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Helsingfors 1.8.2001

Jag läste för någon tid sedan en insändare, där nå-
gon undrade om en museidirektör kan ha bråttom.
Enligt skribenten ser man ju ingen rörelse och verk-
samhet då man besöker de fridfulla och tysta musei-
utställningarna, där endast någon guide eller gäs-
pande vakt syns till. Vad gör en museidirektör
egentligen, frågade signaturen.

Jag reflekterade än en gång över hur lite allmän-
heten slutligen vet om det omväxlande museiarbe-
tet och om museifolkets flit. Trots att det ställvis
kan vara tyst och stillsamt i någon av stadsmuseets
tolv filialer, är arbetstakten bakom kulisserna, spe-
ciellt i museibyggnaden vid Sofiegatan 4, i allmän-
het mycket hög. De museianställda som ständigt
arbetar med stora forsknings-, utställnings- och
bokprojekt samt evenemang känner nog väl till

både brådska och stress...
En stor del av museiarbetet är osynligt och

okänt för den stora allmänheten, trots att resultaten
kan vara mycket synliga. Som ett exempel kan näm-
nas den kioskundersökning som presenteras i den-
na tidning. Tack vare undersökningen har man
lyckats bevara många för helsingforsbor  kära gamla
kioskbyggnader. I tidningar och böcker ser man
nästan dagligen bilder från stadsmuseets bildarkiv.
Virtualmuseet syns däremot inte alls utanför
datorerna, men på nätet är det inom räckhåll för
miljoner besökare.

Sofia-tidningens viktigaste uppgift är just att
berätta för helsingforsarna, hur mångsidigt deras
stadsmuseum betjänar dem. Vi hoppas att vi kan
erbjuda varje läsare och besökare ny och intressant
kunskap om hemstaden.

Helsingissä 1.8.2001

Luin taannoin mielipidekirjoituksen, jossa ihmeteltiin voiko

museonjohtajalla olla kiire. Eihän kirjoittajan mukaan hartaan
hiljaisissa museonäyttelyissä käydessä näe juuri mitään liikettä
ja toimintaa vaan vain jokusen oppaan ja haukottelevia varti-
joita. Mitä museonjohtaja oikein tekee työkseen, kyseli nimi-
merkki.

Jäin jälleen miettimään, miten vähän yleisö lopulta tietää
museoväen ahkeroinnista ja museotyön monipuolisuudesta.
Vaikka jossakin kaupunginmuseon kahdestatoista näyttelypis-
teestä voi ajoittain vallita hiljaisuus ja rauha, on työn tahti
kulissien takana, varsinkin Sofiankatu 4:n museotalossa, yleen-
sä tiukka. Kyllä alinomaa suurten tutkimus-, näyttely-, kirja-
ja tapahtumahankkeiden parissa uurastavat museotyöntekijät-
kin tuntevat hyvin kiireen ja stressin...

Iso osa museon työstä on yleisölle näkymätöntä ja tunte-
matonta, vaikka sen tulokset voivat olla hyvinkin näkyviä. Esi-
merkistä käy vaikka tässä lehdessä esitelty kioskitutkimus, joka
on taannut monien helsinkiläisille rakkaiden vanhojen kioski-
en säilymisen. Kaupunginmuseon kuva-arkiston kuvia taas
näkee lähes joka päivä lehtien ja kirjojen sivuilla. Virtuaalimu-

seo puolestaan ei näy lainkaan tietokoneen ulkopuolella, mutta
tietoverkossa se on miljoonien kävijöiden ulottuvilla.

Sofia-lehden tärkeä tehtävä onkin kertoa helsinkiläisille,
miten monin tavoin heidän oma kaupunginmuseonsa heitä
palvelee. Toivottavasti voimme tarjota jokaiselle lukijallemme
ja kävijällemme uutta ja kiinnostavaa tietoa kotikaupungista.
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www.hel.fi/kaumuseo

Näkymä nykyisen Valtioneuvoston
linnan keskellä sijainneelta
Koulukujalta vuonna 1805, pieni kuva
vanhasta Virtuaalimuseosta ja
suuri valmisteilla olevasta uudesta.
Kuvapari kertoo havainnollisesti
tietokonegrafiikan huimasta kehitysvauhdista.
Uutta tekniikkaa ovat myös avatarit,
joiden hahmossa kävijä pääsee
kulkemaan virtuaalikaupungissa.

sofia4
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Internet ja muut digitaaliset mediat ovat
tulleet nopeasti osaksi museoiden arkipäi-
vää. Helsingin kaupunginmuseo on ollut
suomalaisten museoiden eturivissä kehit-
tämässä sisältöä uusiin medioihin.

Virtuaalimuseo

Vuonna 1998 avattiin kaupunginmuseon
kotisivuilla Virtuaalimuseo, ensimmäinen
pelkästään nettiin suunniteltu näyttely.
Virtuaalimuseo sai laajaa julkisuutta ja he-
rätti mielenkiintoa myös sellaisissa väestö-
ryhmissä, joita perinteinen museonäyttely
ei kiinnosta. Kaupunginmuseo ei ole sen

jälkeenkään jäänyt lepäämään laakereil-
laan, vaan museossa mietitään jatkuvasti
uuden tietotekniikan suomia mahdolli-
suuksia museomaailmassa.

Kaupunginmuseo on parhaillaan uu-
distamassa Virtuaalimuseota. Jo pelkäs-
tään tietotekniikan nopea kehitys vaatii
digitaalisten tuotteiden päivittämistä. Se,
mikä kolme vuotta sitten näytti hyvältä,
vaikuttaa nyt kömpelöltä ja kulmikkaalta.
Juuri kolmiulotteisessa mallinnuksessa on
tapahtunut suuri harppaus eteenpäin. Ke-
hitystä voi kuvata siten, että vanhat 3d-
maisemat näyttävät nyt pikemmin yksin-
kertaisilta piirustuksilta, kun uudet maise-
mat puolestaan rinnastuvat maalaukseen
tai valokuvaan. Kaiken lisäksi 3d-mallin-

nuksen parantuminen ei ole johtanut tie-
dostokokojen kasvuun, vaan uusi mallin-
nustekniikka päinvastoin mahdollistaa ke-
veämmät ratkaisut.

Vielä muutama vuosi sitten pelkkä
kolmiulotteisen mallin laittaminen muse-
on kotisivuille riitti herättämään käyttäji-
en mielenkiinnon. Enää ei kolmiulottei-
suus yksin riitä, koska sitähän löytyy ver-
koista jo joka puolelta. Virtuaalimuseon
käyttäjien kommenteissa onkin toistuvas-
ti – ja aivan aiheellisesti – arvosteltu vuo-
rovaikutteisuuden puutetta. Virtuaalimu-
seon uudistamisen haasteena on ollut ke-
hittää verkkoympäristöön sopivia ratkaisu-
ja, joissa historiallista tietoa voidaan esittää
mielenkiintoisella tavalla.

Suurin muutos uudessa Virtuaalimuse-
ossa on avatarien käyttöönotto. Jokainen
käyttäjä valitsee itselleen historiallisen hen-
kilöhahmon, ennen kuin pääsee kolmi-
ulotteiseen maailmaan. Kolmiulotteisessa
Helsingissä kävijä liikkuu avatarin hah-
mossa ja näkee myös muiden käyttäjien
avatarit. Valittavana on neljä henkilöhah-
moa: kauppias, porvarisrouva, piika ja
nuori kauppa-apulainen. Kaikilla avatar-
hahmoilla on esikuvansa Helsingin histo-
riassa.

Käyttäjien on mahdollista keskustella
toistensa kanssa avatarien välityksellä. Sitä

Museo virtuaalitilassa
Kaupunginmuseolla on näyttelyitä kymmenessä
katuosoitteessa eri puolilla Helsinkiä – ja
verkko-osoitteesta www.hel.fi/kaumuseo löydät vielä
monta näyttelyä lisää. Joko tunnet Virtuaalimuseon?

varten virtuaalimuseoon tulee chat-toi-
minto. Chatissä käyttäjä voi tietysti esiin-
tyä joko historiallisena henkilönä tai sitten
omana itsenään. Tärkeintä on, että eri pai-
koissa Virtuaalimuseoon kirjautuvat käyt-
täjät voivat viestiä keskenään.

Virtuaalimuseon tärkein tehtävä on
edelleen jakaa tietoa 1700-luvun lopun ja
1800-luvun alun Helsingistä ja sen asuk-
kaiden elämästä. Vanhan Virtuaalimuseon
tekstisivut eivät katoa minnekään. Teksti-
sivujen rinnalla uudessa Virtuaalimuseos-
sa käyttäjä voi tutustua historiaan erilais-
ten pelien avulla. Käyttäjä voi esimerkiksi
sisustaa yhden Sederholmin talon huoneis-
ta kolmiulotteisessa tilassa. Käytettävissä
on valikoima aikakauden huonekaluja,

jotka voi siirtää hiiren avulla haluamaansa
paikkaan huoneessa. Sisustuksen voi tehdä
mielensä mukaan tai sitten noudattaa aika-
kauden ihanteita, joista saa tietoa Virtuaa-
limuseon sivuilta.

Pelit ovat erittäin käyttökelpoisia väli-
neitä historiallisen tiedon välittämisessä
internetissä. Nuoret käyttäjät ovat tottu-
neet pelinomaisiin ratkaisuihin netissä,
joten tätä tottumusta kannattaa käyttää
hyödykseen tietosisältöjä suunniteltaessa.
Museoiden sivuilla pelit eivät kuitenkaan
saa olla itsetarkoitus, vaan niiden täytyy
välittää tietoa pelaamisen ohessa.

Teksti Jari Harju, tutkija
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo/

Sonja Siltala, Maria Ylikoski
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Kaupunginmuseo on kehit-
tänyt ahkerasti verkko
palvelujaan 1990-luvun
puolivälistä lähtien.
Elävä kosketus Helsingin
historiaan on siksi nykyään
mahdollinen myös tieto-
koneen äärellä.

