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Tutkielmani tarkastelee Tove Jansson -teemaista museosta ja sen perustamiseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita 

2020-luvun kontekstissa. Museoprojektin tulevaisuus on tällä hetkellä epävarma, jonka vuoksi tutkielmani on luon-

teeltaan hypoteettinen. Tutkielmani tarkastelee Tove Janssoniin liittyvää ilmiötä hyödyntäen markkinoinnin trendi-

tutkimusta ja museologian teorioita. Selvitän, löytyykö Janssonille kysyntää juuri nyt ja olisiko taiteilijalle mahdol-

lisesti kysyntää myös tulevaisuudessa museon muodossa.  

Tutkielmasta ilmenee, että Jansson on yksittäistä ihmistä laajempi teema, jota on käsitelty aktiivisesti kulttuurisek-

torilla viime vuosina. Ateneumin vuoden 2014 onnistunut Tove Jansson -näyttely ja siitä seuranneet menestyneet 

kiertonäyttelyt ovat nähdäkseni kasvattaneet Tove Jansson -teeman suosiota laajemmaksi trendiksi ja muoti-ilmi-

öksi, sillä kävijämääriltään onnistuneet näyttelyt osoittavat jatkuvasta kiinnostuksesta taiteilijaa kohtaan. On selvää, 

että Jansson on tällä hetkellä muoti-ilmiö kulttuurin kentällä. On kuitenkin vaikea todentaa olisiko näin myös tule-

vaisuudessa.  

Tutkielmani on tapaustutkimus, mikä havainnoi uuden museon perustamista kokonaisvaltaisesti erilaisten aihealu-

eiden; kokoelman, teeman, tilan, sijainnin, rahoituksen ja matkailun kautta. Uusi museo toimisi taiteilijan elämän-

työlle omistettuna muistinpaikkana, jolla on potentiaalia avartaa kävijöiden maailmankuvaa ja toimia keskustelun 

herättäjänä. Se kokoaisi yhteen hiljaista tietoa ja asiantuntijuutta Janssonin taiteesta ja elämästä. Tietoa, joka on nyt 

levinnyt sirpaleiksi ympäri maailmaa. Mahdollisesti yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutena toteutettava tai-

teilijamuseo voisi toimia joko uudisrakennuksessa tai historiallisessa, museoksi muutetussa tilassa. Tovemainen 

merellinen sijainti olisi omiaan museolle, sillä se kunnioittaisi Janssonin henkeä ja perintöä. Oletettavasti museo 

lisäisi kyseisen paikan vetovoimaa ollen mahdollisesti seuraava tärkeä matkailukohde Suomessa.  

Tutkielmaa varten toteutin kuluttajatutkimuksen internetpohjaisen kyselytutkimuksen muodossa. Analyysissa hyö-

dynsin kvalitatiivista menetelmää, koska tarkoituksenani oli selvittää millaisia ajatuksia ja tunteita Tove Jansson -

teemainen museo nostaa esille. Kyselytutkimuksen vastauksista voi huomata museon herättävän yleisössä paljon 

ajatuksia puolesta ja vastaan. Valtaosa vastanneista 69 % suhtautui ajatukseen positiivisesti. Laajemmin kyselytut-

kimuksen vastauksia tarkastellessa voi päätellä museolle olevan kysyntää tulevaisuudessa. Koen kuitenkin, ettei 

tutkielmani anna selkeää konsensusta siitä, onko Tove Jansson -teemaisesta museota tarvetta perustaa. 

Tulevaisuuteen sijoittuvan tutkielmani lähtökohdat ja olettamukset pohjautuvat alati muuttuvaan nykyhetkeen. 

Myös museokenttä ja tulevaisuuden museosuunnitelmat kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti. Jos Tove Jansson -tee-

mainen museo tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi projektiksi, tulisi sen tarpeesta ja kysynnästä tehdä laajempaa 

tarveselvitystä ja määritellä tulevan museon konsepti syvällisemmin kyseisen ajan näkökulmasta. Sillä siinä vai-

heessa tulee oma tutkimukseni aiheesta olemaan jo vanhentunutta. 
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1. Johdanto 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tavoite 

Ajatus museon perustamisen syntyi katsellessani tyhjää näyttelytilaa Meilahdessa. Mitä kaikkea toi-

minnan aloittaminen tilassa vaatisi? ”Museo on helppo perustaa, mutta vaikea pitää pystyssä,”1 on 

tuttu lause museologian luennoilta, mutta sai minut miettimään, mitä uuden museon perustaminen 

oikeasti vaatii. Onko se niin helppoa?  

Huomasin keväällä 2020 Helsingin Sanomissa artikkelin, jossa kerrottiin Moomin Charactersin har-

kitsevan Tove Jansson -teemaisen museon perustamista Helsinkiin. Kirjoitin kandidaatintutkielmani 

Tove Jansson -kiertonäyttelyistä yhteistyössä Ateneumin taidemuseon ja Moomin Charactersin 

kanssa.2 Tuntui luontevalta jatkaa maisterintutkielmassani Tove Jansson -ilmiön tutkimista, sillä ko-

kemukseni kandidaatintutkielman kirjoittamisesta antoi minulle valmiiksi ymmärrystä Tove Jansson-

ilmiöstä ja sen lähtökohdista. 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää Tove Janssonille omistetun museon perustamiseen liittyviä ky-

symyksiä ja haasteita 2020-luvun Suomessa. Tulen tarkastelemaan kyselytutkimuksen avulla millai-

sia ajatuksia ja tunteita Tove Janssonille omistettu museo aiheuttaa yleisössä. Olen rajannut tutki-

mukseni kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy puoleensavetävään Tove Janssoniin. Tavoit-

teenani on selvittää, onko Tove Janssonille kysyntää juuri nyt ja olisiko sitä mahdollisesti myös tule-

vaisuudessa museon muodossa. Onko taiteilija itsessään museon arvoinen? Tarkastelen ilmiötä hyö-

dyntäen muoti- ja trenditutkimusta. Toisessa osakokonaisuudessa tarkastelen museon perustamista 

kokonaisvaltaisesti erilaisten aihealueiden; kokoelman, teeman, tilan, sijainnin, rahoituksen ja mat-

kailun kautta. Tutkimukseni valottaa prosesseja nykymuseon perustamisen taustalla ja tuo esille tu-

levaisuuden museoiden erilaisia mahdollisuuksia. 

Tove Jansson -museoprojektin tulevaisuus on epävarma,3 jonka vuoksi on tutkielmani luonteeltaan 

hypoteettinen. Tutkimus on toteutettu itsenäisesti. Se ei ole syntynyt toimeksiantona, mutta Moomin 

Characters on ollut tietoinen tutkielman tekemisestä. Moomin Charactersin toiveesta viittaan 

 
1 Levä 2015. Museon alku ja loppu. Suomen museoliiton P.S. -blogi. https://museoliitto.blogspot.com/2015/11/museon-

alku-ja-loppu.html  
2 Ateneumin tuottamat Tove Jansson -näyttelyt kiersivät Pohjois-Euroopassa ja Japanissa vuosina 2014–2018. Kandi-

daatintutkielmassani perehdyin erityisesti eri museoiden markkinointistrategioihin, viestintään ja näyttelyiden esillepa-

noihin sekä tutkimaan Tove Janssonin tunnettuuden kasvua eri maissa.   
3 Hanna Ahlströmin kirjallinen tiedonanto tekijälle 13.11.2020. 

https://museoliitto.blogspot.com/2015/11/museon-alku-ja-loppu.html
https://museoliitto.blogspot.com/2015/11/museon-alku-ja-loppu.html
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hankkeeseen Tove Jansson -teemaisena museona, jotta en anna indikaatiota siitä, että on olemassa 

jokin ajankohtainen museokonsepti.4 

 

1.2. Tutkimusmenetelmät 

Kuluttaja on ihminen, joka kuluttaa tuotteita ja palveluita ostamalla, käyttämällä tai kierrättämällä 

niitä.5 Tutkimalla kuluttajan tämänhetkistä käytöstä ja kiinnostuksen kohteita havaitaan toimintamal-

leja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden ennakoimisessa.6 Tulevaisuuden ennakoiminen tulee ot-

taa huomioon uusia kulttuuripalveluita ja -tuotteita kehitettäessä.7 Tutkielmani aiheena on mahdolli-

sesti tulevaisuudessa perustettava uusi museo, jonka vuoksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeä osa 

tutkimustani. 

Yksi tapa ennakoida tulevaisuutta on kuluttajatutkimus.8 Kuluttajatutkimuksen avulla voidaan selvit-

tää muun muassa kuluttajien mieltymyksiä.9 Suunnitellessani tutkimusta, esiin nousi kaksi vaihtoeh-

toa kulutustutkimuksen toteuttamiselle. Toteuttaa tutkimus henkilökohtaisten haastatteluiden tai in-

ternetpohjaisen kyselytutkimuksen avulla. Tutkimusstrategiakseni valikoitui kyselytutkimus, sillä 

tutkimusta suunniteltaessa vallitsi koronapandemia, mikä rajoitti paikan päällä tehtävän tutkimuksen 

toteuttamisen mahdollisuuksia. Haastattelemalla olisin mahdollisesti saanut syvällisemmän ymmär-

ryksen kohdehenkilöiden ajatuksista ja ymmärtänyt paremmin vastauksien taustatekijöitä, mutta tut-

kimuksen rajallisten resurssien puitteissa otanta olisi jäänyt toivottua pienemmäksi. Internetpohjainen 

kyselytutkimus mahdollisti laajemman heterogeenisen vastaajakunnan saavuttamisen ja edesauttoi 

monipuolisen aineiston keräämistä.  

Aineiston analysoinnin voi toteuttaa erilaisten tutkimusmenetelmien avulla.10 Toteutettaessa kysely-

tutkimusta, sen lähtökohdat ovat tavallisimmin määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa.11 

Kyselyaineistoja voidaan kuitenkin analysoida myös laadullisesti eli kvalitatiivisesti käytetyistä ky-

sely- ja haastattelumenetelmistä riippuen.12 Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella mitä ajatuksia 

Tove Jansson -teemainen museo herättää kuluttajissa. Ajatuksenani oli, että tarve museolle voi löytyä 

 
4 Tiina Liukkosen kirjallinen tiedonanto tekijälle 10.2.2022. 
5 Hiltunen 2017, 15. 
6 Hiltunen 2017, 18. 
7 Hiltunen 2017, 15. 
8 Ibid. 
9 Hiltunen 2017, 16.  
10 Koppa.jyu.fi s.a. Tutkimusstrategiat: Survey. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelma-

polku/tutkimusstrategiat/survey. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/survey
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/survey
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analysoimalla kyselytutkimuksen tuloksia. Koska tutkimukseni tarkoituksena oli perehtyä tutkittavan 

ilmiön herättäviin tunteisiin ja ajatuksiin, päädyin hyödyntämään kvalitatiivista analyysia.13 Kysely-

tutkimukseeni sisältyi paljon kirjallisia, avoimia kysymyksiä, joiden analysointiin kvalitatiivinen me-

netelmä oli omiaan, sillä se antoi tilaa vastaajien henkilökohtaisille näkökulmille ja ajatuksille. Ky-

selyyn liittyviä numeraalisia vastauksia analysoin kuitenkin kvantitatiivisesti. Kyselytutkimuksen tar-

kempi sisältö on nähtävissä liitteessä 1. Kyselylomake. 

Kyetäkseni analysoimaan vastauksia laadullisesti, päätin rajata otantani noin sataan vastaajaan. Ha-

lusin toteuttaa kyselyn kevyenä, helposti jaettavana versiona. Tähän tarkoitukseen hyödynsin Helsin-

gin yliopiston tarjoamaa E-lomake-työkalua. Kyselyn tarkoituksena oli olla lyhyt ja nopeasti vastat-

tava. Ajatuksenani oli, että vastaamisen helppous kasvattaisi vastaajan vastaushalukkuutta ja tutki-

mukseen osallistumisen motivaatiota. Vastaajan fyysisellä olinpaikalla ei tutkimuksen kannalta ollut 

väliä kyselyyn vastattaessa, sillä kyselyyn oli mahdollista vastata internet yhteyden omaavan laitteen 

avulla paikasta riippumatta. Kyselylomake oli mahdollista jakaa linkkinä muun muassa sähköpostin 

tai sosiaalisen median välityksellä kyselyyn osallistuville. Kyselyn kohderyhmää olivat kulttuurin 

kuluttajat, henkilöt, joiden voidaan ajatella olevan mahdollisen tulevan museon kävijöitä. Julkaisin 

kyselyn museoammattilaisille suunnatulla Museoposti-sähköpostilistalla. Koska Tove Jansson on 

kansainvälisesti tunnettu henkilö, kiinnostus hänen museotaan kohtaan on oletettavasti myös kansain-

välistä. Tutkimus olisi ollut siis perusteltua toteuttaa myös englannin kielellä, mutta päätin toteuttaa 

sen tämän tutkielman rajoissa vain suomeksi. 

Kyselytutkimus muodostaa osan tutkielmastani, mutta tapaustutkimus toimii tutkielmani läpileikkaa-

vana tutkimusstrategiana. Tutkielmani keskittyy Tove Jansson -teemaiseen museoon. Pyrkimykseni 

on ymmärtää ja havainnoida museon perustamista kokonaisvaltaisesti erilaisten aspektien kautta. 

Käyn myös läpi erilaisia aihealueita ymmärtääkseni museon perustamiseen liittyviä vaatimuksia. 

Näistä aihe-alueista muodostuu yhtenevä kokonaisuus, toimiva museo. Lisäksi tarkastelen Tove Jans-

soniin liittyvää ilmiötä hyödyntäen trenditutkimusta ja innovaation diffuusioteoriaa. Selvitän, löy-

tyykö Janssonille kysyntää juuri nyt ja olisiko taiteilijalle mahdollisesti kysyntää myös tulevaisuu-

dessa museon muodossa. 

Vastaan tutkimuskysymyksiini tekohetken kontekstissa, eli tässä ajassa ja paikassa. Tutkimus on ny-

kyhetkeen sidottu ja tehdään nykytietämyksen perusteella. Tällä hetkellä Tove Janssonille omistettu 

museo ei tietojeni mukaan ole aktiivisesti suunnitteilla. Tämä tutkimus on toteutettu ja aineisto kerätty 

 
13 Koppa.jyu.fi s.a. Tutkimusstrategiat: Laadullinen tutkimus. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/me-

netelmapolku/tutkimusstrategiat/laadullinen-tutkimus. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/laadullinen-tutkimus
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/laadullinen-tutkimus
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ja analysoitu sillä ajatuksella, että museo ei ole ajankohtainen, konkreettinen projekti, vaikka se jos-

kus tulevaisuudessa sitä saattaisi ollakin.   

 

1.3. Tutkielman aineisto ja rakenne 

Aiheeni on poikkitieteellinen ja lähestyn sitä pääasiassa museologian ja markkinoinnin teorioiden 

kautta. Markkinoinnin työkalujen avulla toteutan trendi- ja tulevaisuustutkimuksen ja museologia tuo 

tutkielmalleni historiallisen viitekehyksen ja eväitä museon perustamisen tutkimiseen.  

Tutkimukseni etenee järjestelmällisesti alkaen Tove Jansson -teemaisen museohankkeen esittelystä. 

Hankkeeseen olen tutustunut sanomalehtiartikkelien avulla. Toisessa luvussa keskityn puoleensave-

tävään Tove Janssoniin sekä perehdyn Janssonin elämäntarinaan painottaen taiteilijan kuvataiteellista 

puolta. Ymmärtääkseni paremmin Janssonin uraa ja elämää, olen tutustunut kahteen hänestä kirjoi-

tettuun elämänkertateokseen, Erik Kruskopfin Kuvataiteilija Tove Jansson (1992) ja Tuula Karjalai-

sen Tove Jansson – Tee työtä ja rakasta (2013).  

Tove Janssonia on vaikea käsitellä tuomatta esille Janssonin luomia kansainvälisen menestyksen saa-

vuttaneita muumihahmoja. Nina Pulkkis ja Liisa Vähäkylä ovat kirjoittaneet kirjan Muumeista mil-

joonabisnes (2017), mikä avaa hyvin Tove Janssonin ja muumien tarinaa. Ymmärtääkseni muumeja 

museokontekstissa olen perehtynyt Mirja Kiven toimittamaan teokseen Muumilaakso: tarinoista mu-

seokokoelmaksi (1998). 

Luku Ajankohtainen Tove Jansson tuo esille, kuinka Janssonilla on kysyntää tänä päivänä monessa 

muodossa, myös muumien lisäksi. Arvioidakseni onko Janssonista museon vetonaulaksi vuosiksi 

eteenpäin, hyödynnän trendi- ja muotitutkimusta hyödyntäen Elina Hiltusen kirjaa Mitä tulevaisuu-

den asiakas haluaa: trendit ja ilmiöt (2017). Luvussa Tove Jansson trendaavana näyttelyteemana. 

tarkastelen vuoden 2014 jälkeen esillä olleita Tove Janssonin yksityisnäyttelyitä peilaten niitä pro-

fessori Everett Rogersin innovaation diffuusioteoriaan. Osion tarkoituksena on tutkia Jansson-tee-

maisten näyttelyiden trendikehitystä. 

Liittääkseni tutkielmani laajempaan historialliseen kontekstiin tarkastelen luvussa Museon historia 

lyhyesti museoiden historiaa Suomessa ja ulkomailla keskittyen erityisesti taidemuseoihin Marja-

Liisa Rönkön Museon idea ja historia (2007) artikkelin avulla. Tuodakseni tutkielmaan 2020-luvun 

aspektin perehdyn ajankohtaisiin museohankkeisiin ja suomalaisten museokentän tulevaisuuteen lu-

vussa ”Tulevaisuus on uudenlaisen museon”. Luku pohjautuu pitkälti Susanna Petterssonin artikke-

liin Taidemuseoiden tulevaisuuksien historia (2009). Paneudun myös syihin, miksi kaikki 
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museohankkeet eivät toteudu Tiina Ritvalan, Niinan Granqvistin ja Rebecca Piekkarin tutkimuksen 

A processual view of organizational stigmatization in foreign market entry: The failure of Guggen-

heim Helsinki (2020) avulla. 

Kolmannessa osiossa havainnoin uuden museon perustamista kokonaisvaltaisesti erilaisten aihealu-

eiden; kokoelman, teeman, tilan, sijainnin, rahoituksen ja matkailun kautta hyödyntäen museologista 

kirjallisuutta. Luku Kokoelma museon pohjana hyödynsin Juhani Kostetin Kokoelmien muodostumi-

nen (2007) artikkelia. Museon teeman muodostumisessa hyödynsin erityisesti Kaija Kaitavuoren ar-

tikkelia Museo ja yleisö (2007). 

Luvuissa Tovemainen saavutettava museosijainti ja Museon tarpeita vastaava tila perehdyn missä ja 

millaisessa rakennuksessa museo voisi sijaita. Pohtiessani museolle sopivaa tilaa nojaudun Henrik 

Liliuksen artikkeliin Vanhat rakennukset museokäytössä (1981), Jorma Heinosen tekstiin Museoiden 

ja museoarkkitehtuurin historiaa (1981) sekä Linda Youngin artikkeliin Is There a Museum in the 

House? Historic Houses as a Species of Museum (2007). 

Pohtiessani luvussa Toiminnan edellytyksenä rahoitus ja resurssit, millaisia rahoituspohjia ovat vii-

meaikaiset museoprojektit hyödyntäneet ja mitkä olisivat mahdollisia rahoitusratkaisuja Tove Jans-

son -teemaiselle museolle, tukeudun erilaisiin julkisen hallinnon selvityksiin, hanketietoihin ja Suo-

men museolakiin sekä Juhani Kostetin artikkeliin Museoiden resurssit ja niiden hallinta (2007). Mu-

seon mahdollinen merkitys matkailulle nousee esille luvussa Kulttuurimatkailun valttikortti. Luvussa 

tukeudun julkishallinnon strategioihin, kuten voimassa olevaan Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja 

työ- ja elinkeinoministeriön laatimaan Suomen matkailustrategiaan.  

Läpi työn olen käsitteiden määrittelyssä käyttänyt apunani Riitta Konttisen ja Liisa Laajoen Taiteen 

sanakirja (2005) -teosta. Lisäksi aineistona olen hyödyntänyt erilaisia sanomalehtiartikkeleita, inter-

netlähteitä sekä suullisia ja kirjallisia tietoja. 

Tutkielmani keskeisenä aineiston osana toimii toteuttamani kyselytutkimus. Kyselyn vastaukset ovat 

punoutuneet osaksi tutkielmaani työn eri vaiheissa. Kartoittaakseni kiinnostusta Tove Jansson -tee-

maista museota kohtaan keskityn erityisesti kyselytutkimuksen vastauksiin ja niiden analysoimiseen 

luvussa Kyselytutkimus museon tarvekartoituksena.  
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1.4. Kuopattu Tove Jansson -museohanke 

Kansainvälisten vaikutteiden ansiosta Tove Jansson perusti Suomen mittapuulla verrattain aikaisin 

Moomin Characters -yhtiön veljensä Lars Janssonin kanssa.14 Tänä päivänä vuonna 1958 perustetun 

perheyrityksen taiteellisena johtajana toimii Lars Janssonin tytär Sophia Jansson.15 Hänen aviomie-

hensä Roleff Kråkström on yhtiön toimitusjohtaja.16 Yhtiön tarkoituksena on suojella muumihahmo-

jen oikeuksia, kehittää niiden tavaramerkkiä ja valvoa ulkomaan lisenssejä.17 Tämän lisäksi yhtiö 

vaalii Tove Janssonin kulttuuriperintöä ja omistaa tuhansia Janssonin teoksia.1819 Sophia Janssonin 

mukaan viime vuosina Moomin Characters on halunnut nostaa Tove Janssonia esiin taiteilijana ja 

kulttuuripersoonana.20 Tätä työtä tukemaan yhtiössä harkittiin vuonna 2020 mahdollisuutta avata 

Tove Janssonille omistettu museo vanhaan Lapinlahden sairaalarakennukseen.21 

Helsingin kaupunki on etsinyt vuonna 1841 valmistuneelle Lapinlahden sairaalakompleksille uutta 

käyttötarkoitusta sairaalatoiminnan loputtua siellä vuonna 2008, sillä tila on kaupungille kallis yllä-

pitää.22 Carl Ludvig Engelin suunnittelemien Lapinlahden sairaalarakennusten ja niitä ympäröivien 

puistoalueiden tulevaisuuden kehittämistä varten Helsingin kaupunki järjesti ideakilpailun.23 Vuonna 

2020 ratkenneessa kilpailussa oli mukana kaksi ehdotusta, mutta niistä toinen  päätti vetäytyä hank-

keesta taloudellisista syistä.24 Kilpailun voitti tanskalainen kiinteistösijoitusyhtiö Nrep, jonka kump-

paneina hankkeessa toimivat arkkitehtitoimistot Ark-Byroo Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja Ark-

kitehdit Soini & Horto Oy sekä yritysjärjestelyihin erikoistunut konsulttiyhtiö Oaklins Merascon.25  

 
14 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 73. 
15 Saarinen 2021. Muumien matkassa, Perheyritys. https://perheyritys.fi/uutishuone/tarinat/muumien-matkassa.  
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
19 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kau-

punki/art-2000006544680.html. 
20 Saarinen 2021. Muumien matkassa, Perheyritys. https://perheyritys.fi/uutishuone/tarinat/muumien-matkassa. 
21 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kau-

punki/art-2000006544680.html. 
22 Myhelsinki.fi s.a. Lapinlahden sairaala-alue. https://www.myhelsinki.fi/fi/sy%C3%B6-ja-juo/kahvilat/lapinlahden-

sairaala-alue. 
23 Oksanen 2020. Lapinlahden sairaalaan ehdotetaan Tove Janssonin kotimuseota, hostellia ja työtiloja – Länsiväylän 

puolelle hotelli ja palveluasumista, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html. 
24 Kyseessä oli yleishyödyllisen Y-säätiön, Lapinlahden Lähteen ja Osuuskunta Tilajakamon ehdotus. Y-säätiö päätti 

kuitenkin vetäytyä hankkeesta huomatessaan olevansa siitä yksin taloudellisesti vastuussa / Aaltonen & Pajuriutta 2020. 

