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Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa                   

Tämä julkaisu sai alkunsa keväällä 2013 kun Pirkanmaan Maakuntamuseon 
rakennustutkija Hannele Kuitunen otti yhteyttä Tampereen teknillisen 
yliopiston arkkitehtuurin historian oppituoliin ja siellä professori Olli-
Paavo Koposeen. Oppituolillemme tarjoutui harvinainen tilaisuus päästä 
toteuttamaan yhden Tampereen mielenkiintoisimman rakennuksen 
dokumentointia. 

Tamperelainen merkkirakennus, Näsilinna, oli muutosten edessä 
ja rakennuksen kunnostussuunnittelu oli viimeinkin käynnistetty. 
Kunnostuksen tueksi tarvittiin selvitysaineistoa rakennuksen 
ominaispiirteistä ja arvoista. Tarvetta oli myös tallentaa muistiin 
mittavia muutostöitä edeltävä tilanne; rakennus siinä asussaan kuin 
se pitkän museohistoriansa jälkeen oli. Rakennustutkija Hannele 
Kuitusen yhteydenotto muotoutui dokumentointikurssiksi, jonka 
tavoitteeksi asetettiin aiemmin tehdyn, yleispiirteisen dokumentoinnin 
täydentäminen syvällisemmillä, teemakohtaisilla tarkasteluilla.  

Opetushenkilökunnan suunnalta innostuneisuutta varjosti vain huoli 
aikataulun tiukkuudesta. Onnistuisimmeko saamaan ajoissa kasaan 
sisällöllisesti kiinnostavan kurssin sekä riittävän määrän kiinnostuneita 
opiskelijoita? Kevätlukukausi oli jo suunniteltu ja edennyt pitkälle, ja 
kuvittelimme sen loppuvan kevään tenttiviikkoihin kuten tavallisestikin. 
Sopiva ajankohta intensiivikurssille löytyi kuitenkin tenttiviikon jälkeisiltä 
kahdelta viikolta.

Muutenkin huolemme osoittautuivat turhiksi, kun jo alustava 
sähköpostiviesti kurssista sai opiskelijoilta kiinnostuneita vastauksia. 
Kun myös kaikki vierailuluennoitsijoiksi pyydetyt Näsilinnaan tai 
rakennushistoriaselvitysten tekemiseen perehtyneet tahot lupautuivat 
mukaan, alkoi kurssin toteutuminen vaikuttaa entistä varmemmalta. 
Lopulta kurssilaisia oli kolmetoista, joiden joukossa muutama valmis 
arkkitehti sekä ilahduttavan kirjava joukko eri vaiheiden opiskelijoita. 

Tavallisesti työpäivät jakaantuivat siten, että aamupäivällä kuulimme 
asiantuntijaesityksen Näsilinnaan tai rakennushistoriaselvityksiin 
liittyvistä aiheista. Lounaan jälkeen opiskelijat saivat tutustua Näsilinnaan 
omatoimisesti opetushenkilökunnan läsnä ollessa. Töiden edetessä ja 
niiden aiheesta riippuen opiskelijat saattoivat käyttää iltapäiviään myös 
kotikoneen tai arkistojen ääressä. Tavallisimmin noin neljän aikaan 
kokoonnuimme yhdessä käymään läpi päivän havaintoja ja töiden etenemistä.  
Iltapäivän keskustelutilaisuudet antoivat paljon ajateltavaa ja yhdessä pohtiminen oli 
innostavaa. 

Kurssi alkoi maanantaina 20.5. Museokeskus Vapriikin tutkija Mari Lindin esittelyllä 
Nottbeckien historiasta ja rakennuksen nykytilanteesta. Päätilojen lisäksi näimme 
keittiöt, komerot, ullakot ja kiipesimme katollekin. Opiskelijat saivat alustavan 
yleiskuvan tehtäväkentästään. Iltapäivällä opiskelijat tutustuivat rakennukseen 
omatoimisesti paikoin turvallisuuttaankin uhmaten. Useimmille alkoi jo tässä 
vaiheessa hahmottua oma mielenkiinnonkohde ja näin ollen valitun tehtävän 
aihepiiri. 

Tiistaina esiintyivät hankkeen toteuttavista osapuolista tilaajan edustaja Jouko 
Toivonen Tampereen tilakeskuksesta, pääsuunnittelija Esa Niva Arkkitehdit 
A3 Oy:stä sekä rakennushistoriaselvityksen laatinut restaurointiarkkitehti Seija 
Hirvikallio. Siirtyminen oman alan näkökulmiin innosti opiskelijat kiivaaseen 
keskusteluun heti luennon päätyttyä, mutta varsinkin myöhemmin iltapäivällä 
lounaan jälkeen, jolloin opiskelijat jatkoivat omatoimista työskentelyä ja oman 
näkökulmansa ja lähestymistapansa hiomista. 

Keskiviikkoaamuna kuulemamme Museoviraston intendentin Anu Laurilan 
esitys rakennushistoriaselvitysten laatimisesta ja selvitysten nykyvaatimuksista 
syvensi opiskelijoiden ymmärrystä harjoitustyön tavoitteista. Tamperelaisittain 
merkityksellinen ja kiivaan keskustelun keskipisteenä oleva rakennus sekä 
siihen liittyvät moninaiset näkökulmat tuntuivat olevan motivoiva lähtökohta 
harjoitustöille.  Jo muutamassa päivässä kävi selväksi, että yhtä ainoaa totuutta 
rakennukselle sopivista toimenpiteistä ei ole olemassa, vaan eri tahojen edustajat 
näkevät Näsilinnan eri tavoin. Näin ollen opiskelijatkin päätyivät vertailemaan ja 
kyseenalaistamaan saamiaan tiedon murusia ja pohtivat työn edetessä niin omia kuin 
asiantuntijoiden motiiveja. 

Torstaina 23.5. kurssilaiset osallistuivat Museokeskus Vapriikissa pidettyyn 
Rakennusperinnön hoidon koulutuspäivään. Päivän aiheet liittyivät enemmän tai 
vähemmän kurssilla esiin tulleisiin teemoihin, ja saattoivat hyvinkin tuoda uusia 
näkökumia myös Näsilinnan erityiskysymyksiin. 

Torstaina myös opiskelijajoukkomme vahvistui muutamalla Berliinin-ekskursiolta 
palanneella opiskelijalla, joille esiteltiin Näsilinnaa vielä samana iltapäivänä. 

Perjantaina arkkitehti Jouko Seppänen Tampereen kaupungilta esitteli 
meille Näsilinnan ympäristön historiaa laajalla aikaperspektiivillä. 
Katsaus sai opiskelijoiden katseet palaamaan yksityiskohdista laajempaan 
näkökulmaan ja pohtimaan Näsilinnan maisemallista merkitystä ja 
vastaavasti rakennuspaikan merkitystä Näsilinnalle. 

Viikonloppuna osa opiskelijoista hyödynsi Näsilinnan yleisötapahtumia 
tutustumalla kohteeseensa myös vapaa-ajallaan. Myös maanantai 
27.5. oli pyhitetty vapaamuotoisemmalle työskentelylle. Tiistaina 
Tampereen kaupungin rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila kertoi 
rakennusvalvonnan roolista arvorakennusten suojelusta. Kiinnostavan  
luennon jälkeen käytiin mielenkiintoinen keskustelu, jonka yhteydessä 
saatoimme huomata ryhmämme hankkineen jo sellaisen määrän uutta 
tietoa, että siitä oli iloa myös kutsutulle luennoitsijalle.

Keskiviikkona saimme rautaisannoksen tietoa rakennushistoria-
selvityksistä niitä ammatikseen laativan asiantuntijan näkökulmasta. 
Mikko Bonsdorff  esitteli meille monia mielenkiintoisia hankkeita, joiden 
ansiosta muutamankin kuulijan urahaaveet saivat uusia sävyjä.  

Torstaina tutustuimme Näsilinnaan Pirkanmaan maakuntamuseon 
perinnerakennusmestari Tapani Koirasen kanssa ja saimme pitkän linjan 
käytännön osaajan mielipiteen rakennuksen nykykunnosta. Perjantai 
pyhitettiin vapaalle työskentelylle ja hieman perinpohjaisemmalle 
iltapäiväsessiolle, jonka perusteella opiskelijoiden oli tarkoitus saattaa 
harjoitustyönsä loppuun. Kurssi alkoi olla paketissa, mutta opiskelijoilla 
vielä iso puristus edessään harjoitustöiden loppuunsaattamisessa. 
Sovittiin vielä yhdestä vierailupäivästä Näsilinnaan, jolloin opiskelijoilla 
oli mahdollisuus tarkistaa tekemiensä oletusten paikkansapitävyyttä 
paikan päällä tai täydentää valokuviaan. 

Kurssin päätyttyä opiskelijat syventyivät töidensä viimeistelyyn ja me 
kurssin järjestäneet tahot jäimme jännityksellä odottamaan sen tuloksia.  
Alkukesän kurssi oli jo sinällään positiivinen kokemus, ja omakin 
suhteemme Näsilinnaan muuttui ja syveni opiskelijoiden innostunutta 
työskentelyä seuratessa. Oli kuitenkin tärkeää saada myös konkreettisia 
tuloksia, siis valmiita harjoitustöitä, jotka lisäsivät ja syvensivät tietoa 
tutkimuksen alla olleesta rakennuksesta. Opiskelijoiden ahkeruus ja 
innostuneisuus poikivatkin hienon sadon ja töistä syntyi tämä nyt 

käsissäsi oleva kokonaisuus. Opiskelijat valitsivat aiheekseen jonkin teeman tai osa-
alueen oman mielenkiintonsa mukaan, eikä töistä näin ollen synny kaikenkattavaa 
kokonaisselvitystä vaan pikemminkin eräänlainen kooste selvityksiä, joiden punaisena 
lankana toimii opiskelijoiden innostus ja yhteinen huoli rakennuksen tulevaisuudesta. 
Aineistosta koottu raportti kertoo kuvin ja sanoin yhden Tampereen ja Suomen 
historian kannalta tärkeän rakennuksen hienoista piirteistä. Dokumentoinnin 
konkreettisten tulosten lisäksi Näsilinna antoi meille kaikille mukana olleille kosolti 
ajateltavaa, voi sanoa että rakennus saattoi jopa muuttaa meissä jotakin.

Iida Kalakoski 
arkkitehti, arkkitehtuurin historian tuntiopettaja,
Tampereen teknillinen yliopisto

Hannele Kuitunen 
rakennustutkija, Pirkanmaan maakuntamuseo
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Tuija-Liisa Soininen

Tampereen kaupungin museopalveluiden tervehdys

Tampereen Näsinkalliolla ryhdikkäänä seisova monimerkityksellinen Näsilinna on 
tamperelaisille tärkeä rakennus, joka on odottanut pitkään paitsi korjausta myös 
asiantuntevaa dokumentointia.  Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin lai-
toksen opiskelijoiden ja opettajien innokas ja innovatiivinen dokumentointityö on 
tuottanut enemmän kuin pelkän eri osa-alueiden dokumentoinnin. Se on tiivistänyt 
tamperelaista yhteistyötä haasteellisten kulttuuriympäristökohteiden arvottamisessa 
ja tuonut lisää aineksia keskusteluun Näsilinnan ominaispiirteistä. 

Museopalveluiden, teknillisen yliopiston ja Hämeen museoseuran yhteistyö on joh-
tanut myös ehkä alun perin suunniteltua kokonaisvaltaisempaan dokumentointiin ja 
työn julkaisemiseen.  Työn tuloksena syntynyt raportti on monipuolinen ja laadukas. 
Moniulotteinen tutkimus on siis syntynyt yhteisenä voimanponnistuksena.  Erityisen 
arvokkaaksi voidaan lukea myös tutkimukseen liittynyt työprosessi keskusteluineen. 
Mitä tahansa Näsilinnan tulevaksi käyttötarkoitukseksi kaavaillaankaan, on tärkeää, 
että Näsilinnan historia, myös sen rakennushistoria tunnetaan hyvin. 

Käsillä oleva julkaisu on varsin lukukelpoinen ja sitä voidaan pitää arvokkaana aske-
leena kohti Näsilinnan historian tarkempaa tuntemista. Tampereen kaupungin mu-
seopalvelut kiittää kaikkia työssä mukana olleita! 

Tuija-Liisa Soininen
kulttuuriympäristöyksikön päällikkö, Tampereen kaupungin museopalvelut

Olli-Paavo Koponen

Erään tamperelaisen monumentin dokumentointi 

Raskaan lukuvuoden 2012–2013 päätteeksi tutkija Hannele Kuitunen otti yhteyttä ja 
pyysi meitä järjestämään opintojaksoa Näsilinnan dokumentoinnista. Riittävän mo-
nen opiskelijan osoitettua kiinnostuksensa päätimme järjestää kurssin. Halusimme 
kokeilla jotain tavallisuudesta poikkeavaa, ja perinteisestä luennoimisesta poiketen 
pyysimme asiantuntija-alustuksia kaikilta keskeisiltä toimijoilta, jotka osallistuvat Nä-
silinnan vaativan restaurointityön suunnitteluun ja ohjaamiseen. Suureksi iloksemme 
kaikki pyytämämme henkilöt suostuivat mielihyvin olemaan avuksemme. Heidän ja 
kaksi viikkoa paistaneen auringon ansiosta Näsilinna avautui meille kaikessa rikkau-
dessaan. Neljälle eri vuosikymmenelle jakautuneiden opetuskokemuksien joukossa 
tämä opintojakso nousee omaan luokkaansa.

Restaurointi ja siihen elimellisesti liittyvä dokumentointi on muuttunut viime vuo-
sikymmeninä yhä selvemmin arkkitehtien sivutöinään tekemästä puuhastelusta ke-
hittyneeksi erikoisalakseen. Romanttisesta tyylillisen yhtenäisyyden ja tunnelman 
tavoittelusta on edetty kohti kurinalaista ja monialaista prosessia, jossa asiantunti-
jat ja korjaamisen ammattilaiset yhteistyössä vievät hankkeen alusta loppuun.Tällä 
opintojaksolla halusimme pureutua yhden keskeisen tamperelaisen arkkitehtuurihis-
toriallisen monumentin avulla tämän prosessin eri vaiheiden ymmärtämiseen. Sen 
lisäksi halusimme antaa oman panoksemme Näsilinnan eri ominaisuuksien parem-
paan ymmärtämiseen. 

