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Esipuhe

M ERKITYSANALYYSI on suomalaisten muse-
oiden tarpeisiin ja käyttöön tarkoitettu 
museo-objektien ja -kokoelmien mer-
kitysten ja museoarvon määrittelyme-

netelmä. Se perustuu useisiin kansainvälisiin esiku-
viin, joita 2000-luvun kuluessa on tehty esim. Aust-
raliassa, Britanniassa ja Hollannissa. Tutustuimme 
aluksi australialaiseen Significance-menetelmään, 
testasimme sitä muutamiin kohteisiin ja kävimme 
sen mahdollisista hyödyistä monia keskusteluja. Me-
netelmää kokeiltiin suuriin metsäkoneisiin Metro-
polia Ammattikorkeakoulun kon servoinnin koulu-
tusohjelman esinekonservoinnin opiskelijoiden luet-
telointi- ja kuntokartoituskurssilla Lustossa syksyllä 
2013, ja käsitteet ‘merkitysanalyysi’ ja ‘merkityslau-
sunto’ määriteltiin tällöin yhdessä. Samaan aikaan 
muutama muukin museoammattilainen oli löytänyt 
Significancen, ja näki siinä mahdollisuuden kulttuu-
riperintötiedon rikastamiseen ja kokoelmahallinnan 
prosessien monipuoliseen kehittämiseen.

Suomalainen merkitysanalyysime-
netelmä on tehty Museoviraston ra-
hoittamassa hankkeessa Merkitykselliset
museokokoelmat – Museo-objektien ja
-kokoelmien merkitysanalyysimenetel-
män kehittäminen, joka on toteutettu 
vuonna 2014. Ulkomaisten esikuvien 
ohella olemme saaneet vaikutteita merkitysanalyysiin 
suomalaisten museoiden käyttämistä arvoluokituskri-
teeristöistä ja museoarvokäsityksistä, museologisesta 
ja heritologisesta kirjallisuudesta sekä muutamista 
suomalaisella museokentällä jo saaduista kokemuk-
sista vastaavien menetelmien hyödyntämisessä. 
Suomalaista menetelmää on muokattu myös niiden 
kokemusten ja kommenttien pohjalta, joita olemme 
saaneet sen testaajilta. Merkitysanalyysiä on kokeiltu 
useisiin erilaisiin aineettomiin ja aineellisiin kulttuu-
rin ilmauksiin, objekteihin ja kokoelmiin, museoissa 
ja museoiden ulkopuolella.

Yhteisöllinen menetelmä on siis myös kehitetty 
yhteisöllisesti. Kiitämme isoa joukkoa menetelmän 
innostuneita testaajia ja kommentoijia. 

Osa heistä etsi analyysikohteensa maalta, mereltä 
ja ilmasta: ruostetta rakastava autoharrastaja Juhani 
Ruponen perehtyi Simca 4D Sedaniin vuosimallia 
1964 ja Luston kokoelma-assistentti Asta Vaittinen 
tutki omaa vuoden 1977 Fiat 128 -autoaan, Museo 
2015 -hankkeen projektipäällikkö Eero Ehanti su-
kelsi Vrouw Mariaan ja tutkija Tapio Juutinen saat-
toi Suomen ilmailumuseon Eklund TE-1 -lentoveneen 
siivilleen.

Syvälle objektiin paneutuivat myös museoama-
nuenssi Katri Hirvonen-Nurmi analyysissaan Helinä 
Rautavaaran museon haitilaistaiteilija Dolphin Wil-
dingin tuolista, Luston amanuenssi Reetta Karhun-
korva analyysissaan isoäitinsä ryijystä, amanuens-
si Sari Mustajärvi Hyvinkään kaupunginmuseon 
kokoelmiin kuuluvasta Paavo Tynellin 1950-luvun 
elokuvateatterivalaisimesta ja intendentti Vesa Álen 
yhdessä tekstiilikonservaattori Jaana Katajan kans-
sa analyysissaan Greta Skogsterin kuvakudoksesta ja 
arvoituksellisista kangaspuiden osista Kymenlaakson 
museossa.  

Suomen valokuvataiteen museon kokoelma-ama-
nuenssit Anni Wallenius, Sofia Lahti ja Leena Sippo-
nen analysoivat Nelli Palomäen valokuvateoksen Ina-
ri 7-vuotiaana. Keravalaiset sirkushevoset laukkaavat 
puolestaan museolehtori Laura Kauppisen ja lehtori 
Heikki Häyhän analyysissa. 

Yksittäisten objektien analysoinnin ohella halu-
simme tietää, miten menetelmä sopii kokoelmille. 

Tutkija Marcus Haga tarkasteli ana-
lyysissaan Helsingin kaupunginmuse-
on raitiovaunukokoelmaa, museotoi-
menjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta 
ja tutkija Hilkka Lehtimaa Varkauden 
museoista analysoivat valokuvaaja Ivar 
Ekströmin valokuvien, valokuvausväli-

neiden ja asiakirjojen kokoelmaa. Tekniikan museon 
työryhmä kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala, projektitut-
kija Emilia Västi ja amanuenssi Eeva Siltala perehtyi-
vät projektityöntekijä Piia Pietarisen johdolla keksijä 
Eric Magnus Campbell Tigerstedtin keksintöjen, valo-
kuvien ja asiakirjojen kokoelmaan, Serlachius-muse-
oiden tutkija Milla Sinivuori-Hakanen Serla-myyn-
ninedistämistuotteiden kokoelmaan ja Museo 2015 
-hankkeen luettelointikoordinaattori Leena Furu 
alikersantti Väinö Tuomaalan sotavuosina keräämään 
Itä-Karjala-kokoelmaan.

Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera Aboa Vetus 
& Ars Novasta etsi August Pyölniitun kotimuseon ai-
neellisia ja aineettomia merkityksiä. Aineellisuudesta 
ja aineettomuudesta keskustelua herätti myös lehtori 
ja kotileipuri Jaakko Ruuttusen analyysi ruisleivästä.

Kaikkein yhteisöllisimmin analyysin toteuttivat 
kaiketi Metsähallituksen metsänhoitoesimies Timo 
Ari, metsänhoitoesimies Pertti Uurtamo, metsuri 
Hannu Heikkilä, metsuri Reijo Heikkilä, metsuri 
Teppo Peltonen ja metsuri Sauli Suopajärvi, jotka 
porukalla pohtivat Lustolle luovuttamansa metsuri-
auton merkityksiä ja palasivat samalla muistelemaan 
mennyttä “Hiacen aikaa”.

Yhteisöllinen 
menetelmä on 
myös kehitetty 
yhteisöllisesti.
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Osa näistä testauskokemuksista ja merkityslau-
sunnoista löytyy tästä julkaisusta, osa museoiden 
TAKO-sivustolta (http://tako.nba.fi). Merkitysana-
lyysi tuotti tuloksia jo testausvaiheessaan: jokaiselle 
testaajalle selvisi menneisyydestä ja nykyisyydestä 
jotakin sellaista uutta, jolla on merkitystä tulevaisuu-
delle. Analyysi saattoi vahvistaa käsityksiä, tarjota li-
sätietoa, korjata virhearviointeja tai tuottaa elämyksiä 
ja oivalluksia. Jotkut analysoijat kokivat muuttuneensa 
itsekin. Kaikilla tuntui olleen hauskaa.

Muista kommenteista ja merkitysanalyysimene-
telmän esittelemisestä eri tahoilla kiitämme lisäksi 
tutkija Sirkku Pihlmania Turun yliopiston museo-
logian oppiaineesta, yliopistonlehtori Outi Sipilää 
Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen oppiaineesta, 
kokoelmapäällikkö Teemu Aholaa Vapriikista ja mu-
siikkitieteen opiskelija Oili Paaskoskea Helsingin 
yliopistosta. Julkaisun kuvat ovat ryhmätyötä. Kiitos 
kaikille valokuvaajille, erityisesti Luston valokuvaaja 
Timo Kilpeläiselle.

Punkaharjulla ja Helsingissä 16. 1. 2015

Heikki Häyhä 
jokatekivideoanalyysinCendrillonista

jakiipesisirkushevosenselkään
lehtori, MA, konservaattori, Metropolia Amk

Sari Jantunen 
jokamuuttipahkabaarikaapinsarjakuvaksi,

laatimerkityslausunnonmaailmanensimmäisestä
taskulaskimestajahurahtiuudelleenmelodiseen

hardrockiinMr.LordinjaAmeninpukujatutkiessaan
amanuenssi (esinekokoelma), 

KM (käsityötiede), Lusto – Suomen Metsämuseo

Leena Paaskoski 
jokalöysiLyylinpuulootastamahdollisia

tarinoitajaratkoitäytetynsudenarvoitusta
intendentti, FT (kansatiede), 

Lusto – Suomen Metsämuseo

http://tako.nba.fi
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Johdanto

M USEO-OBJEKTEIHIN ja -kokoelmiin sisäl-
tyy paljon tulkinnallista potentiaalia ja 
merkityksiä, jotka eivät helposti avaudu 
perinteisen dokumentointi- ja luette-

lointitiedon kautta. Merkitysanalyysi täydentää ko-
koelmahallinnan muita keskeisiä luettelointitietoa 
tuottavia prosesseja ja työkaluja, dokumentointia 
ja arvoluokitusta. Merkitysanalyysin avulla muse-
ot voivat tuoda paremmin esiin objekteihin ja ko-
koelmiin liittyviä, koko yhteiskuntaa koskettavia 
merkityksiä, arvoja ja näkökulmia, hedelmällistä ja 
moniarvoista kulttuuriperintötietoa. Samalla mu-
seot voivat kohdentaa resurssejaan ja museotyötään 
dynaamisemmin kokoelmien tallentamisessa, hal-
linnoimisessa, hoitamisessa ja hyödyntämisessä. 
Kokoelmahallinnan prosessien laadukas toteuttami-
nen edellyttää objektin tai kokoelman museoarvon 
määrittämistä ja museoarvon määrittäminen sopivia 

OBJEKTIEN/KOKOELMIEN LUETTELOINTI: DOKUMENTOINTI, MERKITYSANALYYSI JA ARVOLUOKITUS

  

    MERKITYSANALYYSI

Perehtyminen
& tiedonkeruu 

 Arviointi
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kriteerejä. Samoilla työkaluilla voidaan siis sekä har-
joittaa hyvää kokoelmahallintaa että tuottaa museon 
käyttäjien tarvitsemia merkityksellisiä museo-objek-
teja ja -kokoelmia.

Vaikka menetelmä on suunnattu erityisesti mu-
seo-objektien ja -kokoelmien tarkasteluun, sitä voi so-
veltaa myös muiden kulttuurin aineellisten ja aineetto-
mien ilmausten arvon ja merkityksen määrittämiseen. 
Museoalan ja muistiorganisaatioiden ohella menetel-
mä voi hyödyttää esimerkiksi keräilijöitä, harrastajia 
ja tutkijoita.

Merkitysanalyysi on yhteisöllinen menetelmä. 
Sillä tuotetaan tietoa analyysikohteeseen liittyville 
tai siitä kiinnostuneille toimijoille ja sidosryhmille, 
mutta myös menetelmän käyttäminen edellyttää yh-
teisöllisyyttä. Analyysikohteeseen liittyviä toimijoi-
ta ja sidosryhmiä on siksi tärkeää osallistaa kohteen 
merkityksellistämiseen. Kohteeseen liittyvien toimi-
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Kulttuuriperintö 
ja museointiprosessi
KULTTUURIPERINTÖÄ TUOTETA AN kulttuuriperintöpro-
sessissa. Sillä tarkoitetaan tapahtumaketjua, jossa 
instituutiot, yhteisöt tai yksilöt valitsevat jonkin 
merkitykselliseksi kokemansa kulttuurin ilmauksen 
tai menneisyyden jäljen, säilyttävät sen ja tietoisesti 
määrittelevät sen kulttuuriperinnöksi esimerkiksi 
kulttuurihistoriallisin, tieteellisin, taiteellisin, sosi-
aalisin, alueellisin, taloudellisin tai poliittisin perus-
tein. Museoissa kulttuurin ilmausten tunnistamista, 
eristämistä ja merkityksellistämistä nimitetään mu-
seointiprosessiksi, joka tuottaa museo-objekteja. 
Kulttuuriperintö on riippuvainen määrittelyistä ja 
rajanvedoista, joten se ei ole pysyvää. Koska kult-
tuurin ilmauksille voidaan antaa kulttuuriperinnön 
status, se voidaan niiltä myös poistaa. Näin tapah-
tuu esimerkiksi museoiden poistaessa objekteja 
kokoel mistaan.

Museo-objekti
MUSEO-OBJEK TI ei ole vain fyysinen kappale, vaan 
valittu tiedon, merkitysten ja aineellisen tai aineet-
toman kulttuurin ilmauksen muodostama kokonai-
suus. Museo-objektilla on sekä fyysinen että kult-
tuurinen elinkaari. Objektin aika fyysisenä kappalee-
na kestää sen valmistumisesta sen tuhoutumiseen. 
Kulttuurisen elinkaaren vaiheissa objekti ilmenee 
ideana, valmiina mutta vielä käyttämättömänä ob-
jektina, objektina jolla on käyttöhistoria ja lopuksi 
tuhoutuneena mutta dokumentoituna tai muistettu-
na objektina. Kulttuurisen elinkaaren näkökulmasta 
objektiin liittyvät merkitykset ovat olennaisia. Mu-
seo-objektin käyttötarkoitus on lähes poikkeuksetta 
jokin muu kuin mihin se alun perin on suunniteltu. 
Se toimii esimerkiksi todistuskappaleena ja lähteenä, 
välittää tietoa ja merkityksiä, tuottaa identiteettejä, 
elämyksiä ja hyvinvointia. Museo-objektin todistus-
voiman takaa sen aitous; autenttisuus vahvistaa ‘ai-
don objektin mahtia’, jonka varaan suhde katsojaan 
tai käyttäjään usein rakentuu.

Dynaamiset kokoelmat 
ja kokoelmakehittäminen 
KOKOELMAKEHITTÄMISEN ja dynaamisten kokoelmien 
käsitteillä korostetaan ajatusta, että museokokoel-
mat ovat enemmän väline kuin lopputulos. Dynaa-
misuus merkitsee yhteisöllistä museointiprosessia 
ja kokoelmien kehittämistä tallennuksen ja poistojen 
keinoin, mutta myös olemassa olevien kokoelmien 
ja museo-objektien reflektointia, merkityksellistä-
mistä ja kontekstualisointia yhä uudelleen ja uusista 
näkökulmista. Kokoelmien potentiaali ja käyttöarvo 
korostuvat. Merkitysanalyysi sopii hyvin dynaamis-
ten kokoelmien ja kokoelmakehittämisen keinoksi, 
koska menetelmään sisältyvät olennaisina piirteinä 
moniäänisyys sekä uudelleen tulkinnan ja käytettä-
vyyden vaatimukset.

Museoarvo
MUSEOARVOLL A TARKOITETA AN objektin tai kokoelman 
arvoa museotyön kohteena, museolle ja museon 
käyttäjille, koko yhteiskunnalle. Museoarvo perus-
tuu siihen, miten hyvin objekti tai kokoelma välittää 
niitä merkityksiä, joiden välittäjäksi se on museointi-
prosessissa valittu. Merkitysten määrittelyyn ja mu-
seoarvon määrittämiseen voidaan käyttää esimer-
kiksi merkitysanalyysimenetelmän merkityksen ar-
viointikriteereitä. Yksittäisen museon näkökulmasta 
myös objektin sopivuus museon kokoelmaprofiiliin 
nostaa sen museoarvoa.

Arvoluokitus
ARVOLUOKITUS ON MENETELMÄ, jonka avulla museo ar-
vioi objektia, sen museoarvoa ja sopivuutta museon 
kokoelmaprofiiliin tietyillä kriteereillä tai tietyistä 
näkökulmista sekä luokittaa sen suhteessa hoi-
toon, säilytykseen, käyttöön, muihin objekteihin ja 
muuhun kokoelmaan. Arvoluokituksella tuotetaan 
objektille arvoluokka ja merkitysaste. Strukturointi 
voi palvella eri tarkoituksia, kuten poistopäätöksiä, 
hoidon ja käytön priorisointia. Arvoluokitus ei var-
sinaisesti ilmaise objektin konteksteja tai yksilöllisiä 
merkityksiä eikä summaa ja perustele objektikoh-
taista merkitystä. Arvoluokitus tuo esiin objektin 
museoarvon, mutta ei sinällään lisää sitä.
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joiden ja sidosryhmien löytäminen voi olla haasteel-
lista, mutta palkitsevaa.

Merkitysanalyysi on myös tutkimuksellinen ja tul-
kinnallinen menetelmä. Analysointi edellyttää tutki-
muksellista otetta ja sen lopputulos on aina analyysin 
tekijän tai tekijöiden tulkinta. Merkitysanalyysi on 
jatkuva prosessi; se tarjoaa mahdollisuuden myöhem-
piin uudelleen arviointeihin ja uusiin tulkintoihin. Se 
täydentyy tiedonkartunnan ja tutkimuksen kautta ja 
uusien intressitahojen tarkastellessa ja merkityksel-
listäessä objekteja tai kokoelmia. Merkitysanalyysin 
yhteisöllisyys toteutuu siten myös uusien toimijoiden 
ja sidosryhmien tuottamien uusien tulkintojen kautta 
ajan myötä.

Objektien ja kokoelmien yhteisöllinen analyysi 
voi tuottaa ristiriitaisia tulkintoja. Objektit ja koko-
elmat voivat olla eri tavoin merkittäviä ja merkityk-
sellisiä eri toimijoille esimerkiksi heidän taustan-
sa, arvojensa, mielenkiintonsa, ymmärryksensä ja 
tieto-taitonsa vuoksi. Suhde analyysin kohteeseen 
vaihtelee ja vaikuttaa lopputulokseen. Siksi myös 
merkitysten määrittelijä tai määrittelijät tehdään 
prosessissa kulttuurintutkimuksen periaatteiden 
mukaisesti näkyviksi. Toisinaan merkitysanalyysin 
tekeminen voi olla suorastaan sensitiivistä ja edellyt-
tää myös erilaisia eettisiä pohdintoja.

Dokumentointi
MUSEOINTIPROSESSISSA museoitava kohde dokumen-
toidaan. Dokumentoinnilla tarkoitetaan tällöin 
objektin tutkimista ja kuvailua, objektiin liittyvien 
kontekstien hahmottamista ja tiedonkeruuta. Kon-
tekstit voivat olla objektikohtaisia tai laajempia. 
Kontekstualisoimalla dokumentoinnissa otetaan 
kantaa siihen, miksi objektista on tehty museo-ob-
jekti. Dokumentointi tuottaa museo-objektin perus-
tiedot luettelointia varten. Dokumentaatiota hyö-
dyntävät lähtökohtanaan myös arvoluokitus, mer-
kitysanalyysi ja muut kokoelmahallinnan prosessit. 
Merkitysanalyysimenetelmässä dokumentointia 
ovat ennen kaikkea perehtyminen, tiedonkeruu ja 
kontekstualisointi.

Luettelointi
MUSEOIDEN LUETTELOINTIOHJEEN mukaan luetteloinnil-
la tarkoitetaan ”museoiden kokoelmissa olevien 
objektien tietojen tallentamista. Luetteloinnissa 
kaikki objektin tiedot tai viitteet näihin tietoihin 
kirjataan yhteisesti sovituilla säännöillä. Objektit 
tehdään tunnistettaviksi ja erotetaan muista sa-
mankaltaisista. Työn tuloksena yksittäisistä ob-
jekteista ja suuremmista kokonaisuuksista syntyy 
systemaattista tietoa, joka on hyödynnettävissä 
monin tavoin.” Luettelointi on siis objekteihin ja 
kokoelmiin liittyvän kulttuuriperintötiedon kir-
jaamista sovittujen sääntöjen mukaan. Kirjatta-
vaa tietoa syntyy erilaisissa kokoelmahallinnan 
prosesseissa, kuten objektien dokumentoinnissa, 
arvoluokituksessa, merkitysanalyysissä, konser-
voinnissa, inventoinnissa ja käytössä.