Euroclio

Virtuaalimuseon lisäksi Helsingin kau-
punginmuseo on suunnittelemassa pelejä
Euroclio-hankkeen www-sivuille. Euroclio
on 15 eurooppalaisen museon kolmivuoti-
nen yhteistyöprojekti. Sen tarkoituksena
on esitellä yhteistä eurooppalaista perintöä
näyttelyn, aikakausikirjan ja www-sivujen
välityksellä. Euroclion www-sivujen lasten

osuus on tarkoitus avata syyskuussa 2001.
Pelien perusaineistona käytetään mu-

seoiden kokoelmia. Jokainen museo valit-
see kolme lelua ja kolme niihin liittyvää

valokuvaa lapsista. Lelut ja lapsikuvat tulee
valita siten, että ne kuvastavat jotain tär-
keätä piirrettä eurooppalaisessa perinnössä
paikallisella tasolla. Yksi kaupungin-
museon leluista on lottapukuun puettu
nukke 1940-luvulta. Se on tyypillinen
sota-ajan esine, jolle voi varmasti löytää
paikallisia vastineita eri puolilta Euroop-
paa. Pelkät lelut ja valokuvat eivät siis vielä
riitä, vaan ne täytyy liittää kiinnostavaan ja
ymmärrettävään yhteyteen.

Aineistosta tehdään useita erityyppisiä
pelejä. Helpoimmassa pelissä tarkoitus on
vain yhdistää lelut oikeaan lapsikuvaan.
Tämänkin pelin avulla voidaan kuitenkin
kertoa jotain olennaista eurooppalaisesta
perinnöstä kyseisen alueen näkökulmasta.
Haastavin peli houkuttelee oman virtuaa-

linäyttelyn tekemiseen tarjolla olevasta
aineistosta. Tekijät voivat tallettaa näyt-
telyt muiden nähtäviksi ja arvioitaviksi
Euroclion www-sivuille.
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Helsingin kaupunginmuseon
kotisivut ja käynti Virtuaalimuseoon
www.hel.fi/kaumuseo

Euroclion kotisivut
www.euroclio.net

Opintiellä-tietopankkiin voi tutustua
Koulumuseossa aukioloaikoina.

Tietopankki

Helsingin kaupunginmuseon suuri haaste
tulevaisuudessa on saada museon laaja
tietokanta-aineisto yleisön nähtäville
internetiin. Tietokannat sisältävät suun-
nattoman määrän tietoa museon kokoel-
mista: esineistä, valokuvista, taiteesta ja
arkistoaineistosta. Lisäksi kaupunginmuseo
tallettaa tietokantaan tietoa kaupungin

rakennuksista. Toistaiseksi yleisö on
voinut tutustua tietokantoihin rajoitetusti
kaupunginmuseon tiloissa.

Keväällä 2000 avattiin Koulumuseossa
ensimmäinen yleisötietopankki, joka sai
nimekseen ‘Opintiellä’. Sen tarkoitus on
esitellä museon tietokantojen kouluaiheis-
ta aineistoa. Tietopankkia varten suunni-
teltiin oma helppo käyttöliittymä. Kun
museon tutkijat saavat hakea tietokannois-
ta tietoa varsin tylsän lomakkeen avulla,
tietopankin käyttäjä pääsee käsiksi samaan
aineistoon paljon mielenkiintoisemman
ruudun kautta. Eri oppiaineisiin liittyvä
materiaali tulee esille osoittamalla lukujär-
jestyksestä haluamaansa ainetta. Kuvia eri
kaupunginosien koulurakennuksista saa
puolestaan esille kartan avulla.

Tietopankkiin voi tutustua Koulumu-

seon näyttelyssä Kalevankadulla. Tietoko-
neesta saatava tieto kertoo lisää näytteillä
olevasta esineistöstä ja esittelee sellaisia esi-
neitä, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet
pois näyttelystä. Työn alla on uusi liiken-
neaiheinen tietopankki, joka on tarkoitus
avata ensi talvena Raitioliikennemuseossa.
Tietopankit aiotaan ajan myötä avata laa-
jemmalle käyttäjäkunnalle verkon välityk-
sellä. Joskus tulevaisuudessa kaupungin-
museon kokoelmat ovat kenties kaikkien
internetinkäyttäjien saavutettavissa missä
ja milloin tahansa.

Virtuaalimuseo on kiinnostanut
tietokoneen ääressä paljon
viihtyvää nuorisoa. Nykyaikainen
museokäynti voi näyttää tältäkin...

Koulumuseon tietopankissa pääsee
tutustumaan eri oppiaineisiin liittyviin
kokoelmiin klikkaamalla haluamaansa
kohtaa lukujärjestyksessä.
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Teksti Anne Mäkinen, tutkija
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo

Kioskit ovat kuuluneet Helsingin katumaisemaan jo lähes 170 vuotta.
Kaupunginmuseon laatima kioskitutkimus kertoo näiden kaikille
helsinkiläisille tuttujen rakennusten vaiheista.

Kioski, kipari, kiska, snagari

Etuseinältään puolipyöreä
puurakenteinen kioski
Kaisaniemen puistossa,
suunnittelija kaupunginark-
kitehti Gunnar Taucher 1937.
Valokuva A. Mäkinen 2000.

Helsingin kioskit kertovat tarinaa pääkau-
pungin kehityksestä ja kasvusta eurooppa-
laiseksi suurkaupungiksi, kaupunkisuun-
nittelusta, arkkitehtuurisuuntauksista ja
hygieniakäsityksistä. Kioskit ovat merkit-
tävä osa kaupunkikuvaa. Tämä ymmärret-
tiin jo 1800-luvulla, kun alettiin rakentaa
kiinteitä kioskeja puistojen koristuksiksi ja
katutilan kaunistuksiksi. Kioskien arkki-
tehtoniseen ilmeeseen ovat vaikuttaneet
kunkin ajan arkkitehtuurivirtaukset: histo-
rismi, jugend, funktionalismi ja modernis-
mi. Kioskit ovat aina olleet ajan muodik-
kainta arkkitehtuuria.

Kaupunginmuseon laatima, vielä jul-
kaisematon tutkimus käsittelee Helsingin
kioskeja, eri kioskityyppejä, niiden arkki-
tehtuuria ja historiaa 1800-luvun alku-
puolelta 1960-luvulle. Siinä tuodaan esiin

kioskien rakentamista säädelleitä tekijöitä
kuten ajan hygieniakäsityksiä ja niihin liit-
tyviä terveysmääräyksiä. Keskeinen osa
kioskien suunnittelussa oli kaupungin
rakennuskonttorilla, myöhemmällä raken-
nusvirastolla ja kaupunginarkkitehdeilla.

Tutkimuksessa kioskit on jaoteltu käyttö-
tarkoituksen mukaan virvoitusjuomakios-
keiksi, lehtikioskeiksi, jäätelökioskeiksi,
arpakioskeiksi jne.

Virvoitusjuomakioskit

Helsingin kioskien historia ulottuu
1800-luvun ensimmäiselle puoliskolle ja
Esplanadille ns. Pieneen vasikkahakaan
(myöhempi Kappeliesplanadi), josta oli
muodostunut tällöin ”paremman väen” eli
porvareiden ja virkamiesten promenadi-
paikka. Nykyisen Kappelin paikalla oli
kondiittori Jerngrenin kioski jo 1830-
luvulla. Kioskista myytiin virvokkeita ja
konditoriatuotteita.

Virvoitusjuomatehtailija Hartwall ra-
kennutti Esplanadin seuraavat kioskit
1860-luvulla. Kun Esplanadin suosio

promenadi- ja näyttäytymispaikkana oli
vakiintunut 1800-luvun lopulla, Hartwall
rakennutti uudet virvoitusjuomakioskit
entisten tilalle. Runeberginesplanadille, Poh-
joisesplanadin ja Fabianinkadun kulmaan
rakennettiin arkkitehti F. A. Sjöströmin

vuonna 1883 suunnittelema kahdeksan-
kulmainen, telttakattoinen virvoitusjuo-
makioski. Arkkitehti Theodor Deckerin
samana vuonna piirtämä, yhtä lailla kah-
deksankulmainen mutta kupolikattoinen
kioski sijoitettiin Pohjoisesplanadin ja
Mikonkadun kulmaan. Molemmat kioskit
olivat koristeellisia puuleikkauksin varus-
tettuja pieniä majoja tai paviljonkeja.
Vuonna 1909 Hartwall sai kilpailijan, kun
Apteekkarien kivennäisvesitehdas anoi
lupaa kioskin rakentamiseksi Eteläesplana-
din ja Korkeavuorenkadun kulmaan.

Kioskit olivat yleensä yksityisten liik-
keenharjoittajien omistuksessa. Kaupunki
antoi paikan vuokralle. Hartwallin kios-
keja nousi muuallekin kaupunkiin ja kan-
sanpuistoihin mm. Eläintarhaan. Virvoi-
tusjuomia, hedelmiä, makeisia ja tupak-

katuotteita sekä lehtiä myytiin kiinteiden
kioskien lisäksi myös vaunuista. Nykyisin
Esplanadin vanhin kioski on Fabianin-
kadun ja Eteläesplanadin kulmauksessa
sijaitseva rikkaasti koristeltu puukioski.
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Pyöreä betonirakenteinen tyyppikioski
Runeberginesplanadilla, Mikonkadun
ja Pohjoisesplanadin kulmauksessa,
suunnittelija kaupunginarkkitehti
Gunnar Taucher 1928.
Valokuva A. Mäkinen 2000.
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Arkkitehti Theodor Deckerin 1883 suunnittelema Hartwallin virvoitusjuomakioski
Runeberginesplanadilla, Mikonkadun ja Pohjoisesplanadin kulmauksessa
1890-luvulla.