Muumi-yritys vetäytyy Lapinlahden sairaalahankkeesta, kertoo The New York Times, Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html. 
25 Oksanen 2020. Lapinlahden sairaalaan ehdotetaan Tove Janssonin kotimuseota, hostellia ja työtiloja – Länsiväylän 

puolelle hotelli ja palveluasumista, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html. 

https://perheyritys.fi/uutishuone/tarinat/muumien-matkassa
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://perheyritys.fi/uutishuone/tarinat/muumien-matkassa
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.myhelsinki.fi/fi/sy%C3%B6-ja-juo/kahvilat/lapinlahden-sairaala-alue
https://www.myhelsinki.fi/fi/sy%C3%B6-ja-juo/kahvilat/lapinlahden-sairaala-alue
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html
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Moomin Charactersilla oli aiesopimus kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin kanssa.26 Suunnitelma kiinteis-

tösijoitusyhtiön kanssa piti sisällään ajatuksen siitä, että Moomin Characters vuokraisi tiloja Nrepin 

kautta Lapinlahdesta.27 Ajatuksen takana oli suunnitelma laajemmasta Lapinlahden sairaala-alueen 

kehityshankkeesta, jossa Moomin Characters olisi keskittänyt tytäryhtiöidensä sekä yhtiön nykyisen 

Salmisaaressa sijaitsevan toimistonsa toiminnan Lapinlahteen.28 Kiinteistöyhtiö Nrepin ehdotuksen 

mukaisesti Lapinlahden sairaala-alueelle suunniteltiin Moomin Charactersin toiminnan lisäksi hos-

tellia, työtiloja, hotellia, kahta palveluasuntorakennusta, kahvilaa, ravintolaa tapahtumatiloja sekä kir-

jakauppaa.29 Moomin Charactersin toimesta sairaalan vanhan päärakennuksen tiloihin suunniteltiin 

avattavaksi myös Tove Jansson -museo.30 

Kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin suunnitelma Lapinlahden sairaala-alueelle koki vastustusta.31 Suunni-

telma ei olisi hyödyntänyt vain olemassa olevia kiinteistöjä, vaan lisäksi kiinteistösijoitusyhtiö olisi 

rakentanut alueelle uudisrakennuksia.32 Nrepin koettiin olevan kaupallisena toimijana väärä valinta 

yleishyödyllisessä käytössä toimineelle alueelle.33 Suunnitelma sai poliittista vastatuulta, jonka joh-

dosta hankkeen tarvitseva asemakaavan muutos hylättiin Helsingin kaupunkiympäristölautakun-

nassa.34 Tässä vaiheessa Moomin Characters huomasi asiasta tulleen poliittinen kysymys ja päätti 

vetäytyä hankkeesta, sillä yrityksen periaate on, että politiikkaan ei sekaannuta.35 Yritys sai myös 

vihaista palautetta niin kansalaisilta, poliitikoilta kuin Lapinlahden toimijoilta.36 Yhteistyö kiin-teis-

tösijoitusyhtiö Nrepin kanssa koettiin olevan muumien ja Tove Janssonin perinnön vastaista.37 Ylei-

sön vastustus oli vaikuttava tekijä yhtiön vetäytymispäätöksessä.38  

 
26 Aaltonen & Pajuriutta 2020. Muumi-yritys vetäytyy Lapinlahden sairaalahankkeesta, kertoo The New York Times, 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Oksanen 2020. Lapinlahden sairaalaan ehdotetaan Tove Janssonin kotimuseota, hostellia ja työtiloja – Länsiväylän 

puolelle hotelli ja palveluasumista, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html. 
30 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kau-

punki/art-2000006544680.html. 
31 Aaltonen & Pajuriutta 2020. Muumi-yritys vetäytyy Lapinlahden sairaalahankkeesta, kertoo The New York Times, 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html. 
32 Ibid. 
33 Kerrokantasi.hel.fi s.a. Lapinlahden sairaalan rakennusten ideakilpailu – anna palautetta osallistuville työryhmille. 

https://kerrokantasi.hel.fi/lapinlahti/qAn2IX7f3k0gT06RONYenapOYGQIZOXt?headless=false&lang=fi. 
34 Aaltonen & Pajuriutta 2020. Muumi-yritys vetäytyy Lapinlahden sairaalahankkeesta, kertoo The New York Times, 

Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html. 
35 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kau-

punki/art-2000006544680.html. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006443984.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html
https://kerrokantasi.hel.fi/lapinlahti/qAn2IX7f3k0gT06RONYenapOYGQIZOXt?headless=false&lang=fi
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006539890.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
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Hankkeen kariuduttua Moomin Characters teki päätöksen muuttaa toimintansa uuteen toimistoraken-

nukseen Ruoholahteen.39 Tulevaan tilaan on suunnitteilla näyttelytilaa, mutta yhtiö ei koe sen sovel-

tuvan museotoimintaan.40 Näin ollen Tove Jansson -teemainen museo ei ole aktiivisesti edistettävä 

projekti, vaan sen toteutuminen on hyvin epävarmaa. Tästä johtuen seuraavissa luvuissa esiintyvä 

pohdintani museoon liittyen on hypoteettista, eikä perustu minkään toimijan tämänhetkisiin aktiivi-

siin suunnitelmiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Bäckgren 2020. Moomin Characters muuttaa uusiin tiloihin Helsingissä – ”Saimme juuri sen, mitä halusimme”, Hel-

singin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f.  
40 Ibid. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f
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2. Puoleensavetävä Tove Jansson 

 

2.1. Tove Janssonin monipuolinen tuotanto 

Tove Jansson (1914–2001) oli helsinkiläinen kuvataiteilija, kuvittaja, kirjailija, puvustaja, karikatyy-

ripiirtäjä, sarjakuvataiteilija ja professori. Janssonia on kuvailtu taiteilijaksi, jolla oli taito yhdistää 

monta taiteenlajia toimivaksi kokonaisuudeksi.41 Taiteilijan elämään ja taiteeseen perehtyneen tutki-

jan Boel Westin mukaan Jansson ei pyrkinyt poistamaan rajoja eri taidemuotojen väliltä, vaan kiipesi 

niiden yli tehden ne tarpeettomiksi.42 Tämä näkyi Janssonin taidossa yhdistää visuaalinen ja kirjalli-

nen osaaminen luomalla maailmankuulu muumien maailman.43  

Ulkomailla oleskelu ja runsas matkustelu vaikuttivat Tove Janssonin elämään, taiteeseen ja uraan 

suuressa määrin. Lapsuudesta saakka Jansson vieraili ahkerasti Ruotsissa, josta hänen äitinsä, piirtäjä, 

karikatyristi ja kuvittaja, Signe Hammerstan-Jansson oli kotoisin.44 Isä oli suomenruotsalainen ku-

vanveistäjä Viktor Jansson.45 Ruotsin lisäksi Tove Jansson matkusti Saksassa ja Italiassa, joista moni 

hänen maalauksensa on saanut inspiraationsa.46 Jansson opiskeli Tukholmassa 1930-luvulla, Ateneu-

missa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa sekä myöhemmin Pariisissa.47  

Hänen näyttelydebyyttinsä tapahtui yhteisnäyttelyssä Helsingissä vuonna 1932 (liite 2. Tove Jansso-

nin näyttelyt).48 Ennen muumien kansainvälistä menestystä Jansson osallistui aktiivisesti kotimaisiin 

yhteisnäyttelyihin, joissa oli esillä usean taiteilijan tekemää taidetta.49 50 

Läpi elämänsä Janssonissa esiintyi epävarmuutta omia taiteellisia kykyjään kohtaan. Taiteilija on 

muistellut erästä yhteisnäyttelyä uransa alkuajoilta. Kyseiseen näyttelyyn osallistuneet taiteilijat oli-

vat niin hermostuneita, että he piiloutuivat kriitikkoa komeroon.51 Pelko oli Janssonin kohdalla turha, 

sillä hän sai kyseisestä näyttelystä hyvää kritiikkiä osakseen.52  

 
41 Westin 1998, 73. 
42 Westin 1998, 70. 
43 Westin 1998, 73. 
44 Kivi 1998, 11. 
45 Ibid. 
46 Karjalainen 2013, 36. 
47 Ahola 1997 (päivitetty 2016). Jansson, Tove. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://kansallisbiografia.fi/kansallis-

biografia/henkilo/1395.  
48 Kivi 1998, 13. 
49 Ibid.  
50 Ahlfors & Honkasalo 2019, 37. 
51 Kruskopf 1992, 176–177. 
52 Karjalainen 2013, 178. 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/1395
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/1395
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Tove Janssonin kansainväliseen taitelijanuraan liittyi paljon näyttelyitä ulkomailla.  Janssonin ensim-

mäinen julkinen taidenäyttely ulkomailla oli Göteborgissa kesällä 1939.53 Kyseessä oli suuri yhteis-

pohjoismaalainen näyttely, jonne Suomen raati oli valinnut hänen töistään kolme.54 Jansson oli mu-

kana myös vuoden 1941 Suomen taiteen näyttelyissä Oslossa, Göteborgissa ja Tukholmassa.55  

Janssonin ensimmäinen yksityisnäyttely oli vuonna 1943 Taidesalongissa. Yksityisnäyttelyssä on 

esillä vain yhden taiteilijan teoksia.56 Tämä oli tärkeä etappi taiteilijan uralle sillä ainoastaan yksi-

tyisnäyttelyn kautta voi taiteilija esitellä oman tuotantonsa suuria linjoja.57 Taidesalongin näyttely 

sujui verrattain hyvin ensinäyttelyksi, sillä näyttelyssä esillä olleista 50 työstä ostettiin kymmenkunta.  

Uransa alkuvaiheessa Jansson maalasi mystisiä ja sadunomaisia tummasävytteisiä teoksia.58 Jansso-

nin taiteellinen tyyli kehittyi vuosien saatossa ja sai vaikutteita aikalaistensa taiteesta. Yksi merkittävä 

esikuva Janssonille oli hänen ystävänsä Sam Vanni, joka toimi abstraktin taiteen edelläkävijänä Suo-

messa.59 Seuratessaan vuonna 1935 Vannin työskentelyä Tove innostui suurista kankaista ja hänessä 

heräsi kaipuu kirkkaisiin väreihin.60 Hallituista muodoista ja koloristisuudesta tulikin ominaista Jans-

sonin taiteelle pitkäksi aikaa.61  Tämä näkyi sotien aikana, kun Jansson maalasi värikkäitä ja iloisia 

kukka-asetelmia kuin vastapainoksi sodan aiheuttamalle pelolle, harmaudelle ja ankeudelle, kertoo 

Janssonin perehtynyt tutkija Tuula Karjalainen.62 Myös muumitarinat ovat kummunneet sodan kau-

huista. Jansson on kertonut kirjoittaneensa muumit pakokeinoksi vallitsevaa tilannetta kohtaan. ”Itse 

olen taidemaalari pohjimmiltani, mutta 1940-luvun alussa, sodan aikana, tunsin itseni niin epätoi-

voiseksi, että aloin kirjoittaa satuja.”63 

Jansson alkoi piirtää muumisarjakuvia Evening News -sanomalehteen 1950-luvulla.64 Alun innostuk-

sen jälkeen Jansson koki harrastuksesta tulleen velvollisuus.65 Taiteilija piti pitkän tauon maalaami-

sesta muumisarjakuvien ja -kirjojen vuoksi ja tuona aikana hänen maalaustaiteelliset lahjansa unoh-

tuivat taiteilijapiireissä.66 Uudempi tuotanto sai kritiikkiä muun muassa liian illustratiivisesta otteesta 

 
53 Kruskopf 1992, 175. 
54 Ibid. 
55 Kruskopf 1992, 110, 334. 
56 Ahlfors & Honkasalo 2019, 37. 
57 Karjalainen 2013, 178. 
58 Karjalainen 2013, 36. 
59 Kivi 1998, 14. 
60 Karjalainen 2013, 34. 
61 Ibid. 
62 Karjalainen 2013, 64. 
63 Karjalainen 2013, 133. 
64 Kivi 1998, 20. 
65 Karjalainen 2013, 178.  
66 Ibid. 
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vuoden 1955 Taidesalongin näyttelyn jälkeen.67 Kriitikko Sigrid Schaumanin mukaan Janssonin te-

okset sisälsivät piirtämiseen liitettävää tarinankerrontaa, mikä haittasi teosten puhdasta maalauksel-

lisuutta.68 Muumien myötä hänet miellettiin lastenkirjailijaksi eikä niinkään taiteilijaksi.69 Elämänsä 

aikana Tove Jansson kuitenkin korosti olevansa ennen kaikkea taidemaalari ja toivoi saavansa tun-

nustusta tällä saralla.70 Tänä päivänä Jansson tunnetaan niin Suomessa kuin ulkomailla muumihah-

mojen luojana, mutta hänen muu taiteellinen tuotantonsa on jäänyt verrattain tuntemattomaksi suu-

relle yleisölle viime vuosiin asti.  

Läpi taiteellisen uransa Jansson maalasi ihmishahmoja ja omakuvia.71 Hänen taiteellinen tyylinsä 

koki muutoksen 1960-luvun jälkipuoliskolla värikkäästä figuratiivisesta tyylistä kohti täydellistä non-

figurativismia.72 Jansson luovuttaessa veljelleen Larsille muumisarjakuvien viikoittaiset luomisvel-

vollisuudet, oli Janssonilla vihdoin aikaa ja rahaa paneutua toiseen tulemiseensa taidemaalarina.73 

Tove Jansson oli myös kasvattanut tunnettuuttaan muumien myötä ja alkoi saada yksityisnäyttelyitä 

yhteisnäyttelyiden lisäksi. Taiteilijalla oli jopa viisi yksityisnäyttelyä 1960-luvulla (liite 2. Tove Jans-

sonin näyttelyt).74 

Muumien myötä Tove Jansson osallistui lukuisiin kansainvälisiin graafisen taiteen näyttelyihin, esi-

merkiksi Hollannissa vuonna 1963 ja Tšekkoslovakiassa vuonna 1966.75 Muumien saavutettua laajaa 

kansainvälistä kuuluisuutta, Tove Jansson kiersi vuosina 1971–1972 elämänkumppaninsa graafikko 

Tuulikki Pietilän kanssa maailman ympäri ja osallistui matkan aikana ja sen jälkeen useisiin muumi-

kirjojen julkistamistilaisuuksiin ulkomailla.76  

2020-luvulla Tove Jansson mielletään kansainvälisesti yhdeksi tunnetuimmaksi suomalaiseksi hen-

kilöksi. Osoituksena Janssonin kiinnostavuudesta voidaan nähdä hänen kirjallisen tuotantonsa kään-

nösten laajan kattavuuden. Janssonin tuotanto on Suomen käännetyimpiä Mika Waltarin teosten ja 

Elias Lönnrotin Kalevalan ohella.77  

 
67 Karjalainen 2013, 178. 
68 Karjalainen 2013, 85. 
69 Karjalainen 2013, 178. 
70 Ibid. 
71 Karjalainen 2013, 64. 
72 Kruskopf 1992, 257–258. 
73 Karjalainen 2013, 202. 
74 Kruskopf 1992, 220–221. 
75 Kruskopf 1992, 335. 
76 Karjalainen 2013, 263–265. 
77 Kivi 1998, 20. 
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Tove Jansson oli palkittu monilahjakkuus. Elämänsä aikana Janssonille myönnettiin yli viisikym-

mentä arvostettua palkintoa ja kunnianosoitusta niin Suomessa kuin ulkomailla.78 Tällaisia olivat 

muun muassa Pro Finlandia -mitali, Suomi-palkinto, Rudolf Koivu -palkinto sekä H.C. Andersen -

mitali.79 Näiden lisäksi Jansson sai professorin arvonimen ja hänet nimitettiin Åbo Akademin kun-

niatohtoriksi.80 

 

2.2. Kansainväliset muumihahmot 

Tove Janssonista puhuttaessa ei voi olla huomioimatta muumeja, sillä ne ovat Janssonin menestyksen 

perusta. Visuaalisina hahmoina muumit syntyivät 1930-luvulla.81 Ensimmäiset hahmotelmat poik-

keavat selkeästi myöhemmistä rakastetuista hahmoista. Ne olivat mustia ja honteloita, jopa pelottavan 

näköisiä hahmoja, jotka alkoivat ilmestyä Janssonin maalausten ja piirustusten kulmiin sekä osaksi 

taiteilijan signeerausta.82 Toisen maailmansodan myllerryksessä muumit saivat laajemman kontekstin 

kirjojen muodossa. Ensimmäinen muumikirja, Småtrollen och den stora översvämningen83, julkais-

tiin ruotsiksi vuonna 1945. 

Muumien kansainvälinen menestystarina alkoi sarjakuvista. Ensimmäisen kerran Muumipeikko 

esiintyi ruotsinkielisessä Garm-satiirilehdessä huhtikuussa 1943 ja ensimmäiset muumisarjakuvat 

julkaistiin suomenruotsalaisessa Ny Tid -lehdessä loppuvuodesta 1947.84 Vuonna 1954 Jansson teki 

sopimuksen englantilaisen Evening News -sanomalehden kanssa aikuisille suunnatusta jatkuvajuoni-

sesta muumiaiheisesta sarjakuvasarjasta.85 Lehden kustannusyhtiö myi sarjakuvan oikeudet eteen-

päin, minkä kautta muumit saavuttivat jopa 20 miljoonaa lukijaa neljässäkymmenessä maassa.86 Pro-

fessori Juhani Niemi on esittänyt, että tuosta alkoi kansainvälinen muumibuumi englantia puhuvissa 

maissa.87 Evening News -lehden kanssa tehdyn sopimuksen aikana Jansson piirsi kuusi muumisarja-

kuvaa viikossa kuuden vuoden ajan.88 Tämän jälkeen otti Janssonin veli Lars tehtävän vastuulleen, ja 

teki muumisarjakuvia seuraavat viisitoista vuotta aina vuoteen 1975 asti.89 

 
78 Kivi 1998, 16.  
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Karjalainen 2013, 133. 
82 Karjalainen 2013, 134.  
83 suom. Muumit ja suuri tuhotulva. 
84 Tolvanen 2000, 26–27. 
85 Karjalainen 2013, 195. 
86 Karjalainen 2013, 198. 
87 Kivi 1998, 20. 
88 Karjalainen 2013, 195, 202. 
89 Karjalainen 2013, 202. 
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Janssonin muumikirjat saivat sarjakuvien tapaan näkyvyyttä 1950-luvulla. Tuolloin muumikirjoja 

käännettiin muun muassa norjaksi, saksaksi ja englanniksi. Tämä mahdollisti niiden leviämisen kan-

sainväliselle yleisölle.90 Kirjojen suomennokset tulivat viiveellä verrattuna muihin käännöksiin, sillä 

useimmat suomenkieliset käännökset ilmestyivät vuosia ruotsinkielisten alkuperäisteosten jälkeen.91  

Muumit kokivat valtavan kansainvälisen nosteen 1990-luvun alussa, kun muumeista tehtiin Japanissa 

tv-piirrosanimaatiosarja Muumilaakson tarinoita.92 Sarjasta tuli globaali menestys ja se teki muumit 

tunnetuiksi sadoissa miljoonissa kodeissa.93 Kyseinen animaatiosarja onkin yksi syy muumien nykyi-

selle tunnettuudelle, sillä useimmat tuntevat muumit juuri sen kautta.94 Muumilaakson tarinoita vas-

taavan  kansainvälisen nosteen voimme tänä päivänä nähdä vuonna 2019 julkaistun suomalaisbritti-

läisen animaatiosarja Muumilaakson muodossa.  

Kansainvälisen menestyksen myötä jokainen muumilaakson asukki on maailmanlaajuisesti rekiste-

röity tavaramerkki95, joiden lisensoinnista Moomin Characters vastaa.96 Moomin Characters onkin 

yksi Euroopan suurimmista lisenssioikeuksien haltijoista.97 Muumit ovat tuottoisaa liiketoimintaa, 

sillä Moomin Characters teki vuonna 2020 yli 7 miljoonaa euroa liikevoittoa.98 Muumit seikkailevat 

monissa kaupallisissa tuotteissa muun muassa astioissa, tekstiileissä ja leluissa. Yksi näkyvimmistä 

muumituotteista ovat muumimukit. Ne ovat suosittuja käyttö- ja keräilyesineitä, jotka perustuvat 

Tove Janssonin alkuperäispiirustuksiin Tove Slotten kuvittamina. Mukit ovat olleet Arabialla tuotan-

nossa 1990-luvun alusta lähtien.99 Muumimukit ovat monelle nostalgisia esineitä, joiden harvinaisista 

kappaleista keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa satoja euroja.  

Esineiden lisäksi muumit ovat inspiroineet laajempia tuotekokonaisuuksia. Tällaisena voidaan nähdä 

muumiteemaiset huvipuistot, joita on kaksi. Toinen elämyskohteista on Naantalin Muumimaailma ja 

toinen Japaniin vuonna 2019 avattu Moominvalley Park -teemapuisto. Muumit ovat tekemässä 

 
90 Kivi 1998, 20. 
91 Karjalainen 2013, 166–167. 
92 Kivi 1998, 20. 
93 Karjalainen 2013, 260. 
94 Ibid. 
95 Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa tietyn yrityksen tuotteet muiden vastaavista. Tavaramerkki suojaa brän-

diä, sillä se antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samojen 

tai samankaltaisten tavaroiden yhteydessä. Rekisteröidyn tavaramerkin avulla Moomin Characters voi näin ollen puut-

tua muumihahmojen kopioimiseen kaupallisissa tarkoituksissa. / Patentti- ja rekisterihallitus s.a. Yleistä tavaramer-

keistä. https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/yleista_tavaramerkeista.html. 
96 Moomin.com s.a. Lisensointi. https://www.moomin.com/fi/lisensointi/  
97 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
98 Asiakastieto 2020. Moomin Characters Oy Ltd. https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/moomin-characters-oy-

ltd/03574042/taloustiedot. 
99 Korvanen 2018, 4. 

https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/yleista_tavaramerkeista.html
https://www.moomin.com/fi/lisensointi/
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/moomin-characters-oy-ltd/03574042/taloustiedot
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/moomin-characters-oy-ltd/03574042/taloustiedot
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aluevaltauksen myös sisäleikkipuistoihin, sillä Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 

2022 esityksen Backaksen kartanon alueelle rakennettavasta muumiaiheisesta sisäpuistosta.100 

Muumien vaikutus on ulottunut monelle eri kulttuurin alueelle. Televisio-ohjelmien lisäksi vuosien 

varrella on tehty muun muassa erilaisia muumiaiheisia oopperoita, näytelmiä ja elokuvia.101 Muumit 

ovat kiertäneet maailmaa myös näyttelyiden muodossa ollen niin suosittuja, että muumikuvitusten ja 

-kuvaelmien lainapyyntöihin on voitu vain osittain suostua.102  Muumit ovat olleet näyttelyiden muo-

dossa esillä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Japanissa, Iso-Britanniassa, Tanskassa, Nor-

jassa, Belgiassa, Slovakiassa ja Ranskassa.103  

Tänä päivänä Tove Janssonin muumit nähdään tärkeänä osana suomalaista kulttuuriperintöä. Muu-

mien suomalaisuutta arvostetaan ja vaalitaan muun muassa museon muodossa. Tampereella toimiva 

muumien erikoismuseo aloitti toimintansa vuonna 1987.104 Muumimuseo on tärkeä matkailunähtä-

vyys Tampereella, jossa muumit ovat ilahduttaneet satoja tuhansia kävijöitä jo vuosien ajan.105 Vuo-

desta 2017 Muumimuseona106 tunnettu näyttelytila on hallinnollisesti Tampereen taidemuseon alai-

suudessa ja toimii keskeisellä sijainnilla Tampere-talossa.107  

Muumimuseon kokoelma koostuu Tove Janssonin, Tuulikki Pietilän ja Pentti Eistolan Tampereen 

kaupungille lahjoittamasta alkuperäisestä muumiaineistosta.108 Tove Jansson tarjosi kokoelmaa ensin 

Helsingin kaupungille, mutta Janssonin kotikaupunki ei ollut kiinnostunut lahjoituksesta.109 Muu-

mien alkuperäisaineisto on keskittynyt Tampereelle, mikä tekee Muumimuseosta laajimman alkupe-

räisten muumikuvituksien kokoelman haltijan. 110 Kokoelmassa on noin kahden tuhannen muumiku-

vituksen lisäksi erikielisiä muumikirjoja, muumifiguureja ja kuvaelmia sekä Garm-lehden kansikuva- 

ja kuvituspiirroksia.111 Museon kokoelma ja toiminta pohjautuvat muumikirjojen sisältöihin.112 Su-

vaitsevainen muumifilosofia on merkittävä osa Janssonin tuotantoa ja se näkyy museon toiminnassa. 

 
100 Marttinen 2022. Vantaalle nousee tapahtumapuisto ja elämyskeskus – Backaksen kartanon alueelle muumiaiheinen 

sisäpuisto sekä "fiskarsmaista" miljöötä, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-12417504.  
101 Kivi 1998, 20. 
102 Kivi 1998, 76. 
103 Kivi 1998, 76, 86. 
104 Kivi 1998, 9. 
105 Kivi 1998, 76. 
106 Alkuperäiseltä nimeltään Tampereen taidemuseon Muumilaakso. 
107 Kivi 1998, 9. 
108 Kivi 1998, 9, 75, 76. 
109 Tolonen 2017, Muumimuseo avautuu viimein Tampere-talossa – Tässä kuusi totuutta muumeista, joita et ehkä tien-

nyt, Aamulehti.https://www.aamulehti.fi/ihmiset/art-2000007255452.html. 
110 Ahlfors & Honkasalo 2019, 28. 
111 Kivi 1998, 75.  
112 Anna Hyltzen kirjallinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 8.3.2019. 

https://yle.fi/uutiset/3-12417504
https://www.aamulehti.fi/ihmiset/art-2000007255452.html
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Janssonin luomaa muumihenkeä arvostaen ja kunnioittaen museon toimintaa on tarkoitus jatkossa 

kehittää.113  

 

2.3. Ajankohtainen Tove Jansson 

Viimeaikainen kiinnostus Tove Janssonia kohtaan ei rajoitu vain muumeihin. Tove Jansson on yksit-

täistä ihmistä laajempi teema, jota on käsitelty aktiivisesti kulttuurisektorilla jo vuosien ajan. Aivan 

viime vuosina Janssoniin liittyvien kulttuurituotteiden114 suosio on kasvanut kuluttajien keskuudessa. 

Voisiko tämä johtua Tove Jansson -teeman trendaamisesta? 

Trendi on liikerata tai muutossuunta, jota pitkin trendaava asia kehittyy.115 Suunta kertoo käyttäjien 

määrästä. Jos asia on trendikäs, kyseisen trendin käyttäjien määrä kasvaa.116 Trenditutkimuksen tar-

koituksena on pohtia erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja, sillä tutkimalla nykyisyyttä ja menneisyyttä 

voi paremmin ymmärtää tulevaisuutta.117 Trendi voi kestää vuosia tai vain lyhyen aikaa. Tämä tekee 

niiden ennakoinnista hankalaa.118 Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaatii tulevaisuuden 

ennakoimista.119 Päätös rakentaa tulevaisuudessa Tove Jansson -teemainen museo pohjautuisi osit-

tain nykyhetken ja menneisyyden trendeihin. Tarve museolle voi löytyä tarkastelemalla onko Tove 

Janssonille kysyntää juuri nyt ja olisiko sitä mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Millaisia kulutus-

ratkaisuja tehdään kymmenen vuoden päästä? Museon perustaminen on pitkä prosessi. Ajatuksesta 

perustaa museo saattaa kulua kymmenen vuotta siihen, että museorakennus aukeaa kävijöille. Sen 

vuoksi toimijan täytyy osata ennakoida varhaisessa vaiheessa, mikä tulevaisuuden museokävijöitä 

kiinnostaa. Haluaako kuluttaja enää 2030-luvulla Tove Jansson teemaista museota? 

Viime vuosina kiinnostus Janssonin taideteoksia kohtaan on ollut kasvussa kotimaisten ja ulkomaa-

laisten ostajien keskuudessa.120  Tämä on näkynyt teoksien myyntihinnoissa, sillä niiden vasarahinnat 

ovat kymmenkertaistuneet lyhyessä ajassa.121 ”Lopullinen hinta teoksille kuvastaa selvästi tunnistet-

tavaa, kasvavaa kysyntää Tove Janssonin taidetta kohtaan” kertoo toimitusjohtaja ja meklari Mika 

 
113 Kivi 1998, 90. 
114 Kulttuurituotteiden kuluttamista on esimerkiksi taideteoksen ostaminen. Myös kulttuuripalveluiden hyödyntäminen 

on laajemmin ajateltuna hyödykkeiden kuluttamista, museolipun ostamisesta kirjojen lainaamiseen. 
115 Hiltunen 2017, 56. 
116 Hiltunen 2017, 60. 
117 Hiltunen 2017, 11. 
118 Ibid. 
119 Hiltunen 2017, 15. 
120 Huutokauppa Helander 2021. Helander huutokauppasi Tove Janssonin taidetta maailmanennätyshintaan! 

https://www.helander.com/blogi/helander-huutokauppasi-tove-janssonin-taidetta-maailmanennatyshintaan/. 
121 Lahti 2021. Omistatko Tove Janssonin maalauksen? Nyt voi olla oikea aika myydä – hinnat jopa kymmenkertaistu-

neet hetkessä, Iltalehti. https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/3c34caa1-0c7e-4684-9715-83671f854a53. 

https://www.helander.com/blogi/helander-huutokauppasi-tove-janssonin-taidetta-maailmanennatyshintaan/
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/3c34caa1-0c7e-4684-9715-83671f854a53
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Sirén Huutokauppa Helanderilta.122 Kiinnostus taiteilijan teoksia kohtaan näkyy alan laajuisesti. 