Englannin kielen sana ’significance’ ilmaisee huo-
mionarvoisuutta tai tärkeyttä. Suomen kielen sana 
’merkitys’ on sitä, mitä jokin tarkoittaa, ilmaisee, 
esittää tai symboloi. Merkitys on informaatiosisältö. 
Merkitys ilmaisee jonkin arvon tai tärkeyden. Merki-
tysanalyysissa haetaan erityisesti sitä, mitä jokin il-
maisee tai symboloi, mistä se kertoo, mitä merkityksiä 
se välittää. Objektin tai kokoelman merkitys voi olla 
sekä laadullinen että määrällinen. Merkitysanalyysilla 
tuotetaan kuitenkin ennen kaikkea laadullisia sisältö-
jä. Merkitysanalyysi tuottaa, nostaa tai laskee objek-
tin tai kokoelman museoarvoa tai vähintään tekee sen 
näkyväksi.

Merkityksellistäminen tapahtuu merkitysanalyy-
sissä ja edellyttää tiedonkeruuta, objektin tarkastelua 
sekä objektikohtaista ja laajaa kontekstualisointia. Mer-
kityksellistäminen tiivistetään merkityslausunnoksi, 
jonka jälkeen voidaan päättää objektia tai kokoelmaa 
koskevista toimenpiteistä. Merkitysanalyysin hyöty 
onkin suurin silloin, kun analyysikohteen merkitys tai 
hyödynnettävyys on epäselvä tai kohteen jatkotoimen-
piteet edellyttävät sen tarkempaa analysointia. Merki-
tyslausunto voi kuitenkin selkeällä tavalla summata 
kohteen jo tunnetut merkitykset.
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Merkitysanalyysimenetelmä

MERKITYSANALYYSIMENETELMÄ

PEREHTYMINEN
JA TIEDONKERUU 

  

SUOSITUKSET
JA OHJEET 

 

MERKITYSTEN
ARVIOINTI

KRITEEREILLÄ  

 

MERKITYS-
LAUSUNNON

KIRJOITTAMINEN 

KONTEKSTUALISOINTI

  

 ANALYYSI-
KOHTEEN
VALINTA 

ANALYYSI-
NÄKÖKULMAN

VALINTA JA
PERUSTELUT  

ANALYYSIN
TEKIJÖIDEN

NIMEÄMINEN JA
PAIKANTAMINEN  

ANALYYSIN
TAVOITTEET 

M ENETELMÄ KOOSTUU analyysikohteen ja 
-näkökulman valinnasta ja perusteluista 
sekä analyysin tavoitteiden määrittelys-
tä, analyysin tekijöiden nimeämisestä ja 

paikantamisesta, analyysikohteeseen perehtymisestä 
ja tiedonkeruusta, kontekstualisoinnista, kriteerien 
avulla tapahtuvasta merkitysten arvioinnista, merki-
tyslausunnon kirjoittamisesta sekä mahdollisten ana-
lyysikohdetta koskevien suositusten ja ohjeiden laati-
misesta. Merkitysanalyysiprosessin tuotoksia ovat siis 
lähtein (ja lähdeviittein) varustettu analyysi, merkitys-
lausunto sekä suositukset ja ohjeet.

Jos kohde on jo dokumentoitu (ja luetteloitu), ai-
nakin osa perehtymisestä, tiedonkeruusta ja konteks-
tualisoinnista voi olla jo valmiina ja hyödynnettävissä 
merkitysanalyysissä. Analyysin toteutus- ja esitys-
tavan voi valita vapaasti. Jo prosessin aikana voi kes-
kustella kollegoiden ja intressitahojen kanssa ja pyytää 
näiltä analyysiin kommentteja. Valmis analyysi sekä 
kohteen hallintaan, hoitoon ja käyttöön laaditut käy-
tännön suositukset, ohjeet ja jatkotoimenpiteet voivat 

jäädä vain museon sisäiseen käyttöön tai ne voi julkis-
taa. Kirjallisen merkityslausunnon sen sijaan olisi hyvä 
olla aina julkaistavissa.

Mikätoteutus-taiesitystapaja-paikkatuntuisiana-
lyysiprosessissa inspiroivalta ja houkuttelisi muita
toimijoitamukaan?Mikätuntuisiluontevaltatavalta
prosessoida ja ilmaista ajatuksia? Ryhmäkeskustelu,
yhteisöllinenkirjoittaminen,kaavio,sarjakuva,video?
Kannattaamyösmiettiä,mikätapaparhaitenvälittää
kohteenmerkityksiäyleisöille.

Aluksi kannattaa perehtyä prosessikuvaukseen huolel-
lisesti kokonaisuudessaan, mutta sen jälkeen kannattaa 
suunnitella oma analyysiprosessi. Onnistunut merki-
tysanalyysiprosessi sopii tekijöilleen, analyysikohtee-
seen ja analyysin tavoitteisiin. Ohjeita voi soveltaa ja 
toteutuksessa saa olla luova. Analyysissa joutuu joka 
tapauksessa väistämättä liikkumaan eri vaiheiden vä-
lillä edestakaisin: analyysin tekijöiden ja sidosryhmien 
nimeäminen, näkökulman valinta, perehtyminen ja 
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tiedonkeruu, kontekstualisointi sekä merkitysten ar-
viointi kriteereiden avulla eivät seuraa suoraviivaisesti 
toisiaan, vaan limittyvät keskenään. Esimerkiksi aluksi 
valittu näkökulma voi muuttua analyysiprosessin ai-
kana tiedonkeruun tai kontekstualisoinnin seuraukse-
na ja analyysin tekijät ja tekemiseen osallistuvat tahot 
voivat tarkentua työn kuluessa.

Merkityksen arviointikriteereitä voi käyttää myös 
museoarvokriteereinä esimerkiksi tallennus- ja pois-
topäätösten sekä kokoelmien hoitoa tai käyttöä kos-
kevien päätösten tekemiseksi tai arvoluokan mää-
rittämiseksi ilman että analyysikohteelle laaditaan 
kirjallinen merkityslausunto. Käytettäessä kriteerei-
tä kokoelmahallinnan tarpeisiin museoarvokritee-
reinä niihin lisätään yleensä myös sopivuus museon 
kokoelmaprofiiliin eli kohdetta arvioidaan suhteessa 
museon temaattiseen, ajalliseen tai maantieteelliseen 
tallennus alueeseen.

Analyysikohteen ja -näkökulman valinta 
sekä analyysin tavoitteiden määrittely

VALITSE ANALYYSIKOHDE ja perustele sen rajaus. Kohde 
voi olla mikä tahansa kulttuurin aineellinen tai ainee-
ton ilmaus, yksittäinen objekti tai kokoelma. Valitse 
myös tarkastelu- ja arviointinäkökulma analyysikoh-
teeseen ja määrittele merkitysanalyysin tavoitteet.

Kokoelmaonjoukkoerilaisiataisamanlaisiaobjekteja,
joillaonjokinperusteltuyhteys.Miksimerkitysanalyysi
kannattaatehdäjuurinäinrajatullekokoelmalletaivas-
taavastivainyhdelleobjektille?Näkökulmajatavoitteet
ovattärkeitä:kenellejamiksianalysoitkohdetta?

Analyysin tekijöiden ja sidosryhmien 
nimeäminen ja paikantaminen

NIMEÄ ANALYYSIN tekijä(t), analyysin tekemiseen osal-
listuneet sidosryhmät, henkilöt tai yhteisöt ja heidän 
suhteensa ja intressinsä analyysin kohteeseen. Kirjaa 
analyysiin aika ja paikka sekä lähteet.

Perehtyminen ja tiedonkeruu

Analyysikohteen olemus tai ilmiasu
Analysoi ja dokumentoi analyysikohteen olemus tai 
ilmiasu (mm. rakenne, muoto, materiaalit, värit, mer-
kinnät, käytön ja korjauksen jäljet, kunto). Vertaa ana-
lyysikohdetta muihin vastaaviin kohteisiin ja kiinnitä 
huomiota yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin.

Analyysikohteeseen liittyvä tieto
Tunnista analyysikohteen yksilölliseen historiaan 
liittyvät elementit, jotka voivat olla esimerkiksi aika-, 

paikka- tai toimijasidonnaisia. Kokoa tietoa analyysi-
kohteen yksilöllisestä historiasta (esim. synty-, omis-
tus- ja käyttöhistoria) dokumenteista ja/tai analyysi-
kohteeseen liittyviltä henkilöiltä ja sidosryhmiltä ja 
muista kirjata ylös lähteet. 

Analyysikohteen yksilöllistä historiaa voi hahmot-
taa myös sen kohtalonhetkien kautta; kohtalonhetki 
on jokin erityisen merkittävä tai käänteentekevä hetki 
kohteen elinkaaressa.

Rajaa analyysikohteen tyyppihistoria valitsemal-
la, mitä tyyppiä, ryhmää, luokkaa tai ideaa katsot sen 
edustavan. Kokoa tietoa kohteen tyyppihistoriasta 
kirjallisuudesta, dokumenteista ja siihen perehty-
neiltä henkilöiltä tai sidosryhmiltä (esim. harrastajat, 
tutkijat). Tiedot voivat olla esimerkiksi aika-, paikka-, 
toimija- tai aihepiirisidonnaisia.

Analyysikohteen yksilöllisen ja tyyppihistorian 
kannalta olennaisia tietoja voivat olla myös esimer-
kiksi suunnittelu(prosessi), valmistusmenetelmä(t)/
syntytapa, materiaaliset ominaisuudet ja toiminta-
tapa/ilmenemistapa.

Yksittäiselläobjektillaonyhteinentyyppihistoriamui-
denvastaavienobjektienkanssajakokoelmallaonyh-
teinen tyyppihistoria muiden vastaavien kokoelmien
kanssa.Semihinanalyysikohdettasivertaat,onana-
lyysiprosessissatehtyvalinta.

Kontekstualisointi

KONTEKSTUALISOINNILLA selvitetään analyysikohteen ja 
sitä ympäröivän maailman ja siihen liittyvien muiden 
elementtien välisiä suhteita. Analyysikohteen kon-
tekstit voivat olla kerrostuneita ja niitä voi olla useita. 
Analyysikohteeseen liittyvät kontekstit on voitu vali-
ta jo aiemmin rajaamalla tiedonkeruu niihin tyyppei-
hin, ryhmiin, luokkiin tai ideoihin, joita sen katsotaan 
tai halutaan edustavan.

Yksilökohtaiset kontekstit
Määrittele analyysikohteen yksilökohtainen kon-
teksti. Konteksteja voi olla myös useita. Yksilökoh-
taiset kontekstit muodostuvat analyysikohteeseen 
läheisesti ja olennaisesti liittyvistä asioista kuten 
ajasta, paikasta, toimijoista ja muista objekteista 
(esim. valmistus- ja käyttöaika ja -paikka, valmista-
ja, käyttäjä).

Laajat kontekstit
Määrittele analyysikohteen laaja(t) konteksti(t). Laajat 
kontekstit muodostuvat usein esimerkiksi kulttuuri-
sista, historiallisista, ideologisista ja ympäristöllisistä 
tekijöistä (esim. aate, tyylisuunta, historiallinen ta-
pahtuma), jotka vaikuttavat analyysikohteeseen.
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Yksilökohtaisetkontekstitlöytyvät,kunkysytään“mi-
kä tämän kohteen tarina on” ja laajat kontekstit kun
kysytään “mihin tarinaan tai tarinoihin tämä kohde
kuuluu”.

Merkitysten arviointi ja arviointikriteerit

ANALYSOI KOHTEEN merkityksiä seitsemän arviointikri-
teerin avulla. Kriteerien avulla analyysikohdetta tar-
kastellaan eri näkökulmista, ja kriteerit myös limitty-
vät toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Tarkastele kohdet-
ta jokaisen kriteerin avulla, vaikka niiden painoarvo 
kohteesta riippuen on erilainen. Myös puuttuvan mer-
kityksen kirjaaminen analyysiin on tärkeää. Huomioi 
jokaisen kriteerin osalta moniäänisyys eli analyysin 
tekemiseen osallistuvien eri toimijoiden näkemykset. 
Tuo analyysissa esiin myös ristiriitaiset merkitykset ja 
tulkinnat.

Edustavuus
Edustavuutta arvioidessasi määrittele ensin tyyppi, 
ryhmä, luokka tai idea, johon katsot analyysikohteen 
kuuluvan. Määrittele tyyppi, ryhmä, luokka tai idea 
suhteessa esimerkiksi aikaan, paikkaan, toimijaan tai 
aihepiiriin. Analyysikohde voi olla tyyppinsä, ryh-
mänsä, luokkansa tai ideansa yleinen 
tai harvinainen edustaja. Perustele va-
lintasi.

Mitätyyppiä,luokkaa,ryhmäätaiide-
aakohdetässäanalyysissäedustaa?Mi-
hinviiteryhmääntaikontekstiinsesijoitetaan?Mistä
analyysikohdeensisijaisestikertoo?Onkosetyyppin-
sä, luokkansa,ryhmänsätai ideansayleinenvaihar-
vinainentaiuhanalainenedustaja?Missämielessäse
onharvinainen?

Autenttisuus
Autenttisuus voi liittyä esimerkiksi analyysikohteen 
materiaaliin, muotoon, ilmenemistapaan, valmis-
tus- ja syntytapaan, käyttöön, aikaan ja paikkaan sekä 
kohteeseen liittyviin toimijoihin. Autenttisuus viit-
taa alkuperän aitouteen ja edellyttää analyysikohteen 
riittävän provenienssin tuntemusta. Provenienssi 
tarkoittaa analyysikohteen alkuperää, sekä käyttökon-
tekstin ja omistussuhteiden historian tuntemista sen 
löytymisestä tai valmistuksesta nykyaikaan. Kiinni-
tä autenttisuuden merkitystä arvioidessasi huomiota 
siihen, kuinka kattavasti analyysikohteen elinkaari 
on tunnettu ja todennettu ja missä suhteessa kohteen 
alkuperäisyys on siihen, mitä sen halutaan edustavan.

Millätavoinanalyysikohteenmateriaali,muoto,teko-
tapataikäyttötekevätsiitäautenttisen?Millätavoin
autenttisuus ilmenee analyysikohteen suhteessa ai-

kaan,paikkaantaitoimijoihin?Tunnetaankoanalyy-
sikohteenalkuperä,käyttökontekstijaomistussuhteet
taivoidaankoniitäselvittää?Millaisetneanalyysikoh-
teenkokoelinkaarenosaltaovat?Ovatkotiedotluotet-
tavia?Milloin,missä,kenentoimestajamiksikohdeon
syntynyt?Milloin,missä,mitenjamihinkohdettaon
käytetty?Keitäovatkäyttäjätjaomistajat?

Historiallinen ja kulttuurinen merkitys
Analyysikohde on historiallisesti merkityksellinen, jos 
se välittää jotakin olennaista menneestä ajasta, paikas-
ta, yhteisöstä tai henkilöstä. Historiallinen merkitys 
voi liittyä yhtä hyvin historian käännekohtiin ja vai-
kuttajiin kuin arjen historiaan ja tavallisiin ihmisiin. 
Se voi edustaa teknistä, taiteellista tai tieteellistä kään-
nekohtaa ja sillä voi olla kyky toimia välittäjänä eri ih-
misryhmien välillä. Historiallisesti merkityksellinen 
analyysikohde voi olla uniikki, käsityötä tai teollisesti 
valmistettu. Historiallisesti merkittävä voi olla myös 
harvalukuisesti säilynyt kohde.

Analyysikohde on kulttuurisesti merkitykselli-
nen, jos se edustaa ja lisää ymmärrystä yksilöiden ja 
yhteisön jakamasta toimintatavasta, käytännöstä, kä-
sityksestä tai arvosta. Kulttuurisesti merkitykselliseen 
kohteeseen liitetyt arvot ja käsitykset voivat vaihdella 

jopa saman kulttuurin sisällä.

Liittyykö analyysikohde johonkin his-
toriallisesti(esim.kansainvälisesti,kan-
sallisesti, alueellisesti) merkittävään
aikaan,paikkaan,henkilöön,yhteisöön,

tapahtumaan,suuntaukseentaikehityskulkuun?Mitä
olennaistasekertoonäistä?Millätavallahistoriallinen
merkitys välittyy? Millä tavalla analyysikohde lisää
ymmärrystä kulttuurista? Onko se hyvä esimerkki
historiallisesti tai kulttuurisesti merkittävästä objek-
tityypistä?

Elämyksellinen ja kokemuksellinen merkitys
Elämyksellinen tai kokemuksellinen merkitys voi 
pohjautua analyysikohteen fyysiseen olemukseen tai 
sen tietosisältöön ja ilmetä esimerkiksi positiivisena 
tai negatiivisena esteettisenä, nostalgisena, emotio-
naalisena tai älyllisenä elämyksenä tai kokemuksena. 
Elämyksellistä tai kokemuksellista merkitystä arvi-
oidaan kohteen potentiaalilla herättää katsojassa tai 
käyttäjässä (voimakkaita tai mieleenpainuvia) reak-
tioita, esimerkiksi  tunteita, muistoja ja muistelua tai 
tarjota aineksia identiteettien rakentamiseen. Elä-
myksellistä ja kokemuksellista potentiaalia lisäävät 
analyysikohteen tai kokoelman tunnettu aitous ja 
autenttisuus.

Millaisia elämyksiä analyysikohde tuottaa tai voi
tuottaa? Miten sen kokeminen ilmenee? Miten sen

Ohjeita voi soveltaa 
ja toteutuksessa 
saa olla luova.



Onnistunut merkitys-
analyysiprosessi 
sopii tekijöilleen, 

analyysikohteeseen ja 
analyysin tavoitteisiin.
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synnyttämät yksilölliset tai yhteisölliset kokemukset
ja elämykset voivat lisätä hyvinvointia ja rakentaa
identiteettejä?

Yhteisöllinen merkitys
Yhteisöllistä merkitystä arvioidaan kiinnittämällä 
huomiota siihen, onko analyysikohde edelleen erityi-
nen ja tärkeä tietylle yhteisölle tai ryhmälle, jonka voi 
nimetä. Yhteisöllinen merkitys välittyy esimerkiksi 
hengellisten, poliittisten, sosiaalisten tai kulttuuris-
ten ilmausten kautta. Yhteisöllinen merkitys liittyy 
usein yhteiseen muistiin, identiteettiin, yhteenkuu-
luvuudentunteeseen tai käsitysten ja kokemusten 
jakamiseen. Joillakin kohteilla voi olla esimerkiksi 
symbolista merkitystä tietylle yhteisölle. Analyysi-
kohteen yhteisöllinen merkitys ei aina ole ilmeinen, 
mutta se tulee usein esille siinä tilanteessa, kun kohde 
on jollakin tavalla uhattuna. Yhteisöllisesti merkittä-
vien kohteiden avulla museolla on mahdollisuus ra-
kentaa pysyviä, pitkäkestoisia suhteita sen käyttäjiin 
ja sidosryhmiin.

Onko analyysikohteella elävä yhteys johonkin yhtei-
sööntairyhmään?Miksiseonyhteisölletärkeä?Miten
merkityksellisyysilmeneejamitenkohdettapidetään
elävänä? Sisältyykö siihen muistoja,
uskomuksia, tapoja, perinteitä ja ta-
rinoita,jotkaovatyhteisölletärkeitä?