Tyyppikioskit

Viranomaisten pelko kulkutaudeista ja

ajan hygieniakäsitykset vaikuttivat kioski-
kauppaan ja sen valvontaan. Kaupungin
rahatoimikamari laati ohjeet kioskikaupan
järjestelystä 1925. Samalla määriteltiin
kioski sellaiseksi myyntipaikaksi, jossa
myydyn tavaran ja sen korvauksen vaihta-
minen tapahtui seinässä, ovessa tai ikku-
nassa olevan aukon kautta ostajan ollessa
kioskin ulkopuolella ja vapaassa ulkoil-
massa. Kioskin lattiapinta-alaksi määritel-
tiin 4 m2 ja korkeudeksi 2,2 metriä. Myy-
jänä sai toimia ainoastaan kioskin omistaja
tai vuokraaja ja hänen elatuksessaan oleva
perheenjäsen, joka oli täyttänyt 18 vuotta,
ei kuitenkaan palvelija. Myyjän tuli
noudattaa puhtautta ja olla puettuna
puhtaaseen, vaaleaan ja pestävään, hihal-
liseen esiliinaan.

1920-luvulla Helsingin kaupunki
lunasti kioskeja itselleen ja määräsi huono-

kuntoiset kioskit purettaviksi. Niiden tilal-
le kaupunki rakensi uusia, rakennuskont-
torissa suunniteltuja tyyppikioskeja.

Kaupunginarkkitehtina vuosina
1924–41 toimineella arkkitehti Gunnar
Taucherilla (1886–1941) oli merkittävä
rooli tyyppikioskien suunnittelussa.

Gunnar Taucherin signeeraamat ensim-
mäiset luonnokset ovat vuodelta 1928.
Näissä on jo esitetty pyöreä betoni- ja
solubetonirakenteinen kioski, jonka koris-
telu on klassistista. Taucher luonnosteli
useita muotokieleltään funktionalistisia
puu- ja kivirakenteisia kioskeja 1930-
luvun alkupuolella. Ero vuoden 1928
luonnoksiin oli koristelussa: klassisistiset
ornamentit vaihtuivat mainostekstien geo-

metristen muotojen abstraktiin kieleen.
Esplanadilla Hartwallin kioskit korvat-

tiin Gunnar Taucherin suunnittelemilla
pyöreillä funktionalistisilla betonikios-
keilla jo 1928. Näitä tyyppikioskeja ra-
kennettiin myös muualle kaupunkiin,
Kasarmitorille, Rautatientorille ja Haka-
niemeen. Nykyään pyöreitä, alkuaankin
keltaisiksi maalattuja kioskeja on jäljellä
neljä kappaletta.

Helsingin yleisimmän kioskin – puu-
rakenteisen lippakioskin – ensimmäisen
version Gunnar Taucher suunnitteli 1937.
Tämän etuseinältään puolipyöreän tyyppi-
kioskin piirustukset julkaistiin Arkkitehti-
lehdessä 1938. Seuraavassa lippakioski-
tyypissä etuseinä oli muutettu suoraksi.
Näitä kaupunginarkkitehti Hilding

Ekelundin signeeraamien piirustusten
mukaisia kioskeja rakennettiin useita kap-
paleita 1940- ja 1950-luvulla. Tänä päivä-
nä lipallisia suoraseinäisiä kioskeja on
jäljellä 19 kappaletta. Monet niistä
rakennettiin kantakaupungin ulkopuolelle
liikenteellisesti keskeisiin paikkoihin
raitiovaunu- ja bussilinjojen päätepysä-
keille kuten Arabiassa ja Pirkkolassa.

Helsingille vuodeksi 1940 myönnetyt

olympiakisat lisäsivät kioskien ja käymä-
löiden määrää kaupungissa. Kisat kui-
tenkin peruuntuivat sodan vuoksi. Vuo-
den 1952 olympialaisia varten rakennet-
tiin jälleen lisää kioskeja, pääosin edellä
mainittuja suoraseinäisiä lippakioskeja.
Arkkitehti Helge Forss Pauli Salomaan
arkkitehtitoimistosta suunnitteli vuoden
1952 olympiakisojen opas- ja myyntikios-
kit, jotka olivat käytössä vain kisojen ajan
ja purettiin niiden jälkeen.

Kioskitoiminta vilkastui 1950-luvun
jälkeen erityisesti 1970-luvulla. Samalla se
jakaantui perinteisiin kiinteisiin kioskei-
hin ja niin sanottuihin irtokioskeihin
eli siirrettäviin kioskeihin. Helsingissä
otettiin käyttöön 1960-luvulla kevyt tyyp-
pikioski, jonka piirustukset laadittiin

Karhupuiston lippakioski 1950-luvulla,  piirtänyt kaupungin-
arkkitehti Hilding Ekelund 1949.  Valokuva Väinö Kannisto.
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rakennusvirastossa. Kioskien tuotevalikoi-
ma laajeni ja monipuolistui 1960-70-
luvuilla, kun R-kioskit ja vastaavantyyp-
piset kioskit yleistyivät. Samanaikaisesti
syntyivät grillikioskit, snagarit.

Kioskit osa kulttuuriperintöämme

Vanhat kioskit ovat tänään uhattuina.
Useat seisovat paikoillaan suljettuina vailla
toimintaa, koska läheisten suurten talo-
kioskien tarjonta on monipuolisempaa.

Kioskien tutkimus ja suojelu ajankohtais-
tui kesällä 1999, kun kaupunginmuseo sai
purkuilmoituksen Käpylässä, Pohjolan- ja
Kullervonkadun kulmauksessa sijaitsevasta
Gunnar Taucherin 1937 suunnittelemasta
puurakenteisesta tyyppikioskista. Kioski
päätettiin säilyttää historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokkaana tyyppikioskina,

joita on jäljellä vain kolme kappaletta.
Kaupunginmuseon johtokunta teki esityk-
sen 31 kioskin säilyttämisestä ja suojelemi-
sesta asemakaavalla syksyllä 2000.

Kioskit ovat olleet ja ovat yhä edelleen
kohtaamispaikkoja. Kioskeja ja niiden
tunnelmaa eivät ole luoneet vain suunnit-
telijat, viranomaiset ja poliitikot, vaan
myös käyttäjät. Kioskit ovat kaupunkilais-
ten arkipäivän ja kohtaamisen tiloja, jotka
saavat merkityksensä käyttäjien muistin ja

muistojen kautta. Kioskia tarkoittavat
monet slangisanat (muun muassa kitsa,
kiska, kiskari, kipari ja kipsa) kertovat pie-
nen rakennuksen tärkeydestä ja merkityk-
sestä kaupunkilaisille tänään ja menneinä
vuosikymmeninä. Helsingin historialli-
set kioskit ovat osa yhteistä kulttuuriperin-
töämme.

1960-luvun kevyitä tyyppikioskeja Ateneumin
puistossa. Valokuva Kari Hakli 1971.



Helsingin kaupunginmuseon perustehtävä on siirtää ja säilyttää kulttuuriperin-
töämme – sen valoja ja varjoja – tuleville sukupolville. Rakennussuojelutyö on osa
tätä perustehtävää. Kaupunginmuseo on siis myös asiantuntijavirasto rakennettuun
kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa. Työn laillinen pohja on ensisijaisesti maan-
käyttö- ja rakennuslaissa, rakennussuojelulaissa sekä muinaismuistolaissa, mutta 
jo Suomen perustuslaissa todetaan: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta,
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Kun kaupunkia rakennetaan kiihtyvään tahtiin, on kaupunginmuseon kult-
tuuriympäristöyksikön tutkijoiden ja rakennuskonservaattorin pidettävä kiirettä,
jotta perustehtävä saadaan kunnialla hoidettua. Työn kuvaan kuuluvat tiukkatah-
tinen lausunnonantaminen, päätteen ääressä ja neuvottelupöydissä istuminen sekä
lausuntoja edeltävät maasto- ja arkistokäynnit. Helsingin lisäksi toimialuettamme
on Keski-Uudenmaan maakuntamuseona kahdeksan muuta kuntaa Espoosta
Hyvinkäälle saakka.

Meidät sekoitetaan yleisön suussa ja mediassa hyvinkin useasti valtion Museo-
virastoon, jonka kanssa kaupunginmuseolla on jo pitkään ollut vakiintunut työn-
jako: Museovirasto hoitaa pääsääntöisesti valtion omat rakennuskohteet sekä
kirkolliset rakennukset, linnoitteet ja rakennussuojelulailla suojellut kohteet.
Museovirasto seuraa suojeluasioita valtakunnallisesta näkökulmasta. Koska pääkau-
pungissa on lukuisa joukko koko maan kannalta merkittäviä kulttuurihistoriallisia
kohteita, joudutaan tehtävistä melko usein sopimaan tapauskohtaisesti.

Kulttuuriympäristöyksikön rakennustutkijat laativat lausuntoja asemakaavojen
suojelukohteista ja arvottavat olemassa olevaa rakennuskantaa. Museo antaa
lausuntoja myös rakennusten purkamishankkeista ja jo suojeltujen tai arvokkaiksi
todettujen rakennusten korjaus- ja muutostöistä. Rakennuskonservaattori ottaa
asiantuntijana kantaa arvorakennusten julkisivuväreihin ja korjausmenetelmiin tai

neuvoo yksityisiä talonkorjaajia säästävään ja kestävään korjaustapaan ja asian-
mukaisiin rakennusmateriaaleihin.

Tutkijat osallistuvat myös kaupungin historiallisten puistojen suunnitteluun ja
antavat museoon kerätyn inventointi- ja muun tutkimusaineiston pohjalta tieto-
palvelua sitä tarvitseville. Yksikössä tehdään myös resurssien venyessä rakennus-
historiallisia selvityksiä ja viedään inventointitietoja tietokantaan. Tutkittu tieto ja
arvotetut inventoinnit ovat kaiken työn pohjana. Suuresta osasta kaupunkia inven-
tointeja ei kuitenkaan ole tehty ja osa tehdystä työstä vaatii ajantasaistamista, jotta
suojelukysymysten järkevä ennakoiminen olisi mahdollista.

