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JOHDANTO

1. JOHDANTO
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmaohjelma on laadittu vuonna 2016 museoiden Yhteinen kokoelmamme
-hankkeessa. Kokoelmaohjelma päivitetään viiden vuoden välein, ensimmäisen kerran vuonna 2021.
Vaasan kaupungin museoiden organisaation kuuluvat Kuntsin modernin taiteen museo, Pohjanmaan museo,
Tikanojan taidekoti ja Vanhan Vaasan museo kokoelmineen. Lisäksi museot järjestävät näyttelytoimintaa
Vaasan taidehallissa. Vaasan kaupungin museoiden toimialaan kuuluvat taide, kulttuurihistoria ja luonnontiede.
Vaasan kaupungin museot toimii Pohjanmaan maakuntamuseona ja aluetaidemuseona.
Vaasan kaupungin museot vastaavat Vaasan kaupungin kulttuurihistoriallisesta, taide- ja luonnontieteellisestä
museotoiminnasta. Museot toimivat paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kokoelmiensa voimalla alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kokoelmat määrittelevät museoiden toiminnan ja tehtävän.
Vaasan kaupungin museoiden tehtävä on tallettaa, vaalia ja välittää aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.
Museot toimivat alueensa yleisöjen ja yhteisöjen hyväksi tarjoamalla museo- ja kulttuuriympäristöpalveluita.
Museot tukevat identiteettejä, välittävät tietoa ja tarjoavat elämyksiä menneisyydestä ja nykyhetkestä tulevaisuuteen suunnistamiseksi. Kohdeyleisöinä ovat nykyiset ja tulevat sukupolvet. Organisaation arvot ovat
luottamus, vastuullisuus ja kunnioitus.
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmatoiminta ja -organisaatio toteuttavat museo-organisaation perustehtävää ja tavoitteita vaalimalla ja hallinnoimalla kokoelmia, edistämään kokoelmien ja niiden kautta yhteisen kulttuuriperinnön saatavuutta ja saavutettavuutta sekä edistämällä kulttuurista yhdenvertaisuutta. Museot edesauttavat paikalliskulttuurin ja alueellisen identiteetin ymmärtämistä historiallisena jatkumona. Kokoelmien
paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen luonne on kokoelmatoiminnan perusta. Tavoitteena on
luoda ja välittää tietoa, tarjota elämyksiä sekä antaa välineitä yksilöiden ja yhteisöiden identiteettien rakentumiselle.
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmaorganisaatio käsittää kokoelmatoiminnan prosessin sekä tuotantoprosessin kokoelmien hallintaa, hoitoa ja käyttöä koskevilta osin. Kokoelmatoiminnan prosessi vastaa museoiden
taide-, kulttuurihistoriallisista sekä luonnontieteellisistä kokoelmista. Kokoelmatoimintaa johtaa kokoelmapäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taidekokoelmista, esinekokoelmista, luonnontieteellisistä kokoelmista sekä arkistokokoelmista vastaavat henkilöt. Kokoelmatoiminnan prosessi vastaa kokoelmien hallinnasta ja käytöstä.
Tuotantoprosessi (museotekniikan ja konservoinnin toimintaprosessi) vastaa kokoelmien konservoinnista, säilyttämisestä, käsittelystä ja turvallisuudesta.
Kokoelmatoiminnassa noudatetaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä, ammatillisesti hoidettujen museoiden käytäntöjä. Museoiden kokoelmia hallinnoidaan valtakunnallisesti yhteensopivien tietokantojen avulla.
Taidekokoelmat luetteloidaan museoiden yhteiseen Muusa-tietokantaan, esine-, valokuva- ja arkistokokoelmat Musketti-tietokantaan. Luonnontieteelliset kokoelmat luetteloidaan Kotka- (eläinkunta) ja Kastikka(kasvikunta) tietokantoihin. Antiikkikirjasto ja käsikirjasto luetteloidaan PrettyLib-tietokantaan, joka on
yhteiskäytössä Vaasan kaupunginkirjaston kanssa. Kulttuuriympäristöinventoinnit ja -aineistot talletetaan
Kioski-tietokantaan. Virka-arkistoa hallinnoidaan Kuntatoimisto- ja Kaarle-ohjelmistoissa sekä erillisten luetteloiden avulla. Toiminta-arkistoa ei luetteloida.
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmatoimintaa määrittelevät Museolaki (729/ 1992) sekä Valtioneuvoston
asetus museoista (1192/ 2005), kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Museotyön eettiset säännöt sekä suomalaista museoalaa ohjaavat valtakunnalliset ohjelmat ja suositukset. Kokoelmaohjelma määrittelee tarkem-
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min museokokoelmien historian ja sisällön sekä kokoelmien vaalimisen, käytön ja kartuttamisen periaatteet.
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmatoiminnan kehittämishankkeen Yhteinen kokoelmamme tarkoitus oli
kokoelmien hallinnan parantaminen ja yhtenäistäminen luomalla museoille yhteinen kokoelmaohjelma sekä
registraation kehittäminen kuvaamalla kokoelmatoiminnan keskeiset prosessit. Kokoelmaohjelman tavoite on
olla kokoelmatoiminnan työkalu, joka ottaa huomioon yhdistelmämuseon kokoelmien moninaisuuden sekä yhtenäisten toimintamallien tarpeen.
Kokoelmaohjelma on laadittu Vaasan kaupungin museoiden hankkeessa Yhteinen kokoelmamme. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoituksella. Hankkeen toimijat olivat hankekoordinaattori, FM Heidi
Viljanen sekä ohjausryhmän jäseninä Vaasan kaupungin museoiden museotoimenjohtaja (vt.) Selma Green, kokoelmapäällikkö Auli Jämsänen, tuotantopäällikkö Anniina Pääkkönen ja tutkija Minna Vihla. Lisäksi kokoelmaohjelman valmisteluun on osallistunut Vaasan kaupungin museoiden muu henkilöstö erityisvastuualueidensa
puitteissa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Laaditaan kokoelmatoiminnalle prosessikuvaukset, jotka tukevat uuden organisaation prosessuaalista luonnetta (antolainaus-,
sijoitus-, vastaanotto- ja poistoprosessi).

▶▶

Laaditaan kokoelmiin liittyvien lahjakirjojen, testamenttien ja muiden dokumenttien päivityssuunnitelma.

▶▶

Laaditaan suunnitelma kokoelmien tunnettuuden kasvattamiseksi.
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2. VAASAN KAUPUNGIN MUSEOIDEN
KOKOELMAT
2.1

POHJANMAAN MUSEO

Pohjanmaan museon perusti Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys vuonna 1895. Pohjanmaan museo
on yksi Suomen ensimmäisiä yleiskulttuurisia museoita. Myös Ouluun perustettiin 1890-luvulla museo, jonne
kerättiin Pohjois-Pohjanmaan vanhaa esineistöä. Pohjanmaan museon perustamiseen vaikuttivat erityisesti Vasabladetin toimittaja Valdemar Sandman (1855–1910), opettaja ja professori Johannes Oskar Immanuel
Rancken (1824–1895) ja tohtori Henrik Emanuel Aspelin (1854–1906). Lehtori Knut Sääf (1861–1930) valittiin
Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen sihteeriksi ja hän toimi museonhoitajana ensimmäiset 25 vuotta, aina vuoteen 1920 saakka. Aluksi museo toimi vuokratiloissa. Eino Forsmanin suunnittelema museorakennus
valmistui Marianpuistoon 1929 ja se vihittiin käyttöön 1930. Rakennusta laajennettiin Erik Kråkströmin suunnitelmin vuonna 1968.
Pohjanmaan museon kokoelmaa alettiin kartuttaa heti Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen aloitettua toimintansa 1895. Kokoelmien karttumisesta huolehti alkuvuosina hovioikeudenneuvos Oskar Rewell
(1857–1930). Keruutyön tavoitteeksi asetettiin maakunnan omaa kulttuuria kuvastavan museon aikaansaaminen, mitä pohjustivat kansallisromanttiset ja idealismin värittämät ajatukset. Museon toiminta- ja vastuualueena oli tuolloin vanha Vaasan lääni. Museoon kerättiin aineistoa nykyisten Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Oulun ja jopa Hämeen alueilta. Keski-Pohjanmaa kuului tallennusalueena
Pohjanmaan museolle aina vuoteen 2008 saakka, jolloin Kokkolassa sijaitseva K. H. Renlundin museo sai maakuntamuseostatuksen.
Museolla oli 1900-luvun vaihteessa kolme stipendiaattia, jotka kävivät maakunnan pitäjissä kertomassa museon toiminnasta ja hankkimassa esineistöä. Maisteri E. E. Takala kiersi suomenkielisiä pitäjiä ja opiskelija Jon
Hartman ja opettaja Otto Hannus kiersivät ruotsinkielisissä pitäjissä. Kansantaiteen kokoelmaa täydensivät
museon ammattikerääjät kuten Jaakko Pitkäkangas ja Matti Ollila.
Karl Hedman (1864–1931) oli yksi museon kokoelmien muodostumiseen keskeisesti vaikuttaneista henkilöistä.
Karl Hedman toimi Vaasassa lääkärinä, mutta ennen lääketieteen opintoja hän oli opiskellut historiaa. Hedman
julkaisi useita sukututkimuksia. Hänen keräilyharrastuksensa alkoi 1800-luvun lopulla ja kokoelma kasvoi vähitellen mittavaksi.
Karl Hedman valittiin Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen hallitukseen vuonna 1898 tai 1899 ja
rahastohoitajaksi vuonna 1903. Vuodesta 1907 lähtien Karl Hedman sekä museon intendentti ja museoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja päättivät yhdessä kalliimmista hankinnoista. Hallituksen puheenjohtajana
Hedman toimi vuosina 1912–1931. Hedman keräsi siis samanaikaisesti omaa kokoelmaansa ja museon kokoelmaa.
Näyttää siltä, että Karl Hedmanille syntyi melko varhain ajatus oman kokoelmansa lahjoittamisesta museolle.
Karl ja hänen puolisonsa Elin Hedman perustivat 1920-luvulla Hedmanin säätiön hallinnoimaan omaisuuttaan ja
vaalimaan museaalista perinnettä. Karl Hedmanin keräämät kokoelmat, johon kuului keramiikkaa, hopeaa, huo-
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nekaluja taideteoksia ja erilaisia antiikkiesineitä, luovutettiin Pohjanmaan museolle vuonna 1931, vähän ennen
kerääjän kuolemaan.
Karl Hedmanin kuoleman jälkeen museonhoitajana jatkoi hänen puolisonsa Elin Hedman (1877–1943). Elin
Hedmanin aikana museon luettelointityötä jatkettiin, mutta työ keskeytyi hänen kuolemaansa. Sodan loppuvaiheessa osa kokoelmista siirrettiin turvaan Uumajaan, josta ne palautuivat Vaasaan kesällä 1946. Museon
kokoelmissa oli jo 1950-luvulla runsaasti esineistöä, ja kokoelmia kartutettiin tulevina vuosikymmeninä lisää.
Pohjanmaan museo on saanut lahjoituksina runsaasti yksittäisiä esineitä ja yksityisten keräilijöiden kokoelmia.
Pohjanmaan museolle myönnettiin maakuntamuseostatus vuonna 1981 ja aluetaidemuseostatus vuonna 1983
(Liite 4 Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon toiminta-alue). Vuonna 1990 museoon liitettiin luonnontieteellinen
osasto. Vuodesta 1991 lähtien Pohjanmaan museosta on vastannut Vaasan kaupunki.
Pohjanmaan museon kokoelmat jakaantuvat taidekokoelmiin, kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin, luonnontieteellisiin kokoelmiin ja arkistokokoelmiin. Taidekokoelmat muodostuvat kahdesta pääkokoelmasta: Pohjanmaan
museon kokoelmasta sekä Vaasan kaupungin taidekokoelmasta. Pohjanmaan museon kokoelmien alakokoelmia
ovat Karl Hedmanin kokoelma, Anne-Marie Cronströmin muisto -kokoelma, Suomen Säästöpankin kokoelma ja
Vaasan taideyhdistyksen kokoelma. Julkinen taide on osa Vaasan kaupungin taidekokoelmaa.
Kulttuurihistoriallisten kokoelmien pääkokoelma on Pohjanmaan museon kokoelmat, jonka alakokoelmia
ovat Karl Hedmanin kokoelma ja Nelin-Cronströmin kokoelma. Pohjanmaan museon kokoelmat sisältävät
myös erityiskokoelmia, kuten Ingwald Souranderin hopeakokoelman ja Mauritz Hallbergin rahakokoelman.
Luonnontieteellisten kokoelmien perustana ovat J. A. Bodénin ja I. Stenbäckin Vaasan kaupungille vuonna 1886
lahjoittamat kokoelmat. Luonnontieteellliset kokoelmat sisältävät eläimiä, kasveja sekä kiviä ja mineraaleja ja
ne koostuvat useista alakokoelmista. Museon arkisto sisältää valokuvia, asiakirja-aineistoja ja antiikkikirjakokoelman ja nekin sisältävät lukuisia ala- ja erityiskokoelmia.

2.2

TIKANOJAN TAIDEKOTI

Tikanojan taidekoti on perustettu vuonna 1951. Museon kokoelman on kerännyt Kälviällä syntynyt, mutta
vuodesta 1905 Vaasassa toiminut liikemies, kauppaneuvos Frithjof Tikanoja (1877–1964). Tikanoja perusti Vaasaan Josef Lassilan kanssa ensimmäisen suomalaisen tukkuliikkeen nimeltä Lassila & Tikanoja. Frithjof
Tikanoja määritteli testamentissaan Tikanojan taidekodin tehtäväksi esitellä kokoelmaa sekä huolehtia erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuudesta tutustua siihen.
Frithjof Tikanoja lahjoitti taidekokoelmansa, arvoirtaimistonsa sekä kirjakokoelmansa Vaasan kaupungille 22.12.1951, mistä lähtien kaupunki sitoutui vastaamaan lahjoituksesta. Juho Myntti Oy luovutti Frithjof
Tikanojan lahjoitusta varten vuonna 1862 valmistuneen, Hovioikeudenpuistikko 4:ssä sijaitsevan rakennuksen,
jonka nimeksi annettiin Tikanojan taidekoti. Kaupunki sai rakennuksen käyttöönsä taidekokoelman esittelyä
varten 20 vuoden ajaksi (1952–1972). Sopimusajan loputtua kaupunki osti kiinteistön. Frithjof Tikanoja asui
perheineen rakennuksessa vuosina 1918–1951.
Tikanojan taidekodin kokoelmaan kuuluu suurimmaksi osaksi maalauksia. Kokoelman aikajänne ulottuu 1600-luvulta 1950-luvulle. Kotimaisista taitelijoista laajimmin edustettuna ovat Eemu Myntti (Frithjof Tikanojan lanko) ja Arvi Mäenpää, joihin Tikanojalla oli mesenaattisuhde. Ulkomaisen taiteen aikajänne on 1800-luvulta ja
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1900-luvun alkupuolelle ja kokoelman erityispiirteenä voidaan pitää kyseisen ajan ranskalaista taidetta.
Tikanojan taidekodin kokoelmaan kuuluu myös esineistöä, mm. huonekaluja ja taide-esineitä, sekä lehtileike-,
kirje- ja valokuva-arkistomateriaalia pääosin Frithjof Tikanojan ja Eemu Myntin välisestä kirjeenvaihdosta.
Kirjallisuudella, erityisesti suomenkielisellä kirjallisuudella, oli Frithjof Tikanojan elämässä erityinen sija.
Tikanojan kirjastoon kuuluu antiikkikirjakokoelma, sarjajulkaisuja ja pienpainatteita sekä kaunokirjallisuutta,
joka on esillä ja vierailijoiden käytettävissä Tikanojan taidekodin kirjastohuoneessa.