Ideaalitila
Ideaalitila on se analyysikohteen tila, 
jossa siihen liitetyt merkitykset tule-
vat parhaiten esiin. Ideaalitila on va-
linta, ja se on aina jokin kohteen todellisista historial-
lisista tiloista. Ideaalitilan käsite sopii sekä aineellisiin 
että aineettomiin kohteisiin. Analyysikohteen tila tai 
kunto on seurausta sen käyttö- ja museohistoriasta 
sekä materiaalien vanhenemisesta. Arvioi nykytilaa 
tai -kuntoa suhteessa analyysikohteen ideaalitilaan, ja 
ideaalitilan saavuttamiseen ja ylläpitämiseen tarvitta-
via resursseja sekä analyysikohteen elinkaariennustet-
ta suhteessa kohteen hyödynnettävyyteen, käyttöön 
ja säilytysolosuhteisiin.

Mikä on analyysikohteen ideaalitila(t)? Onko kohde
saatettavissasellaiseenkuntoon,jokavastaasenideaa-
litilaa?

Hyödynnettävyys ja käytettävyys
Analyysikohteen hyödynnettävyyttä ja käytettävyyt-
tä arvioidessasi lähtökohtana on kohteen käyttöpo-

tentiaali eli merkityksellisyys esimerkiksi lähde- tai 
tutkimusaineistona, opetus- ja näyttelymateriaalina, 
museon vetovoimatekijänä tai inspiraation lähteenä 
uusille tuotteille tai palveluille nyt tai tulevaisuudessa, 
paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Arvioi 
hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä myös suhteessa 
museon toiminta-ajatukseen, muihin kokoelmiin, 
kokoelmapolitiikkaan ja resursseihin. Hyödynnettä-
vyyttä ja käytettävyyttä voivat vähentää esimerkiksi 
puutteelliset kontekstitiedot, fyysiset ominaisuudet ja 
niiden aiheuttamat rajoitteet ja riskit sekä analyysikoh-
detta koskevat sopimukset ja niiden ehdot.    

Onkoanalyysikohdehyödynnettävissätaikäytettävis-
sänyttaitulevaisuudessa?Mitenseonhyödynnettä-
vissätaikäytettävissä?Onkokohteenkäyttöpotentiaali
suhteessasentallennuksen,hoidon,säilytyksenjahal-
linnoinninvaatimiinresursseihintaiturvallisuuteen?

Merkityslausunto

TIIVISTÄ ANALYYSI kirjalliseksi merkityslausunnoksi esi-
merkiksi osaksi kohteen luettelointitietoja. Jos merki-
tyslausunto on ainoa kohteesta julkaistava dokument-
ti, kuvaile analyysikohde lausunnon alussa. Merkitys-

lausunnossa perustellaan miksi ja mil-
lä tavalla kohde on merkityksellinen, 
ja miten merkityksellisyys lisää sen 
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä, 
joten siinä mainitaan vain ne kriteerit, 
jotka tuottavat analyysikohteelle mer-
kitystä. Merkityslausuntoon kirjataan 
lausunnon tekijä(t) ja analyysikohteen 

merkityksen määrittelyyn osallistuneet toimijat, ha-
luttaessa myös keskeiset lähteet. Merkityslausunto päi-
vätään, jotta uuden tiedon tai toimijoiden myötä mah-
dollisesti muuttuva tulkinta kohteen merkityksistä on 
myöhemmin erotettavissa aiemmista tulkinnoista.

Suositukset ja ohjeet

TARVITTAESSA KIRJAA merkitysanalyysin ja -lausunnon 
pohjalta analyysikohteen hallintaa, hoitoa ja käyttöä 
koskevia suosituksia, toimenpiteitä ja ohjeita.

Suosituksia,toimenpiteitäjaohjeitavoivatollaesimer-
kiksitallennus-taipoistopäätös,konservointisuunni-
telmajasäilytysohje,jne.Merkitysanalyysivoimyös
osoittaa,ettäanalyysikohteeseentäytyyjatkossakoh-
distaaenemmäntutkimusta.
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Vrouw Maria
Merkityslausunto 30. 11. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄ EERO EHANTI

valistusfilosofeihin, joista Voltaire murehtii kirjees-
sään Katariinalle kyseisten maalausten kohtaloa ja 
Denis Diderot liittyy taidekauppojen järjestelyihin. 
Tämä tuo esiin Vrouw Marian laajemman historialli-
sen kontekstin, eli myöhäisen valistusajan sivistyneen 
Euroopan. 

Yhteisöllisyysnäkökulma vie ajatuksen aluksen 
lähtöpaikkaan eli Hollantiin, jonka kauppamahdin 
historiaan Vrouw Maria ilman muuta kuuluu, sekä 
määränpäähän Venäjälle, jonka valistusajan nousukau-
teen se myös vahvasti liittyy. Hollantilaisille tämä hyl-
ky on yksi esimerkki ympäri maailmaa levittäytyneen 
kauppamahdin loiston päivistä. Jos puhutaan hylyssä 
olevista esineistä, sellaisia luultavasti on varsin kat-
tavasti Alankomaiden museoissa. Ehkä siitä johtuen 
Vrouw Maria ei ole siellä herättänyt kovinkaan suuria 
tunteita. Toisin on Venäjällä, jossa hylyn symbolista 
arvoa kansakuntaa rohkaisevana positiivisen tarinana 
suuruuden päiviltä on haluttu hyödyntää, pontimena 
ajatukset hylyn nostosta ja taideaarteiden pelasta-

misesta. Suomalaiset aikalaiset eivät 
juurikaan liittyneet alukseen, lukuun 
ottamatta saariston asukkaita, jotka 
osallistuivat uppoavan laivan pelas-
tusyrityksiin sekä Turun virkamiehiä, 
jotka osallistuivat haaverin jälkeisiin 
selvityksiin. Toisaalta tällaista globaa-

lin kaupan edustajaa ei tarvitse katsoa minkään kansa-
kunnan silmälasien läpi. Yhteiseurooppalaisen histo-
rian äärellä tässä ollaan. Lisäksi sijainti ratkaisee, hylky 
on nyt Suomen vastuulla ja hyödynnettävissä. Tästä 
lähtökohdasta hylyn löytäjien ja lukuisten muiden aja-
tukset hylyn nostosta ovat hyväksyttäviä. Pohjoisen 
Itämeren rantavaltioiden kesken yhteisöllistä ylpeyttä 
voi tuntea siitä, että juuri täällä puiset hylyt säilyvät 
näin hyvin. 

Taidekauppoja, valistuksen salonkitunnelmia ja 
merihädän dramatiikkaa sisältävässä tarinassa on elä-
myksellisyyttä, jota lisää aarrelaivan ansaittu maine. 
Sukelluskohteena ehjä hylky olisi erittäin elämyk-
sellinen, jos sinne vain saisi sukeltaa. Tästä päästään 
saavutettavuuteen ja käytettävyyteen: erityisen suo-
javyöhykkeen saanut hylky sijaitsee vaikeasti saavu-
tettavassa paikassa, tarkoin rajoitetulla luonnonsuoje-
lualueella, johon urheilusukeltajilla ei ole asiaa. Niinpä 
kohteen käyttö ja hyödyntäminen on rajoittunut am-
mattilaisten tutkimuksiin. Toisaalta tutkimustietoa on 

Hylyn historiallinen ja 
kulttuurinen merkitys 

syntyy osaltaan 
tavanomaisuudesta.

K AUPPALAIVA VROUW MARIA upposi vuonna 1771 
matkallaan Amsterdamista Pietariin. Se 
kuljetti normaalin kauppatavaralastin lisäk-
si arvomaalauksia Katariina Suurelle. Hylky 

löytyi vuonna 1999 Saaristomeren kansallispuistosta, 
jonka jälkeen sen nostosta ja kaivauksista on keskus-
teltu, riitaisastikin. Toistaiseksi Vrouw Mariaa on tut-
kittu kansainvälisten yleissopimusten ja suositusten 
viitoittamin keinoin lähinnä kajoamatta ja in-situ. Ta-
rina on myös kerrottu suurelle yleisölle julkaisuissa ja 
näyttelyssä. 

Vrouw Maria oli käytännöllinen ja maksimaalisen 
lastitilan ehdoilla suunniteltu pienelle miehistölle 
soveltuva kauppalaiva, jollaisia Itämerellä purjehti 
runsaasti. Hylyn historiallinen ja kulttuurinen mer-
kitys syntyy osaltaan tavanomaisuudesta; se edustaa 
hyvin 1700-luvun kauppamerenkulkua, etenkin Itä-
meren osalta, mutta myös globaalisti, koska monet 
kuljetettavista kauppatavaroista olivat peräisin kau-
komailta. Tavanomaisuutensa kautta, samoin kuin 
hyvän säilymisasteensa ansiosta, se 
on myös edustava esimerkki laivan-
rakennuksesta, jollaisena se edustaa 
Hollannin kauppamahdin viime het-
kien pitkälle hioutunutta merikaupan 
logistiikkaa. Haaksirikkoon johtanut 
tarinakin vaikuttaa tyypilliseltä. Ar-
kistolähteistä on löydetty nykynäkökulmasta kiehto-
va, mutta aikalaisten silmin tavanomainen proseduuri 
meriselityksineen ja vakuutusselvittelyineen. Saman 
kohtalon kokivat monet muutkin laivat, joiden hylkyjä 
on paikallistettu runsaasti samoilta vesiltä, useat pit-
kälti Vrouw Mariaa vastaavia niin fyysisen muotonsa 
ja kuntonsa kuin sisältönsä ja kontekstiensa puolesta. 
Esimerkkinä mainittakoon varsin kuuluisa St. Mikael.

Vrouw Marian kulttuurinen merkitys kasvaa sen 
lastin joukossa olleiden Pietariin matkalla olleiden 
rahallisesti ja taiteellisesti arvokkaiden taideteosten 
ansiosta, joiden takia tapauksesta käytiin vilkasta dip-
lomaattista kirjeenvaihtoa. Aluksen mukana upon-
neisiin maalauksiin, lähinnä Hollannin kultakauden 
mestariteoksiin, liittyvät arkistolähteet tuovat mu-
kaan eurooppalaisen taidekaupan ulottuvuuden. Ne 
myös sitovat Vrouw Marian osaksi Katariina Suuren 
pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa valistuksen edus-
tajana kilpailijoita vaikuttavamman taidekokoelman 
välityksellä. Statuksenhakuun liittyi kirjeenvaihto 
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hyödynnetty ja jaettu julkaisuissa ja hiljattain myös 
näyttelyssä, johon sisältyi hylystä ja sen ympäristöstä 
tehty suurikokoinen 3D-simulaatio, joka teki kohteen 
saavutettavaksi sukellustaidottomille näyttelyvierail-
le. Tällainen lähestymistapa parantaa kohteen säily-
vyyttä, koska Vrouw Maria tosiaan makaa suotuisissa 
ympäristöolosuhteissa. Tämä suhteellinen stabiliteet-
ti rikkoontuisi kaivauksissa tai koko hylyn nostossa, 
joiden kautta toisaalta kohdetta voitaisiin hyödyntää 
massoja vetävänä elämyksellisenä museokohteena sa-
maan tapaan kuin Vasa-museossa Tukholmassa, joka 
on Pohjois-Euroopan suosituin museo. Hylkymuseon 

potentiaali matkailuvalttina on valtaisa. Toisaalta val-
taisia ovat myös sen edellyttämät resurssitkin. Tässä 
korostuu yksi museotyön paradokseista – kohde säilyy 
parhaiten, jos sen sinetöi pimeään ja kylmään ihmis-
ten ulottumattomiin. Mutta onko siitä sitten riittävästi 
hyötyä tutkimukselle saati sitten elämyksiä janoavalle 
suurelle yleisölle?

P.S.Mitäonmuseoesineilmantarinoita,jotkaliittävät
sen aikoihin, paikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin,
kaukanamenneessä janykyhetkessä?Minullemerki-
tysanalyysiliittyytarinankerrontaan.
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Kuinka monta muistoa 
mahtuu metsureiden Hiaceen?
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ANALYYSIN TEKIJÄT METSÄNHOITOESIMIES TIMO ARI, METSÄN-

HOITOESIMIES PERTTI UURTAMO, METSURI HANNU HEIKKILÄ , 

METSURI REIJO HEIKKILÄ, METSURI TEPPO PELTONEN JA METSU-

RI SAULI SUOPAJÄRVI, METSÄHALLITUS SEKÄ INTENDENTTI LEENA 

PAASKOSKI JA AMANUENSSI SARI JANTUNEN, LUSTO – SUOMEN 

METSÄMUSEO

KOHTEEN OMISTAJA LUSTO – SUOMEN METSÄMUSEO

ANALYYSINÄKÖKULMINA KULTTUURIHISTORIA, NOSTALGIA

LÄHTEINÄ KÄYTTÄJIEN MUISTITIETO, TOYOTA HIACEN ASIAKIRJAT 

JA AJOPÄIVÄKIRJA

tilassaan, siinä asussa kuin se oli metsurikäytössä, eikä 
autoon ole tarvetta tehdä sisätilojen, kattokourujen ja 
tiivisteiden saumojen puhdistuksen lisäksi mitään 
muutoksia. Autolla olisi ollut vielä kysyntää yksityis-
käytössä porotaloudessa.

Auto edustaa vuosien 1990–2010 metsureiden kul-
jetuskalustoa. Toyota Hiace on metsuriautojen joukos-
sa tosin jossain määrin poikkeava niin merkkinsä kuin 
maastokelpoisuutensa vuoksi (neliveto). Tavanomai-
semmat autot tässä käytössä olivat takavetoisia Ford 
Transiteja. Nelivetoisuutensa takia Toyota Hiacea oli 
jääty myös kaipaamaan.

Metsuriautot olivat osa metsätyön ja metsureiden 
sosiaalisen aseman rakennemuutosta. 
Metsätyön murroksessa 1970-luvulla 
metsurit siirtyivät kämppämajoitukses-
ta kotimajoituksiin tai työnantajan tar-
joamiin tai rakennuttamiin asuntoihin 
kyläkeskuksissa lähelle palveluita. Täl-
löin työmaakuljetusten ratkaisuksi tuli-

vat työnantajan hankkimat metsuriautot. Autokunnat 
koostuivat kyläkunnittain saman kylän metsureista. 
Nykyisin metsureita on huomattavasti vähemmän 
kuin 1970-luvulla, mutta edelleen pienentyneet met-
suriryhmät kulkevat työmailla pääasiassa metsuri-
autoissa. Metsuriauto on kuitenkin Pohjois-Suomen 
katoavaa metsäperinnettä. Seuraavan kymmenen 
vuoden sisällä ei todennäköisesti ole enää tarvetta sel-
laisiin metsuriautoihin kuin mitä tämä Toyota Hiace 
edustaa. Metsuriauton historiallinen merkitys kitey-
tyi käyttäjien puheessa ilmaukseen ”Hiacen aika”, jolla 
kuvattiin yhtä metsätyön kämppämajoitusten jälkeistä 

Metsuriauton 
historiallinen merkitys 

kiteytyi ilmaukseen 
”Hiacen aika”.

M ETSURIAUTO TOYOTA HIACE vm. 1989 oli 
metsureiden kuljetusautona vuosina 
1989–2010, ensimmäiset viisi vuotta 
Veitsiluoto Oy:ssä ja sen jälkeen Metsä-

hallituksessa. Toyota Hiace siirtyi Metsähallitukselle 
vaiheessa, jossa Veitsiluoto Oy muiden metsäyhtiöi-
den tapaan luopui metsäomistuksesta. Samassa yh-
teydessä oman metsurityövoiman ja kuljetusautojen 
pitäminen tuli tarpeettomaksi. Jo aikaisemmin met-
säyhtiöiden puukorjuu oli siirtynyt monitoimiko-
neille, mikä myös vaikutti oman metsurityövoiman 
tarpeellisuuteen. Metsähallituksessa autoa käytettiin 
Länsi-Lapin metsätiimin Meltauksen ja Rattosjär-
ven metsuritiimeissä. Sen Metsähal-
lituksen aikainen käyttö on merkitty 
ajopäiväkirjaan. Auton ensimmäinen 
kuljettaja Metsähallituksessa oli Mau-
ri Pokka, auton siirtyessä Rattosjärven 
metsuritiimiin kuljettajana oli Pauli 
Mänty vuoteen 1999 asti, ja loppuajan 
kuljettajana toimi Reijo Heikkilä. Kuljettaja valikoitui 
yleensä sen mukaan, kenellä sattui olemaan ajokortti. 
Yksityisajokortin lisäksi kuljettajalta vaadittiin eril-
linen valtion auton ajolupa, jonka myönsi Metsähal-
litus. Autolla liikkuneeseen metsuriporukkaan kuu-
luivat mm. metsuri Hannu Heikkilä, metsuri Reijo 
Heikkilä ja metsuri Teppo Peltonen, jotka kaikki osal-
listuivat myös auton merkitysanalyysin tekemiseen.

Auto on lähes alkuperäisessä kunnossa viimeisen 
työmaa-ajon jäljiltä: noin kahden vuoden seisonta-ai-
kana se on vain vähän kärsinyt taivasalla olosta. Nyky-
kunto kuvaa hyvin sen käyttöikää. Se on myös ideaali-
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ja nyt jo lähes päättymässä olevaa aikakautta. Tämän 
aikakauden kokemukset ovat tunnistettavia ja jaettuja 
metsäalalla laajemminkin, osana 1900-luvun lopun ja 
2000-luvun alun metsätyön kulttuuria. 

Metsuriautolla on merkittävää nostalgista elämyk-
sellistä merkitystä, joka on säilynyt sen käyttäjien 
muistoissa, ja jota voidaan muistoja tallentamalla välit-
tää myös muille. Nostalgia ilmenee toisaalta keinoina 
herättää henkiin kokonainen aikakausi yhden esineen 
avulla, toisaalta auton käyttäjien vanhojen hyvien ai-
kojen ja työtovereiden muisteluna. Muistot kiinnit-
tyivät myös autoon liittyviin aistikokemuksiin: tupa-
koinnin, hien, pihkan, bensan ja teräketjuöljyn autoon 
piintyneeseen hajujen sekoitukseen, joka ”on varmaan 
vieläkin aistittavissa auton sisällä”. Metsureiden ko-
koonnuttua muistelemaan ja analysoimaan autoaan 
heräsivät henkiin nimenomaan välähdyksenomaiset 
muistot, yhdessä jaetut kokemukset ja niistä syntyneet 
tarinat. Ne kiinnittyvät selvästi myös metsuriauton 
yhteen keskeiseen kontekstiin, pohjoisuuteen.

”Toyota Hiacen saaminen metsureiden kuljetus-
autoksi aikaisemmin käytössä olleen Ford Transitin 
tilalle koettiin tietyllä tavalla edistykselliseksi. Nelive-
to takasi vaivattoman pääsyn työmaille huonoissakin 
tieolosuhteissa ja Transitin työnnöt jäivät historiaan. 
Ehkä työmatkat tulivat yksitoikkoisemmiksi, kun yl-
lätyksellisyys puuttui? Toki matkalle mahtui erilaisia 

yhteensattumia ja läheltä piti -tapauksia talvisilla, 
kapeiksi auratuilla metsäautoteillä. Puutavararekat ja 
muut kuljetusautot olivat riski kolareille. Matkapuhe-
limien yleistyessä liikenteestä voitiin varoittaa etukä-
teen. Pahimmilta vältyttiin.”

”Eräs läheltä piti -tapaus sattui, kun porokuljetus-
auto oli pysäköitynä mäen alle keskelle tietä. Metsuri-
auton edessä ajoi pienempi Metsähallituksen auto, sen 
perässä Hiace, tie oli luminen ja liukas. Pienemmän au-
ton kuljettaja huomasi poroauton ja paniikkijarrutuk-
sella sai autonsa pysähtymään noin metrin päähän po-
roautosta. Koko ajan hänen mielessään takoi, milloin 
Hiace rysähtää hänen autonsa perään. Taustapeilistä 
seuraten hän näki, miten Hiace lähestyi kylkimyyryä 
pikkuautoa kohti, kohta rysähtää, mutta ei rysähtänyt, 
Hiace pysähtyi hilkkua vaille osumaa.”