Silloin tällöin – etenkin jos hanke on tullut tietoon vasta sen ehdittyä jo pit-
källe – kaupunginmuseon lausunto ei pysty estämään arvokkaaksi luokitellun
kohteen purkamista tai vaikkapa hissin rakentamista suojelun arvoiseen porras-
huoneeseen. Suojelutyön onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea valpas raken-
nusvalvonta ja suojelunäkökulmat ajoissa huomioon ottava kaupunkisuunnittelu.

Miksi säilyttää ”rumia” rakennuksia?
Kun tavoitteena on säilyttää muutakin kuin ”suurta” arkkitehtuuria, kaikkien tun-
temia monumentteja ja maineikkaiden suunnittelijoiden parhaita töitä, törmätään
usein vaikeuksiin. Saattaa olla vaikeaa käsittää arvoja, jotka ovat materialisoituneet
vaikkapa arkisiksi 1930-40-luvun tehdasrakennuksiksi tai 1950-luvun pientaloiksi

tai 1960-luvun liiketaloiksi.

Kolumni Rakennussuojelu on rankkaa työtä
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Monille kaupunkilaisille, niin päättäjille, arkkitehdeille kuin kaupunkisuun-
nittelijoillekin tutuin arvottamisperuste löytyy akselilta kaunis – ruma, mikä näkyy
erityisesti keskustelussa lähihistorian ja erityisesti modernismin rakennusperinnön
säilyttämisestä ja suojelusta. Arvottaminen pelkästään esteettisten arvojen pohjalta
johtaa umpikujaan, kuten Lars Pettersson kirjoitti jo vuonna 1960 Arkkitehti-
lehdessä:

”Jokainen taidehistoriasta perillä oleva tietää, että edellisen tai sitä edellisen
sukupolven aikaansaannoksia helposti pyritään väheksymään, näin ainakin osittain
jo pelkän kyllästymisen vuoksi, mutta myös sen takia, että oman ajan uusille
ideoille saataisiin perustellumpi olemassaolon oikeutus. – Kun monumentti sitten
ehtii tulla niin iäkkääksi, että sillä on ympärillään kunnia-arvoisuuden ja harvinai-
suuden sädekehä, sitä usein respekteerataan esteettisistä puutteista ja virheellisyyk-
sistä huolimatta”.

Uudelle vuosituhannelle saavuttaessa on suojelukeskustelu laajentunut ja sen
piiriin on tullut yhä nuorempia kohteita ja niin sanottuja arjen ympäristöjä, joilla
ei ole annettua monumentti-statusta. Valtaosa – yli puolet – viime vuonna anne-
tuista kaupunginmuseon lausunnoista ja asiantuntijatehtävistä koski 1900-luvun,
erityisesti sotien jälkeisen ajan kohteita. Modernismin rakennusperintö on uhan-
alainen. Sitä uhkaavat purkaminen ja osaamattomat tai piittaamattomat korjaus-
hankkeet. Modernismin perintö on tänään samassa tilanteessa kuin uusrenessanssi
tai jugend 1960-luvulla.

Emme voi vaatia säilytettäväksi vain helmiä, jos haluamme, että kaupungis-
samme säilyy rikas kulttuurihistoriallinen kerroksellisuus ja monipuolinen raken-
nuskanta. Tulevilla polvilla on oikeus nähdä ja oppia tuntemaan eri aikakausien
rakennusperinnön kantamat arvot. Jos haluamme, että peili ei heijasta vääristy-
nyttä kuvaa, yritämme myös muistaa sen, mikä ehkä halutaan unohtaa.

Teksti Tiina Merisalo, päällikkö     Kuva Helsingin kaupunginmuseo/Kari Hakli
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Kiistelty Volvo Oy:n
(Kone Oy:n) talo Vallilassa
on hyvä esimerkki
1900-luvun modernististen
teollisuusrakennusten
säilyttämisen ongelmista.
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Som en sann helsingforsare
tycker Wenzel Hagelstam om
gamla spårvagnar och därför
är Spårvägsmuseet ett av hans
favoritmuseer i Helsingfors.
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Som barn bodde Wenzel Hagelstam på
Bulevarden i Helsingfors. Eftersom det
inte fanns så mycket aktiviteter för barn
fick han hitta på egna lekar med sina vän-
ner. Källare och vindar som var fulla med

gamla saker var idealiska lekplatser.
Snart upptäckte den unge Wenzel att

det i köp- och försäljningsaffärernas föns-
ter fanns likadana syltburkar som på vin-
den och han förstod att saker har ett pen-
ningvärde. Det första han på allvar börja-
de samla på var etiketter från tändsticksas-
kar och lite senare frimärken. När det var
dags att skaffa möbler till det egna hem-
met, märkte han att gamla allmogemöbler
var billigare än nya möbler, men till skill-
nad från de nya möblerna steg priset så
småningom på allmogemöblerna.

År 1973 grundade han en antikaffär på
Petersgatan, tre år senare öppnade han ett
galleri och 1979 en auktionskammare för
på så sätt att täcka marknadsfältet. På
1970-talet fanns det få stora antikaffärer i
Helsingfors. Bäcksbacka, Nyholm, Kagan

och Vähäjärvi var de största namnen i
branschen och Hagelstam medger villigt
att de gav en hel del draghjälp åt honom
när han var i början av sin antikhandlar-
karriär.

Numera när antikaffärernas antal har
ökat kraftigt i vårt land är antikmarkna-
derna beroende av import. Större antikaf-
färer brukar köpa varor från auktioner i
bl.a. Sverige, Danmark, Belgien och Hol-
land. De föremål som vi här i Finland upp-
lever som nationellt värdefulla, behöver
inte intressera utländska köpare. Dessa

uppskattar högklassiga silver- och bronsfö-
remål och mahognymöbler från början av
1800-talet. I Finland har antiksamlarna
traditionellt varit svenskorienterade, d.v.s.
man har helst köpt föremål från 1700-ta-

let. Detta märks även i museernas samling-
ar. Många museer har sparsamt med före-
mål från tidigt 1800-tal.

Om någon stil kunde pekas ut som ty-
pisk för Helsingfors, skulle det nog vara
biedermeier säger Hagelstam. I Helsing-
fors finns också en hel del nyrokokomöb-
ler, men dessa intresserar ganska få köpare.
Finländarna vill ha okonstlade saker, fast-
än t.ex. barock- och rokokoföremål kan ha
mera karaktär.

Hjärtat klappar för Helsingfors

Wenzel Hagelstam valde att bli intervjuad
i Spårvägsmuseet. De gamla spårvagnarna
och trolleybussen gör honom nostalgisk,
eftersom han har hunnit åka med många
av dem under sitt liv. Han tycker att det är
bra att stadsmuseet har många specialmu-

seer och att museets utställningar väcker
diskussion.

Samarbetet mellan museet och antik-
handlaren fungerar bra. Ibland vänder han
sig direkt till museet med ett intressant
föremål och ibland får han fungera som
ombud mellan köpare och säljare. För en
tid sedan upptäckte Hagelstam köpman
Johan Sederholms monogram på en terrin
som en svensk köpare hade ropat in på
auktion. Hagelstam tog terrinen under ar-
men och åkte till Sederholmska huset för
att ännu jämföra monogrammet med en

Wenzel Hagelstam gillar föremål med karaktär
Wenzel Hagelstams intresse för gamla saker
inleddes redan när han var barn. I dag är han
en av de kändaste antikhandlarna i Finland.

utställd tallrik. När det visade sig att terri-
nen hörde till Sederholms servis var den
nya ägaren villig att sälja terrinen till stads-
museet!

Hagelstam sitter i styrelsen för Hel-
singfors stadsmuseums vänner och anser
att föreningens främsta uppgift är att stö-
da stadsmuseets arbete. Föreningen kunde
naturligtvis också försöka påverka besluts-
fattare, som sällan har tid att sätta sig in i
saker - ett faktum som utnyttjas av effek-
tiva lobbare. Detta leder till att man gör

tokiga beslut, t. ex. rörande stadsbilden.
Hagelstam betonar att staden skall vara

levande, pampiga socialrealistiska palats
får inte bli huvudsaken i Helsingfors. Till
exempel vyn framför Riksdagshuset måste
hållas öppen säger han och tillägger att
samhällsfrågor har allt mer börjat intresse-
ra honom under de senaste åren. Det är
viktigt att invånarna känner sig hemma i
sin stad, oberoende om de är inflyttade
eller har sina rötter här.

Intresset för gamla saker har ökat un-
der de senaste åren. Det visar också det
populära Antiikkia, antiikkia -program-
met som startade sommaren 1997. Pro-
gramledarna Kari Toivonen och Wenzel
Hagelstam som tillsammans med TV-tea-
met har besökt över 50 orter, kan nu kon-
statera att det finns antikviteter i alla hörn

av landet och att människorna gärna berät-
tar om sina skatter.

Det behöver inte alltid vara fråga om
ekonomiskt värdefulla föremål, det är för-
hållandet mellan ägaren och föremålet
som är det intressanta säger Hagelstam.
Åldern gör inte ett föremål intressant, det
väsentliga är hur en sak representerar sin
tid. Just nu är många samlare intresserade
av föremål från 1950- och 1960-talen.
Det kan vara bra att satsa på yngre saker
på sikt, bara man kommer i håg att köpa
kvalitet.

Text Anna Finnilä, museilektor
Foto Helsingfors stadsmuseum/Heidi Richert
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Kuvia kadonneesta kaupungista
Vannetta pyörittävät lapset ja hevosraitiovaunut ovat kadonneet
kauan sitten Helsingin katukuvasta, mutta mennyt maailma
on tallessa ja jokaisen ulottuvissa kaupungin-
museon kuva-arkistossa.