2.3

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO

Kuntsin modernin taiteen museo on perustettu vuonna 2007. Se on modernin ja nykytaiteen museo, jonka kokoelmat omistaa Kuntsin säätiö.
Kuntsin säätiön kokoelmat ovat Kuntsin kokoelma sekä kokoelma Swanljung, jonka on kerännyt hammaslääkäri
Lars Swanljung (s. 1944). Säätiölle on deponoitu myös taiteilija Carl Warghin (s. 1938) kokoelma. Kuntsin säätiö
on deponoinut omistamansa teokset Vaasan kaupungille Simo Kuntsin testamenttia täydentävällä sopimuksella.
Liikemies Simo Kuntsi (1913–1984) perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 1970. Perustamisvuonna hän
teki Vaasan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa kaupunki sitoutui säilyttämään kokoelman kaupungissa ja järjestämään tilat taideteoksille. Simo Kuntsin ja kaupungin välisen sopimuksen tavoitteena on ollut luoda edellytykset edustavan nykytaiteen kokoelman hankkimiseksi Vaasan kaupungille. Kaupungin ja säätiön välinen yhteistyösopimus on uudistettu 21.10.2013.
Ennen museon perustamista, vuosina 1970–1997, osa Kuntsin suomalaisen taiteen kokoelmasta oli yleisön
nähtävillä Vaasan kauppaoppilaitoksessa. Simo Kuntsin ja kaupungin välinen sopimus piti sisällään ehdon: kokoelma säilyisi Vaasassa, jos kaupunki järjestää niille asianmukaiset näyttelytilat kymmenen vuoden kuluessa
puoliso Kaisa Kuntsin (1916–1995) kuolemasta. Vaasan kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kuntsin modernin
taiteen museon vuonna 2000.
Kuntsin kokoelmaan kuuluu kotimaista ja ulkomaista kuvataidetta, pääosin maalauksia ja grafiikkaa, 1800-luvun lopusta 1980-luvulle. Kokoelman pääpaino on kotimaisessa taiteessa. Kuntsin kokoelman ulkomaisilla taiteilijoilla on ollut vaikutusta suomalaisiin taiteilijoihin.
Kokoelma Swanljung sisältää suomalaista, balttilaista ja pohjoismaista taidetta 1980-luvulta nykypäivään, ja
se on syntynyt lähes 30 vuoden aikana. Säätiölle talletettu Carl Warghin kokoelma sisältää taiteilijan omaa tuotantoa, pääosin akvarelleja.
Museossa on Simo Kuntsin keräämä taidekirjoista koostuva kirjasto, joka on vierailijoiden käytettävissä.
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3. KOKOELMIEN HALLINTA
3.1

KARTUNTAPERIAATTEET

Sekä museolain- ja asetuksen että ICOM:n museotyön eettisten sääntöjen mukaan museon tulee laatia ja julkistaa kirjallinen toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamista ja käyttöä. Kokoelmaohjelmassa
tulee lisäksi selvittää kaiken sellaisen aineiston asema, jota ei luetteloida, konservoida tai aseteta näytteille.
Museokokoelmien kartuttamista arvioidaan neljän eri arviointikriteerin kautta (Liite 3):
1) objektin tiedot ja merkitys
2) kokoelmaprofiili
3) objektin kunto, hyödynnettävyys ja kustannukset
4) riskit

Museokokoelmaan liitettävällä objektilla tulee olla tarvittavat konteksti- ja provenienssitiedot, merkitys
olemassa oleville kokoelmille ja museoarvo. Objektin tulee kuulua museon kokoelmaprofiiliin ja tallennusvastuualueeseen. Myös kokoelmissa jo olevat kokoelmavastaavuudet sekä juridiset tai eettiset esteet objektin
vastaanottamiselle tulee ottaa huomioon. Objektin kunnon tulee olla riittävä, sitä on voitava käyttää museotyössä ja objektin hankinnan ja hoidon kustannusten on oltava suhteessa sen käytettävyyteen. Objekti ei myöskään saa aiheuttaa vaaraa muulle kokoelmalle tai työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.
Vaasan kaupungin museot ottavat vastaan lahjoituksia sekä tekevät hankintoja kokoelmiinsa seuraavilla
periaatteilla:
1) kartunta täydentää olemassa olevaa kokoelmaa
2) kartunta on museon kokoelmaohjelman ja kokoelmatoiminnan strategisten linjausten mukainen
3) museolla on mahdollisuudet huolehtia kartunnasta myös tulevaisuudessa
4) kartunta on museaalisesti merkittävä ja tärkeää museolle
5) hankittavalla objektilla on riittävät kontekstitiedot
6) hankinnasta on päätetty asianmukaisesti

Kokoelmaohjelmaan kirjatuista hankintaperiaatteista poikkeavia hankintoja tehdään vain poikkeustapauksissa.
Kokoelmien kartuttamiseen vaikuttaa myös museoiden valtakunnallisen tason tallennusvastuu (TAKO).
Pohjanmaan museo (Vaasan kaupungin museot) on 14.5.2013 solminut sopimuksen museoiden valtakunnallisesta tallennustyönjaosta. Sopimuksen mukaan Pohjanmaan museon (Vaasan kaupungin museoiden) rooli museoiden valtakunnallisessa kokoelmatoiminnan tallennustyönjaossa ovat kansantaide ja esineellinen kansankulttuuri ennen vuotta 1950.
Vaasan kaupungin museoiden karttuvaksi määriteltyjä kokoelmia kartutetaan ensisijaisesti hankinnoin ja lahjoituksin. Kartuntaperusteet ovat samat niin ostoissa kuin lahjoituksissakin. Museot eivät pääsääntöisesti ota
vastaa deponointeja, pois lukien Kuntsin modernin taiteen museon Kuntsin kokoelma ja kokoelma Swanljung,
jotka Vaasan kaupunki on päätöksillään ottanut vastuulleen.
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Vaasan kaupungin museoiden museoammatillinen henkilökunta voi esittää kartuttamistarpeita kokoelmaan
liitettävästä aineistosta sekä valmistella kokoelmien kartuntaa. Ainoastaan museoammatillinen henkilökunta
saa ottaa vastaan aineistoa kokoelmiin. Kokoelmiin liitetään aineistoa vain kirjallisin päätöksin. Museoiden tiloihin, esim. asiakaspalvelupisteisiin, ei saa jättää esineitä, taideteoksia, arkistomateriaalia tai luonnontieteellisiä näytteitä, jotka on tarkoitettu museon kokoelmiin ja joista ei ole asianmukaisia päätöksiä. Tällaiset objektit
ovat riski museokokoelmille. Lisäksi ICOM:n Museotyön eettisten sääntöjen mukaan museo ei voi pitää hallussaan esineitä, joiden omistus- ja hallintaoikeus ei ole selvä. Museo ei myöskään sitoudu ilman omaa päätöstään
vastaamaan toisen osapuolen omaisuudesta tai sille aiheutuneesta vahingosta.
Kokoelmaobjektien hankkimisesta ja lahjoitusten vastaanottamisesta kokoelmiin päättää museotoimenjohtaja
tai kokoelmapäällikkö. Päätökset tehdään kirjallisina viranhaltijapäätöksinä. Museoille tarjottavat lahjoitukset
arvioidaan työryhmässä, johon kuuluvat konservaattori ja kokoelman luonteen (taide, historia, luonnontiede, arkisto) mukainen kokoelma-amanuenssi.
Kokoelmahankinnasta tehdään kirjallinen päätös (viranhaltijapäätös), johon kirjataan hankinnan perustelut.
Tärkeää ovat objektin hankintahistoria, provenienssitiedot ja myyjän omistusoikeus objektiin. Kaikista hankinnoista tehdään lisäksi kirjallinen sopimus, johon kirjataan kaupan ehdot ja joka arkistoidaan pysyvästi. Vaasan
kaupungin museoiden toimintaa ohjaavan lautakunnan tai museohenkilökunnan jäseniltä, heidän perheenjäseniltään tai heihin läheisissä suhteissa olevilta henkilöitä ei tehdä hankintoja eikä oteta vastaan lahjoituksia.
Museoiden henkilökunnan jäsen ei myöskään voi kilpailla museota vastaan omalla henkilökohtaisella keräilytoiminnallaan.
Lahjoitusta arvioidessa otetaan huomioon objektin kunto, objektin vastaanottamisesta sekä hallinnasta ja
huollosta koituvat kustannukset sekä se, onko objekti mielekäs lisä kokoelmaan. Kokoelmaan liitettävällä aineistolla tulee olla ilmeinen tai mahdollinen arvo ja merkitys museoiden käyttäjien ja kokoelmaprofiilien näkökulmasta. Lahjoituksen vastaanottamisen perusteena voi olla myös se, että aineistot eivät muutoin säilyisi tulevaisuuteen. Lahjoitusten vastaanottamisesta voi museotoimenjohtajan tai kokoelmapäällikön poissa ollessa
päättää myös heidän erikseen valtuuttamansa henkilö.
Lahjoitukset otetaan kokoelmiin samoin periaattein kuin ostot. Tarjottua aineistoa peilataan aina olemassa
olevaan kokoelmaan. Vastaanottopäätös tehdään niin, että seulontaa ei tarvitsisi tehdä enää kokoelmaan liittämisen ja luovutuskirjan allekirjoittamisen jälkeen. Lahjoituksista tehdään poikkeuksetta kirjallinen lahjoitussopimus (Liite), joka arkistoidaan pysyvästi. Lahjoitukseen liittyvät ehdot määritellään sopimuksessa (Liite).
Lahjoitussopimuksen allekirjoittaa museon puolesta henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Tarvittaessa tehdään viranhaltijapäätös.
Lahjoitettavasta objektista kerätään tiedot tiedonkeruulomakkeeseen (Liite). Lahjoitussopimusta laadittaessa
käydään läpi omistusoikeus/lahjoituskelpoisuus sekä tekijänoikeudelliset kysymykset.
Taideteoksen tekijällä on tekijänoikeuslakiin kirjattu nk. luoksepääsyoikeus, joka takaa taiteilijalle mahdollisuuden päästä näkemään teoksensa. Tämä oikeus koskee vain taideteoksen tekijää eikä se siirry perikunnalle.
Lahjoittajilla, heidän perillisillään tai muilla tahoilla luoksepääsyoikeutta ei ole, eikä se koske kulttuurihistoriallista tai arkistoaineistoa. Vaasan kaupungin museot takaa luoksepääsyoikeuden tekijänoikeuslain mukaisesti
ainoastaan taideteoksen tekijälle. Muiden tahojen oikeus tutustua kokoelmaobjekteihin määritellään luvussa
Kokoelman käyttö.
Museokokoelmiin lahjoitettuja objekteja ei palauteta. Museokokoelmiin liitettävien objektien kontekstitiedot
kerätään ensi kädessä lahjoituksen tai hankinnan yhteydessä, mutta lahjoittajilla ja heidän perillisillään on mah-
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dollisuus täydentää kontekstitietoja myöhemmin.
Vaasan kaupungin museot kieltäytyy kokoelmalahjoituksesta, ellei lahjoitus täytä kaikilta osin kokoelmaohjelmaan kirjattuja kartunnan kriteerejä. Lahjoituksia, joista puuttuvat kontekstitiedot, liitetään kokoelmiin vain
poikkeustapauksissa ja erityisestä perusteesta. Ilman lupaa ja kirjallista sopimusta museoiden tiloihin toimitetut lahjoitukset arvioidaan ja tarvittaessa hävitetään.
Yksipuolinen lahjoituspäätös, esimerkiksi testamentti, ei sido museota. Vaasan kaupungin museot ei ota vastaan testamenttilahjoituksia, jos testamentin ehtoja ei voida toteuttaa.
Vaasan kaupungin museot eivät pääsääntöisesti ota vastaan deponointeja. Päätös on voimassa 1.1.2017 lukien
pysyvästi. Mahdollisten deponointien – pääsääntöisesti olemassa olevia kokoelmadeponointeja täydentävät
deponoinnit – ehdot kirjataan deponointisopimukseen (Liite).

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Karttuvien kokoelmien osalta laaditaan selvitys siitä, mitä kartunnan periaatteet tarkoittavat kunkin kokoelman kohdalla.

▶▶

Tavoitteena on, että keräilijöiden kokoelmat säilytetään yhtenäisinä kokonaisuuksina, sellaisina kuin ne on museolle lahjoitettu.
Lahjoituskokoelmiin kuuluvat objektit ja muut aineistot pyritään ennallistamaan kokoelmatutkimuksen kautta.

▶▶

Pohjanmaan museolla on useita vuosikymmeniä sitten tehtyjä deponointeja, joihin sisältyvien objektien oikeudellinen status
on epäselvä. Kokoelmatoiminnan prosessi perustaa nk. ”hutilistan”, kansion, johon kirjataan kokoelmatyön yhteydessä
esiin nousevat vanhat pitkäaikaislainat ja deponoinnit, jotka edellyttävät toimenpiteitä ja kokoelmastatuksen selvityksen.
Tulevaisuudessa käydään läpi museoiden kaikki deponoinnit. Tavoitteena on, että 5–10 vuoden aikana kaikki kokoelmat on käyty
läpi, deponointien tulevaisuudesta on päätetty ja sopimukset on päivitetty. Jokaisen objektin/ objektikokonaisuuden kohdalla
harkitaan tapauskohtaisesti, jatketaanko deponointia, puretaanko sopimus ja palautetaan objekti/objektit omistajilleen vai
muutetaanko deponointi lahjoitukseksi yhteistyössä alkuperäisen tallettajan tai objektin myöhemmän omistajan kanssa. Kuntsin
modernin taiteen museon kokoelmat, Kuntsin kokoelma ja kokoelma Swanljung on määritelty museoiden pysyviksi kokoelmiksi
testamenteissa ja yhteistyösopimuksessa, eikä niiden palauttamista harkita.

▶▶
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3.1.1 TAIDEKOKOELMAT

KARTUNNAN HISTORIAA

Pohjanmaan museo
Pohjanmaan museon taidekokoelmiin kuuluu museon toiminta-alueella syntyneiden, täällä työskennelleiden ja
aluetta kuvanneiden taiteilijoiden teoksia. Kokoelmaa on kartutettu niin vanhemmalla taiteella kuin hankkimalla teoksia ajankohtaisilta tekijöiltä. Sen lisäksi kokoelmaan on päätynyt laaja kirjo muuta, pääosin lahjoitusten
kautta tullutta kuvataidetta.
Karl Hedmanin kokoelma sisältää Karl Hedmanin elinaikanaan keräämää taidetta. Hedman osti suomalaista
1700–1900-lukujen kuvataidetta sekä hankki ulkomaista kuvataidetta aina renessanssista 1800-luvulle saakka. Lisäksi kokoelmassa on hänen puolisonsa Elin Hedmanin aikana hankittua taidetta sekä ns. Stenmanin pantti.
Stenmanin panttina tunnetun taiteen kokonaisuus koostuu teoksista, jotka taidekauppias Gösta Stenman
(1888–1947) hankki omaa taidemuseotaan varten. Kokoelman nimi johtuu siitä, että Stenman panttasi teoksensa Karl Hedmanilta saamansa lainan vastineeksi. Kokoelma, johon kuuluu erityisesti varhaista suomalaista
modernismia, jäi Hedmanin omistukseen, kun taidekauppias ei kyennyt maksamaan lainaansa. Kokoelma saatiin
Vaasaan Karl Hedmanin kuoleman jälkeen 1930-luvun alussa.
Karl Hedmanin kokoelmaa hallinnoi Hedmanin Säätiö siihen asti, kunnes se luovutettiin Pohjanmaan museolle
vuonna 1998. Kokoelmaan on ostettu teoksia Hedmanin rahaston varoilla myöhemminkin. Karl Hedmanin alkuperäisen oman kokoelman laajuutta ja sisältöä ei toistaiseksi ole selvitetty.
Vaasan kaupungin taidekokoelma on saanut alkunsa vuonna 1890, kun Vaasan kaupunginvaltuusto päätti perustaa säätiön, jonka varoilla ostetaan taidetta kaupungintalon kaunistamiseksi. Kaupungin ensimmäiset teoshankinnat tehtiin vuonna 1891. Taidetta päätettiin ryhtyä ostamaan muihinkin kaupungin rakennuksiin, esimerkiksi
kirjastoon. Tätä tehtävää varten perustettiin vuonna 1913 kunnallinen komitea. Järjestelmällinen kuvataidetoiminta alkoi 1970-luvulla, osana yleistä kuntien kulttuuritoimen muodostumista. Vaasan kaupungilla oli kulttuurilautakunnan alainen kuvataidejaos, joka vastasi taidehankinnoista. Jaos hankki taidetta vuosittaisella
kaupungin talousarviomäärärahalla. Vaasan kaupungilla oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa käytössä nk. prosenttiperiaate, jolloin uusiin kunnallisiin rakennuksiin hankittiin taidetta prosentilla rakennuskustannuksista.
Vaasan kaupungin taidekokoelma siirtyi Pohjanmaan museon kokoelmien osaksi ja museon vastuulle vuonna
1990 museon kunnallistamisen yhteydessä.
Vaasan kaupungin taidekokoelmaa kartutetaan vuosittaisilla taidehankinnoilla. Pohjanmaan museon tehtävänä
on sijoittaa kuvataidetta kaupungin julkisiin tiloihin ja sijoitettavat teokset valitaan pääsääntöisesti kaupungin
taidekokoelmasta. Hankinnoissa sijoittaminen on pyritty huomioimaan valitsemalla kokoelmaan sellaisia teoksia, jotka on mahdollista sijoittaa. Vaasan kaupungin taidekokoelmaan kuuluu esimerkiksi 1900-luvun lopun ja
2000-luvun alun ulkomaista grafiikkaa, vaikka ulkomainen taide ei sinänsä kuulu museon tallennustehtävään.
Ulkomaista grafiikkaa hankittiin varsin runsaasti vuosina 1994–2002 järjestetyistä kansainvälisistä grafiikan
näyttelyistä.
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Pääosa, noin 90 %, Vaasan kaupungin julkisista veistoksista, korkokuvista ja muistolaatoista kuuluu Vaasan
kaupungin taidekokoelmaan. Julkisella taiteella tarkoitetaan taideteosta, jonka luo kaikilla on vapaa pääsy.
Julkisen taiteen kokoelmaan kuuluvat Vaasan kaupungin alueella olevat ulkoveistokset, reliefit ja muistolaatat.
Julkiseen taiteen kokoelmaan kuuluvat myös rakennusten sisätiloihin tilaustyönä tai taidekilpailun kautta toteutetut tai muutoin kiinteästi määrättyyn tilaan liittyvät taideteokset.
Julkisen taiteen hallinta ja hoito jakaantuu Vaasan kaupunkiorganisaatiossa museotoimen, vihertoimen ja kuntatekniikan yhteiselle vastuulle. Näistä museotoimen osuus on suurin. Vihertoimi poistaa osan julkisen taiteen teosten töhryistä/graffiteista, mutta laajoista konservoinneista ja puhdistuksista vastaa museotoimi.
Museotoimen ja kuntatekniikan välistä työnjakoa on täsmennetty vuosina 2015–2016. Kuntatekniikka on ollut
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa julkisten taideteosten valaistusta ja teoksiin liittyviä kuntateknisiä
ratkaisuja. Kuntatekniikka on myös itsenäisesti hankkinut Vaasan kaupunkiin julkista taidetta. Tällaiset taideteokset ovat ylläpitokustannuksineen kuntatekniikan vastuulla. Teosten huollon suhteen hoitovastuuta ei ole
yksiselitteisesti määritelty. Julkisen taiteen hoitovastuu lienee perustunut suullisiin sopimuksiin, joita on ollut
vaikea myöhemmin todentaa.
Julkisen taiteen hankinnoista päättää museotoimenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö yhteistyössä kaupunkiorganisaation muiden tahojen kanssa (kaavoitus, kuntatekniikka). Hankintoja suunnitellaan paljolti tulevan sijaintipaikan ehdoilla. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössä prosenttiperiaatetta, ja hankintojen rahoitus tulee ulkopuolisista lähteistä, pääosin paikallisilta säätiöiltä ja rahastoilta.
Vaasan kaupungin julkiseen taiteeseen ei lueta niitä kaupungin maalla tai muutoin kaupunkitilassa olevia taideteoksia, joiden toteuttamiseen kaupunki ei ole osallistunut. Nämä ovat tavallisimmin saaneet alkunsa yksityishenkilön tai yhdistyksen aloitteesta ja toiminnan tuloksena. Vaasan kaupungin museot ei vastaa näistä teoksista.
Osa kaupunkitilassa olevista teoksista on kuitenkin rajatapauksia. Vaasan Asevelikylän kaupunginosassa sijaitsee ITE-taiteilija Edvin Hevonkosken toteuttama 150 veistoksen kokonaisuus. Veistokset ja alueella sijaitseva
korsukylä sijaitsevat kaupungin maalla, mutta kaupunki ei ole tilannut niitä vaan ne ovat syntyneet Hevonkosken
aloitteesta. Hevonkosken kuoleman jälkeen Edvininpolkua on vaalinut perinneyhdistys. Vaasan kaupungin museot ei vastaa veistospuiston hoidosta eivätkä teokset kuulu sen kokoelmiin.
Vaasan taideyhdistys perustettiin vuonna 1917. Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheen tärkeänä tavoitteena oli
saada taidemuseo Vaasaan. Taideyhdistyksen ensimmäinen hankinta oli Helene Schjerfbeckin maalaus La Petite
Servant, joka ostettiin vuonna 1918. Taideteosostoja tehtiin vaihtelevaan tahtiin, ja kokoelma karttui myös
lahjoitusten kautta. Lahjoituksista laajimpia ovat Victor Bruunin ja Gustaf Beltznerin testamenttilahjoitukset.
Vaasan taideyhdistys lahjoitti kokoelmansa Vaasan kaupungille vuonna 1998, mutta yhdistys on kartuttanut
kokoelmaa tämän jälkeenkin. Vaasan taideyhdistyksen kokoelmien hankinnoista on päättänyt ja päättää yhdistyksen hallitus. Sadan vuoden aikana syntynyt kokoelma on kartuntahistoriansa vuoksi varsin heterogeeninen.
Se sisältää pääasiassa kotimaista maalaustaidetta ja grafiikkaa, mutta kokoelmaan on päätynyt esimerkkejä
myös ulkomaisesta kuvataiteesta.
Nils-Gustav Cronströmin (1921–2006) lahjoittama museokokoelma liitettiin Pohjanmaan museon kokoelmiin
vuonna 1997 testamenttilahjoituksena (ks. myös luku Kulttuurihistorialliset kokoelmat).Testamenttilahjoituksessa
saadut taideteokset on luetteloitu taidekokoelmaan nimellä Anne-Marie Cronströmin muisto. Taidekokoelma on
luetteloitu omana kokonaisuutenaan, sillä luetteloinnissa on haluttu säilyttää kokoelman alkuperäisten omistajien numerointi. Taidekokoelma sisältää kotimaista ja ulkomaista taidetta, pääasiassa maalauksia ja grafiikkaa.
Suomen Säästöpankin kokoelma on tullut Pohjanmaan museolle talletuksena vuonna 1994. Talletus muuttui
lahjoitukseksi vuonna 2012. Suomen Säästöpankin kokoelmassa on pääasiallisesti kotimaista grafiikkaa ja
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maalaustaidetta 1970–1990-luvuilta. Monet kokoelman taiteilijoista työskentelivät Pohjanmaalla tai kuvasivat Pohjanmaata.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Pohjanmaan museon taidekokoelman osalta on tarve kokoelmien syntyhistorian tutkimukselle. On tiedossa, että museon
toimintahistorian aikana taideteoksia on siirtynyt Karl Hedmanin ja Pohjanmaan museon taidekokoelmien välillä.

