosikymmenenä. Eniten pääkaupunkiseudulle on perustettu 

kulttuurihistoriallisia museoita  1970-1990-luvuilla. Koko Suomen mittakaavassa 1990-

luvulla perustettiin huomattavasti vähemmän museoita kuin edellisinä vuosikymmeninä. 

Suomen museokenttää 1970-luvulta 2000-luvulle kartoittaneessa museologian alan 

raportissa Pieni pala suomalaisen museon historiaa esitettiin, että museoiden 

perustamismäärien lasku 1990-luvulla voisi olla seurasta 1990-luvun lamasta.
195

 

                                                 
191

 Ks. Museon perustamisesta ja aikakauden tärkeinä pidetyistä asioista Rönkkö 2007, 79-85. 
192

 Esim. Urho Kekkosen museo Tamminiemi. 
193

 Esim. Työväen Säästöpankin museo, Espoon automuseo. 
194

 Kostet 2007, 93-94. 
195

 Huilla 2009, 11. 
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Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kohdalla ei kuitenkaan ole  

havaittavissa notkahdusta perustamisen suhteen 1990-luvulla. Pääkaupunkiseudulle 

perustettiin 1970-luvulla 14 museota ja 1980 sekä 1990-luvuilla kumpanakin 20 

kulttuurihistoriallista museota.   

 

Pääkaupunkiseudulle on perustettu vähiten museoita toisen maailmansodan aikana, 

1940-luvulla. Pienenä museoinnostuksen ajanjaksona erottuu 1970-luvun jälkeisen ajan 

lisäksi 1930-luku, jolloin pääkaupunkiseudulle perustettiin 7 museota, kun 1920-luvulla 

niitä perustettiin vain 4 ja 1940-luvulla 2. Jouko Heinonen ja Markku Lahti ovat 

kuvailleet 1920-1930-lukuja karelianismin ajaksi, joka loi kansallista ja paikallista 

identiteettiä korostaville museoille otollisen ilmapiiriin.
196

  

 

 

 
 

Kuvio 4. Pääkaupunkiseudulle perustetut kulttuurihistorialliset museot (kpl) N=94. 

 

Lähteet: Liite 1 ja 2.  

 

Läpi havainnoitujen vuosikymmenien ovat erilaiset museoidut talot ja tilat
197

 sekä 

valtiollisiin instituutioihin keskittyneet museot pitäneet pintansa.
198

 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä perustetuista museoista monet ovat puolestaan 

keskittyneet merkkihenkilöiden ympärille.
199

 1970-luvulta lähtien 

                                                 
196

 Heinonen ym. 1996, 62-71. 
197

 Esimerkiksi Seurasaaren ulkomuseo 1909, Herttoniemen kartanomuseo 1919 ja Huvilamuseo Villa 

Rulludd 1980. Liite 1. 
198

 Esimerkiksi Postimuseo 1926, Sotamuseon Rannikkotykistömuseo 1970 ja Suomen Pankin 

rahamuseo 2003. Liite 1. 
199

 Esimerkiksi Ehrensvärd-museo 1922 ja Armfelt-museo 1926. Liite 1. 
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kulttuurihistoriallisten museoiden kenttään ilmestyivät moninaiset yhtiöiden, yritysten 

ja liike-elämän museot.
200

 1900-luvun loppu ja 2000-luvun alku ovat puolestaan 

lapsuuteen, etnografiaan, koulutukseen, tekniikkaan liittyvien museoiden kulta-aikaa.
201

 

Kaupungistumisen ja maaltamuuton jälkeistä aikaa 1960-luvulta aina 2000-luvulle 

saakka leimaa kaupunginmuseoiden ja aluemuseoiden laajentuminen.
202

 

Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden esittämä kuva menneisyydestä 

pirstaloituu kansakuntaa korostavasta näkemyksestä kohti yksittäisten ryhmien omaa 

historiaa.  

 

5.3. Museokentältä kadonneet museot 

 

Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kehityskaari ei ole ollut 

suoraviivaista lisääntymistä yhdestä historiasta moniksi historiankertomuksiksi, vaan 

tarinaan mahtuu mukaan niin fuusioita, lopettamisia kuin erojakin. Tutkielmaani 

sisältyvistä museoista yhteensä 29 museota on lopettanut, muuttanut tai yhdistynyt 

johonkin toiseen museoon tarkasteltujen havaintovuosikymmenien aikana.  Kuviossa 5 

on esitetty sekä pääkaupunkiseudulle perustetut kulttuurihistorialliset museot että 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kentältä kadonneet museot. 

1970-luvulle saakka museokenttä on pysynyt lähes muuttumattomana, museoita on vain 

tullut lisää. 1970-luvulta eteenpäin museoita on kadonnut ja uusia on perustettu. 2000-

luvun ensimmäinen vuosikymmen on kulttuurihistoriallisten museoiden kohdalla 

ensimmäinen vuosikymmen kun museoita on perustettu vähemmän, kuin niitä on 

kadonnut pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kentältä. 

 

                                                 
200

 Esimerkiksi Säästöpankkimuseo 1972, Fazer-museo 1981 ja Päivälehden museo 2001. Liite 1. 
201

 Esimerkiksi MuoviSuomi-museo 1990, Helsingin kaupunginmuseon Koulumuseo 1991 ja Kulttuurien 

museo 1999. Liite 1. 
202

 Esimerkiksi Helsingin pitäjän kotiseutumuseo 1963, Helsingin kaupunginmuseon 

Työväenasuntomuseo 1989 ja Vantaan maatalousmuseo 2006. Liite 1. 
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Kuvio 5. Pääkaupunkiseudulle perustetut ja pääkaupunkiseudulta kadonneet 

kulttuurihistorialliset museot vuosikymmenittäin (kpl). 

 

Lähteet: Liite 1 ja 2. 

 

Varmasti lopettaneiksi tiedettyjä museoita on tutkimusajankohtana ollut neljä eli 14 

prosenttia. Vuoden 2010 lopulla Helsingin kaupunginmuseo luopui Lastenmuseosta, 

Koulumuseosta ja Voimalamuseosta.
203

 Lasken myös Fazer-museon lopettaneeksi 

museoksi, sillä konsernilla ei enää 2000-luvulla ollut varsinaista yleisölle avointa, 

järjestettyä museota, vaikka osa kokoelmista on yhä konsernin tiloissa esillä.
204

 

Tutkielmaani sisältyvistä museoista 6 museota on muuttanut pääkaupunkiseudulta 

1970-2000-lukujen välisenä aikana.
205

 Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten 

museoiden kentältä kadonneista museoista neljänneksestä ei löytynyt lainkaan tietoa 

siitä mitä museolle oli käynyt. Kuviossa 6 on esitetty museokentältä katoamisen syyt 

prosenttiosuuksina. Suurin osa museokentältä kadonneista museoista on yhdistynyt 

johonkin toiseen museoon. 

 

 

                                                 
203

 Helsingin kaupunginmuseo, Lastenmuseo, 21.3.2011; Helsingin kaupunginmuseo, Voimalamuseo, 

23.3.2011; Helsingin kaupunginmuseo, Koulumuseo, 21.3.2011. Voimalamuseo siirtyi vuoden 2011 

alussa Tekniikan museon alaisuuteen eli museo ei lopulta kadonnut museokentältä vaan vaihtoi 

ylläpitäjää. A. Iso-Ahola, 6.4.2011. Sähköposti Museoposti-sähköpostilistalle.  
204

 M. Lybeck, 24.6.2010. Sähköpostikirje tekijälle. 
205

 Rautatiemuseo Helsingistä Hyvinkäälle 1970-luvulla, Merimuseo Helsingistä Kotkaan 2000-luvulla, 

Sosiaalimuseo Helsingistä Tampereelle 1973, Valion Meijerimuseo Helsingistä Nummi-Pusulaan 1980-

luvun lopussa, Säästöpankkimuseo Helsingistä Hämeenlinnaan 1980-luvulla ja Maanmittausmuseo 

Helsingistä Jyväskylään 1990-luvulla. Liite 1; Liite 2. 
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Kuvio 6. Museokentältä katoamisen syy.  
 

Lähteet: Liite 1 ja 2. 

 

Erityisen paljon museoiden yhdistymisiä tapahtui 1990-2000-luvuilla. 94:stä museosta 

12 museota on yhdistynyt tavalla tai toisella tai on yhdistymässä lähitulevaisuudessa. 

Kolme museota yhdistyi 1980-luvun lopulla perustettuun Työväen keskusmuseo 

Werstaaseen: Työväenaatteen museo, Osuuskauppamuseo ja Suomen Työväen 

Säästöpankin museo.
206

 1990-2000-luvuilla puolestaan Alkon myymälämuseo yhdistyi 

Hotelli- ja ravintolamuseoon ja Arabian museo Designmuseoon. Alkon 

myymälämuseon lopettaminen omana museonaan osuu samaan aikaan Alkon 

alkoholimonopolin purkamisen kanssa. 1990-luvun alussa Alkon toiminnoista vain 

vähittäismyyntimonopoli säilytettiin ja muut alkoholimonopolin osa-alueet purettiin. 

Arabian museon yhdistyminen Designmuseoon tapahtui samana vuonna, kun Arabian 

omistanut Hackman siirtyi italialaiseen omistukseen. Toisin kuin Alkon museo, Arabian 

museo on säilyttänyt oman näyttelytilansa erillään museosta johon se yhdistyi.
207

 

Helsingin yliopiston alaiset opetuskokoelmat ja pienet museot koottiin vuonna 2003 

Yliopistomuseo Arppeanumin alle.
208

 Myös Sotamuseo on karsinut näyttelytilojaan ja 

yhdistänyt Rannikkotykistömuseon kokoelmia Sotamuseon muihin tiloihin.  

 

Museoiden yhdistymisten ohessa on ollut myös eroja, jotka ovat synnyttäneet uusia 

museoita. Postin omistama Posti- ja telemuseo irrottautuivat erillisiksi Postimuseoksi ja 

                                                 
206

 Työväenmuseo Werstas, Kokoelmapoliittinen ohjelma, 21.3.2010. 
207

 Arabian museo, vuosilukuja. 21.3.2011.; Hotelli- ja ravintolamuseo, taustaa. 21.3.2011.  
208

 Helsingin yliopistomuseo, kokoelmapoliittinen ohjelma, 21.3.2011. 
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Telegalleriaksi 1980-1990-luvulla Postin liikelaitoistumisen myötä. Kansallismuseon 

kokoelmien etnografiselle aineistolle perustettiin oma museo, Kulttuurien museo, 

vuonna 1999. Kulttuurien museo oli ehtinyt toimia itsenäisenä museona kymmenisen 

vuotta, kun vuoden 2010 lopulla uutisoitiin museon sulkeutumisesta tai palaamisesta 

Kansallismuseon yhteyteen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
209

  

 

5.4. Museoiden luokittelu temaattisesti 

 

Pääkaupunkiseudulla on tutkielmaani sisältyvien museoiden perusteella ollut 1800-

luvulla vain 3 kulttuurihistoriallista museota: opetuskokoelmaksi perustettu 

Desingmuseo, Valtion Rautatiemuseo ja Kansallismuseo, joka sai odottaa omaa 

rakennustaan vuoteen 1916 saakka.
210

 Museoita on sen jälkeen perustettu ja avattu 

kiihtyvällä tahdilla. Teppo Korhosen mukaan suomalaisten museoiden välittämä kuva 

yhteisestä menneisyydestämme oli 1960-luvulle saakka pitkälti 

talonpoikaispainotteinen. 1970-luvulta eteenpäin on museoihin kelvannut myös 

työväenkulttuuri, teollisuustyöväki ja kaupunkikuva.
211

 Muutos pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisissa museoissa ei ole ollut yhtä suoraviivainen. Moninaisista 

muutoksista huolimatta pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisissa museoissa voi 

nähdä ajallista jakautumista erilaisten teemojen ympärille.  

 

Tutkielmani yhtenä kysymyksenä on selvittää millaisia kulttuurihistoriallisia museoita 

pääkaupunkiseudulla on ollut. Selvitystyö on kulkenut rinnan aineiston analyysin ja 

lähdekirjallisuuden lukemisen kanssa. Tutkielmaani sisältyvien museoiden määrästä 

johtuen, kävi selväksi, ettei museoista voi sanoa juuri mitään ilman luokittelua.
212

 

Tyypillisesti Suomen museoliitto ja Museovirasto ovat luokitelleet museot hallinnollisin 

ja temaattisin perustein. Luokittelu kuvaa museoiden roolia valtakunnan laajuisessa 

museohierarkiassa sekä museoille määrättyjä tehtäviä. Hallinnollisesti puhutaan 

valtakunnallisista keskusmuseoista, valtakunnallisista erikoismuseoista sekä 

                                                 
209

 Kulttuurien museota uhkaa lopettaminen tai sulauttaminen Kansallismuseoon reilun kymmenen 

vuoden erillään olon jälkeen taloudellisten syiden vuoksi vuoden 2011 loppuun mennessä. HS 

28.12.2010. Museo kaavaillaan kuitenkin tiloja uudestaan Kansallismuseon yhteydestä. L. Murto-Orava 

1.3.2011. Sähköposti Museoposti-sähköpostilistalle. 
210

 Designmuseo perustettiin taideteollisuuden opetuskokoelmaksi. Nimi on muutettu myöhemmin 

Taideteollisuusmuseosta Desginmuseoksi. Designmuseo, 25.5.2010. 
211

 Korhonen 1989, 121; Toivanen 1985, 15. 
212

 Mäkelä 1998, 57-59. 
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alueellisista maakunta- ja taidemuseoista, joiden vastuulla on ohjata oman alansa muita 

museoita.
213

 Temaattisesti museot puolestaan luokitellaan taidemuseoihin, 

kulttuurihistoriallisiin museoihin, luonnontieteellisiin museoihin ja erikoismuseoihin.
214

 

Suomen museoliitto määrittelee kulttuurihistorialliseksi museon johonkin "ajanjaksoon, 

maantieteelliseen alueeseen tai johonkin alaan" erikoistuneeksi museoksi, joka tallettaa 

"etenkin tyypillisiä, tavallisia ja suurissa määrin esiintyviä objekteja esimerkkeinä 

ihmisen ja kulttuurin kehityksestä". Erikoismuseo määritellään puolestaan "tiettyyn 

ilmiöön tai esinetyyppiin" keskittyneeksi museoksi, jotka "tallentavat, tutkivat ja 

esittelevät kyseiseen aihepiiriin kuuluvaa materiaalia".
215

  

 

Tutkielmaani kuuluvat pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot kattavat 

hallinnollisesti valtakunnallisia keskusmuseoita, alueellisia maakuntamuseoita sekä 

valtakunnallisia erikoismuseoita. Museoliiton ja Museoviraston käyttämien 

luokittelujen näkökulmasta mukana on erikois- ja kulttuurihistoriallisia museoita. 

Viralliset hallinnollis-temaattiset luokittelut eivät kuitenkaan kerro kovin paljon siitä, 

millaisia ovat pääkaupunkiseudun historiaa tuottavat ja esittävät kulttuurihistorialliset 

museot. Tutkielmani kattaessa lähes sata erilaista museota olen luokitellut museoita 

temaattisesti niiden edustaman aiheen mukaan.
216

 Se mitä museo kerää tallettaa, mitä se 

esittelee yleisölle, kenen omistama museo on ja mitä museo pitää keskeisimpänä 

tehtävänään, on vaikuttanut museoiden luokitteluun temaattisesti. Temaattisen 

luokittelun tuloksena museot on jaettu 12 erilaisen teeman alle: aatteen ympärille 

perustettuihin museoihin, alueellista identiteettiä korostaviin museoihin, etnografisiin 

museoihin, henkilöhistoriallisiin museoihin, valtiollis-institutionaalisia teemoja 

käsitteleviin museoihin, lapsiin tai lapsille suunnattuihin ja koulutukseen keskittyneisiin 

museoihin, liike-elämän palveluksessa oleviin museoihin, liikennealan museoihin, 

maaseutumaisuutta korostaviin museoihin, taidekulttuurin museoihin, museoituihin 

taloihin ja tiloihin sekä teollisuuden ja tekniikanalan museoihin.  

 

 

                                                 
213

 Suomessa oli 2000-luvun alussa 3 valtakunnallista keskusmuseota: Suomen Kansallismuseo, Valtion 

taidemuseo ja Luonnontieteellinen museo ja valtakunnallisia erikoismuseoita 16 kpl, maakuntamuseoita 

22 kpl ja aluetaidemuseoita 16 kpl. Museot-sivusto, Museolaitos, 14.7.2010; Museovirasto, tietoa 

museoista, 28.3.2011; Kostet 2000, 23. 
214

 Museot-sivusto, museotyypit, 28.3.2011. 
215

 Museot-sivusto, erikoismuseot, 27.3.2011; Museot-sivusto, kulttuurihistorialliset museot, 27.3.2011. 
216

 Museoiden tematisoinnista ks. esim. Kostet 2000, 20-25. 
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Kuvio 7. Pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot teemoittain (kpl) N = 94. 

 

Lähteet: Liite 1 ja 2.  