”Eräänä talvena oli pitkään kovat pakkaset. Piti läh-
teä Rovaniemelle tiimipalaveriin, mittari näytti -50 
astetta. Hiace hyrähti vaivatta käyntiin. Risteykseen 
tultaessa Reijo huomasi, ettei auto tahtonut kääntyä. 
Ei auttanut muuta kuin hidastaa kävelyvauhtiin ja 
kääntää rattia ”kahdella kädellä”. Etupenkillä kuljet-
tajan vieressä istunut kaveri piti jääraapalla tuulilasia 
puhtaana kuurasta, mitä muodostui porukan hengi-
tyksestä.” 

”Ennen autojen savutonta aikaa autossa tupakoitiin. 
Yleensä heti autoon istuuduttua laitettiin ”nortit” pa-

Kuva Timo Ari, Mia Sivula, kuvankäsittely Timo Kilpeläinen.
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lamaan. Vastalauseita ei hyväksytty. Tupakoimattomat 
saivat seisoskella ulkona tupakoinnin ajan auton sei-
soessa parkissa, jos ei kyyti muuten kelvannut. Myö-
hemmin osat vaihtuivat, kun työnantajalta tuli mää-
räys, ettei autossa tupakoida.”

”Keskustelunaiheet autossa olivat yleensä ajankoh-
taisten tapahtumien ympärillä. Politiikasta ei juuri-
kaan puhuttu muuten kuin vaalien aikana. Urheilu oli 
yleisin puheenaihe, olihan porukassa Heikkilän Han-
nu, maajoukkuetason valmentaja. Doping ja menestys 
tai epäonnistuminen olivat yleisimmät urheilun pu-
heenaiheet. Porukka oli sen verran vakiintunutta, ettei 
viikonlopun allakaan enemmälti puhuttu viinasta ja 
naisista.”

Koska autosta on juuri tullut museoesine ja sen 
käyttäjistä osa on edelleen työssä Metsähallituksella, 
esine saa museossa erityisiä yhteisölli-
siä merkityksiä. Metsuriauton liittämi-
nen Luston museokokoelmaan koettiin 
huomionosoituksena ja arvostuksena 
suomalaiselle metsätyölle. Museoimi-
sen nähtiin nostavan Metsähallituk-
sen Rattosjärven metsuritiimin osaksi 
metsäkulttuuriperintöä. Arjen työn ja 
työmatkojen kostea metsureiden jutus-
telun, tupakan, hien, pihkan, bensan ja teräketjuöljyn 
kyllästämä metsuriauto Toyota Hiace ja sen 335476 ki-
lometriä muuttuvat yhden aikakauden tunnukseksi ja 
osaksi kansakunnan yhteistä merkityksellistä muistia.

P.S. Metsähallitus tarjosi tätä metsuriautoa Lustolle
tallennettavaksivuonna2014.Museossakeskustelim-
me aluksi siitä, onko Toyota Hiace vain ”tavallinen”
ToyotaHiacevaivoikosemuseointiprosessissayksilö-
jalaajemmankontekstinsakauttamuuttuametsäkult-
tuurinkannaltamerkitykselliseksimuseoesineeksi.Kun
tallennuspäätössittenolitehty,kolmeMetsähallituksen

metsuriasaiesimieheltäänkirjallisentyömääräyksen:
”Tehtävänäonsaatellahyvinjakunniakkaastipalvel-
lut työauto Toyota Hiace viimeiselle matkalle Rova-
niemeltä Suomen Metsämuseo Lustoon. Auto siirtyy
samalla osaksi suomalaista metsäkulttuuriperintöä.
Auton mukana myös sen viimeiset matkustajat, jos-
kaaneivätfyysisestivaantiukastikulkuneuvoonpint-
tyneinäkuinpihkametsurintyökamppeisiin.”

Museopäättipyytääautonkäyttäjiä,Metsähalli-
tuksenmetsureita,analysoimaantallennuskohdettaan
jasenmerkityksiäitse.Metsänhoitoesimiehillejamet-
sureilleannettiinohjaaviakysymyksiä,näkökulmiaja
merkitysanalyysimenetelmänarviointikriteerit,jahe
kokoontuivatyhdessäkeskustelemaanjamuistelemaan
metsuriautoa. Tilaisuudessa ei ollut museon väkeä,
mutta keskustelua ohjasi toinen metsänhoitoesimie-

histä,jollesekäomanorganisaationtyöt
ja ihmiset että Luston toiminta olivat
tuttuja.Läheskolmetuntinenmuistelu-
tilannejaanalyysikeskustelutallennet-
tiin.Läsnäolluttoimittajakirjoittisiitä
jutunMetsähallituksenomaanlehteen.
Keskustelun ohjaaja keräsi analyysin
ainekset yhteen ja museo muotoili sen
pohjaltaesineenmerkityslausunnon.

Käydyssä keskustelussa metsuriauto oli vuoroin
pääosassa,vuoroinsivuosassa.Sekokosijoukonyhteen
leirinuotiontavoin,muttakeskustelunkuluessanuotio-
ta tärkeämmäksi nousi mielenkiintoisella tavalla itse
nuotiopiiri.VaikkamiehetmuistelivatpaljonHiacea,
muisteluiden keskiössä oli erityisesti ”metsuriauton
aikakausi”, metsureiden työ, näkemykset ja arviot
työurastasekätyössäkoettuyhteisyys.Metsuriauton
analyysitoiselkeästiesiinesineenhistoriallisenmerkit-
tävyyden,muttamyösmuseoesineenkentieskiinnosta-
vimmanolemuksenmuistojen,elämysten,merkitysten
jatarinoidensynnyttäjänä.

Museoimisen 
nähtiin nostavan 
Metsä hallituksen 

Rattosjärven metsuri-
tiimin osaksi metsä -
kulttuuri perintöä.
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V ALITSIN MERKITYSANALYYSIN kohteeksi osa-
omistamani purjeveneen. Vene on huonossa 
kunnossa, ja yritän merkitysanalyysin avul-
la selvittää ajatuksiani sen suhteen. Veneen 

pelastaminen tuntui järkevältä ja tarpeelliselta teolta 
vuonna 2012, mutta veneen kunnostaminen on ollut 
hidasta, eikä se ole edennyt haluamallamme tavalla.

Veneen historian selvittäminen on ollut kiinnosta-
vaa. Tiedonmurusista piirtyy melko täydellinen kuva, 
joskin aukkoja veneen omistajahistoriassa on edelleen. 
Cendrillonin selviämistarina on hämmästyttävä – har-
va vene selviytyy kölin menetyksestä. Cendrillon on 
kokenut muutoksia vuosien varrella. Piirustuksista 
voidaan kuitenkin todeta, että runko on säilynyt al-
kuperäisessä muodossaan.

Cendrillon on harvinainen 1800-luvun lopun pur-
jevene, se edustaa hyvin Albert Anderssonin suunnit-
telemaa, tuolloin suosiossa ollutta huvi- ja kilpavenei-
lyyn soveltuvaa venetyyppiä. Cendrillon kertoo ajasta, 
jolloin johtajat ja tukkukauppiaat tilasivat tämänkal-
taisia veneitä. Tilat olivat pienet ja askeettiset, purje-
pinta-alaa oli reilusti, ja purjehdus reippaassa tuulessa 
oli märkää. Moottoria ei tietenkään ollut, vaan kaikki 
rantautumismanööverit piti hallita purjeilla. Yli sadas-
sa vuodessa veneiden koko ja mukavuus on kasvanut 
huomattavasti, materiaalikin on vaihtunut lasikui-
tuun. Purjehtiminen ilman moottoria ei taida käydä 
kovin monen purjehtijan mielessä.

Purjehtiminen vanhalla, nykymittapuun mukaan 
matalalla veneellä on elämys. Vesi on lähellä, ja vauh-

din voi tuntea. Vene reagoi herkästi ohjausliikkeisin 
ja kulkee hyvin kevyelläkin tuulella. Ideaalitilassaan 
Cendrillon purjehti kahvelitakiloituna Suomenlahdel-
la, tarjoten iloa ja elämyksiä kaikille klassisista purje-
veneistä kiinnostuneille.

Pursiseurat ylläpitävät veneilykulttuuria, joka mo-
nessa muodossa tiivistyy vanhoissa veneissä. Omis-
tajat, kilpailut, retket ja ennen kaikkea hauskat sattu-
mukset, joita kerrotaan eteenpäin uudelleen ja uudel-
leen, muodostavat osan pursiseurojen aineettomasta 
kulttuuriperinnöstä.

Cendrillonin kautta voimme myös havainnollis-
taa ja ymmärtää veneiden ja varusteiden kehittymis-
tä. Puiset purjeveneet olivat vähällä hävitä Suomesta 
lasikuituveneiden tullessa markkinoille. Kilpailutoi-
minta tyrehtyi ja moni hyväkuntoinenkin vene jäi 
heitteille ja tuhoutui. Paljon veneitä myytiin myös 
Ruotsiin. 1990-luvulla suunta kääntyi. Ja monia ve-
neitä on ostettu takaisin. Vähitellen kilpailutoiminta 
saatiin käyntiin, ja veneitä korjataan aktiivisesti. Tämä 
on myös luonut työpaikkoja veneenveistäjille. Lienee 
samantekevää onko Cendrillon Suomessa vai Ruot-
sissa. Purjehduskulttuurimme on samankaltainen, ja 
purjehdusyhteys maittemme välillä on aina ollut tiivis.

Laajemmassa kontekstissa Cendrillon kertoo huvi-
veneilyn historiasta, veneenrakennuksesta, pursiseu-
rojen toiminnasta ja yhteisöistä, jotka haluavat säilyt-
tää ja käyttää vanhoja puuveneitä.

P.S.Ajatuksetselvisivät.Onsekorjattava.
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Kuva Tommi Tikanoja ja yksityiskokoelma, kuvankäsittely Timo Kilpeläinen.
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Oi muistatko?
Merkitysanalyysi 10. 11. 2014 

TEKIJÄ REETTA KARHUNKORVA 

KOHTEEN OMISTAJAT SIMO JA TARJA HEIKKILÄ

NÄKÖKULMINA ELÄMÄNHISTORIA, TEKSTIILITAITEEN JA KÄSITYÖN 

HISTORIA, 1920- JA 1930-LUKUJEN HISTORIA, JÄLLEENRAKENNUS-

KAUDEN ASUTUSHISTORIA

LÄHTEINÄ KARHUNKORVA, REETTA & ANNE VESANTO (TOIM.) 2005. 

MUURAHAISENPOLKUJA JA HARAKANVARPAITA. PÖYTÄLIINOJA SUO-

MEN KÄSITYÖN MUSEON KOKOELMISTA. JYVÄSKYLÄ: SUOMEN KÄ-

SITYÖN MUSEO; KOLU, MARJO ET AL. (TOIM.) 2007. RYIJY ESILLÄ. 

RYIJYT SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON KOKOELMISSA. JYVÄSKYLÄ: 

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO; KÄSITYÖN JA RYIJYJEN HISTORIAAN 

LIITTYVÄÄ YLEISTÄ KIRJALLISUUTTA; KOTILIEDEN KÄSITÖITÄ N:O 9, 

1933; KOTILIEDEN JOULU 1933; SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON ESI-

NEKOKOELMA, PIIRUSTUSREKISTERI JA RYIJYTIETOKANTA; FIN-

NA-TIEDONHAKUPALVELU; IITIN RYIJYJEN KIRJO -NÄYTTELY 2012 

-VERKKOSIVUT; LOHJAN SEURAKUNNAN VERKKOSIVUT; LOHJAN 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTILUETTELO 2007; MU-

SEOVIRASTON VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT 

KULTTUURIYMPÄRISTÖT RKY -SIVUSTO, LOHJA, LOHJAN KIRKKO 

YMPÄRISTÖINEEN; MUSEOT ONLINE-HAKUPORTAALI; AIRA HEIK-

KILÄN HAASTATTELU 16.3.2005; MINNA , OSSI JA SIMO HEIKKILÄN 

HAASTATTELUT SYKSYLLÄ 2014.

K OHTEENA ON RUOVEDEN Hanhonkylässä sijait-
sevan lapsuudenkotini, Karhunkorva-nimi-
sen rintamamiestalon olohuoneen seinällä 
riippuva Oimuistatko -ryijy. Ryijyn on val-

mistanut vuonna 1950 rakennettua Karhunkorvaa var-
ten sen ensimmäinen emäntä, isoäitini, taiteilija Aira 
Heikkilä (os. Ilosalo, s. 1920 – k. 2013) vuonna 1949. 
Hän kävi kutomassa ryijyn kaksi ensimmäistä lasta 
mukanaan kotiseudullaan Etelä-Pohjanmaan Teuval-
la, Ketolan tilalla, jossa hän oli kunnan sijoittamana 
kasvanut 11-vuotiaasta täysi-ikäiseksi. Isoäitini lap-
suudenperhe oli hajonnut eri suuntiin äidin kuoltua 
keuhkotautiin. 

Ryijyntekomatka Ruovedeltä Teu-
valle oli pitkä ja työläs, noin 200 ki-
lometriä. Aira odotti samaan aikaan 
kolmatta lastaan. Ketolan emäntä oli 
laittanut kangaspuihin loimilangat 
valmiiksi, ja yhdessä kutoen ryijy valmistui nopeasti. 
Samaan loimeen tehtiin samanlainen ryijy myös Ke-
tolan omalle tyttärelle. Ryijymalleja oli sodan jälkeen 
huonosti saatavilla, ja tämä malli oli saatu kotikylän 
kansakoulun opettajalta. Sodanjälkeisessä materiaali-
pulassa ryijyyn käytettiin kuolleen lampaan nahkasta 
nyhdettyä kalkkivillaa ja huonolaatuista sillaa, mut-
ta myös omien lampaiden itsekehrättyä ja -värjättyä 
hyvälaatuista villaa. Ryijyä pidettiin vanhan Kar-
hunkorvan parhaan huoneen, peräkamarin, seinällä. 
Huonetta ei käytetty kuin vieraita kestitessä, muutoin 
se oli kylmänä. Pienviljelijäperheen varsinaiseen käyt-
töön jäi täten vain kaksi asuinhuonetta yläkerrankin 

ollessa rakentamattomana pitkään. Talo siirtyi Airan 
vanhimmalle pojalle ja peruskorjattiin 1980-luvun 
alussa, jonka jälkeen ryijy on sijainnut Karhunkorvan 
olohuoneen seinällä.

Aiemmin suurin osa kodin tarvekaluista ja myös 
tekstiileistä valmistettiin itse käsityönä. Taidot siir-
tyivät sukupolvelta toiselle. Aira edusti vielä tätä ai-
kakautta. Pienviljelijäperheen emäntänä hän valmisti 
mm. perheen vaatteet ja kodintekstiilit itse, ompeli 
räsynukkeja ja teki erilaisia nahkatöitä. Hän koriste-
li maalaamalla kodin huonekalut sekä monet astiat. 
Kaikkeen hän halusi jättää oman kädenjälkensä. Aira 
nautti erityisesti valmiina ostetun muuttamisesta, 

muokkaamisesta ja parantelusta. Kaik-
kea Airan tekemistä kuvasi innostus: 
hän uppoutui työhön. Hänestä kehittyi-
kin itseoppinut taiteilija. Taidetta Aira 
teki mm. metsästä löytämistään juura-

koista, kannon paloista, pahkoista, käävistä, tuohesta, 
naavasta ja järvestä nostamistaan liekopuista. Myös 
esimerkiksi taikina, kangaspalat, kivet ja vanha rauta-
romu olivat hänen materiaalejaan.

Oi muistatko -ryijyn suunnitteli aikanaan tun-
nettu, mutta sittemmin unohdettu tekstiilitaiteili-
ja Ilona Jalava (1878–1960). Ryijymalli on julkaistu 
Kotilieden liitteessä Kodin Käsitöitä vuonna 1933, 
mutta myös muissa julkaisuissa. Ryijy on kuulunut 
Suomen Käsityön Ystävien mallistoon. Ryijyn Jalava 
omisti lohjalaisille ja aiheensa se on saanut keskiai-
kaisen Lohjan Pyhän Laurin kirkon katon kuvioista 
sekä ikkunoista.

Ryijy on elämän-
historiallinen avain.
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Kuva yksityiskokoelma ja Timo Kilpeläinen.

Isoäitini kutoma ryijy poikkeaa alkuperäisestä 
mallista siinä, ettei hän ole kutonut ryijyyn omaa 
nimeään vaan ryijyn nimen Oi muistatko. Sanat viit-
taavat Airalle tärkeään Oi muistatko vielä sen virren 
-lauluun, jota hänen äitinsä lauloi lapsilleen. Äidin 
varhainen kuolema ja lapsuuden perheen hajoami-
nen eri suuntiin sekä muualle kotiseudulta joutumi-
nen leimasivat Airan elämää loppuun asti. Aira halu-
si jättää kaikkeen oman kädenjälkensä, niin myös Oi 
muistatko -ryijyyn. Ryijy nivoutuu osaksi kutojansa 
elämäntarinaa. Se on myös osa kutojansa itseilmaisua 

sekä viesti jälkipolville. Ryijy on elämänhistoriallinen 
avain.

Edustavuus: Ryijy on yksi suomalaisten museoiden 
kokoelmissa ja yksityiskodeissa säilyneistä Oi muis-
tatko -ryijyistä. Useimmat tiedossani olevista Oi 
muistatko -ryijyistä ovat peräisin 1930- tai 1950-lu-
vulta. Sen sijaan muita sodan jälkeen, mutta ennen 
vuotta 1950 valmistettuja Oi muistatko -ryijyjä en 
ole löytänyt. Muihin verrattuna tämän ryijyn sekä 
yksilökohtaiset että laajat taustatiedot ovat poik-
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keuksellisen hyvin tiedossa ja se niveltyy kutojansa 
elämäntarinaan poikkeuksellisen kiinnostavasti. Se 
liittyy myös Suomen historiassa merkittävään jäl-
leenrakennuskauteen ja kertoo osaltaan sodanjäl-
keisistä asuin- ja elinolosuhteista. Ryijy liittyy myös 
käsityön ja tekstiilitaiteen historiaan.

Autenttisuus: Ryijy on erittäin autenttinen. Sen teki-
jä, tekotapa, valmistuspaikka, -olosuhteet ja materi-
aalit sekä suunnittelija ja alkuperäinen malli tiedetään 
tarkasti. Ryijy on koko ajan ollut käytössä talossa, jota 
varten se on tehtykin ja jossa se edelleen on käytössä. 
Ryijy näkyy vuonna 1958 otetussa valokuvassa alku-
peräisessä paikassaan Karhunkorvan peräkamarissa. 
Ryijy on edelleen ryijyn valmistajan 
suvun omistuksessa.

Historiallinen ja kulttuurinen mer-
kittävyys: Analyysin kohteena oleva 
ryijy ei sinänsä ole ainutkertainen, sillä 
lukuisia muitakin Oi muistatko -ryijyjä 
on säilynyt sekä suomalaisten museoiden kokoelmissa 
että yksityiskodeissa. Tämän ryijyn sekä yksilökohtai-
nen että laajempi konteksti on kuitenkin poikkeuksel-
lisen hyvin tiedossa, mikä nostaa ryijyn historiallista ja 
kulttuurista merkitystä. Kontekstinsa kautta ryijy ker-
too käsityön historiasta, sodanjälkeisestä asutushisto-
riasta, jälleenrakennuskaudesta ja pienviljelijäperheen 
elämästä. Ryijy kertoo elinolosuhteista 1940–1950-lu-
kujen vaihteessa. Ryijy kiinnittyy kutojansa elämän-
tarinaan olennaisesti ja avaa sitä kautta myös 1920- ja 
1930-lukujen historiaa ja elinolosuhteita.