Haluan vielä kiittää kaikkia niitä Tampereen kaupungin palveluksessa olevia viran-
haltijoita ja muita opintojakson opetukseen osallistuneita asiantuntijoita siitä, että he 
antoivat niin auliisti tietonsa ja kokemuksensa opiskelijoidemme käyttöön. Luennot 
ja niitä seuranneet antoisat keskustelut vierailijoiden kanssa näkyvät valmiiden tut-
kielmien kypsänä monialaisuutena. 

Olli-Paavo Koponen
arkkitehtuurin historian professori, Tampereen teknillinen yliopisto 
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Hanna Ojutkangas: Näsilinnan tyylianalyysi                    

Näsilinna

Aiheenani on tutkia Näsilinnan arkkitehtonisia tyylipiirteitä sekä pohtia tyylimää-
rittelyn merkitystä laajemmassa mittakaavassa. Koen aiheen mielenkiintoisena sen 
moniulotteisuuden takia ja siksi, että rakennuksen tyyliluokittelussa on ollut monia 
erilaisia näkemyksiä. Työni pohjautuu omiin havaintoihini rakennuksesta sekä kir-
jalliseen materiaaliin pääasiallisesti taidehistorian alalta. Pyrin koostamaan selkeän 
kuvan Näsilinnan arkkitehtuurista sekä avaamaan jonkin verran tyylimäärittelyyn 
liittyviä ongelmia erityisesti Näsilinnan kannalta. Työni ei pyri tarjoamaan lopullisia 
ratkaisuja, vaan toimii enemmänkin keskustelunavauksena tärkeään aiheeseen.

Arkkitehtoniset pääpiirteet

Näsilinnan fasadi on keskiakselin suhteen symmetrinen ja jaettu vaakasuunnassa 
kolmeen osaan. Rakennuksen sivujulkisivut jakautuvat myös pystysuunnassa kolmeen 
osaan, sillä rakennuksen keskikohta on kapeampi ja matalampi kuin rakennuksen 
päädyt. Osa ikkunoista on ylhäältä pyöristetty, ja niiden kaarevat koristeet tuovat 
rakennuksen julkisivuun rytmiä ja aaltomaista liikettä. Sisällä tilaa hallitsee korkea 
eteishalli, jonka ympärille huoneet asettuvat. Rakennuksen ornamentiikka on 
pääasiallisesti kasviaiheinen. Ikkunoita ympäröivät kieloköynnökset ja sisäseinissä 
on löydettävissä akanthus-lehtiaiheen vaikutuksia. Alkuperäisiä ovia ympäröivät 
seppelemäiset lehtipunokset ja kaiteissa on käytetty niin kukka- kuin köynnösaiheita. 
Näsilinnan viherkattoa kiertää balusterikaide ja rakennuksen kulmissa on massiiviset 
uurnakoristeet. Näsilinna on omaa aikakauttaan edustava palatsirakennus, jossa on 
kuitenkin arkkitehtonisia ominaispiirteitä, jotka tekevät siitä erityisen.

Uusrenessanssi, uusbarokki vai uusrokokoo?

Näsilinnan on eri lähteissä ja eri aikakausina kuvailtu edustavan niin uusrenessanssin 
(Santamäki 1946, 256-257), uusbarokin (Helenius 2012, 103) kuin uusrokokoon (Gulin 
1948, 148) tyylisuuntaa. Tämä tyylimäärittelyjen moninaisuus on ymmärrettävää, 
sillä rakennuksesta löytyy näille kaikille tyyleille ominaisia piirteitä. Uusrenessanssin 
vaikutuksesta kertovat esimerkiksi ensimmäisestä kerroksesta löytyvät kaksi 
puukasettikattoa sekä ulkojulkisivun koristeelliset konsolit. Rakennuksen 
ornamentiikassa näkyy renessanssille tyypillinen hienostunut kasvimaailma ja 
julkisivua kiertää munasauvaornamentti. Niin uusrenessanssille kuin -barokille 
tyypillinen symmetria näkyy rakennuksen julkisivussa, joka on jaettu uusrenessanssin 
tapaan kolmeen osaan. Sisätiloissa uusbarokin vaikutuksiin viittaa selkeä tilahierarkia, 
eteisaulaa dominoivat portaat, vestibyylin kattokoristeet ja ylempien kerrosten ovaalit 
ikkunat. Myös uusrokokoon piirteitä löytyy Näsilinnasta eritoten sen koristeaiheissa 
ja maallistuneessa ornamentiikassa. Näsilinnan arkkitehtuurissa näkyykin hyvin 
selvästi kertaustyyleille tyypillinen eklektismi eli monen eri tyylisuunnan yhtäaikainen 
esiintyminen.

Näsilinnan eteisaula vuonna 1952

Ikkunoiden muotoilua ja koristeita

Munasauvaornamentti

Kieloköynnös ikkunan ympärillä
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Hanna Ojutkangas: Näsilinnan tyylianalyysi                     

Tyylimääritelmän problematiikka

Kuten Näsilinnan monikerroksellisesta tyylianalyysistä on huomattavissa, sisältyy 
arkkitehtuurin tyylilliseen analyysiin monia ongelmakohtia. Taide on luotu aina 
suhteessa omaan aikakauteensa, mutta tyylien luokittelu ja niiden ominaispiirteiden 
määrittely on kuitenkin aina jälkikäteen luotua.  Tästä johtuen tyylikausia onkin 
hankala määritellä täsmällisesti ja aukottomasti.  Ernst Gombrichin mukaan 
tyylikäsite luo tietyn ”odotushorisontin”, joka rekisteröi poikkeamat turhankin 
herkästi. Tyyli tuo mukanaan näkemyksen siitä, että tietyt piirteet ovat sille 
ominaisempia ja täten parempia toisten piirteiden ollessa epäsuotavia (Gombrich 
1968, 139). David Summers puolestaan näkee, että tyyli taidesuuntauksia määrittävänä 
käsitteenä antaa ymmärtää, että on olemassa jokin kaikkia tyyliin kuuluvia luomuksia 
hallitseva yhtenäinen kokonaisuus. Tyylikäsitteessä yksilöiden henkilökohtaiset tyylit 
laajennetaan vertauskuvaksi, johon vallitseva aikakausi ja paikka ovat vaikuttaneet 
niin erottuvalla tavalla, että se on sekä tunnistettavissa että jäljiteltävissä. Yksilöt 
kuitenkin luovat paljon enemmän kuin mitä pelkkä idea yhtenäisestä tyylistä sallii 
meidän nähdä (Summers 2003, 145-146). Tyylipuhtaiden ominaisuuksien määrittely 
onkin hyvin subjektiivista ja sitä varten tarvitaan vahva tuntemus alasta ennen kuin 
voidaan alkaa hahmottaa eroavaisuuksia sen sisällä joko yksilöllisten tai laajempien 
tyylillisten piirteiden muodossa.

Tyylimääritelmän merkitys rakennussuojelussa

Tyylimääritelmällä on taidekokemuksen lisäksi merkitystä myös rakennuksen suoje-
lulle. Tyyliin liitetyt ominaispiirteet koetaan helposti rakennukselle tärkeämmiksi ja 
tyylimäärittelyn kanssa ristiriidassa olevat ominaisuudet nähdään vähempiarvoisina. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennukselle tehtävien kunnostus- ja korja-
ustoimien tulee olla sellaisia, etteivät rakennuksen ominaisluonne ja erityispiirteet 
vaarannu (MRL 132/1999, 117§) määrittelemättä kuitenkaan sen tarkemmin, mitä 
nämä rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet ovat. Myös laki rakennusperinnön 
suojelemisesta määrittää erääksi suojelun perusteeksi alkuperäisen tai sitä vastaavan 
arkkitehtuurin tai tyylin ilmenemisen ja jatkumisen (Laki rakennusperinnön suoje-
lemisesta 498/2010, 8§). Jos eräs rakennuksen suojeluksellinen lähtökohta on ol-
lut sen edustamassa tyylisuuntauksessa, tyylipiirteiden määrittely nousee hyvinkin 
keskeiseksi osaksi rakennuksen tulevaisuutta, sillä suojelumääräykset voivat koskea 
rakennuksen entistämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä siten, ettei niillä vaaranneta 
suojelun tarkoitusta (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010, 10§). Etenkin 
Näsilinnan tapauksessa keskeiseksi ongelmaksi nousee nykyään vallalla oleva voima-
kas käsitys rakennuksesta nimenomaan uusbarokin tyyliä ainutlaatuisesti edustavana 
rakennuksena. Vaikka Näsilinnaa ei suojeltaisi lakien avulla, asettaa nykyinen tyyli-
määrittely uusbarokkia edustavat ominaispiirteet muita ominaisuuksia arvokkaam-
paan asemaan rakennuksen tulevia korjaustöitä ja muutoksia mietittäessä.

Arkkitehtonisen määrittelyn muut tavat

Tyylikuvauksia käytetään usein antamaan yleiskuva rakennuksen arkkitehtuurista 
sitä tuntemattomille henkilöille. Aiemmin käsiteltyjen tyylianalyyttisten ongelmien 
myötä on aiheellista kyseenalaistaa myös tämän käytännön tarpeellisuus ja etsiä 

Näkymä Näsilinnan toisesta kerroksesta vuonna 1964

Lehtiaihe ensimmäisen kerroksen seinässä

vaihtoehtoisia tapoja kuvata rakennuksen ominaisuuksia. Keskeistä onkin pohtia, 
kuinka oleellista tyyliteoreettisen mielikuvan antaminen on ja mitä kertoo taide- ja 
rakennushistoriaan perehtymättömälle henkilölle esimerkiksi termi ”barokkipalatsi”. 
Koska Näsilinna on erilaisten aikakausien inspiroima ja monen eri tyylin summa, 
on se pääasiallisesti arkkitehtinsa oma tyylinäkemys. Myös historiallisten rakennus-
ten luonnehdinnassa voitaisiin soveltaa nykyarkkitehtuurin kuvaustapoja, jotka ovat 
yleensä vailla tyylimerkityksiä. Toisaalta jo rakennuksen kutsumanimi voi luoda eri-
laisia mielikuvia rakennuksen käyttötarkoituksesta sekä arkkitehtuurista. Esimerkiksi 
Näsilinna nimenä luo assosiaation näyttävästä, linnamaisesta rakennuksesta ja yhdis-
tää sen samalla vahvasti tamperelaiseen kulttuuriin. Viime aikoina Näsilinnan nimek-
si on suunniteltu palautettavan sen alkuperäinen nimi: Milavida, sillä rakennukseen 
aiotaan tuoda sen rakennuttajien, Nottbeckin suvun, vaiheista kertovaa museotoi-
mintaa. Nimenä Milavida antaa mielikuvan eksoottisesta ja runollisesta rakennus-
kohteesta, mikä sopii hyvin rakennuksen tulevaan käyttöön.

Lähdeluettelo

Gombrich, E. 1968. Style. Teoksessa Preziosi, D. (toim.) The Art of  Art History: A Critical 
Anthology. Oxford: Oxford University Press, 129-140.

Gulin, H. 1948. Taiteilijasta mestarin palvelukseen. Karl August Wreden elämä. Helsinki: 
Kirjapaja.

Helenius, K. 2012. Milavida ja Neitsytniemi. Tampere: Kyllikki Helenius.

Laki rakennusperinnön suojelusta. 2010. L 4.6.2010/498.

Maankäyttö- ja rakennuslaki. 1999. L 5.2.1999/132.

Santamäki, L. 1946. Hämeen Museon syntyvaiheet. Teoksessa Tampere: Tutkimuksia ja 
kuvauksia III. Tampere: Tampereen historiallinen seura, 221-272.

Summers, D. 2003. Style. Teoksessa Preziosi, D. (toim.) The Art of  Art History: A Critical 
Anthology. Oxford: Oxford University Press, 144-148.



8

Riina Sirén: Ajoituskaaviot koskien Näsilinnan seinärakenteita ja seinien pintamateriaaleja           

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksen rajaus

Ajoituskaavioiden päähuomio on seinärakenteissa. Seinärakenteiden muutoksista 
kertovia dokumentteja tukevat ovilehdistä ja niiden karmeista sekä sisäseinien pinta-
käsittelyistä tehdyt havainnot, jotka näkyvät kaavioissa rakennetietojen rinnalla. Kaa-
viot on tehty Näsilinnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerroksen rakenteista, 
jotka osuvat pohjapiirustuksen oletetulle leikkauskorkeudelle eli noin metrin verran 
kunkin kerroksen lattiatason yläpuolelle. Rakennuksen pohjoinen on kaavioiden ylä-
laidassa. Piirroksissa nostetaan esiin toiminnan muuttumisesta johtuvat rakenteiden 
muutokset sekä suurimmat taisteluiden aiheuttamat paikkausreiät. Kaaviossa eivät 
näy sähkö- tai putkitöiden aiheuttamat roilot eivätkä alkuperäiset hormien paikat.

Ajoituskaaviot on muodostettu kolme tekijää huomioon ottaen:
- kaaviosta on nähtävissä kokonaisvaltainen esitys rakennuksessa tapahtuneista 
muutoksista
- kaavio esittelee rakennuspaikalla tehtyjen havaintojen arviointiperusteet
- tulokset ovat helposti luettavissa kerroskohtaisissa pohjapiirustuksissa.

Ajoituskaavio vai säilyneisyyskaavio?

Esitys käsittelee huoneistossa tähän hetkeen asti säilyneiden pintojen ja rakenteiden 
ajoitusta. Kutsun tutkimuksen tulosta ajoituskaavioksi, koska säilyneisyydestä pu-
huttaessa tulee helposti määriteltyä alkuperäisempi tai vanhempi rakenne uudempaa 
arvokkaammaksi. Materiaalien arvottamisen tulisi perustua ikää laajempiin arvioin-
tikriteereihin. 

Tutkimuksen tarpeellisuus

Kaavio seinärakenteiden muutoksista toimii kuvallisena tiivistelmänä rakennuksen 
vaiheista. Siitä paljastuvista tiedoista, kuten rakenteiden epäjatkuvuuskohdista ja tu-
kituista aukoista, on itsenäistä hyötyä uusien suunnitelmien laatimisessa. Rakenneo-
sien ajallinen inventointi on myös olennainen arvottamisen työkalu.

Pidempi tutkimusaika mahdollistaisi arvokkaan tiedon saamisen myös talotekniikan 
läpivienneistä, joiden tunteminen tukisi tulevien taloteknisten linjojen suunnittelua. 