 

Museoiden luokittelu ei ole ollut ongelmatonta, sillä monet luomistani teemoista ovat 

päällekkäisiä. Kukin museo on kuitenkin laskettu mukaan vain yhden teeman alle. Myös 

museoiden omistajatahot ovat muuttuneet aikojen saatossa.
217

 Museoiden itse itselleen 

määrittelemät tehtävät saattavat myös olla ristiriidassa sen kanssa millainen 

julkisuuskuva museolla on ja mitä museolta odotetaan tai mistä sen koetaan kertovan. 

Kuten museoiden määrällisessä luokittelussa myös temaattisessa luokittelussa 

yksittäisen museo-organisaatioiden monet toimipisteet on laskettu ja luokiteltu omiksi 

museoikseen.  

 

Marja-Liisa Rönkön mukaan yleisin suomalainen museo on talomuseo, joita on 

kolmannes kaikista Suomen museoista. Myös paikallismuseot, museoidut 

teollisuusmiljööt ja työväen asuntomuseot ovat Rönkön mukaan hyvin yleisiä.
218

 

Pääkaupunkiseudun museot eivät noudata Rönkön esittämiä teemoja yleisyydessään. 

Selvästi yleisimpiä ovat liike-elämää esittelevät museot (20 kpl), joihin sisältyvät monet 

pankkimuseot kuin yritysten museot. Seuraavaksi eniten pääkaupunkiseudulla on 

valtiollis-institutionaalisia museoita (15 kpl), joiksi on laskettu mm. Sotamuseo, 

Kansallismuseo ja Tullimuseo. Kolmanneksi eniten on lapsiin ja koulutukseen liittyviä 
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 Esimerkiksi Postimuseo on perustamishetkenään ollut valtion laitoksen alainen valtion omistama 

museo, joka 1990-luvulta lähtien on toiminut liikelaitoistetun entisen valtion laitoksen yritysmuseona. 
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museoita, joista lähes kaikki on perustettu 1980-1990-luvuilla. Suomen yleisimmäksi 

väitetyn museotyypin kaltaisia talomuseoita ei pääkaupunkiseudulla ole ollut kuin alle 

kymmenen 94:stä. 

 

6. Säilyttämisen ja muistamisen arvoista  

 

Pohdin tutkielmassani mikä on ollut museon ja muistamisen arvoista sekä millaisia 

museoita on pääkaupunkiseudulle perustettu 135 vuoden aikana. Museon määritelmä ei 

ole ollut, eikä ole ristiriidaton. Museologisesti määriteltynä työni museot edustavat sekä 

kulttuurihistoriallisia museoita että erikoismuseoita. Tarkastelen tutkielmassani 

museoita niin niiden perustamisajankohdasta kuin 2000-luvun näkökulmasta käsin. 

Museon perustamishetkenä määritelty tarve tai tavoite museolle on voinut muuttua 

matkan varrella.
219

 Hahmottelen seuraavaksi neljän esimerkkitapauksen valossa 

millaisia erilaisia aaltoja museoiden perustamisessa on ollut ja tarkastelen eri teemoja 

edustavien museoiden perustamissyitä oman aikakautensa kontekstissa.  

 

6.1. Kansakuntaa rakentamassa - vakiintuneet museoteemat  

 

Suomalaisessa museokentässä etenkin pääkaupunkiseudulla on runsaasti valtiollisia 

rakennuksia ja instituutioita, kuten museoita.
220

 1800-luvun Euroopassa ”kansallinen 

museo oli todiste kansallisen identiteetin vahvuudesta ja oikeutus itsenäiselle 

kansallisvaltiolle".
221

 Tutkielmani museoista reilu neljännes edustaa valtiollis-

institutionaalisia ja henkilöhistoriallisia museoita. Olen määritellyt valtiollis-

institutionaalisiksi museoiksi sellaiset museot, jotka edustavat jotakin valtion laitosta tai 

instituutiota tai ovat muutoin kansallisia luonteeltaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Sotamuseo, Tullimuseo tai Väestönsuojelumuseo. Valtiollis-institutionaalisia museoita 

voisi kutsua myös kansallis-institutionaalisiksi museoiksi. Olen käsitellyt valtiollis-

institutionaalisina museoina myös sellaiset museot, jotka nimensä ja aiheensa puolesta 

luovat ja esittävät koko kansaa koskevaa historiaa. Tällaisia museoita ovat esimerkiksi 
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 Pilvi Torsti huomasi väitöstutkimuksessaan, että entisen Jugoslavian sodan jälkeinen aika oli 
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Kansallismuseo ja Suomen urheilumuseo, joka kertoo muun muassa "Suomen urheilun 

tähtihetkistä ja tappioista".
222

   

 

Tutkielmassani henkilöhistoriallisilla museoilla tarkoitetaan puolestaan sellaisia 

museoita, jotka on perustettu yhden tai kahden henkilön muistolle. Suurin osa 

henkilöhistoriallisista museoista on perustettu kansallisesti merkittävän henkilön 

muistoksi. Joissakin henkilöhistoriallisissa museoissa koko henkilön koti on saatettu 

museoida kertomaan jo edesmenneen henkilön elämäntarinaa. Teppo Korhonen 

tulkitsee kansallisten ja henkilöhistoriallisten museoiden lujittavan kansakunnon 

itsetuntoa todistaessaan, että meilläkin on ”sivistystä, kulttuuria, kauneusaistia, 

varallisuutta ja esittelyn arvoista menneisyyttä” Korhonen viittaa esittelyn arvoisella 

menneisyydellä muun muassa kansakunnalle ja valtiolle tärkeisiin henkilöihin, kuten 

esimerkiksi presidentteihin ja muihin valtiomiehiin.
223

 Henkilöhistoriallisia museoita 

ovat mm. Armfelt-museo, Mannerheim-museo, ja Urho Kekkosen museo Tamminiemi. 

Pääkaupunkiseudulla olevista kuudesta henkilöhistoriallisesta museosta kaksi on 

edesmenneen presidentin koteja. Sekä Mannerheim-museo että Tamminiemi on 

perustettu melko pian kumpaisenkin presidentin kuoleman jälkeen.
224

 Vaikka 

henkilöhistoriallisia museoita on perustettu läpi tarkasteluajanjakson aina 1800-luvulta 

2000-luvulle, silti yhtään yksittäistä henkilöhistoriallista museota pääkaupunkiseudulla 

ei ole perustettu naispuolisen henkilön elämäntarinaa kertomaan. Taulukossa 1 on 

lueteltu kaikki valtiollis-institutionaaliset ja henkilöhistorialliset kulttuurihistorialliset 

museot pääkaupunkiseudulla. Vanhin museoista on vuonna 1893 perustettu Suomen 

Kansallismuseo ja nuorin vuonna 2003 perustettu Suomen Pankin oma rahamuseo. 
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 Helsingin seudun museot 2006-2007. Helsinki Expert. Helsinki 2006, 43. Kansallistunteesta urheilussa 

ks. myös Meinander 2004.  
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 Korhonen 1989, 113. 
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Taulukko 1. Valtiollis-institutionaaliset ja henkilöhistorialliset kulttuurihistorialliset 

museot pääkaupunkiseudulla (N = 21). 

 

Perustettu Museo 

1893 Suomen kansallismuseo  

1909 Sosiaalimuseo 

1922 Ehrensvärd-museo  

1926 Postimuseo 

1926 Armfelt-museo  

1929 Sotamuseo 

1930 Tullimuseo 

1931 Suomen urheilumuseo 

1933 Maanmittausmuseo 

1937 Rikosmuseo 

1939 Everstiluutnantti L. Pohjanheimon asekokoelma 

1951 Mannerheim-museo 

1970 Sotamuseo, Rannikkotykistömuseo 

1973 Sotamuseo, sukellusvene Vesikko 

1982 Palomuseo 

1987 Sotamuseo, Maneesi 

1987 Urho Kekkosen museo Tamminiemi  

1996 Helsingin Väestönsuojelumuseo  

1998 Suomenlinna-museo  

2001 Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo  

2003 Suomen Pankin rahamuseo  

 

Lähde. Liite 1 ja 2. 

 

Sekä valtiollis-institutionaalisia teemoja että henkilöhistoriallisia teemoja edustavat 

museot ovat kohtalaisen vakiintuneita museoita pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden kentällä. Tutkielmassani mukana olevista museoista 

monet ovat kasvattaneet kokoaan tutkimusajankohtana. Kolme 1970-luvun jälkeen 

syntyneistä valtiollis-institutionaalisista museoista ovat vuonna 1929 perustetun 

Sotamuseon uusia toimipisteitä: vuonna 1970 perustettiin Rannikkotykistömuseo, 

vuonna 1973 Sukellusvene Vesikko ja vuonna 1987 perustettiin Maneesi-niminen 

museotila. Sekä valtiollis-institutionaalisia että henkilöhistoriallisia museoita on 

perustettu tasaisesti 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Erityisen paljon tällaisia museoita 

perustettu 1920-1930-luvuilla (9  museota 21:sta) sekä 1970-luvulta lähtien (9 museota 

21:sta). Valtiollis-institutionaalisista sekä henkilöhistoriallisista museoista yhteensä 5  
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museota on kadonnut museokentältä.
225

 

 

Nationalismia tutkinut Eric Hobsbawmin mukaan mm. postinkantaja, poliisi, opettaja, 

rautatietyöläinen ja varuskunnat edustavat ammatillaan kansallisvaltiota.
226

 1920- ja 

1930-luvulla perustettiin niin valtion postilaitosta edustava Postimuseo, Suomen 

poliisin alun perin opetustarkoituksiin perustettu Rikosmuseo
227

, kuin myös Suomen 

sotien ja puolustusvoimien historiaan keskittyvä Sotamuseokin.
228

 Suomi itsenäistyi 

1917 ja kärsi sisällissodasta 1918. Itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeistä ilmapiiriä 

1920- ja 1930-lukujen Suomessa on kuvailtu konservatiiviseksi ja nationalistiseksi ja 

aikakautta kansallisten symbolien kukoistuskaudeksi.
229

 1920- ja 1930-luvuilla 

perustettiin pääkaupunkiseudulle yhteensä 11 museota, joista lähes kaikki (9 kpl) ovat 

teemoiltaan joko valtiollis-institutionaalisia tai henkilöhistoriallisia museoita. 1920- ja 

1930-luvulla perustettuja museoita voisi nimittää myös kansallisvaltiota tukeviksi 

museoiksi. Valtiollis-institutionaalisten sekä henkilöhistoriallisten museoiden edustamat 

historiateemat noudattavat koulun historiankirjoista tuttua tapaa esitellä 

menneisyyttä.
230

 Historia rakennetaan yhteiselle menneisyydelle (esim. Kansallismuseo) 

ja yhteisten sankarien (esim. Mannerheim, Kekkonen) varaan.
231

 Vakiintuneiden ja 

museokentällä varmojen teemojen voisikin tulkita yhtäältä ylläpitävän poliittiseen, 

valtiolliseen historiaan keskittyvää yhden historian tai historian suuren kertomuksen 

linjaa.
232

 

 

Museo ja kansallisuusaate ovat saman aikakauden ilmiöitä.
233

 Hobsbawmin mukaan 

kansakunta on moderni ilmiö, jonka nationalistinen aatemaailma loi. Nationalismi ei 

”herättänyt” kansakuntia, vaan keksi ne.
234

 Benedict Anderssonin mukaan kansakunta 

on aina kuviteltu yhteisö. Andersonin kuuluisa käsite kuvitelluista yhteisöistä viittaa 
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etnografisessa hengessä kansakuntiin, jotka nykymaailmassa ovat niin suuria, etteivät 

edes pienimpien kansakuntien jäsenet voi tuntea tai tavata kanssakansalaisiaan tai 

kuulla heistä, vaikka kaikkien mielissä elää kuva heidän jakamastaan kansakunnan 

yhteydestä.
235

 Tätä kuvaa kansakunnasta loivat yhtäältä museot rakennuksineen, 

kokoelmineen ja näyttelyineen, kuin myös kirjallisuus ja koululaitos
236

 Kansakunnan 

"herättäminen" - tai rakentaminen -  oli osa sivistyneistön kansanvalistustyötä, johon 

museot valjastettiin luomaan yhteistä kansallista identiteettiä. Etenkin 

kansallismuseoista kasvoi yhteiskunnan kulttuurisen ja identiteettisen itsenäisyyden 

symboleita.
 237

   

 

Vanhin, yhä olemassa oleva, valtiollis-institutionaalinen - ja ennen kaikkea kansallinen 

- museo tutkielmani museoista on Suomen Kansallismuseo. Millaista kansaa ja valtiota 

kansallismuseota ajaneet tahot tahtoivat tukea, mikä oli se "epäklassillisten" eli 

"raakalaiskansojen muinaisuus", jota museoon kerätyillä konkreettisilla esineillä 

haluttiin valaista?
238

 Millaisessa historiakulttuurisessa ympäristössä kansallismuseo-

hanke nostettiin yhdeksi tärkeimmistä valtiollisista kulttuurisista hankkeista? 

 

6.1.1. "Valtion asia" - tapaus kansallismuseo 

 

Helsingin yliopiston historiallisen museon amanuenssi Eliel Aspelin
239

 kirjoitti Suomen 

muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirjaan vuonna 1887 Kansallismuseo-hanketta 

perustelevan ja puolustavan kirjoituksen ”Suomalainen kansallismuseo”. Kirjoituksessa 

Aspelin mainitsee kansallismuseon olevan valtion asia.
240

 Suomen kansallismuseo 

perustettiin useamman vuosikymmenen keskustelujen jälkeen vuonna 1893 Valtion 

historialliseksi museoksi. Suomi oli tuolloin vielä osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa. 

Museon rakentaminen aloitettiin 1906 ja rakennus valmistui 1910, mutta vasta kuuden 

vuoden jälkeen vuonna 1916 ovet saatiin avattua yleisölle ja kansa pääsi ihailemaan 
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"käteentuntuvaa kertomusta esi-isäin elämästä sodan ja rauhan, työn ja levon aikana".
241

  

Suomen itsenäistymisen vuonna museo sai virallisesti nimen Kansallismuseo.
242

   

 

Kansallismuseon historiasta on kirjoitettu paljon.
243

 Museon synnyn takana mainitaan 

toistuvasti olleen vuonna 1870 perustettu Suomen muinaismuistoyhdistys, jonka yksi 

tavoite oli saada maalle oma kansallismuseo.
244

 Muinaismuistoyhdistyksen sihteerinä 

toimi valtionarkeologi J.R. Aspelin, joka yhdessä veljensä Eliel Aspelinin kanssa ajoi 

aktiivisesti museoasiaa
245

. Kansallismuseota ei kuitenkaan saatu maahan useampaan 

vuoteen muun muassa taloudellisten syiden takia. Vuonna 1894 H.F. Antell, 

lääketieteen lisensiaatti ja keräilijä, testamenttasi kokoelmiensa lisäksi suuren 

rahasumman suunnitteilla olleelle Kansallismuseolle: miljoona silloista Suomen 

markkaa. Mittavan lahjoituksen vuoksi H. F. Antellia on pidetty omana aikanaan ja 

myös myöhemmin kansallismuseon "perustajana".
246

 

 

Kansallismuseota perustettaessa Suomessa oli jo kohtalainen määrä niin historiallisia, 

arkeologisia kuin kansatieteellisiä kokoelmia Muinaismuistoyhdistyksen, 

Muinaistieteellisen toimikunnan ja ylioppilaskuntien kokoelmien sekä yliopiston 

opetuskokoelmien muodossa.
247

 Kansallismuseon katsottiinkin voivan ottaa kaikki 

nämä kokoelmat haltuunsa. Yliopiston konsistori päätti vuonna 1887, ettei yliopistolla 

ollut enää tarpeeksi tiloja yliopiston historiallisten museokokoelmien säilyttämiseksi ja 

niin senaatti pyysi Muinaistieteellistä toimikuntaa
248

 laatimaan ohjelman suomalaiseksi 

museoksi.
249

 Eurooppalaisille suurkaupungeille leimallinen museohanke konkretisoitui, 

kun vuosien 1902-1916 välisenä aikana Töölön kaupunginosan viereen nousi Suomen 
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Kansallismuseo, jonka kansallissymbolistista rakennusta esiteltiin myöhemmin jopa 

kansakoulujen kuvatauluissa.
250

 

 

Eliel Aspelin mukaan tulevan kansallismuseon kokoelmia ei voinut järjestää kuin 

tieteellisen mallin mukaan, täten museoon syntyisi "itsestään kolme pääosastoa, 

nimittäin historiantakainen, keskiaikainen ja uudempi." Historiantakainen viittaa 

Aspelin kirjoituksessa esihistorialliseen eli arkeologiseen osastoon, keskiaikainen 

Suomen keskiaikaisten kirkkojen esineistöä ja "senaikuisia maalöytöjä" esittelevään 

osastoon ja uudempi kulttuurielämään keskiajan jälkeisinä vuosisatoina. Aspelin 

mukaan uudempaa osastoa piti esittämän nimenomaisesti interiööreillä, jotka toisivat 

esiin kulloisenkin ajan arkiset olosuhteet, työ ja taideteollisuusesineet.
 
Eliel Aspelin 

huomioi mielenkiintoisella tavalla museon tieteellisen työn julkaisukanavana. 