▶▶

Karl Hedmanin keräämä taidekokoelma ennallistetaan ja siitä erotetaan Hedmanin säätiön varoin hankitut teokset omaksi
kokoelmakseen, joka nimetään alkuperäisestä kokoelmasta erottuvalla tavalla. Tutkimuksen avulla päätetään, miten Karl
Hedmanin keräämä taidekokoelma määritellään (Karl Hedmanin keräämä vai Karl ja Elin Hedmanin keräämä kokoelma).
Tutkimuksen valmistuttua päätetään kokoelman nimestä.

▶▶

Stenmanin pantti erotetaan omaksi alakokoelmakseen luetteloimalla sen sisältämät teokset, tarvittaessa kokoelma ennallistaen.

▶▶

Alakokoelmien sisäinen numerointilogiikka selvitetään ja inventointinumeroista tehdään kirjallinen ohjeistus.

▶▶

Vaasan kaupunkitilassa on teoksia, joiden toteuttamiseen museotoimi ei ole osallistunut vaan jotka ovat saaneet alkunsa
yksityishenkilön tai yhdistyksen aloitteesta. Nämä teokset eivät kuulu museotoimen vastuulle. Teokset kartoitetaan
aluetaidemuseotoiminnan kartoituksen osana ja tarpeen mukaan niiden omistajille tiedotetaan vastuunjaosta. Näiden teosten
liittäminen kokoelmaan tapahtuu kokoelman kartuttamisen periaatteiden mukaisesti.

▶▶

Kaupungin omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin kiinteästi kuuluvat taideteokset, jotka kuuluvat Vaasan kaupungin
museoiden hallintaan, luetteloidaan museoiden kokoelmatietokantaan.

▶▶

Museotoimi pyrkii vaikuttamaan prosenttiperiaatteen käyttöönottoon Vaasan kaupungissa ja osallistuu julkisen taiteen
suunnitelman laatimiseen kaupungin muiden toimintayksiköiden kanssa.

Tikanojan taidekoti
Tikanojan taidekodin taidekokoelma sisältää Frithjof Tikanojan elinaikanaan keräämää taidetta ja se on kerätty
yksityiseksi, kodin kokoelmaksi. Kokoelma pitää sisällään 1800- ja 1900-luvun suomalaista taidetta sekä kansainvälistä taidetta 1600- ja 1900-luvuilta – erityisenä piirteenä ranskalainen taide.
Frithjof Tikanoja alkoi hankkia kuvataidetta 1910-luvulta lähtien. Tikanoja oli hankkinut vuonna 1914 Vaasan
saaristossa sijaitsevan huvilan (Meriniemi), jonka sisustamiseen hän hankki taidetta. Kiinnostus taiteeseen
kasvoi, kun Tikanoja tutustui taiteilija Eemu Myntin sisareen Ruusa Mynttiin (1888–1930), jonka kanssa hän
avioitui vuonna 1918 ja perusti yhteisen kodin Hovioikeudenpuistikko 4:een.
Tikanoja teki paljon taideteoshankintoja 1920-luvulla ja juuri tuona aikana hankittujen teosten myötä kokoelma sai lopullisen luonteensa. Tikanoja lunasti 1920-luvun alussa helsinkiläiseltä taidekauppiaalta Gösta
Stenmanilta (1888–1947) useimmat kokoelmansa arvokkaimmista ulkomaisista maalauksista. Kokoelma karttui 1920-luvulla myös Eemu Myntin (1890–1945) teoksilla. Frithjof Tikanoja toimi taiteilijan henkilökohtaisena mesenaattina vuodet 1919–1929 ja taloudellista tukea vastaan Myntti lahjoitti mesenaatilleen teoksiaan
sekä myöhemmin teosluonnoksia. Myntin lisäksi Tikanoja toimi mesenaattina taiteilija Arvi Mäenpäälle (1899–
1976). Tikanoja tuki 1930-luvulla merkittävästi myös arkkitehti ja kuvataiteilija Matti Visantia (1885–1957).
Tikanoja ei suunnitellut keräävänsä julkista kokoelmaa, joten tästä syystä taulujen ostoista ei ole säilynyt juuri
lainkaan ostodokumentteja tai merkintöjä kauppahinnoista.
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1960-luvulla Tikanojan taidekodin taidekokoelmiin on liitetty yksittäisiä museolle lahjoitettuja taideteoksia. Lisäksi taidekotiin on vuonna 1995 deponoitu Eero Nelimarkka -kokoelma, joka koostuu pääosin Eero
Nelimarkan (1891–1977) öljyvärimaalauksista sekä hiili- ja pastellipiirustuksista sekä -luonnoksista.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Nelimarkka-kokoelman deponointisopimus päivitetään ja deponoinnin jatkumisesta tehdään päätös.

▶▶

Tikanojan kokoelma ennallistetaan kokoelmatutkimuksen avulla ja myöhempi kartunta nimetään omaksi erilliskokoelmakseen.

Kuntsin modernin taiteen museo
Kuntsin kokoelman on kerännyt liikemies Simo Kuntsi (1913–1984). Kuntsi aloitti taiteen keräämisen 1950-luvulla. Hän keräsi 1980-luvulle saakka vaimonsa Kaisan (1916–1995) kanssa kotimaista ja ulkomaista kuvataidetta, pääosin maalauksia ja grafiikkaa. Vuonna 1970 perustetun Kuntsin säätiön peruspääomaan kuuluu Simo
Kuntsin lahjoitus, 121 kotimaista taideteosta. Kokoelman ajankohtaisuuden takaamiseksi kaupunki sitoutui
antamaan säätiölle vuosittaisen määrärahan kokoelman kehittämiseksi ja ajankohtaisuuden varmistamiseksi. Toimintansa alkuvaiheessa Kuntsin säätiö laati hankintasuunnitelman, jolla alkuperäiskokoelma saataisiin
edustavaksi. Simo Kuntsin mukaan hankinnat tuli toteuttaa kokoelmataiteilijoiden teosvalikoimaa lisäämällä.
Kuntsi toivoi, että hänen henkilökohtainen taidemakunsa säilyisi kokoelman karttuessa. Myös hallituksen muut
jäsenet saivat vaikuttaa hankintoihin. Kuntsin säätiö alkoi 1980-luvulla hankkia kokoelmiinsa myös veistoksia.
Vuodesta 1984 alkaen Vaasan kaupungin omistama museo Tikanojan taidekoti vastasi Kuntsin kokoelman museaalisesta hoidosta ja esittelystä.
Simo Kuntsin keräämän kokoelman lisäksi säätiölle on lahjoitettu vuonna 2014 hammaslääkäri Lars Swanljungin
(s. 1944) kokoelma. Kokoelma Swanljung sisältää suomalaista, balttilaista ja pohjoismaista taidetta 1980-luvulta nykypäivään. Kuntsin säätiölle deponoitu ja säätiön Kuntsin modernin taiteen museolle edelleen deponoima taiteilija Carl Warghin (s. 1938) kokoelma sisältää taiteilijan tuotantoa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Carl Warghin kokoelman kokoelmastatuksen määrittelyä jatketaan yhteistyössä Kuntsin säätiön kanssa.

▶▶

Kuntsin säätiön kanssa sovitaan kirjallisesti kokoelman käytön periaatteista.
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KARTUTTAMISEN PERIAATTEET
Vaasan kaupungin museoiden taidekokoelmia kartutetaan hankinnoin ja lahjoituksin. Kartuntaperiaatteet
ovat:

•
•
•
•
•

taiteellinen laatu
taideteoksen ja aiheen kiinnostavuus
taiteilijan suhde museon historialliseen ja nykyiseen toiminta-alueeseen
suhde museon kokoelmin (kokoelmien täydentäminen, kokoelmapäällekkäisyyksien välttäminen)
kokoelman tasapaino (yli- ja aliedustuksen arviointi)

Aluetaidemuseo ei lähtökohtaisesti ota vastaan yksittäisen taiteilijan teoksia laajoina kokonaisuuksina, sillä ne
vääristävät kokoelmaa.

Pohjanmaan museon taidekokoelmat ja Vaasan kaupungin taidekokoelma
Pohjanmaan museon taidekokoelmat karttuvat. Yksi keskeinen hankintakriteeri on 1960-luvulta lähtien ollut
alueellinen: kokoelmaan on kerätty erityisesti pohjalaista taidetta. Pohjalaista taidetta tallennetaan muissakin
Pohjanmaalla sijaitsevissa museoissa, K. H. Renlundin museossa Kokkolassa, Nelimarkka -museossa ja Lapuan
taidemuseossa. Lisäksi voidaan mainita Seinäjoen kaupungin taidekokoelma, jonne hankitaan taidetta alueellisin perustein.
Pohjanmaan museon taidekokoelmassa on luonnollisesti osaksi samoja taiteilijoita kuin edellä mainituissa
kokoelmissa. Kokoelmien päällekkäisyyttä pyritään kuitenkin välttämään. Kokoelmia voidaan kartuttaa myös
edellä mainittujen museoiden keräämien taiteilijoiden teoksin. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos
teos täydentää merkittävästi Pohjanmaan museon taidekokoelmia (esimerkiksi olemalla jokin kokoelmateoksen rinnakkaisteos tai kun taideteoksen aihe tai toteutus liittyy olennaisesti Vaasaan).
Pohjanmaan

museo

on

ostanut

taideteoksia

1970-luvulta

saakka

järjestämistään

näyttelyistä.

Kokoelmahankinnoissa huomioidaan museon omatuottoiset näyttelyt, mikäli ne edustavat museon toimialuetta. Museo ei ole varannut talousarviomäärärahaa taidehankintoihin, vaan hankinnat toteutetaan paikallisten
säätiöiden myöntämin varoin erillisten hakemusten pohjalta.
Vaasan kaupungin taidekokoelma karttuu hankinnoin ja lahjoituksin. Kartuttamisessa huomioidaan erityisesti
paikallisuus/alueellisuus sekä sijoitustoiminnan ja kokoelman muun käytön tarpeet.
Karl Hedmanin kokoelmaa kartutetaan Hedmanin Säätiön tuella ensisijaisesti alkuperäiskokoelmaa täydentäen
sekä säätiön määrittämien periaatteiden mukaisesti.
Vaasan taideyhdistyksen kokoelma on karttunut lahjoituksin vuoteen 2014 saakka. Museo päättää tulevaisuudessa esitettävien lahjoitusten vastaanottamisesta käytäntöjensä mukaisesti.
Pohjanmaan museon muita alakokoelmia ei kartuteta.
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Tikanojan taidekoti
Tikanojan taidekodin kokoelmat ovat Frithjof Tikanojan keräämiä, toisin sanoen tätä kokoelmaa ei kartuteta.
Koska Eemu Myntin luonnoskokoelma on luetteloimatta, tulee kokoelmaan kuitenkin lisää inventaarionumeroita.
Tikanojalle kuulunut irtaimisto, kuten huonekalut ja pienesineistö luetteloidaan Muskettiin Tikanojan taidekodin kokoelmana. Museossa on joukko Frithjof Tikanojan jälkeen museolle lahjoitettuja tai hankittuja teoksia,
joita ei ole vielä luetteloitu. Näiden teosten liittäminen kokoelmaan tehdään tapauskohtaisesti.

Kuntsin modernin taiteen museo
Kuntsin kokoelma ja sen alakokoelmat karttuvat säätiön hankinnoin sekä sen vastaanottamin talletuksin ja lahjoituksin. Kuntsin kokoelmaa kartuttaa Kuntsin säätiö, Swanljungin kokoelma karttuu keräilijä Lars Swanljungin
hankinnoin. Museolla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan teoksia perustellusta syystä. Carl Warghin talletuskokoelmaa ei kartu.
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3.1.2 KULTTUURIHISTORIALLISET KOKOELMAT