Myös huutokauppaan keskittyvä Bukowskis on myynyt useita Janssonin teoksia vuoden 2021 aikana 

kymmenillä tuhansilla euroilla.123 Osa teoksien hinnoista on kivunnut jopa yli 100 000 euroon.124 

Kaksi Janssonin vuonna 2021 myytyä teosta ovat päässeet jopa vuoden kymmenen kalleimman suo-

malaisen taideteoksen listalle.125 Janssonin teoksien positiiviseen hintakehitykseen ovat vaikuttuneet 

taiteilijan trendikkyyden lisäksi yleisesti suosiotaan kasvattanut verkkohuutokauppa, sillä se on teh-

nyt taiteen ostamisesta vaivattomampaa.126   

Jansson on toiminut teemana ja inspiraationa erilaisille tapahtumille, kuten seminaareille ja festivaa-

leille. Yksi tällainen konsepti on Tove-festivaali, jossa ääneen ovat päässeet muun muassa Janssonista 

inspiroituneet kirjailijat, muusikot, taiteilijat sekä asiantuntijat.127 Loppuunmyyty tapahtuma järjes-

tettiin ensimmäisen kerran Tukholmassa vuonna 2020.128 Seuraavana vuonna se järjestettiin Helsin-

gissä Svenska Teaternissa, missä festivaali keräsi yleisöä sekä paikan päälle että etäyhteyksin. On-

nistuneet tapahtumat osoittavat Janssonin kiinnostavuudesta tässä hetkessä, mutta myös taiteilijan 

inspiroivasta vaikutuksesta monen ihmisen elämään.  

Tove Janssonin vaikutus on ulottunut myös kirjallisuuteen. Taiteilijasta on julkaistu useita elämän-

kertoja, viimeisimpinä Tuula Karjalaisen Tove Jansson – Tee työtä ja rakasta vuonna 2013. Lisäksi 

Janssonin henkilökohtaisesta kirjeenvaihdosta ovat Boel Westin ja Helen Svensson toimittaneet kir-

jan Kirjeitä Tove Janssonille vuonna 2014. Vastikään julkaistu Janssonin Kesäkirjasta inspiraation 

saanut Johanna Venhon Syyskirja kertoo kuvitteellisen tarinan Tove Janssonin ja häntä ihailleen nuo-

ren naisen kohtaamisesta.129 Kirja on saavuttanut suuren suosion, mikä kertoo kiinnostuksesta sekä 

Venhon kirjoittamaa romaania kohtaan, että innostuksesta lukea ja tietää lisää Tove Janssonista.130 

 
122 Huutokauppa Helander 2021. Tove Janssonin maalauksia myytiin jälleen ennätyshinnoin – Pandemia on aiheuttanut 

verkon huutokauppojen buumin. https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-en-

natyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin. 
123 Bukowskis 2021. Helsinki Winter Sale presents a collection of artworks by Tove Jansson. https://bukows-

kis.com/en/news/2208. 
124 Huutokauppa Helander 2021. Helander huutokauppasi Tove Janssonin taidetta maailmanennätyshintaan! 

https://www.helander.com/blogi/helander-huutokauppasi-tove-janssonin-taidetta-maailmanennatyshintaan/. 
125 Listalla 8. Omakuva vuodelta 1943, hintaan 140 200 € ja 10. Erottajanmäki vuodelta 1943, hintaan 112 200 €. / 

Heino 2022. Miksi hassata satasia valmiisiin sisustustauluihin, kun samalla hinnalla voi saada kuuluisien kotimaisten 

taiteilijoiden teoksia, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000008728662.html?share=5d7a25ee86db78174ccb34830e30d6da.  
126 Huutokauppa Helander 2021. Tove Janssonin maalauksia myytiin jälleen ennätyshinnoin – Pandemia on aiheuttanut 

verkon huutokauppojen buumin. https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-en-

natyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin.  
127 Moomin.com 2021. Tove-festivaali järjestetään tänä syksynä Helsingissä! https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-

festivaali-helsingissa/#3e389f02.  
128 Ibid. 
129 Venho 2021. Kirjan takakansi. 
130 Vuonna 2021 julkaistua Syyskirjaa löytyy Helmet-kirjastoista 196 kappaletta, ja niillä on yli 1000 varausta. 

https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-ennatyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin
https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-ennatyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin
https://bukowskis.com/en/news/2208
https://bukowskis.com/en/news/2208
https://www.helander.com/blogi/helander-huutokauppasi-tove-janssonin-taidetta-maailmanennatyshintaan/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008728662.html?share=5d7a25ee86db78174ccb34830e30d6da
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008728662.html?share=5d7a25ee86db78174ccb34830e30d6da
https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-ennatyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin
https://www.helander.com/fi/blog/tove-janssonin-maalauksia-myytiin-jalleen-ennatyshinnoin-pandemia-on-aiheuttanut-verkon-huutokauppojen-buumin
https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-festivaali-helsingissa/#3e389f02
https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-festivaali-helsingissa/#3e389f02
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Venhon teoksen Jansson on toiminut inspiraationa toisella syksyllä 2022 ilmestyvälle romaanille. 

Ville Eerolan ”kirjeen muotoon puettu romaani” Rakkaudella, Tove kertoo Tove Janssonin ja Eva 

Konikoffin elämänmittaisesta ystävyydestä.131 Aika näyttää, millaisen vastaanoton se tulee saamaan. 

Tove Janssonin elämään pohjautuva TOVE-elokuva julkaistiin vuonna 2020. Se kertoo Janssonin tai-

teilijuudesta ja ihmissuhteista.132 Elokuva keräsi yleisöä teattereihin ollen Suomen vuoden katsotuin 

kotimainen elokuva.133 TOVE ei ollut vain kotimaisesti kiinnostava julkaisu. Sen levitysoikeudet 

myytiin 50 maahan, kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Iso-Britanniaan.134 Lisäksi elokuva toimi 

Suomen Oscar-ehdokkaana.135 Elokuvan nimiroolin näytteli Alma Pöysti, joka esitti Tovea myös 

Svenska Teaternin Tove-näytelmässä vuonna 2017.136  

Kiinnostus Janssonia kohtaan on ollut pinnalla jo vuosia, vaikka se onkin nyt kuumimmillaan. Se on 

näkynyt kulttuurin kentällä Tove Jansson -teeman trendin kasvuna. Mutta onko kiinnostus pysyvää? 

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?  

 

2.4. Tove Jansson trendaavana näyttelyteemana 

Tove Janssonin taide on päässyt esille moninaisissa näyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Tove 

Jansson -teemaiset näyttelyt ovat tällä hetkellä lähin saatavilla oleva verrokki taiteilijalle omistetulle 

museolle. Taidenäyttelyssä Janssonin taide on esillä museokontekstissa, vastaavasti kuin se olisi Tove 

Jansson -teemaisessa museossa. Taidenäyttelyllä tarkoitan esillepanoa, jolla on teema, eräänlainen 

punainen lanka, johon esillä oleva taide liittyy.137 Kaikkien käsittelemieni näyttelyiden teemana toi-

mii Tove Jansson erilaisilla painotuksilla. Keskityn Janssonin yksityisnäyttelyihin, joissa Tove Jans-

son taiteellinen ura on pääosassa. Sillä uskon, että sama painopiste olisi tarkastelun kohteena myös 

Janssonille omistetussa museossa.138 

 
131 Suomalainen.com 2022, Rakkaudella, Tove. Romaani. https://www.suomalainen.com/products/rakkaudella-tove-

romaani. 
132 Moomin.com 2021. Pride-viikkoa juhlitaan kirjoitustyöpajoin sekä TOVE-elokuvan erikoisnäytöksin. 

https://www.moomin.com/fi/blogi/pride-viikkoa-juhlitaan-kirjoitustyopajoin-seka-tove-elokuvan-erikoisnaytok-

sin/#3e389f02. 
133 Moomin.com 2021. TOVE-elokuva lähtee maailmanvalloitukseen – elokuva on myyty Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja 

Isoon-Britanniaan. https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-elokuva-lahtee-maailmanvalloitukseen-elokuva-on-myyty-

yhdysvaltoihin-kanadaan-ja-isoon-britanniaan/#490d0aca. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Moomin.com 2016. Tove -livsberättelse till Svenska Teatern år 2017. https://www.moomin.com/sv/blogg/tove-livs-

berattelse-svenska-teatern-ar-2017/#3e389f02.  
137 Ahlfors & Honkasalo 2019, 37–38. 
138 Katso luku 3.3. Kokoelma museon pohjana.  

https://www.suomalainen.com/products/rakkaudella-tove-romaani
https://www.suomalainen.com/products/rakkaudella-tove-romaani
https://www.moomin.com/fi/blogi/pride-viikkoa-juhlitaan-kirjoitustyopajoin-seka-tove-elokuvan-erikoisnaytoksin/#3e389f02
https://www.moomin.com/fi/blogi/pride-viikkoa-juhlitaan-kirjoitustyopajoin-seka-tove-elokuvan-erikoisnaytoksin/#3e389f02
https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-elokuva-lahtee-maailmanvalloitukseen-elokuva-on-myyty-yhdysvaltoihin-kanadaan-ja-isoon-britanniaan/#490d0aca
https://www.moomin.com/fi/blogi/tove-elokuva-lahtee-maailmanvalloitukseen-elokuva-on-myyty-yhdysvaltoihin-kanadaan-ja-isoon-britanniaan/#490d0aca
https://www.moomin.com/sv/blogg/tove-livsberattelse-svenska-teatern-ar-2017/#3e389f02
https://www.moomin.com/sv/blogg/tove-livsberattelse-svenska-teatern-ar-2017/#3e389f02
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Tove Jansson -teemaisten näyttelyiden trendikehitystä voi tarkastella innovaation diffuusioteorian 

avulla. Teoria käsittelee kuinka erilaiset innovaatiot leviävät taloudessa.139 Pofessori Everett Rogers 

tuo teoksessaan Diffusion of Innovation esille, kuinka innovaatioiden omaksujat jaetaan eri segment-

teihin sen mukaan, kuinka nopeasti innovaatiot otetaan käyttöön.140 Tove Jansson -teemaisia näytte-

lyitä voi tarkastella normaalijakaumaa hyödyntäen näiden segmenttien avulla; innovaattorit, aikaiset 

omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja myöhäiset omaksujat (liite 3. Innovaation 

diffuusiteoria normaalijakauman mukaisesti). Samaa jaottelua on käytetty, kun on tutkittu, kuinka 

muoti leviää massoille. 

Tove Jansson ei ollut näyttelyteemana vielä 2000-luvun alkupuolella suosittu. Tuolloin Jansson oli 

näyttelyiden muodossa esillä vain harvakseltaan taiteilijan kuoleman jälkeen. Tarkastelemalla Jans-

sonin näyttelyitä, voidaan todeta vuoden 2014 olleen viimeaikaisen laajamittaisen Tove Jansson -

näyttelytrendin alku (liite 2. Tove Janssonin näyttelyt). Kyseinen vuosi oli Janssonin 100-vuotisjuh-

lavuosi, jolloin järjestettiin paljon taiteilijaan liittyviä tapahtumia, kuten näytelmiä, lukuviikkoja ja 

tarinailtoja sekä näyttelyitä. Tällaisia olivat esimerkiksi Elää, uneksia, leijua – Tove Jansson Suomen 

Viron instituutissa ja Loviisan Taidekeskus Almintalossa esillä ollut Tove 100 Loviisalaisittain.  

Ateneumissa järjestettiin vuonna 2014 Janssonin juhlavuoden näyttely. Mielestäni näyttelyn konsep-

tillaan museo oli Tove Jansson -teemaisten näyttelyin innovaattori. Innovaattorit luovat uusia inno-

vaatioita tuotteiden ja toimintatapojen muodossa.141 Tove Jansson -näyttely oli innovatiivinen, sillä 

se toi erilaisen puolen taiteilijasta esiin. Näyttelyn päätavoitteena oli esitellä Tove Jansson monipuo-

lista taiteilijauraa ja näyttää yleisölle uusia puolia hänen taiteestaan, esitellä kuvataiteilijan muumien 

takana. Elämänsä aikana Tove Jansson korosti olevansa ennen kaikkea taidemaalari ja toivoi saavansa 

tunnustusta tällä saralla.142 Näyttelyn innovatiivinen oivallus oli esitellä Janssonia ilman muumikon-

tekstia. Laaja yleisö on tuntenut Janssonin erityisesti muumien luojana, mutta näyttely osoitti monelle 

Janssonin monipuolisen taiteellisen taustan. Tätä tutkielmaa varten tehdyssä kyselyssä suuri joukko 

vastanneista tunnistaa tänä päivänä Janssonin tuotannosta muutkin osa-alueet kuin muumit. Ehkäpä 

se on osittain Ateneumin näyttelyn ansioita.  

Suomen sisäisen mielenkiinnon lisäksi näyttely sai osakseen kansainvälistä kiinnostusta. Muun mu-

assa ruotsalainen Aftonbladet -sanomalehti uutisoi sen olleen suurmenestys lähes 300 000 

 
139 Hiltunen 2017, 27. 
140 Katso Rogers 2003. Diffusion of innovations. 
141 Hiltunen 2017, 29. 
142 Karjalainen 2013, 178. 
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kävijällään.143 Lähes kymmenen vuotta myöhemmin näyttely yhä kuuluu Ateneumin kävijämääräl-

tään suosituimpien näyttelyiden joukkoon.  

Innovaattorit testaavat uusia ideoita ja ovat avainasemassa uusien innovaatioiden tuomisessa yhteis-

kuntaan.144 Tässä tutkimuksessa Ateneumin näyttelyyn suhtaudutaan tuotteena. Näyttelyn kuraattori 

Tuula Karjalainen ja Ateneumin taidemuseo loivat uuden Tove Jansson -teemaisen näyttelykonsep-

tin, jota kehitettiin eteenpäin ja mihin muut alan toimijat tarttuivat. Ateneumin näyttelyä tehtäessä oli 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa selvää, että näyttely lähtisi kiertämään Japania.145 146 Japanissa Ate-

neumin yhteistyökumppani ja käytännönjärjestelyistä vastaava taho oli mediatalo Asahi Shimbun. 

Asahi Shimbun voidaan nähdä olevan tässä tapauksessa innovaation diffuusioteorian mukaisesti ai-

kainen omaksuja, sillä toimija näki Ateneumin näyttelyssä kansainvälistä potentiaalia jo ennen näyt-

telyn avautumista Suomessa.  

Tove Jansson Exhibition – Living with Moomins – Tove100 -kiertonäyttely Japaniin kattoi yhteensä 

viisi museota vuoden 2014 lokakuun ja vuoden 2015 syyskuun välillä.  Aikainen omaksuja on kokei-

lun haluinen mielipidevaikuttaja.147 Asahi Shimbulla oli näyttelyn konseptia kohtaan niin vahva usko, 

että teki siitä monessa paikassa vierailevan kiertonäyttelyn. Kiertonäyttely on useassa paikassa esillä 

oleva näyttely, joka mukautuu tilanteen ja tilan mukaan.148 

Mukana olleet museot olivat The Sogo Museum, The Hokkaido Obihiro Museum of Art, The Niigata 

Bandaijima Art Museum, The Kitakyushu Municipal Museum of Art ja The Abeno Harukas Museum. 

Kiertonäyttely oli taloudellisessa mielessä harkittu riski, mutta se kannatti. Kiinnostuksesta näyttelyä 

kohtaan kertoo se, että tuhansia osallistui kiertonäyttelyn avajaisseremoniaan 22. lokakuuta 2014.149 

Kaiken kaikkiaan Japanin näyttelyissä kävijöitä vieraili noin 265 000.150 Aikaisen omaksujan odote-

taan tekevän järkeviä päätöksiä innovaatioihin liittyen, ja hänen arviointikykyään arvostetaan.151 

Asahi Shimbun on arvostettu toimija, joka osoitti esimerkillään Tove Jansson -näyttelynkonseptin 

kansainvälisestä vetovoimasta muille alan toimijoille. 

 
143 Aftonbladet 2014. Tove Jansson god tvåa efter Picasso. https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utri-

kes/a/7ljBL9/tove-jansson-god-tvaa-efter-picasso. 
144 Hiltunen 2017, 29. 
145 Sointu Fritzen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
146 Katja Ikäläisen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
147 Rogers 2003, 283.  
148 Hartman 2017, 3. 
149 The Asahi Shimbun 2015, 11. 
150 The Asahi Shimbun 2015, 3. 
151 Rogers 2003, 283. 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/7ljBL9/tove-jansson-god-tvaa-efter-picasso
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Trendien seuraajat seuraavat valtavirtaa.152 Aikainen enemmistö omaksuu innovaation hetkeä aikai-

semmin kuin myöhäinen enemmistö, mutta haluaa nähdä innovaation käytössä ja tietää sen toimivan 

ennen kuin omaksuu sen.153 Ajatus Pohjois-Euroopan kiertueesta sai alkunsa Ateneumin näyttelyn 

aikana heränneestä kansainvälisestä mielenkiinnosta.154155 Näyttelyn kansainvälinen näkyvyys oli jo 

tiedossa, ennen kuin Pohjois-Euroopan museot tekivät päätöksen kiertonäyttelyn järjestämisestä. Lus-

ten att skapa och leva -kiertonäyttely kiersi Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa vuosina 2016–

2018. Kandidaatintutkielmani keskittyi näiden näyttelyiden tutkimiseen.   

Lusten att skapa och leva -kiertonäyttelyyn mukaan lähti noin 200 teosta. Teoskokonaisuus oli sup-

peampi kuin Ateneumissa ja Japanissa. Kiertueen tavoitteena olikin ”--panostaa nimenomaan laatuun 

ja esitellä ainoastaan taiteellisesti korkeatasoisempia teoksia.”156 Kiertueelta jäi pois muun muassa 

hankalasti liikuteltavat suurikokoiset teokset.157  

Lusten att skapa och leva alkoi Tukholman Millesgårdenin taidemuseosta loppuvuodesta 2016. Ruot-

sissa muumit ovat tulleet tutuiksi jo ensimmäisen julkaistun muumikirjan Småtrollen och den stora 

översvämningen158 myötä vuonna 1945, joten myös Tove Janssonin nimi oli entuudestaan tuttu mo-

nille ruotsalaisille.159 Näyttelyssä vieraili 40 000 kävijää.  

Göteborgin taidemuseossa koettiin Tove Janssonin olevan erityisen mielenkiintoinen taiteilija juuri 

heille. Museo on keskittynyt pohjoismaalaiseen 1900-luvun taiteeseen ja omaa laajan kokoelman las-

tenkirjojen kuvituksia. Lusten att skapa och leva -näyttely avautui Göteborgin taidemuseossa alku-

vuonna 2017. Museon mielestä heillä oli mahdollisuus näyttää Tove Jansson ja hänen taideteoksensa 

odottamattomasta perspektiivistä, kertoo näyttelyn projektipäällikkönä toiminut Anna Hyltze.160 Gö-

teborgin näyttelyssä kävijöitä oli 52 430, mikä on enemmän kuin museon näyttelyissä keskimäärin.161 

Kööpenhaminassa, GL STRANDin taidehallissa Tove Jansson -kiertonäyttely oli esillä kesällä 2017. 

Ruotsissa muumit olivat entuudestaan tunnettuja erilaisten kirjojen, näytelmien, television ja sarjaku-

vien myötä. Toisin oli Tanskassa. Tanskassa muumit olivat Lusten att skapa och leva -kiertonäyttelyn 

maista vähiten tunnettuja ja näin ollen myös taiteilijan nimi oli suurelle yleisölle vieraampi.  

 
152 Rogers 2003, 284. 
153 Hiltunen 2017, 29. 
154 Katja Ikäläisen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
155 Sointu Fritzen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
156 Sointu Fritzen kirjallinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 30.7.2019. 
157 Minna Erwen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
158 suom. Muumit ja suuri tuhotulva. 
159 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 24. 
160 Anna Hyltzen kirjallinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 8.3.2019. 
161 Ibid. 
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Lontooseen Dulwich Picture Galleryyn Tove Jansson -näyttely saapui loppuvuodesta 2017 ja samalla 

se oli Lusten att skapa och leva -kiertonäyttelyn viimeinen etappi. Tove Janssonin tunnettuus Iso-

Britanniassa pohjautuu alun perin Evening News -sanomalehdessä 1950-luvulla julkaistuihin muu-

misarjakuviin. Muumien menestymisen syitä sodanjälkeisessä maassa olivat toivo tulevaisuudesta ja 

muumien tarjoama fantasiamaailma, joka toimi pakopaikkana rankan ja säännöstellyn elämän kes-

kellä. Myös muumien läheinen luontosuhde kiehtoi ja veti puoleensa englantilaisia.162  

Kiertonäyttelyn kuraattorin Sointu Fritzen mukaan näyttelyt olivat tähän asti kattavimmat ja moni-

puolisimmat Tove Janssonin taiteen esittelyt mukana olleissa maissa.163 Pohjois-Euroopan kiertueen 

jälkeen kiinnostusta jatkokiertonäyttelyä kohtaan olisi ollut muun muassa Yhdysvalloissa, Kiinassa, 

Hollannissa Etelä-Koreassa ja Puolassa, mutta sitä ei järjestetty.164 Yksi syy tähän olivat logistiset 

ongelmat, sillä toisin kuin Japanin ja Pohjois-Euroopan kiertueilla, ei näistä maista olisi voitu muo-

dostaa samanlaista loogista maantieteellistä kokonaisuutta. Yhteensä kaikissa Ateneumin vuosien 

2014–2017 tuottamissa Tove Jansson -teemaisissa näyttelyissä vieraili 717 326 kävijää (liite 4. Ate-

neumin tuottamat Tove Jansson -näyttelyt 2014–2018 ja niiden kävijämäärät). 

Muumikirjojen lisäksi Jansson kuvitti muiden kirjottamia kirjoja, kuten J.R.R. Tolkienin teoksen Ho-

bitti eli sinne ja takaisin.165 Tämän kuvitustyön ympärille keskittyi Tove Janssonin Hobitti -näyttely 

Vantaan taidemuseossa Artsissa vuonna 2018.166 Ajankohtansa perusteella tämä näyttely voidaan lu-

kea aikaiseen enemmistöön Lusten att skapa och leva -kiertonäyttelyn tavoin. Aikaiseen enemmis-

töön kuuluu myös syksyllä 2019 avautunut Helsingin Taidemuseo HAM:n pysyvä näyttely, joka esit-

telee taiteilijan tuotantoa ja elämää vaihtuvin teoksin.167 Näyttelyssä esillä ovat Janssonin Helsingin 

kaupungintaloon maalaamat freskot; Juhlat maalla ja Juhlat kaupungissa (1947).168  

Myöhäinen enemmistö seuraa trendiä jälkijunassa. Tällöin suurena vaikuttajana toimii ryhmäpaine ja 

toimijoiden valintoihin vaikuttavat verkoston yleiset normit.169170 Vuosien saatossa Tove Jansson -

näyttelytrendi on yleistynyt, mutta samalla se monipuolistunut ja muokkaantunut. Jansson -teema-

näyttelyistä on kehittynyt eräänlainen kulttuurikentän muoti-ilmiö. Muoti pyörii jäljittelyn ja 

 
162 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 33, 162. 
163 Minna Erwen suullinen tiedonanto tekijälle kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
164 Ibid. 
165 Kivi 1998, 15. 
166 Artsi museo 2018. Tove Janssonin Hobitti. https://www.artsimuseo.com/tove-janssonin-hobitti. 
167 HAM s.a. Tove Jansson. https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/tove-jansson/. 
168 Ibid. 
169 Rogers 2003, 284.  
170 Hiltunen 2017, 30. 
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levittämisen ympärillä.171 Se on toistuva ilmiö, jonka ideoita voidaan käyttää tai tulkita uudelleen.172 

Muoti on yhteiskunnallinen ilmiö, sillä kulutustuotteiden lisäksi muodissa voivat yhtä lailla olla aja-

tukset ja toimintatavat.173 Muodissa tavoitellaan sekä erottautumista että samankaltaisuutta, joiden 

kautta Janssonin näyttelyjä voidaan tarkastella. Tove Jansson -teemaisissa näyttelyissä on samankal-

taisuuksia, ovathan teokset usein samoja ja peräisin samoilta toimijoilta. Mutta tulkinnaltaan ne ovat 

poikkeavia. Tämä on nähtävissä erityisesti myöhäisen enemmistön näyttelyissä.  

Myöhäiseen enemmistöön lukeutuu yksi pienimmistä Tove Janssonin taidetta esitelleistä toimijoista; 

Tuusulassa sijaitseva runoilija J. H. Erkon taiteilijakoti Erkkola.174 Muumeja ja maalauksia – Tove 

Janssonin maailma -näyttely oli avoinna kuvitustaiteelle omistetussa näyttelytilassa kesällä 

2020.175176 Näyttelyssä koostui Janssonin 1930–40-lukujen maalauksista, kuten asetelmista, kaupun-

kiaiheista ja muotokuvista, minkä lisäksi esillä oli muumien kuvituksia.177 Näyttelyyn valitut teokset 

olivat osittain samoja kuin Ateneumin vuoden 2014 näyttelyssä. 

Viime vuosien yksi näkyvin Tove Jansson -teemainen näyttely on ollut Didrichsenin taidemuseon 

vuoden 2021 näyttely Tove Jansson – Maalaaminen on kaikkein tärkeintä.178 Näyttelyllä oli erilainen 

lähestymistapa Janssonin taiteeseen, sillä siinä keskityttiin Janssonin suhteeseen aikalaistaiteilijoihin 

ja opiskelutovereihin, ja Janssonin asemaan taiteen kentällä.179 Esillä oli teoksia Janssonin lisäksi 

muun muassa Tuulikki Pietilältä, Eva Cederströmiltä ja Sam Vannilta.180 Erkkolan tavoin esillä oli 

osittain samoja Janssonin teoksia kuin Ateneumissa. Kävijöitä koronarajoituksin auki olleessa näyt-

telyssä vieraili lähes 30 000.181 

Taidenäyttelyt eivät rajoitu museoiden, gallerioiden ja taidehallien seinille. Taide voi tavoittaa ylei-

sön myös kadulla, kahvilassa tai digitaalisessa muodossa internetissä. Vuonna 2021 aukesi Tove 

 
171 Aspers & Sellerberg 2015, 835. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Tuomas-Kettunen 2020. Muumitalo kesäksi Tuusulan Rantatielle – näyttelyssä Tove Janssonin maalauksia ja muu-

mihahmoja, Keski-Uusimaa. https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/1807189. 
175 Ibid. 
176 Taiteilijakoti Erkkola 2020. Muumeja ja maalauksia – Tove Janssonin maailma. https://www.erkkola.fi/erk-

kola/sivu.tmpl?sivu_id=9275. 
177 Tuomas-Kettunen 2020. Muumitalo kesäksi Tuusulan Rantatielle – näyttelyssä Tove Janssonin maalauksia ja muu-

mihahmoja, Keski-Uusimaa. https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/1807189. 
178 Didrichsen Museum 2021. Tove Jansson. https://www.didrichsenmuseum.fi/tovejansson.  
179 Niskanen 2021. Didrichsenin Tove Jansson -näyttely sijoittaa rakastetun taiteilijan osaksi aikansa kuvataidemaail-

maa, Kulttuuritoimitus. https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-kuvataide/didrichsenin-tove-jansson-nayttely-sijoit-

taa-rakastetun-taiteilijan-osaksi-aikansa-kuvataidemaailmaa/. 
180 Frilander 2021. Didrichsenin taidemuseo avaa ensi viikolla Tove Jansson -näyttelyn poikkeusoloista huolimatta, Hel-

singin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007842166.html.  
181 Länsiväylä 2022. 1 000 000 kävijän raja pian rikki Didrichsenin taidemuseossa. https://www.lansivayla.fi/paikalli-

set/4435720.  
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Jansson digitaalinen galleria, joka esittelee taiteilijan elämää ja taidetta virtuaalisessa muodossa.182 

Taiteen esittäminen digitaalisessa muodossa on kasvattanut suosiotaan varsinkin viime vuosina ko-

ronapandemian johdosta. Digitaalisen gallerian myötä Janssonin taiteen esittämisen toimintatapa 

muuttuu, sillä se on poikkeavassa ympäristössä, jossa fyysinen tila ei aseta rajoitteita taiteen saavu-

tettavuudelle. Siellä Ateneumin alkuperäisestä innovaatiosta läsnä on lähinnä ajatus. 