Teksti Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo/Sakari Kiuru

Helsingin maisemat ja kaupunkilaisten elämän-
muoto ovat muuttuneet nopeasti kaupungin
monivaiheisen historian aikana. Monista raken-
nuksista, katunäkymistä ja arkipäivän ilmiöistä
on säilynyt meidän nähtäväksemme vain kuvia:
piirroksia, maalauksia ja viimeksi kuluneiden
lähes 150 vuoden ajalta etenkin valokuvia.

Valokuvia museossa alusta alkaen

Valokuvaus on ollut keskeistä Helsingin kau-
punginmuseon työssä kaupungin menneisyy-
den vaalijana aivan alusta lähtien, oikeastaan jo
ennen museotyön alkuakaan. Helsingin his-
torian järjestelmällinen tallennus alkoi vuonna
1906, jolloin kaupungin muinaismuistolauta-
kunta antoi valokuvaaja Signe Branderille teh-
täväksi kuvata purku-uhan alaisia katunäkymiä

kaikkialla Helsingin alueella. Branderin yli tu-
hat kuvaa muodostivat lautakunnan keräämän

Kaupunginmuseon kuva-arkiston
kysytyimpiä kuva-aiheita ovat
 Signe Branderin kuvaamat katu-
näkymät eri puolilta kaupunkia
sekä lapsi- ja liikennekuvat.
Branderin kuva Fredrikinkadun ja
Bulevardin risteyksestä vuonna
1907 sekä Esplanadin näkymiä:
hevosraitiovaunu 1890-luvulla
ja Ivan Timiriasewin vuonna 1912
kuvaamia lapsia koirineen
Runebergin patsaan lähettyvillä.
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vanhemman valokuva-aineiston kanssa
vuonna 1911 perustetun Helsingin kau-
punginmuseon kuvakokoelmien ytimen.

Helsinki-aiheisia kuvia on sittemmin
kerätty ahkerasti jo 90 vuoden ajan ja
kaupunginmuseon kuvakokoelmat ovat
kasvaneet hyvin laajoiksi. Signe Branderin
aloittama työ jatkuu vielä tänä päivänäkin:

Helsinki kasvaa ja uudistuu kaiken aikaa
lähes yhtä kiivaasti kuin 1900-luvun alus-
sa ja kaupunginmuseo pysyttelee kehityk-
sen kannoilla kuvaamalla nopeasti muut-
tuvia kaupunkimaisemia kuva-arkistoon
talteen.

Kokoelmia kartutetaan harkiten

Suuri osa kaupunginmuseon kuvakokoel-
mista on saatu vuosikymmenien varrella
lahjoituksina helsinkiläisiltä, jotka arvos-
tavat kotikaupunkinsa menneisyyttä ja
perinteitä. Kokoelmia kartutetaan ja lah-
joituksia otetaan vastaan edelleen, mutta
säilytystilojen ja työvoiman rajallisuus
pakottaa harkintaan ja valintoihin. Siksi
kaikkia museolle tarjottuja kuvia ei voida
ottaa vastaan, vaan niistä poimitaan sellai-
sia aiheita, joista on puutetta kokoelmissa.

”Eniten kaipaamme laadukkaita mus-

tavalkokuvia esikaupunkien ja lähiöiden
maisemista ja ihmisistä. Myös kuvat
ihmisten arjesta, kodeista, työstä, perhe-
elämästä ja kunkin ajan tavoista ja muo-
deista ovat hyvin tervetulleita”, luettelee
kuvayksikön päällikkö Riitta Pakarinen.
”Talvi- ja syyskuviakin olisi mukava saada
kokoelmiin, koska jostakin syystä suurin
osa arkiston kuvista on otettu keväällä ja
kesällä”, lisää tutkija Kristiina Lapinleimu-
Assmann ja jatkaa: ”Sen sijaan vanhan kes-
kustan tutuimpia näkymiä ei enää juuri
tarvita lisää – Manta on jo puhki kuvattu
edestä ja takaa. Eikä nimettömillä henkilö-
kuvillakaan ole paljon käyttöä.”

Kuva-arkiston tutkijat toivovat, että
lahjoitusta tarjoavat kaupunkilaiset tulisi-
vat paikan päälle keskustelemaan kuvis-
taan. Valokuvat ovat historiallisesti sitä

arvokkaampia, mitä täsmällisemmin nii-
den kuvaamat aiheet, ajankohdat, paikat,
henkilöt ja tilanteet ovat tiedossa. Tutkija
kysyy mielellään tarkentavia kysymyksiä ja

kertoo museon valintaperusteista. Hänen
kanssaan hoidetaan myös lahjoitukseen
liittyvät viralliset paperit kuntoon ja käy-
dään läpi lahjoituksen ehdot: kuvat luo-
vutetaan täysin oikeuksin ja museo saa
vapaasti julkaista kuvat vaikkapa kirjoissa
tai näyttelyissä. Alkuperäistä valokuvaa ja
negatiivia ei ole pakko luovuttaa, vaan

kuvan voi antaa museon reprokuvattavak-
si eli siitä tehdään kuvasta kuva -kopio.

Lahjoitettu kuva liitetään museon
kokoelmiin merkitsemällä se diaariin ja
antamalla sille numero. Hyväkuntoiset
uudehkot kuvat sujautetaan kuoriin, joi-
hin merkitään kuvan tiedot, ja luokitel-
laan aiheenmukaisiin laatikoihin. Vanhat,
arvokkaat alkuperäisvedokset ja huono-
kuntoiset kuvat sijoitetaan lepoarkistoon,
ja niistä tehdään reprokopiot käyttöä
varten. Tässä muodossa, aiheenmukaisiin
laatikoihin järjestettyinä mustavalko-
vedoksina, museon valokuvat ovat kuva-
arkiston asiakkaiden käytössä.

Tutkimusta ja muistelua

Asiakaspalvelu on keskeinen osa kaupun-
ginmuseon kuva-arkiston työtä. Ovet ovat
auki maanantaisin ja torstaisin klo 10–15.

”Asiakkaita käy paljon ja heillä on hyvin
vaihtelevia toivomuksia, mikä tekee
heidän palvelemisestaan hauskaa ja haasta-
vaa”, kertoo arkistosihteeri Arja Björkman.
Hänen mukaansa tutkijat etsivät kuvista
tietoa menneisyydestä, toimittajat halua-
vat kuvitusta artikkeleihinsa ja tavalliset
ihmiset kaipaavat kuvia vanhasta koti-
kadusta tai synnyinkodista.

”Tarkat toiveet helpottavat ja nopeut-
tavat palvelua: kymmenientuhansien
kuvien joukosta on helpompi löytää mie-
leisensä aiheet pyytämällä kuvia vaikkapa
Kapteeninkadulta tai lasten leikeistä kuin
yleisesti 1900-luvun Helsingistä”, muis-
tuttaa tutkija Martti Korhonen. Kun
asiakas on sitten selannut arkistolaatikois-
ta esiin kiinnostavimmat kuvat, hän voi
tilata niistä vedoksia, joista veloitetaan

yksityishenkilöiltä tekokulut ja kaupallisil-
ta käyttäjiltä myös käyttöoikeusmaksu.
Asiakkaat voivat myös skannata arkiston
kuvia itsepalveluna.

Nykyteknologia mahdollistaa kuva-
kokoelmien tallentamisen ja esittelemisen
sekä yleisön palvelemisen monilla uusilla
tavoilla. Kaupunginmuseossa on jo vuosi-
en ajan siirretty kuva-aineistoa sähköiseen
tietokantamuotoon. Nyt tietokannassa on
jo 15 000 kuvaa, joita voi hakea nopeasti ja
helposti hakusanojen avulla. Tällä tavalla
kuvat on tarkoitus saada entistä helpom-
min, paremmin ja monipuolisemmin
yleisön saataville. Kuvatietokannoista on
koottu jo yksi yleisötietokanta Koulu-
museoon ja seuraava valmistuu aikanaan
Raitioliikennemuseoon.

Kauan sitten kadonnut Helsinki on siis
hyvässä tallessa kaupunginmuseon kuva-
arkistossa ja kaikkien kiinnostuneiden
tavoitettavissa.

Kuva-arkiston tutkijat palvelevat mielellään
asiakkaita.

Tietokoneesta on tullut yhä tärkeämpi työväline
kuva-arkistossa.
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Tunne herättää ajattelemaan
Rohkea Tunne-näyttely on esillä Hakasalmen huvilassa,
Aurora Karamzinin vanhassa kodissaa. Mitä erilaiset
kävijät tuumaavat, kun esillä onkin interiöörien sijasta
kettupojan muotokuva ja katkennut flamingonpää?

Teksti Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo/Sakari Kiuru, Miro Turunen

Vaaleanpunainen Hakasalmen huvila
Finlandia-talon vieressä on monille hel-
sinkiläisille tuttu nimenomaan Aurora
Karamzinin kotina. Arvokkaalla vanhalla
talolla on kuitenkin myös jo 90-vuotiset
perinteet osana Helsingin kaupungin-
museota.

Museo Auroran kodissa

Aurora Karamzinin kiehtova elämäntarina
on luonut Hakasalmen huvilan ympärille
varsin kestäväksi osoittautuneen romant-
tisen hohteen. Se saa monet, varsinkin
vanhemmat museovieraat usein toivo-
maan, että kaupunginmuseo palauttaisi
taloon Auroran sisustuksen, jonka usko-
taan olevan piilossa museon varastoissa.

Todellisuudessa suurin osa Auroran
jäämistöstä lienee yhä perillisten hallussa

eri puolilla Eurooppaa. Loput tavaroista
myytiin Helsingissä huutokaupalla vanhan
everstinnan kuollessa 1902. Kaupungin-
museon kokoelmissa oleva Auroran omai-
suus täyttäisi hädin tuskin yhden pienen
huoneen. Siksi museon on mahdotonta
ennallistaa hänen kotiaan, josta ei edes ole
säilynyt kovin tarkkoja tietoja.