Tutkimusaineistot

Tutkimusmenetelmät ja aineistojen luotettavuus

Vuonna 1898 yksityisasunnoksi valmistunut Milavida siirtyi Tampereen kaupungin 
omistukseen 1907, ja pääosaan tiloista muutti Hämeen museo. Uudeksi nimeksi va-
litiin Näsilinna . Hämeen museo sai 1950-luvulla koko rakennuksen haltuunsa ja 
poistui vasta vuonna 1998, joten käytännössä kaikki rakennuksen muutokset ovat 
löydettävissä Hämeen museota käsittelevistä aineistoista. Tarkempia tietoja museon 
vaiheista sekä viitatut pohjapiirustukset ovat nähtävissä Anna Hakulan esityksessä 
Museotoiminnan vaikutukset Näsilinnan tiloihin sivulta 53 alkaen.

Aineistot on valittu saavutettavuuden perusteella. Lyhyen tutkimusajan vuoksi tavoi-
timme vain Tampereella sijaitsevat arkistot, joista kaupunginarkisto ja rakennusval-
vonnan arkisto osoittautuivat Näsilinnan osalta tuloksettomiksi. Museokeskus Vap-
riikin tarjoama apu sekä valokuvien että muun aineiston osalta on ollut keskeinen. 
Hämeen museoseuran alkuperäisiä arkistoja emme tavoittaneet käynnissä olevan 
aineistomateriaalin muuton vuoksi.

Seinärakenteiden ajoituksen lähtömateriaalina ovat kirjalliset aikalaisdokumentit ku-
ten Hämeen museon toimintakertomukset ja johtokunnan kokouspöytäkirjat. Niitä 
on verrattu vuoden 1951 toimintakertomuksesta ja Hämeen museon oppaista sekä 
Tilakeskuksen arkistosta löytyneisiin pohjapiirroksiin sekä näyttelyistä otettuihin va-
lokuviin, joiden perusteella on muodostettu yleiskuva rakennuksen vaiheista. Näiden 
dokumenttien puutteita on osittain korjattu paikan päällä tehdyillä havainnoilla.

Tutkimuksen kannalta toimintakertomusten ja kokouspöytäkirjojen sisältö on kir-
jallisista lähteistä vakuuttavin. Niissä käsitellään tuoreessa muistissa olevia aikalaista-
pahtumia, mutta samasta syystä esityksissä on puutteita, koska tunnettua aihetta kä-
siteltäessä on selityksissä oiottu tai viitattu arkistoimattomiin asiakirjoihin. Kirjallista 
lähteistä saa tarkat vuosiluvut muilla tavoin hankituille ajoitusarvioille.

Pohjapiirustukset ovat ajoitustutkimuksen hedelmällisin mutta myös harhaanjoh-
tavin aineisto. Useimmat Näsilinnan piirustukset ovat otsikoimattomia, eli kuva ei 
kerro, onko esitys toteutuneesta muutoksesta vai toteutumattomasta suunnitelmasta. 
Monet piirustukset ovat lisäksi päiväämättömiä, minkä vuoksi ajoitus on haettava 
vertaamalla esitettyjä muutoksia kirjallisissa lähteissä mainittuihin ajoituksiin. Pohja-
piirroksissa on myös virheitä. Esimerkiksi vuoden 1951 pohjapiirroksesta voi todeta, 
että koko ensimmäisen kerroksen länsipääty on päivittämättä kopiotu vuoden 1897 
pohjapiirroksesta, ja vuoden 1937 toisen kerroksen pohjapiirustuksesta puuttuu uu-
neja, jotka jälleen näkyvät kuusi vuotta myöhemmässä piirustuksessa ja joista saatiin 
vuoden 1948 dokumenttitutkimuksen yhteydessä valokuvia.

Tapahtumia voi päätellä myös piirustusmerkintöjen muutosten perusteella. Tukittua 
oviaukkoa salin 110 ja huoneen 115 välillä ei näy nyt eikä alkuperäisissä pohjapiirus-
tuksissa. Vuosien 1937 ja 1943 piirustuksissa se silti osoitetaan. Oviaukko voisi olla 
vain vuoden 1943 huolimaton kopio aiemman kuvan toteutumattomasta suunnitel-
masta, ellei siitä olisi esitetty lisäinformaatiota. 1937 näkyy pelkkä oviaukko, mutta 
1943 näkyy myös oven avautumissuunta. Kyseistä detaljia tuskin olisi lisätty, jos auk-
koa ei koskaan olisi toteutettu.

Valokuvan luotettavuuteen vaikuttaa katsojan ennakkotieto kuvan kohteesta. Sen 
todistusvoima lisääntyy, jos samasta kohteesta on otettu useampi kuva eri suunnista. 
Näsilinnasta tällaista vertailun mahdollistavaa runsasta materiaalia on vain vuosilta 
1951–52. Kuvien arviointia vaikeuttavat mahdolliset kehittäessä tapahtuneet virheet 
sekä sumeus. Esimerkiksi teollisuusmuseolle kuulunutta huonetta 117 esittävän ku-
van toinen kapea sivuovi oli havaittavissa vain korkean resoluution tulosteesta  .

Arkistolähteistä saatava tieto olisi puutteellista ja hajanaista ilman paikan päällä ra-
kennuksessa toteutettuja tutkimuksia. Ne tukevat tai asettavat uudelleenarvioinnin 
kohteeksi kirjallisten lähteiden aineiston. Näsilinnassa havainnot on tehty rakenteita 
avaamatta ja kohdistettu seuraavasti.
 

1. Suljetut ja avatut oviaukot

Pohjapiirrokset antavat alustavan kuvan rakennuksen oviaukkojen sijaintien muutok-
sista. Tukituista aukoista saa paikan päällä tietoa seiniä koputtelemalla, koska usein 
vähintään karmin kohdalla koputuksen ääni on erilainen. Näsilinnassa ääneen pe-
rustuva tukitun oviaukon havainnointi petti ainoastaan huoneiden 110 ja 115 välillä, 
mikä johtunee täytön huolellisesta muuraustyöstä. Kyseisessä tapauksessa oviaukon 
toteaminen on siten mahdollista vain edellä esitettyyn tapaan piirustusmerkintöjä 
vertaamalla.

Tilakeskuksen arkistossa on Hämeen museon ensimmäisen, vuonna 1907 toteutetun 
näyttelytilojen kiertokäyntiin ohjaavan muutostyön pohjapiirros koskien Näsilinnan 
toista kerrosta. Esitettyjen muutosten varmistamiseksi vertailin paikan päällä ovi-
aukkojen työstöjälkiä. Toisessa kerroksessa alkuperäisten oviaukkojen sisätahkot oli 
verhottu puukasetoinnein, mutta uudet aukot oli tasoitettu laastilla ja ulkokulmat oli 
pyöristetty viisteillä. Valokuvien perusteella kaikkiin uusiin oviaukkoihin oli myös 
teetetty alkuperäisten mukaiset ovilehdet karmeineen  .

Ensimmäisessä kerroksessa oviaukkojen viimeistelytapa on yhtä yksiselitteinen mut-
ta eri periaatteen mukainen. Puukasetointi on eteishallin ja salien välisissä oviaukois-
sa, tasoitus kulmaviisteineen vähäisemmissä tiloissa. Poikkeuksena tästä on alunpe-
rin ilmeisesti tärkeimmän palvelijan asunnon osaksi suunnitellun huoneen 120 ja sen 
eteisen 119 välinen oviaukko, jossa on myös puuverhous. Viimeistelyn määräytymis-
tavasta johtuen alkuperäisten ja vuoden 1937 pohjapiirustuksessa esitettyjen muu-
tosten välillä avattujen tai suljettujen aukkojen erottaminen on lähes mahdotonta, ja 
niiden ajoitus on jätettävä tarkentamatta.

Seuraavat ajoitusta edesauttavat pohjapiirustukset ovat vuosilta 1943 ja 1951. Vuo-
den 1943 piirustuksissa esitetyt muutokset ovat vähäiset, mutta 1950-luvun alussa 
tehty muutostyö vaikutti koko rakennukseen ja se on todennettavissa runsaalla valo-
kuvamateriaalilla. Tiedot Näsilinnan muutoksista 1950-luvun jälkeen ovat hajanaisia. 
Tilakeskuksen arkistossa on vain paloturvallisuutta koskeva toteutumaton muutos-
suunnitelma vuodelta 1970. Tavoitettujen valokuvien määrä on vähäinen ja sisältö 
on painottunut harvoihin huoneisiin, joten muutosten ajoittaminen 1950-luvun ja 
nykytilanteen välillä perustuu lähinnä paikan päällä tehtyihin materiaalihavaintoihin. 
Tämän vuoksi Näsilinnan muutoksia viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana ei 
ole eritelty, vaan ne näkyvät ajoituskaaviossa samalla värillä.

Aamulehti 22.9.1906.
Detalji valokuvasta 9. viitteessä lähdeluettelon vieressä.
Useimmat ovet ovat edelleen paikallaan. Oviaukoista D203B, D206 ja D207 poistetut karmit ja 
verholistat näkyvät valokuvissa HM 2932K:101 ja HM 2549:672 1910-luvulta ja HM 1328:128 
vuodelta 1948.
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Ovi D113 on Näsilinnan alkuperäinen tai 1910-luvulta. 
Sarana on suippokärkinen ja lukkoja on eri vaiheista. 

Ovi D111 on valmistettu viereistä ovea D113 mukaillen. 
Teolliset detaljit kertovat valmistuksen ajankohdasta.

Esimerkkinä oviaukko D206

Kaikkien oviaukkojen kohdalla paneeleista ei voinut päätellä oviaukon alkuperäisyyttä. 
Oviaukko D206 puhkaistiin vuoden 1907 korjauksessa, mutta 1910-luvulla otetussa 
valokuvassa näkyy että tasoitusten ja viisteiden asemesta oviaukossa on panelointi. 
Uusien oviaukkojen ainoan paneloinnin saattaa selittää viereisen käytävän 207 ja huo-
neen 213 väliltä tukittu aukko, josta panelointi on saatettu siirtää.

Pohjapiirrokset vuodelta 1897 ja museon ensimmäisestä korjauksesta vuodelta 1907
sekä valokuva 1910-luvulta huoneesta 206 kohti luodetta.

Ensimmäinen valokuva vuodelta 1951 on Vapriikin kuva-arkistossa peilikuvaksi kehitettynä. 
Tässä kuva oikein. Toinen valokuva on kirjoittajan ottama vuodelta 2013.

1950-luvun alussa Hämeen museossa toteutettiin suuria muutoksia, ja vuoden 1951 
pohjapiirustuksen mukaan oviaukko D206 tukittiin. Tästä vaiheesta ei löytynyt va-
lokuvia huoneen 206 puolelta, joten on epäselvää oliko oviaukko tasoitettu peittoon 
vai esimerkiksi muutettu vitriiniksi. Saman korjaustyön aikana esimerkiksi huoneessa 
208 puhkaistun uuden oviaukon reunat käsiteltiin 1900-luvun alun mukaisilla viisteillä.

Seuraava tieto oviaukon D206 muutoksista on 1990-luvulta, jolloin Leena Willbergin 
mukaan 1950-luvulla tehtyjä korjauksia palautettiin aikaisempaan muotoonsa  . Nyt 
oviaukko on taas käytössä ja sen kulmat on pyöristetty viisteillä. Ovilehti karmeineen 
on kadonnut ja niiden paikalla kulkevat niukat jalkalistat. Ulkonäkönsä puolesta ovi-
aukko voisi olla huoneen 208 esimerkin tapaan 1950-luvun muodossaan, mutta muut 
lähteet osoittavat kehityksen olleen monipuolisempi.

2. Ovilehdet ja karmit

Ovilehtien ja niiden karmien arviointi auttaa oviaukkojen ajoittamisessa. Pintapuoli-
sen tarkastelun perusteella en voinut havaita eroja alkuperäisten ja 1900–1930-luvulla 
valmistettujen ovien välillä. Hämeen museoseuran vuoden 1918 toimintakertomuk-
sessa ilmoitetaan kuluneen vuoden taisteluissa melkein kaikkien ovien vaurioitu-
neen, joten on todennäköistä että ainakin osa nyt olemassa olevista alkuperäisten 
näköisistä ovilehdistä on valmistettu vuoden 1918 tienoilla. Säilyneistä ovista kranaa-
tinsirpaleiden ja kirveen jäljet on tasoitettu näkymättömiin.

Alkuperäisiä mukailevia ovilehtiä on Näsilinnaan tehty myös 1900-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä, mikä on nähtävissä ovilehtien työstötavassa. 1900-luvun loppu-
puolella puutyöt toteutettiin koneellisesti, joten liitosten ja profiilien jälki on teollisen 
tasainen. Valmistusajan myöhäisyydestä kertovat myös saranoiden, ovenpainikkeiden 
ja lukkojen muodot ja niiden kiinnitystarvikkeet kuten ristipääruuvit, jotka yleistyivät 
Suomessa vasta 1970-luvulla. Vanhaa mukailevat rakennusosat eivät ole rakentamis-
perinteen jatkumoa, vaan tietoinen valinta ympäristöön mukautumisesta. Tällaisiin 
ponnistuksiin on ryhdytty vain julkisimmissa tiloissa, ensimmäisen kerroksen ovissa 
D120B ja D111. Alla on esimerkki oven D111 detaljeista, ja sen esikuvasta D113.

Näsilinnan kolmannessa kerroksessa on poikettu alkuperäisestä ovilehtimallista. 
Enimmäkseen asuintiloina käytetyissä huoneissa ei ole ollut edustustilojen kaltaista 
tarvetta tyylin yhtenäisyyteen, joten uudet ovilehdet D306 ja D307 on toteutettu 
asennusvuosikymmenensä rakennustavan mukaisesti. Rakennusosan omanajanmu-
kaisuus antaa selkeät työkalut ajoituksen arviointiin.

Ovilehden ikä ei yksiselitteisesti määrittele oviaukon ajoitusta. Ovi on voitu myö-
hemmin uusia tai se on voitu siirtää paikalleen aiemmin tukitusta aukosta. Vaikeam-
min siirreltävät karmit määrittävät varmemmin aukon puhkaisemisen ajankohtaa, 
mutta niissä on ovilehtiä vähemmän ajoitettavia yksityiskohtia. Karmissa ovilehden 
vaihtamisen voi havaita lukon kielen vastinkolon koon tai sijainnin muuttumisesta 
tai saranoista. Ovilehteä vaihtaessa on karmin urospuolisia saranoita saatettu siirtää, 
tai lisätä ylempään tai alempaan saranaväliin painoa tasaavia aluslaattoja. Tyypillisesti 
monet päällekkäiset maalikerrokset vaikeuttavat näiden muutosten toteamista. 