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus: Ryijyllä on 
korkea elämyksellinen ja kokemuksellinen arvo liit-
tyen sen autenttisuuteen sekä sen välittämään elämän-
historialliseen tarinaan. Ryijy liittyy poikkeuksellisen 

kiinnostavalla tavalla kutojansa elämäntarinaan. Ryi-
jyyn on kudottu keuhkotautiin varhain kuolleen äidin 
muisto sekä äitiään, kotiseutuaan ja sukuyhteyttään 
ikävöivän naisen tarina. Ryijyyn on kudottu tuota 
kaipuuta ja nuorena kuolleen äidin muistoa ilmentävä 
äidin lapsilleen laulama Oi muistatko vielä sen virren 
-laulu. Ryijyyn on kudottu myös omalla työllä raiva-
tun asutustilan ja omin voimin rakennetun rintama-
miestalon tarina.

Ideaalitila: Ryijy on ideaalitilassaan siellä, missä se on 
tällä hetkellä käytössä eli Karhunkorvassa, jota varten 
ryijy on alun perin valmistettu. 

Yhteisöllinen merkityksellisyys: Ryi-
jyllä on suuri yhteisöllinen merkitys 
ryijyn kutojan suvulle. Ryijyn kutoja 
oli koko lähipiirille varsin merkityksel-
linen henkilö. Hän oli värikäs ja vahva 
taiteilijapersoona, joka kertoi suvun ta-
rinoita yhä uudelleen ja uudelleen. Ryijy 

viestii jälkipolville kutojansa elämänkokemuksista ja 
elinolosuhteista. 

Käytettävyys: Hyväkuntoinen ja ehjä ryijy on edel-
leen merkityksellinen suvulle ja on käyttökelpoinen 
alkuperäisessä tarkoituksessaan, seinätekstiilinä osana 
kodin sisustusta. 

P.S.Merkitysanalyysisailiikuttumaan.Aiemminitsel-
leni hieman merkityksettömästä isoäitini kutomasta
ryijystä on analyysin tuloksena muodostunut avain
itsellenitärkeänihmisenelämänkokemuksiin.Ryijystä
avautuiuusia,koskettaviaulottuvuuksiajaryijynarvo
nousi,kunselvisi,kuinkaolennaisestiseliittyyisoäitini
jasamallasukummetarinaan.

Ryijy kertoo 
elinolosuhteista 

1940–1950-lukujen 
vaihteessa.
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Sirkushevoset laukkaavat 
keravalaisten sydämiin
Merkityslausunto 18. 12. 2014

TEKIJÄT HEIKKI HÄYHÄ JA LAURA KAUPPINEN

H EIKKI HÄIVÄOJAN ja Antero Poppiuksen Sir-
kusmuistomerkin (1979) analyysi syntyi 
osana Sirkushevoset sairastaa -hanketta, 
jonka toteuttivat yhteistyössä Keravan 

taidemuseo ja Metropolia Ammattikorkeakoulun 
Konservointiosasto. Hankkeeseen osallistuivat myös 
Keravan museo, Keravan keskuskoulun kummiluokka, 
Keravan julkisista veistoksista vastaava Keravan kau-
punkitekniikka liikelaitos sekä laaja joukko keravalai-
sia. Hanke toteutettiin vuosina 2013–2014. 

Sirkusmuistomerkki on yksi Keravan keskustan jul-
kisista veistoksista.  Se koostuu viidestä lasikuidusta 
valmistetusta karusellihevosesta. Erillisille jalustoille 
sijoitetut hevoset ovat liki luonnollista kokoa. Hevo-
set ovat väritykseltään valkoinen, harmaa, musta sekä 
kaksi ruskeaa. Yli 30 vuoden ratsastuskäytössä olleet 
veistokset olivat päässeet huonoon kuntoon. Hevosilta 
puuttui jalkoja ja häntiä. Niiden maalit olivat kuluneet 
ja rikkonaiset. Hevosissa oli naarmuja, tageja, reikiä ja 
sammalta. Useat kunnostukset näkyivät 
kerroksina hevosten pinnassa. Veistok-
sen taideteosstatus puuttuvine osineen 
oli kyseenalainen. Keravan taidemuse-
on ja Keravan kaupungin tavoitteena oli 
veistoskokonaisuuden säilyttäminen, 
mutta huonossa kunnossaan se ei täyttänyt tehtä-
väänsä keravalaista sirkusperinnettä kunnioittavana 
teoksena ja kaupunkiympäristön osana.

Veistosryhmän kulttuuriset ja historialliset mer-
kitykset liittyvät sen kunnioittamaan keravalaiseen 
tivoli- ja sirkusperinteeseen. Sirkusmuistomerkin 
elinkaari on hyvin kattavasti dokumentoitu sekä mu-
seoiden ja tiedotusvälineiden arkistoissa että yksityis-
ten keravalaisten muistoissa ja valokuva-albumeissa. 
Sirkushevoset sairastaa -hankkeessa vuonna 2014 tuo-
tettu Karusellihevosten kyydissä -julkaisu täydensi jo 
olemassa olevaa tietoa muistomerkistä, sen vaiheista ja 
taustasta. Muistomerkki pitää yllä myös keravalaisen 
sirkus- ja tivoliperinteen muistoa ja merkitystä kau-
pungille ja kaupunkilaisille.

Veistos toteutettiin Keravalle paikallisten aktiivien 
toimesta kansalaiskeräyksellä kunnioittamaan kerava-
laista tivoli- ja sirkusperinnettä sekä Sariola-Grönroos 
-suvun vuonna 1888 alkanutta huviliiketoimintaa. 

Veistoksen toteuttivat kuvanveistäjä Heikki Häivä-
oja ja Antero Poppius. Muistomerkkihevoset tehtiin 
muotilla, joka otettiin Sariolan suvun hallussa ollees-
ta karusellihevosesta. Hevonen oli peräisin Messuka-
rusellista, joka ostettiin Helsingin messuilta vuonna 
1920. Tuo hevonen kulkee edelleen tivolikiertueilla 
Suomen tivolin tunnuksena. Sirkusmuistomerkin 
tekijöiden tavoitteena oli toteuttaa leikillinen veistos-
ryhmä, josta olisi iloa erityisesti lapsille. Veistoksesta 
tehtiin materiaali- ja aihevalintansa kautta tietoisesti 
toiminnallinen, jolla lapset voisivat myös leikkiä ja 
ratsastaa sillä.

Sirkusmuistomerkki on olennainen osa Keravan 
kaupunkikuvan rakentumista nykyiselleen. Sen sijoit-
taminen Keravan Kauppakaaren länsipäähän sinetöi ai-
koinaan kiistanalaisen kävelykatuhankkeen. Taideteos 
ympäristöineen tarjosi levähdyspaikan kaupungin 
keskustassa. Sen toiminnallisuus viehätti erityisesti 
lapsia. Hevoset kutsuvat katsojat mukaan ”karusel-

lileikkiin”. Veistoksen leikkimielisyys 
kertoo halusta tuoda iloa kaupunkiku-
vaan. Hankkeen aikana kootuista muis-
toista kävi ilmi, että hevosilla on ratsas-
tettu jo sukupolvesta toiseen. Tärkeät 
ratsastushetket on tallennettu lukuisiin 

kotialbumeihin. Veistoksen yhteisöllinen merkitys 
syntyi jo sen toteutushankkeessa. Muistomerkki oli 
paikallisesti tärkeä hanke, jonka toteuttamiseen osal-
listuivat liki kaikki kaupunkilaiset. Veistoskokonaisuus 
toteutettiin keräysvaroin, joita saatiin mm. erilaisin 
tapahtumin. Keräyksen yhteydessä perustettiin myös 
Sirkusmarkkinat, jotka ovat edelleen vuosittainen ta-
pahtuma paikkakunnalla. Myös veistoksen materiaalit 
saatiin lahjoituksena. 

Lisäksi taideteoksella on edelleen vahvaa yhtei-
söllistä ja elämyksellistä merkitystä keravalaisille: se 
kuuluu kaikille kaupunkilaisille ja kaupunkilaiset ko-
kevat sen omaksi taustastaan riippumatta. Veistosryh-
mä on erityisen tärkeä lapsille ja lapsiperheille, se kuu-
luu keravalaisten lapsuuteen sukupolvelta toiselle ja 
lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Sirkushe-
voset ovat saavuttaneet tärkeän paikan keravalaisten 
lasten mielissä. Hankkeen keräämät muistot nostivat 
pintaan erityisesti lapsuuden kokemuksia hevosilla 

Ideaalitilassaan 
hevoset kestävät 
ratsastuskäytön.
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Kuva Helena Kinnunen.

ratsastamisesta. Arkinen kauppareissu muuttui he-
vosten myötä päivän kohokohdaksi. Hevosia tultiin 
katsomaan myös kauempaa. Sirkusmuistomerkki on 
paikallinen vetovoimatekijä, joka tuottaa kaupunki-
laisten keskuuteen yhteisöllisyyttä, mutta luo kau-
punkitilaan myös viihtyisyyttä, kiinnostavuutta ja 
leikkimielisyyttä. Muistomerkin käyttöpotentiaali 
sisältää paikallisidentiteetin vahvistamisen sekä his-
torian tuntemuksen lisäämisen. 

Vuonna 2014 päättyneessä kunnostuksessa hevos-
ten jalustoja muutettiin niin, että hevosille kiipeämi-

nen on hankalampaa. Tällä toimenpiteellä pyrittiin 
estämään tai vähentämään ratsastusta sen turvatto-
muuden vuoksi. Lisäksi käytön estämisellä pyrittiin 
suojaamaan teoksen aineellisia merkityksiä. Veistos-
ryhmän käytettävyys on mielestämme kuitenkin sen 
tärkein arvo. Ideaalitilassaan hevoset kestävät ratsas-
tuskäytön. Veistosryhmän kuluminen ja ratsastami-
sesta aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen kuuluvat 
sen luonteeseen.
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Seitsemänvuotiaan 
muotokuva jätti-polaroidilla

Autenttisuus: Teoksen syntyprosessi on dokumen-
toitu museon toimesta; teoksen alkuperä tunnetaan 
siis poikkeuksellisen hyvin. Myös tekijän taiteellisia 
intentioita on dokumentoitu. Teos on valmistunut 
osana museon yhteistyöhanketta, jossa Polaroidin pe-
rintöä vaaliva ja uudistava Impossible Corporation toi 
Suomeen lyhyeksi ajaksi erityissuuren polaroid-ka-
meran. Nelli Palomäki oli yksi viidestä taiteilijasta, 
jotka valittiin käyttämään jättikameraa. Teokset oli-
vat heti valmistuttuaan esillä museon suuressa Po-
laroid-näyttelyssä, ja taiteilijat, museo ja Impossible 
Corporation saivat kukin osansa hankkeessa synty-
neistä vedoksista. 

Historiallinen ja kulttuurinen merkitys: Inari at 7 
-teoksen valokuvahistoriallinen merkitys liittyy po-
laroid-tekniikan ja siihen liittyvän taiteilijayhteistyön 
historian jatkumoon. Polaroid-yhtiö teetti aikoinaan 

jättikameran, jota tarjottiin taiteilijoi-
den käyttöön. Samalla karttui Polaroi-
din oma taidekokoelma, josta suuri osa 
on nykyisin osa Westlicht-kokoelmaa. 
Kun Polaroid-yhtiön toiminta päättyi, 
Polaroidin entiset työntekijät perustivat 
Impossible-yrityksen, joka loi uudelleen 

polaroid-kuvien teknisen formaatin ja jatkaa myös yh-
teistyötä taiteilijoiden kanssa sekä kartuttaa sen myötä 
omaa valokuvataiteen kokoelmaansa. Näin syntyvät 
uudet teokset ja niiden tekijät asettuvat osaksi tätä jat-
kumoa. Museon ja Impossiblen yhteistyöhankkeessa 
kamera tarjottiin harvojen ja valittujen, kiinnosta-
vina pidettyjen taiteilijoiden käyttöön. Teokset ovat 
siis myös esimerkkejä 2010-luvun taidekäsityksestä 
ja -arvostuksista. Palomäen tuotanto on osa 2000-lu-
vun alun suomalaisen valokuvataiteen kansainvälistä 
menestystä, ja tämä teos on yksi suhteellisen harvoista 
tämän ilmiön edustajista museon kokoelmassa. Nelli 
Palomäki halusi kuvata jättikameralla juuri lapsuuden 
ja nuoruuden rajalla olevia henkilöitä, ja löysi kuvat-
tavakseen joukon nuoria partiolaisia. Taiteilijan tapa 
nimetä teoksensa, myös tämä, kuvattavan etunimen 
ja iän mukaan, kiinnittää ne tiiviisti syntyhetkeensä, 

Merkitysanalyysi 17. 12. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄT KOKOELMA-AMANUENSSIT SOFIA LAHTI, 

LEENA SIPPONEN JA ANNI WALLENIUS 

KOHTEEN OMISTAJA SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO

N ELLI PALOMÄEN teos Inari at 7 / Inari 7-vuo-
tiaana (20x24-koon hopeadiffuusiove-
dos, ns. polaroid-kuva) sopi mielestäm-
me merkitysanalyysin kohteeksi monista 

syistä. Se on uudehko kokoelmahankinta vuodelta 
2012. Nelli Palomäki on suomalaisen 2010-luvun 
valokuvataiteen tärkeitä suunnannäyttäjiä, jonka 
oma ilmaisu erottuu tunnistettavana tässäkin teok-
sessa, vaikka taiteilija on ensimmäistä kertaa käyt-
tänyt itselleen tuntematonta valokuvaformaattia ja 
välinettä. Teoksen syntyprosessin tunnemme varsin 
hyvin, sillä se on syntynyt museon kansainvälisen 
näyttely- ja yhteistyöhankkeen tuloksena, jolloin se 
on samalla tullut laajasti dokumentoiduksi. Se edus-
taa harvinaista valokuvaustekniikkaa, jonka käyttö 
ei ole Suomessa yleensä mahdollista. Sisällöltään ja 
tyyliltään se edustaa valokuvan kahta keskeistä gen-
reä: klassista muotokuvausta ja valokuvataidetta. 
Teos nousi esiin myös museon hen-
kilökunnan keskustelupiirissä tänä 
vuonna, kun valitsimme kokoelmien 
avaimia – teoksia tai kokonaisuuksia, 
joiden avulla voimme parhaiten kertoa 
museon kokoelmien luonteesta.

Edustavuus: Kyseessä on kookas mustavalkoinen 
originaalivedos, tekniikaltaan hopeadiffuusiovedos. 
Kokonsa ja tekniikkansa vuoksi se on harvinainen 
sekä museon kokoelmassa että koko Suomessa. Ho-
peadiffuusiotekniikkaa ei käytetä nykyään juurikaan 
muualla kuin taiteen kontekstissa. Teos on kiinnosta-
va esimerkki tekniikan käytöstä 2010-luvulla. Teok-
sena Inari at 7 edustaa museon kokoelmassa keskeistä 
valokuvan alaa, valokuvataidetta. Tekijälleen tyypilli-
sesti se liittyy myös klassisen muotokuvauksen perin-
teeseen. Palomäki käyttää muotokuvan klassikoiden 
muotokieltä, mutta hänen teoksensa ovat kuitenkin 
samalla taiteellisesti itsenäisiä ja tyyliltään ajattomia. 
Tämä teos ja Palomäen samassa hankkeessa tekemät 
neljä muuta teosta ovat museon kokoelmassa ainoat 
teokset hänen tuotannostaan. 

Teos on esimerkki 
2010-luvun 

taidekäsityksestä 
ja -arvostuksista.
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Kuva Nelli Palomäki ja Heikki Pölönen, kuvankäsittely Timo Kilpeläinen.
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toisaalta kyseisten henkilöiden omassa elämässä, toi-
saalta kuvauksina nuoruudesta 2010-luvun Suomessa.

Elämyksellinen ja kokemuksellinen merkitys: Teok-
sen koko voi lisätä katsojan elämyksen voimakkuutta, 
sillä teos on alkuperäiseksi valokuvavedokseksi, eri-
tyisesti hopeadiffuusiovedokseksi, hätkähdyttävän 
suurikokoinen. Teoksen syntyprosessi ja sen (teoksen 
mutta myös sen tekemisen) esittely näyttelyssä on 
samalla välittänyt kokemuksellista tietoa Polaroidin 
historiasta, tekniikasta ja Impossiblen toiminnasta ny-
kyään. Projekti oli myös taiteilijalle itselleen merkityk-
sellinen kokemus, teknisesti harvinainen tilaisuus tu-
tustua suureen filmikokoon ja jätti-polaroidkameraan.

Yhteisöllinen merkitys: Teos on niin uusi, että sen 
yhteisöllisten merkitysten muodostuminen on vasta 
alussa. Sillä on jo merkitystä Nelli Palomäen ja nyky-
valokuvataiteen seuraajille/ihailijoille laajemmin. 

Hanke oli myös museolle tärkeä ja edustava esimerkki 
museon omasta, kaikille osapuolille hedelmällisestä 
yhteistyöstä valokuvataiteilijoiden ja sen alan toimi-
joiden kanssa. 

Ideaalitila, hyödynnettävyys ja käytettävyys: Teos 
on ideaalitilassaan. Se on museossa asianmukaisissa 
säilytysolosuhteissa, eikä se ole altistunut kosteudelle, 
suoralle auringonvalolle tai muille haitallisille elemen-
teille. Se ei ole pysyvästi esillä, mutta kuntonsa puo-
lesta valmis käytettäväksi näyttelyissä. Virtuaalisesti 
se on esillä museon kokoelmia esittelevillä verkkosi-
vuilla. Koska se on digitoitu laadukkaasti, sitä voidaan 
käyttää esim. julkaisuissa rasittamatta originaalive-
dosta. Koska teos ja sen syntyprosessi konteksteineen 
on dokumentoitu monipuolisesti, se soveltuu hyvin 
esim. tutkimuksen kohteeksi. Myös teoksen esittely 
yleisölle on rikkaiden taustatietojen ansiosta helppoa. 
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Metsä-Iffa
Merkitysanalyysi 28. 11. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄT HANNA-KAISA MELARANTA JA 

HILKKA LEHTIMAA

KOHTEEN OMISTAJA VARKAUDEN MUSEOT

V ALOKUVAAJA, METSÄTEKNIKKO Ivar Ekström 
(s. 1891 Helsinki k. 12.7.1971 Varkaus) tuli A. 
Ahlström osakeyhtiön metsäosaston palve-
lukseen 1909. Koko 51-vuotisen palvelusai-

kansa Ivar Ekström toimi varsinaisen työnsä ohessa 
myös yhtiön valokuvaajana. Kaikki Ivar Ekströmin ko-
koelmat ovat siirtyneet A. Ahlström Oy:ltä Varkauden 
museon omistukseen 1980-luvulla. Ivar Ekströmin 
negatiiviarkisto sisältää kaiken kaikkiaan noin 9000 
negatiivia. Valokuvien lisäksi Varkauden museoon on 
talletettu Ivar Ekströmin käyttämät kamerat ja muu 
valokuvausesineistö sekä arkistoaineistoa.

Ivar Ekströmin kokoelman ja elämäntyön edusta-
vuus perustuu kokoelman ja toiminnan laajuudelle. 
Kokoelma kattaa niin valokuva-arkiston, karttapii-
rustuksia, kämppä- ja rakennussuunnitelmia, valo-
kuvausvälineistön ja muun arkistomateriaalin. Lisäksi 
Ekströmin kuvaustoiminnassa keskei-
nen motivaatio on ollut dokumentaa-
risuus.

Kokoelma on autenttinen, se sisältää 
Ekströmin alkuperäisaineistoja, käsikir-
joituksia ja omia kuvatekstejä. Osassa 
kuvista on kuitenkin Ekströmin itsensä 
tekemät vahvat rajaukset, jotka saattavat 
peittää tai tuhota osan kuvan informaa-
tiosta. Rajaukset kuitenkin kuvastavat Ekströmin ku-
vaajapersoonaa. 