Kansallismuseon perustamisen aikaan historiallinen museo katsottiin tieteelliseen 

sfääriin kuuluvaksi, kun 2000-luvulla niin kulttuurihistoriallista kuin muitakin museoita 

on tituleerattu "huvipuistoiksi".
251

  

 

Historiakulttuurin eri osa-alueista 1990- ja 2000-luvulla puhuttaessa muun muassa 

Sirkka Ahonen ja Jorma Kalela väittävät museoita osaksi epävirallista, julkista 

historiakulttuuria. Virallista historiakulttuuria edustavat heidän mukaansa peruskoulun 

historian opetussuunnitelma, oppikirjat ja akateeminen historian tutkimus.
252

 Jako 

julkiseen, kansanomaiseen ja akateemiseen historiakulttuuriin ei olekaan museoiden 

kohdalla ongelmaton. 1970-luvulta alkaen Suomen museokenttä on ollut Museoviraston 

valvomaa ja Opetusministeriön hallinnon alaista toimintaa. Myös varhaisimmissa 

kulttuurihistoriallisten museoiden perustamista puoltavissa teksteissä museo mielletään 

osaksi historiatieteellistä tutkimus- ja julkaisutyötä.
253

  

 

Kansallismuseon perustamisesta ja tarpeesta oli keskusteltu lehdistössä ennen museon 

virallista perustamista. Niin Pohjalaisessa kuin Päivälehdessäkin vuonna 1894 julkaistu 
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nimimerkki L. Echin tekstissä perätään Suomeen omaa kansallismuseota, jotta Suomi 

voisi osoittaa kuuluvansa sivistyskansojen joukkoon.
254

 Jo olemassa olevien 

historiallisten kokoelmien avulla voisi kirjoittajan mukaan saada hyvän yleiskuvan 

"kuinka täällä ennen elettiin ja oltiin, mitä täällä harrastettiin ja kuinka täällä kehitys 

kulki". Kirjoittaja kuitenkin valittelee kokoelmien hajanaisia sijainteja ja perustelee 

kokoelmien kasaamista yhteen museoon sillä, että myös maaseudulta 

"pääkaupunkiansa" ihailemaan tulevat kansalaiset voisivat löytää historialliset 

kokoelmat. Nimimerkki L. Ech kirjoittaa lopuksi "Ikävöiden siis odottelemme 

kansallismuseota itsellemme, päästäksemme sinne tavallista historiatamme 

lukemaan."
255

   

 

Elil Aspelininkin kirjoitusten mukaan kansallismuseo tulisi perustaa osoittamaan 

Suomen kansan sivistyshistoriaa. Aspelin kirjoittaa, että museon tulisi kuvata kansan 

"kulttuuria historiantakaisilta ajoilta nykyaikaan asti niin täydellisesti, ett'ei mikään muu 

kansa siinä suhteessa - - - likimainkaan voi meidän kanssamme kilpailla. Tätä me emme 

ainoastaan voi tehdä, vaan olemme siihen velvoitetutkin - - -  Jos nimittäin tahtoo 

kuulua sivistyneiden kansakuntien joukkoon, tulee välttämättömästi myöskin sitoutua 

voimansa mukaan ottamaan osaa yleiseen kulttuurityöhön - - -"  Eliel Aspelin perustelee 

näkemyksiään sillä, ettei Suomen kansan muinaisuudesta  "kaukaisimmilta ajoilta" ole 

olemassa mitään "kirjallista tuotetta"
256

 Kansallismuseo tulisi korvaamaan Suomen 

kansan kirjoitetun historian puutteen. Museo on tekstien valossa Suomen kansan 

puuttuva kirjoitettu historia ja vertautuu tietokirjamaiseen esitykseen kansan 

menneisyydestä, joka todistaa Suomen kansan olevan yhtälailla sivistyskansa kuin 

Euroopan vanhat sivistyskansatkin. 

 

Kansallismuseoaate on nähty yhteneväisenä kansallisvaltioideologian nousun, 

nationalismin ja kansallisromantiikan kanssa.
257

 Pohtiessaan Suomen tulevaa 

kansallismuseota Aspelin otti mallia länsinaapurista Ruotsista ja vetosi muihin pieniin 

eurooppalaisiin valtioihin: "Into perustaa kansallismuseoita isänmaallisten 

muinaisesineiden säilyttämiseksi on ollut varhaisin ja virkein pienemmissä maissa, 
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joissa kansojen kansallisuutta ja itsenäisyyttä on uhkailtu, esim. Tanskassa, Unkarissa, 

Irlannissa, Skotlannissa ja Alankomaissa"
258

 Derek Fewster ja Pertti Haapala pohtivat, 

ettei lie sattumaa, että Suomen kansakunnan muutokset ja kansallinen kukoistus osuivat 

yksiin niin Venäjän yhdenmukaistamispolitiikan kuin 1890-luvun talouskasvun ja 

väestöliikkeen kanssa.
259

 Itsenäisyyden saavuttaneessa Suomessa pidettiin kansallisen 

identiteetin ylläpitämistä ja voimistamista tärkeänä.
260

  

 

Kansallismuseon rooli nähtiin jo omana aikanaan kansakoulun tavoin kansakuntaa 

valistavana. Eliel Aspelinin mukaan museon "kokoelmain tulisi olla avoinna ei 

ainoastaan satunnaisille katselijoille, vaan myöskin kaikille opiskeleville"
261

 Anja 

Kervanto Nevalinnan mukaan museolla kansallisvaltio varmisti yksinoikeuden 

menneisyyden tulkintaan, joka noudatteli porvariston näkemystä suomalaisen heimon 

menneisyydestä. 
262

 Kansallismuseon valistavan roolin piti Eliel Aspelinin mukaan olla 

ennen kaikkea kansakunnan yhtenäisyyttä tukeva: "Kansallismuseo on kaikkina aikoina 

muukalaisille todistava, meidän sivistysintoamme, jonka ohessa laitos kuta edemmäksi 

se edistyy on oleva sitä voimakkaampana manaajana yhteiseen isänmaalliseen työhön. 

Mikään laitos ei paremmin voi koota ympärilleen kaikki muuten hajanaiset harrastukset, 

paremmin opettaa maan lapsia näkemään ja huomaamaan sisällistä yhteyttänsä ja 

ylläpitämään kansassa oikeutettua oman arvon tuntoa." 
263

 Derek Fewster tiivistää asian 

sanomalla, että ”Kansallismuseo on vahvistuneen, poliittisen kansanvalistuksen 

ruumiillistuma”.
264

  

 

Suomen kansallismuseo on ollut avoinna yleisölle lähes sata vuotta. Täyttääkö 2000-

luvun kansallismuseo ne tarpeet, joita Eliel Aspelin sille määritteli 1880-luvulla? Mikä 

on Kansallismuseon rooli valtiollis-institutionaalisena museona nyky-Suomessa? Kenen 

äänellä museo kertoo ja kenen menneisyydestä? Kansallismuseon perustaminen 

Suomeen on ollut osa 1800-luvun lopun poliittista ilmapiiriä, jossa Suomi Venäjän 

suuriruhtinaskuntana etsi omaa kulttuurista identiteettiään. Ajan suurin ideologinen 
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tausta oli nationalismi, kansallisromantiikkaa, jonka myötä lanseerattiin kansakunnan 

käsite. Kansallismuseon rooli oli konkreettisella olemassaolollaan, kaupungin julkiseen 

kuvaan kuuluvana rakennuksena, todistaa kansakunnan olemassaoloa.  

 

1900-luvun aikana kansakunta on kuitenkin ollut murroksessa. Kansan sijasta puhutaan 

kansalaisista ja kansakunnan yhteiskunnasta.
265

 Museon roolia on toistuvasti 

kyseenalaistettu.
266

 Kansallismuseon esittämän historiakuva on ollut murroksessa 2000-

luvulla. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 21.1.2009, että "Suomeen on saatava 

historiallinen museo". Aiheesta kirjoitettiin adressi. Adressissa perätään Suomen 100-

vuotisjuhliin uutta museota, joka esittelisi Suomen historiaa sillä jo olemassa oleva 

kansallismuseo on kirjoittajien mukaan "lähtökohdiltaan puhdas kulttuuri- ja 

esinemuseo". Historiallisen museon tehtävä olisi kertoa "Suomen historiallinen tausta, 

autonomisen valtion perustaminen, sen instituutioiden luominen, autonomian ajan 

kehitys, valtiopäivälaitos ja eduskuntauudistus, itsenäisyystaistelu kaikkine vaiheineen, 

tasavallan synty, itsenäisyyden ajan rakennustyö, Suomen sodat 1939-1945, 

sodanjälkeinen jälleenrakennustyö ja suomalaisen hyvinvointivaltion 

kehittäminen...".
267

 Vaatimukset siitä, mitä uuden historiallisen museon tulisi sisältää 

ovat yhteneväisiä valtion 2000-luvun perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman 

historian opetuksen perusteiden kanssa.
268

 Adressin kirjoittajille Kansallismuseo ei ole 

riittävä kertomaan Suomen historiasta, jonka adressin kirjoittajat määrittelivät historian 

suuren kertomuksen linjojen mukaan kyseenalaistamatta Suomen poliittisen historian 

kanonisoitunutta kuvaa.  

 

Kansallismuseo on säilyttänyt paikkansa pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten 

museoiden kentässä yli 100 vuoden ajan. Museo perustettiin Suomen ollessa Venäjän 

suuriruhtinaskunta ja se sai nimen Kansallismuseo vastaitsenäistyneessä Suomessa. 

Kansallismuseon luomasta ja esittämästä suomalaisuuden historiakuvasta ei ole tehty 

suuria tutkimuksia. Alunperin museossa on ollut esillä pysyvä perusnäyttely, joka on 
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jaettu aikakausien mukaan eri osastoihin. Myöhemmin museossa on ollut esillä 

runsaasti erilaisia vaihtuvia näyttelyitä.  

 

6.2. Kansallisesta paikalliseen  

 

Suomessa sanotaan olevan maailman tihein museoverkosto väkilukuun nähden.
269

 

Marja-Liisa Rönkön mukaan Suomen lähes tuhannesta museosta yleisin museo on  

talomuseo - museoitu maalaistalon päärakennus pihapiireineen.
270

 Erityisesti 1980- ja 

1990-luvuilla Suomessa avattiin monia uusia paikallisuuteen keskittyneitä museoita.
271

 

Monet paikallismuseoista on syntynyt museoitujen talojen ja tilojen yhteyteen. 

Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista 13 museota (reilu 10 %) on 

paikallismuseoita ja museoituja taloja. Paikallismuseoilla tarkoitan sellaisia museoita, 

jotka keskittyvät toiminnassaan tukemaan, tutkimaan ja esittämään paikallista historiaa. 

Paikallismuseot eivät ole keskittyneet vain yhteen aiheeseen, kuten maataloustyöhön, 

vaan määrittelevät esittämänsä ja tuottamansa historian alueen ja paikan kautta. 

Museoiduilla taloilla tarkoitan puolestaan sellaisia museoituja rakennuksia, jotka ovat 

museoita osaksi osana oman alueensa maisemaa tai joita on käytetty tai käytetään 

vaihtuvien näyttelyiden näyttelytiloina. 

 

Taulukossa 2 on listattu kaikki pääkaupunkiseudulle perustetut paikallisuuteen 

keskittyvät museot sekä museoidut talot. Rönkön mukaan Suomen mittakaavassa 

paikallismuseoiden aikakautena voidaan pitää 1800-luvun loppua. Vuonna 1862 

perustettiin Suomen ensimmäinen paikallismuseo, Raahen museo, ja vuosisadan 

loppuun mennessä kolmasosa silloisista Suomen kaupungeista oli saanut oman 

museonsa.
272

 Pääkaupunkiseudun mittakaavassa paikallismuseoiden aikakautena 

näyttäytyy kuitenkin 1980-luku. Kolmasosa pääkaupunkiseudun paikallis- ja 

talomuseoista on perustettu pelkästään 1980-luvun kuluessa, vaikka kotiseutuun 

liittyviä museoita onkin ajallisesti perustettu melko tasaisesti koko tutkielmani 

tarkasteluajanjakson ajan. Uusin tutkielmani paikallismuseoista on Espoon 

kaupunginmuseon vuonna 2002 avaama uusi museotila KAMU ja vanhin 
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Museoviraston hallinnoima Seurasaaren ulkomuseo, joka perustettiin jo ennen Suomen 

itsenäistymistä vuonna 1909. 

 

Taulukko 2. Paikallismuseot ja museoidut talot pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisista museoista (N=13).  

 

Perustettu Museo 

1909 Seurasaaren ulkomuseo  

1911 Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila 

1919 Herttoniemen museo 

1958 Espoon kaupunginmuseo, Glims Talomuseo 

1962 Helsingin kaupunginmuseo, Tuomarinkylän kartanomuseo 

1980 Helsingin kaupunginmuseo, Ruiskumestarin talo  

1986 Vantaan kaupunginmuseo  

1989 Helsingin kaupunginmuseo, Työväenasuntomuseo 

1992 Espoon kaupunginmuseo, Villa Rulludd  

1995 Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo 

1995 Helsingin kaupunginmuseo, Sofiankatu 

1998 Helsingin kaupunginmuseo, katumuseo 

2002 Espoon kaupunginmuseo, KAMU 

 

Lähde: Liite 1 ja 2. 

 

Tutkielman tarkasteluajankohtana 16 pääkaupunkiseudulle perustetuista 

paikallismuseoista ja museoiduista taloista kuului kaupunginmuseoiden alaisuuteen. 

Helsingin kaupunginmuseolla oli 11 museokohdetta, Vantaan kaupunginmuseolle 1 

museokohde ja Espoon kaupunginmuseolle 3 museokohdetta. Espoon 

kaupunginmuseon neljännen museokohteen, Lagstadin koulumuseon, voisi laskea myös 

mukaan museoituihin taloihin, sillä museo on perustettu Espoon ensimmäisen 

kunnallisen kansakoulun tiloihin.
273

 Vanhin kaupunginmuseoista on Helsingin 

kaupunginmuseo, jonka ensimmäinen museokohde, Hakasalmen huvila museoitiin jo 

vuonna 1911. Espoon kaupunginmuseo, alun perin Espoon kotiseutumuseo, perustettiin 

1958 Espoon 500-vuotisjuhliin. Vantaan kaupunginmuseo perustettiin puolestaan 

vuonna 1986, reilu kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Vantaasta tuli kaupunki. Sekä 

Helsingin kaupunginmuseo että Espoon kaupunginmuseo ovat pyrkineet laajentamaan 

toimipisteitään erityisen runsaasti 1980-luvulla. Lähes kaikki museoiden uusista 

toimipisteistä ovat museoituja rakennuksia, jota on haluttu säilyttää syystä tai toisesta. 

2000-luvulle tultaessa monesta kotiseutumuseosta on kuoriutunut nimenvaihdoksen 
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myötä kaupunginmuseo.
274

 Paikallismuseoiden nousukausi taittui 2010-luvulle 

tultaessa. Vuoden 2010 taitteessa Helsingin kaupunginmuseo vähensi toimipisteidensä 

määrää.
275

 

 

Paikallismuseoiden perustaminen lähti liikkeelle 1800-1900-lukujen taitteessa 

ensisijaisesti kaupunkeihin ja kaupunkien lähelle perustetuista alueellisista museoista, 

joilla oli tarve ottaa talteen paikkakunnan muistoja, kaupunkiporvariston esineistöä ja 

asiakirjoja.
276

 Myös historiantutkimus kiinnostui paikallishistoriasta 1800-luvun lopulla 

ja maailmansotien väliseen aikaan tultaessa paikallishistoriikkeja oli kirjoitettu 

runsaasti.
 277

 Julius Ailio kirjoitti vuonna 1932 julkaistussa artikkelissaan, miten kaikki 

Suomen maakunta- ja paikallismuseot ovat syntyneet ”viimeisten seitsemän 

vuosikymmenen aikana” osana ”ilmiömäistä ajankuvaa, jota on katsottava edellisen 

vuosisadan mullistavan teknillisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurikehityksen 

muodostamaa taustaa vastaan”. Ailio ei voinut arvata, että samankaltainen 

”ilmiömäinen ajankuva” koittaisi 1970-1990-luvuilla, jolloin Suomeen perustettiin 

useita museoita ja etenkin useita paikallismuseoita.
278

  

 

Paikallismuseoiden taustalla on ollut usein aktiivinen kotiseutuliike, nuorisoyhdistys tai 

myöhemmin 1970-1980-luvuilla suosiota saanut kylätoimintaliike.
279

 Kotiseutuliikkeet 

harjoittivat kukoistusaikanaan isänmaallisessa hengessä kotiseutututkimusta.
280

 Vielä 

1960-luvulla monet yliopiston ylioppilaskunnat ottivat osaa kotiseutuliikkeeseen 

keräämällä ja luetteloimalla museoesineitä samaan tapaan kuin 1800-luvun lopussa. 