3. Seinien pintakäsittelyt

Näsilinnan olemassaolon aikana yleisimmin käytetyt pintakäsittelyaineet ovat muut-
tuneet moneen kertaan. Muutoksiin tutustumalla on mahdollista päätellä pinnan
ajoituksen lisäksi myös kyseisen seinärakenteen viimeinen todennäköinen muu-
toshetki. Pinnat ovat rakennuksen näkyvin osa ja usein vaikuttavat sen päälle tehtä-
vän käsittelyn valintaan. 1900-luvulla seinäpinnoilla käytettiin moniin eri sideainei-
siin pohjautuvia maaleja, joiden tunnistamista auttavat seuraavat kuvaukset  .

Kalkkimaali   Pinta jauhomainen ja kalvoton, ei halkeile itsenäisesti. Väri on elävä ja tummuu 
kosteudesta, vanhetessaan pölyyntyy. Käytetty koko 1900-luvun rappausten peittona.

Liimamaali   Huokoinen ja liituuntuva, täyshimmeä pinta. Nopeasta kuivumisesta johtuen 
siveltimenvedot jääneet usein näkyviin. Liettyy vedellä pyyhkiessä, joten käytetty vain sisäkattojen 
tapaisilla vähäisen kulutuksen pinnoilla. Käyttö väheni romahdusmaisesti 1950-luvun loppuun 
mennessä.

Pellavaöljymaali   Halkeilee tiheinä viiruina, vanhetessaan liituuntuu voimakkaasti. Paksuil-
la kerroksilla kuten valumakohdilla tapana rypistyä. Käytetty kulutusalttiilla puupinnoilla koko 
1900-luvun ajan, tosin 1960-luvulta lähtien usein emulgoituna eli muutettuna vesiohenteiseksi  .

Alkydiöljymaali   Huomattavan kova pinta, johon ei saa jälkeä ilman metalliterää. Kiiltäväh-
kö, ei muodosta vanhetessaan hiushalkeamaverkkoa eikä liituunnu. Useita kertoja maalattuna 
saattaa irrota suurina laikkuina ja viedä rappausta mukanaan. Valumakohdat rypistyvät pella-
vaöljymaalin lailla. Käytetty 1950-luvulta alkaen  .

Temperamaalit   Perinteisesti temperan sideaineena käytetään munankeltuaista tai kaseii-
nia, jolloin vanhenneen maalin pinta on täysmatta ja jauhoontuu raaputettaessa. Jos sidokseen 
on lisätty öljyä, maalin pinta on kovempi. Käytetty koko 1900-luvun ajan, mutta uudemmissa 
valmismaaleissa on runsaasti täyte- ja lisäaineita. 

Muovidispersiomaalit  Esimerkiksi lateksi- ja akrylaattimaalit. Muodostavat joustavan 
kalvon, joka halkeilee riekaleina. Hydrofobisia, pinta liukenee etanolissa. Myynnissä jo 1950-lu-
vulla, mutta laajemmin käytössä vasta 1960-luvulta lähtien  .

Maalin sideaineiden lisäksi työtavat ovat muuttunet. 1900-luvun alkupuolella maali 
oli tapana sivellä pinnalle, jolloin näkyviin jäi raidat pensselin karvoista. 1950-luvun 
alussa maalarit alkoivat käyttää levittämiseen telaa, ja vuosikymmenen lopussa sen 
käyttö oli muuttunut pääasialliseksi  .

Edellä mainittujen kuvailujen perusteella Näsilinnan seinäpinnoilla on käytetty näitä 
kaikkia maalityyppejä. Ainoa kirjallinen dokumentti pintakäsittelytöistä on vuoden 
1992 työselitys, jossa kerrotaan seinät maalattavan SAX-kaseiinitemperalla. Osittain 
lasikuitukankaalla vahvistetun temperakäsittelyn saivat keskeiset näyttelytilat, eteis-
halli sekä keittiö, mutta vanhempia pintoja on edelleen säilynyt muissa aputiloissa. 
Vanhimmat pinnat ovat tällä hetkellä ullakon varastotiloissa, toisen kerroksen pirtis-
sä sekä itäisessä portaikossa.

Kuvailut perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin. Ajoitukset: Jaskanen 2013.
Tikkurila tuotteisti jo 1947 ”himmeän emulsiovärin” Himmoksen, mutta suosituksi muodostui 
vasta 1965 julkastu ”emulgoitu pellavaöljymaali” Pika-Teho. Tikkurilan tuotehistoria.
Tikkurila toi alkydipohjaisen Pesto-maalin markkinoille vuonna 1938, ja 1950-luvulle tultaessa se oli 
yleistynyt. Tikkurilan tuotehistoria; Jaskanen 2013.
Tikkurilan ensimmäinen lateksimaali Jokeri tuli myyntiin 1953. Winter-maalitehtaalla oli jo aiemmin 
omansa. Tikkurilan tuotehistoria; Jaskanen 2013.
Jaskanen 2013.
Willberg 1998, s. 55.
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Alkuperäinen rakenne, n. 1898

1907–1937

1937

1943

1951–1952

1964–1992

1992

Pintakäsittelyt

1907–1937

1964–1992

Pääasiassa alkuperäisiä pintoja

Liimamaali

Alkydiöljymaali

Temperamaali

Dispersiomaali

Tapetti, 
noin 1950-luvulta

Seinärakenne /vuosi                 Oviaukko /vuosi

Ensimmäisessä kerroksessa huoneiden 102, 104–110 ja 117 temperapinnat 
lienevät työselityksessä esitetysti vuodelta 1992. Dispersiokäsittelyt kosteissa 
tiloissa 111, 112 ja 118 ovat suunnilleen samalta ajalta, mitä tukee muutos-
töiden sijaintia karkeasti esittävä asemakaavapiirustus vuodelta 1992. Telatut 
alkydiöljymaaliset pinnat huoneissa 103 ja 114–116 on todennäköisesti käsitel-
ty museon laajentuessa koko alakertaan 1950-luvun alussa.

Myös porrashuoneen 113 sivelty liimamaali voi olla 1950-luvulta, koska silloin 
liimamaalaus oli vielä yleistä, ja suuressa korjaustyössä porrashuonetta tus-
kin jätettiin ehostamatta. Alkydiöljyn sively vanhan liimaalin päälle olisi öljyn 
kiristyessä todennäköisesti korkannut kaikki maalikerrokset irti pohjastaan, ja 
liimamaalin peseminen pois on voinut tuntua ylimitoitetulta. Seinän alaosan 
nykyinen vihertävä telapinta on myöhäinen korjaus 1980- tai 1990-luvulta.

Huoneiden 120 ja 121 paperitapetit ovat kuvioidensa perusteella 1940- tai 
1950-luvulta. Vanhin näkyvistä materiaaleista lienee tuulikaapin 101 puuseinis-
sä, jotka nekin on varmasti pintakäsitelty vähintään vuoden 1918 korjausten 
yhteydessä.

Viitteet esityksen viimeisellä sivulla lähdeluettelon vieressä.

Ensimmäinen kerros

Vuonna 1964 otetuissa 
valokuvissa oviaukkoa D111 
ei vielä ole   . Sen avaamisen 
yhteydessä lienee tukittu vanha 
oviaukko huoneeseen 112.
Oven D111 detaljit viittaavat 
myöhäiseen totaeutusaikaan, 
jopa 1990-luvulle. Lisätietoja 
edellisen sivun ovidetaljeja 
koskevissa valokuvissa.

Oviaukko katoaa pohjapiirus-
tuksista vuoden 1943 kohdalla. 
Seinä on muurattu, ja viimeisin 
maalikerros on liimamaalia.

Oviaukko katoaa pohjapiirus-
tuksista vuoden 1951 kohdalla. 
Aukko on tasoitettu näky-
mättömiin. Lisätietoja luvussa 
Aineistojen luotettavuus.

102 102101

103

104

108 109 110 115
114 116

105 106 107

112

111

113

117

118 119

120 121

Oviaukkojen sijaintien muutokset näkyvät verrattaessa vuosien 1937 ja 1943 pohja-
piirustuksia. Huoneista ei ole piirustuksia vuosien 1897 ja 1937 väliltä, eikä  valoku-
via ennen vuotta 2008.
Oviaukko D115 lienee avattu samalla kun huoneiden 113 ja 115 välinen aukko tukit-
tiin kevyellä materiaalilla. Sen sijaan kevytrakenteinen ja oviaukollinen seinä huonei-
den 114 ja 116 välillä näkyy vuosien 1897 ja 1937 piirustuksissa, mutta vuoden 1943 
kohdalla oviaukko on kadonnut ja seinä näyttää jykevämmältä. Nykyinen seinä on 
muurattu. Tukkimistavan erilaisuus voi viitata muutosten eriaikaisuuteen. Molemmat 
muutokset on tehty ennen nykyistä alkydimaalausta, ja huoneiden 113 ja 115 välinen 
aukko myös ennen liimamaalikäsittelyä. 

D103

D108 D109A D110A

D107AD106AD105

D104

D109B D110B

D106B D107B

D113

D112

D120B

D120A
D120B

D119D118

D121A

D117

D114 D116
D115

D111

D102

Nämä oviaukot näkyvät vain 
vuoden 1897 pohjapiirus-
tuksessa. Sen päälle lisättyjen 
lyijykynämerkintöjen mukaan 
oviaukko 117 olisi vielä auki 
samaan aikaan kun oviauk-
komuutokset huoneissa 
114–116 olisi jo toteutettu, 
mutta merkinnät ovat päivää-
mättömät. Tukkiminen on 
tapahtunut ennen keittiön 117 
simssilistaisen kaakeloinnin 
asentamista. Vuoden 1937 
kuvissa molemmat aukot on 
jo muurattu umpeen.

Oviaukot näkyvät ensim-
mäisen kerran vuoden 1937 
pohjapiirustuksessa. Paikalta 
on siihen mennessä purettu 
kevytrakenteiset varastot. 
Keittiö on kaakeloitu vasta 
aukkojen puhkaisun jälkeen.

Oviaukko on suljettu vasta 
huoneen 118 uusimman korja-
uksen myötä   .

Oviaukko ei ole alkuperäisissä 
piirustuksissa, mutta näkyy 
teollisuusmuseon (1927–1949) 
aikaisessa valokuvassa.
Vuoden 1943 pohjapiirus-
tuksessa on merkintä ”ositt. 
tukittu”, mutta ovi näkyy 
kumitettuna jo vuoden 1937 
pohjapiirustuksessa. Peitetyn 
aukon päällä on kolme tapet-
tikerrosta, joista tuorein lienee 
1950–60-luvuilta. Aukko on 
tukittu muuraamalla. 

Lautarunkoinen seinä näkyy siirrettynä jo 
vuoden 1937 pohjapiirustuksessa. Samalla 
huoneen 119 seinää vasten ollut uuni on 
purettu ja tila muutettu komeroksi. Huo-
neiden vanha raja näkyy lattiamaton alla 
pintojen muuttumisena parketista lautaan. 
Ovilehti karmeineen lienee siirretty vanhas-
ta seinästä   .

Ensimmäinen havainto aukos-
ta on vuoden 1937 piirustuk-
sessa näkyvä ikkuna. Vuoden 
1947 pohjapiirustuksessa 
paikalla on ovi, joka aukeaa sa-
maan suuntaan kuin nykyinen 
vitriini. Lattiat ovat eri tasoilla 
aukon kummankin puolin, jo-
ten ovena käytettäväksi aukko 
ei olisi vaatinut portaat. Vuo-
den 1952 valokuvassa vitriini 
näkyy samanlaisena kuin nyt   .

Alkuperäisissä piirustuksissa 
paikalla on leveä valeovi. Ovi 
näkyy kapeampana teollisuus-
museon aikaisessa valokuvassa  
mutta ei vielä vuoden 1937 
pohjapiirustuksessa. Vuoden 
1947 pohjapiirustuksessa 
ovi vie huoneeseen 111, ja 
näkyvissä se on vuoden 1956 
valokuvassa   . Ovi on muu-
rattu uudelleen kiinni ennen 
nykyisten lämmityspatterien 
asentamista   .

Alkuperäisissä piirustuksissa 
oviaukko on merkitty tähän, 
ja karmien sijainnit on yhä 
kuultavissa seinää koputtamal-
la. Aukon sulkeminen lienee ta-
pahtunut varhain, koska muista 
tukituista oviaukoista eroten 
seinäpinnalle on rakennettu 
kipsikoristeet ympäröivien 
seinien mallin mukaan.

Oviaukkoa ei ole alkuperäisissä pii-
rustuksissa. Vuoden 1937 piirustuk-
sissa aukko on merkitty komeroksi. 
Takaseinän puhkaisun myöhäisyy-
teen viittaavat viimeistelemättömät 
listat salin 107 puolella sekä ovilehti 
ja karmi, jotka työstöjälkien perus-
teella on valmistettu samaan aikaan 
oven D111 kanssa   .
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Toinen kerros

202
201

208208
209 210

211

213

206

205204203

212

207

D213A

D208B

D209B

D210B
D209A D210AD208A

D202

D203B D203A D204A D205A
D205B

D206

D207

D213B

D211

D204B

D208C

Toisen kerroksen pohjapiirus-
tus ensimmäisestä museota 
varten tehdystä korjaussuun-
nitelmasta noin vuodelta 1907 
esittää mm. näiden oviaukko-
jen puhkaisun. Paikan päällä 
tehdyt havainnot aukkojen 
työstämisestä tukevat piirustus-
ta, josta vasemmalla osa.

Taisteluiden 
jälkeen
korjattuja 
seinänosia. 
Kohdat 
merkitty 
julkisivuista 
otettujen 
valokuvien 
perusteella.

D207 on alkuperäinen oviaukko, 
jossa vuonna 1948 otetun valokuvan 
perusteella oli puuverhoilu sisätah-
koissa. 1951-korjaustöiden yhtey-
dessä aukko tukittiin, ja samalla 
ilmeisesti poistettiin puuverhoukset. 
Nyt oviaukko on taas kuljettavissa, 
ja sen yläosa kaartuu samaan tapaan 
kuin oviaukossa D120B. Kuvat 
kirjoittajan.
D 206:sta kerrotaan oviaukoista 
kertovassa esimerkkilaatikossa.