Kesällä 2022 avautuu Lohtajalla näyttely Tove Jansson ja muumit Jukkolanmäelle.183 Näyttely tuo 

erilaisen aspektin Janssonin taiteeseen korostamalla merta ja merellisyyttä.184 Näyttely tullaan koos-

tamaan Moomin Charactersin hallinnoimaa taidekokoelmaa hyödyntäen.185 Yhtiön edustaja osallis-

tuu myös näyttelyn kuratointiin.186 Näyttely osoittaa sen, että taiteilija kiinnostaa erilaisissa toimin-

taympäristöissä, sillä siitä tulee ensimmäinen Janssonin taidetta ja elämää esittelevä taidenäyttely 

Keski-Pohjanmaalla.187  

Kesällä 2022 avautuu myös toinen Tove Jansson -teemainen näyttely. Haminan historiallisella raati-

huoneella esille pääsee Tove Jansson ja meri -näyttely, jonka teemana on Janssonin läheinen suhde 

mereen.188 Näyttelyn pääteoksina toimii kaksi suurikokoista freskoa, jotka Jansson on toteuttanut Ha-

minan kaupungille tilaustyönä.189 Vuonna 1952 valmistuneet yli viisi metriä leveät teokset kuvaavat 

merellisen linnoituskaupungin historiaa.190 Freskojen lisäksi näytteillä on laaja kattaus Janssonin te-

oksia, jotka ovat lainassa Moomin Charactersin kokoelmista.191 

Tove Jansson teemaisissa näyttelyissä on havaittavissa niiden leviäminen yksittäiseltä toimijalta, Ate-

neumin taidemuseolta, laajemmaksi trendiksi ja muoti-ilmiöksi. Mitä tapahtuu, jos trendi alkaa hii-

pua? Tämän joukon toimijoita kutsutaan myöhäisiksi omaksujiksi tai vitkastelijoiksi. Tällöin omak-

sumisen aika on muodostunut pitkäksi ja innovaation käyttöönotto on tapahtunut vasta kun innovaa-

tiosta on tullut yleinen.192 Jos Tove Jansson -teemainen museo perustetaan, olisiko mahdollinen Tove 

museo trendin myöhäinen omaksuja? Toimija, joka on ottanut trendin haltuun vitkastellen?  

 
182 Tovejansson.com 2021. Intro. https://tovejansson.com/.  
183 Store 2022. Tove Janssonin taidetta Jukkolanmäen Navetanvintin galleriaan: "Varaudumme siihen, että kävijämäärät 

paukkuvat tulevana kesänä", Kokkola-lehti. https://www.kokkola-lehti.fi/uutinen/631261. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Korpela 2022. Suurelta yleisöltä piilossa olleet Tove Janssonin maalaukset tulevat taidenäyttelyyn ensimmäistä ker-

taa – yli viisi metriä leveitä teoksia on kaksi, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-12276460.  
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Rogers 2003, 284–285. 
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Innovaatioiden nähdään muuttavan pysyvästi käytäntöä tai asioita.193 Näin innovaatiot luovat pysyviä 

vaikutuksia, joita voidaan pitää edistyksenä.194 Tove Janssonin voitaisiin sanoa olleen viime vuosina 

poikkeuksellisen suosittu näyttelyaihe niin isommissa kuin pienemmissä näyttelytiloissa. Näytte-

lyissä voi nähdä vaikutuksia, joita Ateneumin näyttely on synnyttänyt. Ateneumin onnistunut näyttely 

ja siitä seuranneet menestyneet kiertonäyttelyt ovat mahdollisesti kasvattaneet Tove Jansson -teeman 

suosiota sekä toimineet esimerkkeinä muille alan toimijoille. Janssonia on esitelty kasvavissa määrin 

taiteilijana, ilman viittauksia muumeihin ja lastenkirjallisuuteen. Näyttelyt ovat kuitenkin olleet itse-

näisiä kokonaisuuksiaan, irrallaan Ateneumin tuotannosta.  

Nähdäkseni Ateneumin onnistunut näyttelykonsepti on vaikuttanut Tove Jansson -teemaisten näytte-

lyiden runsaaseen määrään. Yksin Ateneum ei kuitenkaan ole ollut siihen syy. Uskon yhtenä vaikut-

timena olleen Tove Janssonin perustama Moomin Characters -yhtiö. Sillä on hallussaan yksi merkit-

tävimmistä Janssonin taiteen yksityiskokoelmista.195 Kokoelma on helposti saatavilla ja keskittynyt 

yhdelle toimijalle, mikä tekee teosten lainaamisesta vaivatonta niin järjestelyiden kuin logistiikan 

kannalta. Useimmiten yhtiö toimiikin yhteiskumppanina Janssoniin liittyvissä näyttelyissä lainaten 

museoille hallussaan olevia alkuperäisteoksia.196 Tämän lisäksi Moomin Characters tarjoaa Tove 

Janssonin taiteen asiantuntijuutta kohdemuseoille.197 Mahdollisuus saada yhdestä paikasta tarvittava 

kokoelma ja erityisasiantuntijuus helpottavat museoiden näyttelyjärjestelyjä, minkä uskon tehneen 

osaltaan Janssonista niin houkuttelevan näyttelyteeman. 

Jos Tove Jansson -teemainen museo toteutuisi, mitä tapahtuisi taiteilijan teemanäyttelyiden tulevai-

suudelle? Mikä olisi teoslainojen tulevaisuus, jos Moomin Charactersin kokoelma ja asiantuntijuus 

olisi pysyvästi kiinnitetty museoon? Olisiko museo kiertävien Tove Jansson -teemaisten näyttelyiden 

loppu? Laskisiko museo Janssonin taiteen saavuttavuutta sen jäädessä lähinnä eteläsuomalaisten 

iloksi? Todennäköisesti aktiivinen Janssonin taiteen lainaustoiminta supistuisi, mutta uudella muse-

olla olisi mahdollisuus tuoda yhteen hiljaista tietoa198 ja asiantuntijuutta Tove Janssonin taiteesta ja 

elämästä, tietoa, joka on nyt levinnyt sirpaleiksi erilaisten teemanäyttelyiden myötä ympäri maailmaa. 

Taidenäyttelyt eivät synny tyhjiössä. Näyttelyiden teemoihin vaikuttavat tietoisesti sekä tiedostamatta 

kulttuurialan ja yhteiskunnan muoti-ilmiöt ja trendit. Kiinnostus taiteilijaa kohtaan ja Janssonin laaja 

 
193 Aspers & Sellerberg 2015, 835. 
194 Ibid. 
195 Minna Erwen suullinen tiedonanto tekijän kandidaatintutkielmaa varten 23.11.2018. 
196 Hanna Ahlströmin suullinen tiedonanto tekijän kandidaatintutkielmaa varten 28.3.2019. 
197 Store 2022. Tove Janssonin taidetta Jukkolanmäen Navetanvintin galleriaan: "Varaudumme siihen, että kävijämäärät 

paukkuvat tulevana kesänä", Kokkola-lehti. https://www.kokkola-lehti.fi/uutinen/631261. 
198 Hiljaiseen tietoon sisältyy ”kaikki se geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, myyttinen, arkkityyppinen ja kokemus-

peräinen tieto, jota ei voi pelkästään tai lainkaan sanoin ilmaista”. / Rönkkö 2007, 71. 
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näkyvyys yhteiskunnassa ruokkivat toisiaan lumipalloefektin lailla tehden hänestä ajankohtaisen 

näyttelyteeman. Esimerkiksi elokuvilla on henkilön näkyvyyden ja kiinnostavuuden kasvuun suuri 

vaikutus. Taitelijapariskunnan Gerda ja Einar Wegenerin elämästä julkaistiin kansainvälisen menes-

tyksen saavuttanut elokuva Tanskalainen tyttö199 vuonna 2015. Elokuvan suosion seurauksena Den-

mark’s Arken Museum of Modern Art järjesti aikaisemmin vähäiselle huomiolle jääneen Gerda We-

generin laajan yksityisnäyttelyn.200 Vastaavasti TOVE-elokuvan myötä Jansson on saanut näkyvyyttä, 

johon museot ovat halunneet vastata. Elokuva on saattanut luoda kuluttajalle sisäisen tarpeen tietää 

lisää Tove Janssonin taiteesta ja elämästä.201 Tuohon tarpeeseen ovat lukuisat näyttelyt vastanneet.  

Näyttelyissä Janssonin taide on museoympäristössä. Viimeaikaisten teemanäyttelyiden suosiosta voi-

taisiinkin päätellä kuluttajien kiinnostuksen nähdä Janssonin taidetta juuri tällaisessa kontekstissa. 

Kävijämääriltään onnistuneet Tove Jansson -näyttelyt osoittavat yleisön jatkuvasta kiinnostuksesta 

taiteilijaa kohtaan. On kuitenkin muistettava, että kulutuspäätöksiin vaikuttavat osaltaan muotivir-

taukset.202 Tove Jansson on tällä hetkellä muoti-ilmiö kulttuurin kentällä. Mutta laantuuko Tove Jans-

son trendi seuraavan kymmenen vuoden aikana? Jos tilanne pysyy stabiilina, pysyy mielenkiinto 

Janssonia kohtaan pinnalla myös tulevaisuudessa. Mutta mikä oli trendikästä eilen, ei ole sitä auto-

maattisesti tulevaisuudessa, sillä nykyinen suosio ei ole tae tulevaisuudesta.203 On epätodennäköistä, 

että Tove Jansson painuisi kokonaan unholaan, mutta on mahdollista, että yleisön mielenkiinto tulee 

hiipumaan taiteilijaa kohtaan. Viitteitä siihen oli nähtävissä tekemässäni kyselytutkimuksessa, jonka 

mukaan osa vastaajista koki kulttuurin kentän olevan kyllästetty Janssonille-ilmiöllä.204 Voi olla, että 

Jansson trendi on innovaation diffuusioteorian mukaisesti laskusuhdanteinen, eikä taiteilijasta olisi 

enää tässä vaiheessa museon vetonaulaksi vuosiksi eteenpäin. Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea en-

nustaa. Yhtä lailla Jansson voi pysyä muodissa ja alati vetovoimaisena, ollen näin museon arvoinen. 

 

 

 

 

 
199 Alkuperäiseltä englanninkieliseltä nimeltään The Danish Girl. 
200 Bak 2016. The Danish Girl puts Gerda Wegener’s art on view to the world. https://www.theguardian.com/tra-

vel/2016/jan/02/the-danish-girl-gerda-wegner-arken-art-museum-denmark. 
201 Hiltunen 2017, 23. 
202 Hiltunen 2017, 22. 
203 Hiltunen 2017, 11. 
204 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
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3. Museon perustaminen 

 

3.1. Museon historia 

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM205 määrittelee museon seuraavasti: ”Museo on pysyvä, talou-

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

sölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, 

käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen 

ympäristöstään.”206 Museo siis edustaa historian jatkumoa tuomalla menneisyyden nykypäivään. 

Mutta kuinka museosta tuli museo? 

Ihmisen olemukseen kuuluu kiinnostus keräillä ajankohtaisia saavutuksia ja erikoisuuksia erilaisten 

esineiden muodossa.207 Systemaattisesti kerätyt ja valitut esineet ovat vuosien varrella muodostaneet 

kokoelmia, jotka toimivat museoiden perustana. 208 209 Kokoelmat ovat selkeitä kokonaisuuksia, jotka 

on järjestetty ja koottu rationaalisesti valittujen kriteerien mukaisesti.210 211 Yhteistä kaikille museo-

esineille on se, että ne on otettu talteen menneisyydestä nykypäivää varten.212 Museokokoelmat jat-

kavat karttumistaan. Tulevat museoesineet valitaan edustamaan omaa aikaamme tulevaisuudessa.213  

Museo on muokkautunut vuosien varrella, sillä se on historiallisesti kasvanut laitos.214 Keräämistä on 

tehty jo antiikin Kreikassa 300-luvulla eaa. Tuolloin yksityisiin aarrekammioihin koottiin arvokkaita 

esineitä osoituksena kokoelman haltijan korkeasta sosiaalisesta asemasta.215 216 Tärkeän sysäyksen 

museotoiminnan alulle antoi kirkko myöhäiskeskiajalla.217 Kirkon kokoelmiin kerrytettiin pyhiinva-

eltajien, matkailijoiden ja ristiretkeläisten lahjoittamia esineitä sekä merkittäviltä aikalaistaiteilijoilta 

tilattuja taideteoksia.218 Tieteelliseen tutkimukseen liittyvät kokoelmat muodostuivat renessans-

siajalla, kun kansan- ja luonnontieteellisiä esineistöjä ja näytteitä kerättiin oppilaitoksiin.219 Nämä 

 
205 International Council of Museums 
206 Museoliitto s.a. ICOM:in museomääritelmä. https://www.museoliitto.fi/mikamuseo/icom.  
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209 Kostet 2007, 137. 
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212 Rönkkö 2007, 73. 
213 Rönkkö 2007, 73. 
214 Heinonen 1981, 16. 
215 Kostet 2007, 138. 
216 Heinonen 1981, 16. 
217 Konttinen & Laajoki 2005, 283. 
218 Heinonen 1981, 17. 
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kokoelmat yhdessä ruhtinashovien kalleuksien, kuriositeettien ja taideteosten kanssa muodostavat 

pohjan museoiden nykytoiminnalle.220  

Siirryttäessä 1600-luvulle alkoivat yksityiset harvinaisuuskokoelmat avautua yleisölle.221 Niiden rin-

nalle syntyivät yliopistokokoelmista muodostuneet museot. Nämä kokoelmat olivat alun perin tarkoi-

tettu opetus ja tutkimuskäyttöön, ja ne koostuivat muun muassa luonnontieteellisistä näytteistä.222 

Kokoelmien avulla pyrittiin ymmärtämään maailmaa laajemmin ja esitellä järjestelmällisesti tieteel-

lisesti todistettuja kokonaisuuksia kuriositteettien sijaan.223  Yksi tällainen kokoelma toimii Oxfordin 

yliopistoon 1677 perustetun Ashmolean Museumin perustana.224 Se mielletään varhaisimmaksi mu-

seolaitokseksi.225  

Suomeen museoajatus rantautui Ruotsista.226 Muun Euroopan tavoin myös Suomessa julkiset koko-

elmat karttuivat ensin tieteellisten tarkoistusperien vuoksi. Nämä kokoelmat kertyivät yliopiston alai-

suuteen sen perustamisesta vuodesta 1640 lähtien.227  

Varsinainen tieteellinen museoajattelu syntyi 1700-luvun kuluessa.228 Vuosisadan aikana yhä useam-

mat yksityiskokoelmat tulivat laajemmin yleisön nähtäville.229 Yksi vuosisadan tunnetuin yleisölle 

avautunut museo on Firenzessä sijaitsevaa Galleria degli Uffizi. Vaikutusvaltaisen italialaisen Medi-

cien suvun taidekokoelmaan pohjautuva museo aloitti toimintansa rajatuille kävijöille vuonna 1582 

ja laajalle yleisölle se avautui vuonna 1743.230 231  

Museo-nimitys yleistyi 1800-luvun aikana, jolloin suuria yksityiskokoelmia valtiollistettiin, ja muse-

oista tuli julkisia opetus- ja sivistyslaitoksia.232 233 Vuosisata oli Euroopan pääkaupungeissa suurten 

museoiden perustamisen aikaa.234 Silloin perustettiin muun muassa kansallismuseoita235 historialli-

sille- ja taidekokoelmille.236 Ajatus kansallismuseoista syntyi ensin niissä maissa, joissa 

 
220 Konttinen & Laajoki 2005, 283–284. 
221 Ibid. 
222 Rönkkö 2007, 76. 
223 Heinonen 1981, 22–23. 
224 Konttinen & Laajoki 2005, 283–284. 
225 Ibid. 
226 Rönkkö 2007, 77. 
227 Ibid. 
228 Heinonen 1981, 22. 
229 Rönkkö 2007, 79. 
230 Rönkkö 2007, 75. 
231 Konttinen & Laajoki 2005, 283–284. 
232 Heinonen 1981, 28. 
233 Konttinen & Laajoki 2005, 283–284. 
234 Pettersson 2009, 18. 
235 Kansallismuseo = alueellisen kansallisen kulttuurin dokumentaatiokeskus. / Heinonen 1981, 28. 
236 Konttinen & Laajoki 2005, 283–284. 
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itsenäisyyden ja näin ollen kansallisen identiteetin ajateltiin olevan vaarassa.237 Suomen kansallismu-

seo avautui vuonna 1916 Suomen itsenäisyyden kynnyksellä.238  

1800-luvulla alkoivat myös erilaiset museotyypit vahvemmin erottautua toisistaan.239 Syntyivät tai-

demuseot, luonnontieteelliset museot, historialliset museot ja erikoismuseot.240 Taidemuseot ovat tai-

teeseen keskittyviä museoita, jotka keräävät, säilyttävät, esittelevät ja tutkivat taidetta.241 Vuosisadan 

aikana taidemuseot erikoistuivat esimerkiksi maalaus-, veistos- ja piirustustaiteeseen.242 Nykytaide-

museot keskittyvät yhä useammin tiettyyn painopistealueeseen, esimerkiksi tietyn aikakauden, taitei-

lijaryhmän tai taiteilijan taiteeseen.243  

Suomen ensimmäinen taidemuseo oli Cygnaeuksen galleria, joka avautui vuonna 1882 Helsingin 

Kaivopuistossa.244 Museo pohjautui professori Fredrik Cygnaeuksen testamentattuun taidekokoel-

maan.245 Se toimi Museoviraston alaisuudessa, mutta joutui lopettamaan toimintansa vuonna 2014 

viraston määrärahojen vähentymisen vuoksi.246 

2020-luvulla Suomessa on yli 50 taidemuseota.247 Suomen merkittävin kuvataiteen museoinstituutio 

on Helsingissä toimiva Kansallisgalleria.248 Siihen kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen mu-

seo Kiasma sekä Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoffin taidemuseo. Vuonna 1887 valmistunut 

Ateneum esittelee kotimaista taidetta 1700-luvulta 1950-luvulle.249 Huomattava osa museon kokoel-

masta on peräisin Antellin kokoelmasta, joka on kerätty lahjoitusvaroin.250 Fanny ja Paul Sinebry-

choffin taidekokoelmaa esittelevä Sinebrychoffin taidemuseo avautui yleisölle vuonna 1921. Paris-

kunnan valtiolle lahjoittaman kokoelman lisäksi museossa on esillä muun muassa valtion vanhan ul-

komaisen taiteen kokoelma.251 Vuonna 1998 avautunut Nykytaiteenmuseo Kiasma on keskittynyt 
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Suomessa ja lähialueilla 1960-luvun jälkeen tehtyyn taiteeseen.252 Museon kokoelmissa on noin 8000 

teosta ja uusia sinne hankitaan vuosittain noin 60–100.253 

Historiallisesti museot ovat toimineet avainasemassa yhteiskunnan muovautumisessa, niin kasvatuk-

sen, koulutuksen kuin tutkimuksenkin saralla. Tänä päivänä museot voivat toimia katoamassa olevien 

ilmiöiden muistinpaikoina tai olla muistuttamassa meitä menneistä hyvistä tai pahoista ajoista.254 Ne 

houkuttelevat, viihdyttävät ja opettavat kävijöitä iästä riippumatta toimien historiallisen tiedon sekä 

inspiraation lähteinä.  

 

3.2. ”Tulevaisuus on uudenlaisen museon” 

Millaisia mahdollisuuksia ja muotoja tulevaisuuden museoilla on? Professori Pentti Malaska sanoi jo 

1990-luvulla, että ”tulevaisuus on uudenlaisen museon”.255 Mitä hän tuolla tarkoitti? Perinteisesti 

museo on mielletty kansakunnan muistiksi ja tietoisuudeksi, instituutioksi, joka ylläpitää ja tuo elä-

väksi menneisyyttä.256 Museoajatuksen synnystä on kuitenkin satoja vuosia, ja nyky-yhteiskunta on 

toisenlainen. Museokentän muutokseen ovat vaikuttaneet muun muassa globalisaatio sekä teknologin 

jatkuva kehittyminen. On nähtävä millainen museo voi olla tulevaisuudessa, ja mentävä aktiivisesti 

eteenpäin.257 Museoiden tulee toimia reaaliaikaisesti ja kehittyä nopeasti muuttuvan maailman mu-

kana.258 259 Nämä muutokset on osattava huomioida jo museon toimintaa suunniteltaessa.260  

Uusi museoita perustetaan jatkuvasti.261 Ne ovat yhä erikoistuneempia ja kehittävät osaltaan olemassa 

olevaa museokenttää.262 Uuden museon perustajana toimii julkinen tai yksityinen taho, kuten yksi-

tyishenkilö, yhdistys, yhteisö, säätiö, instituutio, kunta tai valtio.263 264 Suomessa museo nimitystä on 

mahdollista käyttää rajoituksetta ilman erillistä rekisteröintiä.265 Osittain tämän vuoksi Suomessa on 
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poikkeuksellisen paljon museoita.266 Suurin osa suomalaisista museoista on ei-ammatillisia, pieniä, 

pääasiassa kesäaikaan avoinna olevia paikallis- ja kotiseutumuseoita.267 

Museon perustaminen ei ole yksinkertainen prosessi, eivätkä kaikki museohankkeet onnistu. Esi-

merkkinä tästä voimme nähdä Solomon R. Guggenheim -säätiön Helsinkiin suunnitteilla olleen mu-

seohankkeen 2010-luvulta. Solomon R. Guggenheimin säätiö on voittoa tavoittelematon toimija, joka 

ylläpitää kansainvälistä taidemuseoverkostoa.268 Säätiöllä on tällä hetkellä kolme museota: Solomon 

R. Guggenheim -museo New Yorkissa, Peggy Guggenheim Collection Venetsiassa ja Guggenheim 

Museum Bilbao Espanjassa.269 Guggenheim Helsinki -nimisen hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa 

säätiön mahdollisuuksia rakentaa arkkitehtuuriin ja muotoiluun keskittyvä uusi museo Helsinkiin.270 

Hanketta edistettiin aktiivisesti vuosien 2011–2016 aikana.271  

Museon perustaminen on tutkija Benedict Andersonin mukaan aikaansa sidoksissa oleva teko, jonka 

täytyy olla kulttuurisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti olennainen.272 273 Guggenheim 

Helsinki -hankkeessa eivät toteutuneet Andersonin esittämät uuden museon vaatimat ulottuvuudet. 

Taloudellisesti museon ei nähty olevan kannattava sijoitus Suomen valtiolle ja Helsingin kunnalle.274 

Kulttuurisesti hankkeen ajateltiin korostavan lähinnä ulkomaista amerikkalaista kulttuuria, jota Suo-

meen ei kaivattu.275 Sosiaalisesti museohanketta leimasi salamyhkäisyys, josta varsinkin alussa puut-

tui julkinen keskustelu ja avoimuus.276 Guggenheim Helsingin saatua negatiivisen vastaanoton ylei-

söltä, tuli siitä poliittisesti vaikea kysymys, mikä johti lopulta sen epäonnistumiseen.277 

Guggenheim Helsinki voi toimia opetuksena tuleville museohankkeille. Hanketta tutkineen apulais-

professori Tiina Ritvalan mukaan tulevissa hankkeissa ymmärrys kohdemaan kulttuurista ja poliitti-

sen päätöksentekojärjestelmän toiminnasta sekä aktiivinen yhteistyö niin päättäjien, sidosryhmien 

kuin kansalaistenkin kanssa kasvattaa projektin onnistumisen mahdollisuuksia.278 Vastaavat onnistu-

misen apuvälineet nostaa esille myös Susanna Pettersson puhuessaan tulevaisuuden museoiden 
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toimintatavoista. Museoiden on kyettävä integroitumaan yhteiskuntaan, toimimaan avoimesti ja jous-

tavasti sekä verkostoitumaan niin alan sisällä kuin ulkopuolella.279  

Guggenheim-museota suunniteltiin Helsingin Eteläsatamaan. Samalle sijainnille kaavaillaan nyt 

uutta arkkitehtuuriin ja designiin keskittyvää museota. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää Arkki-

tehtuurimuseon ja Designmuseon toiminnat sekä niiden kokoelmat.280 Tällä hetkellä uusi museo on 

hankevaiheessa, jota varten opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Helsingin kaupungin kanssa ovat 

asettaneet ohjausryhmän valmistelemaan ja ohjaamaan museohanketta.281 Museon ajatuksena on tar-

jota suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin lisäksi avoin paikka kansainväliselle vuoropuhelulle.282  

Uuden museon suunnittelussa on otettu opiksi Guggenheim-hankkeesta. Tarve museolle on selkeä, 

sillä Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo tarvitsevat toiminnalleen paremmat tilat. Museo tulee edus-

tamaan suomalaista kulttuuria ja siitä on käyty avointa diskurssia sidosryhmät huomioiden hankkeen 

alusta lähtien. Sen rahoituspohja on selkeä, ja nykyarvioiden mukaan se tulee olemaan Guggenheim-

museota edullisempi rakennuskustannuksiltaan.283 Toteutuessaan uskon, että se tulee olemaan kult-

tuurisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti olennainen ja ajankohtainen, Benedict Anderso-

nin oppien mukaisesti.284 

Arkkitehtuurin- ja Designmuseon yhdistymishanke ei ole ainoa 2020-luvun ajankohtainen museopro-

jekti, sillä Suomeen on tulossa monta uutta museokokonaisuutta. Tampereelle on suunnitteilla uusi 

taidemuseo Siilo, joka on ensimmäinen Tampereelle rakennettava julkisen taiteen uudisrakennus 

vuosikymmeniin.285 286 Lisäksi Helsinkiin Kansallismuseolle ollaan rakentamassa lisäosa, jonka ra-

kennustyöt alkavat loppuvuodesta 2022.287 Vuosikymmen on aktiivisten museoprojektien aikaa. 