KARTUNNAN HISTORIAA
Pohjanmaan museon kokoelmaa alettiin kartuttaa heti Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen aloitettua toimintansa 1895. Keruutyön tavoitteeksi asetettiin maakunnan omaa kulttuuria kuvastavan museon aikaansaaminen, mitä pohjustivat kansallisromanttiset ja idealismin värittämät ajatukset. Keräilyä leimasi sen
alkuvaiheessa vielä kuriositeettikabinettimainen ajattelu. Museoyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Oskar Rewell esimerkiksi hankki museon kokoelmiin Viitasaarelle vuonna 1879 valmistetun
tuohipuvun. Kokoelmiin saatettiin toisaalta ottaa samalta lahjoittajalta runsaasti esineistöä ilman karsintaa.
Voidaan sanoa, että esinekartunta oli alkuaikoina runsas, mutta hidastui 1900-luvun puolivälissä. Pohjanmaan
museon esinekartunta oli 1970-luvulta vuoteen 1999 noin 300–1 500 objektia vuodessa. Kokoelmat karttuivat pääosin lahjoituksin. Tänä aikana kokoelmiin otettiin suuriakin esineryhmiä, esim. kokonaisia kuolinpesiä ja
koti-irtaimistoja. Ajan tapa oli, ettei tarjotuista lahjoituksista kieltäydytty. Osa lahjoituksista vietiin varastoon
odottamaan luettelointia. Joidenkin esineiden luettelointi viivästyi jopa vuosikymmeniä. Näistä, pääosin kontekstoimattomista objekteista ja objektikokonaisuuksista, käytetään termiä museolöytö.
Lahjoitettuja aineistoja käytiin järjestelmällisesti läpi esineryhmittäin 1970-luvulla. Näissä kokoelmainventoinneissa tarkistettiin luettelotiedot ja esineet valokuvattiin. Numerottomat objektit luetteloitiin ja hankintatietojen kohdalle lyötiin leima: UR MUSEETS OKATALOGISERADE SAMLINGAR (=UMOS). Kadonneeksi
arvioidut esineet poistettiin kokoelmasta museon johtokunnan päätöksellä, ja tieto poistosta kirjattiin luettelokirjoihin. Myöhemmin osa poistetuista esineistä on löytynyt. Esineistöä inventoitiin myös 1980-luvulla varastomuuttojen yhteydessä. Tällöin tarkistettiin, täydennettiin, luetteloitiin ja kuvattiin monia pieniä esineryhmiä.
Esinevalokuvat kiinnitettiin kartonkikortteihin, jotka järjestettiin outline-luokituksen mukaan numerojärjestykseen. Luettelointikortit ja -kirjat säilytetään pysyvästi.
Museon historian saatossa on haluttu kerätä mahdollisimman laaja, monipuolinen ja edustava kokoelma, eikä
esineiden konteksti- ja provenienssitietoja ole priorisoitu. Esimerkiksi 1970-luvun inventoinneissa kokoelmista löydettyjä luetteloimattomia ja kontekstitiedottomia esineitä liitettiin kokoelmiin. Näyttelyihin hankittiin
1980- ja 1990-luvuilla kirpputoreilta rekvisiittaa, joka sittemmin liitettiin kokoelmiin. Kokoelmien kartuntahistoriaa leimaa myös museoammattilaisten sukupolvien erilaiset painotukset.
Pohjanmaan museon kokoelmissa on niin talonpoikaista kuin säätyläiskulttuuriakin edustavaa aineistoa, käsityö- ja teollisuustuotteita, agraaritalouteen ja nykyaikaisen yhteiskunnan kotitalouteen liittyvää esineistöä
sekä laajalti muuta aineistoa, niin yksittäisiä esineitä kuin esinekokonaisuuksiakin. Kokoelmat ovat karttuneet
myös keskeisistä vaasalaissuvuista ja perheistä kertovalla aineistoilla. Varhaisteollisuuden lisäksi on talletettu vaasalaisia teollisuustuotteita 1900-luvulta, mutta teollinen toiminta, samoin kuin merenkulun historia, on
pääosin jätetty aktiivisen keruutoiminnan ulkopuolelle. Alueen merenkulun historiaan liittyvää esineistöä ei ole
kerätty, koska Vaasassa on sitä keräävä ja esittelevä merimuseo.
Pohjanmaan museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kuuluu myös arkeologista aineistoa. Arkeologinen kokoelma sisältää hieman yli 300 esinettä, joista yli 95 % on valmistettu kivestä, loput ovat metallia tai muinaisesineiden kopioita. Löydöt ovat pääasiassa eteläpohjalaisia eli vanhan Vaasan läänin alueelta. Suurin osa löydöistä on tehty ennen vuonna 1963 voimaan tullutta Muinaismuistolakia, ja valtaosa löydöistä on saatu museoon
ennen toista maailmansotaa. Löytöjen saanti- ja paikannustiedot ovat usein puutteellisia.
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Karl Hedmanin kokoelmat sisältävät Karl ja Elin Hedmanin hankkimia huonekaluja ja esineistöä. Osa kokoelmista on Hedmanin hankkimaa, osa taas mm. kuolinpesistä ja antiikkiliikkeistä hankittuja esineitä. Kokoelmiin
liitettiin esineistöä myös Hedmanien kuoleman jälkeen. Kokoelma luovutettiin Vaasan kaupungille vuonna 1998.
Hedmanin kokoelmaan sisältyy myös erillisiksi alakokoelmiksi katsottua aineistoa, mm. hopea- ja keramiikkakokoelmat.
Pohjanmaan museo sai vuonna 1929 Ingwald Souranderilta (1874–1961) lahjoituksena hopeakokoelman, jota
hän täydensi myöhemmin vuosina 1930, 1944 ja 1961. Kokoelma on läpileikkaus Suomen 1700- ja 1800-lukujen
hopeaan ja siihen kuuluu edustava joukko Suomessa 1700–1800-luvulla valmistettuja hopeaesineitä, yhteensä
223 esinettä.
Valtioneuvos Mauritz Hallbergin (1851–1924) keräämän rahakokoelman Pohjanmaan museo sai lahjoituksena
hänen lapsiltaan Ejnar Hallbergilta, Carin Wasastjernalta ja Beatrice Gripenbergiltä vuonna 1956. Hallbergin
poika Ejnar täydensi myöhemmin kokoelmaa niin, että se ulottuu vuoden 1963 rahauudistukseen saakka.
Vuonna 1989 museo sai lahjoituksena ns. Väkkärin torpan, mutta sen esineistöä ei ole luetteloitu museon kokoelmiin. Lautakunta päätti luopua torpasta vuonna 2015.
Elin Nelin (os. Petander 1900–1991), kamreeri Alfred Nelin (1899–1974) ja heidän tyttärensä Anne-Marie
Nelin (myöhemmin Cronström, 1923–1994) asuivat osoitteessa Rantakatu 15 B sijaitsevassa huoneistossa,
joka sai museoimisen yhteydessä nimen Nelin-Cronströmin taidekoti. Nelin-Cronströmin taidekodin ja kokoelmat Pohjanmaan museo sai lahjoituksena vuonna 1997 Anne-Marie Cronströmin aviomieheltä Nils-Gustav
Cronströmiltä (1921–2006). Kokoelmaan kuuluu Elin ja Alfred Nelinin keräämää taidetta ja esineistöä sekä
Anne-Marie ja Nils-Gustav Cronströmin hankkimaa taidetta sekä perheen huvilalla käytössä ollutta esineistöä.
Nelin-Cronströmin taidekoti sulkeutuu yleisöltä vuoden 2016 lopussa.
Pohjanmaan museon esinekokoelmien lisäksi Tikanojan taidekodin kokoelmiin sisältyy huonekaluja ja esineistöä, joka on pääosin Ft. Tikanojan ja hänen perheensä arvo-omaisuudeksi määrittelemää käyttöesineistöä.
Esineet ovat osin esillä Tikanojan taidekodissa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Arkeologisen kokoelman objektien omistussuhteet selvitetään. Mahdolliset muiden tahojen omistamat esineet palautetaan
omistajilleen tai esineistä tehdään kirjalliset lahja- ja luovutuskirjat. Esineistö liitetään kokoelmatoiminnan nk. ”hutilistalle”
selvitystyön käynnistämiseksi.

▶▶

Pohjanmaan museon arkeologiset kokoelmat luetteloidaan kokoelmatietokantaan. Luetteloinnissa erotetaan muinaisesineiden
kopiot ja harkitaan tarvittavat siirrot käyttökokoelmaan tai kulttuurihistoriallisiin esinekokoelmiin.

▶▶
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KOKOELMIEN KARTUTTAMINEN
Pohjanmaan museon kokoelmat sisältävät runsaasti aineistoa 1800-luvun Pohjanmaasta ja tätä edeltävistä
ajanjaksoista. Sen sijaan 1900-luku ja etenkin lähimenneisyys ja nykykulttuuri ovat vaatimattomasti edustettuina. Pohjanmaan museo on tehnyt sopimuksen valtakunnalliseen tallennustyönjakoon (TAKO) osallistumisesta. Teemaksi on valittu kansantaide, jota käsitellään museon vanhan kokoelman kautta. TAKO vastuualueisiin on
tulevaisuudessa tulossa muutoksia.
Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallisista kokoelmista vain Pohjanmaan museon kokoelmaa kartutetaan
sekä passiivisesti lahjoituksin, että aktiivisesti esimerkiksi ostojen ja hankkeiden avulla. Alakokoelmat – Nelin
Cronströmin kokoelma, Mauritz Hallbergin kokoelma ja Ingwald Souranderin kokoelma – eivät kartu. Karl
Hedmanin kokoelmaa kartutetaan harkinnan mukaan täydentämällä sitä Hedmanin säätiön myöntämin avustuksin.
Pohjanmaan museo on ollut luonteeltaan yleiskulttuurinen, ts. sinne on pyritty keräämään koko kulttuurin kirjo historiallisen Pohjanmaan ja Vaasan alueelta. Lisäksi kokoelmiin kuuluu runsaasti kansainvälistä esineistöä.
Tallennuksen piiriin ovat kuuluneet kaikki sosiaaliryhmät, kaupunki- ja maaseutukulttuuri; elinkeinotoiminta, tapakulttuuri, ruokatalous ja asuminen. Kokoelmiin päätyi kuitenkin pääasiassa ylempien luokkien esineistöä sekä
agraarikulttuurin tiettyjä työvälineitä ja kansanomaisia tekstiileitä. Kokoelmissa on vain vähän työväestön tai
keskiluokan kulttuuriperinnöstä kertovaa aineistoa. Tallennuksen aikarajaus on kattanut toiminta-alueen pysyvän asutuksen ajan alkaen Vaasan kaupungin perustamisesta vuonna 1606 nykypäivään saakka. 1600-lukua
vanhemman aineiston tallentaminen ei harvinaisuutensa vuoksi kuulu museon aktiivisen tallentamisen piiriin.
Museon kokoelmiin kuuluu lisäksi runsas joukko ulkomaisia esineitä. Osa ulkomaisista esineistä on peräisin
vaasalaisista kodeista, jolloin ne kuuluvat Pohjanmaan museon tallennuskohteisiin. Osa ulkomaisista esineistä taas on hankittu antiikkiliikkeistä tai huutokaupoista, jolloin niiden alkuperästä tai käytöstä ei ole tietoa.
Ulkomaisia esineitä ei pääsääntöisesti kartuteta; poikkeuksena sellaiset ulkomaiset esineet, jotka liittyvät
Vaasan tai Pohjanmaan historiaan ja jotka muodostavat merkityksellisiä kokonaisuuksia kokoelman muiden esineiden kanssa.
Tallennettavaksi valittavilta aineistolta edellytetään yleisyyden, tyypillisyyden, merkittävyyden ja alueellisuuden kriteerit. Yleisyys ja tyypillisyys viittaavat tavallisen arkipäivän esineisiin ja ilmiöihin. Merkittävyys syntyy esineeseen liittyvistä valmistus-, käyttö- ja käyttäjätiedoista sekä merkityssuhteista. Alueellisuus liittyy
historialliseen Pohjanmaahan ja Vaasaan esimerkiksi tuotanto- tai käyttöpaikkana tai teemallisena yhteytenä.
Tallennettavan aineiston tulee olla hyväkuntoista, ellei perusteltu syy muuta edellytä. Museo kerää sarja- ja
massatuotettuja esineitä vain, jos niiden konteksti- ja käyttötiedot liittyvät Vaasaan. Olemassa olevia kokoelmia täydennetään myös sellaisella aineistolla, joka täydentää aikaisempia kokoelmia.
Kartuttamisen kohteena on Pohjanmaan maakuntamuseon toiminta-alueeseen (Liite) kontekstuaalisesti liittyvä, alueen kulttuuriperintöä ja sen väestön vaiheita välittävä aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö. Museo
kerää sellaisten käsityöläisten, taidekäsityöläisten, teollisten muotoilijoiden sekä käsi- ja taideteollisuuslaitosten aineistoja, jotka toimivat Pohjanmaalla tai ilmentävät pohjalaisuutta. Keruutoiminta kohdistuu myös
teollisuustuotteisiin edellyttäen, että ne on tuotettu Vaasassa tai Pohjanmaalla. Kokoelmastatusta perustelee valmistajan pitkäaikainen toiminta alueella tai yhteydet alueella pitkään toimineisiin teollisuuslaitoksiin.
Kartuttamisessa painotetaan aineistokokonaisuuksia, esim. esineet ja valokuvat, jotka kertovat esineen käytöstä.
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Museon kokoelmiin ei oteta aineistoa, joka on jo hyvin edustettuna kokoelmissa. Kuriositeettien, erikoisuuksien
ja harvinaisuuksien tallentaminen on perusteltua vain, jos ne kuvaavat alueen identiteettiä tai luovat erityisarvoa tai kiinnostavuutta esimerkiksi näyttelytoiminnalle. Maakuntamuseo ei ota vastaan paikallismuseoiden
aineistoa tai aineistokokonaisuuksia eikä myöskään yksityisten keräilijöiden laajempia kokonaisuuksia, ns.
kotimuseoita tai yksityishenkilöiden keräilyharrastuksen tuloksena syntyneitä esinekokonaisuuksia. Vaasan
kaupungin ohjeistuksen mukaan uuden toiminnan käynnistäminen vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen – näin
ollen museoiden toimintaa ei laajenneta uusin toimintamuodoin tai toimipistein.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Kokoelmiin kohdistuvan tutkimuksen perusteella päivitetään TAKO-tallennusvastuualueet ja tehdään Vaasan kaupungin
museoiden nykydokumentointiohjelma. Ohjelma sisältää keruutoimintansa teemat, aikajänteen ja nykydokumentoinnin tavat.

▶▶

Esineiden sijaintipaikkamerkinnät tehdään kokoelmatietokantoihin.

▶▶

Esinekokoelmat inventoidaan kokoelmien säilytystilamuuton yhteydessä.
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3.1.3 LUONNONTIETEELLISET KOKOELMAT

KARTUNNAN HISTORIAA
Pohjanmaan museon luonnontieteelliset kokoelmat ovat karttuneet pääosin lahjoituksin. Vanhimmat kokoelmaan kuuluvat objektit ovat 1800-luvun lopulta – kokoelmien perusta on A. Bodénin ja J. Stenbäckin Vaasan
kaupungille vuonna 1886 lahjoittama kokoelma. Bodénia ja Stenbäckiä voidaan pitää eläintentäytön edelläkävijöinä maassamme. Osoituksena tästä on se, että heidän täyttämänsä eläimet ovat yli sadan vuoden kuluttuakin
hyvässä kunnossa.
Luonnontieteelliset kokoelmat sisältävät nisäkkäitä, lintuja, hyönteisiä sekä kasviarkkeja ja mineraaleja.
Kokoelmat edustavat pääasiassa eteläistä Pohjanmaata, mutta niihin kuuluu lukuisia esimerkkejä ja rariteetteja
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Luonnontieteelliset kokoelmat sisältävät myös käsikirjaston. Kokoelmat sisältävät yhteensä yli 80 000 näytettä. Luonnontieteelliset kokoelmat edustavat pääosin eteläistä Pohjanmaata.
Kokoelmat muodostavat kertomuksen luonnontieteellisen aineiston keräilystä, luontoharrastuksesta ja luonnonsuojelusta alueellisesta ja historiallisesta näkökulmasta.
Lintu- ja nisäkäskokoelma Ostrobothnia Australis pohjautuu A. Bodénin ja J. Stenbäckin vuosina 1869–1885
eteläisen Pohjanmaan alueelta keräämiin lintuihin ja nisäkkäisiin. Bodén ja Stenbäck lahjoittivat lähes 300
yksilöä sisältävän kokoelmansa Vaasan kaupungille vuonna 1886. Kaupunki deponoi kokoelmat vuonna 1933
Ostrobothnia Australis ry:lle, joka ylläpiti Vaasassa luonnontieteellistä museota. Ostrobothnia Australis
(Eteläinen Pohjanmaa) rf. perustettiin vuonna 1924. Hyönteiskokoelmansa yhdistys perusti vuonna 1925 ja
kasvikokoelman kerääminen aloitettiin vuonna 1928. Vaasan kaupunki deponoi lahjoituksena saamiaan luonnontieteellisiä kokoelmia yhdistykselle vuosina 1933 ja 1992. Ostrobothnia Australis puolestaan lahjoitti
eläin-, kasvi- ja mineraalikokokoelmansa Pohjanmaan museolle vuonna 2003. Luonnontieteelliset kokoelmat
ovat olleet laajoilta osin esillä Pohjanmaan museon yhteydessä Terranova-näyttelyssä vuosina 2002–2016.
Lintu- ja nisäkäskokoelmat sisältävät lähes 700 yksilöä. Hyönteisiä on noin 35 000. Yksittäisiä merkittäviä alakokoelmia ovat kovakuoriaisia sisältävät Rosendahlin kokoelma, Storåsin kokoelma ja yleiskokoelma,
joista kaksi viimeksi mainittua sisältävät molemmat yli 4 000 näytettä. Perhoskokoelmista tärkeimmät ovat
Lingonbladien kokoelma, Rudolphin kokoelma ja Sjöholmin kokoelma, joista viimeksi mainittu sisältää noin
5 000 yksilöä. Selkärangattomien kokoelmat on kerätty 1920–1970-luvuilla.
Näiden lisäksi kokoelmissa on noin 500 kappaletta linnunmunia ja -pesiä sekä trooppisten eläinten ja kasvien
kokoelma, joka sisältää noin 500 näytettä. Ivar Wilhelm Hasselblattin keräämän trooppisten kasvien ja eläinten
kokoelman on lahjoittanut Ostrobothnia Australis rf:lle 1930-luvulla Helga Hasselblatt-Lundsten.
Pohjanmaan museon kokoelmissa on noin 48 000 kasviarkkia. Kasvikokoelmat sisältävät eri keräilijöiden lahjoittamia kokonaisuuksia. Kokoelma koostuu pääosin putkilokasveista, joista useimmat on kerätty eteläisen
Pohjanmaan alueelta. Pienehkö määrä arkeista on ulkomaisia. Keskeiset alakokoelmat ovat Jurveliuksen kokoelma, Hasselblattin kokoelma, Waseliuksen kokoelma, Cantellin kokoelma, Lingonbladin kokoelma, Klockarsin
kokoelma, Widlundin kokoelma, Bäckin kokoelma, Kuhlefelt-Levonin kokoelma ja Malmbergin kokoelma.
Kokoelmien laajuus vaihtelee 500 arkista 8 000 arkkiin. Kokoelmalahjoituksia on vastaanotettu 1930-luvun
alusta 1970-luvun loppuun. Edellä mainittujen kasvikokoelmien lisäksi Sandahlin 4 500 arkin laajuinen kokoelma vuosilta 1870–1900 lahjoitettiin Ostrobothnia Australis rf:lle vuonna 1968. Kasviarkkien lisäksi kokoelmat
sisältävät noin 1 000 näytettä leviä, sieniä, sammaleita ja jäkäliä.
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Mineraalikokoelmat koostuvat seitsemästä eri kokoelmasta: Outokumpu Oy:n kokoelma, Ostrobothnia
Australis rf:n kokoelma, Kauno Rehnströmin kokoelma, Paavo Alkion kivikokoelma, Vaasan Lyseon kokoelma,
Ragnar Bäckin kokoelma ja GTK:n kokoelma. Outokumpu Oy:n Korsnäsin lakkautetusta kaivoksesta peräisin oleva kokoelma on lahjoitettu alun perin Ostrobothnia Australis rf:lle ja se mainitaan ensimmäisen kerran vuoden
1965 toimintakertomuksessa ja uudelleen vuonna 1970 kun sitä on täydennetty. Ostrobothnia Australis rf:n
kokoelman ovat keränneet tai lahjoittaneet omista kokoelmistaan yhdistyksen jäsenet vuosina 1937–1983.
Kauno Rehnströmin kokoelma on lahjoitettu Ostrobothnia Australis rf:lle vuonna 1980. Mahdollisesti kirjoitusvirheen takia kokoelma kulkee myös nimellä Kuno Rehnströmin kokoelma. Vaasan läänin malminetsijät -yhdistys
lahjoitti Paavo Alkion kivikokoelman vuonna 1992 Vaasan kaupungille, joka deponoi sen Ostrobothnia Australis
rf:lle samana vuonna. Deponointi palautui museolle Ostrobothnia Australis -yhdistyksen kokoelmalahjoituksen
yhteydessä. Ragnar Bäck oli Ostrobothnia Australis rf:n jäsen ja hän on mahdollisesti lahjoittanut kokoelmansa erillisenä kokoelmana yhdistykselle. Ostrobothnia Australis rf lahjoitti kokoelmansa Pohjanmaan museolle
vuonna 2001. Vaasan lyseo deponoi kokoelmansa Pohjanmaan museolle vuonna 2001 ja teki lopullisen lahjoituksen vuonna 2005.
Mineraalikokoelmien laajuus on yhteensä lähes 800 näytettä. Suurimmat yksittäiset kokoelmat ovat 185 näytteen Paavo Alkio kokoelma ja yli 200 näytettä sisältävä Vaasan lyseon kokoelma. Kaikki kokoelmat sisältävät
osittain näytteitä samoista kivilajeista ja mineraaleista. Näytteet ovat pääosin Suomesta, mutta Vaasan Lyseon
kokoelma sisältää myös 80 näytettä Saksasta. Kivi- ja mineraalinäytteiden lisäksi Vaasan Lyseon biologian ja
maantieteen opetusmateriaalia sisältävä kokoelma sisältää myös täytettyjä lintuja ja nisäkkäitä, hyönteisiä
sekä luonnontieteellisiä opetusmateriaaleja. Vaasan lyseo täydensi lahjoitustaan vuonna 2011 lahjoittamalla
hyönteis- ja perhoskokoelmansa museolle.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Bodén-Stenbäckin kokoelma ennallistetaan ja kokoelmalle päätetään luetteloinnin kirjaintunnus.