Huoneen 213 aukkomuutokset 
liittyvät savupirtin rakentamiseen 
museoon vuonna 1907. Vuoden 
1907 muutospohjapiirustuksessa 
näkyy alkuperäinen suunnitelma ku-
lun johtamisesta nurkassa sijaitsevan 
oviaukon läpi sekä lyijykynällä teh-
dyt korjaukset oviaukon siirtämisek-
si. Pirtin uunin saamiseksi nurkkaan 
ja savuhormin yhteyteen vanha 
oviaukko tukittiin ja uusi avattiin 
puretun uunin paikalle keskemmälle 
eteläistä seinää. Pirtin uunin purka-
misen jälkeen tukittu oviaukko on 
nyt auki huoneen 213 puolelta.

Alkuperäinen rakenne, n. 1898

1907

1918

1951–1952

1980–1990-
luvut

Pintakäsittelyt

Seinärakenne /vuosi            Oviaukko /vuosi

1907

1951–1952

1980–1990-
luvut

Pääasiassa alkuperäisiä pintoja

Liimamaali

Alkydiöljymaali

Temperamaali

Vuoteen 1970 asti ulottuvissa 
pohjapiirustuksissa nämä aukot 
ovat läpikuljettavia. Huoneiden 
205 ja 207 välinen aukko on 
ulottunut kattoon asti. Aiem-
missa korjauksissa huolellisesti 
toteutetut kattolistat on jätetty 
kokonaan muotoilematta, joten 
kevytrakenteinen seinä lienee 
lisätty varsin myöhään, ehkä 
1990-luvun korjauksissa.

Alkuperäisessä piirustuksessa 
oviaukko vie ullakon portaiden 
alla sijaitsemaan komeroon. 
Aukon ovilehti ja karmit pois-
tettiin vuoden 1951 muutosten 
yhteydessä kun näyttelytila 
järjestettiin huoneen 208 
takaosaan. Sittemmin oviaukko 
on jälleen suljettu, todennäköi-
sesti 1980-luvun palauttavien 
muutostöiden yhteydessä

Suuressa muutostyössä 
1950-luvun alussa huoneiden 
108 ja 208 väliset portaat 
purettiin ja 208:n takahuonees-
ta tehtiin näyttelytila. Muu-
tos näkyy pohjapiirustusten 
välisenä erona vuosina 1943 
ja 1951. Portaiden alapuolisen 
supistuneen komeron laakaovi 
tukee ajoitusarviota käytävän 
käyttöönottoajasta.

Vuotta 1951 edeltävissä pohja-
piirustuksissa paikalla on pari-
ovet. Oviaukko suljettiin vuo-
den 1951 muutostöissä, mutta 
se on myöhemmin avattu uu-
delleen laajennettuna aukkona. 
Viimeisissä tavoitetuissa valo-
kuvissa vuodelta 1952 aukko 
on suljettu ja jäänyt vitriinin 
taakse. AL 1952:40.

Toisen kerroksen salien 202–210 temperamaalaus lienee alakerran tavoin vuo-
delta 1992. Portaikossa jatkuu sama liimamaali kuin alemmassa kerroksessa. 

Huoneen 211 maalaaminen alkydiöljymaalilla liittynee vuoden 1951 korjauk-
seen tai viimeistään museonhoitajan muuttamiseen huoneesta pois vuonna 
1953   . Ullakon portaiden alla sijaitsevan komeron samanlainen telattu alkydi-
öljymaali viittaa maalaustyön samanaikaisuuteen sekä siihen, että koko toinen 
kerros olisi 1950-luvulla saanut alkydikäsittelyn.

Vanhimmat pinnat ovat huoneessa 213. Pirtin seinien takana ovat todennäköi-
sesti kerroksen ainoat alkuperäiset seinäpinnat, mutta vielä vanhemmat ovat 
pirtin seinät, jotka lienee alunperin piiluttu 1800-luvun alkupuolella.

18.

Uusi näyttelytila vuoden 1952 valokuvissa.
Vasemmanpuoleinen kuva kohti eteläistä huo-
netta 202, Staf  52:2842. Ovilehden puuttumi-
nen näkyy huoneesta 202 pohjoiseen otetussa 
kuvassa HM 1785:2.
Willbergin mukaan palauttavia korjauksia  
tehtiin 1990-luvun alussa, minkä yhteydessä  
oviaukko 202:sta 208:an on mahdollisesti sul-
jettu. (Willberg 1998, s. 54.)

18

Toimintakertomus 1953.19

19

Viemäriputkea ympäröivät 
listat ja pyöreä kotelo on 
muotoiltu paikalla olleen 
seinän purkamisen yhtey-
dessä 1950-luvun suuressa 
muutoskorjauksessa.
Kuva HM 2856K:3 vuo-
delta 1951.
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Kolmas kerros

314

313

312

302 303

304
305

306 307

309308

310 311

301

D314

D313

D302

D303

D304 D306
D307

D305

D308

D309
D310

Huoneessa 307 alun perin 
ollut wc on voitu siirtää 
huoneeseen 309 jo vuonna 
1907 kun sen alapuolella 
olleet wc:t purettiin pirtin 
tieltä. Pohjapiirustusten mu-
kaan purettuja väliseiniä ei 
koskaan rakennettu uudes-
taan, mutta vaatimattomien 
ovilehtien (yllä kuvassa 
D307) perusteella seinät 
ovat 1940- tai 1950-luvulta.
Oviaukko D306 on alku-
peräinen, mutta ovilehti 
on samalta ajalta kuin ovi 
D307.

Pintakäsittelyt

Pääasiassa alkuperäisiä pintoja

Liimamaali

Alkydiöljymaali

Dispersiomaali

Tapetti, 
noin 1950-luvulta

Alkuperäinen rakenne, n. 1898

1907–1952

1953–1954

Seinärakenne /vuosi            Oviaukko /vuosi

1907–1937

Huoneen 310 läntinen ikkuna eroaa muotosa 
perusteella alkuperäisistä, ovaalin muotoisista 
ullakkoikkunoista. Puuosien työstöjälki ja helat 
viittaavat 1930–40-lukuun. Kuva kirjoittajan, 2013. 

Pohjapiirustusmateriaali on ikkunan suhteen 
epämääräinen. Alkuperäisissä piirustuksissa tai 
1930-luvulla otetussa oikealla olevassa valokuvassa
ikkunaa ei ole, mutta vuoden 1937 piirustuksessa 
se näkyy. Vuoden 1947 piirustuksesta ikkuna
puuttuu, mutta 1970-luvun piirustukseen se on 
piirretty puitteita myöten.

Huoneiden välinen seinä 
näkyy avattuna jo vuoden 
1937 pohjapiirustuksessa. 
Valokuva TKA Staf:102 
leveästä aukosta on vasta 
vuodelta 1952.

Vuoden 1953 toimintakertomuksen mukaan 
”arvokkaille ryijy- ja pukukokoelmille valmis-
tui 12/11 Näsilinnan ullakolle erinomaiset 
palovarmat varasto-osastot”. Huoneissa on 
peltikuoriset palo-ovet.

Huoneen 309 uusimmat muovimatto- ja dispersiomaalipinnat on tehty varsin 
myöhään, ehkä 1980-luvun alussa toteutetussa perusparannuksessa. Huoneen 
303 telalla maalattu kirkkaan vihreä maali vaikuttaa 1970-luvun öljypitoiselta 
emulsiolta.

Kolmannen kerroksen alkydiöljymaalipinnat on telattu samaan tapaan kuin 
vastaavat alemmissa kerroksissa. Myös liimamaali jatkuu portaikossa. Huo-
neessa 307 on paperitapetti vain muuratulla seinällä, mikä viittaa väliseinien 
rakentamiseen tapetoinnin jälkeen. Huoneiden 310 ja 311 tapetit ovat toden-
näköisesti vuoden 1953 korjauksesta, joka toteutettiin uuden museonhoitajan 
muuttaessa huoneistoon   .

Valokuva Kyllikki Heleniuksen kirjassa Milavida ja Neitsytniemi. 2010, s. 153.
Titta Tuurnan arkisto.

Toimintakertomus 1953.

20
20

21

21
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Painetut lähteet

Ailio, Julius: Hämeen museon opas. Hämeen museo, Tampere 1910.

Ailio, Julius: Hämeen museon opas. Hämeen museo, Tampere 1928.

Engberg, Gabriel: esipuhe vuoden 1918 tapahtumista. Julius Ailio: Hämeen museon opas. Hä-
meen museo, Tampere 1922.
 
Hämeen Museon toimintakertomukset 1905–1970. Tampereen kaupunginkirjaston Pirkan-
maa-kokoelma. Vuoden 1951 toimintakertomuksessa pohjapiirustukset museon muutoksista 
sivuilla 8–9.

Santamäki, Lauri: Hämeen museon syntyvaiheet. Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia III. 
Tampereen historiallisen seuran julkaisuja VII. Tampere 1946. S. 222–272.

Santamäki, Lauri: Uudistettu Hämeen museo. Tammerkoski 3/1952.

Tirkkonen, Erik: ”Edistyköön, kasvakoon Hämeen museo kansanomaista tarkoitustaan sil-
mälläpitäen!” Hämeen museon perustaminen ja sen toiminta 1904–1952. Suomen historian 
sivulaudaturtutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere 2008.

Willberg, Leena: Hämeen museo : 90 vuotta museotyötä ja työn tuloksia. Artikkeli julkaisussa 
Masunni : kirjoituksia Tampereelta ja Pirkanmaalta 2, 1998. S. 31–58.

Viitteet Painamattomat lähteet

Museokeskus Vapriikki:

Hämeen Museoseuran johtokunnan kokouspöytäkirjat. Kopiot.

Maalaustyöselitys ja värisuunnitelma. Hämeen museo. Näsilinna, Tampere.
Alakerran huoneet. Arkkitehtitoimisto Marjaana Kinnermä 17.11.1992.

Numeroidut valokuvat vuosilta 1908–2008 Vapriikin kuva-arkistosta.

Tilakeskuksen arkisto:

Päiväämätön muutospohjapiirustus tilakeskuksessa. Lyijykynämerkintöjä alkuperäisen sinikopi-
on päällä; molemmat muutokset liittyvät vuoden 1907 korjauksiin.

Otsikoimaton pohjapiirustus I kerroksesta, päivätty 1937.
Otsikoimaton pohjapiirustus II kerroksesta, päivätty 1937.
Otsikoimaton pohjapiirustus III kerroksesta, päivätty 1937.

Tampereen kaupungin rakennustoimiston Arkkitehtiosaston pohjapiirustus 7.7.2 Näsilinnan I 
kerroksesta vuodelta 1943, piirtänyt M. Hakuri.

Tampereen kaupungin rakennustoimiston Arkkitehtiosaston pohjapiirustus 7.7.3 Näsilinnan II 
kerroksesta vuodelta 1943, piirtänyt M. Hakuri.

Tampereen kaupungin rakennustoimiston Arkkitehtiosaston pohjapiirustus 7.7.4 Näsilinnan 
III kerroksesta vuodelta 1943, piirtänyt M. Hakuri.

Tampereen kaupungin arkkitehtiosaston paloturvallisuutta koskeva muutospiirustus 23.5.1970, 
I krs.
Tampereen kaupungin arkkitehtiosaston paloturvallisuutta koskeva muutospiirustus 23.5.1970 
II krs.
Tampereen kaupungin arkkitehtiosaston paloturvallisuutta koskeva muutospiirustus 23.5.1970 
III krs.

Tampereen kaupungin talonrakennusviraston asemapiirustus koskien Hämeenmuseon /Näsilin-
nan ensimmäisen kerroksen muutostöitä 4.9.1992. 

Haastattelu:

Maalarimestari Toivo Jaskanen: maalauskäytännöt 1950-luvulla.
Puhelinhaastattelu 12.6.2013. 

Internet:

Tikkurila-maalitehtaan tuotehistoria. http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tuotehis-
toria/tikkurilan_tuotteet_kautta_aikojen
Viitattu 15.6.2013.

Teknos-maalitehtaan tuotehistoria. http://www.teknos.fi/?pageid=H2901
Viitattu 15.6.2013.

   Vuonna 1964 otetuissa valoku-
vissa puhkaisematon seinä näkyy 
monesta eri kulmasta.
Mm. HM 2616:9.

    Vuoden 1922 toimintakertomuksen 
mukaan alakerran huoneita otettiin kan-
sakoulun käyttöön 1920-luvun pahan 
asuntopulan aikoihin. Samaan aikaan on 
mahdollisesti opettajia tai muita vuok-
ralaisia otettu pienempiin huoneisiin, ja 
eteinen 121 on laajennettu asuttavaksi.

         Ovet huoneisiin 120 ja 111 näkyvät syvennyksessä ja vasemmalla sivuseinällä. Vasem-
manpuoleisessa kuvassa näkyvä teollisuusmuseo oli Näsilinnassa 1926–1949, ja Vapriikin 
kuva-arkiston mukaan valokuva HM 2549:679 on 1920- tai 1930-luvulta. Tutkitut ovet ovat 
siis olleet olemassa ainakin jonain hetkenä vuosien 1926 ja 1939 välillä.
Oikeanpuoleinen kuva on otettu suoraan kohti huoneeseen 111 vienyttä ovea. Ovi jää suu-
rimmaksi osaksi puhujan taakse. Osa valokuvasta HM 2314:2 vuodelta 1956.

     Yllä huone 105 vuoden 1949 väliaikaisen näyttelyn aikana sekä museon laajennuttua vuon-
na 1952. Pohjapiirustusten esittämää ikkunaa tai ovea ei näy vuoden 1949 kuvassa. Syvennys 
on voitu lavastaa piiloon näyttelyn ajaksi, tai se oletettua pienempänä sijaitsee kuvassa ryijyn 
takana, ja olisi suurennettu vitriiniksi vasta 1950-luvun muutosten yhteydessä.
AL 1949:162 ja Staf  52:2853.

    Muuraustyö on jätetty huoneen 119 puolelta 
viimeistelemättä. Kuva kirjoittajan, 2013.
Vuoden 1992 ensimmäistä kerrosta koskevassa 
asemapiirustuksessa kyseinen alue on merkitty 
kuuluvaksi muutostyön piiriin.      Ovilehden D120B lukkopesä, saranat ja 

puuosien työstöjälki ovat samanlaiset kuin 
ovessa D111. Maalikerroksia on vain yksi. 
Ylempänä lukkopesä ja saranat ovesta D111, 
alempana ovesta D120B. Vanhoissa ovissa ole-
vien kaltaiset ovenpainikkeet on ruuvattu pai-
koilleen ristipääruuveilla.