Ivar Ekströmin kokoelma on historiallisesti ja kult-
tuurisesti merkittävä. Ivar Ekström on dokumentoinut 
Varkauden teollisen yhteisön rakentumista ainutlaa-
tuisella tavalla. Kokoelma kertoo osaltaan Suomen 
teollisuuden, teollistumisen ja teollisten yhteisöjen 
historiasta. Lisäksi Metsäkansa-kokoelma kertoo esi-
teollisesta vaiheesta Suomen historiassa, metsätalou-
desta ja niiden merkityksestä teollisuuden kehittymi-
selle. Lisäksi Ekströmin kokoelma vuoden 1918 tapah-
tumista dokumentoi tarkasti yhden Suomen historian 
merkittävän aikakauden tapahtumia.

Kokoelman elämyksellinen ja kokemuksellinen 
merkitys on suuri. Ekströmin taitavuus valokuvaajana 
ja kuvien laatu on huomiota herättävää. Vaikka hän ei 

ollut saanut varsinaista valokuvaajan koulutusta, vas-
taa kuvien taso hyvinkin parhaiden ammattilaisten 
työn tasoa. Ekströmin kokoelma on merkittävä myös 
yhteisön kollektiivisen historiakokemuksen ylläpitä-
jänä ja visuaalistajana.

Ivar Ekström kuvasi kohteitaan jatkuvasti tietyllä 
tavalla ulkopuolisena, vaikkakin yhteisön jäsenenä. 
Toimiessaan kasöörina, hän oli ulkopuolinen metsä-
kansaan nähden, mutta pystyi aikalaiskertomusten pe-
rusteella asettumaan kuvattaviensa kontekstiin siten, 
että kuvattavat saattoivat olla kohteena luonnollisesti. 
Teollisuusyhteisön kuvajaajana Ekström oli osa yhtei-
söä, mutta muualta Savoon muuttaneena, taustaltaan 
suomenruotsalaisena hän pystyi katsomaan doku-
mentoimaansa kohdetta ulkopuolisen silmin.

Teollisuuden dokumentointikokoelman yhteisölli-
nen merkitys on kokoelman ainutlaatuisuudessa. Se on 

laajuudessaan ja yksityiskohtaisuudes-
saan merkityksellinen varkautelaisen 
kulttuuri-identiteetin ylläpitäjänä, yh-
teisön historian tallentajana. Tässä omi-
naisuudessaan Ekströmin kuvakokoel-
ma on Varkauden museoiden erittäin 
laajan valokuva-arkiston ydinkokoelma.

Ekströmin kokoelma on pääosin 
hyvässä kunnossa. Lasinegatiivit ovat 

Ekströmin jäljiltä alkuperäisissä puulaatikoissa. Osa 
negatiiveista kuitenkin vaatisi konservointia. Kokoel-
man ideaalitila olisi konservoituna paloturvallisessa 
kokoelmatilassa, jonka lämpötila ja kosteus olisivat 
säädettävissä. 

Ivar Ekströmin kuvakokoelma on pääosin digitoitu 
ja luetteloitu, joten sen käytettävyys on hyvä. Kokoel-
man laajuus ja ainutlaatuisuus Varkauden historian 
kuvaamana tarkoittaa sitä, että kokoelman kuvat ovat 
hyödynnettävissä sekä tutkimukseen että näyttelyihin 
ja julkaisuihin. Piipunjuurella.fi-tietokannan kautta 
kokoelma on myös pääosin saavutettavissa ja hyödyn-
nettävissä olosuhteista ja paikasta riippumatta.

P.S.JOSkuolen,jäljellejäämerkitysanalyysi.

Ivar Ekström 
on dokumentoinut 

Varkauden teollisen 
yhteisön rakentumista 

ainutlaatuisella 
tavalla. 
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Kuva Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma, Ivar Ekström, kuvankäsittely Hilkka Lehtimaa.
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Kuinkakohan paljon 
ostettiin vessapaperia 
niitä varten?
Merkityslausunto 1. 10. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄ MILLA SINIVUORI-HAKANEN

KOHTEEN OMISTAJA GÖSTA SERLACHIUKSEN TAIDESÄÄTIÖ/SER-

LACHIUS-MUSEOT

KESKEISINÄ LÄHTEINÄ MIKA TAHKIO, TRADE MARKETING MANA-

GER (2013 ASTI); METSÄ TISSUE LAHJOITUSKOKOELMAAN LIITTYVÄ 

ARKISTOAINEISTO, SERLACHIUS-MUSEOT; DEMI-LEHDEN NETTIKES-

KUSTELU OON VÄHÄN KATKERA KU EN IKINÄ SAANU SERLA-ORA-

VAA (11.–15. 7. 2014)

S ERLACHIUS-MUSEOIDEN esinekokoelmaan kuuluu 
Metsä Tissue Oyj:n myyntiosaston keräämä 
Serla- ja Lambi-keräilytuotekokoelma. Se si-
sältää pääsääntöisesti 2000-luvulla suunni-

teltuja, valmistettuja ja jaettuja pehmoleluja, joiden 
tarkoitus on ollut edistää Serla- ja Lambi-pehmopa-
perituotteiden myyntiä ja vahvistaa niiden brändejä. 
Merkitysanalyysissä niitä on tarkasteltu markkinoin-
tituotteina, keräilyn kohteina ja leluina.

Serla- ja Lambi-keräilypehmokokoelmalla on 
markkinointituotteina historiallista merkitystä. Se 
viestii kuluttajansuojalain kehityksestä 1900-luvun 
ja 2000-luvun taitteessa ja sen käytännön merkityk-
sestä markkinointikeinoihin. Vuonna 2001 voimaan 
tulleen muutoksen (1072/2000) joh-
dosta ns. kylkiäistuotteiden antami-
nen asiakkaille muuttui helpommaksi. 
Aiemmin kylkiäistuotteiden piti liittyä 
hyvin kiinteästi myytyyn tuotteeseen: 
pehmolelu vessapaperin keräilytuottee-
na ei olisi tullut kysymykseen. Kokonai-
suus kertoo myös brändäyksen merkityksestä ja kuinka 
sen vuoksi metsäteollisuusyhtiö on toiminut vaikutta-
valla volyymilla lelujen maahantuojana. Markkinoin-
tituotteina keräilypehmokokoelman objektit ovat 
autenttisia. Niiden ideointi ja käyttöhistoria ja -tavat 
tunnetaan.

Markkinoinnin kylkiäistuotteina keräilypehmot 
ovat harvinaisia siksi, että ne eivät ole pelkästään me-
nekinedistämistuotteita, vaan liittyvät selvästi myytä-
vän tuotteen brändiin. Niin ei läheskään aina ole vaan 
keräilytuotteet voivat olla – ja usein ovat – jonkin ai-
van toisen vahvan brändin tuotteita.  Sen sijaan leluina 

keräilytuotteet on hyvin tyypillisiä 2000-luvun alun 
pehmoeläimiä. Leluina niillä on myös paljon elämyk-
sellistä potentiaalia: lapsuuteen liittyvillä esineillä on 
usein voimakas nostalginen merkitys. 

Pehmokokoelma on kuntonsa ja kokoelmaan liit-
tyvän arkistomateriaalin puitteissa hyödynnettävissä 
ja käytettävissä sekä näyttelyihin että tutkimukseen. 
Serla-oravien ja Lambi-lampaiden voidaan ajatella 
olevan ideaalitilassa. Ne ilmentävät hyvin sitä, millai-
sia tuotteita Metsä Tissue on keräilykampanjoihinsa 
teettänyt ja millaisina ne ovat asiakkaille päätyneet. 
Nykytietämyksen mukaan objektit säilynevät melko 
muuttumattomina museosäilytyksessä. 

Kokoelman kulttuuriset merkitykset liittyvät ku-
luttamiseen. Se kertoo materialismista 
ja ihmisten suorastaan pakonomaisesta 
innokkuudesta saada ilmaista tavaraa. 
Eräässä nettikeskustelussa todetaan: 
”iskästä tuli ihan hullu serlamerkkien 
keräilijä ja sit kun me kasvettiin ni se 
jatkoi keräilyä ja lahjoitti oravia kum-

mitytöilleen”. Asiakkaat ovat joskus jopa leikanneet 
merkkejä myyntipaketista kaupassa ostamatta tuotetta 
lainkaan. Kokoelma liittyy myös perinteisiin ja netti-
kirpputoreihin: keräilymerkkejä myymällä on voitu 
muuttaa rahaksi hyödyke, jota itse ei tarvitse. Myös 
pehmoista itsestään on käyty kauppaa.

Kokoelma lähdeaineistoineen kuvastaa myös lasten 
(miksei aikuistenkin) pyrkimystä omistaa samanlai-
sia esineitä kuin muut, mihin ”hittilelujen” menestys 
yleisellä tasolla perustuu. Keräilypehmokokoelman 
voi ajatella ilmaisevan myös ainakin Suomessa hyvin 
toiminutta markkinointitapaa, jossa asiakas itse teke-

Kokoelman 
kulttuuriset merki-

tykset liittyvät 
kuluttamiseen.
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Kuva Teemu Källi.
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mällä – keräämällä merkkejä tai vaikkapa leikkaamalla 
alennuskupongin lehdestä – saavuttaa rahassa mitatta-
van hyödyn. Kokoelma liittyy löyhästi myös tehtaiden 
aiemmin suureen, nykyisin hiipuvaan merkitykseen 
teollisuuspaikkakuntien harrastustoiminnan tukijana: 
Serla-oravien jakelun alkumetreillä valtavan postitus-
työn apulaisiksi oli palkattu paikallisia partiolaisia, jot-
ka keräsivät työllään rahaa toimintaansa.

P.S.Enpäolisiuskonutnäinyllättyvänimaterialismis-
ta.Kiinnostaisitietää,onko(minkätahansailmaisen)
tavaranhyödyntämisentaustallasotienjälkeisenpu-
la-ajan tai 1990-luvun laman kaikuja vai puhdasta
ahneutta.Materiallaonkulttuurissammeedelleenhir-
vittävänsuuriarvo,vaikkatavaraaonjoriesaksiasti.
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Uniikki Eric Tigerstedt
Merkitysanalyysi 27. 11. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄ PIIA PIETARINEN 

KOHTEEN OMISTAJA TEKNIIKAN MUSEO

ANALYYSIN TEKEMISEEN OSALLISTUI TEKNIIKAN MUSEON KOKOEL-

MATIIMI: KIRSI OJALA, EMILIA VÄSTI JA EEVA SILTALA .

T IGERSTEDTIN SUKU lahjoitti keksijä Eric Magnus 
Campbell Tigerstedtin (1887–1925) kokoel-
man Yleisradiolle vuonna 1957. Tekniikan 
museon kiinnostus Tigerstedtin kokoelmaa 

kohtaan johti kokoelman aseman uudelleenarvioin-
tiin Yleisradion museossa 1970-luvun alkupuolella. 
Kokoelma luovutettiin Tigerstedtin suvun ja Yleisra-
dion yhteisellä päätöksellä, yleisradiotoimintaan kuu-
lumattomana, Tekniikan museoon vuonna 1977. E. M. 
C. Tigerstedtin kokoelma sisältää paitsi Tigers tedtin 
käyttämiä ja valmistamia esineitä myös valokuvia, 
henkilökohtaisia muistiinpanoja ja kirjeitä sekä kek-
sintöihin liittyviä patentteja ja muita asiakirjoja.

Tigerstedtin kokoelma on historiallisesti ja kult-
tuurisesti merkittävä. Sen esineet kytkeytyvät keskei-
sesti äänentallennus- ja äänentoistomenetelmien ke-
hittämisen pioneeriaikaan ja edustavat 
jopa sen terävintä kärkeä. Kokoelmasta 
löytyvät kaikki keskeiset varhaiset ää-
nentallennus- ja äänentoistolaitteet ja 
Tigerstedtin omia versioita niistä. Esi-
neisiin ja Tigerstedtin keksijänuraan 
kytkeytyy ajan merkkihenkilöitä, kuten 
Thomas Edison ja Valdemar Poulsen. 
Lisäksi Tigerstedtin henkilökohtainen 
elämä kuvastaa maailmanpolitiikan 
suuria murroksia ja niihin kytkeytyviä mullistavia 
tapahtumia, kuten ensimmäistä maailmansotaa ja 
Suomen sisällissotaa. Kokoelma heijastelee aikansa 
ideologioita, koulutusta ja tapakulttuuria ja on kieh-
tova osa teknologiaperintöä.

Tigerstedtin kokoelma on ainutlaatuinen. Merkit-
tävä osa kokoelman esineistä on erittäin harvinaisia, 
täysin uniikkeja ja käsin tehtyjä – esimerkkinä mainit-
takoon 1910- ja 1920-lukujen elektroniputket. Kokoel-
man esineet ovat noin sadan vuoden ikäisiä, mikä on 
Tekniikan museon kokoelmien näkökulmasta varsin 
kunnioitettava ikä. Esineet kuuluvatkin museomme 
varhaisimpiin.

Tekniikan museon muihin kokoelmiin verrattuna 
Tigerstedtin kokoelmassa on poikkeuksellisen suuri 
määrä Tigerstedtin henkilökohtaisia esineitä. Tämä 

on rikkaus, sillä esineet valottavat insinööri-keksijän 
persoonaa ja vaiherikasta elämää ja tarjoavat tarttuma-
pintaa Tigerstedtin ajatuksiin ja rakennelmiin. Kaikki 
kokoelman esineet ovat Eric Tigerstedtin käyttämiä, 
keksimiä tai valmistamia, joten on hienoa, että kokoel-
massa on aineistoa, jonka avulla päästään syventy-
mään tämän henkilön elämään.

Tigerstedtin kokoelma edustaa ennen kaikkea 
luovuutta, keksijyyttä, innovaatioita, äänentoiston 
ja -tallennuksen pioneeriaikaa. Kokoelman yhteisöl-
linen ja elämyksellinen merkitys syntyy juuri edellä 
mainituista teemoista. Kokoelma on erityisen tunnet-
tu ja arvostettu radiohistorian harrastajien ja radio-
amatöörien joukossa, pidetäänhän elektroniputkeen 
tehtyjä parannuksia usein Tigerstedtin keskeisimpänä 
keksintönä. Tigerstedtin keksinnöt koskettavat kuiten-

kin meitä kaikkia. Eniten hän ponnisteli 
meille arkipäiväisen asian, elokuvan 
esittämisen parissa. Myös halu olla yh-
teydessä toisiin ihmisiin, lähellä ja kau-
kana, oli vahvasti läsnä Tigerstedtin 
elämässä. Tigerstedt piti yhteyksiä niin 
puhelinlangoilla kuin radioaalloillakin 
jo hyvin nuorena; sosiaalisen median ja 
etäyhteydenpidon historia on pidempi 
kuin ensisilmäyksellä näyttää.

Tigerstedtin kokoelmaan kuuluvien objektien 
synty-, omistus- ja käyttöhistoria tunnetaan hyvin, 
ja Tigerstedtistä on kirjoitettu tietoja yhteen kokoava 
kirja. Kokoelman esineet ovat käsittääksemme alku-
peräisessä asussaan: käyttöesineissä näkyvät käytön 
jäljet. Kokoelmassa on kuitenkin myös joitakin sellai-
sia esineitä, joiden osalta esineen ideaalitila ei toteudu: 
teknisestä laitteesta puuttuu sen toimivuuden kannal-
ta keskeinen osa. Esineiden monivaiheinen historia - 
Tigerstedtin useat muutot sekä esineiden omistussuh-
teiden muutokset - tekee puutokset ymmärrettäviksi. 
Joissakin tapauksissa kyse voi olla myös alati kesken 
olevasta keksijän työstä, jossa komponentteja on 
mahdollisesti lainattu esineestä toiseen kulloisenkin 
tarpeen mukaan. Näin esineen voi puutteellisenakin 
nähdä edustavan ideaalitilaa. Sen toteennäyttäminen, 

Kokoelma heijastelee 
aikansa ideologioita, 

koulutusta ja 
tapakulttuuria ja 
on kiehtova osa 

teknologiaperintöä.
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Kuva Piia Pietarinen ja Emilia Västi, kuvankäsittely Timo Kilpeläinen.
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kummasta edellä mainitusta tapauksesta on kyse, on 
kuitenkin haastavaa.

Tigerstedtin kokoelman esineissä on ainesta mo-
neen: näyttelyn vetonaulaksi, tutkimusaineistoksi tai 
lähteeksi oppimateriaalin tuottamiseen. Kokoelman 
esineet ovat maltillisen kokoisia, pääasiassa ikäänsä 

nähden hyväkuntoisia (joskaan eivät aina täydellisiä) 
eikä niihin kohdistu sopimuksia. Esineiden konteks-
titiedot on juuri saatettu ajan tasalle ja tietoja voidaan 
tulevaisuudessa täydentää Eric Tigerstedtin kokoel-
maan kuuluvaa kirjeenvaihtoa tutkimalla.



   MERKIT YSANALY YSIMENETELMÄ • HENKILÖMUSEO ON MERKITYSTEN KOTI   39

Henkilömuseo on 
merkitysten koti
Merkityslausunto 12. 1. 2015

ANALYYSIN TEKIJÄ JOHANNA LEHTO-VAHTERA

LÄHTEINÄ LEHTO-VAHTERA, JOHANNA 1992-. AUGUST PYÖLNIITUN 

MUSEON PÄIVÄKIRJA; PAIMION KAUPUNKI, KULTTUURIPALVELUT. 
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A UGUST PYÖLNIITTU, ”PAIMION VIISAS”, (1887–
1979) oli pienviljelijä ja itseoppinut tiede-
mies ja ahkera kirjoittaja. Naimattoman 
Pyölniitun ja sisarten Idan ja Olgan koti 

Varsinais-Suomessa, Paimion Maljamäessä, päätyi 
heidän kuoltuaan Paimion kaupungille ja kohteesta 
tehtiin kotimuseo. August Pyölniitun museo, alueelle 
tyypillinen hirsirunkoinen paritupa, sijaitsee näky-
vällä paikalla peltojen ympäröimänä. Museo käsittää 
esinekokoelman (asuinhuoneiden esineistö 1800-lu-
vulta vuoteen 1974), arkistokokoelman (mm. aika-
kaus- ja sanomalehdet), kirjakokoelman (Pyölniitun 
kirjasto ja kirjaluettelot), valokuva-
kokoelman, lisäkokoelman (vuosina 
1991–2014 vastaanotettuja yksittäisiä, 
kokonaisuutta täydentäviä lahjoituk-
sia), Pyölniitun kirjallisen työn tulok-
sena syntyneen laajan käsikirjoitusko-
koelman, Pyölniitun yhdistystoiminnan seurauksena 
syntyneen asiakirjakokoelman sekä museon alkupe-
räisiä esineitä korvaavia sunbstituutteja.

August Pyölniitun museo on merkitysten ver-
kosto, joka kutoutuu yhteen sekä konkreettisista 
että abstrakteista merkityksistä. August Pyölniitun 
henkilöhistoriallinen museo kulttuuriperintökoh-
teena kokoelmineen ja August Pyölniitun henkilö-
muiston elämä lomittuvat toisiinsa, mutta ovat eril-
lisiä arvonmäärityskohteita. Museon tekemä tulkinta 
menneestä pohjautuu kokoelman erilaisten osien ris-

tiinlukemiseen ja sitä kautta kasvavaan metatietoon. 
August Pyölniitun museo edustaa henkilömuseoi-

ta, jotka ovat taloja täynnä merkityksiä, jotka lukkiu-
tuvat autiotaloiksi ellei ovia avata tutkimuksen avul-
la. Henkilömuseoiden määrä on maassamme arviolta 
runsaat sata, mutta pienet maaseudulla sijaitsevat koh-
teet ovat vähenemään päin. Paikallisesti tunnettujen 
henkilöiden kodeista tehdyt museot ovat harvinaisia. 
Analyysin kohteena oleva museo on kokoelmiltaan 
hyvin rikas – ja huolimatta kokoelmaprosessien pai-
koin heikosta dokumentoinnista – hyvin eheytensä 
säilyttänyt kohde. August Pyölniitun museossa kävi-

jää kohtaa kaksi arvomaailmaa: toinen 
niistä kuvastaa henkilömuseon pää-
henkilöiden elämää, perheen historiaa 
ja aikalaisuutta, toinen tutkimuksen 
siitä tekemiä tulkintoja. Nämä kaksi ta-
soa elävät August Pyölniitun museossa 

rinnakkain ja muodostavat edustavan henkilömuseo-
kokonaisuuden, jota voi luonnehtia sekä kolmiulottei-
seksi että moniulotteiseksi (museo)elämäkerraksi, jota 
voi ”lukea” moniaistisesti.