Jouko Heinonen on nähnyt kotiseutuliikehdinnän ja paikallismuseoiden taustalla vahvan 

isänmaallisuuden, joka konkretisoituu paikallishistoriaan.
281

 Kotiseutumuseon 

perustaminen voi aktiivisten ja aatteellisten yhdistysten ohella olla kytköksissä johonkin 

paikkakunnalla sijaitsevaan, tärkeänä pidettyyn rakennukseen, jonka ei haluta 

tuhoutuvan kuten esimerkiksi käytöstä poistettu koulu, sairaala tai meijeri.
282

 Monesti 

paikallismuseohanke konkretisoituu vasta kun useat asiaa ajavat tahot yhdistävät 
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voimansa. Esimerkiksi Espoon kaupunginmuseon toiminta käynnistyi, kun 

kotiseutuyhdistys ja kunta yhdistivät voimansa ja valjastivat vanhan viljelyskäytöstä 

poistuneen maatilan museoksi.  

 

6.2.1. Katoava kotiseutu? - Esimerkkinä Espoon kaupunginmuseo 

 

2000-luvun Espoo on asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki. Vielä 100 

vuotta sitten Espoo oli pääosin ruotsinkielinen maalaiskunta.
283

 1800-luvulla suosittu 

aate nationalismi ilmeni suomalaisissa maalaiskunnissa kotiseutuaateaatteena, joka 

kukoisti etenkin Suomen itsenäistymisen jälkeen.
284

 Espooseen perustettiin vuonna 

1916 Esbo Hembygdsforskningsförening, jonka nimi muutettiin myöhemmin vuonna 

1931 muotoon Esbo hembygdsförening.
285

  

 

Vuosisadan 1800-1900-luvun taitteessa suomalaisen maaseudun työkulttuuri oli 

murroksessa. Monet vanhat työkalut jäivät pois käytöstä uusien, tehokkaampien 

työvälineiden vallatessa alaa. Vanhaa tavaraa ei heitetty pois, vaan se pistettiin talteen, 

kuvasivathan ne mennyttä aikaa. Maaseudun yhdistykset ja liikkeet organisoivat 

keruutalkoita, joita vuoteen 1918 mennessä oli saatu runsaasti kasaan Etelä-Suomessa ja 

Pohjanlahden rannikolla, eikä Espoon maalaiskunta ollut tästä poikkeus.
286

 Espoon 

kotiseutututkimusyhdistys haaveili jo toimintansa alussa omasta kotiseutumuseosta. 

Museohaaveen ohella yhdistys harjoitti kotiseudun tutkimista ja keräsi museoesineitä 

talteen ”tiloilta – mökeistä ja kammareista...". Museohaaveen toteutumista varten 

kotiseutuyhdistykseen kutsuttiin museointendentiksi Stensin tilan emäntä Anna 

Morelius, joka oli jo kerännyt kotitilalleen pienimuotoisen kokoelman maaseudun 

esineistöä.
287

 

 

1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten innostuksen jälkeen kotiseutuliike Espoossa 

alkoi hiipua. Espoon kotiseutuyhdistys kärsi vaihtelevasta kiinnostuksesta ja toiminta 

meinasi lopahtaa sotien aikana 1940-luvulla. Sotien jälkeen, jälleenrakennuksen ja 

evakkokysymyksen aikaan ruotsinkieliseen Espooseen muutti runsaasti suomenkielistä 
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väestöä, jolloin ajatus perinteisestä kotiseudusta ja paikallishistoriasta heräsi jälleen. 

Yhä toiminnassa oleva kotiseutuyhdistys hätääntyi muuttoaallon myötä, että "aidot 

espoolaiset olivat vähemmistössä". Haaveiltua museota tarvittaisiin entistä kipeämmin 

ennen kaikkea oman alueen identiteetin kohottajaksi. Museon tuli antaa 

"todenmukainen kuva menneiden aikojen Espoosta" ja legitimoida paikallisten omaa 

identiteettiä.
288

  

 

Espoon kotiseutuyhdistyksen haaveilema museo toteutui lopulta vasta, kun Espoon 

kunta osallistui projektiin. Espoon maalaiskunta osti vuonna 1950 vanhan maatilan 

Glimsin, ja paikkaa ehdotettiinkin heti "kunnalliseksi keskusmuseoksi".
289

 Museon 

avaaminen vaati kuitenkin kunnallista työvoimaa. Espoon kunta oli päättänyt juhlia 

500-vuotisjuhliaan vuonna 1958. Merkkivuotta juhlistettiin monenlaisten julkisten 

historian esitysten kautta. Kunta teetti historiikin, seurakunta järjesti historiallisen 

kulkueen "Vuosisatain tervehdys kumpujen yöstä" ja kunnanvaltuusto "päätti 

yksimielisesti", että kuntaan olisi vihdoin saatava oma kotiseutulautakunta hoitamaan 

mm. kotiseutumuseo ja -arkistoasiaa. Kotiseutulautakunta aloitti toimintansa 

helmikuussa 1958.
290

 Kansan Uutiset kirjoitti toiveikkaana alkuvuodesta 1958 miten 

"Vastaperustettu kotiseutulautakunta on valmistellut kotiseutumuseon avaamista, jota 

varten kunta on ostanut Bembölestä Glims-nimisen kartanon. Museon avaaminen 

tapahtunee heinäkuun 13 pnä."
291

  

 

Paljon puhuttu ja kaivattu kotiseutumuseo avattiin lopulta Glimsin tilalle vasta 

marraskuussa 1958. Uusi Suomi uutisoi 1.12.1958 "Espoon kotiseutuyhdistyksen ja 

eräiden yksityishenkilöiden - - - uhrautuvainen ja aikaavievä työ saatettiin eilen 

iltapäivällä kauniiseen päätökseen. Bembölessä vihittiin tarkoitukseensa Espoon 

kotiseutumuseo"
292

 Aluksi yleisölle oli avoinna vain tuparakennus, luhtiaitta ja tallin 

yläkerta. Tilan päärakennus saatiin museokäyttöön vasta 1960-luvun lopussa, jolloin 

vuokralla ollut lasten neuvola muutti tilalta pois. 1980-luvulla Glimsin tilalla avattiin 
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yleisölle myös riihi ja kauppapuoti.
293

 Glimsin tila toimi Espoon kunnan 

kotiseutumuseona aina vuoteen 1971, jolloin nimi muutettiin muotoon Espoon museo 

Glims. Espoosta tuli kaupunki 1972 ja vuodesta 1981 museo on toiminut nimellä 

Espoon kaupunginmuseo.
294

 

 

Kotiseutulautakunnan alainen museotoimi ja Espoon kaupunginmuseo haaveilivat 

toimintansa laajenemisesta 1960-1980-luvuilla. Jo 1960-luvulla oli puhuttu 

koulumuseon perustamisesta johonkin vanhaan koulurakennukseen. 

Apulaiskaupunginjohtaja päätti vuoden 1981 alussa asettaa museon työntekijän 

sisältävän työryhmän laatimaan koulumuseon perustamisehdotuksen ja 

”kaupunginmuseolle annettiin projektirahaa kouluaineiston tallentamiseksi”. 

Koulumuseon perustamisen esteenä oli niin materiaalin puute, raha kuin asianmukainen 

tilakin.
295

 Koulumuseon hanke eteni hitaasti. Kaksikymmentä vuotta työryhmän 

asettamisen jälkeen vuonna 2002 kunnostettiin vanhasta Lagstadin kansakoulusta 

kotiseututalo, jonka yläkerrassa avautui koulumuseo vuonna 2003. 

Koulumuseohankkeen ollessa vireillä kaupunki osti samaan aikaan yli 100 vuotta 

samalla suvulla olleen huvilan ja luovutti sen vuonna 1989 museon hallintaan. Huvilasta 

tehtiin myös kotiseututalo, jonka yläkerrassa avautui 1990-luvulla pienimuotoinen 

huvilamuseo-näyttely. Näyttelyä laajennettiin vuonna 2005.
296

 

 

Espoon kaupunginmuseon koulumuseo ja huvilamuseo konkretisoituivat lähes 

kahdenkymmenen vuoden valmistelujen jälkeen 2000-luvulla. Molempien museoiden 

juuret ovat kuitenkin vahvasti 1980-luvulla. Sekä koulumuseon että 

huvilamuseorakennuksen hankkimiseen on varmasti vaikuttanut vuoden 1977 

etuostolaki, joka määritteli tietyin ehdoin kunnille etuosto-oikeuden kunnan alueella 

sijaitseviin vanhoihin kiinteistöihin.
297

 1980-lukua on kuvailtu yhden asian ja 

erikoismuseoiden aikakaudeksi. 1980-luvulla perustettiin valtakunnallisesti monia 

yhteen teemaan keskittyneitä museoita jopa niin paljon, että vuonna 1984 peräti 30% 

kaikista Suomeen perustetuista museoista oli koulumuseoita.
 298

 Espoon lisäksi myös 
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Helsingin kaupunginmuseolla oli oma koulumuseo, joka perustettiin 1990-luvun 

alussa.
299

  

 

Katriina Petrisalo on kutsunut 1970-1980-lukuja vanhojen perinteiden kaipuun ja 

juurien etsinnän ajaksi.
300

 Monet tutkijat ovat nähneet maaltamuuton, 

kaupungistumisen, koneellistumisen ja teollistumisen, teknologian kehityksen sekä 

yleisen yhteiskunnan kiihtyvän muutoksen olleen 1970-1990-luvuilla syntyneen 

nostalgian takana. Uusi, moderni yhteiskunta tuotti kuitenkin ”erilaisia foorumeja, 

joissa menneitä tapoja ja perinteitä” voitiin elvyttää ja esittää. Museot yhdessä viihde- ja 

matkailuteollisuuden kanssa tarjosivat mahdollisuuden menneisyyden uudelleen 

kokemiseen.
301

  

 

Vaikka 2000-lukua on kutsuttu globalisaation aikakaudeksi, ovat monet kaupungin- ja 

paikallismuseot silti säilyttäneet asemansa museokentällä. Vuonna 2002 Espoon 

kaupunginmuseo muutti vanhaan teollisuusrakennukseen, Weilin & Göösin 

kirjapainotaloon, josta remontoitiin viiden museon näyttelykeskus WeeGee vuonna 

2006.
302

 Asko Mäkelän mukaan museoiden kohdalla suuntaus on taloudellisista ja 

käytännöllisistä syistä kohti yhä suurempia museoita ja monien museoiden 

yhteenliittymiä.
 303

 Suomessa on 2010-luvulla espoolaisen näyttelykeskus WeeGeen 

ohella vain muutamia useamman museon keskuksia, joista tunnetuin lienee Tampereella 

toimiva museokeskus Vapriikki.
304

 Huolimatta siitä, että näyttelykeskukset ja 

museokeskukset ovat toimiessaan taloudellisia ja käytännöllisiä, vaatii ison 

museokeskuksen perustaminen aina suurta taloudellista päätöstä ja panostusta. 

 

Kaikista pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista kaupunginmuseoiden 

toimipisteitä on tutkielmani tarkasteluajankohtana ollut yhteensä 11 kpl. Kenelle 

kaupunginmuseot tarjoilevat 2000-luvulla ”todenmukaista kuvaa menneiden aikojen” 
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paikallisuudesta?  Espoon kaupunginmuseo määrittelee 2010-luvulla tehtäväkseen tukea 

”espoolaisten kehitystä historiasta tietoisiksi kaupunkilaisiksi, jotka menneisyyden 

tuntien selviytyvät nykypäivän haasteista ja kehityksen tiedostaen kykenevät 

suunnittelemaan tulevaisuutta.”
305

 Mikä on kaupunginmuseoiden rooli yhä muuttuvassa 

ja monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa? Mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi 

havainnoida pääkaupunkiseudun paikallismuseoiden perusnäyttelyitä ja sitä millaista 

paikallisidentiteettiä museot luovat ja ylläpitävät vuosikymmeniä perustamisensa 

jälkeen. 

 

6.3. Teknisten ja teollisten museoiden voittokulku 

 

Museoalan tutkimuksessa 1970-1990-lukuja pidetään museotoiminnan muutosten 

vuosikymmeninä, koska vuosikymmeniin sisältyvät niin alan organisatoriset kuin alan 

tutkimuksenkin muutokset.
306

 Valtakunnallisesti tarkasteltuna museoiden määrä ei 

kuitenkaan ole kasvanut vain museotoiminnan muutosten vuosikymmeniksi kutsutuilla 

1970-1990-luvuilla, vaan kohtalaisen tasaisesti koko sotien jälkeisen ajan.
307

 

Tutkielmani 94:stä pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisesta museosta kuitenkin reilu 

57 prosenttia (54 kpl) perustettiin nimenomaisesti 1970-1990-lukujen aikana. 

Pääkaupunkiseudulle perustettiin 1970-1990 -luvuilla sekä paikallismuseoita että 

erityisen paljon liike-elämään, tekniikkaan ja liikenteeseen keskittyneitä museoita. 

Pelkästään 1990-luvulla perustetuista pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista 

museoista joka neljäs oli liike-elämän, tekniikan tai teollisuuden museo.
 308

 Kaiken 

kaikkiaan kolmannes (32 kpl) kaikista tutkielmani museoista edustaa teemoiltaan liike-

elämää, tekniikkaa ja liikennettä.
 309

 Tällaisia museoita ovat mm. pankkien museot
310

, 

yritysten museot
311

, automuseot
312

 ja teknisen alan museot
313

.  
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Liike-elämä teeman alle luokitellut museot ovat pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisista museoista kaikista lyhytaikaisimpia. Osa museoista on kadonnut 

museokentältä kokonaan ja osa museoista on yhdistynyt muihin museoihin, kuten 

Suomen Työväen Säästöpankkimuseo ja Osuuskauppamuseo, jotka liittyivät 1990-

luvulla osaksi Tampereella toimivaa Työväen keskusmuseota Werstasta.
314

 Huolimatta 

1990-luvun taloudellisesta lamasta Suomessa ja liike-elämän museoiden 

lyhytaikaisuudesta, on liike-elämän museoita vielä vuosina 1997 ja 2007 ollut 

pääkaupunkiseudulla viidesosa kaikista kulttuurihistoriallisista museoista.  

 

Taulukossa 3 on lueteltu tekniikkaa, liikennettä ja liike-elämää edustavat 

kulttuurihistorialliset museot pääkaupunkiseudulla. Taulukossa luetelluista museoista 

osan voi luokitella myös valtiollisen teeman alle. Sekä valtion alkoholimonopolista 

huolehtivan Alkon myymälämuseo että suomalaisesta rautatiehistoriasta kertova 

Rautatiemuseo edustavat niin kauppaa ja liikennettä kuin valtiolliseen instituutioonkin 

liittyviä teemoja. Tekniikan, liikenteen ja liike-elämän museoista vanhin on edellä 

mainittu Rautatiemuseo, joka perustettiin Helsinkiin jo vuonna 1898, mutta joka 

sittemmin muutti Hyvinkäälle.  Nuorin museoista on vuonna 2001 perustettu 

Päivälehden museo. Kaikista 32 liike-elämän, teollisuuden ja tekniikan alan museoista 5 

museota edustaa yksityistä pankkitoimintaa. Nuorin pankkimuseo, STS:n pankkimuseo, 

on perustettu vuonna 1980. Yksityisistä pankkimuseoista vanhin, vuonna 1936 

perustettu Nordean pankkimuseo oli vuonna 2010 ainoa yhä toiminnassa oleva 

itsenäinen pankkimuseo.  
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Taulukko 3. Tekniikkaa, liikennettä ja liike-elämää edustavat kulttuurihistorialliset 

museot pääkaupunkiseudulla (N=32). 

 

Perustettu Museo 

1898 Rautatiemuseo 

1936 Nordean pankkimuseo  

1948 Arabian museo  

1954 Osuuskauppamuseo  

1955 Kansallisosakepankin rahanäyttely 

1962 Paperimuseo 

1963 GWS-museo (Oy G.W. Sohlberg Ab:n museo) 

1965 Alkon myymälämuseo  

1965 Osuuspankkimuseo 

1969 Tekniikan museo 

1970 Osuusliike Elannon kokoelmat 

1970 Puhelinmuseo  

1971 Hotelli- ja ravintolamuseo 

1972 Säästöpankkimuseo 

1972 Suomen ilmailumuseo 

1974 Stockmann museo  

1979 Espoon automuseo 

1980 Suomen Työväen Säästöpankin museo  

1980 Telegalleria 

1980 Valion meijerimuseo 

1980 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen museo 

1981 Fazer-museo 

1981 Suomen kellomuseo 

1981 Suomen merimuseo 

1985 Puhelinmuseo (Elisa) 

1990 MuoviSuomi –museo 

1990 Gustav Paulig Oy Ab:n näyttely 

1993 Helsingin kaupunginmuseo, Ratikkamuseo 

1994 Helsingin automuseo 

1999 Helsingin kaupunginmuseo, Voimalamuseo  

2001 Päivälehden museo  

 

Lähde: Liite 1 ja 2. 