Hakasalmen huvila puolestaan oli
vuosikymmeniä kaupunginmuseon ainoa
näyttelytila, ja vielä nykyäänkin se on
museon harvoja suuriin näyttelyihin sovel-
tuvia tiloja. Siksi huvilaan on jouduttu
sijoittamaan sellaisiakin näyttelyitä, jotka
ovat hieman ristiriidassa talon ulkomuo-
don kanssa.

Rohkeimpia Hakasalmen huvilaan
sijoitetuista näyttelyistä ovat olleet Muisti-
Aika-Tunne -trilogian osat Muisti ja
Tunne, joissa on koeteltu Suomessa perin-
teiseksi ja tutuksi koetun museoilmaisun
rajoja. Kaupunginmuseo on kokeillut niis-
sä ennakkoluulottomasti yhteistyötä taitei-
lijoiden kanssa. Muisti-näyttelyn tunnel-
maan vaikutti paljon juuri lavastajan sekä
valo- ja äänisuunnittelijan työ.

Tunne-näyttelyssä vaikeita aiheita on

lähestytty antamalla niiden visuaalinen
suunnittelu tunnustettujen nykytaiteilijoi-
den tehtäväksi. Tulos on historialliseksi
näyttelyksi varsin poikkeuksellinen. ’Tunne’
herättääkin kävijöissä monenlaisia tunteita
ihastuksesta ärtymykseen – ja se on näyt-
telyn tarkoituskin: koskettaa ihmisiä ja
saada heidät ajattelemaan.

Sairaalanvalkoisen ”Puhtaaseen
moderniin elämään” -huoneen
suunnitteli Silja Rantanen, värikkään
Nuoruus-huoneen puolestaan
suunnitteli Jan-Erik Andersson.
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Tunne hämmentää ja innostaa
Eri-ikäiset ihmiset suhtautuvat usein Tunne-näyttelyyn eri
tavoin. Sofia-lehden reportteri kiersi näyttelyn kahden erilaisen

ryhmän, eläkeläisten ja yläasteen oppilaiden, kanssa ja kuulosteli
mielialoja.

Kampin palvelukeskuksesta museoon tulleen ryhmän
keskuudessa Tunne jakoi mielipiteitä. Irja Siitarisen mielestä
näyttely oli raskas ja liian hajanainen, mutta onneksi opas tarjosi
turvaköyttä aina, kun juoni ja itu oli vaarassa kadota. ”Ilman
opasta en olisi kyllä selvinnyt. Tunne-teemaa ajatellen näyttely
oli turhan pinnallinen. Olisin halunnut päästä sisemmäksi näyt-
telyyn ja toivonut syvyyttä itse toteutukseen.” Sofiankadun Aika-
näyttelystä hän kertoi lähteneensä huomattavasti tyytyväisempänä.

Ahkeran museokävijän Pentti Eloniemen mielestä oli pirteätä,
että näyttely on toteutettu poikkeuksellisella tavalla. ”En näe
siinä juuri mitään pahaa, että pyritään uudenlaiseen ilmaisuun.
Mikään ei kyllä ärsyttänyt, paremminkin huvitti.”

Kaikkia ryhmäläisiä näyttely ei kuitenkaan miellyttänyt.
Erään rouvan mielestä Tunne oli täysin roskaa. Karamzinin
kotimuseota kaipaavien mielialat kiteytti muuan herrasmies:
”Kekkosen koti on Kekkosen koti” – ja niin pitäisi Aurorankin
kodin olla Auroran koti.

Nuoremmalle ikäpolvelle Hakasalmen huvilan historia ei ole
tuttu, ja siksi Tunnetta katsotaan näyttelynä muiden joukossa,
ilman sen suurempia odotuksia.

Museossa vierailleet Helsingin Normaalilyseon oppilaat
olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Liisi Helminen ja Nina Lehtinen
olisivat kuitenkin toivoneet näyttelyn keskittyvän enemmän
oman ajan tapahtumiin, ja muutenkin heitä kiinnostaa pikem-
minkin nykytaide kuin perinteiset historialliset näyttelyt. Myös
nykypäivän kuvaus museonäyttelyssä olisi Liisin ja Ninan
mielestä mielenkiintoista.

Kävijä voi osallistua Tunne-näyttelyn rakentamiseen jättä-
mällä sinne jotain itsestään, muistoja, kuvia tai esineitä. Useita
kymmeniä metrejä pyykkinarua on jo täyttynyt museokävijöiden
taskunpohjilta löytyneistä esineistä. Liisistä ja Ninasta oli mainio
idea, että kävijästä jää näyttelyyn jotain, mistä tehdään mahdol-
lisesti taas jotain uutta. Yhtä mieltä oli myös Unni Leinonen:
”Hauskaa kun voi osallistua näyttelyn rakentamiseen. Se tuo
näyttelyä lähemmäksi katsojaa.”

Myös kuvataiteilijoiden mukaan kutsuminen on hänestä piris-
tänyt näyttelyn ilmettä. ”Taiteilijoiden näkemykset mahdollista-

vat aiheiden esittämisen ja tulkitsemisen laajemmin. Pidin todella
tästä näyttelystä ja toki olisin jaksanut katsella enemmänkin.”

Teksti Miro Turunen

Henrietta Lehtosen mieltä askarruttava Usko ja aate -installaatio on
vaikuttanut voimakkaasti Tunne-näyttelyn kävijöihin. Erityisesti haavoit-
tuneen turkistarha-aktivistin video-muotokuva on saanut monenlaisia
tunteita liikkeelle.

Museolehtori Marjukka Sihvola opastaa Helsingin Normaalilyseon
oppilaita Tunne-näyttelyssä.



sofia20

Vanhat raitiovaunut ovat Raitioliikennemuseon näyttelyn komeimpia ja suosituimpia esineitä.
Julkiseen liikenteeseen liittyy myös paljon mielenkiintoista ja hauskaakin pikkutavaraa
kuten 1940-luvun runomuotoiset käytösohjeet, jotka tulevat esille museon uuteen tietopankkiin.
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Töölön varikon vanhimmassa rakennuk-
sessa on ollut lokakuusta 1993 lähtien
Raitioliikennemuseo. Halli, joka valmistui

vuonna 1900, on arkkitehti Valdemar
Aspelinin piirtämä ja monen kävijän mie-
lestä kaunis kuin korulipas. Museossa
odottavat katselijoita niin hevosraitiovau-
nu kuin ensimmäinen sähköraitiovaunu
Kummer ja kesävaunu. Siellä selviää sekin,
millainen raitiovaunu on pikkuruotsalai-
nen, jenkki ja norddeutsche.

Monien muistojen ratikoita

Nyt kovin pieneltä näyttävä Kummer
herätti suurta hämmästystä syyskuussa
1900 – vaunuhan kulki ilman hevosta!
Juhani Aho kirjoitti nimimerkillä Timote-
us tuosta kiskoille ilmestyneestä kumma-
jaisesta seuraavaa: ”Eilen se ihme alkoi liik-
kua Töölön ja Hietalahden välillä – toistai-
seksi vain väliaikaisesti tahi koetteeksi. Tar-
koitan sähköraitiovaunuja, jotka mennä
huristavat hevosen vetämättä, höyryn

ponnistamatta, selkäpuolellaan pystyssä
ilmaan häntänä rautainen sauva, ja sitä
myöten se voimaa lykkää.”

Matkan varrella oli paljon helsinkiläi-
siä katselemassa ja ihailemassa uutta, kuk-
kasin koristeltua raitiovaunua. Vastaan tul-
leet hevoset pyörittelivät vauhkoontuneina
silmiään. ”Vanhat kaiken maailman vaivat
kokeneet luuskatkin kohottavat päänsä,
niin että konduktöörien on pakko pysäys-
paikoissa juosta kadulle niitä rauhoitta-
maan.” Vakava onnettomuuskin oli en-
siajelulla lähellä, kun utelias matkustaja oli
kurkottanut ulos vaunun ikkunasta ja lyö-

Raitioliikennemuseo on ollut jo vuosia kaikenikäisten museovieraiden
suosikki. Pian näyttelyn anti rikastuu muun muassa ajanmukaisen
tietotekniikan tarjoamin keinoin.

Raitiovaunuilla täytetty korulipas

Teksti Kristiina Lapinleimu-Assmann, tutkija
Kuvat Helsingin kaupunginmuseo/Jan Alanco

nyt päänsä rautaiseen lyhtypylvääseen. In-
nokas maisemien ihailija selvisi onnetto-
muudesta pelkällä kuhmulla.

Näyttelyssä moni katselee haikeana
Hietalahden laivatelakan valmistamaa
avonaista kesävaunua. Helsingin kaupun-
gin liikennelaitoksen edeltäjä Raitiotie- ja
Omnibusosakeyhtiö tilasi näitä vaunuja
vuonna 1918 kaikkiaan 12 kappaletta.
Kesävaunujen kyydissä, tuulen pörröttäes-
sä tukkaa, sai huristella viimeisen kerran
olympiavuonna 1952. Tarinoita ihanista
kesäisistä matkoista voi usea nuori museo-
vieras kuulla omilta isovanhemmiltaan.
Kesävaunuissa oli kuulemma myös hel-
pointa matkustaa ilman lippua.

Uusille raiteille

Raitioliikennemuseosta on tullut lasten ja
lapsiperheiden suosikki. Museossa lapsista
on hauskaa olla hetki raitiovaununkuljet-
tajana ja käännellä ajokytkintä ja kilauttaa
kelloa oikeassa ratikassa. Voimiaan voi

kokeilla vetämällä virroittimen köydestä.
Rahastajana oleminen on myös jännittä-
vää. Vuoden 2001 esikoululaiset eivät ole
kohdanneet topakoita rahastajatätejä,
jotka ennen myivät matkalippuja ja pitivät
järjestystä vaunuissa. Onneksi vanhat
kuvat ja filmit kertovat tästä kadonneesta
ammattikunnasta.