Näyttelykerronnan näkökulmasta henkilömuseo-
ta voi verrata interiööriin. Molemmissa tavoitteena on 
aito näkymä tilaan ja aikaan. Siinä missä interiööri on 
kompromissi ja usein yhdistelmä toisiinsa kuulumat-
tomista esineistä, on henkilömuseonäkymä ja -sisältö 
kirjaimellisesti kiinni aitoudessa: kaapeissa on jäljellä 
asukkaidensa jättämät tavarat ja myös intiimit eletyn 

August Pyölniitun 
museo on merkitysten 

verkosto.

http://www.pyolniittu.fi
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elämän merkit on säästetty. Henkilömuseossa yksilöl-
lisyys onkin aina suurempi arvo kuin yleispätevyys. 
August Pyölniitun museon merkittävimpiä arvoja on 
sen autenttisuus in situ. Kaikki perheen jäämistöstä 
syntyneet kokoelmat, esineet, asiakirjat ja tallenteet 
täydentävät kontekstitiedoillaan erottamattomasti 
toisiaan. Museo-objektit ovat käsitteellisellä tasolla 
läsnä sekä menneessä että nykyhetkessä. Museoinnin 
myötä tapahtuva väistämätön todellisuudesta irtaan-
tuminen on osa kulttuuriperintötyöhön kuuluvaa ai-
touspohdintaa: autenttisuus pyrkii pakenemaan kodin 
muuttuessa museoksi ja pyrkimys säilyttää on ainoa 
mitä voidaan tavoittaa.

Museokokonaisuutta voi kuvata eheäksi ja aidoksi, 
vaikka esineistöä ja asiakirjoja on tuhoutunut, kadon-
nut tai poistettu, ja talousrakennukset purettu. Aitou-
den kannalta keskeinen museoprosessi on ollut päätös 
jättää esineistö konservoimatta. Esineissä on kirjaimel-
lisesti Ida, Olga ja August Pyölniitun sormenjäljet ja 
heidän elämästään syntyneet kuluneisuudet heidän 
kotinsa kontekstissa. Aitoutta lisää kodille tyypillinen 
kerroksellisuus: monenikäisiä esineitä joille asukkaat 
ovat antaneet paikan. Tämän museon esineistö voisi 
olla myös jossain muussa kokoelmassa, mutta aivan 
erilaisessa merkityksessä. Museo-objektien merkitys 
tämän museon kokoelman sisällä ei ole lähtökohtaisen 
hierarkkinen: pieni ja arkinen, kulunut ja käyttämätön, 

Kuva Jari Nieminen.

taidokas ja kyhätty käsityö jne. voivat olla merkittäviä. 
Nämä merkitykset perustuvat niiden huomaamiseen. 

August Pyölniittu oli sivistyneen kansanmiehen 
malliesimerkki. Vaikka hän tunsi olevansa monissa ti-
lanteissa yksin ja hänen oli vaikea solmia tuttavuuksia, 
hänen polkunsa varrelle sattui monia tilanteita, jotka 
sitovat hänet yhteiskunnallisiin toimiin ja myös laa-
jemmin yhteiskuntaan. Niiden kautta kuvastuu mu-
seon historiallinen ja kulttuurinen merkitys. Kansan-
mies jolla on kynämiehen taidot ja matemaatikon aivot 
päätyi mukaan osuuskassan perustamisvaiheisiin, ja 
kun kylälle perustettiin kansakoulu, kuului Pyölniit-
tu sen johtokuntaan. Pyölniittu avusti maanmittaria, 
oli tienhoitokunnan sihteeri vuosikymmenet. Myös 
raittiusseura ja Kevolan työväenyhdistys saivat hä-
nestä aktiivijäsenen. Pyölniitun asema paikallisena 
merkkimiehenä muodostui vähitellen, toisaalta te-
kojen, toisaalta persoonan originelliuden myötä. Hän 
saavutti ”Paimion viisaan” statuksen jo elinaikanaan, 
vaikka kanssaihmiset eivät tarkalleen ottaen tienneet, 
mitä hänen henkinen elämäntyönsä sisälsi. 

Kodin muuttaminen museoksi kertoo voimak-
kaalla tavalla henkilön historiallisesta merkityksestä. 
Askel yhä vahvempaan merkityksellistämiseen otet-
tiin vuonna 1987, jolloin tuli kuluneeksi sata vuotta 
August Pyölniitun syntymästä. Paimion kulttuuri-
lautakunta päätti muistiinmerkitä henkilön reliefillä 
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Tähtihetket ja arki (Raili Mikkonen 1987). Pronssiteos 
kiinnitettiin museon pihassa olevaan luonnonkiveen.  

Laajempaa tunnettuutta Pyölniittu saavutti it-
seopiskelun tiellä. Vuonna 1920 hän hakeutui Kansan-
valistusseuran kirjeopiston ensimmäiseksi oppilaaksi 
ja sitä kautta seuran säännöllisesti muistamaksi henki-
löksi. Hän osallistui myös Tähtitieteellisen yhdistyk-
sen Ursan ja Eksaktisten tieteiden seuran toimintaan. 
Vielä tänä päivänä Turun yliopiston tähtitieteilijät 
muistavat professori Yrjö Väisälän kertomuksia mer-
killisestä pienviljelijästä. Eläkepäivinään Pyölniit-
tu toimi pitkään Pienviljelijäliiton tilintarkastajana. 
Tässä vaiheessa ikääntyvä, aina arkisesti pukeutunut 
Pyölniittu mukautui kunnioitettavaan herraseuraan ja 
alkoi käyttää pikkutakkia. 

Osuustoimintaliikkeen isä Hannes Gebhard kiin-
nostui Pyölniitusta 1920-luvulla ja tutustutti hänet 
myös Maila Talvioon. Gebhard kirjoitti myös pienvil-
jelijän sivistystä hämmästelevän kirjoituksen. Nämä 
edellä mainitut tapaukset ovat osa museon historiallis-
ta merkitystä, josta kertovat esineet ja asiakirjat ja joista 
museokävijöiden kanssa keskustellaan. Pyölniitun kir-
jasto on osa miehen merkitystä kulttuurivaikuttajana. 
Se oli omana aikanaan laajuudeltaan ai-
nutlaatuinen yksityinen kirjakokoelma, 
jonka merkitys on suorassa yhteydessä 
hänen omaan kirjalliseen tuotantoonsa.  

Henkilömuseossa menneisyyskä-
sitys kulminoituu käsityksiin päähen-
kilöistä. Ihmiset luovat kodin ja mu-
seoksi muutettu koti on samalla kuva 
menneisyyden ihmisistä. Minkälaisia August, Ida ja 
Olga Pyölniittu olivat silloin, kun elivät ja millaisia 
he ”ovat” nyt, ovat kaksi erillistä muuttujaa. August 
Pyölniitun museon kerronnassa pyritään sellaisiin 
painotuksiin, jotka todennäköisesti olisivat ristirii-
dattomia suhteessa päähenkilöiden elämänarvoihin. 
Museokerronta nojautuu kokoelmiin, tutkimukseen 
ja muistoihin, jotka tuottavat elämyksiä ja joita mu-
seokäyntien aikana kertyy jatkuvasti lisää. Pyölniitun 
museon kävijät viipyvät pitkään, museossa ihme-
tellään paljon, nautitaan tunnelmasta, kodista ja sen 
loputtomista yksityiskohdista ja tuoksuista. August 
Pyölniitun henkistä elämäntyötä tarkasteltaessa hä-
nen merkityksensä on keskiössä, mutta museotilassa 
kaikki sisarukset ovat läsnä. Esineistö tasapuolistaa 
kerrontaa perheenjäsenistä ja tuo näkyviin arkea, jos-
ta Pyölniittu ei kirjoittanut. Museon esinekokoelman 
ehdottomia huippuja on kirjasto, mutta myös suuri 
tupa nojatuoleineen on museotila, jossa voi yhdellä 
silmäyksellä nähdä paljon elämää – enemmän kuin 
mikään museonäyttely voi toteuttaa. 

Kuten kaikkien myös Pyölniittujen elämään kuului 
vaikeita vaiheita ja ristiriitoja. Museo itsessään ei ker-
ro niistä, mutta ne tulevat vastaan August Pyölniitun 

kirjoituksissa, muistitiedon välityksellä ja keskuste-
luissa kävijöiden kanssa. Museota hoitavat ihmiset 
valitsevat sen, mitä tietoa kerrotaan ja missä kulkevat 
yksityisyyden rajat. Opastuksilla ei painoteta intii-
mejä kokemuksia. Sen sijaan kirjoissa Järkevä toivo ja 
Näkyviin tuleminen ne tulevat esiin. Olga Pyölniitun 
kuolema on traumaattisuudessaan merkittävä muisto, 
joka liittyy Pyölniittujen museoituun kotiin, tiettyyn 
huoneeseen ja jopa joihinkin esineisiin. Tapahtumaa 
ei voi pyyhkiä pois ja se on joillekin kävijöille elämys, 
vaikea muisto, joka elää monen mielessä. Elokuussa 
1976 Pajapeltoon tunkeuduttiin ja kotona kunnallisko-
dista käymässä ollut Olga sai surmansa. Monille se on 
ensimmäinen asia, joka muistuu Pyölniituista mieleen 
ja josta he haluavat museossa puhua. 

August Pyölniitun käsikirjoitusjäämistö muodos-
taa järjestettynä muutaman hyllymetrin kokoisen ko-
koelman. Se on suuruudeltaan laajimpia 1800-luvulla 
syntyneiden kansanmiesten tai -naisten kirjoituksia. 
Pelkästään päiväkirjan sivuja on yli tuhat. Päiväkirjan 
Imönöp väapo (Elämän työni) merkitys arkistoko-
koelmassa on avain kaikkeen muuhun. Käsikirjoituk-
set, joiden pääkäyttäjä museo on, luovat museon sisäl-

lön ja selityksen. Ilman käsikirjoituksia 
museon sisällöllinen arvo olisi nopeasti 
katoava. Erilaisten aineistojen, käsikir-
joitusten, kokoelmatietojen, muistitie-
don ja dokumenttien, yhdistäminen on 
ollut hedelmällinen tapa tutkia. Museon 
kokoelmat eivät kartu, mutta muistitie-
to karttuu, kunnes aikalaismuistot lop-

puvat. Muiden kokoelmien konteksti sitoutuu tiiviisti 
käsikirjoituksiin ja asiakirjakokoelmaan, vaikka sisar-
ten historia näkyykin enemmän esineistössä ja kodin 
hengessä kuin on mistään luettavissa. Kokoelmien 
parissa tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on koota 
erilaisten lähteiden tarjoama tieto yhteen, analysoida, 
pitää ymmärrettävänä ja saavutettavana museon yti-
men muodostama, henkilöhistoriallisen mikrotason 
kertomus. 

August Pyölniitun käsikirjoituskokoelman sisältö 
on monipuolinen ja sen käytettävyys on huomatta-
vasti elämäkerrallista merkitystä laajempi. Pyölniitun 
laaja esseesarjakokonaisuus yhdistettynä siihen mitä 
lähteitä kirjoittajalla on ollut käytössään antaa kuvan 
mm. luonnontieteen popularisoinnista ja tulkinnois-
ta, terveys- ja siveellisyyskäsitysten muuttumisesta ja 
niiden sidoksista kansansivistyksen ilmenemismuo-
toihin. Unipäiväkirja on kiinnostava aineisto sellaise-
naan kuten myös kirjallisuusarvostelut tai ikiliikku-
jakeksinnön kehittämisestä syntynyt aineisto. Pyöl-
niitun aktiivinen rooli yhdistystoiminnassa näkyy 
asiakirja-aineistossa, jota Pyölniittu on säilyttänyt. 
Kaikkiaan August Pyölniitun käsikirjoituskokoelma 
ja muu arkistoaineisto on saatavilla ja käytettävissä 

Henkilömuseossa 
menneisyyskäsitys 
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käsityksiin 

päähenkilöistä. 
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Paimion kotiseutuarkistossa. August Pyölniitun mu-
seon kokoelmien ensisijaisia käyttäjiä on hyvin vähän. 
Toisaalta sekundaariset kokoelmien käyttäjät, kuten 
julkaistujen käsikirjoitusten lukijat hyötyvät ja edis-
tävät samalla museon asemaa.

Ehkä tärkein syy pohtia tämän museokohteen mer-
kitystä on yhteisö, jossa museo toimii ja jonka men-
neisyydestä ja tulevaisuudesta se osaltaan kertoo. Yh-
teisön muodostavat naapurit, kyläläiset, paimiolaiset, 
Pyölniittujen kasvattipojan lapset, Ida Pyölniitun py-
häkoulun oppilaat, August Pyölniitun tavanneet hen-
kilöt ja kaikki museon kävijät. Museon yhteisö säilyy 
olemassa vain, jos museo on saavutettavissa. Olen itse-
kin osa tätä yhteisöä, mutta myös sen ulkopuolella. Yh-
distetty tutkijan ja museonhoitajan rooli on kolmikan-
tainen: käytännön museologinen eli museografinen, 
ilmiökeskeisen museologinen ja henkilökohtainen. 

Tehtäväni on huolehtia, että museo pysyy kunnossa 
ja on avoinna säännöllisesti ja saa happea yleisöstään. 
Samaan aikaan roolini on kartuttaa tietosisältöjä ja teh-
dä museo sisällöllisesti saavutettavaksi ja tunnetuksi.

August Pyölniittu oli hänet tunteneille ihmisille 
Aku tai Aaku. Myös minulle hän on tekstiensä kautta 
Aku. Kun käyn ”Pyölniitussa”, joksi museota kutsun, 
koen aina meneväni kylään Akun, Idan ja Olgan luok-
se, sanon tullessani päivää ja lähtiessäni näkemiin. He 
eivät elä, mutta tunnen heitä kohtaan ystävyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta. Heidän sormenjälkensä ovat jo-
kaisessa museoesineessä. Omiani ei niihin valkoisten 
käsineiden vuoksi synny… 

P.S.Akunsanoin:”Kirjatietoeiriitäjospuuttuusävel-
korvaa.”
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Hirviömäinen aikamatka  
Merkityslausunto 4. 11. 2014

ANALYYSIN TEKIJÄ SARI JANTUNEN. 

MIELIPITEENSÄ AIHEESEEN OVAT TARJONNEET THE OTHER SIDE OF 

LORDI – TOINEN TOTUUS -NÄYTTELYN KESÄLLÄ 2014 SAVONLIN-

NAAN IDEOINUT JA TOTEUTTANUT OSMO HARTIKAINEN, LORDI-YH-

TYEEN KITARISTI JA AMEN-HAHMON SISIN JUSSI SYDÄNMAA, SEKÄ 

MONET KOLLEGAT JA TUTTAVAT, JOIDEN KANSSA ON ANALYYSIN 

INNOITTAMANA KÄYTY LORDI-AIHEISIA KESKUSTELUJA. 

M ERKITYSANALYYSIKOHTEINA ovat Lordi-yh-
tyeen keulahahmon, ylimaalliset voimat 
omaavan peikon ja demonin jälkeläisen 
Mr. Lordin sekä zombimuumion, kitaris-

ti Amenin esiintymisasut vuosilta 2006–2008. Tomi 
Putaansuu on valmistanut asut loppuvuodesta 2005 
seuraavana keväänä ilmestynyttä albumia The Arocka-
lypse varten. 

Puvut edustavat laadukkaita käsityötuotteita, kau-
hugenrestä inspiraationsa ammentavia rockteatterin 
asuja sekä yhtyeen poikkitaiteellista ja omaperäistä 
tapaa tehdä työtä ja toimia musiikin ammattilaisina. 
Suurelle osalle suomalaisia, ja miljoonille eurooppa-
laisille, puvut edustavat myös tärkeää ja ikimuistoista, 
itsetuntoa nostattanutta hetkeä, jolloin Suomi vihdoin 
45 vuoden ja 40 käydyn kisan jälkeen vuonna 2006 
saavutti himoitun voiton Eurovision laulukilpailussa.     

Ristiriitaisin tuntein Suomen edus-
tajaksi Euroviisuihin lähetetyn hir-
viöbändin puvut ovat uniikkeja ja au-
tenttisia esiintymisasuja, joille ei maa-
ilmankaan mittakaavassa löydä täyttä 
vastaavuutta. Käsityönä valmistetut, 
tekstiili- ja vaatesuunnittelua sekä kuvanveistoa luo-
vasti yhdistelevät asut rakentuvat tekstiilipohjan pääl-
le lateksista muotoilluista, hahmojen olemukseen ja 
luonteeseen viittaavista taidokkaista yksityiskohdis-
ta, jotka on viimeistelty käsin maalaamalla ja raskaan 
rockmusiikin henkeen sopivilla metallitehosteilla. 
Puvut ovat esteettisesti elämyksellisiä: Asujen suuri 
koko, rikkaat yksityiskohdat, tummanpuhuvuus ja tar-
koituksellinen rumuus saavat ihmiset ne kohdatessaan 
omista intresseistään ja maailmankatsomuksestaan 
riippuen hengähtämään joko ihastuksesta tai pelosta, 
joskus yhtäaikaisesti molemmista. 

Asujen oivaltaminen juuri niiksi aidoiksi puvuiksi, 
joita yhtye käytti Ateenassa 2006, herättää myös se-
kä älyllisiä että nostalgisia elämyksiä. Suomalaisittain 
historialliseen ja kulttuurista merkitystä omaavaan ta-
pahtumaan liittyvät muistot ovat useimpien mielissä 

positiivisia ja lämpimiä, niissä yhdistyvät ystävyys, 
yhteisöllisyys ja hauskanpito. Asiaan liittyy myös 
kat keransuloista kansallista ylpeyttä: Suuren media-
kohun ja osin kitkerienkin mielipiteiden siivittämänä 
kilpailuun lähteneiden ja voittoisiksi osoittautuneiden 
muusikoiden saavutus nosti nämä hetkellisesti ympäri 
maata juhlituiksi sankareiksi, mutta esiintymistyylin 
tai musiikkigenren vastustajien mieliharmiksi myös 
ikuisesti kansallisen onnistujakuvaston kärkipaikalle. 
Lordi – Tomi Putaansuun henkilökohtaisista kiinnos-
tuksenaiheista jo pikkupoikana alkunsa saanut poik-
kitaiteellinen projekti, jota on ystävien tuella ja omiin 
unelmiin uskoen viety eteenpäin pitkäjännitteisesti 
ja periksiantamattomasti – sai lopulta julkisen tun-
nustuksen itseltään Suomen tasavallan presidentiltä 
tämän viitatessa bändiin viisuvoittojuhlissa sanoilla 
”suomalaista laatutyötä”.   