Mahtuisiko mukaan vielä Tove Jansson -teemainen museo? 
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3.3. Kokoelma museon pohjana 

Kokoelma on perinteisesti museon pohja, jonka ympärille muu toiminta rakennetaan. Museon taide-

kokoelma koostuu joukosta taideteoksia, kuten maalauksista, veistoksista ja piirustuksista, jotka ker-

tovat menneisyydestä ja ympäröivästä maailmasta.288 289 Museot voivat saada toimintaansa valtion-

rahoitteista tukea.290 Suomen museolaissa on ehtona, että rahoitusta saadakseen on museolla oltava 

kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma (liite 5. Suomen museolain 5. pykälä).291 Kokoelmapoliit-

tisella ohjelmalla tarkoitetaan museon laatimaa asiakirjaa, jossa määritellään muun muassa museon 

kokoelmatyön käytännöt, periaatteet sekä tavoitteet.292 Kokoelmapoliittinen ohjelma siis luo raamit 

museoiden kokoelmatyölle ja kokoelman kartuttamiselle.  

Taidekokoelman karttuminen tapahtuu museoissa sekä taideostojen että lahjoitusten kautta.293 Pro-

sessi ei ole kuitenkaan yksinkertainen.294 Museon taidehankinnoista päättävät ammattilaiset, jotka 

noudattavat museon kokoelmapoliittista ohjelmaa.295 Nämä henkilöt ovat useimmiten museo- ja tai-

dealan asiantuntijoita, kuten taiteilijoita, tutkijoita tai kriitikoita, jotka kuuluvat tehtävään valittuun 

työryhmään, lautakuntaan tai raatiin.296 297 Ammatillisten kokoelmien keräilijöitä on vuosien varrella 

useita ja intentioita myös. Päätökset kokoelmien teoksista tekevät subjektiiviset ihmiset, jonka vuoksi 

yksittäisten henkilöiden taidemaku osaltaan vaikuttaa kokoelmien muokkautumiseen.298 Uudet taide-

hankinnat on valittava tarkasti, jotta ne täydentävät kriteerien mukaisesti museon olemassa olevia 

kokoelmia.299 Kriteerejä teoksien valinnalle voivat olla esimerkiksi niiden helposti lähestyttävyys ja 

puhuttelevuus.300  

Tutkielmaa varten laaditun kyselytutkimuksen vastauksista nousee esille kysymys mahdollisen Tove 

Jansson -teemaisen museon kokoelmasta. Tampereen Muumimuseolla koetaan olevan ainutlaatuinen, 

puoleensavetävä Janssonin muumiteosten kokoelma.301 Toimiakseen, tarvitsisi myös Tove Jansso-

nille omistettu museo varteenotettavan kokoelman. Vastauksissa nousi vahvasti esillä ajatus siitä, että 

 
288 Kostet 2007, 142. 
289 Ahlfors & Honkasalo 2019, 24. 
290 Katso luku 3.7. Toiminnan edellytyksenä rahoitus ja resurssit. 
291 Finlex 2019. Museolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314. 
292 Pettersson 2008, 43. 
293 Ahlfors & Honkasalo 2019, 12. 
294 Pettersson 2008, 40. 
295 Pettersson 2008, 43. 
296 Ahlfors & Honkasalo 2019, 26.  
297 Pettersson 2008, 42–43. 
298 Pettersson 2008, 40–41. 
299 Ahlfors & Honkasalo 2019, 26. 
300 Ibid. 
301 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314
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muumien koetaan olevan näkyvästi esillä jo Tampereen Muumimuseossa, eikä toiselle vastaavalle 

nostatukselle ole tarvetta.302 Jansson itse koki peittyneensä muumien suosion alle.303  

Uuden museon kokoelmalla olisi mahdollisuus keskittyä Tove Janssonin muuhun taiteelliseen uraan. 

Tämä onnistunee Tove Janssonin tuhansia teoksia kattavan tuotannon avulla, joka on laaja ilman 

muumejakin.304 Janssonin tuotantoon kuuluu öljymaalauksia, kuten 1930-luvun surrealistishenkisiä 

sekä 1950-luvun modernistisia ja 1960–70-lukujen abstrakteja teoksia.305 Suurin osa Janssonin maa-

lauksista esittää joko sisätiloja, asetelmia tai maisemia, joissa merellä ja saarilla on keskeinen merki-

tys. Jansson tunnetaan myös kirjankuvituksistaan, seinämaalauksistaan sekä näytelmäpuvustuksis-

taan.  Lisäksi Jansson on työstänyt poliittista satiiria Garm -lehteen erityisesti 1930–1940-luvuilla.306 

Nämä Janssonin pilapiirustuksien ja kuvituksien aiheet toisen maailmansodan tapahtumista, sodan-

vastaisuudesta ja luonnonsuojelullisista kysymyksistä ovat universaaleja ja puhuttelevat vielä tänäkin 

päivänä.307  

Tove Janssonin taiteen tunnettuus on kasvanut viime vuosina. Tunnettuus näkyy muun muassa siinä, 

kuinka hyvin henkilön nimi muistetaan ja tunnistetaan.308 Tove Janssonin taiteilijuus on tullut tutum-

maksi uusille ihmisille sekä tietoisuus hänestä ja hänen taiteestaan on kasvanut.309 Usein taiteilijan 

tunnettuus vaikuttaa taiteilijan myynnissä olevien teoksien hintoihin. Näin on käynyt myös Tove 

Janssonille. Tämä on ongelmallista kokoelman keräämisen kannalta. Jos Tove Jansson -teemainen 

museo haluttaisiin perustaa ilman olemassa olevaa kokoelmaa, alkusijoitus Janssonin taiteeseen kes-

kittyvään kokoelmaan nykyisillä markkinoilla olisi pakosta suuri, sillä Janssonin teoksien hinnat liik-

kuvat kymmenissä tuhansissa euroissa.310 Hinnan lisäksi olisi vaivalloista saada kerättyä kattava ko-

koelma kuvaamaan taiteilijan uraa ja teoksia kokonaisvaltaisesti, sillä niitä on kerrallaan vain rajoi-

tetusti myynnissä. Vapaiden markkinoiden sijaan teokset ovat yksityisissä kokoelmissa ja arkistoissa 

sekä museoissa, kuten Helsingin taidemuseossa sekä Muumimuseossa.311 Tiedettävästi suurin Tove 

Janssonin taiteen kokoelma on Moomin Charactersin hallussa, sillä yrityksen johtajan mukaan 

 
302 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
303 Leppänen 2022. Museonjohtaja Tuula Karjalainen toi Helsinkiin nähtäväksi merkittävien naistaiteilijoiden teoksia, 

mutta häntä väheksyttiin ”helmikanaksi”, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000008728597.html?share=3407042d3075ebd16391f989fa648571. 
304 Kivi 1998, 15–16. 
305 Ateneumin taidemuseo. Esittelyteksti Tove Jansson -näyttelyyn, Ateneumin taidemuseo. https://ateneum.fi/naytte-

lyt/tove-jansson/.  
306 Kruskopf 1992, 113–144. 
307 Karjalainen 2013, 56–63, 123. 
308 Laaksonen 2017. Usko tai älä - tunnettuus on markkinoinnin tärkein mittari, Markkinointi & Mainonta. 

https://www.marmai.fi/blogit/lammolla_laaksonen/usko-tai-ala-tunnettuus-on-markkinoinnin-tarkein-mittari-6669285. 
309 Katso 2.3. Ajankohtainen Tove Jansson. 
310 Katso 2.3. Ajankohtainen Tove Jansson. 
311 Kivi 1998, 15–16. 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008728597.html?share=3407042d3075ebd16391f989fa648571
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008728597.html?share=3407042d3075ebd16391f989fa648571
https://ateneum.fi/nayttelyt/tove-jansson/
https://ateneum.fi/nayttelyt/tove-jansson/
https://www.marmai.fi/blogit/lammolla_laaksonen/usko-tai-ala-tunnettuus-on-markkinoinnin-tarkein-mittari-6669285


34 
 

”Omistamme yhden maailman merkittävimmistä pohjoismaisen kuvitustaiteen kokoelmista ja tuhan-

sia Tove Janssonin töitä.”312 

Kyselytutkimuksessa esille nousi kysymys siitä, mistä kokoelma museoon saataisiin.313 Tähän kysy-

mykseen vastaus saattaisi löytyä juuri Moomin Charactersin kokoelmasta. Yhtiö on aiemminkin ollut 

kiinnostunut museoimaan Tove Jansson -kokoelmansa.314 Jos Moomin Characters olisi tulevaisuuden 

mahdollisessa museoprojektissa mukana, toimisi museon pohjana yhtiön hallinnoima kokoelma. 

Tällä hetkellä se on esillä Moomin Charactersin toimistolla Salmisaaressa, mutta museon toteutuessa 

teokset pääsisivät julkisemmin ja pysyvämmin näkyville.  

 

3.4. Yhteiskunnallisesti merkittävä museoteema 

Julkisena tilana museoinstituution rooli on toimia areenana demokraattiselle keskustelulle ja heijastaa 

ajankohtaisia asioita ja arvomaailmoja yhteiskunnassa.315 316 Erilaisten aihealueiden arvostuksen 

kasvu on luonut tarpeita eri teemaisten317 museoiden perustamiselle.318 319 

Paikalliseen ja kansalliseen historiaan keskittyneitä museoita avattiin 1900-alussa, kun itsenäistyvä 

Suomen kansakunta oli muotoutumassa.320 Tuolloin avattiin muun muassa Mannerheim-museon kal-

taisia kansallisesti merkittäville henkilöille omistettuja henkilöhistoriallisia museoita.321 Henkilöhis-

toriallisissa museoissa on kyse yhden tai kahden henkilön valtakunnallisesta kunnianosoituksesta ja 

muistamisesta.322 Henkilöhistoriallinen museorakennus heijastaa yhteisöllistä halua pitää kiinni jon-

kun henkilön muistosta ja antaa tälle halulle konkreettinen ilmaus tietyssä fyysisessä sijoituspai-

kassa.323 324 Myös Tove Janssonille omistettu museona toimisi henkilöhistoriallisena museona. 

Museo ei kuitenkaan keskittyisi vain henkilöhistoriaan, sillä Tove Jansson on monitahoisempi ilmiö. 

Tämä näkyy Tove Janssonin liputuspäivänä. Liputtaminen 9. elokuuta on kunnianosoitus Tove 

 
312 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
313 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
314 Katso 1.4. Kuopattu Tove Jansson -museohanke. 
315 Anna Hyltzen kirjallinen tiedonanto tekijälle 8.3.2019. 
316 Kaitavuori 2007, 285. 
317 Teemalla kuvataan mihin aihealueeseen museo keskittyy. 
318 Rönkkö 2007, 79–85. 
319 Jokinen 2011, 4, 50. 
320 Heinonen 1981, 28. 
321 Jokinen 2011, 4. 
322 Jokinen 2011, 4, 50. 
323 Rigney 2005, 21. 
324 Rönkkö 2007, 70. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
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Janssonia kohtaan, mutta silloin juhlistetaan Tove Janssonin lisäksi laajemmin suomalaista taidetta. 

Uusi museo toimisi kunnianosoituksena ja muistona edesmenneestä taiteilijasta, mutta uskon, että sen 

olisi myös mahdollista olla suurempi temaattinen kokonaisuus. Aiemmassa luvussa toin esille erilai-

sia Tove Janssonin -teemaisia näyttelyitä (liite 2. Tove Janssonin näyttelyt).325 Niiden moninaisista 

aiheista voi päätellä taiteilijaa olevan mahdollista esitellä moniteemaisesti. Kokoelma kuitenkin mää-

rittelee laajalti museon sisällön. Jos museon kokoelma pohjautuisi Moomin Charactersin olemassa 

olevaan Tove Jansson -kokoelmaan, olisi se teemoiltaan kuvataidepainotteinen.  

Janssonin koetaan olevan tärkeä henkilö Suomen historiassa monella tapaa. Taiteen ja kirjallisuuden 

lisäksi hän edustaa suomalaisuutta ja suomenruotsalaisuutta. Eräs kyselytutkimuksen vastaaja koki, 

että uusi museo voisi nostaa suomenruotsalaisuutta monipuolisena ilmiönä, Suomen kulttuurielämän 

rikastajana.326 Moomin Charactersin ajatuksena onkin, että mahdollinen museo voisi esitellä yhden 

taiteilijan ohella laajemmin pohjoismaista kuvataidetta ja näin mahdollistaa pohjoismaisesta kulttuu-

rista oppimisen.327 328 

Susanna Petterssonin mukaan on olennaista pohtia museon asemoitumista yhteiskunnassa.329 Historia 

ei ole muuttumatonta. Kullakin sukupolvella on omat historialliset kiintopisteensä, joihin samaistua 

ja joista ammentaa. Myös 2020-luvulla avattavat museot edustavat omaa aikaansa ja heijastelavat 

ajankohtaisia teemoja ja puheenaiheita. Naispuolisten taiteilijoiden asema ja näkyvyys on ollut jo 

pidemmän aikaa tärkeä tutkimuksen aihe taidekentällä.330 Sukupuoli nousi esille myös kyselytutki-

muksen vastauksissa. ”Suomessa ei juurikaan ole erikoismuseoita naistaiteilijoille -tai vaikuttajille, 

onko ainuttakaan?”331 Tove Jansson -teemainen museo vastaisi tähän tarpeeseen esittelemällä moni-

puolisen naispuolisen taiteilijan, sillä niitä on jopa kansainvälisellä mittapuulla vähän.332 Tove Jans-

son -teemainen museo liittyisi muun muassa Frida Kahlolle333, Georgia O'Keeffelle334 ja Yayoi Kusa-

malle335 omistettujen museoiden joukkoon. 

 
325 Katso luku 2.4. Tove Jansson trendaavana näyttelyteemana. 
326 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
327 Bäckgren 2020. Moomin Characters muuttaa uusiin tiloihin Helsingissä – ”Saimme juuri sen, mitä halusimme”, Hel-

singin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f.  
328 Bäckgren & Pajuriutta, 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
329 Pettersson 2009, 31. 
330 Katso Parker & Pollock 1981. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. 
331 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
332 Museoiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.  
333 Katso Museo Frida Kahlo s.a. The Blue House. https://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/. 
334 Katso O'Keeffe Museum s.a. Georgia O'Keeffe Museum. https://www.okeeffemuseum.org/. 
335 Katso Yayoi Kusama Museum s.a. About Museum. https://yayoikusamamuseum.jp/en/about/museum/. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/
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Kiinnostus Janssonin elämää ja elinympäristöä kohtaan on saanut yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. 

Avoimesti Tuulikki Pietilän kanssa elänyt Jansson on monella tapaa tärkeä Suomen seksuaalivähem-

mistöjen historiassa. Hän oli biseksuaalinen aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli laitonta ja sitä pi-

dettiin sairautena.336 Jansson rakastui vastapuoleen aina ihmisenä, eikä kokenut sukupuolta merkittä-

väksi.337 Queer-teemat, kuten yksilön vapauden ja koskemattomuuden arvostaminen ovat läsnä Jans-

sonin taiteessa ja kirjoissa.338 339 Muumeihin perehtyneen tutkija Boel Westin mukaan ”Tove Jansso-

nin henkilöhahmot, niiden nimet, kuvaukset ja käsitteet, ovat antaneet meille välineitä oman todelli-

suutemme kuvaamiseen, iästä, sukupuolesta ja kulttuuritaustasta riippumatta.” Janssonin kirjoissa 

pohditaan tärkeitä teemoja, kuten yksinäisyyttä, erilaisuutta sekä oman identiteetin löytämistä.  

Identiteetin rakentaminen ja vahvistaminen on museoiden yksi kulttuurinen ja sivistyksellinen pää-

määrä.340 Jansson on palkittu seksuaalivähemmistöjen eteen tehdystä uraauurtavasta työstä.341 Jans-

soniin perehtynyt tutkija Tuula Karjalainen uskookin Janssonin olevan erittäin tärkeä esikuva mo-

nelle.342 Uudella museolla olisi potentiaalia toimia identiteetin rakentajana ja positiivisena vahvista-

jana muun muassa seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Näkyvyys yhteiskunnassa museon muodossa 

saattaisi kannustaa keskustelemaan lisää seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Museolla olisi mah-

dollisuus vaikuttaa asenteisiin ja tehdä sille osoitettua sivistystyötä edistämällä suvaitsevaisuutta.343 

Museoon mennään inspiroitumaan ja koen, että Tove Jansson -teemaiselle museolla olisi siihen hyvät 

lähtökohdat. 344  

 

3.5. Tovemainen saavutettava museosijainti 

Museo on julkinen tila ja kansalaisille kulttuuripalveluja tarjoava instituutio, jonka tulee olla saavu-

tettava.345 Saavutettava museo huomioi erilaisia käyttäjäryhmiä tasapuolisesti ja pitää huolen, että 

kaikilla on mahdollisuus osallistua sen toimintaan yhdenvertaisesti.346 Saavutettavuuden käsitteellä 

 
336 Seta s.a. Sateenkaarihistoria Suomessa. https://seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarihistoria-suomessa/. 
337 Moomin.com 2020. Pride-viikko täynnä queer-teemaan pohjautuvia luentoja, työpajoja, dokumentteja & musiikki-

esityksiä. https://www.moomin.com/fi/blogi/pride-viikko-taynna-queer-teemaan-pohjautuvia-luentoja-tyopajoja-doku-

mentteja-musiikkiesityksia/#3e389f02. 
338 Kivi 1998, 23. 
339 Moomin.com 2020. Pride-viikko täynnä queer-teemaan pohjautuvia luentoja, työpajoja, dokumentteja & musiikki-

esityksiä. https://www.moomin.com/fi/blogi/pride-viikko-taynna-queer-teemaan-pohjautuvia-luentoja-tyopajoja-doku-

mentteja-musiikkiesityksia/#3e389f02. 
340 Museot vaikuttajina 2007, 17. 
341 Karjalainen 2013, 278. 
342 Ibid. 
343 Pettersson 2009, 34. 
344 Pettersson 2009, 33. 
345 Kaitavuori 2007, 285. 
346 Kaitavuori 2007, 291. 
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on monta ulottuvuutta. Siihen sisältyy sosiaalinen, taloudellinen, tiedollinen ja kulttuurinen puoli sekä 

rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettava sijainti.347  

Tuotteen tai palvelun saavutettavuus on vaikuttava tekijä kuluttajan ostopäätöksessä.348 Saavutettava 

museotila on esteetön. Tilan esteettömyyden tärkeys korostuu kartoittaessa erilaisten museon käyttä-

järyhmien tarpeita. Suunnittelemalla helppokulkuinen, esteetön tila mahdollistetaan esimerkiksi lii-

kuntarajoitteisten kävijöiden sujuva museovierailu. 

Yksi tärkeimmistä saavutettavuuden aspekteista ovat sujuvat liikenneyhteydet. Voidakseen vierailla 

museossa, tulee sen sijaita paikassa, jonne kävijän on mahdollista matkustaa haluamallaan kulkuvä-

lineellä. Jos museon sijainti on vaikeasti saavutettavissa, luo sijainti esteen museovierailulle ja näin 

ollen kuluttamiselle. Jotta potentiaaliset asiakkaat pääsevät käyttämään palvelua, tulee sijainnin saa-

vutettavuus huomioida jo museon suunnitteluvaiheessa.  Ideaalitilanteessa museo sijaitsee liikenteen 

solmukohdassa, jossa erilaiset yhteydet on huomioitu. Museolle on toimivat julkiset liikenneyhteydet 

ja alueelta on varattu riittävästi parkkipaikkoja autoille sekä tilausliikenteelle. Aina tämä ei ole kui-

tenkaan mahdollista, ja kompromisseja sijainnin suhteen täytyy tehdä. Joudutaan päättämään, vali-

taanko keskeinen sijainti, joka palvelee erityisesti julkisin liikennevälinein liikkuvia päiväturisteja vai 

päädytäänkö kaukaisempaan sijaintiin, mikä saattaa vaatia kävijältä auton käyttömahdollisuutta.349 

Mikä olisi Tove Janssonille omistetulle museolle toimiva sijainti? Moomin Charactersin suunnitel-

lessa aktiivisesti museota, oli ajatuksena sijoittaa museo Helsinkiin.350 Yhtiön toiminta on keskittynyt 

Helsinkiin, joten yhtiön olisi helpompi hallinnoida lähellä sijaitsevaa museota. Lähdin tekemään tut-

kielmaa siitä näkökulmasta, että mahdollinen museo tulisi juuri Helsinkiin. Kyselytutkimuksen vas-

taajista 63 % koki, että Helsinki olisi hyvä sijainti museolle.351 352 Vastausta perusteltiin sillä, että 

Tove Jansson asui koko ikänsä ja työskenteli pitkälti Helsingissä, minkä vuoksi kotikaupunki olisi 

looginen sijainti museolle.353 Helsingistä löytyy myös kävijäpotentiaalia museolle, sillä pääkaupun-

kiseudulla asuu yli miljoona ihmistä ja monen ulkomaalaisen matkailijan ensi kosketus Suomeen on 

juuri Helsinki. Alueella on toimivat julkiset liikenneyhteydet, mitkä edesauttavat museovieraiden siir-

tymistä paikasta toiseen. Tarkasteltaessa aikaisempia Tove Jansson -teemaisia näyttelyitä voi 

 
347 Kaitavuori 2007, 291. 
348 Hiltunen 2017, 22. 
349 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
350 Katso luku 1.4. Kuopattu Tove Jansson -museohanke. 
351 Kyselytutkimuksen tilasto 2022.  
352 Vastaukset jakaantuivat maantieteellisesti hyvin tasapuolisesti, eikä niistä voinut esimerkiksi päätellä olisivatko hel-

sinkiläiset olleet innokkaampia saamaan museon kotikaupunkiinsa kuin muualla asuvat. 
353 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
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huomata, että ne ovat keskittyneet juuri Helsingin alueelle (liite 2. Tove Janssonin näyttelyt). Tämä 

osoittaa osaltaan sen, että kiinnostusta Janssonia kohtaan alueelta löytyy.  

Vastaajista moni myös kyseenalaisti Helsingin museon sijainniksi. Museohankkeiden menestyminen 

edellyttää kunnan tai kaupungin osallisuutta. Koska museoita ja erilaisia kulttuuripalveluita on alu-

eella paljon, on toimijoiden välinen kilpailu asiakkaista ja rahoituksesta suurta. ”Paikkakuntana tulisi 

toimia joku, jolla on tarve tämänkaltaiselle instituutiolle ja joka on valmis satsaamaan sen perustami-

seen - ja jossa on riittävä kävijäpotentiaali ja ympäristö taloudellisten tavoitteiden saavutta-

miseksi.”354 Tällaisessa kunnassa museo voisi toimia alueen kärkihankkeena.355 Janssonin kotikun-

nan lisäksi, mikä voisi olla soveltuva sijainti museolle? 

Janssonilla oli läheinen suhde mereen. Itämeri toimii vahvana teemana ja inspiraation lähteenä taite-

lijalle.356 Muumeilla on merellinen elämäntapa hyvin samaan tapaan kuin Janssonillakin oli. Läpi 

elämänsä taiteilija vietti paljon aikaa merellä ja saaristossa, kuten Pellingissä Porvoon saaristossa 

sekä isovanhempiensa luona Tukholman edustalla sijaitsevalla Blidön saarella.357 358 Pohdittaessa 

Janssonille omistetun museon sijaintia moni kyselytutkimukseen vastaajista koki tovemaisen merel-

lisen sijainnin olevan omiaan museolle, sillä se kunnioittaisi Janssonin henkeä ja perintöä.359 Toivot-

tiin, että museo sijaitsisi luonnonläheisellä alueella, jossa kävijä voi pohdiskella ja tuntea olonsa ren-

toutuneeksi, kaukana vilkkaista kaduista, meluisesta ympäristöstä ja kiireisistä ihmisistä.360 Esimerk-

keinä potentiaalisista tovemaisista sijainneista näen Pellingin läheisyydessä sijaitsevat merelliset Lo-

viisan ja Porvoon kaupungit. 

Kyselyssä esitettiin paikoiksi myös muumeista tunnettuja Naantalin ja Tampereen kaupunkeja. Tam-

pere-talossa sijaitseva Muumimuseo esittelee kattavasti Tove Janssonin luomia muumihahmoja. 

Omistamalla Janssonille oma näyttelytila Tampere-talosta olisi Muumimuseolla mahdollisuus tuoda 

esille Janssonin monipuolista taiteilijauraa ja näin avata kävijöille taiteilijasta kokonaisvaltaisempi 

kuva.361 Uudella museoyhteistyöllä olisi mahdollisuus keskittää Jansson-kokoelmat yhteen lokaati-

oon estäen taiteilijaan liittyvän museotoiminnan pirstaloitumisen.362 Tampere on maantieteellisesti 

keskeinen liikenteen solmukohta, ja näin ollen toimiva sijainti museolle. Tove Jansson -teemaisen 

museon Tampere taloon sijoittamisen ongelmaksi saattaisi kuitenkin muodostua rakennuksen 

 
354 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
355 Ibid. 
356 Ahlfors & Honkasalo 2019, 30. 
357 Karjalainen 2013, 138–139. 
358 Kivi 1998, 22. 
359 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
360 Ibid. 
361 Ibid. 
362 Ibid. 
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rajallinen tila. Taiteilijan tuotanto on laaja, kuten myös Moomin Charactersin kokoelma. Olisiko 

Tampere-talossa tälle tilaa? Mihin ei-esillä oleva kokoelma varastoitaisiin? Mutta mikä olisi toimiva 

tila mahdolliselle uudelle museolle? 

 

3.6. Museon tarpeita vastaava tila 

Rakennus voi olla museo omien attribuuttiensa vuoksi, talossa asuneen henkilön takia tai siitä on 

voinut tulla museo sattuman kautta.  Osa museoista toimii uudisrakennuksissa, jotka on suunniteltu 

ja rakennettu museotoimintaa varten. Jotkut toimivat vanhoissa rakennuksissa, joilla on alun perin 

ollut toinen tarkoitus. Historiallisessa rakennuksessa sijaitseva museo on Marja-Liisa Rönkön mu-

kaan yleisin suomalainen museotyyppi.363 Niitä on kolmannes kaikista Suomen museoista.364 Histo-

riaan kytkeytyvässä rakennuksessa sijaitseva museo ei ole museo vain kokoelmaan kuuluvien esinei-

den vuoksi, vaan rakennus itsessään on säästämisen, huolehtimisen ja näkemisen arvoinen.365 Muse-

oksi muutettu rakennus on museoitu, eli se on suojeltu ja sille on annettu uusi tarkoitus.366 Rakennus 

on pelastettu hylkäämiseltä mahdollistamalla sen säilyminen tuleville sukupolville.  