▶▶

Vaasan kaupungin museoiden ja Ostrobothnia Australis -yhdistyksen välinen sopimus päivitetään.

▶▶

Kokoelmat käydään läpi mahdollisten päällekkäisyyksien löytämiseksi ja mahdollisen poistotarpeen kartoittamiseksi.
Mahdolliset kokoelmapoistot toteutetaan kokoelmaohjelman mukaisesti ensisijaisesti toiminta-alueeseen liittymättömästä
(ulkomaisesta) aineistosta ja ilmeisistä päällekkäisyyksistä.

▶▶

Selvitetään, onko Suomessa valtakunnallista tietokantaa kivien ja mineraalien luettelointiin. Kivi- ja mineraalikokoelman
luettelointi ja digitointi aikataulutetaan.

▶▶

Ragnar Bäckin kokoelma: päätetään, liitetäänkö aineisto luonnontieteellisiin kokoelmiin tai käyttökokoelmaan. Kokoelmiin
kuulumaton aineisto palautetaan lahjoittajille tai poistetaan.

▶▶

Vaasan lyseon kokoelma käydään läpi ja päätetään, mitä kokoelmasta säilytetään ja luetteloidaan kokoelmiin (sekä, mihin
kokoelmaan luetteloidaan, mikäli lahjakirjan mukaan harkinta on mahdollinen), tehdään linjaus luonnontieteellisen ja
kulttuurihistoriallisen kokoelman työnjaosta. Tarvittavat poistot sekä kokoelman inventointi tehdään samassa yhteydessä.
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KOKOELMIEN KARTUTTAMINEN
Luonnontieteelliset kokoelmat eivät pääsääntöisesti kartu, sillä ne ovat keräilijöiden lahjoittamia kokonaisuuksia. Kokoelmia kartutetaan vain erityistapauksissa, esimerkiksi kun on tarve korvata pahoin vaurioitunut objekti. Poikkeuksen muodostavat eteläiselle Pohjanmaalle tärkeät ja tyypilliset luonnontieteelliset objektit, joita
voidaan hankkia kokoelmiin lahjoituksin ja ostoin. Kokoelmiin otetaan vastaan ainoastaan valmiiksi täytettyjä
eläimiä. Kuolleina löytyneitä luonnonvaraisia eläimiä ei oteta vastaan kokoelmiin liitettäviksi tai tutkimustarkoituksiin. Koulujen ja oppilaitosten luonnontieteellisiä kokoelmia, kouluissa osana luonnontieteen opetusta
kerättyjä kasviarkkeja tai luonnontieteellisiä opetusaineistoja ei oteta vastaan.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Luonnontieteelliset kokoelmat kartoitetaan, jotta saadaan tietoa kokoelmien mahdollisista puutteista ja täydennystarpeesta
samoin kuin kokoelmien sisäisistä päällekkäisyyksistä.

▶▶

Terranova-näyttely uudistetaan luonnontieteellisten kokoelmien perusnäyttelyksi.
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3.1.4 ARKISTOKOKOELMAT

KARTUNNAN HISTORIAA

Pohjanmaan museo
Vaasan kaupungin museoiden arkistot jakaantuvat historialliseen, virka- ja toiminta-arkistoon.
Pohjanmaan museon historiallinen arkisto koostuu valokuva- ja asiakirja-arkistosta sekä antiikkikirjakokoelmista. Valokuva-arkisto sisältää useita alakokoelmia, joista on täydentyvä listaus (Liite).
Valokuvakokoelmien vanhimmat kuvat ovat 1840–1850-lukujen dagerrotypioita. Vanhin aineisto sisältää pääasiassa potretteja, visiittikortteja ja kabinettikuvia, mutta 1800-luvulta on myös jonkin verran maisema- ja kaupunkikuvia. Vaasan kaupungilla on ollut palveluksessaan valokuvaaja, joka on tehnyt valokuvadokumentointia
kuvaamalla esim. juhlatilaisuuksia, rakennetun kulttuuriympäristön muutosta ja kaupungin toiminnan ja historian kannalta merkittäviä tapahtumia. Kaupungin valokuvaajan tuottama aineisto kattaa useita vuosikymmeniä
ja se on kaupungin graafisten palveluiden hallussa. Päällekkäisyyden välttämiseksi Vaasan kaupungin museot ei
ole järjestelmällisesti dokumentoinut kaupunkia ja sen tapahtumia.
Arkistokokoelmaan kuuluu valokuvia nykyhetkeen saakka, joskin aineistomäärä vähenee 1980–1990-luvuilta lähtien. Tarkka käsitys siitä, miltä vuosikymmeniltä arkistossa on kuva-aineistoa, puuttuu. Arkisto sisältää
eriaikaisia negatiiveja, postikortteja, valokuvapostikortteja, kehystettyjä valokuvia sekä valokuva-albumeja.
Albumeja on usein vaikea ajoittaa millekään vuosikymmenelle. Vanhimmat albumit ovat visiittikorttialbumeja,
uudemmat kotialbumeja. Kokoelmat sisältävät myös paljon irtokuvia. Näiden lisäksi kokoelmiin kuuluu henkilökunnan ottamia valokuvia, kuvia museoiden toiminnasta kuten näyttelyistä ja kokoelmainventoinneista sekä
filmejä, kirjapainolaattoja ja joitakin kehystettyjä diakuvia. Näin ollen toiminnan dokumentointi ja historiallinen
valokuva-arkisto ovat jossain määrin sekaantuneet. Yksityishenkilöiden lisäksi paikallinen teollisuus on lahjoittanut valokuva-aineistojaan museolle.
Asiakirja-arkistossa on museoiden, Vaasan ja Pohjanmaan historiaan liittyviä dokumentteja, arkistoaineistoa,
pienpainatteitta, historiikkeja, karttoja ja merikortteja. Arkistoon on tallennettu henkilö- ja sukuhistoriallista materiaalia ja Vaasassa toimineiden liikelaitosten, koulujen ja yhdistysten toimintaan liittyvää historiallista materiaalia 1850-luvulta eteenpäin. Karl ja Elin Hedmanin arkistossa on runsaasti museon kokoelmiin
ja museon historiaan liittyviä aineistoja. Lisäksi museon arkistossa on materiaalia Vaasan ammattikuntalaitoksesta 1700–1800-luvulta sekä pohjalaiseen merenkulkuun ja merenkulkukoulutukseen liittyvää arkistoaineistoa. Joissakin arkistokansioissa on myös valokuvia, joiden on katsottu liittyvän kiinteästi asiakirjoihin.
Arkistokokoelmaan sisältyy jonkin verran aikakauslehtiä, sarjajulkaisuja ja pienpainatteita. Arkistossa on myös
paikallismuseoiden arkistomateriaalia. Tikanojan taidekodin arkistoon kuuluu lahjoittajaan ja kokoelmaan liittyvää kirje- ja asiakirja-aineistoa sekä vähäisessä määrin valokuvia. Kuntsin kokoelman oheisarkistoon kuuluu
valokuvia ja asiakirjoja, jotka liittyvät lahjoittajaan ja kokoelmahistoriaan.
Pohjanmaan museon antiikkikirjasto sisältää niteinä laskettuna noin 5 400 kirjaa. Monia kirjoja löytyy useita
kappaleita. Vanhimmat antiikkikirjat ovat uskonnollista kirjallisuutta, kuten raamattuja, psalmi- ja virsikirjoja.
Hedmanin kokoelma sisältää Karl Hedmanille ja hänen perheelleen kuulunutta materiaalia, esimerkiksi lääke-
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tiedettä, kulttuuria ja taidetta koskevaa kirjallisuutta. Vaasan kirjapainot -kokoelma sisältää lähinnä vanhaa
Vaasassa painettua materiaalia. Clas-Eric Vesterin kokoelma vaasalaisia kirjansitojia ja Pohjanmaan mystikkojen kirjakokoelma on sijoitettu arkiston ulkopuolelle.
Frithjof Tikanojan antiikkikirjakokoelma sisältää mm. erikielisiä raamattuja ja kaunokirjallisuuden joukossa on
12 eri painosta ja käännöstä Kalevalasta.
Virka-arkistoon on talletettu museoiden (Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti, Kuntsin modernin taiteen
museo) päätös- ja muu virallinen arkisto. Arkisto säilytetään pysyvästi museoissa.
Toiminta-arkisto sisältää museoiden operatiiviseen toimintaan liittyviä asiakirjoja, sopimuksia ja dokumentteja. Arkisto sisältää myös museoiden medianäkyvyyteen liittyvää aineistoa.
Aluetaidemuseon lehtileikearkistoa kerättiin 1980-luvun puolivälistä saakka. Sen kartuttaminen on lopetettu
30.6.2016. Lehtileikearkisto sisältää esim. lehdistö- ja pienpainateaineistoa yli tuhannesta taiteilijasta ja suunnilleen samasta määrästä harrastajataiteilijoita ja taideopiskelijoita, sekä lisäksi useista taidetoimijoista: keräilijöistä, mesenaateista, taidevaikuttajista ja taidelaitosten ammattilaisista. Lehtileikearkisto sisältää myös
Tikanojan taidekodin ja Kuntsin modernin taiteen museon toimintaan liittyvää medianäkyvyyttä.
Rakennushistorialliset ja kulttuurihistorialliset inventoinnit säilytetään paperiversioina ja tietokannassa.
Tietokantaan viedään tiedot inventointihankkeista, joissa Vaasan kaupungin museot on ollut osallisena tai asiantuntijana. Maakuntamuseon toiminnan kuva-arkisto sisältää kuvia rakennus- ja kulttuurihistoriallisista inventoinneista sekä kohdetietoja.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Museoille laaditaan arkistonmuodostussuunnitelma.

▶▶

Historiallisen arkiston, virka-arkiston ja toiminta-arkiston sekä sen ala-arkistojen erottelu ja karttuminen määritellään
arkistonmuodostussuunnitelmassa.

▶▶

Vaasan kaupungin keskusarkiston kanssa sovitaan työnjaosta asiakirjojen säilyttämisessä (virka-arkiston osalta).

▶▶

Toiminta-arkiston asiakirjat käydään läpi, seulotaan ja päätetään tallettamisen periaatteet. Samoin digitaalinen arkisto käydään
läpi, seulotaan, yhdistetään ja luodaan ohjeet sen käyttämiseen.

▶▶

Valokuva-arkiston listausta täydennetään sitä mukaa, kun arkiston järjestäminen etenee.

▶▶

Arkistotoiminnassa sovitaan työnjako alueen muiden toimijoiden kanssa (maakunta-arkisto, Svenska litteratursällskapet ym.)

Käsikirjastot
Museoiden käsikirjastot ovat karttuneet hankinnoin, lahjoituksin ja muilla tavoin museoiden toimintahistorian aikana. Käsikirjastoissa painottuvat alueellinen toiminta sekä toiminnassa tarpeellinen ammattikirjallisuus,
sekä lisäksi museoiden julkaisuvaihtorenkaan pohjalta karttunut aineisto. Käsikirjastoon sisältyy myös kokoelmatoiminnan taustahenkilöiden ja -yhdistysten keräämää kirjallisuutta, kuten Karl Hedmanin kirjakokoelma,
Simo Kuntsin taidekirjasto ja Ostrobothnia Australis -yhdistyksen käsikirjasto. Kirjakokoelmia on kartutettu
historian saatossa vaihtelevin periaattein; esimerkiksi Ft. Tikanojan kirjastoon on hankittu teoksia vielä kerääjän kuoleman jälkeen, ja lisäksi käsikirjasto on karttunut museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta.
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KARTUTTAMISEN PERIAATTEET
Pohjanmaan museon historiallista valokuva- ja asiakirja-arkistoa kartutetaan pääsääntöisesti lahjoituksin.
Valokuvakokoelmat ovat karttuneet myös näyttelytoiminnan dokumentoinnein ja pieniä eriä on ostettukin.
Valokuva-arkistossa on kuvia 1840-luvulta 2010-luvun alkuun.
Kartunnan periaatteina on ollut ja on edelleen paikallisuus ja vaasalaisuus. Kartuttamisperiaatteena kuvien on
liityttävä museon toiminta-alueeseen, ja lisäksi valokuva-arkistossa painotetaan kontekstitietoja: kuvien yhteydessä tulisi olla seuraavia tietoja: kuvaaja, kuvausaika ja -paikka sekä kuvassa olevat henkilöt. Museo seuloo
sille tarjottavasta aineistosta haluamansa. Aiemmin vastaanotettujen lahjoitusten osalta museo toimii kokoelmaohjelman kartuttamisperiaatteiden mukaisesti sekä niin kuin lahjoittajan kanssa on sovittu. Vastedes karttuvan aineiston osalta kokoelmaan liittämisessä noudatetaan tarkkaa tarveharkintaa, ja kaikista lahjoituksista
tehdään kirjalliset päätökset ja sopimukset. Huonokuntoista aineistoa ei oteta vastaan, koska konservointi joudutaan tekemään ostopalveluna.
Pohjanmaan museon asiakirja-arkisto muodostuu lahjoituksista, ja lahjoituksia otetaan jatkossakin vastaan
harkinnan mukaan. Asiakirjoja vastaanotettaessa huomioidaan muiden vaasalaisten ja valtakunnallisten arkistojen tallennustehtävät siten että ne aineistot, jotka eivät kuulu museon tallennusalueeseen ohjataan niille paremmin sopiviin paikkoihin.
Tikanojan taidekodin asiakirja- ja valokuva-arkistot eivät pääsääntöisesti kartu. Arkistoihin otetaan vastaan
uutta materiaalia ainoastaan, jos materiaali liittyy suoraan kokoelmahistoriaan, Tikanojan perheeseen tai
Tikanojan taidekotiin.
Kuntsin modernin taiteen museon valokuva- ja asiakirja-arkistot ovat tällä hetkellä Kuntsin säätiön omistuksessa ja niitä kartuttaa säätiö. Museo kartuttaa aineistoa ainoastaan, mikäli materiaali liittyy suoraan Simo Kuntsin
henkilöön tai kokoelmahistoriaan.
Antiikkikirjakokoelmat eivät kartu.
Käsikirjasto karttuu kokoelmiin liittyvällä kirjallisuudella, ammattikirjallisuudella toiminnan tarpeiden mukaan
sekä museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Kuntsin säätiön kanssa sovitaan arkistoaineiston omistajuus ja käyttö. Ennen päätöstä aineistoon ei kohdisteta luettelointi- tai
digitointityötä.

▶▶

Kaikki arkistot käydään läpi ja seulotaan (aikavälillä 5–10 vuotta).

▶▶

Historiallinen arkisto tutkitaan ja järjestetään kokonaisuuksittain.

▶▶

Historiallisen arkiston, virka-arkiston ja toiminta-arkiston sisällöt ja työnjako määritellään kirjallisesti.

▶▶

Eri museokohteissa olevat arkistot yhdistetään.