 

Tekniikan, liikenteen ja liike-elämän museoiden määrällinen kasvukohta osuu 

taitekohtaan, jolloin maatalousvaltaisesta, ”köyhästä ja syrjäisestä” Suomesta tuli 

hiljalleen teollistunut ja kaupungistunut maa. Tuotannosta julkisten palveluiden - mm. 

liikenteen, kaupan, pankkien, vakuutustoiminnan ja yksityisten palveluiden - osuus 

kaksinkertaistui tultaessa 1920-luvulta 2000-luvulle. Sotien jälkeisessä Suomessa 

yhteiskunnan rakentaminen konkretisoitui niin asuintalojen kuin julkisten laitosten 

pystyttämisessä. 1980-luvulle tultaessa monia valtion laitoksia yksityistettiin 
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kansainvälisen mallin mukaisesti.
315

 Suomalainen maaseutukulttuuri oli murroksessa: 

maanviljely koneellistui ja tuotantoa koetettiin tehostaa. Maaltamuutto eli niin kutsuttu 

suuri muutto kiihtyi ihmisten muuttaessa maaseudulta ja taajamista kaupunkikeskuksiin 

yhä runsaslukuisimmin.
316

  

 

Samaan aikaan taloudellisen kehityksen kanssa kansallisromantikkojen hellimästä 

kansakunnasta alettiin hiljalleen puhua yhteiskuntana. Siinä missä Kansallismuseon 

perustamisen aikaan panostettiin niin kutsuttuihin kansallisiin tieteisiin, kuten 

kansanrunouden tutkimukseen, arkeologiaan, Suomen historiaan, kotimaiseen 

kirjallisuuteen ja kansatieteeseen, panostettiin toisen maailmansodan jälkeen 

”yhteiskunnan toimintaa ja hallintaa tarkasteleviin”, valtiotieteellisiin tieteenaloihin. 

Puhuttiin yhteiskunnan ja maailman modernisoitumisesta.
317

 

 

1970-1990-luvuilla perustettuja museoita ei enää perusteltu sillä, että Suomen kansan 

pitäisi saada tietää historiastaan, ei puhuttu kansallisesta heräämisestä. Sen lisäksi että 

monelle paikkakunnalle nousi oman alueen historiaa korostava museo, tärkeää oli 

näyttää, että ”heränneellä” kansakunnalla oli kilpailukykyä ja teollista mahtia. 

Suomalaisessa historiallisessa kirjallisuudessa ja elokuvissa maajussin ja 

nummisuutarin saattoi uudella vuosituhannelle korvata jo insinööri.
318

 Museoihin 

tallennettiin uudenlaisen elämän historiaa: uutta teollisuutta, tekniikkaa ja niiden luomia 

kulutustavaroita.
319

 Vuonna 1969 perustettiin Tekniikan museo kertomaan niin 

malminjalostusprosesseista, metalli- ja puuteollisuudesta, kemianteollisuudesta kuin 

viestintäteknologiastakin.
320

 

 

6.3.1. "Maassamme tarvitaan laaja ja edustava teknillinen yleismuseo"
321

  

 

Tekniikan museon historiasta kirjoittaneen Panu Nykäsen mukaan 1800- ja 1900-luvun 

taitteessa, museoaatteen levitessä Euroopassa, käytiin Suomessakin ajoittain vilkasta 

keskustelua teknillisen museon perustamisesta. Yksi keskustelevista tahoista oli 
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porvariston ammatillinen yhdistys Tekniska Förening i Finland, joka alkoi kerätä 

museotavaraa Teknillisen korkeakoulun tiloihin.
322

 Vuoden 1926 lopulla Suomen 

konepajainsinööriyhdistys kutsui koolle kaikki insinöörialan järjestöt tarkoituksenaan 

teknillisen museon aikaansaaminen Suomeen. Museoyhdistyksen perustava kokous 

pidettiin Helsingissä joulukuussa 1926. Kokouksessa oli läsnä alunperin museosta 

haaveillut Tekniska Förening i Finland -yhdistys kuin myös monia muita teknillisiä 

yhdistyksiä, Rautatiemuseo ja valtion ministeriöitä.
323

  

 

Yhdistys merkittiin rekisteriin 1928 nimellä Suomen Teknillinen Museoyhdistys.  

Yhdistys alkoi kerätä esineistöä ja kirjallisuutta, jota säilytettiin Helsingin messuhalliin 

järjestetyissä näyttelytiloissa ja Teknillisen korkeakoulun kellaritiloissa. Esineistö 

jouduttiin kuitenkin siirtämään pois Messuhallista vuoden 1952 olympialaisten alta. 

Vuonna 1958 perustettiin Tampereelle teknillinen museo, jolle Suomen Teknillinen 

museoyhdistys lahjoitti osan esineistöstään. Tavoitteet teknillisen museon saamiseksi 

pääkaupunkiseudulle eivät kuitenkaan olleet kadonneet.
324

  

 

1970-luvulle tultaessa pääkaupunkiseudulla oli jo yli 30 kulttuurihistoriallista museota. 

Helsinkiin perustettiin Tekniikan museo virallisesti vuoden 1969 lopulla, kun Helsingin 

kaupunki ja 12 eri yhteisöä ja yhdistystä  perustivat Tekniikan museon säätiön.
325

 Kuten 

Espoon kaupunginmuseon kohdalla, myös Tekniikan museon kohdalla museohanke 

konkretisoitui kaupungin tullessa mukaan.  Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten 

lautakunta teki vesilaitoksen 90. merkkivuotta koskien ehdotuksen 

kaupunginhallitukselle. Ehdotuksessa perusteltiin että, koska Lahden "pikatien" 

rakentaminen aiheuttaa vesilaitoksen siirtymisen pohjoisemmas, voitaisiin "Kustaa 

Vaasa -aikuisessa Helsingissä", Kuninkaankartanonsaarella olevat ja tyhjilleen jäävät 
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tilat perustaa teknilliseksi museoksi.
326

  Ehdotuksen pohjalta kaupunginhallitus asetti 

huhtikuussa 1966 toimikunnan selvittämään miten vesilaitokselta vapautuviin tiloihin 

voitaisiin perustaa teknillinen museo.
327

 Kaupungin vuosikertomuksessa todettiin 

toimikunnan perustamisesta, että "tutkimukset olivat myös osoittaneet, että maassamme 

tarvitaan laaja ja edustava teknillinen yleismuseo ja että sitä on tarkoitus käyttää myös 

opetustoimintaan".
328

 Toimikunnan jäseniksi kutsuttiin "vanhan teollisuuden edustajia" 

ja kaupungin omia edustajia.
329

 Toimikunta päätyi kahden vuoden työskentelyn jälkeen 

ehdottamaan säätiö-pohjaista museota, jossa kaupunki olisi mukana. Vuoden 1969 

lopulla perustettu Tekniikan museo sai ensimmäiset yleisölle avoimet näyttelynsä 1970-

luvulla.
330

  

 

Teknillisen museon toimikunta pohti mietinnöissään pitkällisesti teknillisen museon 

perustamisen syitä ja sijaintia. Jo ensimmäisissä kokouksissa toimikunta piti tärkeänä, 

ettei Helsinkiin perustettava teknillinen museo kilpailisi vuonna 1958 Tampereelle 

perustetun teknillisen museon kanssa. Vesilaitoksen tiloja pidettiin yleisesti hyvänä 

museolle ja Helsinkiä juuri oikeana kaupunkina laajan teknillisen museon 

perustamiselle, sillä olisihan museo "arvokas turistinähtävyys ja omiaan kiinnittämään 

huomiota paikkakunnan teollisuuteen ja elinkeinoelämään". Museon sijainti arvelutti 

kuitenkin pedagogisessa mielessä "talvisin tämmöinen museo on melkoinen 

opetuspaikka ja siitä syystä sen pitäisi sijaita enemmän kaupungin sisällä".
331

  

 

Museon tarvetta perusteltiin useissa pöytäkirjoissa nimenomaisesti museon pedagogisen 

vaikutuksen vuoksi: "tekniikan museon perustaminen on suuri kulttuurikysymys ja sillä 

on myös myötävaikutus ihmisten asennoitumiseen teknillisiä asioita kohtaan". Museo 

olisi myös "omiaan saattamaan teknillisen työn arvon ihmisille läheisemmäksi ja näin 

työn arvoa voitaisiin kohottaa entisestään."  Teknillisen museon arveltiin myös 

opettavan ja innostavan kävijöitään ”varsinkin teknilliselle alalle aikovia, siellä jo 

opiskelevia ja ammatinvalinnan vaikeuksissa olevaa nuorisoa”. Museon perustaminen 

merkitsisi Suomen pärjäämistä myös kansainvälisesti vertailtuna, sillä "muissa maissa 
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on jo tällainen museo". Toimikunta huomioi museon roolin myös vapaa-ajan vieton 

paikkana. Kuninkaankartanon saareen kaavailtiin venepaikkoja ja saarelle 

"kahvitarjoilua ja ehkä jotakin näyttämöä" sillä silloin alueesta "voisi muodostua 

luultavasti hyvinkin erikoinen tuollainen vapaa-ajanviettopaikka.”
332

   

 

Neljäkymmentä vuotta aiemmin perustettu Teknillinen museoyhdistys puolestaan 

määritteli tarkoituksekseen "herättää harrastusta Suomen Teknillisen Museon 

aikaansaamiseksi - - - keräämällä ja näytteille asettamalla esineitä, jotka valaisevat 

tekniikan kehitystä maatalouden, teollisuuden, käsityön ja merenkulun aloilla, niin että 

Suomen Teknillinen Museo tulee koko kansalle hyödyksi". Museon perustamista 

perusteltiin aatteellisilla, käytännöllisiä ja kansantaloudellisilla syillä. Ammatilliseen 

koulutukseen tarvittiin museoesine- ja opetuskokoelmia, sillä pitkälle 1900-luvulla 

insinöörien koulutuksen painopiste oli käytännön taitojen opettelussa. Teknillisen 

museotoiminnan tarkoituksena oli demonstroida maan teollisuuden mahtia.
333

 Museon 

oli tarkoitus tukea myös Suomen nousevaa teollisuutta ja sivistää Suomen kansaa 

tekniikasta ja teollisuudestaan. Niin yhdistyksen kuin toimikunnan ajatuksissa museo 

tukisi kaikin puolin Suomen teollisuutta. 

 

Tekniikan museo haluttiin aikanaan perustaa tukemaan pedagogisesti Suomen 

teollisuutta ja teknillisten alojen arvostusta. Teknillisten ja teollisuuden ammattialoja 

edustavien museoiden voi nähdä tukevan myös uusien ammattikuntien ammatti-

identiteettiä. Teknillisen museon toimikunnan mietinnöissä pohdittiin myös sitä, miten 

museo tulisi järjestää. Eniten kannatusta sai ajatus siitä, että jokainen ammattiosasto 

saisi museosta oman osaston hoitoonsa ja voisi näin tuoda esille ja tukea omaa ammatti-

identiteettiään.
334

 Tekniikan museon, kuten myös Kansallismuseon, perustamista, on 

perusteltu identiteettityöllä – tarpeella sivistää kansaa, kansalaisia tai tiettyä yhteisöä 

omasta maastaan, alueestaan ja osaamisestaan. Sekä Kansallismuseon, useiden 

kotiseutumuseoiden, kuten Espoon kaupunginmuseon, kuin myös Tekniikan museon 

perustamisessa iso rooli on ollut aktiivisesti asiaa ajaneella yhdistyksellä.
335
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Museon perustaminen ei kuitenkaan ole riippuvainen vain asiaa ajavasta yhdistyksestä 

tai tahosta, joka kokee alueellisen tai ammatillisen identiteetin vaativan historian tukea. 

Museon perustaminen kilpistyy usein konkreettisiin asioihin, kuten talouteen. Tekniikan 

museon perustamista pohtineen toimikunnan kokouksissa mietittiin, miten ”kaikki 

hyvät hankkeet ja ajatukset on pysähtyneet siihen, että tulee tämä rahoitus eteen”. 

Toimikunnan jäsenet peräsivät kaupungin roolin lisäksi Suomen teollisuuden alojen 

roolia hankkeessa. Toimikunnan mietintöihin kirjattiin, ettei kaupunki tahdo vetäytyä 

pois "taloudellisista uhrauksista". Samaan hengenvetoon todettiin, ettei kaupungilla 

kuitenkaan ole mahdollisuutta hoitaa yksin "erikoista museohanketta". Teollisuuspiirien 

ja insinöörijärjestöjen panosta pidettiin tärkeänä: ”on hyvin noloa suorastaan, jos esim. 

teollisuus sanoo: 'no, jaa, se on hirveän hieno aate, mutta maksakoon kaupunki' ".
336

 

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös siitä, että "kaupunki osallistuu perustajajäsenenä 

tekniikan museon säätiön perustamistoimiin ja myöntää säätiötä perustettaessa 5000 mk 

liitettäväksi säätiön käyttövaroihin" sekä luovuttaa museon tarvitsemat tilat ja kustantaa 

niissä määrätyt työt olikin ratkaiseva askel Tekniikan museon hankkeen 

konkretisoitumiselle.
337

  

 

6.4. Murros museoissa 

 

1900-luvun aikana Suomi ja suomalaisuuden käsite ovat muuttuneet paljon. 

Monikulttuurisuus on ollut osa 1900-luvun alun Suomea, mutta itsenäistymisen ja 

toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomi on muuttunut virallisilta ja poliittisilta 

kasvoiltaan yhtenäisemmäksi. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus Suomessa pysyi 

toisen maailmansodan jälkeen pitkään "melko vakaana, kunnes se 1980-luvun lopussa 

lähti kasvuun"
338

 Tultaessa 2000-luvulle maahanmuuttajat tulivat "aiempaa 

näkyvämmäksi osaksi suomalaisuutta".
339

  

 

Monikulttuurisuutta ja yksilöllistymistä on pidetty 1900-luvun lopun teemoina. Ihminen 

ei enää 1900-luvun lopun maailmassa määrity vain maansa, kotipaikkakuntansa tai 

perheensä kautta, vaan omien yksilöllisten valintojensa kautta. Erilaiset 

                                                 
336

 K. N:o 314. Helsingin teknillisen museon toimikunta. HKA. 
337

 Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 82 1969, 53-54, 80-81, 251-252. 
338

 Komiteanmietintö 1992:1, 4. 
339

 Saarikangas ym. 2004. 



 74 

vähemmistöryhmät - kuten seksuaaliset vähemmistöt ja etniset ryhmät - nousivat 

esiin.
340

 Moderni yhteiskunta "alkoi näyttää yhä enemmän niiltä, joista se empiirisesti 

tarkastellen koostuikin - - - eri sukupuolista, ikä- ja sosiaaliryhmistä, enemmistöistä ja 

vähemmistöistä."
341

 Modernin yhteiskunnan yksilöllistyminen ja monikulttuuristuminen 

vaati kuitenkaan työtä. Valtio asetti vuonna 1984 komitean pohtimaan Euroopan 

ulkopuolisten kulttuurien ja kielten tilannetta Suomessa. Komiteanmietinnön mukaan 

Suomessa oli tarvetta Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tuntemuksen lisäämiseen 

monilla tahoilla, sillä "mikään maa ei enää voi elää muista riippumattomana, ja 

kontaktien laajentuessa kaikilla aloilla tarvitaan tietoa ja ymmärrystä muista 

kulttuureista."
342

  

 

1990- ja 2000-luvuilla perustettiin menneitä vuosikymmeniä vähemmän museoita; 

pelkästään 1990-luvulla perustettiin lähes puolet vähemmän museoita kuin 1980-

luvulla. Syyksi on esitetty muun muassa 1990-luvulla vallinnutta lamaa.
343

 Viimeisen 

kahden vuosikymmenen aikana pääkaupunkiseudulle perustettiin yhteensä 26 

kulttuurihistoriallista museota, joista vajaa kolmannes (8 kpl) on lapsiin, koulutukseen 

tai etnografiseen materiaaliin keskittyneitä museoita. Koulutusta ja lapsia edustaville 

museoille on yhteistä se, että ne keskittyvät tietyn väestönryhmän – lasten, nuorten ja 

opiskelijoiden – elämään ja toimintaan. Museoista osa on myös selkeästi tälle tietylle 

väestönryhmälle suunnattuja, kuten esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon 

lastenmuseo. Koulutusta ja lapsia edustavissa museoissa näkyy muita museoita 

selkeämmin museon kasvattava ja opettava rooli. Etnografisilla museoilla tarkoitan 

puolestani tutkielmassani sellaisia museoita, jotka tutkivat, tallettavat ja esittelevät 

muuta kuin kotimaista kansaa ja kulttuuria. Monen etnografisen museon kokoelmat 

eivät kuitenkaan ole viimeisten monikulttuuristen vuosikymmenten ajoilta, vaan ne on 

kerätty samaan aikaan 1800-1900-lukujen taitteessa kun suomalaisuutta ja Suomen 

historiaa rakennettiin.
344
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1900-lukua on pidetty edellä mainittujen teemojen ohella myös naisten emansipaation 

aikakautena.
345

 Naisten esiinnousu yhteiskunnallisina toimijoina ei kuitenkaan näy 

pääkaupunkiseudulle perustetuissa museoissa. Esimerkiksi yhtään henkilöhistoriallista 

museota ei ole perustettu naispuoliselle henkilölle, eikä uusimmista, viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana perustetuista museoista mikään ole suoranaisesti 

keskittynyt naisiin tai naisten asemaan. 

 

Taulukossa 4 on lueteltu pääkaupunkiseudulle perustetut lapsiin, koulutukseen ja 

etnografiaan liittyvät museot. Vanhin koulutusta ja opintoja esittelevä  museo 

tutkielmassani on Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden ylläpitämä 

Polyteekkarimuseo, joka perustettiin 1958.  Uusin koulutusta edustava museo on 

puolestaan yliopistomuseo Arppeanum, johon kerättiin näytteille monet yliopiston 

koulutukselliset ja koulutusta esittelevät kokoelmat vuonna 2003.   