Museoidusta rakennuksesta tulee muistomerkki historialliselle henkilölle, taidekokoelmalle, arkki-

tehtuurille tai historialliselle tapahtumalle tai ajanjaksolle.367 Maurice Halbwachsin mukaan muis-

toilla on taipumus kiinnittyä tiettyihin paikkoihin, joissa on mahdollista vierailla.368 Museorakennus 

toimiikin muistin fyysisenä sijoituspaikkana, muistinpaikkana.369 Muistinpaikalla viitataan proses-

siin, jossa paikasta muodostuu kollektiivisten muistojen ja historiallisten merkityksien keskipiste.370 

Muistinpaikat tarjoavat yhteisiä puitteita menneisyyden omaksumiselle, sillä ne muistuttavat olemas-

saolollaan menneisyydestä ja auttavat muodostamaan yhteisön kulttuurisen viitekehyksen.371 

Seurasaaren ulkomuseo toimii hyvänä esimerkkinä museoiduista rakennuksista. Museoalueella on 

useita säilyttämisen arvoisia rakennuksia, kuten aittoja, torppia ja taloja. Rakennukset on siirretty 

alueelle ympäri Suomea, mutta ne ovat säilyttäneet alkuperäisen olemuksensa. Olemassaolollaan ne 

 
363 Rönkkö 2007, 90 
364 Ibid. 
365 Young 2007, 59. 
366 Ibid. 
367 Ibid. 
368 Rigney 2005, 21. 
369 Rönkkö 2007, 70. 
370 Muistinpaikan ei tarvitse olla monumentti tai paikka, se voi olla myös jokin esine tai teksti. / Rigney 2005, 18. 
371 Rigney 2005, 18. 
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toimivat 1600–1800-lukujen historiallisina muistinpaikkoina. Ne tuovat menneisyyden tähän päivään 

muistuttaen meitä historiallisesta ajanjaksosta ja erilaisesta suomalaisesta elämäntavasta. 

Ulkomuseoissa rakennukset ovat pääosassa, mutta kotimuseoissa keskipisteessä ovat ihmiset. Koti-

museo esittelee niissä asuneen historiallisen henkilön. Ulkomuseon tavoin, myös kotimuseo toimii 

fyysisenä muistinpaikkana. Se sisältää henkilön elämäntarinan, henkilökohtaisia esineitä ja kodin tun-

nun. Kotimuseona voi toimia esimerkiksi syntymäkoti, työtila tai henkilöhistoriallisesti merkittävä 

paikka.372 Mannerheim-museo ja presidentti Urho Kekkoselle omistettu Tamminiemi ovat Helsin-

gissä sijaitsevia kotimuseoita. 

Ihanteellinen tila Janssonin kotimuseoksi olisi jokin Janssonin kodeista tai muu taiteilijalle merkittävä 

sijainti. Tämä nousi myös kyselytutkimuksessa vahvasti esille, sillä Tove Janssonin koetaan olevan 

parhaimmillaan paikoissa, joissa hän on asunut.373 Mietittäessä mahdollista tilaa Tove Jansson -koti-

museolle, esille nousee muutamia vaihtoehtoja. Lapsuutensa Tove Jansson asui perheensä kanssa 

kerrostaloasunnossa Katajanokalla, josta Janssonit muuttivat pois vuonna 1933 Toven ollessa 19-

vuotias. Kotimuseoissa alkuperäinen sisustus ja esineistö pyritään säilyttämään mahdollisimman tar-

kasti.374 Katajanokan asunnossa tätä ei olisi enää mahdollista toteuttaa, sillä siellä ei perheen aikaista 

esineistöä enää ole. Tämän johdosta tilan tarkka replikoiminen kotimuseoksi voisi osoittautua haas-

teelliseksi. Tavallisimmin kotimuseot ovat erillisiä rakennuksia, kuten omakotitaloja, kartanoita tai 

mökkejä.375 Museon perustaminen Katajanokalle kerrostaloasuntoon olisi saavutettavuuden, esteet-

tömyyden ja tilan rajallisen koon vuoksi vaikea projekti. Museon vaatiman tilan suuruus ei ole tie-

dossa, mutta koska Moomin Charactersin Jansson-kokoelma kattaa tuhansia teoksia, tarvitsisi museo 

oletettavasti kerrostaloasuntoa suuremman tilan.376 377 

Katajanokan jälkeen Janssonit muuttivat Lallukan taiteilijakotiin, jossa Tove Jansson asui ja työsken-

teli vanhempiensa kanssa aina vuoteen 1942 asti.378 Lallukka on kuvataiteilijoiden, säveltaiteen ja 

näyttämötaiteen harjoittajien käyttöön omistettu ateljeetila.379 Noin 4600 neliömetrin taitelijakodissa 

on yhteensä 56 huoneistoa.380 Kokonsa puolesta Lallukassa olisi ihanteellinen esittelemään mittavan 

 
372 Ahlfors & Honkasalo 2019, 14. 
373 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
374 Kransman 2021. Kotimuseo, kulttuurimuseo. Mannerheim-museo. https://www.mannerheim-museo.fi/fi/ajankoh-

taista/blogi/kotimuseo-kulttuurimuseo/. 
375 Ibid. 
376 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
377 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
378 Kivi 1998, 13. 
379 Lallukan taiteilijakoti s.a. Historia. https://taiteilijakoti.fi/historia/.  
380 Lallukan taiteilijakoti s.a. Asukkaaksi. https://taiteilijakoti.fi/asukkaaksi/.  
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taiteilijauran tehneen Janssonin taidetta. Mutta koska rakennus on edelleen taiteilijoiden aktiivisessa 

käytössä, ei se ole varteenotettava vaihtoehto Tove Jansson -teemaisen museon tilaksi. Janssonien 

lisäksi taiteilijakoti on tarjonnut kodin kymmenille taiteilijoille vuodesta 1933 lähtien. Olisi siis vai-

kea perustella miksi tilaan tulisi perustaa juuri Tove Jansson -teemainen kotimuseo. Miksi museota 

ei omistettaisi esimerkiksi talossa myös asuneille Marcus Collinille, Ester Heleniukselle, Eero Neli-

markalle, Kuutti Lavoselle, Ellen Thesleffille tai Venny Soldan-Brofeltille?381  

Tove Janssonin pitkäaikaisimpana kotina toimi Ullanlinnankadulla sijaitseva ateljeeasunto, jonne 

Jansson asettui asumaan kesällä 1944.382 383 Ylimmässä kerroksessa sijaitseva asunto toimi taiteilijan 

rauhallisena työskentelytilana vuosikymmenien ajan.384 Asuntoon kuuluu avara ja valoisa ateljeetila 

sekä vaatimaton makuukamari.385 Samassa rakennuksessa sijaitsi Janssonin elämänkumppanin graa-

fikko Tuulikki Pietilän työskentelytila.386 Asuntojen väliä pääsi kulkemaan ullakkokäytävää pitkin.387  

Ateljeetila nousi kyselytutkimuksessa suosituimmaksi ehdotukseksi museon sijainnille. Stephen Ban-

nin mukaan museotila saavuttaa kokonaisvaltaisen uskottavan eheyden historiallisesti autenttisessa 

miljöössä.388 Asunto on jätetty taiteilijan kuoleman jälkeen koskemattomaksi, joten museona se toi-

misi autenttisena miljöönä, jossa Janssonin esineistö on omassa kontekstissaan.389 Vierailu tarjoaisi 

yleisölle aidon ja eheän kokemuksen. Janssonin ateljee sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingissä. Au-

tenttinen ja sijainniltaan oivallinen tila voisi hyvin toimia kotimuseona, mutta sillä on ongelmansa. 

Katajanokan asunnon tavoin kerrostalossa sijaitseva tila on vaikeasti saavutettavissa ja hankalasti 

muutettavissa esteettömäksi. Lisäksi tilaan olisi vaikea sovittaa museotoimintaan tarvittavia toimin-

toja. Mistä löytyisi tilat näyttelyille, henkilökunnalle, kokoelman varastoinnille, lipunmyynnille, na-

rikoille ja wc-tiloille sekä mahdolliselle myymälätilalle?  

Tilaratkaisuksi kyselytutkimuksessa nousi ajatus siitä, että Tuulikki Pietilän asunnon voisi yhdistää 

Janssonin ateljeehen. Asunnot kuitenkin sijaitsevat eri puolilla rakennusta ja käytävä asuntojen väliltä 

on suljettu ja niiden välille on rakennettu ullakkoasuntoja.390 Mahdollisten muiden asuntojen yhdis-

täminen Janssonin ateljeehen voisi olla myös vaihtoehto. Tilat kuitenkin sijaitsevat tavallisessa ker-

rostalossa, jolloin nykyisten asukkaiden mahdolliset eriävät mielipiteet tulisi myös huomioida.  

 
381 Lallukan taiteilijakoti s.a. Asukkaaksi. https://taiteilijakoti.fi/asukkaaksi/. 
382 Karjalainen 2013, 88–89.  
383 Kivi 1998, 13. 
384 Ibid. 
385 Karjalainen 2013, 89. 
386 Ibid. 
387 Ibid. 
388 Bann 1984, 83–84. 
389 Karjalainen 2013, 206.  
390 Ibid. 
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Nykyisin ateljee on yksityisasunto ja sinne pääsee vain Janssonin perikunnan luvalla oppaan joh-

dolla.391 Asuntoon vierailemaan päästetään rajoitetun kokoisia vierailijaryhmiä vuodessa korkeintaan 

15 kappaletta. 392 Ateljeeasunto on jätetty tarkoituksellisesti koskemattomaksi, eikä tilaa hallinnoiva 

perikunta tahdo tehdä tilaan virallisen museotoiminnan vaatimia muutoksia.393 Tarvittavat muutokset 

saattaisivat muuttaa autenttista Tove Janssonin muistinpaikkaa peruuttamattomasti. 

Tovemainen sijainti394 olisi omiaan Janssonille omistetulle museolle, sillä taiteilija koki omaavansa 

vahvan siteen mereen ja saaristoon.395 Tove Janssonin nuoruudessa perheellä oli Pellingissä Porvoon 

saaristossa kesämökki.396 Alueesta tuli Janssonin vakituinen kesänviettopaikka ja Pellingin saariston 

alue olikin yksi Janssonin elämän tärkeimmistä paikoista.397 Erityisen tärkeäksi siellä muodostui 

Klovharun kallioluoto ja siellä sijainnut mökki.398 Siellä Tove Jansson ja Tuulikki Pietilä asuivat ke-

sät aina vuoteen 1991 asti.399 Kyselytutkimuksen vastauksissa nousi esille ajatus siitä, että sijoitta-

malla museon saaristomiljööseen meren äärelle, kunnioittaisi se Janssonin henkeä. Jotkut vastaajista 

näkisivät museon mieluusti juuri Klovharun saarella. Nykyisin mökki on yksityisomistuksessa, sillä 

Jansson lahjoitti mökin Pellinge Hembygdsförening -kotiseutuyhdistykselle, joka huolehtii paikan 

ylläpidosta ja säilymisestä ennallaan.400 Vaikka meri ja saaristo olivat rakkaita Janssonille, olisi si-

jaintina saari museolle haastava. Saaren maasto on vaikea kulkuinen, rantautumismahdollisuudet ovat 

rajalliset ja kalliot voivat olla liukkaita.401 Klovharu ei olisi esteetön, eikä se soveltuisi liikuntarajoit-

teisille kävijöille.402 Saarella vierailu on mahdollista kesäisin järjestettävän vierailuviikon aikana.403 

Laajamittainen turismi ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, sillä saaren luonto on herkkää ja siellä pesii 

paljon lintuja.404 Pellinge Hembygdsförening -kotiseutuyhdistys vuokraa saaren mökkiä 

 
391 Wallenius 2017. Tove Jansson loi muumit kylmässä tornissa keskellä Helsinkiä – nuori taiteilija yritettiin useasti 

häätää moraalittoman elämänmenon takia, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9875054. 
392 Ibid. 
393 Wallenius 2017. Tove Jansson loi muumit kylmässä tornissa keskellä Helsinkiä – nuori taiteilija yritettiin useasti 

häätää moraalittoman elämänmenon takia, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9875054. 
394 Katso luku 3.5. Tovemainen saavutettava museosijainti. 
395 Kivi 1998, 22. 
396 Ibid. 
397 Karjalainen 2013, 206.  
398 Ibid. 
399 Kivi 1998, 22. 
400 Pellinge Hembygdsforening 2022. Klovharun. https://www.pellingehembygdsforening.fi/fi/klovharun/.  
401 Pellinge Hembygdsforening 2022. Klovharun vierailuviikko. https://www.pellingehembygdsforening.fi/fi/klovha-

run/klovharun-vierailuviikko/.  
402 Ibid. 
403 Pellinge Hembygdsforening 2022. Klovharun. https://www.pellingehembygdsforening.fi/fi/klovharun/.  
404 Pellinge Hembygdsforening 2022. Klovharun vierailuviikko. 
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residenssitoimintaa varten muutamalle taitelijalle kerrallaan.405 Mökki on siis aktiivisessa käytössä, 

eikä näin ollen sopiva vaihtoehto museolle.  

Tove Janssoniin liittyvillä henkilöhistoriallisilla rakennuksilla ei ole nähdäkseni edellytyksiä yksi-

nään toimia kotimuseona ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Rajoitteita toiminnalle muodos-

tavat muun muassa tilojen koko, nykyinen käyttötarkoitus sekä ongelmat saavutettavuuden ja esteet-

tömyyden suhteen. Tästä johtuen museon olisi hankala toimia kotimuseokonseptilla, mutta sen olisi 

mahdollista olla taiteilijamuseo. Taiteilijamuseo on eräänlainen taiteilijan elämäntyölle omistettu mo-

numentti, jossa työ ja elämä sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.406  Taiteilijamuseo voi olla kotimu-

seo, mutta kotimuseoista eroten taiteilijamuseo voi sijaita myös tilassa, johon taiteilijalla ei ole hen-

kilökohtaista yhteyttä.  

Taiteilijan kotona tai ateljeessa sijaitseva taiteilijamuseo keskittyy esittelemään taiteilijan tuotannon 

lisäksi kaikkea esineistöä, jota hän on elinaikanaan hankkinut.407 Museokokoelma sisältää usein tai-

teilijan taideteoksia sekä yleensä runsaasti henkilökohtaista jäämistöä. Suomalaisia taiteilijamuseoita 

ovat muun muassa Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola, Emil ja Alice Wikströmin Visavuori, Pekka ja 

Maija Halosen Halosenniemi sekä Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen Hvit-

träsk.408  

Kodin tai ateljeen lisäksi taiteilijamuseo voi toimia kahden tyyppisessä tilassa; uudisrakennuksessa 

tai museoksi muutetussa, olemassa olevassa rakennuksessa.409 Muutos taiteilijoiden kotona sijaitse-

vista museoista muihin tiloihin kertoo osaltaan yhteiskunnallisesta muutoksesta ja kaupungistumi-

sesta. Erillistaloissa asuminen on vähentynyt ja kerrostaloasuminen yleistynyt, mikä on oletettavasti 

hankaloittanut taiteilijoiden kotien avaamista museoiksi. Edellä mainitut kotimuseoina toimivat tai-

teilijamuseot ovat olleet avoinna 1950–80-luvuilta lähtien.410 Uudisrakennuksissa sijaitsevat taiteili-

jamuseot ovat usein uudempia, muun muassa vuodesta 2005 avoinna on ollut Bernin Paul Kleelle 

omistettu Zentrum Paul Klee, ja vuonna 2017 avautunut Tokion Yayoi Kusama Museum taiteilijan 

itsensä perustamana.411 412 

 
405 Pellinge Hembygdsforening 2022. Klovharun vuokraviikot. https://www.pellingehembygdsforening.fi/fi/klovha-

run/klovharun-vuokraviikot/.  
406 Pettersson 2009, 20. 
407 Ibid. 
408 Katso Lindqvist, Leena & Ojanen, Norman 2006. Taiteilijakoteja. 
409 Peltonen 1981, 11. 
410 Lindqvist, Leena & Ojanen, Norman 2006. 63, 86–87, 151, 171. 
411 Bern.com s.a. Zentrum Paul Klee. https://www.bern.com/en/detail/zentrum-paul-klee. 
412 Yayoi Kusama Museum s.a. About Museum. https://yayoikusamamuseum.jp/en/about/museum/. 
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Museoiden on pystyttävä vastaamaan kulttuurikentän kilpailuun ja osattava hyödyntää teknologisia 

saavutuksia tuottaakseen kävijöille kokonaisvaltaisia elämyksiä. Pitkällä tähtäimellä suunniteltavien 

rakennusteknisten ja teknologisten valmiuksien tärkeys korostuu 2020-luvulla.  Rakennettaessa uutta, 

voi tilan suunnitella kauttaaltaan museon tarpeita vastaavaksi, jolloin olemassa olevat rakenteet eivät 

aiheuta rajoitteita. Uudisrakennuksessa sijaitsevan Tove Jansson -teemaisen museon olisi mahdollista 

olla edelläkävijä ja ennakoida, millaiset tilat tulevaisuuden museo tarvitsee.  

Guggenheim-projekti osoitti, ettei Helsingin keskustaan ole helppoa rakentaa uutta museoraken-

nusta.413 Mutta mitä jos Tove Jansson -teemainen museo hyödyntäisi jo olemassa olevaa tilaa? Mu-

seon voisi sijoittaa rakennukseen, joka on käynyt alkuperäiseen tehtäväänsä sopimattomaksi tai muu-

toin tarpeettomaksi.414 Museotoiminnan kautta rakennukselle pääsee avautumaan uusi keskeinen teh-

tävä.415 Saksassa Käthe Kollwitzille on omistettu kaksi museota, jotka sijaitsevat tiloissa, joihin tai-

teilijalla ei ollut henkilöhistoriallisia kytköksiä. Vuodesta 1985 avoinna ollut Kölnin Käthe Kollwitz 

Museum sijaitsee vanhassa ostoskeskuksessa ja vuonna 1986 perustettu Berliinin Käthe Kollwitz 

Museum on muuttamassa uusiin tiloihin entiseen teatterirakennukseen.416 417 

Museokäyttöön valitaan säilyttämisen arvoisia rakennuksia, kuten entisiä tehtaita, meijereitä ja kou-

luja.418 Museona toimiessaan vanhat, usein arvokkaat, rakennukset saavat niiden edellyttämää am-

mattimaista hoitoa.419 Hyödyntämällä vanhaa vältytään myös uudisrakennusinvestoinnilta.420 Il-

maista vanhan rakennuksen hyödyntäminen ei kuitenkaan ole, päinvastoin. Vanhan rakennuksen kun-

nostaminen ja modernisoiminen museotoimintaa voi olla hintava ja aikaa vievä projekti.  

Museorakennuksella on oma erikoisluonteensa ja tilatarpeensa, jonka vuoksi mikä tahansa rakennus 

ei tehtävään sovellu.421 Sen tulee olla toiminnallinen, turvallinen, esteetön ja saavutettava tila.422 Van-

hoissa rakennuksissa käyttöarvoa voivat vähentää monet rakennusteknilliset ja -historialliset sei-

kat.423 Tilan täytyy toimia käyttökelpoisena museorakennuksena, mutta siinä tulee ottaa huomioon 

vanhan rakennuksen suojelukysymykset sekä restauroinnista huolehtiminen.424 Museoesineiden säi-

lyvyys on taattava niin ilmastointi-, valaistus-, kosteus-, murtosuojaus- kuin palosuojaus-

 
413 Katso luku 3.2. ”Tulevaisuus on uudenlaisen museon”. 
414 Salo 1981, 5. 
415 Ibid. 
416 Kollwitz s.a. Visit. https://www.kollwitz.de/en/visit. 
417 Käthe Kollwitz Museum Berlin s.a. Museum. https://www.kaethe-kollwitz.berlin/museum/. 
418 Lilius 1981, 49. 
419 Salo 1981, 5. 
420 Lilius 1981, 49. 
421 Peltonen 1981, 10. 
422 Peltonen 1981, 13. 
423 Heinonen 1981, 45. 
424 Lilius 1981, 49. 

https://www.kollwitz.de/en/visit
https://www.kaethe-kollwitz.berlin/museum/
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kysymyksissä.425 Rakennuksen varustelutaso ja tilajäsentelyt ovat tärkeässä roolissa, sillä nykyajan 

museoarkkitehtuurille muunneltavuus on tärkeää.426 427 Vaihtuvat näyttelyt haastavat museoraken-

nusta, sillä niiden ripustukset vaativat erilaisia tilaratkaisuja, kuten liikuteltavien seinien lisäämistä.428 

Ongelmalliseksi nämä tarpeet muodostuvat silloin, kun museo sijaitsee historiallisesti merkittävässä 

rakennussuojellussa tilassa, jossa tulee huomioida suojelunpiiriin kuuluvat julkisivu, sisätilat ja alku-

peräiset rakenteet.429 Huonejärjestys saattaa olla muuttumaton, sijainti ja liikenneyhteydet vaikeat 

sekä paloteknisten ja muiden turvallisuuskysymysten huomioiminen hankalasti toteutettavissa.430  

Suunniteltaessa museota historialliseen rakennukseen tulee selvittää tilan mahdolliset ongelmat huo-

lellisesti.431 Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström on kertonut432, että Tiina ja Antti 

Herlinin säätiö on tarjonnut entistä Suomen rakennustaiteen museota vuokralle Tove Jansson -tee-

maista museota varten.433 434 Säätiö osti Kaivopuistossa sijaitsevan puuhuvilan vuonna 2020 tarkoi-

tuksenaan kunnostaa tila yleishyödyllistä toimintaa varten.435 436 Rakennus on valmistunut 1800-lu-

vulla ja se on toiminut kouluna ja asuinrakennuksena, ennen kuin siitä tuli vuonna 1956 rakennustai-

teen museo.437 438 Museotoimintaa rakennuksessa ei ole harjoitettu 1980-luvun jälkeen. Toimiakseen 

jälleen kulttuurikäytössä439 vaatii tila laajan peruskorjauksen ja julkisivuremontin, sillä se on päässyt 

 
425 Peltonen 1981, 12–13. 
426 Peltonen 1981, 13. 
427 Aromaa 2018. Tutkija: Amos Rex osoittaa, ettei Guggenheimia tarvita Helsingissä – nyt ulkomaita myöten hehku-

tettu suomalaismuseo avautuu yleisölle, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10375914. 
428 Heinonen 1981, 38. 
429 Lilius 1981, 49. 
430 Heinonen 1981, 45. 
431 Peltonen 1981, 13. 
432 Muita Tove Jansson -teemaiselle museolle tarjottuja tiloja ei Moomin Characters ole paljastanut. Tällä hetkellä mu-

seoprojektin tulevaisuus on epävarma, eikä tiloja museolle etsitä aktiivisesti / Hanna Ahlströmin kirjallinen tiedonanto 

tekijälle 13.11.2020 & 27.1.2022; Bäckgren 2020. Moomin Characters muuttaa uusiin tiloihin Helsingissä – ”Saimme 

juuri sen, mitä halusimme”, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f. 
433 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
434 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
435 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
436 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
437 Arkkitehtuurimuseo s.a. Museorakennus. https://www.mfa.fi/tietoa-meista/museorakennus. 
438 Rimpiläinen 2020. Pahoin rapistunut Kaivopuiston arvohuvila myytiin Herlinien säätiölle, Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006368253.html. 
439 Rakennuskaavan mukaan entisen museon tulee jatkossa toimia kulttuurikäytössä. / Rimpiläinen 2020. Pahoin rapis-

tunut Kaivopuiston arvohuvila myytiin Herlinien säätiölle, Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006368253.html. 
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pahoin rapistumaan vuosikausien saatossa.440 Lisäksi tilat vaatisivat valtavan teknologisen päivityk-

sen nykyaikaista museotoimintaa varten.  

Yksi mahdollinen tila Tove Janssonille omistetulle museolle voisi olla hiljattain museona toiminut 

rakennus. Mikäli arkkitehtuuri- ja designmuseon yhdistyminen toteutuu, muuttavat museot Eteläsa-

tamaan 2020-luvun lopulla.441 Olisiko jompikumpi niiden tyhjilleen jäävistä tiloista soveltuva uudelle 

museolle? Vapautuvat tilat sijaitsevat Kaartinkaupungissa Janssonin kotikaupunginosassa. Siellä si-

jaitessaan museo pääsisi lähelle taiteilijan autenttista elinympäristöä, aivan Ullanlinnankadun ateljeen 

viereen.  

Designmuseo toimii Gustaf Nyströmin suunnittelemassa Brobergska Samskolanin koulurakennuk-

sessa, mikä avautui vuonna 1895.442 Vanhoissa luokkahuoneissa toimiva Designmuseo on ollut ti-

loissa vuodesta 1978 lähtien. Tila ei ole enää alkuperäisessä asussaan, vaan on pelkistetty ja maalattu 

valkoiseksi.443 Rakennuksen uudistaminen koulusta museoksi on suunniteltu huolellisesti ja tila olisi 

näin ollen ”valmis paketti” toimimaan museona tulevaisuudessakin. 

Designmuseon vierestä löytyy Arkkitehtuurimuseon rakennus. Se sijaitsee lähes suoraan Janssonin 

ateljeekodin ikkunan alla. Rakennus on valmistunut tieteellisten seurojen käyttöön vuonna 1899 ja 

museona se on toiminut vuodesta 1981 lähtien.444 Sen on suunnitellut Magnus Schjerfbeck.445 Moo-

min Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkströmin kokee Janssonille omistetun museotilan vaati-

van arkkitehtonista jylhyyttä446.447 Venetsialaisista 1600-luvun palatseista vaikutteita saanutta uusre-

nessanssipalatsia voisikin kuvata juuri jylhäksi, vaikuttavaksi rakennukseksi.448 Eli potentiaaliseksi 

Tove Jansson -teemaiseksi museoksi. 