10

ensimmäisen kerroksen ajoituskaaviosta

11

17

13 ja 14

12

16

    Kuvan patteri on huoneen 
113 puolella huoneeseen 107 vie-
neessä tukitussa aukossa.
Nykyiset lämmityspatterit on 
luultavasti asennettu aivan 
1930-luvun lopussa, ks. Jukka 
Perämaan esitys Näsilinnan talo-
tekniset järjestelmät s. 43 alkaen.

15
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Huonekorttien laatimista varten tutkin Näsilinnaa paikan päällä 20–24.5. (ei 23.5.) 
ja 27–31.5.2013 sekä 7.6.2013. Huonekorttien valokuvat otin 29.–31.5. ja 7.6.2013. 
Huonekortit kuvaavat Näsilinnan tilaa kyseisenä aikana. Korttien tarkoitus ei ole 
kertoa historiallisista rakennusvaiheista eikä alkuperäisestä ilmeestä. Näsilinna toimi 
museona vuoteen 1998, minkä jälkeen se on ollut enimmäkseen suljettuna yleisöltä 
ja vailla toimenpiteitä. 

Olen numeroinut huoneet kolminumeroisilla litteroilla. Ensimmäinen numero (0, 1, 
2 tai 3) ilmoittaa huoneen kerroksen. 0 on kellarikerros ja 1 tarkoittaa maantasoker-
rosta. Kerroksen sisällä huoneet on numeroitu (01, 02…, 21) loogisessa järjestykses-
sä. Näin laskettuna Näsilinnassa on 57 huonetta. Olen maininnut selvyyden vuoksi 
myös 1950-luvun museo-oppaassa käytetyn näyttelyhuoneiden numeroinnin, koska 
sitä käytetään joissakin Näsilinna-tutkimuksissa. Sitä ei kuitenkaan voinut käyttää 
huonekorteissa huoneiden numerointiin, koska huonejärjestystä on muutettu 50-lu-
vun jälkeen ja koska numerointi koskee vain museosaleja, ei järjestelmällisesti kaikkia 
huoneita. Kellarikerroksen kahdessa huoneessa (005 ja 006) en päässyt käymään, 
mutta muiden kurssilaisten valokuvien perusteella niiden seinät ovat rappaamatonta 
tiiltä ja katot rappaamattomia tiiliholveja. 

Huoneille on annettu nimet, jotka kuvaavat niiden nykyistä tai viimeisintä käyttötar-
koitusta. Koska Näsilinna on nyt tyhjillään ja poissa käytöstä, käyttötarkoitus ei ole 
välttämättä kovin selkeä. Useat huoneet ovat ”saleja”, mikä viittaa sekä museosaliin 
että yleensä näyttävään huoneeseen. Monet huoneista ovat nykyään epämääräisiä 
varastoja, vaikka niillä on selvästi ollut muitakin käyttötarkoituksia. Esimerkiksi huo-
neen 310 on kerrottu olleen museon toiminnan aikana henkilökunnan taukohuone 
ja sitä ennen museon työntekijän asunto. 

Huonekorteissa on taulukko keskeisistä huoneen elementeistä (lattia, katto, seinät, 
listat ja paneelit, patterit, uunit, valaisimet, muuta). Kussakin huonekorteissa on tau-
lukko ovesta tai ovista, jotka on nimetty kyseisen huoneen mukaan. Kaikki yhteen 
oveen liittyvä kerrotaan samassa taulukossa ja huonekortissa, vaikka ovet toki näky-
vät kahteen eri huoneeseen. Kustakin ovesta on oma taulukkonsa, jossa kerrotaan 
siihen liittyvät asiat (oven tyyppi, oven suunta, vuorilaudat, karmit, pielen käsittely, 
kynnys, lattia oviaukossa, saranat, lukot ja kahvat). Viivalla on merkitty jonkin asian 
puuttuminen.

Tämän jälkeen on listattu muut huoneessa olevat ovet ja ikkunat. Ikkunoista anne-
taan perustietoja, mutta ajanpuutteen vuoksi en ehtinyt tarkastella niitä yhtä perus-
teellisesti kuin ovia. Taulukossa on lisäksi valokuvia huoneen keskeisistä kohteista.

Olen mitannut laserilla useimpien huoneiden korkeuden, jotta tilan luonteen ym-
märtäisi paremmin. Vanhassa talossa lattia ja katto eivät tietenkään ole aivan suoria, 
joten ainakaan senttimetriä tarkemmin korkeutta ei olisi mielekästä antaa. Korkeuk-
sista näkee selvästi, että 1. kerroksessa useimmista huoneista on pyritty tekemään 
450 cm korkeita, 2. kerroksessa 360 cm korkeita ja 3. kerroksessa 300 cm korkeita, 
vaikka pientä vaihtelua esiintyy. 

Näsilinnan remontointia suunnitellaan, mikä tarkoittanee suuria muutoksia huone-
järjestelyihin ja kiinteään sisustukseen. Siksi nykytila on kannattanut taltioida. Re-
montointia varten Seija Hirvikallio on tehnyt Näsilinnasta rakennushistoriaselvityk-
sen. Siihen kuuluvissa A3-arkkitehtien pohjapiirroksissa vuodelta 2008 on joitakin 
pieniä virheitä, koska ei ole uskottavaa, että tyhjillään ollutta Näsilinnaa olisi muu-
tettu tänä aikana. Pohjapiirroksessa on olematon kaakeliuuni huoneessa 211, siitä 
puuttuu komero kellarihuoneesta 001 ja eräitä muita kiinteitä komeroita ja kalusteita, 
ja jotkut ovet, kuten Näsilinnan pääovi, on merkitty aukeamaan väärään suuntaan. 

Ovet

Ovet on nimetty kirjaimella D (engl. door, ruots. dörr) ja sen huoneen numerol-
la, mihin ovi johtaa kerroksen pääsisäänkäynniltä katsoen. Jos huoneeseen johtaa 
useampia ovia, ne on erotettu kirjaimin (A, B…). Ovet, jotka eivät johda toiseen 
huoneeseen, on nimetty eri sanoilla (ulko, parveke, terassi, onkalo). Olen tarkastellut 
myös ovien saranoita ja lukkolaitteita.

Ikkunat

Ikkunat on nimetty kirjaimella F (ruots. fönster, lat. fenestra) ja sen huoneen nu-
merolla, missä ikkuna on. Samassa huoneessa olevat ikkunat on erotettu kirjaimin 
(A, B…). Kirjaimet O ja I oven ja ikkunan lyhenteinä tuntuivat epäselviltä, koska ne 
muistuttavat numeroita 0 ja 1. 
   Ikkunoissa on heloja, jotka kuuluvat samoihin sarjoihin kuin ovien helat. En va-
litettavasti ehtinyt tutkia ikkunoiden heloja huonekortteja varten, ja ikkunat jäivät 
muutenkin vähemmälle huomiolle kuin ovet. Yleisesti lähes kaikissa ikkunoissa on 
vaalean vihertävänharmaat puitteet, samanväriset kuin useiden ovien lehdet ja vuo-
rilaudat. Tämä väri ei voi olla alkuperäinen vaan se on peräisin viimeisimmistä re-
monteista.
   Päällisin puolin katsottuna kaikki Näsilinnan ikkunat ovat puhallettua lasia, min-
kä näkee epätasaisuuksista. On mahdollista, että jotkin yksittäiset ikkunat eivät ole, 
koska en kuitenkaan ehtinyt käydä kaikkia läpi. Tietojen mukaan suurin osa ikkunala-
seista särkyi kansalaissodan aikana vuonna 1918, joten säilyneet ikkunat ovat ajalta 
tämän jälkeen. Puhallettua lasia käytettiin 1930-luvulle asti, joten sen esiintyminen 
Näsilinnassa on mahdollista. 
   Kaikissa Näsilinnan ikkunoissa on kaksinkertainen lasi. Tätä ei ole erikseen tois-
tettu huonekorteissa. 

Lattiat

Monissa Näsilinnan suurista huoneista on tamminen parketti tai maalattu lautalattia, 
jotka lienevät osin alkuperäisiä, kun taas sivuhuoneissa on yleensä käytetty erilaisia 
uudempia muovimattoja. Huonekorteissa on kuvailtu lattian materiaalia, väriä ja ku-
viointia. 

Katot

Muutamaa yksilöllisesti koristeltua kattoa lukuun ottamatta lähes kaikissa huoneissa 
on katon reunassa pyöristys. Näitä on kahta tyyppiä: yksinkertainen sekä profiloitu, 
jossa pyöristykseen liittyy erilaisia friisejä. Näitä on kutsuttu huonekorteissa nimillä 
”pyöristetty reuna ” sekä ”profiloitu ja pyöristetty reuna”. Nämä pyöristykset on aina 
maalattu katon väriseksi, joten niiden värejä ei ole selitetty erikseen. Katot on rapattu 
ja maalattu erivärisillä maaleilla. Värien sanallinen kuvaus on toki hieman tulkinnan-
varaista. Huonekorteissa ei ole myöskään otettu kantaa maalien laatuihin, mutta niitä 
kuvaillaan Riina Sirénin työssä s. 8 alkaen.  

Seinät

Huonekorteissa kuvaillaan seinän väriä, jos se on maalattu. Joissakin huoneissa on 
myös tapetteja, joiden väriä ja kuviointia selitetään lyhyesti. Useimmat seinistä on 
rapattu, mutta muutosten vuoksi paikoin esiintyy myös kipsilevyä. Tämä on mai-
nittu huonekorteissa, mutta ajanpuutteen vuoksi en ehtinyt käydä kaikkia seiniä läpi 
tarkasti. On siis todennäköistä, että kipsilevyä, lautaa tai muita materiaaleja esiintyy 
paljon laajemmin kuin huonekorteissa kerrotaan. 
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ovat oikealla puolella, ovi on oikeakätinen ja päinvastoin.) Pariovista kerrotaan, kum-
massa ovilehdessä niiden kahva on. Jos ovella on pieli, kerrotaan, kummassa huo-
neessa se on. Tämä on mielekästä, koska Näsilinnassa vaihtelee se, avautuuko ovi 
pieltä vasten vai siitä poispäin. 

Vuorilaudat

Monissa ovissa on profiloitu vuorilauta, jonka profiili näyttäisi toistuvan samana 
koko Näsilinnassa. Joissakin mainituissa tapauksissa esiintyy vähemmän tai ei lain-
kaan profiloituja vuorilautoja. Vuorilaudoista kerrotaan, kumman huoneen puolella 
niitä on. Usein vuorilauta on vain sillä puolella, millä pieli ei ole. 

Karmit

Karmeista kerrotaan, minkä värinen se on, mutta niiden muotoja ei ole selitetty. 

Pielien käsittelyt

Jos ovella on selvä pieli, kerrotaan, minkä värinen se on. Useimmiten pielet on ra-
pattu ja ne on maalattu samanvärisiksi kuin ympäröivä seinä, mutta näin ei ole aina. 
Joissakin ohuissa seinissä olevilla ovilla ei ole pieltä ollenkaan. 

Kynnykset

Useimmat kynnykset ovat maalattuja kynnyslautoja, mutta joissakin tapauksissa 
esiintyy muitakin materiaaleja. Kynnykset altistuvat erityisen kovalla kulutukselle, 
joten monien maalien alta pilkottaa vanhempaa maalikerrosta. Tämä on pyritty mai-
nitsemaan huonekorteissa. 

Lattiat oviaukoissa

Jos ovella on pieli tai jos sillä ei ole kynnystä, huonekorteissa on kuvattu oviaukon 
kohdalla olevan lattian materiaali. Usein se on sama kuin muualla huoneessa, mutta 
lautojen ja laattojen kuviointi ovien kohdalla on silti yksilöllinen. 

Saranat

Useimmissa Näsilinnan ovissa on ns. norjalaiset lehtisaranat, joissa on katkaistun 
kartion malliset päät. Näitä olen sanonut huonekorteissa ”suippopäisiksi”. Muita 
saranoita olen kuvaillut eri sanoilla. 

Lukot ja kahvat

Useissa ovissa on samaan sarjaan kuuluvia koristeellisia kahvoja, avainkilpiä ja 
ns. reikeleitä. Tarkoitan tässä reikelillä lukon alla olevaa lisälukituslaitetta, jolla ovi 
saadaan sisäpuolelta vipua kääntämällä salvalla kiinnitettyä. Nämä helat epäilemättä 
on hankittu arkkitehti Wreden alkuperäistä Milavida-suunnitelmaa varten. Monin 
paikoin niistä kuitenkin puuttuu osia ja niitä on voitu sijoittaa vääriin paikkoihin 
(esimerkiksi ovi D202). Kahvoja on kolmea tyyppiä, jotka olen koodittanut A:ksi, 
B:ksi ja D:ksi. A-kahva on tavallisin ja yksinkertaisin. Siinä on puinen kädensija 
ja metalliosissa suorakulmaisia koristeaiheita. B-kahva on samankaltainen kuin 
A-kahva, mutta sen metallisosissa on kaarevia koristeaiheita. D-kahvaa esiintyy vain 
alakerran vestibyylissä ja se on tarkoitettu selvästi kaikkein hienoimmaksi. D-kahvan 

kädensija on kokonaan metallinen ja sen päissä on spiraalimaiset kierteet. Kuhunkin 
kahvaan näyttäisi liittyvän myös samaan sarjaan kuuluva reikeli. C:llä olen merkinnyt 
pystysuoraa ripaa, jossa esiintyy kulmikasta meanderinauhaa. Lisäksi 1. kerroksen 
neljässä liukuovessa on kaikissa tietynlaiset avainkilvet, joita ei ole muissa ovissa. 
Näiden lisäksi ovissa esiintyy myös runsaasti uudempia lukkoja ja kahvoja. 

Kiinteät komerot

Tietyissä huoneissa (001, 119, 121, 215, 302, 303, 311) on kiinteä komero. Näistä on 
tehty oma taulukkonsa, johon on yhdistetty huoneiden ja ovien taulukoissa olevat 
asiat jättäen pois sellaisia, joita missään komerossa ei ole.