 

Taulukko 4. Koulutukseen, lapsiin ja monikulttuurisuuteen keskittyneet 

kulttuurihistorialliset museot pääkaupunkiseudulla (N=14). 

 

Perustettu Museo 

1931 Kumbukumbu Suomen lähetysseuran museo 

1958 Polyteekkarimuseo  

1980 Espoon kaupunginmuseo, Lagstadin koulumuseo  

1980 Suomen lelumuseo Hevosenkenkä 

1985 Suomenlinnan lelumuseo 

1990 Helsingin koulumuseo 

1990 Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuslinjan kokoelmat  

1990 Lääketieteen historian museo 

1991 Helsingin kaupunginmuseo, koulumuseo  

1992 Helsingin kaupunginmuseo, Lastenmuseo 

1992 Kulttuurien museo  

1997 Helinä Rautavaaran museo  

1998 Lastentarhamuseo 

2003 Helsingin yliopiston museo Arppeanum 

 

Lähde: Liite 1 ja 2. 

 

Kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseudulle perustettiin 1990-2000-luvuilla yhteensä 25 

museota. 1990-2000-luvuilla avattiin Länsi-Euroopassa erityisen paljon etnografisia 

museoita, kuten muun muassa Göteborgissa, Hollannissa ja Lontoossa.
346

 Suomeen, 

pääkaupunkiseudulle perustettiin 1990-2000-luvuilla kohtalaisen samaan aikaan kaksi 

etnografista museota. Kulttuurien museo perustettiin vuonna 1992 Helsinkiin ja Helinä 
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346
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Rautavaaran museo perustettiin Espooseen vuonna 1997.  Tutkielmani kolmas 

etnografinen museo on jo vuonna 1931 perustettu Suomen lähetysseuran museo 

Kumbukumbu, jonka voi luokitella myös aatteelliseksi museoksi, sillä museo tallentaa 

myös aatteellisin perustein toimivan lähetysseuran historiaa. Lähetysseuran historian 

lisäksi Kumbukumbun kokoelmiin kuuluu Namibiaan, Kiinaan ja maailman suuriin 

uskontoihin liittyvää materiaalia. Helinä Rautavaaran museo puolestaan esittelee 

seikkailija Helinä Rautavaaran elämäntyön ja matkojen tuloksia Aasiasta, Afrikasta ja 

latinalaisesta Amerikasta. Kulttuurien museo on etnografinen museo, joka itsenäistyi 

Kansallismuseosta 1990-luvulla ja avasi ovensa yleisölle 1999.
347

 Mikäli yhdeksi 

museon olemassaoloa määrittäväksi tekijäksi luokitellaan kokoelmat, johon museon 

toiminta perustuu, ei Kulttuurien museota eikä Helinä Rautavaaran museota voi pitää 

kovinkaan uutena museona.  

 

6.4.1. Monikulttuurisen Suomen muuttuvat kasvot?  

 

Jo 1960-1980-luvuilta lähtien on Suomessa keskusteltu etnografisen museon 

tarpeellisuudesta. Pohdinnan alla on ollut minne mahduttaa Kansallismuseon 

kokoelmiin kuuluvat yleisetnografiset, suomalais-ugrilaiset ja vertailevat arkeologiset 

kokoelmat.
348

 Opetusministeriö asetti vuonna 1984 toimikunnan selvittämään Euroopan 

ulkopuolisia kieliä koskevan opetuksen tilannetta Suomessa sekä tekemään ehdotuksen 

käytännön kulttuurintuntemukseen ja kielitaitoon tähtäävän opetuksen 

järjestämisestä.
349

 Toimikunnan totesi vuonna 1986 julkaistussa mietinnössään, että 

koulutuksen parantamisen ja monikulttuurisuuskoulutuksen laajentamisen lisäksi olisi 

"kiireellisesti perustettava monipuolista asiantuntemusta edustava työryhmä 

selvittämään etnografisen museon perustamista maahamme".
350

  

 

Viisi vuotta komiteanmietinnön valmistumisen jälkeen vuonna 1991 Opetusministeriö 

asetti uuden työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää etnografisen museon perustamista 

Suomeen ja muita siihen liittyviä kysymyksiä. Mietintö valmistui Suomen 75-
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vuotisjuhlavuodeksi 1992.
351

 Työryhmän mietinnön mukaan museon perustaminen oli  

tärkeää  Suomessa lisääntyneen kansainvälistymisen vuoksi.
352

 Museon katsottiin 

tulevan tarpeeseen, koska "monissa maissa on syntynyt vaikeuksia ja jopa väkivaltaisia 

yhteenottoja hiljattain maahan muuttaneiden ja maassa kauan asuneiden välillä - - - 

varhaisessa iässä aloitetun kansainvälisyyskasvatuksen voidaan odottaa lisäävän 

keskinäistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta riittävästi jotta tällaiset ongelmat 

voidaan poistaa tai minimoida." Museon tuli työryhmän mietinnön mukaan sijoittaa 

helposti lähestyttävään paikaan Helsingin keskustaan, lähellä Kansallismuseota.
353

 

Lisäksi museon perustamista puolsi vuosien 1986 ja 1992 komiteanmietintöjen mukaan 

se, että Suomessa oli jo valmiiksi etnografisia museokokoelmia. Museo vaatisi vain 

tilat, toimintasuunnitelman ja rahaa.
354

 

 

Kaikkien tutkielmassani mukana olevien etnografisten museoiden kokoelmat ovat 

karttuneet erilaisten matkojen seurauksena. Aluksi 1800-luvulla museoiden kokoelmiin 

saatiin esinelahjoituksia lähinnä "romantiikan ajan orientaalisuutta harrastavien 

herrasmiesmatkailijoiden ja kaukaisissa maissa toimineiden virkamiesten yksittäisinä 

lahjoituksina". Myös lähetystyöntekijät kartuttivat museoiden kokoelmia aina 1800-

luvun lopulta nykypäivään. Virkamiehet ja lähetyssaarnaajat toivat matkoiltaan "ajan 

kuriositeetteja, koriste-esineitä, rahoja ja ylimysten aseita."
355

 1800-1900-luvun 

taitteessa suomalaiset tutkijat tekivät matkoja Venäjälle, Siperiaan ja Keski-Aasiaan. 

Matkoja tehtiin kiinnostuksesta selvittää Suomen suvun kieltä ja kulttuuria keräämällä 

esineistöä ja materiaalia, joka osoitti etteivät suomalaiset olleet yksin maailmassa, vaan 

kuuluivat suureen ja laajaan suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen. Kotimaassa 

matkoilta tuodut esineet liitettiin lähes poikkeuksetta museoiden kokoelmiin.
356

  

 

Kulttuurien museon avaamisen aikaan haastatellun yli-intendentti Pirjo Varjolan 

mukaan "maailmalle lähteneet suomalaiset - - - olivat valistuneita, fiksuja ihmisiä, jotka 
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tekivät hyvää siellä missä toimivat ja muistivat vielä kotimaatakin".
357

 Länsimäisten 

etnografisten museoiden taustan voi kuitenkin tulkita myös toisin. Etnografisia museoita 

ei olisi ilman länsimaiden kolonialistis-imperialistista historiaa. Kerätyt ja esille laitetut 

vieraiden kulttuurien esineet korostavat tutkimusmatkoja tehneen tai siirtomaita 

omistavan maan omaa kulttuuria. Etnografisilla aineistoilla luotiin positiivista 

omakuvaa Suomesta: "kun vieraista kansoista kerrottiin kummallisia asioita, todistettiin 

epäsuorasti, että Suomi ei ollut takapajula."
358

 Vaikka Suomen museoihin tuotiinkin 

esineistöä erilaisilta matkoilta, oli komiteanmietintöjen mukaan esimerkiksi 

Kansallismuseoon kuulunut etnografinen aineisto kansainvälisessä mittakaavassa 

suhteellisen pieni. Sen uskottiin selittyvän sillä, ettei Suomi kuitenkaan koskaan ole 

ollut siirtomaavalta eikä "Suomeen ei ole koskaan kuulunut kaukaisia alueita, joiden 

omistuksesta vakuuttavia todisteita olisi tuotu voitonmerkkeinä maan 

pääkaupunkiin..."
359

 

 

Vuonna 1992 valmistunut Kansojen museo -mietintö oli pohjana Kulttuurien museon 

perustamiselle. Kansallismuseosta erotettu etnografinen kokoelma avattiin yleisölle 

toukokuussa vuonna 1999 vasta remontoidussa Tennispalatsissa Helsingissä.
360

 Samaan 

aikaan Kansojen museo -komiteanmietinnön valmistumisen kanssa vuonna 1992 

perustettiin myös yhdistys, jonka tarkoituksena oli tukea yksityisen keräilijän ja 

tutkimusmatkailija Helinä Rautavaaran etnografisten kokoelmien ylläpitoa. 

Tutkimusmatkailija ja keräilijä Helinä Rautavaara matkusteli vuodesta 1957 lähtien 

Afrikassa, Lähi-idässä, Intiassa ja Etelä-Amerikassa keräten esineitä ja tietoa Euroopan 

ulkopuolisista kulttuureista ja uskonnoista. Rautavaara avasi osan laajasta etnografisesta 

yksityiskokoelmastaan yleisölle Baga Zombie näyttelyn nimellä. Vuonna 1992 

perustettu Baga Zombie etnografisen museon kannatusyhdistys halusi tukea 

Rautavaaran projektia ja puhui sen puolesta, että yksityisestä näyttelystä saataisiin 

julkinen museo. Kannatusyhdistyksen perustajina oli niin Helinä Rautavaara kuin 

Helsingin yliopiston uskontotieteen ja antropologian professoreja.
361
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Baga Zombie museon kannatusyhdistys teki paljon töitä saadakseen Rautavaaran 

etnografisen kokoelman laajemman yleisön käyttöön. Museolle haettiin toistuvasti rahaa 

esimerkiksi niin Suomen kulttuurirahastolta kuin hankkimalla yhdistykselle 

kannatusjäseniä yrityksistä ja yhdistyksistä. Raha-anomuksissa Rautavaaran kokoelman 

näytteillepanon kustantamista julkiseksi perusteltiin hyvin samoin sanankääntein kuin 

Kansojen museo -komiteanmietinnössä perusteltiin etnografisen museon tarvetta 

Suomessa. Baga-Zombie etnografisen museon kannatusyhdistyksen mukaan oli sääli, 

ettei "useimmista muista sivistysmaista poiketen Suomessa ole erityistä antropologista 

museota". Etngorafisen kokoelman esiin saaminen yksityistä museota laajemmin oli 

yhdistyksen mielestä tärkeää, sillä "laajapohjaisen vieraiden kulttuurien opetuksen 

puutteet ovat ilmenneet mm. tietämättömyyden aiheuttamina ennakkoluuloina". 

Yhdistyksen mielestä se, ettei Suomessa muista maista poiketen ollut vielä vuosien 

1992 ja 1994 välillä yleisölle avointa kansallista etnografista museota, oli nurinkurista 

siksi, että "Suomessa on jo vuosia ollut koottuna aineisto, joka täysin vetää vertoja 

monien antropologisten museoiden parhaalle Afrikka- ja Etelmä-Amerikka-

aineistoille." Myös Museoviraston tutkijan Sirkku Döllen arvion mukaan Rautavaaran 

kokoelma muodosti "erittäin kipeästi kaivatun vieraita kulttuureja esittelevän 

kokonaisuuden".
362

  

 

Yhdistyksen työ ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Kokoelmasta ei saatu julkista museota 

ennen kuin Helinä Rautavaara henkilökohtaisesti sopi säätiön ja museon perustamisesta 

Espoon kaupungin kanssa vuosina 1996-1997. Vain puolta vuotta ennen kuolemaansa 

kesällä 1997 Rautavaara solmi Espoon kaupungin kanssa sopimuksen Helinä 

Rautavaaran etnografisen museon säätiön perustamisesta. Museon nimeksi tuli Helinä 

Rautavaaran museo. Kaupunki lupautui osallistumaan tilan hankkimiseen ja vuokraan, 

koska museokokoelmalla oli ”paitsi kulttuuriantropologista arvoa, erityinen 

informatiivinen merkitys kansainvälistyvälle Espoolle”. Kaupunginvaltuusto perusteli, 

että Helinä Rautavaaran museokokoelman esille laittaminen Espooseen tarjoaisi ”sekä 

aikuis- että lapsi- ja koululaisyleisöä kiinnostavan näkökulman 

monikulttuurisuuteen”.
363

 Kuten Espoon kaupunginmuseon ja Tekniikan museon 

tapauksessa, konkretisoitui Helinä Rautavaarankin toive saada kokoelmilleen oma, 
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julkinen museo vasta kun hankkeeseen lähti mukaan kaupunki, joka lupasi kustantaa 

tilat.  

 

Kulttuurien museo  on ollut lakkautusuhan alla useamman kerran elinkaarensa aikana 

taloudellisten syiden vuoksi. Vuoden 2010 lopulla uutisoitiin, että Kulttuurien museon 

toiminta lakkaa seuraavien kolmen vuoden aikana ja se siirtyy takaisin Kansallismuseon 

tiloihin.
364

 Helinä Rautavaaran museo puolestaan on kokenut vastustusta niin 

perustamisvaiheessaan kuin olemassa olonsakin aikana. Espoon kaupunginhallituksen 

päätöksestä lähteä mukaan Helinä Rautavaaran säätiöön ja avustaa museota 

tilavuokrissa tehtiin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan 

kaupunginhallituksella ei voinut olla riittävää tietoa Rautavaaran kokoelman arvosta ja 

näin ollen museon perustamispäätös pitäisi kumota. Valitus hylättiin, mutta se kertoo 

oivalla tavalla siitä, miten etnografinen, Euroopan ulkopuolisia kulttuureja käsittelevä, 

osin uskonnollista materiaalia sisältävä, museokokoelma koettiin epäilyttäväksi.
365

  

 

Myös Helinä Rautavaaran museon näyttelyt ovat herättäneet kysymyksiä siitä mikä 

museossa on sopivaa. Vuonna 2007 Espoon kaupunki päätti, että koulujen pitää kysyä 

koululaisten vanhemmilta lupa koulupäivän aikana tapahtuvalle ja opetussuunnitelmaan 

kuuluvalle vierailulle Helinä Rautavaaran museoon. Opetuslautakunnan jäsenen 

mielestä Helinä Rautavaaran museo ei ole "kulttuureja vaan nimenomaan vieraiden 

uskontojen rituaaleja ja pyhiä esineitä esittelevä museo". Museossa pidetty, koululaisille 

suunnattu pedagoginen työpaja, jossa askarreltiin paperikukkia meksikolaisen 

kuolleiden päivän alttarille, herätti Helsingin Sanomissa syksyllä 2007 kiivaan 

keskustelun. Keskustelun keskiössä oli kysymys siitä kenen historiaa museossa 

esitetään ja miten vieraita kulttuureja on sopivaa käsitellä. Keskustelun vastustavalle 

osapuolelle museon työpajan toiminnassa oli kyse uskonnon harjoittamisesta, kun taas 

keskustelun puolustava osapuoli piti museon toimintaa yleisenä 

kulttuurikasvatuksena.
366

 Museon yhtenä roolina on pidetty kykyä luoda ja 

problematisoida erilaisia identiteettejä: luomalla stereotypioita meistä ja muista museot 

edistävät identiteettityötä.367 Helinä Rautavaaran museon tapa käsitellä meksikolaista 

kuolleiden päivän kulttuuria ei kelvannut suomalaiselle opetuslautakunnan jäsenelle. 
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Petja Aarnipuun mukaan se, miten museo organisoi muistoja esimerkiksi näyttelyiksi tai 

miten se työstää niitä toiminnassaan on sidoksissa yhteiskunnan ja eri ihmisryhmien 

kamppailuun puhe-oikeudesta. Kulttuuripoliittisilla valinnoilla rakennetaan kuvaa 

yhteiskunnasta, menneisyydestä ja kulttuureista.368 Helinä Rautavaaran museon 

perustaminen sekä keskustelua herättänyt työpaja osuivat asian ytimeen: kenellä 

museossa on tulkintaoikeus menneisyyteen ja kulttuuriin?369 Rautavaaran museon 

tapauksessa keskustelijoina ovat olleet vain länsimaiset museoalan ammattilaiset ja 

museota käyttävät kansalaiset. Kansainvälistyvän Suomen ääni ei kuulu. 

 

6.5. Yhdestä moninaiseen  

 

 

Pääkaupunkiseudulle on perustettu 135 vuoden aikana 94 kulttuurihistoriallista 

museota. Museot edustavat museologisten määritelmien mukaan niin erikoismuseoita 

kuin kulttuurihistoriallisia museoita. Museoita on perustettu hyvin erilaisista 

lähtökohdista hyvin erilaisten teemojen ympärille. Olen tutkielmassani luokitellut 

pääkaupunkiseudulle perustetut museot niiden edustamien teemojen mukaan ja 

tarkastellut, onko niissä nähtävissä yhteneväisyyttä sen suhteen, millaisia museoita 

kunakin aikana on perustettu ja miten museon perustamistarvetta on perusteltu omana 

aikanaan.  