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon rakennukset saattaisivat olla näyttelyteknisesti toimivia tiloja 

Janssonille omistetulle museolle. Kyseisiä rakennuksia ei kuitenkaan ole alun perin suunniteltu mu-

seotoimintaa varten.449 Rakennuksissa nykyisin toimivat museot haluavat muuttaa niistä ahtaiksi 

 
440 Rimpiläinen 2020. Pahoin rapistunut Kaivopuiston arvohuvila myytiin Herlinien säätiölle, Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006368253.html.  
441 Katso 3.2. ”Tulevaisuus on uudenlaisen museon”. 
442 Lilius 1981, 60. 
443 Lilius 1981, 62. 
444 Arkkitehtuurimuseo s.a. Museorakennus. https://www.mfa.fi/tietoa-meista/museorakennus. 
445 Ibid. 
446 Jylhällä viitataan mahtavuudellaan, karuudellaan, synkkyydellään tms. vaikuttavaa, mahtavaa. Esimerkiksi jylhä 

vuoristo, linnan jylhät muurit. / Suomisanakirja.fi s.a. Jylhä. https://www.suomisanakirja.fi/jylh%C3%A4. 
447 Bäckgren 2020. Moomin Characters muuttaa uusiin tiloihin Helsingissä – ”Saimme juuri sen, mitä halusimme”, Hel-

singin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006594006.html?share=6b3c7dc3ded88fdfa441df40aa7af87f  
448 Arkkitehtuurimuseo s.a. Tietoa meistä. https://www.mfa.fi/tietoa-meista/museorakennus/. 
449 Admuseo.fi s.a. Tietoa museosta. https://www.admuseo.fi/fin-site/tietoa-museosta. 
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käyneiden tilojen vuoksi.450 Olisivatko rakennukset toimimattomia myös Tove Jansson -teemaiselle 

museolle? Vastaisivatko vanhat tilat enää tulevaisuuden taidemuseon vaatimuksia?  

Taidemuseot levittäytyvät usein seiniensä ulkopuolelle.451 Monia sijainteja hyödyntäen on toteutettu 

esimerkiksi Georgia O’Keeffen taiteilijamuseo. Georgia O'Keeffe Museum sijaitsee Santa Fen ja Abi-

quiun kaupungeissa New Mexicon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Erillisistä rakennuksista koostuvassa 

museokompleksissa on näyttelytiloja, kirjasto, arkisto, oppimiskeskus, museokauppa sekä O’Keeffen 

koti ja ateljee.452 Vastaavanlaisesti Tove Jansson -teemainen museo voisi toimia monisijaintisesti 

hyödyntäen sekä Arkkitehtuurimuseon että Designmuseon tilat ja näin luoda avaran museokomplek-

sin. Näihin tiloihin museolle olisi mahdollista suunnitella erilaisia toimintoja sekä yhteensovittaa 

Moomin Charactersin laajat Janssonin- ja pohjoismaisen taiteen kokoelmat. Toimiessaan Kaartinkau-

pungissa museon olisi mahdollista myös ulottaa toimintansa Janssonin ateljeehen järjestämällä siellä 

rajoitetusti opastettuja kierroksia. 

Usein yhtiöt esittelevät hallussaan olevaa taidekokoelmaansa. Julkisesti yhtiö voi esitellä kokoel-

maansa esimerkiksi näyttelytilassa, ilman että on kyse museotoiminnasta. Näin toimii esimerkiksi OP 

Ryhmän Taidesäätiö, jonka kokoelma on esillä Osuuspankin pääkonttorilla Vallilassa. Tällä hetkellä 

Jansson-kokoelma on esillä Moomin Charactersin omissa yksityisissä tiloissa. Jos Tove Jansson -

teemainen museo ei toteudu, voisi Jansson-kokoelma tulevaisuudessa olla kuitenkin näytillä yhtiön 

toimesta nykyistä julkisemmin. 

 

3.7. Toiminnan edellytyksenä rahoitus ja resurssit  

Museon perustaminen vaatii kokoelman, teeman, tilan ja sijainnin lisäksi toimivan rahoituspohjan.  

Rahoitus on tärkeä aspekti museoprojektissa, sillä ilman pääomaa on museota mahdotonta perustaa. 

Museo perustamiseen voidaan käyttää julkista ja yksityistä rahoitusta. Kuka rahoittaisi Tove Jansso-

nille omistetun museon? Olisiko Moomin Characters yhtiöllä mahdollisuutta siihen? Yli 7 miljoonaa 

euroa vuodessa liikevoittoa tekevä yritys oletettavasti omaa riittävät resurssit museon perustamiseen 

ja ylläpitoon tahtotilan ollessa oikea.453 Museon ylläpitäminen ei ole kuitenkaan voittoisaa 

 
450 Museoiden muuttamista vanhoista tiloista uudisrakennukseen tapahtuu harvoin. Näkyvin viimeaikainen muuttaja on 

Amos Anderssonin taidemuseo, joka lopetti museotoiminnan kerrostaloasunnossa sijainneissa näyttelytiloissaan ja ra-

kennutti uuden museon käyttöön alusta loppuun suunnitellun tilan Lasipalatsiin. Uusi museo, Amos Rexin taidemuseo, 

avautui vuonna 2018. 
451 Ahlfors & Honkasalo 2019, 16. 
452 O'Keeffe Museum s.a. Georgia O'Keeffe Museum. https://www.okeeffemuseum.org/.  
453 Asiakastieto 2020. Moomin Characters Oy Ltd. https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/moomin-characters-oy-

ltd/03574042/taloustiedot. 
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liiketoimintaa.454 Museon rakentaminen on hintava, miljoonia euroja maksava projekti. Esimerkiksi 

Tampereelle suunnitteilla oleva Tampereen taidemuseon uudisrakennus tulee kustantamaan arviolta 

23 miljoonaa euroa ja Kansallismuseon lisäosan rakennustyöt 55 miljoonaa euroa.455 456  

Yksi 2010-luvun merkittävin museohanke Helsingissä on ollut vuonna 2018 avautunut Amos Rex -

taidemuseo. Yksityisen Amos Rex taidemuseon rakentamisen rahoitti Föreningen Konstsamfundet -

yhdistys.457 Suurin osa uuden museon rahoitukseen tarvittavista 50 miljoonasta eurosta tuli yhdistyk-

sen sijoitussalkun tuotoista.458 459 Amos Rexin taustalla toimiva säätiö käyttää tavallisesti yleis-

hyödylliseen toimintaan 12–13 miljoonaa euroa vuodessa.460 Käyttämällä 50 miljoonaa museon pe-

rustamiseen, kulutti se neljälle vuodelle yleishyödylliseen toimintaan tarkoitetun rahan yhteen koh-

teeseen.461 Museon perustamispäätöstä tehtäessä on toimijan päätettävä, kuinka tärkeä museohanke 

on organisaatiolle pitkällä tähtäimellä. Onko se taloudellisen panostuksen ja mahdollisten uhrausten 

arvoinen? Olisiko Moomin Characters valmis käyttämään mahdollisesti miljoonia euroja tähän pro-

jektiin? 

Museo voi olla yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Arkkitehtuuri- ja Designmuseohankkeen 

tavoin. Museon perustaminen rakennuskustannuksineen on arvioitu maksavan 150 miljoonaa euroa, 

josta Helsingin kaupunki ja valtio ovat ehdollisesti sitoutuneet kattamaan 30 miljoonaa euroa molem-

mat.462 Loput 70 miljoonaa tulevat yksityisiltä säätiöiltä.463 Tove Jansson -teemaisen museohankkeen 

mahdollisia maksajia voisivat olla Moomin Charactersin lisäksi museon sijaintikunta yhdessä valtion 

kanssa.  

Alkuinvestointi on museon perustamisessa suuri menoerä, mutta se ei yksin riitä. Toimiakseen pitkä-

jänteisesti tulee kulttuuri-instituution saada jatkuvaa rahoitusta museon ylläpitoon saavuttaakseen 

 
454 Kettunen 2019. Amos Rexissä satojen metrien jonot, mutta silti miljoonatappiot – Kysyimme, miten se on mahdol-

lista, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10584411. 
455 Tampereen taidemuseo 2020. Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu etenee. 

https://www.tampereentaidemuseo.fi/tiedotteet/2020/fLSib99jX.html. 
456 Uusi Kansallinen s.a. Tulevaisuuden Kansallismuseo. https://www.uusikansallinen.fi/. 
457 Amos Rex s.a. Mikä Amos Rex? https://amosrex.fi/mika-amos-rex/. 
458 Kettunen 2019. Amos Rexissä satojen metrien jonot, mutta silti miljoonatappiot – Kysyimme, miten se on mahdol-

lista, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10584411. 
459 Aromaa 2018. Tutkija: Amos Rex osoittaa, ettei Guggenheimia tarvita Helsingissä – nyt ulkomaita myöten hehku-

tettu suomalaismuseo avautuu yleisölle, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10375914. 
460 Leppänen 2013. 50 miljoonan museohanke tuo Helsingin kaupungille helpotusta, MTV Uutiset. 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/50-miljoonan-museohanke-tuo-helsingin-kaupungille-helpo-

tusta/2337350#gs.oj139e. 
461 Ibid. 
462 Helsingin kaupungin tiedote 2021. Uudelle arkkitehtuuri- ja design museolle kerätty Suomen oloissa poikkeukselli-

sen merkittävä rahoituspohja – yksityistä rahoitusta tähän mennessä vähintään 24 miljoonaa euroa, admuseo.fi. 

https://www.admuseo.fi/fin-site/fin-articles/uudelle-arkkitehtuuri-ja-design-museolle-keratty-suomen-oloissa-poikkeuk-

sellisen-merkittava-rahoituspohja. 
463 Ibid. 
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vakaan taloudellisen aseman.464 Myös palkkakustannukset on huomioitava. Ammattimaisesti johde-

tuissa museoissa tulee lain mukaan olla museonjohtaja, vähintään kaksi museoalan asiantuntijaa sekä 

riittävä määrä muuta henkilöstöä (liite 5. Suomen museolain 5. pykälä). 465 Näiden ohella museoissa 

toimii kokoelma- ja näyttelytyön asiantuntijoita, tutkijoita, konservaattoreita, museomestareita, vies-

tintäasiantuntijoita, museolehtoreita sekä oppaita, näyttelyvalvojia, lipunmyyjiä sekä museokaupan 

työntekijöitä.466  

Suomessa julkisella rahoituksella katetaan valtaosin museotoiminnan kustannukset.467 Julkista rahoi-

tusta museot saavat valtiolta ja kunnilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto myöntävät 

harkinnanvaraisia avustuksia museoille muun muassa erilaisten hankkeiden kustannuksia varten. Kai-

ken kaikkiaan museotoimen menoista valtio ja kunnat rahoittavat molemmat noin 40 %.468 Muita 

museoiden toimintaa rahoittavia tahoja ovat säätiöt ja yhdistykset. Museoilla on myös omia tuottoja 

ja muita tuloja, joita ovat muun muassa pääsylipputulot, tilavuokrat sekä museokaupasta saadut 

myyntivoitot.469 

Vaikka Amos Rex perustettiin yksityisin varoin, saa se toimintaansa valtion tukea, sillä se on hyväk-

sytty valtionosuuden piiriin.470 Valtionosuusrahoituksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö har-

kinnanvaraisesti museon käyttökustannuksia varten.471 Rahoituksen tavoitteena on turvata ammatil-

listen museoiden toiminta pitkäjänteisesti sekä mahdollistaa museopalveluiden kattava saatavuus.472 

Olisiko Moomin Charactersin hallinnoiman museon mahdollista saada valtion tukea toimintaansa? 

Suomalaisen museotoiminnan taloudellista toimintaa ohjataan lainsäädännöllä.473 Päästäkseen valti-

onosuuden piiriin täytyy museon täyttää museolain viidennessä pykälässä säädetyt edellytykset (liite 

5. Suomen museolain 5. pykälä).474  

Ehdoissa nousee selkeästi esille museo-organisaatiolle asetetut ehdot, joita Moomin Characters ei 

täytä. Museon ylläpitäjän tulee olla toimija, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminta, 

mikä ei Moomin Charactersin tehtäviin lukeudu. Yksi yhtiön tehtävistä on kuitenkin vaalia Tove 

 
464 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
465 Finlex 2019. Museolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314. 
466 Ahlfors & Honkasalo 2019, 42–45. 
467 Kostet 2007, 96. 
468 Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a. Museoiden rahoitus. https://okm.fi/museoiden-rahoitus.  
469 Kostet 2007, 96. 
470 Kettunen 2019. Amos Rexissä satojen metrien jonot, mutta silti miljoonatappiot – Kysyimme, miten se on mahdol-

lista, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10584411. 
471 Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a. Museoiden rahoitus. https://okm.fi/museoiden-rahoitus.  
472 Ibid. 
473 Kostet 2007, 95. 
474 Finlex 2019. Museolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314. 
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Janssonin kulttuuriperintöä.475 476 Mahdollistamalla Tove Jansson -teemaisen museon perustamisen 

ja ylläpitämisen, toteuttaisi yhtiö tällä tavoin Tove Janssonin kulttuuriperinnön vaalimistehtävää.  

Museotoimintaan ei kuulu taloudellisen voiton tavoitteleminen. Tämä on ongelmallista kaupalliselle 

yhtiölle, jonka yhtenä päätehtävänä on tehdä voittoa. Jotta Moomin Charactersin olisi mahdollista 

saada valtionavustusta, olisi sen perustettava erillinen toimija. Tällainen voisi olla voittoa tavoittele-

maton säätiö, jonka sääntömääräinen tehtävä olisi yleishyödyllinen museotoiminta. Esimerkiksi näin 

on toiminut Amos Rex. Museon toiminta Lasipalatsissa on jaettu museota pyörittävän säätiön ja kau-

palliseen toimintaan keskittyvän tytäryhtiön kesken.477   

Museon olisi mahdollista toimia myös ilman julkista rahoitusta yksityisin varoin. Lähes täysin yksi-

tyisesti rahoitettu museotoiminta ei ole yleistä. Tällaisia ovat esimerkiksi Gösta Serlachiuksen tai-

desäätiön ylläpitämä Serlachiuksen taidemuseo Mäntässä ja Solomon R. Guggenheim -säätiön mu-

seot New Yorkissa, Bilbaossa ja Venetsiassa.478 Yksityisin varoin ylläpidetyssä museossa on kuiten-

kin ongelmansa. Niiden uhkana on kulttuurin viihteellistäminen ja museon tuotteistaminen brän-

diksi.479 Missä menee liian kaupallisen museon raja? Moomin Characters on iso kansainvälinen toi-

mija, muumihahmot arvokkaita tavaramerkkejä ja Tove Jansson merkittävä henkilöbrändi. Nämä 

ovat sekä seikkoja, jotka vetävät kävijöitä puoleensa, mutta olisiko yksityisin varoin perustetun Tove 

Jansson -teemaisen museon vaarana jäädä myynninedistämisen keinoksi Moomin Shoppien jouk-

koon? 

 

3.8. Kulttuurimatkailun valttikortti 

Museoilla on sosiaalista ja taloudellista merkitystä.480 Museoon mennään oppimaan, viihtymään ja 

kokemaan elämyksiä. Tarjontaa vapaa-ajanviettoon on kuitenkin paljon, ja siksi museot kilpailevat 

kasvavissa määrin ihmisten vapaa-ajasta viihde- ja elämysteollisuuden kanssa.481 Ajanviettopaikkana 

 
475 Pulkkis & Vähäkylä 2017, 152–153. 
476 Bäckgren & Pajuriutta 2020. Maineestaan tarkka muumiyhtiö ajautui Lapinlahdessa myrskynsilmään, joka levisi 

kansainväliseksi uutiseksi – ”Kiista on farssi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja. https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000006544680.html. 
477 Kettunen 2019. Amos Rexissä satojen metrien jonot, mutta silti miljoonatappiot – Kysyimme, miten se on mahdol-

lista, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10584411. 
478 Ibid. 
479 Pettersson 2009, 32, 35. 
480 Heino 2012. Rahaa, onnea ja politiikkaa: Näin Guggenheim-ilmiö toimii – Bilbaossa, Suomen Kuvalehti. https://suo-

menkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/rahaa-onnea-politiikkaa-nain-guggenheim-ilmio-toimii-bilbaossa/. 
481 Kaitavuori 2007, 285–286. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006544680.html
https://yle.fi/uutiset/3-10584411
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/rahaa-onnea-politiikkaa-nain-guggenheim-ilmio-toimii-bilbaossa/
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/rahaa-onnea-politiikkaa-nain-guggenheim-ilmio-toimii-bilbaossa/
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museo palvelee matkailualaa.482 Paikallisesti kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet matkailijat haluavat 

usein oppia ja ymmärtää sekä kokea sitä elämyksellisesti.483 Tämä on museoissa mahdollista.  

Kyselytutkimuksessa nousi esille, että Tove Jansson koetaan olevan Suomen tunnetuimpia taiteili-

joita sekä Suomessa että ulkomailla.484 Vastaajat uskovat, että museo olisi suosittu käyntikohde, sillä 

Tove Jansson kiinnostaa kaikenikäisiä, niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin. Tämän johdosta mu-

seon ajatellaan herättävän kansainvälistä kiinnostusta toimien matkailun vetonaulana.485  

Kulttuurimatkailun teema nousee esille vuosille 2019–2028 tehdyssä Suomen matkailustrategi-

assa.486 Sen mukaan kulttuurimatkailumaakuvaa tulisi vahvistaa panostamalla kulttuurisiin vahvuuk-

siin, jotta Suomi voisi erottautua omaperäisyydellään.487 Tove Jansson ja muumit ovat uniikkeja edus-

tajia suomalaisuudelle ja sopisivat siksi mainiosti erottuviksi oppaiksi kulttuuriimme. Suomen kult-

tuurimatkailun ja maakuvan vahvistaminen on nostettu myös yhdeksi Sanna Marinin hallitusohjel-

man tavoitteista.488 Päämääriksi on nostettu kulttuurimatkailukohteiden ja -tarjonnan lisääminen, yk-

silöiden ja yhteisöjen kulttuuristen identiteettien vahvistaminen sekä kulttuurien välisen ymmärryk-

sen vahvistaminen. 489 Näihin kaikkiin tavoitteisiin olisi Tove Jansson -teemaiselle museolla mahdol-

lisuus vastata.   

Museo voi toimia matkailuvalttina ja tehokkaana markkinointiviestinnän keinona.490 Kaupunkitutkija 

Kaarin Taipaleen mukaan Helsinkiin avattu Amos Rex -taidemuseo kasvattaa Helsingin uskotta-

vuutta kulttuurikaupunkina. 491 Hän uskoo, että uusi korkeatasoinen tila saa ulkomailla näkyvyyttä ja 

vetää puoleensa matkailijoita.492 Tove Jansson on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista tai-

teilijoista, jonka museon voi nähdä vastaavan globaaliin kysyntään.493 Museo vahvistaisi Helsingin 

profiilia kansainvälisesti kiinnostavana kulttuurikaupunkina ja voisi näin toimia yhtenä Suomen mat-

kailuvalteista.494  

 
482 Kaitavuori 2007, 285–286. 
483 Kotiseutuliitto s.a. Museo matkailukohteena. https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kotiseutumuseot/museo-matkailu-

kohteena/.  
484 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
485 Ibid. 
486 Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 41.  
487 Ibid. 
488 Hallitusohjelma 2019. 3.7.1 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta-asiat. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusoh-

jelma/kulttuuri-nuoriso-ja-liikunta-asiat. 
489 Ibid. 
490 Jokinen 2011, 33. 
491 Aromaa 2018. Tutkija: Amos Rex osoittaa, ettei Guggenheimia tarvita Helsingissä – nyt ulkomaita myöten hehku-

tettu suomalaismuseo avautuu yleisölle, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10375914. 
492 Aromaa 2018. Tutkija: Amos Rex osoittaa, ettei Guggenheimia tarvita Helsingissä – nyt ulkomaita myöten hehku-

tettu suomalaismuseo avautuu yleisölle, Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10375914. 
493 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
494 Ibid. 

https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/kotiseutumuseot/museo-matkailukohteena/
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Puhuttaessa museosta matkailuvalttina nousee esille usein niin kutsuttu Guggenheim-ilmiö. Sillä vii-

tataan Solomon R. Guggenheim säätiön ylläpitämän Bilbaon Guggenheim-museon menestystarinaan. 

Vuonna 1997 avatusta Frank Gehryn suunnittelemasta museorakennuksesta tuli ”valovoimainen ark-

kitehtuuri-ikoni ja kautta maailman tunnettu turistimagneetti.”495 Guggenheim-museo toi Bilbaon 

alueelle viitenä ensimmäisenä toimintavuotenaan yli 190 miljoonaa dollaria verotuloina.496 Epäsuo-

rasti museo tuotti tuona aikana alueelle yli miljardi dollaria, enemmän kuin kymmenen kertaa museon 

rakennuskustannukset.497 Tarinan kuvaillaan olevan kuin Tuhkimosta ”jossa hyljeksitty teollisuus-

kaupunki vastoin odotuksia voittaa surkean kohtalonsa.”498 Toimisiko Tove Jansson -teemainen mu-

seo Suomessa Bilbaon tavoin pienemmällä paikkakunnalla kulttuurimatkailun vetonaulana? Uskon, 

että sijainnista riippumatta Tove Janssonin taiteelle omistettu museo lisäisi kyseisen paikan vetovoi-

maa ollen mahdollisesti seuraava suuri ilmiö Suomen museokentällä. 

 

3.9. Kyselytutkimus museon tarvekartoituksena 

Kyselytutkimukseni tarkoituksena oli selvittää millaisia ajatuksia Tove Jansson -teemainen museo 

herättää vastaajissa. Kyselyn kautta halusin tarkastella, onko kyseiselle museolle tarvetta Suomen 

museokentällä. Aineistoon ovat vaikuttaneet tilanne ja ajankohta, jolloin kyselyyn on vastattu. Kyse-

lyn vastaajat ovat subjektiivisia henkilöitä omine mieltymyksineen ja agendoineen.499 Tämän joh-

dosta tutkimusdata saattaa vääristyä tahallisesti tai tahottomasti.500 Tämän kyselytutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää vastaajien henkilökohtaisia mielipiteitä, joten vastauksien subjektiivisuudesta ei 

muodostu ongelmaa tutkimukselle. Vastauksia analysoitaessa on otettava huomioon, että myös tutki-

jalla on ennakko-oletuksia, sillä havaintomme ovat latautuneet aikaisemmalla kokemuksellamme ja 

tiedollamme. Tämän tiedostaen pyrin analysoimaan kyselyn tuottamaa dataa ja tuloksia mahdollisim-

man objektiivisesti. 

Kysely toteutettiin keväällä 2022 kolmen viikon aikana. Julkaisin kyselyn Museoposti-sähköpostilis-

talla, joka on suunnattu museoammattilaisille. Valitsin listan jakelukanavakseni, sillä se tavoittaa 

4000 listalle liittynyttä henkilöä, joiden oletan olevan kiinnostuneita museokysymyksistä, kulttuurin 

kentästä ja mahdollisesti Tove Janssonista. Olin suunnitellut jakavani kyselyä laajemminkin, mutta 

 
495 Heino 2012. Rahaa, onnea ja politiikkaa: Näin Guggenheim-ilmiö toimii – Bilbaossa, Suomen Kuvalehti. https://suo-

menkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/rahaa-onnea-politiikkaa-nain-guggenheim-ilmio-toimii-bilbaossa/. 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
498 Ibid. 
499 Hiltunen 2017, 16 
500 Ibid. 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/rahaa-onnea-politiikkaa-nain-guggenheim-ilmio-toimii-bilbaossa/
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100 vastauksen tavoitteen täyttyessä odotettua nopeammin, en nähnyt tämän tutkielman puitteissa 

resurssieni riittävän laajemman otoksen analysoimiseen.  

Kysely koostui kysymyksistä, joilla oli rajatut vastausvaihtoehdot sekä avoimista kysymyksistä, joi-

hin vastaajien oli mahdollista vastata laajemmin. Analysoin avoimet vastaukset kirjallisesti ja rajatut 

vastaukset prosentuaalisesti. Vastaukset kerättiin nimettömästi, joten niitä ei ole mahdollista yhdistää 

yksittäiseen vastaajaan eikä yksittäisiin vastauksiin ole mahdollista viitata tarkasti.  

Tulokset ovat pieneltä ja rajalliselta joukolta, joka on vain antamassa osviittaa laajemman ihmismää-

rän ajatuksista. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 166 kappaletta. Vastaajien ikäjakauma oli laaja, 

vuonna 1946 syntyneistä 2000-luvulla syntyneisiin. Selvästi määrällisesti eniten vastauksia kertyi 

1960-, 1970- ja 1980-luvuilla syntyneiden, työikäisten henkilöiden keskuudesta. Uskon vastaajien 

ikäjakauman johtuvan siitä, että kyselyn jakelukanava, Museopostilista, on suunnattu työelämässä 

oleville museoammattilaisille. Maantieteellisesti tarkasteltuna kysely onnistui tavoittamaan tasaisesti 

vastaajia eri puolilta Suomea; vastaajista 84 oli Uudeltamaalta, joista 58 Helsingistä. Muualta Suo-

mesta oli 79 vastaajaa ja ulkomailta 3. 

Kysyttäessä reaktiota Tove Jansson -teemaista museota kohtaan 69 % suhtautui ajatukseen positiivi-

sesti, joista 38 % erittäin positiivisesti. Negatiivisesti suhtautui vastaajista 31 %, joista 8 % erittäin 

negatiivisesti.501 Vastauksista voidaan päätellä, että valtaosa vastanneista koki ajatuksen uudesta mu-

seosta positiiviseksi. Vastaajista 54 % uskoi erittäin todennäköisesti vierailevansa Tove Jansson -

teemaisessa, jos sellainen joskus perustetaan.502 Vain alle 2 % ei uskonut, että tulisi siellä koskaan 

vierailemaan.503 Luvuista voi päätellä, että ainakin osa siitä 8 %, joka suhtautuu museohankkeeseen 

erittäin negatiivisesti, uskoo kuitenkin vierailevansa siellä, jos museo perustetaan.  

Museon perustaminen vaatii tarpeen. Kyselytutkimukseni perustui tämän tarpeen selvittämiseen. 

Onko Tove Jansson -teemaiselle museolle tarvetta ja kysyntää? Vastaajista 59 % kannatti ajatusta, 13 

% ei osannut sanoa ja 28 % koki, ettei kyseiselle museolle olisi tarvetta.504 Ajatusta kannattavien 

mielestä museo olisi mielenkiintoinen lisä Suomen museokenttään.505 Janssonista koetaan olevan ai-

nesta museoon, sillä hän on merkittävä suomalainen taiteilija ja kiehtova persoona, joka ansaitsisi 

 
501 Kyselytutkimuksen tilasto 2022. 
502 Ibid. 
503 Ibid. 
504 Ibid. 
505 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
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oman museonsa.506 Nähdään, ettei tällä hetkellä Janssonin elämäntyö ole kattavasti esillä julkisesti, 

ja museo voisi mahdollistaa sen.507  

Kyselyyn vastanneista 28 % ei nähnyt tarvetta uudelle museolle.508 Moni heistä näki, että yhteen 

henkilöön keskittyvän museon sisältö jäisi yksipuoliseksi ja suppeaksi.509 Osa vastaajista koki Jans-

sonin olevan kulunut aihe viime vuosien laajan näkyvyyden ja useiden näyttelyiden vuoksi. ”Tove 

Jansson ei yksinään ole riittävän kiinnostava sisältö, josta ammentaa sisältöä kokonaiseen museoon, 

sen näyttelyihin sekä yleisötyöhön.”510  

Suurinta vastustusta museo sai niiltä, joille Janssonin tuotannosta tulevat mieleen lähinnä muumit. 