________________________________________________________________

Esimerkkejä huonekorteista tämän julkaisun liitteenä. Koko korttisarja löytyy painet-
tuna ja sähköisenä Tampereen teknillisen yliopisto arkkitehtuurin laitokselta sekä 
Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Listat ja paneelit

Melkein kaikissa Näsilinnan huoneissa on profiloitu puinen jalkalista, joka näyttäi-
si olevan profiililtaan samaa kaikkialla, ainakin pintapuolisesti katsottuna. Useisiin 
huoneisiin on lisätty tämän profiloidun jalkalistan eteen yksinkertainen kapea ja 
matala jalkalista. Tällöin huonekortissa lukee ”johon pieni yksinkertainen jalkalista 
lisätty”. Nämä eri jalkalistat on maalattu samanvärisiksi. Vain mainituissa poikkeus-
tapauksissa näin ei ole. 

Patterit

Melkein kaikissa huoneissa on mahdollisesti 40-luvun lopulta peräisin olevat tako-
rautaiset patterit. Useimpien huonekorttien kohdassa ”patterit” on kyse näistä, mitä 
ei toisteta joka kerta erikseen. Nämä patterit ovat toisinaan ikkunan alla syvennyk-
sessä, toisinaan ei, mikä kerrotaan. Näsilinnassa on myös muutama muunlainen pat-
teri, jotka mainitaan huonekorteissa erikseen. 

Uunit

Näsilinnassa on säilynyt kymmenkunta kaakeliuunia, mutta niitä on ollut paljon 
runsaammin. Toisinaan kaakeliuunin paikka ja muoto näkyy lattialaudoituksessa, 
mikä on mainittu huonekorteissa. On toki mahdollista, etten ole huomannut kaikkia 
merkkejä puretuista uuneista. 

Valaisimet

Näsilinnassa on hyvin sekalainen joukko erilaisia riippuvalaisimia, seinällä olevia va-
laisimia ja loisteputkia. Tuntui mielekkäältä luetteloida ne huonekorteissa. Katoissa 
ja seinissä on merkkejä myös poistetuista valaisimista. Olen maininnut huonekor-
teissa vain kaikkein selvimmät tapaukset. Usein oli mahdotonta nopealla vilkaisulla 
tietää, onko jossakin kannassa ollut valaisin vain jokin muu laite. Osa polttimoista ei 
syttynyt kokeiltaessa, mutten ollut aina varma, johtuiko se polttimon rikkoutumises-
ta vai puuttumisesta, vai pelkästään siitä, etten löytänyt oikeaa katkaisinta. 

Muuta

Kohdassa ”muuta” mainitaan eri kiintokalusteita, kuvaillaan mahdollisesti tarkem-
min huoneen muotoa sekä kuvataan portaita. Myös erikoisia yksityiskohtia on nos-
tettu esiin. 

Ovien tyypit 

Tässä kohdassa kerrotaan, onko mainittu ovi peiliovi, lautaovi vain laakaovi. Peilio-
vista kerrotaan peilien määrä ja sijoittuminen. Myös ovilehden maalin väri kerrotaan. 
Monet peiliovista on maalattu siten, että niiden perusväri on vaalean harmaanvihreä 
mutta profiloinnit ovat valkoisia. Käytän huonekorteissa käsitettä paripeiliovi pario-
vesta, jonka yksittäiset ovet ovat peiliovia. Käytän käsitettä kaksoisovi ulko-ovista, 
joiden kapeasta väliköstä avautuu toinen ovi ulos ja toinen sisään. 

Ovien suunnat

Tässä kohdassa kerrotaan, mistä huoneesta mihin huoneeseen ovi avautuu ja kum-
mankätinen ovi on. (Kun ovea katsotaan huoneessa, mihin se avautuu, ja saranat 

kahva ja reikeli, tyyppi A

kahva ja reikeli, tyyppi B

kahva ja reikeli, tyyppi D

pystyripa, tyyppi C

liukuovien avainkilvet
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Antti Nyman: Näsilinnan lattiat                        

Johdanto

Vanhan rakennuksen autenttisuutta tarkasteltaessa on lattiapinnoilla suuri painoar-
vo. Muutostyöt kohdentuvat usein helposti uusittaviin pintamateriaaleihin. Vanhat 
lattiat on perinteisesti kiinnitetty joko naulaamalla tai liimaamalla kiinteästi alla ole-
vaan rakenteeseen. Lattioita ei siis useinkaan ole uusittu vaan niissä on useita pinta-
käsittelykerroksia tai päälle asennettuja uusia pinnoitteita, kuten esimerkiksi kovale-
vy ja muovimatto. Tästä johtuen on lattioista usein löydettävissä rakennuksen ainoa 
autenttinen pinta.

Näsilinnan lattiat muodostavat mielenkiintoisen historiallisten kerrostumien sarjan. 
Pääosin lattiat ovat alkuperäisiä tai alkuperäinen pinta on löydettävissä myöhempien 
kerrosten alta. Lattiat ovat oleellinen osa rakennuksen historiaa ja autenttisuutta. 

Tutkimuksen rajaus ja menetelmät

Tästä työstä on rajattu kellarikerros tutkimuksen ulkopuolelle.

Lattioiden tutkiminen on tehty silmämääräisesti arvioiden pintoja ja rakenneavauk-
sia, vertaamalla arkistokuvia nykytilanteeseen sekä tutkimalla kirjallisia rakennuksen 
ylläpitoon liittyviä dokumentteja. Linoleum ja parkettilattioita arvioitaessa on kon-
sultoitu lattia-asiantuntijoita Tampereen Lattiapäällyste Vaittinen Oy:stä.

Kuvat kirjoittajan, ellei toisin mainita.

Rakenteet

Lattiarakenteet ovat rakennuksen valmistumisen ajankohtana yleisesti käytössä ol-
leita rakenteita.1 Rakennukseen tehdyt muutostyöt ovat olleet luonteeltaan kevyitä 
seinien siirtelyitä, joten rakenteet ovat säilyneet hyvin alkuperäisinä. 

Ensimmäisen kerroksen lattiarakenteena on kolmea tyyppiä; Vestibyylin maanvarai-
nen laatta, tammiparkettilattioiden kohdalla tuulettuva rossipohja B sekä kolmantena 
tyyppinä pääaulan marmorilattian ja itäpäädyn kellaritilojen kohdalla kappaholvira-
kenne A.

Toisen ja kolmannen kerroksen välipohjana on rakennusajnkohdalle tyypillinen orsi-
rakenne C ja yläpohjarakenteena on palopermanto D.

Yleisesti ottaen Näsilinnan lattiarakenteet ovat erittäin hyvässä kunnossa. Rakentei-
den kunto ei edellytä suuria välittömiä korjaustoimenpiteitä. Tehtävät toimenpiteet 
tulee olla olemassa olevan rakenteen toiminnan ehostamista kuten rossitilan tuule-
tuksen varmistaminen.

Rakenteiden toimivuuden kannalta tulevissa muutos- ja korjaustöisä tulee huomi-
oida mikä on vanhan rakenteen toimintaperiaate ennen korjaustöitä ja mikä se on 
sen jälkeen. Rakenteet on alunperin suunniteltu ja rakennettu kestämään vuosisa-
toja,  kunhan niiden kunnossapidosta huolehditaan. Rakennukseen suunniteltavan 
toiminnan tulee olla sellaista, joka sopeutuu olemassa oleviin puitteisiin.

A. Kappaholvirakenne (Kuva: Kerrostalot 1880-1940) B. Tuulettuva rossipohja (Kuva: Kerrostalot 1880-1940) C. Välipohjarakenne (Kuva: Kerrostalot 1880-1940) D. Yläpohjarakenne (Kuva: Kerrostalot 1880-1940)

Rakenneavaus, tuulettuva rossipohja yläpuolelta.

Tuulettuva rossipohja alapuolelta

1 Neuvonen, Mäkiö & Malinen, 2002, 88
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2 Tampereen uutiset 1898
3 T. Koiranen 2013
4,5 G. Vaittinen 2013

 

Lattiatyypit

MARMORI

Ensimmäisen kerroksen vestibyylin ja pääaulan lattiat sekä toiseen kerrokseen nou-
sevat pääportaat ovat mustaa ja valkoista marmoria. Lattiapinta on alkuperäinen2. 
Lattiakuviointi koostuu kehyksestä ja kehykseen sekä rakennuksen seiniin nähden 
diakonaalista ruudukosta.

Marmoripinta on hyvin säilynyt ja merkittäviä vaurioita ei ole. Vuoden 1918 taiste-
luissa lattiaan ja etenkin pääportaaseen jäi sotamiesten verijälkiä, jotka ovat edelleen 
näkyvissä. Tällaiset vauriot pikemminkin lisäävät kuin vähentävät kohteen historial-
lista arvoa.

Vestibyylissä lattiaa on paikattu kellariholvin porraskuilun kohdalla mustalla ja val-
koisella klinkkerilaatalla. Lattiakorjaus on tehty hyvin varhaisessa vaiheessa raken-
nuksen historiaa3.

Kuva vestibyylistä kohti pääaulaa. Oikeassa reunassa kellariholvin peitetty porraskuilu. 

TAMMIPARKETTI

Ensimmäisen kerroksen salien ja toisen kerroksen pääaulan lattiat ovat alkuperäistä 
tammiparkettia. Lattiakuviointi koostuu kehyksestä ja kehykseen sekä rakennuksen 
seiniin nähden diakonaalista ruudukosta. Kehykseen on tammen lisäksi käytetty jo-
tain toista tummaa puulajia. 

Rakennuksen itäsiivessä sijaitsevan tilan 120 lattiat ovat alunperin myös tammipar-
kettia. Parketti on tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana ylitasoitettu luujau-
hotasoitteella4 ja pinnoitettu linoleummatolla.

Parkettilattiassa näkyy vuosikymmenien tuomaa patinaa. Vauriot ovat paikallisia par-
kettisauvojen irtoamisia alustastaan sekä pinnan lohkeamisia ja epäpuhtauksia. Pu-
rettujen uunien kohdalla lattiapinta on muodostettu tammiviilupintaisella vanerilla 
johon on maalattu tummemmat kehystä kuvaavat raidat.

Parkettilattia on pääosin hyvässä5 kunnossa ja kulumat ja pienet epätasalaatuisuudet-
kertovat rakennuksen historiasta. Lattian ylikorjaamista tulee välttää.

Parkettilattiaa huoneessa 105

Purettujen uunien pohjat on paikattu vanerilla.  Parketin pintarakenne

LANKKU

Toisen kerroksen huonetilojan lattiat ovat lankkua. Lattiamateriaali on rakenteista ja 
kuvalähteistä arvioituna alkuperäinen. 1918 taistelujen vauriot ja tilojen useat muu-
tosvaiheet näkyvät lattian työstöjäljessä. Tilan 211  ja porrashuoneen 214 alapuolelle 
jäävän tilan lattiat ovat säilyneet pintakerroksista ja rakenneavauksesta pääteltynä hy-
vin alkuperäisinä.

Lattialankun leveys on ~110 tai ~135 mm ja paksuus ~45 mm. Lattiat on kehystetty 
yhden lankun leveydeltä. Tilassa 206 lankku on kapeampaa, leveys ~90, ja kehystystä 
ei ole.

Lankkulattiassa ovat näkyvissä useat eri muutosvaiheet ja materiaalin uusiokäyttö.

Alkuperäisten lankkujen dimensiot ovat 
~45 x ~110/~135.

Avatusta rakenteesta on luettavissa lattian 
alkuperäisyys. Kuva huoneesta 211.

Antti Nyman: Näsilinnan lattiat                        
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Savupirtin 213 lattia

Tilan 104 sementtilaatta 

Linoleumlattiarakenteita: Linoleum parketin päällä; linoleum lankun ja kovalevyn päällä; 
linoleum lankun ja luujauho tasoitteen päällä

SEMENTTILAATTA

Vestibyylin sivuilla olevissa varastoissa 103 ja 104 sekä itäpäädyn porrashuoneen 
lattiamateriaalina on kuivapuristettu sementtilaatta. Lattiapinta koostuu ~20x20 laa-
toista, jotka on kiinnitetty alla olevaan lattiarakenteeseen sementtilaastilla. 

Sementtilaattojen valmistustekniikka kehitettiin 1850-luvulla ja valmistustekniikan 
kehittyminen mahdollisti niiden laajenevan tuotannon 1800-luvun lopulta alkaen6.  
On hyvin perusteltua olettaa Näsilinnan sementtilaattalattioiden olevan historialli-
sesti hyvin merkittävät.

LINOLEUM

Ensimmäisen ja kolmannen kerroksen itäpäädyn tiloissa on lattiapäällysteenä ylei-
sesti linoleummatto. Pinnoitteen alla on lankkulattia ja huonekohtaisesti vaihdellen 
lankun ja linoleumin välissä on joko kovalevy tai luujauhotasoite7. Tilassa 120 li-
noleumin alla on tammiperketti.

Linoleum- eli korkkimatto yleistyi suomessa 1900-luvun alussa8. Näsilinnan 
linoleumlattiat ovat kuva- ja tekstilähteiden9 mukaan useilta aikakausilta. Esimerkiksi 
tilasta 310 löytyy arkistokuvia, joissa on kahta eri lattiapinnoitetta ennen nykytilannetta. 
Varhaisimmassa arkistokuvassa, jossa näkyy linoleum, on näkyvissä sama kuosi, joka 
on olemassa nykyisin kolmessa 3.kerroksen varastotilassa (303, 306,307). Tilan 303 
linoleumlattia on maalattu. 

TIILI

Länsipäädyn kolmannen kerroksen varastotilan lattiat ovat punatiilestä. Tiili on osa 
ns. palopermanto-rakennetta.  Merkittäviä vaurioita lattiassa ei ole.

MUOVIMATTO

Ensimmäisen kerroksen itäpäädyn wc-tiloissa (111,112), keittiössä (117) ja siivous-
komerossa (118) sekä kolmannen kerroksen wc:ssä (309) on nykyaikaiset muovima-
tot.

SAVUPIRTTI

Toisessa kerroksessa sijaitsevan savupirtin( 213) lattia on leveää kulunutta lankkua. 
Lattia on osa museoesineenä käsiteltyä savupirttiä.

Tilan 307 linoleum-lattia on oletettavasti 
hyvin varhainen lisäys lankkulattian päälle. 

Tilan 310 ns. nykyaikaista linoleumlattiaa  

Tila 310 1930-luvulla Tila 310 1950-luvulla

Ullakon 312 palopermanto. 

BETONI

Rakennuksen itäpäädyn portaat ja porrastasanteet ovat puhtaaksi valettua betonia. 
Länsipäädyn kolmannenkerroksen varastotiloissa 314 ja 313 on valettu betonilattia. 

Tilan 113 sementtilaatta 

Tilan 212 lattiapinnassa näkyy betonipinnan hioutuneisuus ja patina.