 

1800-1900-lukujen taitteessa perustetut museot edustivat pääosin eri tahojen 

opetuskokoelmia ja valtiollis-institutionaalisia pyrkimyksiä. Valtiollis-institutionaaliset 

museot ovat siinä mielessä vakiintunut museoteema, että niitä on perustettu alun lisäksi 

kohtalaisen tasaisesti läpi tarkastellun ajanjakson. 1900-luvun alussa ja  uudelleen 1980-

1990-luvuilla perustettiin erityisen paljon paikallishistoriallisia ja alueellisia museoita. 

Niin Helsingin, Espoon kuin Vantaan kaupunginmuseot syntyivät ja kasvoivat edellä 

mainittuna aikana. 1970-1990-luvuilla perustettiin puolestaan erityisen paljon 

tekniikkaan, teollisuuteen, liikenteeseen ja liike-elämään keskittyneitä museoita. 

Tultaessa 1990-2000-luvuille museoita perustettiin Suomeen vähemmän kuin edeltävinä 

vuosikymmeninä, mikä näkyy myös pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisissa 

museoissa. Uusina museoteemoina nousivat esiin lapsiin ja koulutukseen keskittyneet 
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museot. Lisäksi myös etnografiset museot nousivat esiin yhteiskunnallisen keskustelun 

myötä, vaikkei niiden edustama teema ollutkaan ennestään tuntematon 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden kentällä.
370

  

 

1970-1990-luvuilla perustettiin edellä mainittujen museoiden ohella myös aatteellisia 

museoita. Aatteellisella museolla tarkoitan tutkielmassani jonkin tietyn idean tai aatteen 

ympärille nousseita museoita, kuten Pelastusarmeijan tai Työväenaatteen museota. 

Pelastusarmeijan museo perustettiin vuonna 1970 ja Työväenaatteen museo vuonna 

1982.
371

 Teppo Korhosen ja Pekka Toivasen mukaan työväenkulttuurista tuli 

"hovikelpoista" vasta 1970-luvulla, jolloin työläisten asiat kelpuutettiin myös museon 

arvoisiksi.
372

 1970-lukua onkin pidetty radikalisoitumisen aikakautena, jolloin 

työväenliike sai sotien jälkeen enemmän jalansijaa yhteiskunnassa. Jukka Relander on 

todennut että yhteiskunnan vanhasta konservatismista siirryttiin sosialismin, 

kommunismin ja taistolaisuuden myötä moderniin rationalismiin juuri 1970-luvulla.
373

 

 

Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden edustamia teemoja on koko 

museoiden olemassaolon ajan tullut lisää, eikä museokenttää voi enää kuvata vain 

muutaman hallitsevan museoteeman kautta. Huolimatta museoiden edustamien 

teemojen lisääntymisestä ja museoiden edustaman historian kertomuksen 

pirstaloitumisesta, on esimerkiksi teemoiltaan valtiollis-institutionaalisia museoita 

perustettu kohtalaisen tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan. Uudenlaista kuvaa 

menneisyydestä luovat lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja monikulttuurisuuteen 

keskittyvät museot. Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten museoiden välittämä 

sosiaalinen kuva ei kuitenkaan ole talonpoikaispainotteinen toisin kuin Teppo Korhonen 

on kirjoittanut.
374

 Ehkäpä pääkaupunkiseudun luonne valtiollisena alueena korostaa 

valtiollisista asioista kertovien museoiden määrää, eikä talonpoikainen Suomi ole se 

viitekehys, johon kaupunkilaisten halutaan nojaavan?  

 

Sirkka Ahonen pohtii väitöskirjassaan, miten demokraattisissa yhteiskunnissa pienet 

identiteettikertomukset ovat tulleet suurten, valtiojohtoisten ja kansallisten historian 
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kertomusten rinnalle. Pirstaloituneen postmodernin yhteiskunnan erilaiset ryhmät 

rakentavat Ahosen mukaan itselleen omia kertomuksia, jotka usein "sisältävät suurten 

kertomusten kritiikkiä". Silti tällaisten kertomusten "tarkoitus on samoin kuin suurten 

kertomustenkin vahvistaa ryhmän identiteettiä."
375

 Pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden edustamissa historian teemoissa voi havaita löyhästi 

samanlaista historiallisten kertomusten pirstaloitumista, mitä Ahonen on työssään 

pohtinut.  Silti jotkut historian teemat eivät näy pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden kentällä. Suuresta henkilöhistoriallisten museoiden 

määrästä huolimatta yhtään henkilöhistoriallista museota ei pääkaupunkiseudulla ole 

osoitettu naiselle. Myöskään vuoden 1918 tapahtumat eivät ole nousseet 

pääkaupungissa oman museonsa arvoisiksi, vaikka vuoden 1918 tapahtumista on 

järjestettykin erilaisia näyttelyitä valtakunnallisesti.
376

 Siinä missä 

historiantutkimuksessa ja julkisissa historiakulttuurin esityksissä, kuten historiallisissa 

elokuvissa, vuoden 1918 tapahtumat ovat 1990-luvulle tultaessa antaneet tilaa 

menneisyyden tulkinnoille, on sisällissota noussut museon arvoiseksi menneisyydeksi 

vasta 2010-luvulla. Suomeen perustettiin 2010-luvulla yhdistys, joka haki kesäkuussa 

2011 selvitysmiestä sisällissotamuseolle.
377

  

 

Kulttuurihistoriallisten museoiden rooli osana yhteiskunnan julkista historiakulttuuria 

on muuttunut viimeisen 135 vuoden aikana. Museosta on tullut kansansivistämisen ja 

virallisen historian tulkin roolin ohella kokemuksellisuuteen nojaava vapaa-

ajanviettopaikka.  Sen sijaan että museo kilpailisi virallisen historiakirjoituksen kanssa, 

on sen enenevässä määrin kilpailtava vapaa-ajan viihteen kentällä.
378

 Museon 

muuttuneesta roolista huolimatta voi tarkastelemieni esimerkkitapausten museoiden 

tulkita tukevan oman yhteisönsä identiteettiä - oli kyseessä sitten kansallinen tai 

paikallinen identiteetti tai yhteisön, yhdistyksen tai liike-elämän maineen ja yrityskuvan 

rakentaminen.
379

 Museoita historian tuottajina ja tulkkeina on käsitelty vastakkaisina 

akateemiselle historiantutkimukselle ja koulujen historianopetukselle. 
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Pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot ovat varhaisimmista museoista lähtien 

olleet kuitenkin sidoksissa tutkimus- ja opetustoimintaan ja monien museoiden 

perustamisen taustalla, kuten Kansallismuseon ja Helinä Rautavaaran museon, on ollut 

yliopistossa toimivia historian ja kulttuurintutkijoita. Käsitellään museota osana 

yhteiskunnan virallista tai epävirallista tai ei historiakulttuuria, olennaisinta on 

ymmärtää museo erilaisten yhteisöjen legitimointia kaipaavan menneisyyden edustajana 

ja yhteiskunnan jäsenien luottamana historian tulkkina. 

 

7. Loppupäätelmät  

 

Museot ovat osa yhteiskunnan julkista historiankäyttöä. Museot tuottavat 

menneisyydestä yhteiskunnan käytössä olevaa historiaa kokoelmiensa, näyttelyidensä ja 

julkaisujensa kautta. Sirkka Ahosen ja Johanna Hakkarin kasvatustieteellisten 

tutkimusten mukaan museon rooli historiantuottajana on suomalaisessa yhteiskunnassa 

arvostettu ja luotettu. Museon ei uskota valehtelevan tai vääristelevän muistoja. 

Museoita ei juurikaan ole tutkittu yhteiskunnallis-historiallisen tutkimuksen 

näkökulmasta, vaan museoiden tutkimus on ollut osa museologista tutkimusta. Museon 

perustaminen yhteiskunnassa on teko, jonka takana on aina niin tahtoa kuin 

kulttuuripoliittisia ja taloudellisiakin päätöksiä. Olen tutkielmassani halunnut selvittää 

millaisia kulttuurihistoriallisia museoita pääkaupunkiseudulle on perustettu ja miten 

kulttuurihistoriallisten museoiden kenttä on ajallisesti muuttunut. Ovatko museoiden 

edustamat teemat muuttuneet ja miten? Olen myös halunnut peilata museoiden 

perustamista suhteessa oman aikansa keskusteluihin ja kysynyt millaisia perusteluita 

museoiden perustamistarpeelle on annettu.   

 

Pääkaupunkiseudulle on vuosien 1875-2006 välillä perustettu yhteensä 94 erilaista 

kulttuurihistoriallista museota, kun mukaan lasketaan myös yksittäisten museoiden eri 

museokohteet. Vuonna 2010 museoista yhä 65 oli olemassa. Kulttuurihistorialliset 

museot pääkaupunkiseudulla ovat edustaneet teemoiltaan niin valtiota ja instituutioita 

kuin teollisuutta ja yrityselämääkin. Luokittelin tutkielmassani museot kahteentoista 

erilaiseen teemaan museoiden edustaman aiheen mukaan. Ajallisesti tarkasteltuna 

museoiden teemoista on havaittavissa löyhä ajallinen aalto historian suuresta 

kansallisesta kertomuksesta kohti erilaisten ryhmien historiaa ja tarpeita. Ajallisen 
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muutoksen hahmottaminen museoissa on toki sidoksissa siihen, millaisia temaattisia 

luokitteluja olen työssäni käyttänyt. Käyttämäni temaattiset luokittelut ovat osin 

päällekkäisiä ja museot olisi voinut luokitella myös täysin toisenlaisten teemojen alle. 

Koska museokohteita oli tutkielmassani kuitenkin lähes sata, päädyin jo tutkielmani 

alkuvaiheessa luokittelemaan museoita erilaisten muuttujien mukaan. Käyttämissäni 

museoiden temaattisissa luokitteluissa olen nojannut siihen, mitä varten museo on 

olemassa, mitä historiaa museo esittelee. Käyttämäni teemat ovat osin aineistolähtöisiä, 

osin kirjallisuuteen perehtymisen kautta muodostuneita. 

 

Museoiden temaattisen luokittelun ohella tarkastelin tutkielmassani museoiden 

perustamisprosessia omana aikanaan. Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista 

museoista yli puolet - 94:stä museosta 59 museota - on perustettu 1970-2000-lukujen 

aikana. 2000-luku on ainoa, jolloin pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten 

museoiden kentästä on kadonnut enemmän museoita, kuin on perustettu. Museoiden 

perustamisen ja yleisölle avaamisen välissä on usein kulunut vuosikymmeniä. 

Museoiden perustamisprosessi on lähes poikkeuksetta ollut vuosikausia kestävä 

projekti, joka on usein konkretisoitunut vasta kun perustettavan museon rahoitus ja 

tilaratkaisut on saatu sovittua.  Pääkaupunkiseudulle on perustettu museoita suhteessa 

enemmän kuin muualle maahan. Tarkastelukohteenani olivat vain Helsinkiin, 

Espooseen ja Vantaalle perustetut museot. Pääkaupunkiseutu on alueellisena rajauksena 

poikkeava sen valtakunnallisen luonteen vuoksi. Helsinki ei ole vain kaupunki, vaan 

pääkaupunki ja siten tietynlainen valtakeskittymä. Tarkasteluani pääkaupunkiseudun 

kulttuurihistoriallisten museoiden perustamisesta ja ajallisesta aallosta ei voine yleistää 

koskemaan koko maata. Mielenkiintoinen lisäselvitys olisikin tarkastella 

kulttuurihistoriallisten museoiden edustamien historian kertomusten muutosta ajallisesti 

ja valtakunnallisesti. 

 

Useiden museoiden perustamisen taustalla on ollut aktiivisesti asiaa ajanut yhdistys tai 

yhteisö, joka on kokenut oman asiansa museon arvoiseksi tai kaivannut identiteetilleen 

vahvistusta. Museoiden perustamisen syitä ja perusteluja on monia. Se millä perustein 

museoasiaa on ajettu omana aikanaan ja miten museota kuvaillaan nykypäivänä, on 

voinut muuttua radikaalisti. Yllättävää kuitenkin on se, että museoiden 

perustamistarvetta on perusteltu reilun sadan vuoden aikana hyvin kaavamaisesti. 

Tarkastelin neljän esimerkkitapauksen avulla museoiden perustamista suhteessa museon 
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edustamaan teemaan ja omaan aikaansa. Tarkastelemani tapaukset koskivat 

Kansallismuseon syntyä 1800-luvun lopulla, paikallismuseoiden syntyä ja Espoon 

kaupunginmuseota 1950- ja 1980-luvuilla, teknisten museoiden voittokulkua ja 

Tekniikan museota 1970-1990-luvuilla sekä monikulttuuristuvan Suomen suhtautumista 

kansainvälistymisen tuomaan muutokseen ja etnografisia museoita, Kulttuurien museota 

ja Helinä Rautavaaran museota, 1990-2000-luvuilla.  

 

Tarkastelutyöni tulos osoitti, että museoiden perustamistarvetta perusteltiin kunkin 

aikakauden yhteiskunnallisten muutosten mukaan. Kansallismuseon tapauksessa 

Suomen suuriruhtinaskunnan kirjoittamaton oma historia piti laittaa esille museoon ja 

nostaa Suomi siten kansakunniksi kansakuntien joukkoon. Paikallismuseoiden suurin 

huoli on ollut alueellisen identiteetin katoaminen muuttoliikkeen myötä ja Tekniikan 

museon tarvetta perusteltiin tekniikan alan arvostuksella ja kansallisella 

yleishyödyllisyydellä. Etnografisten museoiden akuutti tarve puolestaan kumpusi 1900-

luvun lopun Suomen koetusta muuttuneesta ja lisääntyneestä kansainvälistymisestä.  

 

Tarkastelemieni esimerkkitapausten perustelut museon perustamissyiksi ovat hyvin 

samankaltaisia aina 1800-luvun lopulta 1900-luvun lopulle. Museon rooli opettavana ja 

sivistävänä instituutiona tuodaan lähes poikkeuksetta esiin perusteluissa. Museo voi 

opettaa arvostusta oman kulttuurin historiaa kohtaan tai tiettyä ammattialaa ja 

teollisuudenhaaraa kohtaan. Viralliset juhlavuodet, Espoon kunnan 500-vuotisjuhlat, 

Helsingin vesilaitoksen 90. toimintavuosi tai Suomen 75-vuotinen itsenäisyys, ovat 

toimineet innoittajina museoiden perustamiselle. Museoita perustettaessa niin 1800-

luvun lopulla kuin 1900-luvun lopullakin on vedottu muihin maihin. Perustamalla 

museon Suomi osoittaa kuuluvansa tietynlaisten valtioiden joukkoon – oli kyse 

Kansallismuseosta tai suvaitsevaisuuskasvatukseen panostavasta etnografisesta 

museosta. Museo ei perustelujen valossa ole vain yhteiskunnan peili, vaan symboli 

sivistyneelle länsimaiselle yhteiskunnalle. 

 

Museon roolista yhteiskunnan historiakulttuurissa on monenlaisia tulkintoja. Joidenkin 

tutkijoiden mielestä museot ovat osa yhteiskunnan epävirallista historiakulttuuria 

elokuvien ja romaanien lailla, toisten mielestä museot voi rinnastaa samanlaisiksi 

historiaa tuottaviksi ja käyttäviksi foorumeiksi, kuin kouluopetuksen. Pelkästään eri 

historian teemoja edustavien museoiden perustamisesta ei kuitenkaan voi vetää 
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suoraviivaista johtopäätöstä siitä ovatko yhteiskunnassa vallitseva historiakuva ja -

kulttuuri muuttuneet tai miten ja millaista historiaa yhteiskunnassa tuotetaan ja 

käytetään. Yhteiskunnan historiakulttuurin muutoksen tarkastelu vaatisi huomattavasti 

laveamman näkökulman. Tarkasteluni pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisten 

museoiden edustamien historian teemojen ajallisesta muutoksesta ja perustamistarpeen 

perusteluista osoitti kuitenkin, että viimeisen 135 vuoden aikana perustetuista 

pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisissa museoissa on kuljettu kansakuntaa 

korostavasta näkemyksestä kohti yksittäisten ryhmien omia tarpeita. Museon rooli 

identiteettipoliittisena toimijana on pitänyt pintansa. 

 

Museoiden roolia historian kertomuksia tuottavana instituutiona olisi tutkielmani 

tulosten pohjalta mielenkiintoista tarkastella lisää. Museon perustaminen 

paikallismuseoksi tai ammattialan omaksi museoksi ei vielä kerro kaikkea siitä, 

millaista historian kertomusta museo tulee välittämään yleisölle. Museoissa pysyvien 

perusnäyttelyiden rinnalle ovat nousseet vaihtuvat näyttelyt, joita tuotetaan hyvin 

erilaisista aiheista. Lisäselvityksen arvoinen aihe olisikin tarkastella yksittäisen tai 

useamman pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisen museon näyttelyvalintoja ja 

kokoelmapoliittisia linjauksia. Mitkä historialliset teemat ovat päässeet näyttelyiden 

aiheiksi ja mistä on vaiettu? Millaista kertomusta menneestä luodaan näyttelyiden 

kautta? 