Monen vastauksissa nousi esille, että olisi tarpeetonta perustaa toinen museo, joka käsittelisi samaa 

aihepiiriä. ”Tampereellahan on jo Muumimuseo, miksi tarvitsemme toisen?”511 Vastustaneet koros-

tivat Muumimuseon nostavan Tove Janssonia jo riittävästi esille muumien kautta. Toisaalta nämä 

ajatukset osaltaan oikeuttavat Tove Jansson -teemaisen museon perustamisen, sillä opittavaa Jansso-

nin laajasta taiteellisesta urasta olisi vielä monilla. Jos mahdollinen uusi museo keskittyisi Janssonin 

muuhun tuotantoon, jättäen muumit Muumimuseolle, ei Tove Jansson -teemaisen museon toiminta 

menisi ristiin Muumimuseon kanssa.  

Monen mielestä Tove Janssonin elämää, uraa ja teoksia voisi luontevasti käsitellä monissa museoissa 

ympäri Suomea, ilman tarvetta perustaa uutta museota.512 Viimeaikaiset kiertonäyttelyt ja erilaiset 

teemanäyttelyt ovat mahdollistaneet sen, että Janssonin taide on saanut maanlaajuista näkyvyyttä. 

Näyttelyt ovat tuoneet Jansson-kokoelmaa yleisön nähtäville, mutta museo mahdollistaisi teoksien 

sijoittamisen saman katon alle pysyvästi.513 Museon sijaan Jansson-näyttelytila voisi toimia jonkin 

muun museo-organisaation osana temaattisena kokonaisuutena. Konseptin mahdollisina toteutus-

kumppaneina nähtiin esimerkiksi Muumimuseo sekä Helsingin taidemuseo HAM. Pienehkö Helsin-

gin taidemuseon Tove Jansson -näyttelytila kaipaisi laajennusta, jotta se voisi nostaa Janssonin tai-

detta paremmin esille.514 Museon nykyisissä tiloissa tämä saattaisi kuitenkin olla hankala toteuttaa 

rajallisen tilan vuoksi. Vastaava hanke ollaan toteuttamassa Espoossa, sillä Näyttelykeskus 

 
506 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
507 Ibid. 
508 Kyselytutkimuksen tilasto 2022. 
509 Kyselytutkimuksen vastaus 2022. 
510 Ibid. 
511 Ibid. 
512 Ibid. 
513 Ibid. 
514 Ibid. 
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WeeGeelle on avautumassa Mauri Kunnaksen kirjallista tuotantoa ja kuvitustaidetta esittelevä näyt-

telytila syksyllä 2022.515  

Mielestäni vastauksista voi huomata aiheen herättävän vastaajissa tunteita ja ajatuksia museon perus-

tamisen puolesta ja vastaan. Keskimääräisesti tarkasteltuna ajatus museosta sai valtaosin positiivisen 

vastaanoton. Vastauksien perusteella voi päätellä museolle olevan kysyntää tulevaisuudessa, mutta 

en kuitenkaan koe, että kyselytutkimukseni olisi antanut selkeää vastausta siihen olisiko Tove Jansson 

-teemaista museota tarvetta perustaa. Päätös tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavasta museosta 

tulisi perustua laajempaan ja kattavampaan tarveselvitykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
515 Espoo.fi 2021. Mauri Kunnaksen elämäntyötä esittelevä näyttely Espoon Tapiolaan Näyttelykeskus WeeGeelle. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/mauri-kunnaksen-elamantyota-esitteleva-nayttely-espoon-tapiolaan-nayttely-

keskus-weegeelle. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/mauri-kunnaksen-elamantyota-esitteleva-nayttely-espoon-tapiolaan-nayttelykeskus-weegeelle
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4. Lopuksi 

 

4.1. Johtopäätökset 

Tutkielmani keskittyi tarkastelemaan hypoteettista Tove Jansson -teemaista museosta ja sen perusta-

miseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita 2020-luvun kontekstissa. Selvitin, löytyykö Janssonille ky-

syntää juuri nyt ja olisiko taiteilijalle mahdollisesti kysyntää myös tulevaisuudessa museon muo-

dossa. Museon perustaminen on vuosia kestävä prosessi. Päätös tulevaisuuden museosta pohjautuu 

nykyhetken ja menneisyyden trendeihin, jonka vuoksi museon perustamispäätöstä tehdessä toimijan 

täytyy osata ennakoida varhaisessa vaiheessa, mikä tulevaisuuden museokävijöitä kiinnostaa. Halu-

aako kuluttaja 2030-luvulla Tove Jansson -teemaista museota?  

2020-luvulla Tove Jansson mielletään kansainvälisesti yhdeksi tunnetuimmaksi suomalaiseksi hen-

kilöksi. Tutkimuksessa nousi esille, että Tove Jansson on yksittäistä ihmistä laajempi teema, jota on 

käsitelty aktiivisesti kulttuurisektorilla viime vuosina. Kävijämääriltään onnistuneet Tove Jansson -

teemaiset näyttelyt osoittavat yleisön jatkuvasta kiinnostuksesta nähdä taiteilijaa museokontekstissa. 

Ateneumin vuoden 2014 onnistunut Tove Jansson -näyttely ja siitä seuranneet menestyneet kierto-

näyttelyt ovat nähdäkseni kasvattaneet Tove Jansson -teeman suosiota sekä toimineet esimerkkeinä 

muille alan toimijoille. Näyttelyissä on havaittavissa niiden leviäminen yksittäiseltä toimijalta, inno-

vaattorina toimineelta Ateneumin taidemuseolta, laajemmaksi trendiksi ja muoti-ilmiöksi. Jos Tove 

Jansson -teemainen museo perustetaan, olisiko museo tällöin trendin myöhäinen omaksuja? Uskoak-

seni kyllä, sillä kulutuspäätöksiin vaikuttavat osaltaan muotivirtaukset. On selvää, että Jansson on 

tällä hetkellä muoti-ilmiö kulttuurin kentällä. Jos tilanne pysyy stabiilina, näin on myös tulevaisuu-

dessa. Mutta mikä oli trendikästä eilen, ei ole sitä automaattisesti tulevaisuudessa, sillä nykyinen 

suosio ei ole tae tulevaisuudesta. On epätodennäköistä, että Tove Jansson painuisi kokonaan unho-

laan, mutta on mahdollista, että yleisön mielenkiinto tulee hiipumaan taiteilijaa kohtaan. Viitteitä 

siihen oli nähtävissä tekemässäni kyselytutkimuksessa, jonka mukaan osa vastaajista koki kulttuurin 

kentän olevan kyllästetty Janssonille-ilmiöllä. Voi olla, että Jansson-trendi on innovaation diffuusio-

teorian mukaisesti laskusuhdanteinen, eikä taiteilijasta olisi enää tässä vaiheessa museon vetonaulaksi 

vuosiksi eteenpäin. Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea ennustaa. Yhtä lailla Jansson voi pysyä muo-

dissa ja alati vetovoimaisena, ollen näin museon arvoinen. 

Jansson tunnetaan niin Suomessa kuin ulkomailla muumihahmojen luojana. Miten Tove Janssonille 

omistettu museo eroaisi Muumimuseosta? Kyselytutkimuksen vastaajien mielestä museota olisi ken-

ties mahdotonta toteuttaa ilman, että muumit olisivat siellä jossain osassa. Elämänsä aikana Tove 
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Jansson korosti olevansa ennen kaikkea taidemaalari ja toivoi saavansa tunnustusta tällä saralla. Uusi 

museo voitaisiin toteuttaa tätä Janssonin omaa toivetta kunnioittaen. Museokentällä Janssonia on esi-

telty kasvavissa määrin taiteilijana, ilman viittauksia muumeihin ja lastenkirjallisuuteen. Uskon, että 

Janssonin oma museo kykenisi siihen myös.  

Renessanssista lähtien museon keskeisenä tehtävänä on ollut maailmankuvan esittäminen, joka hei-

jastelee omana aikanaan tärkeänä pidettyjä teemoja. Uusi museo toimisi eräänlaisena taiteilijan elä-

mäntyölle omistettuna muistinpaikkana, jossa Janssonin työ ja elämä sulautuisivat yhdeksi kokonai-

suudeksi heijastaen taiteilijan persoonallisuutta ja lahjakkuutta omintakeisella tavalla. Museon tee-

moina ja arvoina voisivat toimia muun muassa suvaitsevaisuus, pohjoismaalaisuus, naiseus, ekologi-

suus, taiteilijuus ja itsensä ymmärtäminen. Nämä arvot pohjanaan museo voi toimia vahvana yhteis-

kunnallisena arvovaikuttajana, asiantuntijana ja toimijana. Sillä olisi potentiaalia toimia tulevaisuu-

den esikuvana ja innoittajana avartaen kävijöiden maailmankuvaa ja toimien yhteiskunnallisen kes-

kustelun herättäjänä.  

Moomin Characters hallinnoi yhtä merkittävintä Janssonin taiteen kokoelmaa. Ilman sitä Tove Jans-

son -teemaisen museon perustaminen olisi vaikeaa, sillä laadukkaan kokonaisuuden kerääminen tai-

teilijan yksittäisistä teoksista museota varten tulisi hankalaa ja kallista. Museossa Moomin Charac-

tersin kokoelma löytäisi pysyvän julkisen paikan. Teokset ovat olleet aktiivisesti lainassa näyttelyissä 

ympäri Suomen, joten kokoelman kiertolaisen elämä olisi ohi. Museo tarjoaisi monille mahdollisuu-

den nähdä kokoelman, mutta jos Tove Jansson -teemainen museo toteutuisi, mistä museot jatkossa 

saisivat teokset lainaan? Olisiko lainaustoimintaan enää mahdollisuuksia, jos Moomin Charactersin 

kokoelma ja asiantuntijuus olisi pysyvästi kiinnitetty yhteen museoon? Olisiko museo kiertävien 

Tove Jansson -teemaisten näyttelyiden loppu? Osaltaan museo laskisi Janssonin taiteen saavutetta-

vuutta kokoelman jäädessä paikoilleen. Tove Jansson -teemaisella museolla olisi kuitenkin mahdol-

lisuus tuoda yhteen hiljaista tietoa ja asiantuntijuutta Tove Janssonin taiteesta ja elämästä, tietoa, joka 

on nyt levinnyt sirpaleiksi erilaisten teemanäyttelyiden myötä ympäri maailmaa.  

Kysymykseen Janssonille omistetun museon sijainnista moni kyselytutkimukseen vastaajista koki, 

että tovemainen merellinen sijainti olisi omiaan museolle, sillä se kunnioittaisi Janssonin henkeä ja 

perintöä. Potentiaalisina tovemaisina sijainteina näen Janssonin kotikaupungin Helsingin lisäksi Pel-

lingin lähellä sijaitsevat merelliset Loviisan ja Porvoon kaupungit. Toimivia sijainteja voisivat olla 

myös muumeista tunnetut Naantalin ja Tampereen kaupungit.  

En näe Tove Jansson -teemaisen museon olevan mahdollista toimia kotimuseokonseptilla, sillä tai-

teilijaan liittyvillä henkilöhistoriallisilla kohteilla ei ole edellytyksiä toimia museoina. Rajoitteita 
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toiminnalle muodostavat muun muassa tilojen koko, nykyinen käyttötarkoitus sekä ongelmat saavu-

tettavuuden ja esteettömyyden suhteen. Sen sijaan taiteilijamuseona uuden museon olisi mahdollista 

toimia joko uudisrakennuksessa tai historiallisessa, museoksi muutetussa tilassa. Uusi museo voisi 

toimia muun muassa monisijaintisesti hyödyntäen sekä Arkkitehtuurimuseon että Designmuseon tyh-

jäksi jäävät tilat ja näin yhteensovittaa Moomin Charactersin laajat Janssonin- ja pohjoismaisen tai-

teen kokoelmat. Toimiessaan Kaartinkaupungissa museon olisi mahdollista myös ulottaa toimintansa 

Janssonin ateljeehen järjestämällä siellä rajoitetusti opastettuja kierroksia. Eräänä vaihtoehtona olisi 

omistaa Janssonille oma näyttelytila Muumimuseon yhteydestä Tampere-talosta. Näin avautuisi mah-

dollisuus keskittää taiteilijaan liittyvä museotoiminta yhteen lokaatioon ja tuoda esille Janssonin mo-

nipuolista taiteilijauraa. 

Sijainnista riippumatta Tove Janssonin taiteelle omistettu museo lisäisi kyseisen paikan vetovoimaa 

ollen mahdollisesti seuraava suuri ilmiö Suomen museokentällä. Tove Jansson -teemainen museo 

sopisi hienosti jatkoksi Suomen kansainvälisesti kiinnostavien museokohteiden joukkoon matkai-

lunähtävyydeksi. Uskon, että sillä olisi tulevaisuudessa hyvä mahdollisuus toimia Suomen kulttuuri-

matkailun ja maakuvan vahvistajana. 

Museo vaatii kokoelman, teeman, tilan ja sijainnin lisäksi toimivan rahoituspohjan. Rahoitus on tär-

keä aspekti museon perustamisessa, sillä ilman pääomaa on museota mahdotonta perustaa. Toin tut-

kielmassani esille mahdollisia rahoituspohjia, joita muissa museohankkeissa on hyödynnetty yksityi-

sestä rahoituksesta julkiseen. Tove Jansson -teemainen museo voisi olla yksityisen ja julkisen sekto-

rin kumppanuus, jolloin mahdollisia maksajia olisivat Moomin Charactersin yhdessä julkisen hallin-

non kanssa.  Jotta tämä toteutuisi, olisi Moomin Charactersin oltava valmis panostamaan museoon 

taloudellisesti ja tekemään sen eteen mahdollisia uhrauksia.  

Museon perustaminen on monimutkainen ja pitkäkestoinen projekti. Sen ylläpitäjänä tulee toimia 

motivoitunut taho, joka voi sitoutua museon toimintaan pitkäjänteisesti. En näe Tove Jansson -tee-

maisen museon toteutumista todennäköisenä ilman Moomin Charactersin osallisuutta, sillä uskon yh-

tiön olevan kykenevä suunnittelemaan toimintaansa monivuotisesti eteenpäin kyeten näin hallinnoi-

maan yleishyödyllisen säätiön voimin museota. 

Tutkielmaa varten toteutin kuluttajatutkimuksen internetpohjaisen kyselytutkimuksen muodossa. Ky-

selytutkimuksen vastauksista voi huomata museon herättävän yleisössä paljon ajatuksia puolesta ja 

vastaan. Valtaosa vastanneista 69 % suhtautui ajatukseen positiivisesti. Laajemmin kyselytutkimuk-

sen vastauksia tarkastellessa voi päätellä museolle olevan kysyntää tulevaisuudessa. Koen kuitenkin, 
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ettei tutkielmani anna selkeää konsensusta siitä, onko Tove Jansson -teemaisesta museota tarvetta 

perustaa.  

 

4.2. Tulosten luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Koen tutkielmani vahvuudeksi sen ajankohtaisuuden. 2020-luku on aktiivisten museoprojektien aikaa 

ja Tove Jansson on ilmiönä laajasti esillä kulttuurin kentällä. Tutkimukseni valottaa prosesseja nyky-

museon perustamisen taustalla tarjoten kattavasti tietoa uuden museon suunnittelusta. Se esittelee 

monipuolisesti uuden museon perustamiseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita poikkitieteellisesti yh-

distäen teorioita erityisesti museologiasta ja markkinoinnista. Tutkielmani tuo esille, kuinka eri alojen 

osaamista on mahdollista yhdistää yhdessä työssä. Se kokoaa yhteen eri alojen aineistoa laajasta tee-

masta. Onnistuin tutkielmaani varten keräämään kattavan aineiston erilaisia lähteitä hyödyntäen ja 

kyselytutkimukseni vastausten otanta toteutui odotettua laajempana.  

Tutkielmani heikkoutena näen sen hypoteettisen olomuodon. Sillä konkreettisen museosuunnitelman 

puuttuessa, jää tutkielma hypoteettiseksi pohdinnaksi. Tove Jansson -teemainen museo ei ehkä kos-

kaan tule toteutumaan, joten keskityin punnitsemaan museon erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuk-

sia. Uskon, että tutkimustulokseni olisivat olleet hedelmällisempiä, jos olisin ottanut kohteekseni ole-

massa olevan museohankkeen, kuten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhdistymisprojektin. 

Tarkastellessani toista hanketta olisin voinut myös haastatella projekteissa mukana olevia henkilöitä 

saaden syvällisemmän kuvan uuden museon perustamisesta. 

Haasteeksi koin aineiston analysoinnin mahdollisimman objektiivisesti, sillä ajatus Tove Jansson -

teemaisesta museosta innostaa minua.  

Tutkimus on toteutettu itsenäisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Se ei ole syntynyt toimeksian-

tona, mutta Moomin Characters on ollut tietoinen tutkielman toteutumisesta. Toteuttaessa kyselytut-

kimuksen lomaketta, annoin Moomin Charactersin toimijoiden mielipiteen vaikuttaa lomakkeen lo-

pulliseen muotoon. Heidän toiveestaan jätin muun muassa yhtiön nimen mainitsematta. Vastauksia 

analysoidessani huomasin, että jos olisin tuonut kyselylomakkeella museon mahdollisen tarkemman 

konseptin ja toteuttajan ilmi, olisi se mahdollistanut tutkielmani kannalta hedelmällisempien vastauk-

sien saamisen.  

Taidenäyttelyt eivät synny tyhjiössä, kuten olen tutkielmassani tuonut esille. Olisikin mielenkiintoista 

jatkaa haastattelujen kera tutkimusta, siitä kuinka tietoisesti tällaisia valintoja museoissa tehdään. 
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Kuinka paljon kulttuurialan ja yhteiskunnan muoti-ilmiöt ja trendit vaikuttavat näyttelypäätöksiin? 

Ovatko päätökset tietoisesti tehtyjä vai tiedostamattomia? 

Tulevaisuuteen sijoittuvan tutkielmani lähtökohdat ja olettamukset pohjautuvat alati muuttuvaan ny-

kyhetkeen. Myös museokenttä ja tulevaisuuden museosuunnitelmat kehittyvät ja uudistuvat jatku-

vasti. Jos Tove Jansson -teemainen museo tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi projektiksi, tulisi sen 

tarpeesta ja kysynnästä tehdä laajempaa tarveselvitystä ja määritellä tulevan museon konsepti syväl-

lisemmin kyseisen ajan näkökulmasta. Sillä siinä vaiheessa tulee oma tutkimukseni aiheesta olemaan 

jo vanhentunutta. 
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Liite 1. Kyselytutkimus kartoittamaan kiinnostusta Tove Jansson -teemaista museota kohtaan 
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Liite 2. Tove Janssonin näyttelyt 

 

1932 Ensimmäinen näyttelyosallistuminen Helsingissä (yhteisnäyttely) 

1939 Göteborgin suuri yhteispohjoismainen näyttely (yhteisnäyttely) 

1940 Taidesalonki Stenmannin tytär (yhteisnäyttely) 

1941 Suomen taiteen näyttely Oslossa, Göteborgissa ja Tukholmassa (yhteisnäyttely) 

1943 Ensimmäinen yksityisnäyttely, Taidesalonki 

1946 Yksityisnäyttely, Bäcksbackan Taidesalonki 

1950 Suomalaisen grafiikan näyttely Oslossa (yhteisnäyttely) 

1953 Oslon pohjoismainen grafiikkanäyttely (yhteisnäyttely) 

1955 Taidesalonki, Helsinki (yksityisnäyttely) 

1960 Galerie Prinx (yksityisnäyttely) 

1962 Galerie Fenestra (yksityisnäyttely) 

1963 Husan taidesalonki, Tampere (yksityisnäyttely) 

1963 Kansainvälinen grafiikkanäyttely, Hollanti (yhteisnäyttely) 

1963 Pohjoismainen kirjagrafiikkanäyttely Halmstad, Ruotsi (yhteisnäyttely) 

1966 Graafisen taiteen näyttely, Brno, Tšekkoslovakia (yhteisnäyttely) 

1966 Galerie Prinx (yksityisnäyttely) 

1967 Kirjankuvitusnäyttely Tšekkoslovakiassa (yhteisnäyttely) 

1967 Club International Feminine -näyttely Ateenassa (yhteisnäyttely) 

1969 Galerie Prinx (yksityisnäyttely) 

1969 Näyttely Jyväskylässä yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa (yhteisnäyttely) 

1969 Kuvakirjan maailma -kansainvälinen näyttely Münchenissä (yhteisnäyttely) 

1972 Kirjankuvitusnäyttely, Praha (yhteisnäyttely) 

1975 Kirjankuvitusnäyttely, Göteborg (yhteisnäyttely) 

1977 Suomalainen lastenkirjanäyttely, Reykjavik (yhteisnäyttely) 

1979 Bratislavan kuvitusbiennaali (yhteisnäyttely) 

1992 Kuvitusnäyttely (yhteisnäyttely) 

1994 Juhlanäyttely, Tampereen taidemuseo (yksityisnäyttely) 

2002 Tove Jansson muistonäyttely, Tampereen taidemuseo (yksityisnäyttely) 

2002 Tove Jansson muistonäyttely, Helsingin taidemuseo Meilahti (yksityisnäyttely) 

2008 Tove ja Kari – Ajankuvia, Visavuoren museo, Valkeakoski (yhteisnäyttely) 
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2008–2009 Tove ja Kari – Ajankuvia, Museokeskus Vapriikki, Tampere (yhteisnäyttely) 

2014 Elää, uneksia, leijua – Tove Jansson, Suomen Viron instituutti, Viro (yksityisnäyttely) 

2014 Tove 100 Loviisalaisittain, Loviisan taidekeskus Almintalo, Loviisa (yksityisnäyttely) 

2014 Tove Jansson Ateneum, Helsinki (yksityisnäyttely) 

2014–2015 Tove Jansson Exhibition – Living with Moomins – Tove100 -kiertonäyttely, Japani (yksi-

tyisnäyttely) 

• The Sogo Museum 

• The Hokkaido Obihiro Museum of Art 

• The Niigata Bandaijima Art Museum 

• The Kitakyushu Municipal Museum of Art 

• The Abeno Harukas Museum. 

2015–2016 Tove ja Kari – Ajankuvia, Emil Cedercreutzin museo, Harjavalta (yhteisnäyttely) 

2017–2018 Lusten att skapa och leva -kiertonäyttely (yksityisnäyttely) 

• Millesgården, Tukholma 

• Göteborgs Konstmuseum, Göteborg 

• Kunstforeningen GL STRAND, Kööpenhamina 

• Dulwich Picture Gallery, Lontoo 

2018 Tove Janssonin Hobitti Vantaan taidemuseo Artsi (yksityisnäyttely) 

2019 Tove Jansson HAM Helsingin taidemuseo (yksityisnäyttely) 

2020 Muumeja ja maalauksia – Tove Janssonin maailma, Taiteilijakoti Erkkola, Tuusula (yksityis-

näyttely) 

2020 Tove ja meri, Vuotalo galleria, Helsinki (Janssonista inspiraation saanut näyttely) 

2021 Tove ja meren lumous, Maretarium (Janssonista inspiraation saanut näyttely) 

2021 Tove Jansson – Maalaaminen on kaikkein tärkeintä, Didrichsenin taidemuseo, Helsinki (yksi-

tyisnäyttely) 

2021 Tove Jansson -digitaalinen galleria (yksityisnäyttely) 

2021–2022 Naisten rakkaus, Raasepori (yhteisnäyttely) 

2022 Tove Jansson ja meri, Haminan historiallinen raatihuone, Hamina (yksityisnäyttely) 

2022 Tove Jansson ja muumit Jukkolanmäelle, Lohtaja (yksityisnäyttely) 

 

Lista pyrkii olemaan mahdollisimman kattava. Se pohjautuu vuoteen 1992 asti Erik Kruskopfin 

Tove Jansson – Kuvataitelija (1992) teoksen sivuihin 333–336. Vuosien 1992–2022 tiedot pohjau-

tuvat Tove Jansson Kansallisbibliografiaan ja Moomin Charactersin Hanna Ahlströmiltä vuonna 

2018 saamaani listaukseen. Olen täydentänyt listaa myös sanomalehdistä ja museoiden verkkosi-

vuilta löytämilläni näyttelyillä  
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Liite 3. Innovaation diffuusiteoria normaalijakauman mukaisesti 
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Liite 4. Ateneumin tuottamat Tove Jansson -näyttelyt 2014–2018 ja niiden kävijämäärät 

- Tove Jansson -näyttely 

o Ateneum, 14.3.–7.9.2014 

▪ 293 837 kävijää 

 

- Tove Jansson Exhibition – Living with Moomins – Tove100 -kiertue 

o The Niigata Bandaijima Art Museum, 28.2.–6.5.2015 

▪ 37 322 kävijää 

o The Kitakyushu Municipal Museum of Art, 23.5.–5.7.2015 

▪ 30 894 kävijää 

o The Abeno Harukus Museum, 25.7.–27.9.2015 

▪ 97 237 kävijää 

o The Sogo Museum, 23.10.–30.11.2015 

▪ 74 806 kävijää 

o The Hokkaido Obihiro Museum of Art, 13.12.2014–15.2.2015 

▪ 24 376 kävijää 

• yhteensä 264 535 kävijää 

 

- Lusten att skapa och leva -kiertue 

o Millesgården, 22.10.2016–22.1.2017 

▪ 40 000 kävijää 

o Göteborgin taidemuseo, 11.2.–21.5.2017 

▪ 52 430 kävijää 

o Gl. Strand, 6.6.–10.9.2017 

▪ 27 000 kävijää 

o Dulwich Picture Gallery, 25.10.2017–28.1.2018 

▪ 39 524 kävijää 

• yhteensä 158 954 

 

Kaiken kaikkiaan: 717 326 kävijää 
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Liite 5. Suomen museolain 5. pykälä 

 

5 § Edellytyksenä ammatillisen museon hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on, että: 

 

1) Museon ylläpitäjänä on kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, 

jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitä-

minen; 

2) Museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset; 

3) Museota ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi; 

4) Museolla on toimintaa ohjaavat säännöt, joissa sen vastuualue on määritelty; 

5) Museolla on kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma; 

6) Kokoelman säilyminen museokokoelmana on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa; 

7) Museo on avoinna yleisölle säännöllisesti, sen toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat 

ovat museon käyttäjien tavoitettavissa; 

8) Museon tilat ovat tarkoituksenmukaiset; 

9) Museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen johtaja, jolla on virkaan tai tehtävään sovel-

tuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja tehtävän edellyttämä riittävä perehtynei-

syys museon toimialaan ja tehtäviin; 

10) Museolla on vähintään kaksi päätoimisessa palvelussuhteessa työskentelevää museoalan asi-

antuntijaa, joista toinen voi olla samalla museon johtaja ja joilla on soveltuva korkeakoulu-

tutkinto sekä suoritetut museologian perusopinnot; 

11) Museolla on riittävä määrä muuta henkilöstöä; 

12) Museolla on monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma.516 

 

 
516 Finlex 2019. Museolaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314