Raitioliikennemuseon näyttelyä on
määrä uudistaa lähiaikoina. Helsingin
laajenemisen liikenteelle asettamista vaati-
muksista kerrotaan uusin kuvin ja sanoin.
Kaupunkiliikenteen historiaa esitetään
myös uuden tietopankin avulla. Siitä voi

löytää kuvia niin hevosvetoisista kulku-
välineistä kesäisellä Esplanadilla kuin
Itäväylän ruuhkaisesta liikenteestä vuonna

1969, jolloin uutta ja nopeata metroa vas-
ta suunniteltiin. Katsoja voi löytää kadon-
neita lapsuutensa katunäkymiä. Tietopan-
kista voi etsiä kuvien lisäksi matkalippuja,
reittikarttoja ja linjakilpiä. Sisäkilpiä, jois-
sa kielletään sylkeminen lattialle tai koiri-
en tuominen vaunuun, on myös tallennet-
tu tietopankkiin.

Raitioliikennemuseossa tuodaan esille
myös työ, jota sujuvan joukkoliikenteen
ylläpitäminen on vaatinut. Kuvissa työnte-
kijät ovat arkisessa uurastuksessaan niin
varikoilla kuin vaunuissa ja busseissa. On
hyvä nähdä myös radanrakentamiseen
tarvittuja työkaluja, jolloin on helpompi
ymmärtää työn raskaus. Valitettavasti
museossa ei voi turvallisuussyistä kokeilla
esimerkiksi ratakiskon kantamista kanto-
saksien avulla.

Museossa katsotaan tulevaisuuteenkin.

Kaupunginmuseo tekee jatkuvasti yhteis-
työtä HKL:n kanssa. Raitioliikennemuse-
on näyttelyssä kerrotaan siksi myös uusis-
ta suunnitelmista kehittää Helsingin jouk-
koliikennettä nopeammaksi ja ympäristö-
ystävällisemmäksi. Toimivalla joukko-
liikenteellä yritetään estää kotikaupun-
kiamme tukehtumasta autoihin.

Raitioliikennemuseon tapahtumia syksyllä 2001

to 30.8. Taiteiden yönä historiallisia
helsinkiläisiä ja rokkia miesäänin
klo 17–22

la 22.9. Autottoman päivän koko
perheen tapahtuma klo 12–15

su 13.10. Kaartin soittokunnan konsertti klo 15
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Sofian uutisia

Häät
Sederholmin talossa
vuoden loppuun jatkuvan
suositun Häät-näyttelyn
antia täydentämään
on ilmestynyt komea
Häät-kirja. Teos esittelee
kaupunginmuseon häihin
liittyviä kokoelmia ja
valaisee etenkin kaupunki-
laisten häätapojen vaiheita,
joista on Suomessa julkais-
tu vähän kirjallisuutta.

Aika

Sofiankadun vaikut-
tava Aika-näyttely,
osa Muisti-Aika-
Tunne -trilogiaa,
puretaan syksyn
aikana. Sen tilalle
tulee vuodenvaih-
teessa täysin uusi
koko Helsingin
historian kattava
näyttely.

Jos Aika on jäänyt
näkemättä, nyt
alkaa jo olla kiire...

Museokauppa
Sofiankatu 4:ssä palvelee
ison remontin jälkeen
entistä selkeämpänä ja
valoisampana.

Taiteiden yönä
30.8.2001
kaupunginmuseo
kutsuu jälleen
tutustumaan näyt-
telyihinsä illan
pimetessä historial-
listen helsinkiläisten
seurassa. Sofianka-
dulla ja Hakasalmen
huvilassa voi nauttia
kansanmusiikista, Raitioliikennemuseossa miesyhtye
Aataminomenien sydämeenkäyvästä rock-laulusta sekä
Tuomarinkylässä koko perheen ohjelmasta ja runollisesta
lyhtypuutarhasta.
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Tekstit Jere Jäppinen, tutkija  Kuvat Helsingin kaupunginmuseo

Moskovassa
saadaan tutustua syys-
kuussa, Helsinki-viikon
yhteydessä, Helsingin
historiaan ja erityisesti
sen venäläisiin piirteisiin
kuten jäätelökauppiaisiin.
Kaupunginmuseon laatima
näyttely on esillä 7.–22.9.
Pienessä maneesissa,
Georgijevskij pereulok 3/3.

Ensimmäisenä
adventtina
palataan Katu-
museossa Helsingin
vanhimpien joulu-
katujen tunnelmiin,
kun Sofiankatu
koristellaan koko
joulukaudeksi samaan
tapaan kuin Kluuvi-
katu 1930-luvulla.

Villa Kleineh
vuodelta 1839 on Kaivopuiston vanhin huvila, joka on vast-
ikään huolellisesti restauroitu Alankomaiden suurlähettilään
virka-asunnoksi. Kaupunginmuseo on julkaissut huvilan ja
sen asukkaiden vaiheista kirjan, jossa kerrotaan myös laajasti
talon uusien isäntien, hollantilaisten, vuosisataisista suhteista
Helsinkiin.
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Sarjakuva Jaana Mellanen, tutkijaHelsinki Helsingin alla
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kauppaneuvoksen kellarit senaatinlinnan uumenissa
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Brief in English Written by  Jere  Jäppinen, curator

Helsinki City Museum
Sofiankatu 4, tel. 169 3933
Open Mon–Fri 9am–5pm, Sat–Sun 11am–5pm
Time – the Helsinki Trilogy.
The exhibition will close during October.
At Kino Engel 2 video films about Helsinki.
Museum Shop.

Street Museum
Sofiankatu, open 24h, free admission
2 December–6 January 2002
Traditional Christmas street decorations

Hakasalmi Villa
Karamzininkatu 2, tel. 169 3444
Open Wed–Sun 11am–5pm
Emotion

Sederholm House
Aleksanterinkatu 16–18, tel. 169 3625
Open until 31 August daily 11am–5pm,
since 1 September Wed-Sun 11am–5pm.
Wedding

Burgher´s House
Kristianinkatu 12, tel. 135 1065
Open since 10 October Wed–Sun 11am–5pm
2 December–6 January 2002 Traditional Christ-
mas decorations

Tram Museum
Töölönkatu 51 A, tel. 169 3576
Open Wed–Sun 11am–5pm

School Museum
Kalevankatu 39–43, tel. 3108 7066
Open since 29 August Wed–Sun 11am–5pm

Power Station Museum
Hämeentie 163, tel. 3108 7064
Open until 30 September
Wed-Sun 11am–5pm

Tuomarinkylä Museum & Children’s Museum
Tuomarinkylän kartano, tel. 728 7458
Open Wed–Sun 11am–5pm
2 December–6 January 2002
Christmas decorations in the manor

Worker Housing Museum
Kirstinkuja 4, tel. 146 1039
Open until 30 September
Wed–Sun 11am–5pm

The Amazing Time Machine Signe
Töölönlahti Bay Art Garden
Open until 2 September 11am–6pm,
free admission

Virtual Museum & homepages of
the City Museum   www.hel.fi/kaumuseo

Entrance fee20/10 FIM, children under 18 free.
On Thursdays, the admittance is free for everyone.
Entrance to the events is included in the museum
entrance fee, if not otherwise mentioned.

Please note!
The museums and Museum Shop are closed on
Independence Day 6 December and Christmas
24-26 December as well as from 31 December 2001
to 4 January 2002 due to the introduction of euro.
On Sunday 23 December the museums and Museum
Shop will close at 3 pm.

Helsinki City Museum
Autumn and winter 2001

In her leader, museum director Leena
Arkio-Laine comments a letter to the edi-
tor. The writer of the letter wonders
whether the museum workers know what
stress and rush are, as the museums always
seem to be so quiet and peaceful... Ms.
Arkio-Laine regrets that most work her
busy staff does still remains unknown to
the public, even though the results of their
work might be visible in the everyday life
of the city. She sees the Sofia magazine as
an important channel for spreading infor-
mation about the City Museum’s achieve-

ments.
The internet projects of the City

Museum are presented as an example of a
new and still unknown sector of museum
work. The Museum has experimented
with the possibilities of the new media
since the mid-1990s. Now the City Muse-
um is preparing the second generation ver-
sion of  the pilot project called the Virtual
Museum, which offers an opportunity to
visit the 18th-century Helsinki – in 3D
computer graphics! Other projects, both
Helsinki-based and European, aim to
make the collections of the museums more
accessible to the public.

Preservation of the architectural herit-
age is presented as an example of the City
Museum’s services which have a strong ef-
fect on the everyday environment. Some
recent building projects have inspired a

heated public discussion about the value of
the less prestigious 20th-century architec-
ture. The experts of the City Museum take
part in the debate in a difficult position,
which is also described in this issue. An
example of a successful heritage project is
an inventory of the City’s old kiosks, thir-
ty-one of which were taken under protec-
tion thanks to the Museum’s initiative.

One of the most popular departments
of the City Museum are the picture collec-
tions. Since 1906, the Museum has
systematically collected historical photo-
graphs of Helsinki and documented the

changing townscape. Nowadays, the huge
collections are a rich source of knowledge
for researchers, journalists and also ordi-
nary people, who often wish to find a pic-
ture of their childhood house...

One of the most controversial exhibi-
tions of the City Museum is ‘Emotion’,
which is located in a 19th-century villa,
once home of the famous beauty and bene-
factress Aurora Karamzin. The romantic
memories of her glittering life still haunt the
house and for that reason especially older
visitors find it difficult to accept the present

exhibition, which unreservedly makes use of
modern art. However, some of the younger
ones would expect even bolder breaking of
conventions!