▶▶

Toiminta-arkiston, ml. museoiden painotuotteet ja toiminnan dokumentointi, karttumisen periaatteet määritellään ja museoiden
henkilöstö ohjeistetaan seulomaan vastuullaan olevat osa-arkistot sekä arkistoimaan toimintadokumentit.
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3.1.5 KÄYTTÖKOKOELMA
Pohjanmaan museoon on perustettu käyttökokoelma vuonna 2013. Siihen on liitetty aineistoa, jolla on merkitystä näyttely- tai museopedagogisen toiminnan kannalta mutta joka ei täytä ainaissäilytyskokoelmilta vaadittuja kriteerejä. Käyttökokoelma sisältää siten ainoastaan sellaisia esineitä, joita ei ole liitetty kokoelmaan.
Käyttökokoelman esineet ovat tulleet museolle vaihtelevin tavoin.
Jatkossakin käyttökokoelmaan liitetään sellainen aineisto, jolla on merkitystä näyttely- tai museopedagogisen
toiminnan kannalta, mutta joka ei täytä varsinaisilta museokokoelmilta vaadittuja kriteerejä. Käyttökokoelmaa
kartutetaan kuitenkin vain sellaisilla esineillä, joille voidaan osoittaa käyttö seuraavan kolmen vuoden kuluessa.
Käyttökokoelman objekteilla voidaan täydentää vaihtuvia näyttelyitä ja kokoelmaa voidaan käyttää opetustarkoituksiin. Käyttökokoelmaan kuuluviksi voidaan laskea aikojen saatossa käyttöönotetut ja hankitut objektit,
joiden kokoelmastatus on epäselvä. Käyttökokoelmaa ei luetteloida tietokantoihin vaan siitä ylläpidetään digitaalisessa muodossa olevaa Word-luetteloa. Pohjanmaan museon käyttökokoelmassa on tällä hetkellä 74
esinettä. Objektin siirtäminen ainaissäilytyskokoelmasta käyttökokoelmaan tapahtuu siten, että objektista tehdään päätös objektin kokoelmastatuksen muuttamisesta viranhaltijapäätöksellä. Kokoelmastatuksen
muuttamisen käytäntö vastaa poistokäytäntöä.
Pohjanmaan museolla on ollut erillinen, pääosin vaatteita sisältävä rekvisiittakokoelma, jota on käytetty esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Rekvisiittakokoelma on vuonna 2016 päätetty sulauttaa soveltuvin osin
käyttökokoelmaan. Ne objektit, joita ei liitetä käyttökokoelmaan, poistetaan.
Käyttökokoelmaan liittäminen tapahtuu konservaattorin tarkastuksen sekä tarvittaessa karenssin kautta.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Tekstiilistudiossa oleva käyttökokoelma siirretään pois ainaissäilytyskokoelmien tiloista.

▶▶

Käyttökokoelman luettelo päivitetään ja rekvisiittakokoelma käydään läpi.
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3.2

POISTOT

Vaasan kaupungin museoiden poistopolitiikan perustana ovat ICOM:in museotyön eettiset säännöt, joiden mukaan objektin poisto museon kokoelmista vaatii täyden ymmärryksen objektin merkityksestä, luonteesta (korvattavissa oleva vai ei) ja oikeudellisesta asemasta sekä toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamasta julkisen
luottamuksen menetyksestä.
Poisto kokoelmasta perustuu objektin merkityksen arviointiin, lukuun ottamatta täysin tuhoutuneita esineitä.
Vaikka museolla onkin mahdollisuus poistaa objekteja kokoelmistaan, on yleisön voitava luottaa siihen, että museot vastaavat kokoelmistaan. Objekti voidaan poistaa Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista seuraavissa
tapauksissa:
1) kokoelmapoliittiset näkökohdat

•
•
•
•
•

objekti ei kokoelmaohjelmallisesti kuulu museon kokoelmiin eikä valtakunnalliseen tallennusvastuualueeseen
esineeltä puuttuu ’tarina’, synty-, käyttö- ja omistushistoria
kokoelmiin kuuluu entuudestaan vastaavia, ei-yksilöllisiä, esim. teollisesti valmistettuja esineitä
objektityypistä on jo olemassa useita esimerkkejä kokoelmissa
objektin arvo kokoelmalle on muuttunut (esimerkiksi autenttisuustiedon muutokset tai kunnon merkittävä
heikkeneminen) siten, että objektin alkuperäinen syy ja perustelu kuulua kokoelmaan on hävinnyt

•
•

objektiin liittyvät lahjoittaja- tai kontekstitiedot ovat puutteelliset
objekti, erityisesti taideteos, osoittautuu väärennökseksi

2) objektin kunto

•
•
•
•
•
•

objekti on vahingoittunut niin, ettei sillä ole museaalista arvoa
objekti on vaaraksi muille kokoelmille
objekti aiheuttaa työ- tai museoturvallisuuden riskin tai on vaaraksi museohenkilökunnalle
objekti hajoaa kemiallisesti
objekti on epätäydellinen
objektia ei voida konservoida tai konservoinnin edellyttämät resurssit ovat kohtuuttoman suuret verrattuna
objektin museaalisen arvoon

•

objekti on mahdollista vaihtaa parempikuntoiseen, vastaavaan objektiin

3) taloudelliset syyt

•

objektin säilyttämisestä tai hoidosta koituu museolle kohtuuttoman suuret kustannukset tai työmäärä suhteessa
sen museaaliseen arvoon

4) muut syyt

•
•

objekti on todettu kadonneeksi vähintään kahdessa perättäisessä inventoinnissa
laajoista esinekokonaisuuksista voidaan poistaa osa harkinnan mukaan, jos poistoperusteet täyttyvät

Objektin poistaminen on mahdollista kokonaisharkinnan perusteella yhden tai useamman yllä mainitun syyn pohjalta. Kokoelmapoisto on mahdollista vain siten, ettei museon perustehtävä vaarannu. Poistoista laaditaan kirjallinen, yksilöity ja perusteltu poistopäätös. Objekti dokumentoidaan kattavasti ennen poistoa. Dokumentointi
säilytetään pysyvästi kokoelmatietokannassa tai museon arkistossa. Poistopäätöksen tekee museotoimenjoh-
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taja kokoelmapäällikön esityksestä. Poistopäätöksen valmisteluun osallistuvat kokoelmapäällikön lisäksi amanuenssi ja konservaattori. Poistopäätös tehdään ja arkistoidaan Vaasan kaupungin asiakirja- ja dokumenttienhallintajärjestelmään. Luetteloimattomat objektit voidaan poistaa ilman poistopäätöstä.
Objekti voidaan poistaa Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista seuraavilla tavoilla:
1) objekti lahjoitetaan toiselle museolle tai liitetään muuhun julkiseen kokoelmaan, objektin lahjoittamisen

toiselle museolle ollen ensisijainen poistotapa
2) objekti lahjoitetaan muuhun julkiseen ja yhteiskunnallisen kontrollin piirissä olevaan tai yleishyödylliseen

toimintaan
3) objekti palautetaan lahjoittajalle tai hänen perillisilleen mahdollisuuksien puitteissa
4) objektin kokoelmastatus muutetaan ja se liitetään käyttökokoelmaan (tällöin pysyvää poistoa harkitaan

myöhemmin uudelleen, käyttökokoelmaan siirtäminen ei kuitenkaan ole poiston välttämisen metodi)
5) objekti toimitetaan materiaalikierrätykseen tai tuhottavaksi
6) objektin myyntiä voidaan harkita siinä tapauksessa, että objektia ei ole saatu yksityiseltä ihmiseltä

lahjoituksena, myyntitulo käytetään lyhentämättömänä muun kokoelman hyväksi
Poistettua objektia ei luovuteta vastikkeetta jälleenmyyntiin. Museon henkilökunnalla, hallintoelimen jäsenillä
ja muita heitä lähellä olevilla henkilöillä ei ole oikeutta ostaa tai ottaa vastaan museon hoidossa olevasta kokoelmasta poistettuja objekteja. Objekteja, joilla on museon inventointinumero, ei saa koskaan esiintyä kaupallisissa tai muissa yhteyksissä museon ulkopuolella.
Poistettu objekti voidaan siirtää käyttökokoelmaan. Jos objekti on kadonnut tai se varastetaan, se on mahdollista poistaa. Tällöin objektin katoaminen tai varkaus on todennettava ja dokumentoitava kirjallisesti.
Taideteoksista ei tehdä osapoistoja. Taidekokoelman osalta väärennös voi olla poiston peruste. Väärennökset
käsitellään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Tiedot poistetuista esineistä säilytetään tietokannassa ja objektin numeroa ei oteta uudelleen käyttöön poiston jälkeen. Deponointikokoelmista ei tehdä poistoja.
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3.3

KOKOELMIEN HOITAMINEN

3.3.1 DOKUMENTOINTI, LUETTELOINTI, DIGITOINTI, INVENTOINTI

TERMIEN MÄÄRITTELY
Dokumentointi on kokoava nimitys kokoelma-aineiston (esine, kuva, kirja tai arkistoaineisto) kirjaamiselle, luetteloinnille, kortistoinnille, merkitsemiselle ja valokuvaukselle.
Luetteloinnilla tarkoitetaan objektiin kohdistuvaa selvitystä, joka sisältää materiaalin määrityksen, mitat,
sanallisen kuvauksen ja valokuvan, ajoituksen ja taustatiedot. Luettelointi tehdään kokoelmanhallintajärjestelmään. Luetteloinnin tavoitteena on kerätä museo-objektista keskeiset ulkonäköä, valmistustapaa ja -materiaaleja sekä käyttöä koskevat tiedot, joiden avulla esine voidaan tunnistaa. Tiedot merkitään kokoelmanhallintajärjestelmiin, joista Vaasan kaupungin museoiden käytössä ovat Muusa (taideteokset), Musketti (esineet,
valokuvat), Kotka ja Kastikka (luonnontieteelliset objektit) sekä Kioski.
Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuttamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaali-informaation (esim. luettelointikortti, asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen
muotoon. Objektien valokuvaaminen ja objekteja koskevien tietojen sähköinen tallentaminen ovat digitointia.
Museokokoelmien inventoinneissa tarkastetaan ja listataan museon hallinnassa olevaa aineistoa. Inventoinnin
yhteydessä voidaan tehdä objektien tarkistusmittauksia tai kuntokartoituksia. Kun inventointi toteutetaan
määräajoin, puhutaan määräaikaisinventoinnista.

MUSEOKOKOELMIEN LUETTELOINTI
Vaasan kaupungin museoiden luetteloinnissa käytettävä kokoelmatunnus valitaan hankintatietojen tai rahoittajan perusteella (Liite 1). Pohjanmaan museon kokoelmissa ei käytetä aineistotunnuksia, joten taideteokset ja
esineet liitetään samaan kirjaintunnukseen ja juoksevaan numerointiin. Ohjeet uusien inventaarionumeroiden
poimimiseen taide- ja esinekokoelmien osalta tehdään vuosittain. Luetteloinnin jälkeen objektiin merkitään
tunnus ja luettelointinumero ja objekti valokuvataan, jos mahdollista. Konservaattori tarkastaa objektin pikaisesti ja lopuksi objekti viedään paikalleen varastoon.

TAIDEKOKOELMAT
Vaasan kaupungin museoiden taidekokoelmien luetteloinnissa, niin Pohjanmaan museolla kuin Tikanojan taidekodilla ja Kuntsin modernin taiteen museollakin, käytettiin 1990-luvun puolivälistä saakka Valtion taidemuseon VATI-VALTTERI -tietokantaa. Museoiden käyttämistä tietokannoista konvertoitiin POMU- ja TIKU-nimiset
Muusa -tietokannat 2000-luvun alussa. Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo olivat mukana
Muusan pilottihankkeessa.
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Vaasan kaupungin museoiden organisaatiouudistuksen (2015) myötä Tikanojan taidekodin ja Kuntsin modernin
taiteen museon taideteostietokanta yhdistettiin Pohjanmaan museon ”POMU” tietokantaan, joka vuonna 2016
nimettiin uudelleen nimellä Vaasan kaupungin museot. Aiemmin teokset kirjattiin hakemistokorteille.
Pohjanmaan museon taidekokoelmien pääkokoelmia ovat Pohjanmaan museon kokoelma (PM) ja Vaasan kaupungin taidekokoelma (VSA), johon kuuluvat myös kaupungin julkiset veistokset. Alakokoelmia, joilla on luettelointitunnus, ovat Karl Hedmanin kokoelma (KH) ja Vaasan taideyhdistyksen kokoelma (VTY). Kokoelmien
luetteloinnissa käytetään tunnuksen lisäksi juoksevaa numerointia. Pohjanmaan museon taidekokoelmista
Muusaan on luetteloitu 4 740 teosta (12/2016). Osa kokoelmatiedoista on edelleen hakemistokorteilla, jonka
takia kokoelmien taideteosten täsmällinen määrä ei ole tiedossa. Julkinen taide on lähes kokonaisuudessaan
luetteloitu tietokantaan.
Tikanojan taidekodin kokoelmalla ei ole muuta kokoelmatunnusta kuin juokseva inventaario-numero. Tikanojan
taidekodin kokoelmasta on luetteloitu Muusaan 1015 teosta (12/2016), mikä sisältää kaikki kokoelmaan
kuuluvat teokset, pl. Eemu Myntin luonnokset (noin 200) sekä Nelimarkan deponointikokoelman 126 teosta.
Nelimarkan deponointikokoelmaan kuuluvia kehystämättömiä luonnoksia (noin 228) ei ole luetteloitu Muusaan.
Tikanojan taidekotiin deponoitu Eero Nelimarkan kokoelma on luetteloitu tunnuksella KN (Katarina Nelimarkka)
tai NM (Nelimarkka) ja inventaarionumero.
Tikanojan taidekodin kulttuurihistoriallinen esineistö koostuu mm. Frithjof Tikanojan ja hänen perheensä kodin
huonekaluista ja hopeaesineistä, joita ei ole luetteloitu. Osa esineistä on kirjattu Vaasan kaupungin irtaimistokirjanpitoon.
Kuntsin modernin taiteen museoon deponoitujen kokoelmien tunnukset ovat Kuntsin kokoelma K1, K2 ja K3,
kokoelma Swanljung S ja Carl Warghin kokoelma CW sekä näihin liitetty juokseva inventaarionumero. Kuntsin
kokoelma on jaettu esimerkiksi vuoden 1993 kokoelmajulkaisussa alakategorioihin: K1 A (Suomalainen taide
pääosin ennen vuotta 1960), K1 B (Suomalainen nykytaide 1960 eteenpäin), K2 (Ulkomainen taide, maalaukset,
piirrokset ja veistokset) ja K3 (Ulkomainen grafiikka). Muusassa käytetään kokoelmatunnusta (K1, K2, K3, S,
CW) sekä juoksevaa numerointia. Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmista on luetteloitu Muusaan 775
teosta (12/2016). Swanljungin kokoelmasta Muusassa on luetteloituna 783 teosta (12/2016) ja Carl Warghin
kokoelmasta 36 teosta (12/2016).

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Luettelointinumerologiikka sovitaan kokoelmakohtaisesti. Kokoelmaohjelman liitteeksi laaditaan laajennettu kokoelmalistaus,
josta käy ilmi luettelointinumeroiden järjestelmä.

▶▶

Kokoelmien digitointia edistetään kirjallisen suunnitelman mukaisesti.

▶▶

Tikanojan taidekodin kokoelman teoksiin lisätään TT -tunnus luetteloinnin yhteydessä.

▶▶

Tikanojan taidekodin kokoelmiin kuuluu luetteloimattomia Eemu Myntin luonnoksia, jotka luetteloidaan ja digitoidaan.

▶▶

Tikanojan taidekodin esinekokoelman luetteloidaan Muskettiin.

▶▶

Käyttökokoelmat erotetaan ainaissäilytyskokoelmasta. Ainaissäilytyskokoelmaan siirrettävä aineisto luetteloidaan
kokoelmatietokantoihin. Muu aineisto kirjataan irtaimistoluetteloon. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat poistopäätökset.
Kontekstitiedot selvitetään mahdollisuuksien mukaan.
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KULTTUURIHISTORIALLISEN KOKOELMAT
Suurin osa Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallisen kokoelman esineistöstä on luetteloitu vuosina 1895–
1998 pää- ja luettelointikirjoihin ja niistä on tehty hakemistokortit. Vanhojen luettelointikirjojen luetteloinnin
taso vaihtelee. Esineiden mittojen ja peruskuvailun lisäksi luettelointitiedoissa on mainintoja esineiden iästä,
paikkakunnasta, josta esine on hankittu, sekä lahjoittajan tai myyjän nimi ja hankinta-aika. Kontekstitietoja ei
juuri ole.
Pohjanmaan museossa on ollut käytössä Musketti-luettelointiohjelma vuodesta 1998, minkä jälkeen vuosikartunta on alettu luetteloida sähköiseen muotoon. Kartuntaa ei diaarioida muutoin. Uusi kartunta pyritään luetteloimaan tietokantaan saantivuoden aikana. Kartunnan kohdalla painotetaan kontekstitietoja, esineen valmistus-, hankinta-, käyttö- ja käyttöaikatietoja. Esinetutkimuksen avulla pyritään selvittämään myös esineen
merkityssuhteita. Muskettiin luetteloidessa käytetään museoalalla hyväksyttyjä standardeja ja esineet asiasanoitetaan sekä luokitellaan cultural outline -luokitusjärjestelmän mukaan. Kulttuurihistoriallisista kokoelmista
Muskettiin on luetteloitu noin 45 702 objektia (11/2016), joista kattavasti on luetteloitu 18 065 objektia.
Osalla esineistä on oma tunnuksensa, jota käytetään PM-tunnuksen sijaan. Karl Hedmanin kokoelman tunnus
on KH ja Nelin Cronströmin kokoelman NC. Kokoelmiin on luetteloitu PM-tunnuksilla Pohjanmaan museon kokoelmiin kuuluvia ala- ja erityiskokoelmia, kuten keramiikkakokoelma ja Ingwald Souranderin hopeakokoelma.
Mauritz Hallbergin rahakokoelmaa ei ole numeroitu Pohjanmaan museon numeroille. Kokoelmaan kuuluvat rahat
ovat tunnistettavissa 1980-luvulla laaditun luettelon avulla. Luettelon tietoja on tarkennettu vuosina 2014–
2015 tehdyissä inventoinneissa. PM-tunnukselle on luetteloitu myös arkeologista aineistoa.
Kulttuurihistoriallisten kokoelmien osalta museon vanhimpia luettelotietoja ja tiettyjä esineryhmiä on perusdigitoinnin lisäksi digitoitu hankkeiden avulla 1990-luvulta alkaen. Vanhoja kokoelmia on digitoitu sekä numerojärjestyksessä että teemoittain 1990-luvun lopulta alkaen. Vuosien 1895–1945 luettelointikirjojen tiedot
(nimi, saantiaika, lahjoittaja, materiaali, valmistusaika ja -paikka) on viety Muskettiin sellaisenaan, ilman esineen tarkastamista ja valokuvausta. Työ jatkuu edelleen. Tämän lisäksi esineet on asiasanoitettu ja luokiteltu.
Vuosien 1945–1998 sidottujen pääkirjojen alkuperäiset piirustukset on skannattu, esineelle on avattu luettelointikortti ja kuvat on liitetty Muskettiin. Teemaviennit ovat olleet kokonaisvaltaisia, jolloin esine on paikallistettu, tarkistettu, kuvattu ja luettelointitiedot täydennetty.
Pohjanmaan museon kokoelmia on inventoitu eri vuosikymmeninä eri tarkoituksia varten. Ensimmäinen inventaario Karl Hedmanin henkilökohtaisesta kokoelmasta on vuodelta 1901. Tämä ns. musta kirja sisältää hajanaisia tietoja esineiden ja taiteen ostopaikoista ja hinnoista. Museon kokoelmia on kartoitettu ja luetteloitu
kortistokorteille 1930–1940-luvuilla. Kokoelmainventointeja on tehty runsaasti 1970-luvulla, jolloin aineistoa
on käyty järjestelmällisesti läpi teemoittain. Inventoinnin yhteydessä on tarkistettu luettelointitietoja ja numerointeja ja esineet on kuvattu. Kuvakortit on järjestetty cultural outline -kulttuurihistoriallisen aineiston luokitussysteemin mukaan, ja ne toimivat hakukortteina. Esineistöä on inventoitu myös varastomuuttojen yhteydessä 1980-luvulla ja aineiston tarkistamiseksi 1990–2000-luvuilla.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Digitointeja edistetään osakokonaisuuksittain eli valitaan kerrallaan yksi esineryhmä, joka digitoidaan kokonaisuudessaan.
Vuosittaisella tasolla edistetään kaikkien kokoelmatyyppien digitointia.