Nämä puvut ovat Lordin historias-
sa järjestyksessään kolmannet esiin-
tymisasut. Muihin yhtyeen pukuihin 
verrattuna moninkertaisesti, sadoissa 
erilaisissa työtilaisuuksissa hikisistä 
keikoista valokuvaussessioihin ja mark-

kinointitapahtumiin, käytetyt ja kahdeksan vuoden 
ikäiset puvut kärsivät nyt värin haalistumisesta, me-
talliosien hapettumisesta ja kumimateriaalin kovet-
tumisesta ja irtoilusta. Materiaalin muutokset ovat 
odotettavia ja hyväksyttäviä, mutta suhteessa käyt-
töön myös vähäisiä, mikä kertoo asujen laadukkaasta 
valmistuksesta ja huolellisesta ylläpidosta. Puvuissa 
näkyvät elämän jäljet kertovat tehdystä työstä, ja sik-
si asujen voidaan katsoa olevan ideaalitilassaan juuri 
tällaisena, hieman kuluneina, mutta vielä kuntonsa 
puolesta jonkin aikaa esimerkiksi näyttelykäytössä 
hyödynnettävinä. 

Mr. Lordin ja Amenin puvuilla – kuten millä tahan-
sa yhtyeen käyttämillä, visuaalisesti hätkähdyttävillä 
ja toteutuksellisesti taidokkailla esiintymisasuilla – 
on potentiaalia toimia porttina, jonka kautta pukujen 
näkijä ja kokija pääsee astumaan sisään sekä kuvit-

Puvuissa näkyvät 
elämän jäljet kertovat 

tehdystä työstä.
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teellisten superhirviöiden kauhufantasiamaailmaan 
että tutustumaan todellisen Lordi-yhtyeen tarinaan ja 
musiikkiin. Juuri näillä vuosien 2006–2008 puvuilla 
on lisäksi erityiskyky avata tie henkilökohtaiselle, nos-
talgiselle aikamatkalle toukokuuhun 2006. Hetkeen, 
jolloin saattoi mahdollisista aiemmista epäilevistä aja-
tuksistaan huolimatta ottaa osaa yhteiseen juhlaan ja 
todeta, että kiitos Lordin, juuri tänään on suuri ilo olla 
suomalainen!  

P.S.Jokaisenobjektintakaalöytyyihminen:suunnit-
telija,valmistaja,käyttäjä,jopamuseoija.Jajokaisen

ihmisen takana on joukko muita ihmisiä: sukulaisia,
ystäviä, rakkaita, ihailijoita. Tämä voi toisaalta hel-
pottaaanalyysintekemistä,sillämerkityksellistämi-
sen kannalta relevantteja henkilölähteitä on enem-
mänkuinaluksisaattaisinäyttää.Toisaaltasemyös
haastaaanalyysintekijää:tulkittavaobjektisaattaa
ihmistenmielissäassosioituavoimallisestisiihenvä-
littömästiliittyväänhenkilöön,eikäanalyysintulkin-
taaosataerottaahenkilönarvioinnista.Analysoijan
onsiissyytätehdäjailmaistaobjektiakoskevatulkin-
tansarehellisestimuttamyöstiettyähienotunteisuut-
tanoudattaen.
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Lyylin puuloota
Merkitysanalyysi 14. 11. 2014 

ANALYYSIN TEKIJÄ JA KOHTEEN OMISTAJA LEENA PAASKOSKI 

ANALYYSINÄKÖKULMINA HENKILÖHISTORIA, MUISTOARVO, 

KÄYTTÖARVO

LÄHTEENÄ ”LYYLIN” YKSITYISARKISTO JA KIRJALLISUUS

A NALYYSIKOHDE ON intarsiakuvioitu lakattu 
kannellinen puinen lipas, kooltaan noin 
30 cm x 20 cm x 12 cm. Lippaan kannen ko-
risteaiheet ovat aurinko, kasvit ja olympia-

renkaat. Pohjavanerissa erottuu hämärästi lyijykynällä 
merkitty mahdollisesti numero 50, epäselvä merkintä 
sekä - - tila, mahdollisesti Laitila. Lipas on sisältä ver-
hoiltu punaruskealla kiiltävällä kankaalla. Lippaassa 
on pienelle paperinpalalle kirjoitettu testamentti.

”Testamentti
Minä [Lyyli] Ilmoitan viimeisen tahtoni olevan Että 
tämän puulootan saa kuolemani jälkeen Eila.
Pahtajalla 15.4.-65
Todistan että [Lyyli] jonka hyvin tunnen, on testa-
mentin tehdessään täysissä sielun ja ruumiin voimissa! 
15.4.-65 Ida
[Lyyli]
Todistavat: Annikki S[- -] 
Matkasihteeri, Rovaniemi, Pahtaja”

Olen perinyt lippaan sukulaistädiltäni 
Lyyliltä (pseudonyymi). Lipas päätyi 
muun koti-irtaimiston mukana minulle 
Lyylin kuoltua vuonna 2005, mutta en 
voi varmuudella muistaa, missä se hä-
nen kotonaan sijaitsi tai mitä se sisälsi. Se liittyy jolla-
kin tapaa Lyylin elämään. Lippaassa on myös minulle 
helmikuussa 2005 osoitettu kirje, jossa äitini toteaa, 
että testamentissa mainittu Eila on kuollut jo 1970-lu-
vulla, eikä lipasta siten voi enää hänelle toimittaa. Tar-
kastelen lipasta henkilöhistoriallisesta näkökulmasta 
kiinnittäen huomiota erityisesti lippaan muisto- ja 
käyttöarvoon.

Lyyli oli yksi lapsuuteni monista vanhoista naimat-
tomista tädeistä, luontoa ja vaatimatonta elämää rakas-
tava, enemmän miesten kuin naisten töihin suuntau-
tunut, uskonnollinen ja melko karu ihminen.  Hän oli 
ison pohjoispohjalaisen maalaistalon nuorin tytär, 
syntynyt vuonna 1915. Lyyli oli sisaruksista ainoa, 
joka jätti lapsuuskotinsa ja hankki elantonsa muissa 
ammateissa. Hän valmistui Kuopion Tietopuolisesta 

Meijerikoulusta 1937 ja teki meijerikön töitä useilla 
paikkakunnilla. Sodan päätyttyä hän aloitti uuden 
uran huoltoalan tehtävissä. Työpaikat ja paikkakunnat 
vaihtuivat usein: Lyyli työskenteli Pohjolan poikako-
dissa Muhoksella 1945–1946, naisvartijana Helsin-
gin kaupungin Tervalammin työlaitoksessa Vihdissä 
1946–1947, naisirtolaisten vartijana Länsi-Suomen 
työlaitoksessa Punkalaitumella 1947–1948, Helsin-
gin Seurakuntien Huoltokeskuksen naisten suojako-
din johtajattaren apulaisena Helsingissä 1948−1949, 
ohjaajana Helsingin Diakonissalaitoksen Vajaamie-
lishoitolassa Rinnekodissa Skogbyn tilalla Espoossa 
1949–1951 ja hoitajana Pohjolan työlaitoksessa Ruu-
kissa 1951–1953. Vuodet 1953–1963 Lyyli työskenteli 
ilmeisesti kotitilallaan. Vuodet 1963–1973 hän työs-
kenteli Kansan Raamattuseuran leirikeskuksen talon-
miehenä Pohjois-Suomessa.

Lipas on autenttinen, Lyylin (1915–2005) henki-
löhistoriaan liittyvä muisto-, koris-
te- ja käyttöesine. Lippaassa on ehkä 
säilytetty ompelutarvikkeita, valo-
kuvia, kirjeitä tai koruja. Lippaalla on 
muistoesineenä ainakin kahdenlaista 
muistoarvoa. Se muistuttaa tekijästään 
tai hankkimisajankohdastaan ja sen ta-
pahtumista ja tapahtumapaikoista, ku-

ten kodin irtaimistot yleensäkin. Lippaan sisältämä 
testamentti muistuttaa myös ystävästä, jolle lipas oli 
testamentattu ja joka ehti kuolla ennen testamentin 
tekijää, ja ehkä myös mukavista ajoista 1960-luvulla 
ystävien kanssa. Vuonna 2005 lipas siirtyi perintönä 
minulle. Olen pitänyt siinä ompelutarvikkeita ja säi-
lyttänyt sen muistona Lyylistä, tämän elämäntarinasta 
ja suvusta. Muistona lippaalla on ollut merkityksiä siis 
ennen kaikkea Lyylille itselleen, mutta myöhemmin 
toisella tapaa myös minulle ja suvulleni. 

Pohjoispohjalaisen maalaistalon naimaton tytär 
Lyyli työskenteli sotien jälkeen monenlaisissa sosi-
aali- ja huoltoalan tehtävissä eri puolilla Suomea, ja 
esineellä on todennäköinen yhteys hänen tuolloisiin 
sosiaalisiin suhteisiinsa. Jos kotimaassa järjestettävät 
olympialaiset innoittivat lippaan tekijää koristeaihei-

Lippaan elämykselliset 
merkitykset perus-
tuvat ainoastaan 
mahdollisiin tari-

noihin ja tulkintoihin. 
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den valinnassa, esineen voi ajoittaa joko vuosiin 1938–
1940 (Helsingin suunnitellut olympialaiset 1940), 
jolloin Lyyli toimi meijerikkönä Sysmässä, tai vuosiin 
1947–1952 (Helsingin olympialaiset 1952), jolloin hän 
työskenteli ensin Länsi-Suomen työlaitoksessa Punka-
laitumella, sitten Helsingin Seurakuntien Huoltokes-
kuksen naisten suojakodissa, Diakonissalaitoksen Va-
jaamielishoitolassa Rinnekodissa ja lopuksi Pohjolan 
työlaitoksessa Ruukissa. 1940–1950-luku – ja ehkäpä 
vielä juuri 1950-luvun alku, jolloin olympialaisvalmis-
telut olivat yhä enemmän esillä – vaikuttaa ajoituksena 
uskottavammalta.  Myös lippaan pohjaan lyijykynällä 
merkitty (epävarma) numero 50 voi viitata valmis-
tusvuoteen. Lippaan valmistaja voisi olla esimerkiksi 
joku Pohjolan työlaitoksen asukas, joka on antanut tai 
myynyt lippaan siellä tuolloin (1951–1953) hoitajana 
työskennelleelle Lyylille.

Lipas ei sinällään sisustus-, koriste- ja käyttöesinee-
nä ole paras sotienjälkeisen arjen ja jälleenrakennuksen 
todellisuuden kuvaaja, mutta mikäli se liittyy Lyylin 
työuraan, se voi välittää paitsi hänelle henkilökohtaisia 
merkityksiä, kertoa myös laajemmin yhteiskunnalli-

sesta tilanteesta, ihmisten kohtaloista, unelmista ja 
toiveista. Nämä kontekstit jäävät kuitenkin arvailujen 
varaan, joten lippaan elämykselliset merkitykset pe-
rustuvat ainoastaan mahdollisiin tarinoihin ja tulkin-
toihin. Sisustus-, koriste- ja käyttöesineenä lipas voi 
kuvata sotienjälkeistä elämää, mutta yleisellä tasolla 
sillä ei ole suurta historiallista ja kulttuurista merki-
tystä. Lippaan kunto ei ole ristiriidassa sille käyttö- ja 
muistoesineenä valitun ideaalitilan kanssa. Lipas on 
hyödynnettävissä sen alkuperäisessä tarkoituksessa 
(säilytysfunktio, muistoarvo) ja koska se on edelleen 
suvun hallussa, sillä on elävää yhteisöllistä merkitystä 
suvun historian kantajana ja tarinoiden välittäjänä.

P.S.Ymmärtääksemmeinhimillistäkulttuuriameidän
onperehdyttävä,kerättävätietoa,tutkittava,vertail-
tava, hahmotettava kokonaisuuksia, avattava uusia
näkökulmia, liitettävä yksittäisiä kulttuurin ilmauk-
sia konteksteihinsa ja tulkittava niiden merkityksiä.
Lippaananalyysissakriteerittoimivathyvinjuurinä-
kökulmienavaajinajatutkimuskysymystenherättäji-
näyhälaajempiinkonteksteihin.Lippaantäsmällinen
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historiajasenkantamatjavälittämätmerkityksetja
muistot eivät kuitenkaan ole enää varmuudella löy-
dettävissä.NiitävoijäljittääLyylinelämäntarinaaja
lähteitä tulkitsemalla tiettyyn pisteeseen asti, mutta
senjälkeenkaikkiontulkintaa,arvailuajamahdollis-
tentarinoidenkertomista.Museossamerkitysanalyy-
simenetelmän tulkinnallisuus synnyttääkin helposti
kysymyksen objektiivisuudesta, subjektiivisuudesta,
totuudestajaoikeastatulkinnasta.Tulkinnallisuuden
jasubjektiivisuudenvieroksuminenonmielestänikui-

tenkinristiriidassamuseoissasäilytetynkulttuuripe-
rinnön,inhimillisenelämänilmausten,ihmistenkoke-
mustenjakulttuuristenmerkitystenluonteenkanssa.
Kulttuuriperinnönparissameilläonoikeusmyöshen-
kilökohtaisiin tulkintoihin, elämyksiin ja assosiaati-
oihin. Minut Lyylin puuloota johdatti mahdollisten
tarinoidensa kautta pohtimaan monia kiinnostavia
asioita.Setoimivälittäjänä,siltanamenneisyydenja
nykyisyyden,asioidenjamerkitystenvälillä.
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Kekseliäs Curta
Merkityslausunto 11. 9. 2014 

ANALYYSIN TEKIJÄ AMANUENSSI SARI JANTUNEN, 

LUSTO – SUOMEN METSÄMUSEO 

L USTON MUSEOESINEKOKOELMAAN kuuluva Curta 
(E93089:543) on pienikokoinen mekaani-
nen laskukone. Tällä käsilaskimella voidaan 
suorittaa kymmenjärjestelmässä yhteen- ja 

vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja sekä muita 
funktioita, jotka voidaan muuntaa tai likiarvoistaa 
(estimoida) edellä mainituiksi laskutehtäviksi. Las-
kukone perustuu sylinterimuotoiseksi rakennettuun 
yhteen/vähennys-rumpulaskuriin. Curta-laskimia 
on kahta päätyyppiä: tyyppiä I valmistettiin noin 
80000 kappaletta vuosien 1948-1970 välisenä aika-
na. Tyypin II laskinta puolestaan noin 70000 kappa-
letta vuodesta 1954 vuoteen 1970. Laskimen suun-
nitteli toisen maailmasodan aikaan Curt Herzstark ja 
se valmistettiin Liechtensteinissä Contina AG Mau-
ren -yrityksessä vuonna 1951 tai 1952 (sarjanumero 
18273). 

Luston kokoelmissa oleva Curta on ehdottomasti 
autenttinen, 1950-luvun alussa valmistettu hienome-
kaaninen laskukone. Siitä kertovat sen toimintatapa, 
koko, muoto, materiaalit sekä laitteen 
pohjaan tehdyt valmistajan merkinnät, 
joista kaikista löytyy tietoa moninaisis-
ta laitteen synty- ja valmistushistoriasta 
kertovista (kirjallisista) lähteistä. Sarja-
tuotantoisena laitteena tämän Curtan 
provenienssin voidaan katsoa olevan 
riittävän hyvin tunnettu siihen hetkeen 
saakka, kun se valmiina laitteena aloit-
ti matkansa kohti maksavia asiakkaita. 
Ja juuri siltä Luston Curta näyttääkin, 
se on erittäin hyväkuntoinen ja toimiva, kuin juuri 
valmistettu ja käyttämätön laite. Curta-harrastajien ja 
keräilijöiden kannalta esineen tulkittaisiin todennä-
köisesti olevan siksi ideaalitilassaan.  

Luston Curta edustaa vaikuttavasti laskinmallin 
1-tyyppiä: Siinä on laitteelle tunnusomainen, nor-
maalista poikkeavasti vastapäivään suljettava kote-
lo, sen liukunupit ovat litteät ja kulmikkaat toisin 
kuin harvalukuisimmissa ensimmäisissä versioissa, 
joissa ne ovat pienet ja pyöreät, ja kammen alaosa on 
muotoiltu pyöreäksi toisin kuin myöhemmissä ver-
sioissa, joissa se on litteä. Se on siis tavanomainen 
ja tunnistettava ko. laskintyypin alkupään tuotan-
non esimerkki. Tyyppinsä edustajana tämä Curta on 
osa hienomekaanisten laitteiden, laskukoneiden ja 

teknisten innovaatioiden viiteryhmää ja liittyy sitä 
kautta alan harrastajien, tutkijoiden ja keräilijöiden 
ylläpitämään maailmanlaajuiseen alakulttuuriin, jo-
ta voidaan kenties pitää jopa jonkinlaisena, pääosin 
virtuaalisesti operoivana yhteisönä. Curta-harrasta-
jien mielestä laite on epäilemättä myös historialli-
sesti merkityksellinen, onhan se laskinalan kehitystä 
koon, muodon ja toimintamekanismin kautta aivan 
uuteen suuntaan vienyt ensimmäinen todellinen 
”taskulaskin”, joka vapautti laskimen käyttäjät – ku-
ten ralliautoilijat, jotka hyödynsivät laitetta laskies-
saan tiettyyn matkaan tietyllä nopeudella kuluvaa 
kilpa-aikaa tai metsämatematiikkaa työssään käyt-
tävät metsänarvioijat – työskentelemään toimiston 
ja siellä olevien työvälineiden rajoitusten kahlehti-
matta. Curtan suunnittelu- ja kehitystyö on myös 
vahvasti sidoksissa Eurooppaa koetelleeseen toiseen 
maailmansotaan ja edelleen jälleenrakennuskauden 
teollistumiseen. Laitteen seikkailuntäyteinen synty-
historia natseineen, keskitysleireineen ja Liechtens-

teinin prinsseineen on omiaan kasvat-
tamaan tunnetta sen historiallisesta 
merkityksestä.

Curta-laskin on pienestä koostaan 
huolimatta täynnä potentiaalia toimia 
mitä erilaisimpien tyyppien, ryhmien, 
luokkien tai ideoiden edustajana. Sen 
voi esimerkiksi katsoa edustavan mo-
nimutkaisen, moniosaisen ja hienos-
tuneen rakenteensa ja toimintatapansa 
vuoksi hienomekaanisia laitteita ja ole-

van esimerkki mekaniikan perinteeseen nojaavasta 
teknisestä innovaatiosta. Se voi edustaa yleensä tas-
kulaskimia tai mekaanisia laskinkoneita, mutta voi-
daan nähdä myös onnistuneesti asiakaslähtöisesti 
suunniteltuna ja hyvin muotoiltuna esineenä, joka ei 
välttämättä ulkonäkönsä, muotonsa, kokonsa ja ma-
teriaaliensa puolesta ensikatseella paljasta todellista 
luonnettaan tai käyttötarkoitustaan mutta herättää 
kokemuksen huolellisesti valmistetusta ja toimivas-
ta, elämyksellisestä esineestä. Käyttäjät kuvailevatkin 
Curtaa esteettisin ja moniaistisin ilmauksin ”taktii-
lisesti tyydyttäväksi” ja kauniiksi, ja sen kerrotaan 
vaivattomasti liikkuvien ja paikalleen asettuessaan 
hieman ”niiaavien” liukunuppien, pehmeästi kierty-
vän kammen ja helposti paikalleen napsahtavien nu-

Curta-laskin on 
pienestä koostaan 
huolimatta täynnä 
potentiaalia toimia 
mitä erilaisimpien 
tyyppien, ryhmien, 

luokkien tai ideoiden 
edustajana. 
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meroiden yhteisvaikutuksesta suorastaan ”kehräävän” 
laskentaa suoritettaessa. Curtan hienomekaaninen 
kekseliäisyys sekä monipuolinen ja sujuva toimivuus 
herättävät asiantuntijoissa myös älyllisiä elämyksiä. 
Laitteesta on puhuttu mm. teknologisena ihmeenä, 

kaikkien aikojen kekseliäimpänä laskukoneena sekä 
sivilisaatiomme kallisarvoisimpana aarteena.

P.S.Eioleolemassakulttuurinilmausta,johoneiliittyi-
simerkityksiä.Nepitäävainetsiäjalöytää.
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