The Tram Museum is a favourite of
both the old and the young – even Wenzel
Hagelstam, a well-known antique auction-
eer and a true lover of Helsinki, chose to
be interviewed there. Soon, the museum
will offer a fresh approach to the history of
public transportation. The exhibition will
be supplemented by a computerised data-
bank and other novelties.

In the comic series ‘Helsinki under
Helsinki’, the City Museum’s brave arche-
ologists clear away a big heap of construc-
tion waste from the Senate Palace’s base-
ment in order to excavate the remains of
the cellars of a disappeared 18th-century
house.



Helsingfors stadsmuseum hösten och vintern 2001

Museum Utställning

Helsingfors stadsmuseum Tiden – en trilogi om Helsingfors. Utställningen nedmonteras i oktober!
Sofiegatan 4, tel. 169 3933 Kino Engel 2: videofilmer med Helsingfors motiv. Museibutik.
Öppet må–fre kl. 9–17, lö–sö 11–17 30.8. Konstens natt. Rendez-vous och folkmusik kl. 17–22. Fritt inträde.

1.9. Arkeologiska rundturer kring Senatstorget på finska
kl. 11, 12, 13 och 14. Fritt inträde.

Gatumuseet
Sofiegatan, öppet dygnet runt. 30.8. Konstens natt. Rendez-vous och folkdans kl. 17–22.

Villa Hagasund Känslan – stadens emotionella dimension
Karamzinsgatan 2, tel. 169 3444. 30.8. Konstens natt. Rendez-vous och folkmusik kl. 17–22. Fritt inträde.
Öppet on–sö kl. 11–17 2.12. Advent inleds kl. 12–15.

2.12.–6.1.2002 Gammaldags julgata.

Sederholmska huset Bröllop
Alexandersgatan 16–18, tel. 169 3625 30.8. Konstens natt. Rendez-vous kl. 17-22. Fritt inträde.
Öppet t.o.m. 31.8. dagligen kl. 11–17 4.10. Bröllopsminnenas dag kl. 14-19. Fritt inträde
Fr.o.m. 1.9. on–sö kl. 11–17 7.10. Sibelius-Akademins elevkonsert kl. 15.

21.10. Oförglömliga bröllopsvalser. Musikföreläsning på finska kl. 15.
18.11. Sibelius-Akademins elevkonsert kl. 15.
2.12. Adventet inleds. Stjärngossarna kl. 13.00. Fritt inträde.

Sprutmästarens gård
Kristiansgatan 12, tel. 135 1065 2.12. Adventet inleds kl. 12-15. Stjärngossarna kl. 14.30. Fritt inträde.
Öppen fr.o.m. 10.10. on–sö kl. 11–17 2.12.–6.1.2002 Huset i traditionell juldräkt.

Spårvägsmuseet
Tölögatan 51 A, tel. 169 3576 30.8. Konstens natt. Rendez-vous, rocklåtar a cappella kl. 17–22. Fritt inträde.
Öppet on–sö kl. 11–17 22.9. Bilfria dagen. Ett evenemang för hela familjen kl. 12–15. Fritt inträde.

26.9.–30.12. Utställningen ‘Motorvägen till Lahtis’.
13.10. Konsert av Gardets musikkår kl. 15.

Skolmuseet
Kalevagatan 39–43, tel. 3108 7066 29.8.–30.12. Utställningen ‘Indianen och ängeln’.
Öppet fr.o.m. 29.8. on-sö kl. 11–17 8.11. Skolsånger om hösten och vintern. Allsång på finska kl. 18–20. Fritt inträde.

Kraftverksmuseet
Tavastvägen 163, tel. 3108 7064
Öppet t.o.m. 30.9. on–sö kl. 11–17.

Domarby museum Ett hem
Domarby gård, tel. 728 7458 30.8. Konstens natt. Barnprogram kl. 17–21, Lyktträdgården kl. 20–22.

Fritt inträde.
2.12. Adventet inleds kl. 12–15. Fritt inträde.
2.12.–6.1.2002 Julstämning på herrgården.

Barnmuseet Barnens stad
Domarby gård, tel. 728 7458 14.9. Dagen för Europas byggnadsarv. Fritt inträde.
Öppet on–sö kl. 11–17 21.11.–19.12. Museiklubbens julkurs på finska för 8-10-åringar onsdagar kl. 14–15.30.

2.12. Adventet inleds kl. 12–15. Julpyssel för hela familjen. Fritt inträde.

Arbertarbostadsmuseet
Kristinegränden 4, tel. 146 1039
Öppet t.o.m. 30.9. on–sö kl. 11–17

Signe – den makalösa tidsmaskinen
I konstträdgården vid Tölöviken. Fritt inträde. 30.8. Konstens natt. Signe håller öppet t.o.m. kl. 22.
Öppen t.o.m. 2.9. dagligen kl. 11–18

Inträdesavgifter 20/10 mk, fritt inträde för alla under 18 år. Torsdagar fritt inträde. Tillträde till evenemangen med museets
inträdesbiljett, ifall ej annat anges.

Observera! Museerna och Museibutiken håller stängt på självständighetsdagen 6. 12., på julen 24.–26.12. samt p.g.a.
eurons införande 31.12.2001–4.1.2002. Söndagen den 23.12. stängs museerna och Museibutiken kl. 15.00.
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Museo Näyttely

Helsingin kaupunginmuseo Aika – trilogia Helsingistä. Näyttely puretaan lokakuussa!
Sofiankatu 4, puh. 169 3933 Kino Engel 2: Helsinki-aiheisia videoita. Museokauppa.
Auki ma–pe klo 9–17, la–su 11–17 30.8. Taiteiden yö. Kohtaamisia ja kansanmusiikkia klo 17–22. Vapaa pääsy.

1.9. Arkeologisia kävelyitä Senaatintorin vaiheilla klo 11, 12, 13 ja 14. Vapaa pääsy.

Katumuseo 30.8. Taiteiden yö. Kohtaamisia ja kansantanssia klo 17–22.
Sofiankatu, auki läpi vuorokauden. 2.12. Adventin avaus klo 12–15.

2.12.–6.1.2002 Vanhanajan joulukatu.

Hakasalmen huvila Tunne – kaupunki tunteiden näyttämönä
Karamzininkatu 2, puh. 169 3444 30.8. Taiteiden yö. Kohtaamisia ja kansanmusiikkia klo 17–22. Vapaa pääsy.
Auki ke–su klo 11–17

Sederholmin talo Häät
Aleksanterinkatu 16–18, puh. 169 3625 30.8. Taiteiden yö. Kohtaamisia klo 17–22. Vapaa pääsy.
Auki 31.8. asti joka päivä klo 11-17 4.10. Häämuistojen päivä klo 14–19. Vapaa pääsy.
1.9. lähtien ke–su klo 11–17 7.10. Sibelius-Akatemian oppilaskonsertti klo 15.

21.10. Unohtumattomat häävalssit. Luentokonsertti klo 15.
18.11. Sibelius-Akatemian oppilaskonsertti klo 15.
2.12. Adventin avaus. Tiernapojat klo 13.00. Vapaa pääsy.

Ruiskumestarin talo
Kristianinkatu 12, puh. 135 1065 2.12. Adventin avaus klo 12–15. Tiernapojat klo 14.30. Vapaa pääsy.
Auki 10.10. lähtien ke–su klo 11–17 2.12.-6.1.2002 Talo perinteisessä jouluasussa.

Raitioliikennemuseo
Töölönkatu 51 A, puh. 169 3576 30.8. Taiteiden yö. Kohtaamisia ja lauluyhtyerokkia klo 17-22. Vapaa pääsy.
Auki ke–su klo 11–17 22.9. Autoton päivä. Koko perheen tapahtuma klo 12-15. Vapaa pääsy.

26.9.–31.12. ’Moottoritie Lahteen’ -näyttely.
13.10. Kaartin soittokunnan konsertti klo 15.

Koulumuseo
Kalevankatu 39–43, puh. 3108 7066 29.8.–30.12. ’Inkkari ja enkeli’ -näyttely.
Auki 29.8. lähtien ke–su klo 11–17 8.11. Syksyn ja talven koululauluja. Yhteislaulutilaisuus klo 18-20. Vapaa pääsy.

Voimalamuseo
Hämeentie 163, puh. 3108 7064
Auki 30.9. asti ke–su klo 11–17

Tuomarinkylän museo Koti
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458 30.8. Taiteiden yö. Lastenohjelmaa klo 17–21, Lyhtypuutarha klo 20–22. Vapaa pääsy.
Auki ke–su klo 11–17 2.12. Adventin avaus klo 12-15. Vapaa pääsy.

2.12.–6.1.2002 Joulutunnelmaa kartanossa.

Lastenmuseo Skidit tsiigaa stadii – Lasten kaupunki
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458 14.9. Euroopan rakennusperintöpäivä. Vapaa pääsy.
Auki ke–su klo 11–17 21.11.–19.12. Museokerhon joulukurssi  8–10-vuotiaille keskiviikkoisin klo 14–15.30.

2.12. Adventin avaus klo 12–15. Jouluaskartelua koko perheelle. Vapaa pääsy.

Työväenasuntomuseo
Kirstinkuja 4, puh. 146 1039
Auki 30.9. asti ke–su klo 11–17

Signe – ihmeellinen aikakone
Töölönlahden taidepuutarhassa. 30.8. Taiteiden yö. Signe on auki klo 22 asti.
Vapaa pääsy.
Auki 2.9. asti joka päivä klo 11-18

Pääsymaksut 20/10 mk, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Torstaisin vapaa pääsy. Tapahtumiin pääsee museon pääsymaksun hinnalla,
ellei toisin mainita.

Huomio! Museot ja Museokauppa ovat kiinni itsenäisyyspäivänä 6.12. ja jouluna 24.–26.12. sekä euron käyttöönoton vuoksi
31.12.2001–4.1.2002. Sunnuntaina 23.12. museot ja Museokauppa suljetaan klo 15.00.