 

Museoiden rooli niiden perustamisesta nykypäivään on useassa tapauksessa muuttunut. 

Se miten museon perustamistarvetta perusteltiin omana aikanaan ja mitä museo 

nykypäivänä pitää toiminnassaan olennaisena, riippuu monesta tekijästä. Kiinnostavaa 

voisi olla myös tutkia miten paikallismuseoiden välittämä paikallisidentiteetti on ajan 

kuluessa muuttunut. Esimerkiksi millaista espoolaista identiteettiä luotiin 1950-luvun 

lopun kunnallisessa museossa ja millaisia alueellisen identiteetin kysymyksiä 2000-

luvun paikallismuseo pitää tärkeänä - vai määrittyykö museon toiminta lainkaan enää 

paikallisuuden ja identiteetin kautta? Museot yhteiskunnan historian käytön foorumeina 

ovat historian tutkimuksen näkökulmasta ylipäätään kiinnostava ja vähän käsitelty 

tutkimuskohde. 
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Lähteet ja kirjallisuus 
 

 

LÄHTEET  
 

 

Arkistolähteet 

 

Helinä Rautavaaran museon arkisto  

 2bC7 Baga-Zombie etnografisen museon kannatusyhdistys  

 

Helsingin kaupunginarkisto (HKA) 

 Cg: 17a Teollisuuslaitosten lautakunta pöytäkirjat I 1966  

 K. N:o 314 Helsingin teknillisen museon toimikunta 1966-1968  

 

Espoon kaupunginarkisto (EKA) 

 Ca:1 Espoo 500-vuotisjuhlatoimikunta pöytäkirjat 

 Ca:52 Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1957-1958  

 Ca:53 Kunnanvaltuuston pöytäkirjat I 1958  

 Caa:330 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat II 1996  

 Cba: 429 Kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1982  

 Cg:1 Apulaiskaupunginjohtajien päätösluettelot 1975-1984  

 Cg: 2 Kunnan vuosikertomukset 1954-1963  
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Pääkaupunkiseudun kulttuurihistorialliset museot -kooste      LIITE 1 
 

Perustettu Havaintovuosikymmenet (1 = ilmestynyt museokentälle, x = kadonnut museokentältä) 
(varhaisin 
merkintä) Museo Kategoria 1870-1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1875 Designmuseo taide 1                       

1893 Suomen kansallismuseo  instituutio&valtio 1                       

1898 Rautatiemuseo liikenne 1               x       

1907 Kuurojen museo aate   1                     

1909 Seurasaaren ulkomuseo  talo   1                     

1909 Sosiaalimuseo instituutio&valtio   1             x       

1911 Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila alueellinen     1                   

1914 Helsingin yliopiston maatalousmuseo maaseutu     1                   

1919 Herttoniemen museo talo     1                   

1922 Ehrensvärd-museo  henkilöhistoria       1                 

1926 Armfelt-museo  henkilöhistoria       1             x   

1926 Postimuseo instituutio&valtio       1                 

1929 Sotamuseo instituutio&valtio       1                 

1930 Tullimuseo instituutio&valtio         1               

1931 Kumbukumbu Suomen lähetysmuseo etnografia         1               

1931 Suomen urheilumuseo instituutio&valtio         1               

1933 Maanmittausmuseo instituutio&valtio         1           x   

1936 Nordean pankkimuseo  liike-elämä         1               

1937 Rikosmuseo instituutio&valtio         1               

1939 Everstiluutnantti L. Pohjanheimon asekokoelma henkilöhistoria         1       x       

1945 Teatterimuseo taide           1             

1948 Arabian museo  liike-elämä           1           x 

1951 Mannerheim-museo henkilöhistoria             1           

1954 Osuuskauppamuseo  liike-elämä             1       x   



Perustettu Havaintovuosikymmenet (1 = ilmestynyt museokentälle, x = kadonnut museokentältä) 
(varhaisin 
merkintä) Museo Kategoria 1870-1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1955 Kansallisosakepankin rahanäyttely liike-elämä             1   x       

1956 Suomen rakennustaiteen museo taide             1           

1958 Espoon kaupunginmuseo, Glims maaseutu             1           

1958 Polyteekkarimuseo  koulutus&lapset             1           

1962 
Helsingin kaupunginmuseo, Tuomarinkylän 
kartanomuseo talo               1         

1962 Paperimuseo tekniikka&teollisuus               1         

1963 GWS-museo liike-elämä               1         

1963 Helsingin pitäjän kotiseutumuseo maaseutu               1         

1965 Alkon myymälämuseo  liike-elämä               1     x   

1965 Osuuspankkimuseo liike-elämä               1         

1969 Suomen valokuvataiteen museo taide               1         

1970 Osuusliike Elannon kokoelmat liike-elämä                 1  x       

1970 Pelastusarmeijan museo aate                 1       

1970 Puhelinmuseo  liike-elämä                 1  x       

1970 Sotamuseo, Rannikkotykistömuseo instituutio&valtio                 1     x 

1970 Tekniikan museo tekniikka&teollisuus                 1       

1971 Hotelli- ja ravintolamuseo liike-elämä                 1       

1972 Suomen ilmailumuseo liikenne                 1       

1972 Säästöpankkimuseo liike-elämä                 1 x     

1973 Sotamuseo, sukellusvene Vesikko instituutio&valtio                 1       

1974 Stockmann museo  liike-elämä                 1       

1976 Vallilan siirtolapuutarhamuseo maaseutu                 1       

1977 Virkki-käsityömuseo taide                 1     x 

1978 Helsingin yliopiston museo Arppeanum koulutus&lapset                 1       

1979 Espoon automuseo tekniikka&teollisuus                 1       

1980 
Espoon kaupunginmuseo, Lagstadin 
koulumuseo  koulutus&lapset                   1     



Perustettu Havaintovuosikymmenet (1 = ilmestynyt museokentälle, x = kadonnut museokentältä) 
(varhaisin 
merkintä) Museo Kategoria 1870-1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1980 Espoon kaupunginmuseo, Villa Rulludd  talo                   1     

1980 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen museo liikenne                   1  x     
 

1980 
Helsingin kaupunginmuseo, Ruiskumestarin 
talo  talo                   1     

1980 Suomen lelumuseo Hevosenkenkä koulutus&lapset                   1     

1980 Suomen Työväen Säästöpankin museo  liike-elämä                   1   x 

1980 Telegalleria liike-elämä                   1 x   

1980 Valion meijerimuseo liike-elämä                   1  x     

1981 Fazer-museo liike-elämä                   1   x 

1981 Suomen kellomuseo liike-elämä                   1     

1981 Suomen merimuseo liikenne                   1   x 

1982 Palomuseo instituutio&valtio                   1     

1982 Työväenaatteen museo  aate                   1  x     

1983 Diakonissalaitoksen museo aate                   1     

1985 Puhelinmuseo (Elisa) liike-elämä                   1     

1985 Suomenlinnan lelumuseo koulutus&lapset                   1     

1986 Vantaan kaupunginmuseo  alueellinen                   1     

1987 Sotamuseo, Maneesi instituutio&valtio                   1     

1987 Urho Kekkosen museo Tamminiemi  henkilöhistoria                   1     

1989 
Helsingin kaupunginmuseo, 
Työväenasuntomuseo talo                   1     

1990 Elävän kuvan museo  taide                     1   

1990 Gustav Paulig Oy Ab:n näyttely liike-elämä                     1 x 

1990 Helsingin koulumuseo koulutus&lapset                     1  x   

1990 
Helsingin yliopiston käsityönopettajan 
koulutuslinjan kokoelmat  koulutus&lapset                     1 x 

1990 Lääketieteen historian museo koulutus&lapset                     1 x 

1990 MuoviSuomi -museo tekniikka&teollisuus                     1   



Perustettu Havaintovuosikymmenet (1 = ilmestynyt museokentälle, x = kadonnut museokentältä) 
(varhaisin 
merkintä) Museo Kategoria 1870-1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1991 Helsingin kaupunginmuseo, koulumuseo  koulutus&lapset                     1 x 

1992 Helsingin kaupunginmuseo, Lastenmuseo koulutus&lapset                     1 x 

1992 Näkövammaismuseo aate                     1   

1992 Kulttuurien museo  etnografia                     1 x 

1993 Helsingin kaupunginmuseo, Ratikkamuseo liikenne                     1   

1994 Helsingin automuseo tekniikka&teollisuus                     1   

1995 Helsingin kaupunginmuseo, Sederholmin talo alueellinen                     1   

1995 Helsingin kaupunginmuseo, Sofiankatu alueellinen                     1   

1996 Helsingin Väestönsuojelumuseo  instituutio&valtio                     1   

1997 Helinä Rautavaaran museo  etnografia                     1   

1998 Helsingin kaupunginmuseo, katumuseo alueellinen                     1   

1998 Lastentarhamuseo  koulutus&lapset                     1   

1998 Suomenlinna-museo  instituutio&valtio                     1   

1999 Helsingin kaupunginmuseo, Voimalamuseo  tekniikka&teollisuus                     1 x 

2001 Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo  henkilöhistoria                       1 

2001 Päivälehden museo  liike-elämä                       1 

2002 Espoon kaupunginmuseo, KAMU alueellinen                       1 

2003 Suomen Pankin rahamuseo  instituutio&valtio                       1 

2006 Vantaan Maatalousmuseo  maaseutu                       1 Yhteensä 

Yhteensä  perustettuja / vuosikymmen (kpl) 3 3 3 4 7 2 6 7 14 20 20 5 94 

Yhteensä kadonneita / vuosikymmen (kpl)                 6 4 6 13 29 

               



Museoita koskevan alkuperäisaineiston prosessointi         LIITE 2 
 
Pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista ei ole olemassa yksiselitteistä 
arkistoaineistoa, joka kertoisi mitä, millaisia ja kuinka monta kulttuurihistoriallista 
museota pääkaupunkiseudulla on aikojen saatossa toiminut. Tutkielmaani varten 
tarvitsin kuitenkin mahdollisimman kattavan selvityksen pääkaupunkiseudulla 
sijainneista kulttuurihistoriallisista museoista.  
 
Aloitin pääkaupunkiseudulla sijainneiden kulttuurihistoriallisten museoiden  
kartoittamisen tarkastelemalla Suomen museoliiton aineistoja. Museoliitto on julkaissut 
Suomen museot -nimistä lehtistä, jossa on esitelty museot paikkakunnittain ja 
aakkosjärjestyksessä. Nykyään Museoliitto ylläpitää Museot -nimistä verkkosivustoa, 
jonka hakupalvelusta voi hakea museoita paikkakunnittain listattuna. Suomen museot -
lehtisissä ja museohaussa on mukana vain Museoliiton jäsenmuseoiden tiedot, jotka 
perustuvat museoiden itsensä ilmoittamiin tietoihin. Tarkastelin aluksi vuosien 1948, 
1953, 1973, 1986 ja 1997 Suomen museot -julkaisuja sekä Museot-sivuston Museot 
paikkakunnittain -hakutulosta vuodelta 2010. Kirjasin ylös kaikki Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla sijainneet kulttuurihistorialliset ja erikoismuseot. Tässä vaiheessa huomasin 
julkaisuissa monia päällekkäisyyksiä ja puutteita.  
 
Täydensin aineistoa Museoviraston arkistoaineistoilla. Museovirasto on kerännyt 1970-
luvulta lähtien kyselyin tilastollista aineistoa museoilta. Aineistosta on julkaistu 
Museotilastoja aluksi viiden vuoden välein, sittemmin vuosittain. Aineistossa ovat 
mukana vain päätoimisesti hoidetut, ammatilliset museot. Valikoin arkiston kyselyistä 
ja julkaistuista Museotilastoista ne vuodet, jotka olivat lähinnä alunperin tarkastelemieni 
Suomen museot -julkaisun vuosia eli arkistoiduista kyselyistä vuodet 1975, 1981 ja 
1986 sekä julkaistusta Museotilastosta vuodet 1997 ja 2006. Kirjasin kyselylomakkeista 
ja Museotilastosta ylös kaikki kulttuurihistorialliset ja erikoismuseot, jotka ovat 
toimineet Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella. Lisäksi kirjasin ylös museon 
kyselylomakkeessaan ilmoittaman museon avaamis- ja perustamisvuoden sekä muita 
tietoja museon perustamisesta. 
 
Museoliiton ja Museoviraston tiedot eivät kuitenkaan kattaneet kaikkia 
pääkaupunkiseudulla olleita museoita. Ei-ammatillisesti hoidetut, pienet yksityisten 
perustamat museot eivät olleet mukana Suomen museoliiton eivätkä Museoviraston 
aineistoissa. Täydensin Museoliiton ja Museoviraston lähteiden avulla listaamaani 
koostetta pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisista museoista Helsingin 
matkailuyhdistyksen Helsingin seudun museot -lehtisten perusteella. Lehtinen on koti- 
ja ulkomaisille matkailijoille suunnattu esite, jossa museot saavat ilmoittaa omasta 
toiminnastaan maksua vastaan. Käytössäni oli lehtiset vuosilta 1979, 1980, 1983-1984, 
1985-1986, 1989-1990, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999 ja 2006-2007. Helsingin 
seudut museot -lehtisen kanssa toimin samoin kuin Suomen museot -julkaisujen ja 
Museoviraston arkistoaineistojen kanssa: kirjasin ylös kaikki kulttuurihistorialliset 
museot, jotka toimivat Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla sekä niiden avaamis- ja 
perustamisvuodet mikäli ne oli mainittu. 
 
Tavoitteenani oli saada kattava kooste kaikista kulttuurihistoriallista tematiikkaa 
edustavista museoista pääkaupunkiseudulla sekä niiden perustamisvuosista. Suomen 
museoliiton, Museoviraston ja Helsingin Seudun matkailun tiedot olivat kohtalaisen 
kattavia, mutteivät aukottomia. Saadakseni selville joidenkin museoiden puuttuvia, 



tarkkoja perustamisvuosia ja mahdollisia tietoja museoiden lopettamisesta, turvauduin 
museoin omiin tiedonantoihin, kuten museoiden verkkosivuihin, Museposti-
sähköpostilistan tiedotuksiin sekä sähköposti- että puhelukeskusteluihin museoista 
vastaavan henkilökunnan kanssa. Seitsemäntoista museon kohdalla (Arabian museo, 
Designmuseo, Helinä Rautavaaran museo, Helsingin kaupunginmuseo: koulumuseo, 
lastenmuseo ja Voimalamuseo, Helsingin yliopistomuseo, Hotelli- ja ravintolamuseo, 
Maanmittausmuseo, Rakennustaiteen museo, Rikosmuseo, Sosiaalimuseo, Sotamuseo, 
Suomen Lähetysseuran museo Kumbukumbu, Suomen Työväen Säästöpankkimuseo, 
Säästöpankkimuseo ja Tekniikan museo) tarkistin museoiden verkkosivuilta tietoja 
museon historiasta ja kokoelmasta. Viiden museon (Armfelt-museo, Fazer-museo, 
Ratikkamuseo, Teatterimuseo  ja Valion meijerimuseo) kohdalla turvauduin suullisiin 
tiedonantoihin: sähköposti- ja puhelinkeskusteluihin. Kolmen museon tietoja tarkistin 
Museoposti-sähköpostilistan tiedotteista (Kulttuurien museo, Virkki-käsityömuseo ja 
entinen Helsingin kaupunginmuseon Voimalamuseo).  Lisäksi kertaalleen ristiin 
tarkistin jo keräämäni museoiden perustamistiedot Suomen museohistoria -teoksen 
lopusta olevan liitteen avulla. 

 
Edellä mainittuja lähteitä hyväksikäyttäen listasin koosteen kaikista 
pääkaupunkiseudulla esiintyneistä kulttuurihistoriallisista museoista. Näin listatussa 
koosteessa on mukana kaiken kaikkiaan 94 pääkaupunkiseudulla vuosikymmenten 
1870-2010 välillä toiminutta kulttuurihistoriallista museota. Museokentän kuviollista 
esittämistä varten taulukoin tutkielmassani mukana olevat museot niiden perustamisen 
ja mahdollisen museokentältä katoamisen mukaan. Merkitsin taulukkoon (Liite 1) 
kunkin museon tarkan perustamisvuoden lisäksi vuosikymmenittäin jaoteltuna museon 
perustamisen ja mahdollisen katoamisen. Museoita on tarkasteltu tutkielmassa 
vuosikymmenittäin niin, että jos museo esiintyy joko vuoden 1973 Suomen museot 
julkaisussa tai 1975 Museoviraston kyselyssä tai vuoden 1979 Helsingin seudun museot 
-lehtisessä on museo merkitty olemassa olleeksi 1970-luvulla. Taulukkoon merkityissä 
vuosikymmenittäin jaotelluissa tiedoissa on siis mukana museot, jotka ovat olleet 
olemassa minä tahansa vuonna 1970-luvulla. Vuosien 1870-1899 välillä perustettuja 
museoita on ollut vain kolme, joten olen yhdistänyt nämä museot yhdeksi pidemmäksi 
havaintojaksoksi:  1870-1890.  Liitteen 1 taulukossa ja tutkielmassa esitetyissä 
kuvioissa ajallinen jaottelu noudattaa vuosikymmeniä: 1870-1890, 1900, 1910, 1920, 
1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 ja 2000. 
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