▶▶

Digitoinnin priorisoinnin kohteita ovat näyttelykäyttö ja antolainatoiminta sekä saatavilla oleva ulkoinen rahoitus ja asiantuntijat.
(Jatkuvasti täydentyvä liite: digitointisuunnitelma.)
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▶▶

Taidekokoelmien digitoinnissa käytettävä asiasanoitus määritellään ja kokoelmatietokantaa täydennetään
asiasanoitusjärjestelmän mukaisesti.

LUONNONTIETEELLISET KOKOELMAT
Luonnontieteellisten kokoelmien kasviarkeilla on tunnus VOA (Vasa Ostrobothnia Australis) ja juokseva numero. Kasviarkit/ kasviot luetteloidaan Kastikka -tietokantaan. Hyönteisillä on tunnus PM ja juokseva numero, joka
tulee suoraan luettelointiin käytetystä Kotka-tietokannasta. Tunnusta ei kuitenkaan käytetä, vaan vain numeroa. Nisäkkäillä ja linnuilla ei ole erillistä kirjaintunnusta, ainoastaan juokseva numerointi. Myös mineraaleilla on
numerointi, muttei kirjaintunnusta.
Luonnontieteellisiin kokoelmiin kuuluvista yhteensä noin 48 000 kasviarkista 46 928 kpl (12/2016) on luetteloitu kansalliseen kasvitietokantaan Kastikkaan. Luetteloidut kasviarkit ovat myös Word -tiedostona. Hyönteisiä
on aiemmin luetteloitu Word-tiedostoon 1980-luvun lopussa, mutta työ on jäänyt kesken. Hyönteisiä luetteloidaan valtakunnalliseen Kotka-tietokantaan. Noin 35 000 hyönteisestä on luetteloitu tietokantaan 5 264 kpl
(12/2016). Kokoelmiin kuuluvista linnuista ja nisäkkäistä on olemassa luettelot tietokoneella ja tulosteena.
Lintuja ja nisäkkäitä ei ole luetteloitu Kotka -tietokantaan. Ostrobothnia Australis -yhdistyksen lahjoitukseen
kuuluvien lintujen tiedot ovat myös kirjassa Aves ja nisäkkäiden kirjassa Mammalia. Linnuissa ja nisäkkäissä on
numerot sekä lajinimi suomeksi, ruotsiksi ja latinaksi.
Kokoelmiin kuuluvia leviä, sieniä, sammaleita ja jäkäliä ei ole luetteloitu tietokantaan, eikä niistä ole tehty paperisia listoja. Linnunmunista ja -pesistä on olemassa paperiset listat samoin kuin trooppisista eläimistä ja kasveista.
Vaasan lyseon mineraalikokoelma on käyty läpi ja luetteloitu. Luettelo on digitaalinen tiedosto. Paavo Alkio -kokoelman ja Outokumpu Oy:n kokoelman mineraalien tiedot löytyvät erillisistä mineraaleihin liitetyistä lapuista.
Paavo Alkio -kokoelman tiedoista ei ole luetteloa. Outokumpu Oy:n kokoelmasta on olemassa paperinen lista.
Luonnontieteellisistä kokoelmista ei ole tehty inventointeja, joista olisi tehty pöytäkirja. Luonnontieteellisten
kokoelmien säilytyspaikka on muuttunut useaan kertaan ja muuttojen yhteydessä kokoelmia on inventoitu niin
luetteloimalla kuin kuntotarkastuksiakin tekemällä.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Loput kasviarkit luetteloidaan Kastikka-tietokantaan. Hyönteisten luettelointi Kotka-tietokantaan jatkuu. Digitoinnissa
priorisoidaan lintu- ja nisäkäskokoelmia. Boden-Stenbäckin kokoelma valokuvataan ja dokumentoidaan digitoinnin yhteydessä.

▶▶

Levät, sienet, jäkälät ja sammaleet käydään läpi ja tallennetaan Kastikka-tietokantaan.
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ARKISTOKOKOELMAT
Osasta arkistoaineistoa on tehty hakemistokortit, joihin on luetteloitu, otsikkona Arkivalia, karttoja, painotuotteita ja kirjoja (sanomalehtiä, oppikirjoja yms.), koulujen opetustauluja, teatteriohjelmia sekä esinenumeron
saaneita kehystettyjä valokuvia. Valokuvista on kirjattu tietoja vihkoihin. KuvaMusketti tuli Pohjanmaan museon käyttöön vuonna 2011, mutta esim. kartat ja merikortit ovat digitoimatta ja löytyvät siten ainoastaan hakemistokorteista. Museon kokoelmiin otetut valokuvat viedään pääkirjaan ja niille annetaan päänumero, joka kirjoitetaan myös valokuvaan. Osa Pohjanmaan museon valokuvista on luetteloitu KuvaMuskettiin, jolloin ne ovat
saaneet kirjaintunnuksen Ka ja perään lyhenteen, joka muodostuu luetteloitavan kokoelman nimestä. Nykyinen
kuvien numerointilogiikka on tullut käyttöön vuonna 2011.
Museolle tulevat kuvalahjoitukset pyritään pitämään eheinä kokonaisuuksina. Yksityishenkilöiden lahjoitukset
on järjestetty kansioihin lahjoittajan nimen mukaan. Kuvalahjoituksista pidetään kirjaa ja puhtaaksikirjoitetut
tiedot tulostetaan ja laitetaan arkistokansioon. Osa valokuvista on järjestetty aihepiirin mukaan noudattaen
Museoviraston Kulttuuriaineiston luokitus -ohjeistusta. Negatiivit ovat omissa kansioissaan ja ne on numeroitu.
Valokuvakokonaisuudet saavat juoksevan numeron.
Arkistoaineistolle ei ole käytössä omaa tietokantajärjestelmää, johon aineisto luetteloitaisiin. Aineistosta on
olemassa sisällysluetteloita Word ja Excel -tiedostomuodoissa. Niistä käy ilmi tieto lahjoittajasta ja siitä, mitä
lahjoitukseen kuuluu. Luetteloon on luetteloitu joidenkin kokonaisuuksien osalta kaikki se, mitä lahjoitus pitää
sisällään. Edellä mainittu luettelo laitetaan tulostettuna kansion sisään kertomaan sen sisällöstä. Toinen tapa
on laittaa aineisto taitetun A3-kokoisen paperin väliin, jonka päälle on kirjoitettu sisältö. Kaikista aineistoista
ei kuitenkaan ole tehty luetteloa.
Valokuvia on digitoitu jonkin verran. Kaikki digitoitu aineisto ei kuitenkaan ole tietokannassa. Dagerrotypiat on
digitoitu ja myös osa lasinegatiiveista. Värikuvat ja -negatiivit ovat suurimmassa vaarassa tuhoutua ja niiden
digitointia onkin suunnitteilla.
Valokuva-arkistoa ei ole systemaattisesti inventoitu, mutta aineistoa on käyty läpi mm. näyttely- ja julkaisuhankkeiden yhteydessä.
Tikanojan taidekodin kokoelmateosten kuvat sekä Eemu Myntin Word-tiedostomuotoon luetteloitu valokuva-arkisto ovat kaupungin verkkoasemilla henkilöstön käytössä. Teoskuvat on nimetty teoksen inventointinumerolla sekä taiteilijan sukunimellä.

ANTIIKKIKIRJASTO JA KÄSIKIRJASTOT
Aiemmin Pohjanmaan museon antiikkikirjaston kirjoille on annettu oma juokseva hankintanumero (PMA), jolla
ne on erotettu muusta kirjastosta (PM tai PMK). Nykyään käytössä on vain yksi numerointi (PM) kaikille kirjoille
ja kirjan sijainti kertoo, onko kyseessä käsikirjaston kirja, antiikkikirja vai muu aineisto. Luetteloinnissa on käytetty ruotsinkielisille ja muunkielisille kirjoille ruotsia ja suomenkielisille suomea. Raamatuista ja virsikirjoista
on käytetty yhtenäistettyjä nimikkeitä.
Pohjanmaan museon antiikkikirjojen kokoelmasta on luetteloitu museon kirjastotietokantaan PrettyLib:iin noin
35 %, lähinnä kirjakokoelman vanhinta osaa sekä kirjoja, joilla on mielenkiintoinen provenienssi. Kokoelmassa
on monia kirjoja useana kappaleena, jolloin on yleensä luetteloitu vain yksi. Kaikki antiikkikirjaston kirjat on käyty läpi, järjestetty aakkosjärjestykseen aiheenmukaisiin luokkiin ja pääsanan mukaan. Luokitus seuraa Yleisten
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kirjastojen luokitusta (YKL). Osa aiemmin (1990–2008) luetteloiduista kirjoista on kadoksissa ja ne on merkitty
tietokantaan puuttuvina kirjoina.
Ostrobothia Australis rf:n kirjastoa ei erikseen mainita lahjakirjoissa. Käsikirjasto sijaitsee Pohjanmaan museon
tiloissa ja sen omistajuus on epäselvä.
Tikanojan taidekodin kirjoista on tehty aiemmin hakemistokortit. Tikanojan kirjastosta on luetteloitu
PrettyLib:iin vuosina 2014–2015 osa vanhimmasta kirjallisuudesta, lähinnä raamattuja ja hartauskirjoja. Kirjat
on luetteloitu samalla tavalla kuin Pohjanmaan museonkin kirjat. Sijaintipaikaksi on merkitty Tikanojan taidekoti. Taidekodin kirjat ovat saaneet saman juoksevan hankintanumeron kuin muut, mutta lisäksi niille on annettu
Tikanojan taidekodin oma inventaarionumero, kirjaintunnus ja juokseva numerointi (TT-K-001), joka on myös
merkitty kirjaan. Tikanojan taidekodin käsikirjastoa on kartutettu museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Tikanojan taidekodin kirjastossa on uutta kartuntaa. Ft. Tikanojan kirjasto ennallistetaan alkuperäiseen muotoonsa. Vanhoista
kirjoista on olemassa 1950-luvulla tehdyt luettelokortit, mutta on selvitettävä, sisältävätkö ne kokonaan alkuperäisen kirjaston
vai vain myös osan kartunnasta.

▶▶

Ft. Tikanojan arkisto sekä muut taidekodissa olevat arkistot käydään läpi, järjestetään ja luetteloidaan (arkistot nimetty
arkistonmuodostajan mukaan ”Ft. Tikanojan papereita”, ”A. Mäenpään arkisto”, ”Eemu Myntin arkisto”)

▶▶

Ft. Tikanojan kokoelman tärkeimmät asiakirjat digitoidaan.

▶▶

Käyttökuvat käydään läpi ja luetteloidaan.

Kuntsin modernin taiteen museon taideteosten kuvia säilytetään kaupungin verkkoasemalla. Teoskuvat on nimetty teoksen inventointinumerolla sekä taiteilijan sukunimellä. Osa Kuntsin kokoelmien teoksista (noin 350
kpl) on kuvattu aiemmin vuonna 1985.
Kuntsin modernin taiteen museon kirjasto pitää sisällään Simo Kuntsin hankkimia taidekirjoja. Museo on kartuttanut kirjastoa mm. julkaisuvaihtorenkaan kautta keräämällään käsikirjastolla. Kirjat on listattu kolmeen eri
Word -tiedostoon 2000-luvun alussa. Listat ovat verkkoasemalla. Käsikirjastoa ja valokuva- ja arkistoaineistoaineistoa ei erikseen mainita lahjakirjoissa, joten sen omistajuus on epäselvä.
Vaasan kaupungin museoiden käsikirjastoihin ei suhtauduta kokoelmana.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Arkistoaineiston digitointia edistetään osakokonaisuuksien kautta, jolloin digitoitavaksi valitaan aineistokokonaisuuksia.
Priorisointiin vaikuttavat kokoelma- ja muun toiminnan tarpeet sekä aineiston kunto. Digitointi aikataulutetaan ja priorisoidaan.

▶▶

Kaikkien kokoelmien valokuvia kartoitetaan ja luetteloidaan osakokonaisuuksina ja priorisoinnin tarpeiden mukaan KuvaMuskettiin.

▶▶

Kuntsin ja Ostrobothnia Australis rf:n kirjastoista ja arkistoaineistoista neuvotellaan lahjoittajatahojen kanssa omistussuhteen
selvittämiseksi.

▶▶

Tehdään päätös MuseumPlusRIA:an siirtymisestä sekä Finnan käyttöönotosta.

35

KOKOELMIEN HALLINTA

3.3.2 TUTKIMUS
Tutkimuksella tarkoitetaan aineistoa tai tekstiä, joka on julkaistu painetussa tai sähköisessä muodossa.
Tutkimuksessa tulee olla viitteet ja lähdeluettelo. Luettelointitietojen täydentämistä ei katsota tutkimukseksi,
mutta se kuuluu osana tutkimusprosessiin mahdollistaessaan tutkimuksen tekemisen.
Vaasan kaupungin museoiden tutkimustoiminta kohdistuu ensisijaisesti omaan kokoelmaan, paitsi teos- ja esineryhmiin myös kokoelmien muodostumisen taustalla olevien tekijöiden selvittämiseen. Kokoelmaesineiden
omistajahistoria muodostaa yhden tärkeän tutkimuskohteen. Myös muuta museon toimintaa, kuten näyttelyitä
ja hankkeita, voidaan tutkia. Tutkimuskohteet määrittyvät toiminnan tarpeiden mukaan: tutkimusta tehdään
kokoelmahallinnan tarpeisiin, tulevia näyttelyjä varten ja valmistauduttaessa erilaisiin tapahtumiin, kuten juhlavuosiin.
Museo tekee yhteistyöhankkeita, inventointeja ja selvityksiä yhdessä maakuntamuseon ja aluetaidemuseon
alueen julkisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöhankkeita toteutetaan museon toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden sekä aluetaidemuseon ja maakuntamuseon nelivuotissuunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden käynnistämisestä tehdään tarvittavat päätökset.
Tutkijat voivat käyttää Vaasan kaupungin museoiden arkistokokoelmia ajanvarausperiaatteella. Tutkijoille
toimitetaan tilauksesta valokuva- ja asiakirja-arkiston aineistoa ja siihen voi tutustua museon tiloissa.
Arkistoaineistoa ei lainata. Muiden ammatillisesti hoidettujen museoiden tutkijoille, akateemisille tutkijoille ja
opinnäytetöiden tekijöille annetaan kokoelmia koskevaa asiantuntijapalvelua. Laajat tiedonhakua edellyttävät
palvelut ovat maksullisia. Tutkijat voivat käyttää myös museon käsikirjastoa.
Museo tekee tutkimustyötä yksittäisen tahon (yksityishenkilö, yritys tai yhteisö/ julkinen taho) tilauksesta
vain, jos työ on mahdollista toteuttaa aikataulujen ja työresurssien puitteissa. Asiantuntijapalveluna suoritettu
tutkimustyö on aina maksullista yksityishenkilöille.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Tehdään tutkimusohjelma, jossa määritellään tutkimuskohteet ja niiden priorisointi ja joka sisältää kartoituksen museon
aikaisemmasta tutkimuksesta. Kootaan luettelo mahdollisista opinnäytetöiden aiheista sekä mahdollisista omista tutkimuksista
ja hankkeista.

▶▶
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3.3.3 KONSERVOINTI
Vaasan kaupungin museot tekevät sekä ennaltaehkäisevää että varsinaista konservointia. Ennaltaehkäisevällä
konservoinnilla pyritään turvaamaan objektien säilyvyys sekä estämään haitallisten tekijöiden toimintaa säilytystilojen ympäristönhallinnan avulla. Ennaltaehkäisevään konservointiin liittyy myös käyttö- ja näyttelypolitiikka, turvallisuuspolitiikka sekä riskien minimointi. Konservaattorit vastaavat kokoelman ennaltaehkäisevästä konservoinnista antamalla ohjeita, valvomalla näyttely- ja varastotilojen säilytysolosuhteita sekä
suojaamalla kokoelmaobjekteja. Maakuntamuseotyön puitteissa ohjeistetaan myös alueen museoita ja muita
toimijoita (julkiset toimijat). Varsinaista konservointia tehdään Vaasan kaupungin museoissa ensisijaisesti kokoelmanäyttely-, sijoitus- ja antolainaustoimintaan liittyen. Konservointia edistetään myös hankkeilla, niin kokoelmakohtaisilla kuntoselvityksillä kuin varsinaisen konservoinnin hankkeinkin.
Vaasan kaupungin museoilla on mahdollisuus tehdä oman kokoelmansa osalta taide-, huonekalu- ja tekstiilikonservointia. Vaasan kaupungin museoiden kokoelmia konservoidaan myös ostopalveluiden avulla. Museo toimii
yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman kanssa, jolloin museon objekteja konservoidaan oppilastyönä. Museoilla on suuria esineryhmiä, joille ei ole talossa konservaattoria. Näihin
kuuluvat paperipohjainen taide, arkistoaineistot, valokuvat, metalli, keramiikka, lasi ja arkeologiset löydöt.
Myöskään luonnontieteellisille kokoelmille ei ole konservaattoria. Näitä kokoelman osia pyritään konservoimaan tarpeen vaatiessa ostopalveluina, ensisijaisesti ulkoisella rahoituksella. Kaikki konservointitoimenpiteet
dokumentoidaan tarkasti. Museot eivät tuota konservoinnin myyntipalveluita. Muiden tahojen omistamien objektien osalta konservointia ei tehdä, pois lukien näyttelylainojen edellyttämät tarkastukset sekä pienimuotoiset puhdistustyöt.
Museoilla on käytössä Musketti-tietokannan konservointityökalu, jonka lisäksi tiedot konservoinneista viedään
myös kokoelmatietokantoihin objektien kuntohistoriaan. Kirjalliset konservointiraportit löytyvät arkistoituina
konservaattoreiden työtiloista. Konservointikertomuksia arkistoidaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Päätetään konservointiraporttien arkistoinnista.

▶▶

Niille esineryhmille, joille museoilla ei ole omaa konservaattoria, tehdään kuntotarkastuksia hankkeina.

▶▶

Kokoelmatilojen läpikäyntiä jatketaan ja poistetaan sellainen aineisto, joka voi aiheuttaa vaaraa varsinaisille kokoelmille sekä
kokoelmiin kuulumaton aineisto.

▶▶

Laaditaan konservoinnin priorisointisuunnitelma.
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3.3.4 SÄILYTTÄMINEN JA TURVALLISUUS
Kokoelmatyön työskentelytiloille, kokoelmien säilytystiloille ja näyttelytiloille on määritelty tietyt kriteerit
mm. Museoviraston ohjeistuksissa. Museoiden säilytystilat ovat varsin hajanaiset. Ne jakaantuvat materiaalien
mukaan sekä kokoelmittain ja esineryhmittäin. Kokoelmien säilytystilat pyritään pitämään säilytettäville materiaaleille sopivina sekä siisteinä huolimatta siitä että niitä ei ole alun perin rakennettu kokoelmien säilytystiloiksi, minkä vuoksi optimaalisten olosuhteiden ylläpito on haasteellista.
Museoiden kokoelmien säilytystiloihin ei pääsääntöisesti päästetä organisaation ulkopuolisia henkilöitä.
Kokoelmatiloihin tutustuvien henkilöiden on oltava museoalan toimijoita tai tutkijoita. Muilta kuin museoiden
henkilökuntaan kuuluvilta edellytetään kokoelmien säilytystiloissa vierailun yhteydessä kirjallista salassapitosopimusta, jotka arkistoidaan vuosittain. Museon ulkopuoliselle henkilökunnalle luvan kokoelmien säilytystiloihin pääsemiseen myöntää museotoimenjohtaja, kokoelmapäällikkö tai tuotantopäällikkö.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Edistetään aktiivisesti kokoelmien säilytystila -hanketta.

▶▶

Parannetaan nykyisiä säilytystiloja ja -kalusteita, huolehditaan tilojen siisteydestä ja järjestyksestä. Lisäksi tehdään
esinekohtaisia suojauksia.

▶▶

Laaditaan kokoelmien säilytystilojen merkitsemiseen yhtenäinen järjestelmä sekä ohjeistus sen käyttöön.

▶▶

Museo-objektien sijaintipaikat merkitään kokoelmatietokantoihin.
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4. KOKOELMIEN KÄYTTÖ
4.1

NÄYTTELYTOIMINTA

Vaasan kaupungin museoiden perusnäyttelyt sijaitsevat Pohjanmaan museossa. Vaasa 400 -näyttely kertoo
kaupungin historiasta kulttuurihistoriallisen kokoelman esineiden kautta. Näyttely on esillä museon ensimmäisessä kerroksessa. Karl Hedmanin kokoelman esineitä ja taideteoksia on esillä museon toisessa kerroksessa
Hedmanin testamentin mukaisesti. Hopeaesineiden, posliinin ja keramiikan sekä rahojen esittelyyn on varattu
omat näyttelysalit. Museon pohjakerroksessa sijaitsee Merenkurkun luontoa esittelevä Terranova-näyttely,
joka pohjautuu museon luonnontieteellisiin kokoelmiin. Lisäksi museon kahvilassa järjestetään vuosittain 6–8
Katse kokoelmiin -pienoisnäyttelyä.
Pohjanmaan museon kokoelmien esineitä on näytteillä myös Vanhan Vaasan museossa. Vanhan Vaasan museo
toimii Wasastjernan talossa, joka rakennettiin vuosina 1780–1781. Museossa on tyylihistorian periaatteella
koottuja interiöörejä, jotka edustavat 1700- ja 1800-lukujen porvariskoteja. Esillä on empire- ja biedermeiertyylisiä huonekaluja ja interiöörejä ja 1800-luvun laivanvarustajan konttori kuvastamassa kauppaneuvos, laivanvarustaja Carl Gustaf Wolffin toimintaa kaupungissa.
Pohjanmaan museon perusnäyttelyt ovat olleet esillä pitkään. Vaasa 400-näyttely avattiin vuonna 2006,
mutta Hedmanin kerroksen perusnäyttely on ollut pääpiirteissään nykyisenlainen aina 1940-luvulta lähtien.
Perusnäyttelyiden uudistaminen onkin mittava työ, joka on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Aluksi lisätään perusnäyttelyiden saavutettavuutta opastustekstien avulla. Kokonaissuunnitelma perusnäyttelyiden teemoista
valmistuu vuoden 2017 aikana. Tämän jälkeen laaditaan toteuttamisaikataulu ja resursoidaan näyttelyiden uudistamisen edellyttämä työpanos sekä taloudellinen resurssi.
Kussakin Vaasan kaupungin museossa pyritään järjestämään vuosittain vähintään yksi kokoelmiin perustuva
vaihtuva näyttely. Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo toimivat kokoelmien esittelyn osalta yhteistyössä siten, että kokoelmanäyttelyille valitaan parhaiten soveltuva näyttelytila.
Siten Pohjanmaan museon kokoelmiin pohjautuva näyttely voi olla esillä Tikanojan taidekodissa ja Tikanojan
kokoelmaan kuuluvia teoksia voidaan rinnastaa Pohjanmaan museon esineisiin. Näin kokoelmaresurssi saadaan
aktiiviseen käyttöön ja yleisön saataville. Kulttuurihistoriallisen, luonnontieteellisen ja taidekokoelman esineet
voivat kohdata samassa näyttelyssä teeman puitteissa.
Vaasan kaupungin museoilla on pedagogista toimintaa, joka edistää museoiden saavutettavuutta ja joka on
suunnattu niille yleisöille, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa näyttelypalvelua käyttöön museokiinteistöissä.
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4.2

ANTOLAINAUS- JA SIJOITUSTOIMINTA

ANTOLAINAUSTOIMINTA
Vaasan kaupungin museot lainaavat kokoelmiinsa kuuluvia objekteja kokoelmaohjelman linjausten mukaisesti.
Kuntsin kokoelmaan kuuluvien teosten lainaamista koskevista periaatteista sovitaan Kuntsin säätiön ja Kuntsin
modernin taiteen museon välillä. Museot lainaavat kokoelmiinsa kuuluvia objekteja näyttelyihin ja tutkimukseen harkintansa mukaan sellaisille suomalaisille ja ulkomaisille museoille, näyttelynjärjestäjille ja tutkimuslaitoksille, joilla on museoammatillista henkilökuntaa tai vastaava asiantuntemus sekä asianmukaisesti valvotut
ja olosuhteiltaan kontrolloidut tilat. Jokainen lainapyyntö harkitaan erikseen. Valokuva-arkistosta ei pääsääntöisesti lainata alkuperäisaineistoa. Valokuvien lisäksi myös muiden tekniikaltaan arkojen objektien lainaamiseen liittyy rajoituksia. Myöskään käsikirjastoon kuuluvia kirjoja ei lainata.
Lainapäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavat seikat:

•
•
•
•
•
•
•
•

lainaksi pyydettävän objektin kunto
objektin asema kokoelmissa
museoiden oma näyttely- ja muu käyttö
suunniteltu näyttelykierto, näyttelyajan pituus
näyttelyn merkitys
näyttelyolosuhteet (varsinkin tekniikaltaan arkojen objektien osalta), kuljetusolosuhteet
henkilökunnan työtilanne
muut mahdolliset lainaan vaikuttavat tekijät

Päätös lainan myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kokonaisharkintaan perustuen ja kirjallisesti.
Lainoista päättävät kokoelmapäällikkö ja museotoimenjohtaja kokoelma-amanuenssin ja konservaattorin esityksestä. Lainapyyntö tulee osoittaa kirjallisesti suurissa näyttelyhankkeissa viimeistään kuusi kuukautta,
muutoin kolme kuukautta ennen laina-ajan alkamista. Lainausten periaatteista, ehdoista ja käytännöistä tiedotetaan museokenttään museoiden kotisivuilla sekä tarvittaessa muiden kanavien kautta. Lainapyynnöistä ja
lainapäätöksistä pidetään kirjaa.
Objektien lainaamisesta tehdään aina kirjallinen lainaussopimus lainaehtoineen (Liitteet) sekä viranhaltijapäätös. Lainoista tehdään lisäksi kuljetusta varten luovutus-/ vastaanottotodistus (Liitteet). Museo perii lainoista
lainausmaksun lautakunnan vuosittain vahvistaman hinnaston mukaisesti. Lainausmaksusta sovitaan lainasopimuksessa. Museo perii lisäksi lainan yhteydessä mahdollisesta kuvankäytöstä korvauksen lautakunnan vuosittain vahvistaman hinnaston mukaisesti.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶
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SIJOITUSTOIMINTA
Vaasan kaupungin museoista Pohjanmaan museo sijoittaa kokoelmiinsa kuuluvia objekteja kaupungin hallinnoimiin tiloihin. Tikanojan taidekodin ja Kuntsin modernin taiteen museoiden kokoelmiin kuuluvia objekteja ei
sijoiteta.
Objektin sijoittamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus (Liite). Sijoitus on voimassa toistaiseksi eikä se rajoita museon mahdollisuuksia käyttää teoksia omassa toiminnassaan. Sijoitustoiminnassa seurataan erityisesti
tilojen olosuhteita, kokoelmaobjektien turvallisuutta ja käsittelyä. Sijoitustoiminnan suuntaviivat vahvistetaan
vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.
Kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta on deponoitu esineitä yksittäisille museoille, mm. Etelä-Pohjanmaan
maakuntamuseolle, K.H.Renlundin museolle ja Isonkyrön kotiseutumuseolle.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:
▶▶

Sijoitustoimintaa varten laaditaan vuotuinen suunnitelma keskeisistä tiloista.

▶▶

Sijoitustoiminnan periaatteet ja priorisointi vahvistetaan kirjallisesti.
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4.3

KUVALAINATOIMINTA

Vaasan kaupungin museoiden kuvia annetaan käyttöön muille museoille ja arkistoille, tutkijoille, opiskelijoille sekä yksityisille henkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Kuvien käytön suhteen ei ole rajoituksia, joskin
käyttötarkoitus eli yhteys, jossa kuvaa käytetään, voi joskus asettaa rajoituksia aineiston luovuttamiselle.
Kuvien käytöstä tehdään valokuvan käyttösopimus (Liite) ja siitä peritään lautakunnan vuosittain vahvistama
maksu. Kuvat lähetetään digitaalisina kuvina, joihin on kertakäyttöoikeus ja jotka tulee tuhota käytön jälkeen.
Lähtökohtaisesti originaaliaineistoa ei lainata.
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4.4

JULKAISUTOIMINTA

Museo harjoittaa omiin kokoelmiinsa, näyttelyihinsä ja muuhun toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
Kokoelmajulkaisuihin otetaan kantaa erillisessä julkaisusuunnitelmassa.
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5. LIITTEET
Liite 1. Vaasan kaupungin museoiden kokoelmat
Liite 2. Vaasan kaupungin museoiden kuvakokoelmat
Liite 3. Arviointikriteerit
Liite 4. Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon toiminta-alue
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LIITE 1
VAASAN KAUPUNGIN MUSEOIDEN KOKOELMAT

TAIDEKOKOELMAT
Pohjanmaan museon kokoelmat | Österbottens museums samlingar (PM, pääkokoelma, karttuu)

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Karl Hedmanin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Karl

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Stenmanin pantti | Österbottens museums samlingar / Stenmans pant

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Anne-Marie Cronströmin muisto | Österbottens museums samlingar /

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Suomen Säästöpankki | Österbottens museums samlingar / Finlands

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Vaasan taideyhdistyksen kokoelma | Österbottens museums samlingar /

Hedmans samling (KH, alakokoelma, karttuu testamentin mukaisesti Hedmanin säätiön varoin)
(alakokoelma, ei kartu)
Anne-Marie Cronströms minne (alakokoelma, ei kartu)
Sparbank (alakokoelma, ei kartu)
Vasa konstförenings samling (VTY, alakokoelma, karttuu lahjoituksin)

Vaasan kaupungin taidekokoelma | Vasa stads konstsamling (VSA, pääkokoelma, karttuu)
Tikanojan taidekodin kokoelma | Tikanojas konsthems samling (TT, pääkokoelma, ei kartu)
Kuntsin modernin taiteen museo / Kuntsin kokoelma | Kuntsi museum för modern konst / Kuntsis
samling (K, pääkokoelma,deponoitu, karttuu säätiön lahjoituksin)

•

Kuntsin modernin taiteen museo / Carl Warghin kokoelma | Kuntsi museum för modern konst / Carl Warghs
samling (CW, alakokoelma, deponoitu, ei kartu)

Kuntsin modernin taiteen museo / kokoelma Swanljung| Kuntsi museum för modern konst / samling
Swanljung (S, pääkokoelma, lahjoitettu Kuntsin säätiölle, karttuu Swanljungin hankinnoin)
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KULTTUURIHISTORIALLISET KOKOELMAT
Pohjanmaan museon kokoelmat | Österbottens museums samlingar (PM, pääkokoelma, karttuu)

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Karl Hedmanin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Karl

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Nelin-Cronströmin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Nelin-

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Mauritz Hallbergin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Mauritz

•

Pohjanmaan museon kokoelmat / Ingwald Souranderin kokoelma | Österbotten museums samlingar /

Hedmans samling (KH, alakokoelma, ei kartu)
Cronströms samling (NC, alakokoelma, ei kartu)
Hallbergs samling (erityiskokoelma, ei kartu)
Ingwald Souranders samling (erityiskokoelma, ei kartu)

LUONNONTIETEELLISET KOKOELMAT
Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma (pääkokoelma, ei pääsääntöisesti kartu)

•
•
•

Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / kokoelma Boden-Stenbäck (alakokoelma, ei kartu)
Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / kokoelma Ostrobothnia Australis (alakokoelma, ei kartu)
Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / Vaasan lyseon kokoelma (alakokoelma, ei kartu)

Luonnontieteellisten kokoelmien luetteloinnista:
Kasviarkit: VOA (Vasa Ostrobothnia Australis) + juokseva numero
Hyönteiset: PM + juokseva numero (Käytetään vain tietokannan antamaa numeroa, ei tunnusta)
Linnut: ei kirjaintunnusta, vain juokseva numerointi
Nisäkkäät: ei kirjaintunnusta, vain juokseva numerointi
Mineraalit: ei kirjaintunnusta, vain numerointi
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ARKISTOAINEISTO
Pohjanmaan museon valokuva-arkisto (sisältää useita alakokoelmia, karttuu)
Tikanojan taidekodin valokuva-arkisto (sisältää useita alakokoelmia, ei kartu)
Kuntsin modernin taiteen museon valokuva-arkisto (karttuu säätiön lahjoituksin)
Pohjanmaan museon asiakirja-arkisto (karttuu)
Tikanojan taidekodin asiakirja-arkisto (ei arkistoitu / luetteloitu, ei pääsääntöisesti kartu)
Kuntsin modernin museon asiakirja-arkisto
Pohjanmaan museon antiikkikirjakokoelma (ei kartu)
Tikanojan taidekodin antiikkikirjakokoelma (ei kartu)
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LIITE 2
VAASAN KAUPUNGIN MUSEOIDEN KUVAKOKOELMIA

KOKOELMA
Nyblinin lasinegatiivikokoelma 1897–1977, muotokuvia, maisemia, kaupunkinäkymiä (arvio)

> 100.000 kpl

Karl Borlinin lasinegatiivikokoelma n. 1903–, kaupunkinäkymiä, tapahtumia

?

Ludvig Unggrenin lasinegatiivikokoelma

?

Maria Castrénin lasinegatiivikokoelma

?

Martin Malmbergin lasinegatiivit, näkymät, tapahtumat		

200 kpl

Markku Avelan lasinegatiivit, teollisuus				

400 kpl

Mannelinin lasinegatiivikokoelma, 1900-luku, teollisuus		

1.500 kpl

Sverre Bouchtin lasinegatiivi- ja diakokoelma			

3.000 kpl

Teräs Oy, valokuva-, negatiivi- ja diakokoelma			

7.000 kpl

Kansan Ääni

8.000 kpl

PM diat

7.000 kpl

Carl Estlanderin lasilevyjä
Eino Levónin lasilevyjä
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LIITE 3
ARVIOINTIKRITEERIT

Arviointikriteerit (Västi & Sarantola-Weiss: Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt (2015), 21)
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LIITE 4
MAAKUNTAMUSEON JA ALUETAIDEMUSEON TOIMINTA-ALUE
Tummanharmaalla väritetty on maakuntamuseon toiminta-alue. Aluetaidemuseon toiminta-alueeseen kuuluu
tummanharmaan alueen lisäksi myös vaaleanharmaa alue.
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