Tilan 309 lattiapinnoitteena on muovimatto.

6 www.villalagoontile.com
7 G. Vaittinen 2013
8 www.rakennusperintö.fi 
9 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 12.9.1912

Antti Nyman: Näsilinnan lattiat                        
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Huonetilanumerointi perustuu Arttu Liukkosen laatimiin huonekortteihin.

1. Kerrros
114
Linoleum.

116
Linoleum, alla lankkulattia. 

113
Sementtilaatta, alkuperäinen. Rakennus-
ajankohtana materiaali ollut muodikas 
uusi materiaali.

117,118
Muovimatto. 1990-luku.

112,111
Muovimatto. 1990-luku.

121
Linoleum, alla lankkulattia.

120
Linoleum, alla tammiparketti.

119
Linoleum.

103,104
Sementtilaatta, alkuperäinen. Rakennus-
ajankohtana materiaali ollut muodikas 
uusi materiaali.

115
Linoleum, alla lankkulattia.

108, 109, 110
Tammiparketti. Alkuperäinen pinta.
Vauriot paikallisia: uunien paikat, irto-
naisia parkettisauvoja.

105, 106, 107
Tammiparketti, alkuperäinen pinta.
Vauriot paikallisia: uunien paikat, irto-
naisia parkettisauvoja

101,102
Marmori, alkuperäinen pinta.
Vauriot vähäisiä. Vestibyylissä klink-
kerilaatalla täydennetty kellariholvin 
porrasaukon paikka.

Portaat marmoria. Verijälkiä vuoden 
1918 taisteluista.

Antti Nyman: Näsilinnan lattiat                       
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214 alapuolen varasto
Lankkulattia, alkuperäinen.

2. Kerrros

Huonetilanumerointi perustuu Arttu Liukkosen laatimiin huonekortteihin.

211 
Lankkulattia, Lauta ~110, kehystetty Alku-
peräinen.

 Porras valettua betonia, alkuperäinen.

213
Lankkulattia, osa museoesinettä.

207
Lankkulattia, lauta ~110, kehystetty, lattiassa näkyy 
puretun uunin hahmo.

206
Lankkulattia, lauta ~90, ei kehystystä, lauta 
materiaali huonomman laatuista kuin yleensä.

203
Lankkulattia, lauta ~135/~110, kehystetty, lattias-
sa näkyy puretun uunin hahmo, työstöjäljen vaih-
telu kertoo muutosvaiheista.

204
Lankkulattia, lauta ~135/~110, kehystetty, lattias-
sa näkyy puretun uunin hahmo.

205
Lankkulattia, lauta ~135, kehystetty, lattias-
sa näkyy puretun uunin hahmo ja seinien 
muutosvaiheita.

201
Tammiparketti, alkuperäinen pinta.

208,209
Lankkulattia, lauta ~135/~110, kehystetty, lattias-
sa näkyy puretun uunin hahmo.

205
Lankkulattia, lauta ~135, kehystetty, lattias-
sa näkyvissä 

215
Lankkulattia, lattiassa näkyy pure-
tun portaan peittäminen.

202
Lankkulattia, lauta ~110, paikattu 
uunin kohta

Antti Nyman: Näsilinnan lattiat                       



26

3. Kerrros

Huonetilanumerointi perustuu Arttu Liukkosen laatimiin huonekortteihin.

Yhteenveto

Näsilinnaan sisältyy sekä paikallista, että yhteiskunnalista historiaa huomattavan 
paljon. Lähtökohtana kaikkeen muutos- ja korjaustyöhön Näsilinnassa tulisi olla 
historian luettavuuden säilyminen. Muutostöiden tulee soputua Näsilinnaan ja sen 
historiaan, ei toisinpäin. 

Rakennuksen arvojen säilymisen kannalta tulevan käyttötarkoituksen miettiminen 
täytyy tehdä monialaisen asijantuntijaryhmän kesken. Poliittisen päätöksen tekemi-
nen ei voi perustua näkemykseen mitä kukin haluaa ja minne. Vanhaa rakennusta ja 
sen uudelleen käyttöä tulee lähestyä rakennuksen näkökulmasta. 

Rakennus on alunperin suunniteltu kodiksi ja edustustilaksi, mutta pääasiallinen 
käyttö on ollut julkinen museorakennus. Näihin käyttötarkoituksiin rakennus on so-
veltunut hyvin noin 100 vuotta. Tuleva käyttötarkoitus ja sen vaatimat muutostyöt 
tulee pohtia tästä lähtökohdasta. 

Nykyaikaiset ilmanvaihto- ja lämmitysmääräykset aiheuttavat vanhoille rakenteille 
kestämättömän tilanteen. Esimerkiksi tuulettuvan rossi-alapohjan rakennustekninen 
toiminta ei kestä voimakasta koneellista ilmanvaihtoa rakennuksen sisälle. Nykyai-
kaiset määräykset on laadittu nykyaikaisen rakennustekniikan lähtökohdista. Histo-
riallisesti merkittävässä Näsilinnassa rakenteet eivät vastaa nykyrakentamista ja siksi 
myös korjaustoimenpiteet tulisi suunnitella tämä huomioiden. Uuden käyttötarkoi-
tuksen tulee siis olla sellaista, joka mahdollistuu olemassa olevilla rakenteilla.

312
Savitiili, palopermanto, alkuperäinen, 
vauriot vähäisiä.

313,314
Betoni, laatta valettu varaston lattiaksi 
palopermannon päälle.

302
Linoleum, matto luujauhotasoitteen ja lankkulat-
tian päällä. Lattian keskellä uudempi paikka.

305, 310, 311
Linoleum. 1950-luvan jälkeen asennetu matto.
Tilasta 310 näkyvissä arkistokuvissa 2 aikaisempaa 
muutosvaihetta. Linoleum kovalevyn ja lankkulat-
tian päällä.

301,304,308
Linoleum. 

309
Muovimatto, 1990-luku.

303, 306,307
Linoleum, hyvin varhainen lisäys lank-
kulattian päälle. 
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Tämä osa Näsilinnan dokumentoinnista keskittyy sisäkattoihin. Sisätilat ovat tärkeä 
osa Näsilinnan arkkitehtuuria. Huoneiden suunnittelussa on kiinnitetty  huomiota 
lattioihin, listoihin, seiniin ja kattoihin. Hämeen museon toiminnan takia lähes kaikki 
Näsilinnan sisätilat on maalattu valkoisiksi. Maalinpeitteen vuoksi pelkistyneet seinät 
ja ovet nostavat sisäkatot entistä suurempaan rooliin huonetiloissa. Kattojen arvoa 
Näsilinnassa nostaa niiden hyvä säilyneisyys. Museotoiminta ei ole vaatinut niihin 
merkittäviä muutoksia maalausta lukuunottamatta. Siihen millaisia katot mahdolli-
sesti ovat olleet alkuperäisväriksetykseltään tämä dokumentointi ei ota kantaa.  

Näsilinnan sisäkatot on luokiteltu tässä dokumentoinnissa kolmeen ryhmään: puiset, 
koristeelliset ja pelkistetyt. Tämä luokittelu selventää sitä, että Näsilinnassa ei ole 
pyritty sisäkattojen osalta yhteen yhtenäiseen tyyliin tai ilmeeseen vaan pikemminkin 
huonekohtaiseen tunnelman, tietynlaisen vaikutelman, luomiseen.

Tämä dokumentointi käy läpi vain ne Näsilinnan huoneet, jotka ovat toimineet Hä-
meen museon näyttelytiloina. Mm. varastohuoneet, keittiö, toimistot ja savupirtti on 
jätetty huomioitta. Tämä dokumentointi ei myöskään ota kantaa kattojen nykykun-
toon. 

Dokumentointitapa

Tämä sisäkattojen dokumentointi on tehty kattoja piirtämällä ja valokuvaamalla. 
Piirtäminen ja valokuvaaminen on tehty Näsilinnassa touko-kesäkuun vaihteessa 
2013. Ajan puutteen vuoksi katoista on piirretty vain koristeellisimmat. Kaikki piir-
retyistä katoista sijaitsevat Näsilinnan ensimmäisessä kerroksessa, joka toimii myös 
sisääntulokerroksena. Tässä kerroksessa oli alun perin suunniteltu tapahtuvan kaikki 
julkinen toiminta. Yksityiset asuinhuoneet sijaitsivat toisessa kerroksessa.

Piirrokset tehtiin käyttämällä lyijykynää ja mittatikkua. Piirustukset eivät ole tarkkoja 
mittapiirustuksia. Piirustuksia piirrettäessä on kuitenkin käytetty apuna 1:50 mitta-
kaavaa selventämään kattojen osien välisiä mittasuhteita ja helpottamaan piirtämistä. 
Apumittakaavasta johtuen detaljien mitat on pyöristetty 5 cm tarkkuudella. Mittaa-
misessa toimi apuna myös lasermittaa ja viisipistelaser. Laserit helpottivat pitkien 
huoneiden mittausta sekä koristekuvioiden paikantamista sisäkatossa.

1. Vestibyylin* katto toisesta kerroksesta kuvattuna. (30.5.2013)

* Vestibyyli on rakennuksen eteisaula tai porrashalli. Nimitys on peräisin latinan 
kielen sanasta vestibulum, kotilieden jumalatar Vestalle pyhitetty. Vestibyyli oli yksi 
antiikin Rooman asuintalon eli domuksen osista. (lähde: Wikipedia 7.6.2013)
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Huoneet 102, 107 ja 201 kuuluvat Näsilinnan katoiltaan koristeellisimpiin. Näissä 
huoneissa katoissa ja seinissä on kipsiset korkokuvioinnit. Vaikka seinien ja kattojen 
kipsikoristeet eivät ole samanlaisia, ovat ne kuitenkin niin samankaltaisia, että seinis-
tä ja katoista syntyy kokonaisuus. Kaikkien kolmen kipsikoristehuoneen sisäkatoissa 
on samantyylisiä kuvioita, mutta kuviot eivät kuitenkaan toistu huoneesta toiseen, 
yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Kuvioissa on havaittavissa pieniä kukkia sekä kaa-
rille muotoiltuja oksia ja lehtiä. Luontoaiheista huolimatta kipsikoristeista jää pikem-
min kuva erisuuntiin kiertyvistä kaarista kuin kasviornamenteista.

3. Vestibyyli (29.5.2013)

4. Vestibyyli (29.5.2013)

2. Vestibyyli (29.5.2013)

Huone 102

Huone 102 vestibyyli Näsilinnan vestibyylinä. Huone korkeudellaan ohjaa katseen 
kattoon, jonka ylävalo valaisee. Vestibyylin ensimmäisen kerroksen katto toimiike-
hyksinä ylemmän kerroksen koristellulle sisäkatolle. Huone rakentuu osista; puisen 
tuulikaapin yllä on ensimmäinen osa (kuva 5), toisen osan rajaavat portaat, kolman-
tena osana toimii suorakaiteen muotoinen osa, jonka keskellä on aukko, ja viimei-
senä osana toimivat pääportaikon nousujen takaosa (kuva 4). Vaikka tasovaihtelut 
lattiassa ja sisäkatossa tekevät vestibyylistä jo mielenkiintoisen, tilaa on lisäksi koris-
teltu kipsikoristein. Huone 102 on koristelultaan symmetrinen (kuva 3). Näsilinnan 
huoneissa on huonekohtaiset koristeet lukuunottamatta huonetta 102 ja 201, eli ves-
tibyylin sisäkattoja. Pääportaiden nousun alla (kuva 7) on käytetty samaa kipsikoris-
tetta, joka toistuu huoneen 201 katossa (kuva 10).   
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5. Vestibyyli (29.5.2013)6. Huone 102 osa 1

7. Huone 102 osa 2

0m 1m 3m 5m

0m 1m 3m 5m 10m

20m

Huone 102
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8. Nurkkadetalji (7.6.2013)

0m 1m 3m 5m 20m

Näsilinna 2.kerros

Huoneen 201 katto on Näsilinnan arkkitehtonisesti vaikuttavimpia elementtejä. Sen 
katedraalimaiset yläikkunat valaisevat yläaulan, joka muuten talon keskellä jäisi pi-
meäksi. Ikkunoita ei voi huomata suoraan alhaaltapäin katsottuna, mutta kuljettaessa 
Näsilinnan ala- tai yläaulassa ne näyttäytyvät erilaisina tarkastelukulmasta riippuen. 
Ikkunoista tuleva valo korostaa katon ikkuna-aukkojen kaarevia muotoja. Ikkunat ja 
kuvioinnit ovat symmetrisesti katon molemmin puolin. Päivänvalon tulokulma (ku-
vat 1,9) antaa oman lisänsä sisäkaton ilmeeseen. Näsilinna sijaitsee korkealla paikalla 
puistomaisessa ympäristössä, joten muut rakennukset eivät varjosta sen ikkunoita.

Huone 201

10. Huoneen 201 sisäkatto länsiseinältä kuvattuna (7.6.13)9. Huoneen 201 sisäkatto itäseinältä kuvattuna (7.6.2013)

11. Huoneen 201 kattopiirros
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 Näsilinnan 1.kerros

Huone 107

Huone 107 on suurin alakerran huoneista. Se oli alunperin suunniteltu herrasväen 
ruokasaliksi, mutta on pääasiassa toiminut Hämeen museon näyttelytilana. Huoneen 
itäpäädystä on kulku palvelijoiden tiloihin ja keittiöön. Lounaiskulmasta on käynti 
terassille. Vaikka huoneen koristelu on ensinäkemältä rikasta, siinä on toistettu sa-
moja koristeaiheita. Sisäkaton reunoja kiertää ristikkokuviointi, jonka kulmissa ja 
pitkien sivujen keskikohdissa on sama suuri seppelmäinen kipsikoriste. Näsilinnassa 
erityiseksi tämän huoneen kattokoristelun tekee sen yhteisnäisyys, muissa huoneissa 
kipsikoristeet on sommiteltu sijoittelemalla yksittäsiä koristeita.

Sisäkaton keskikohdassa on aurinkomainen kipsikoriste. Sen keskikohdasta lähtee 
säteitä, joita on pehmitetty pilvimäisellä kipsikuviolla.

13. Huone 107 sen itäseinältä kuvattuna (7.6.2013)

0m 1m 3m 5m 10m

12. Huoneen 107 kattopiirros
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Toisen kattotyypin Näsilinnassa muodostavat puiset katot. Niitä Näsilinnassa 
kaksi, jos ei lasketa savupirtin puista kattoa. Talon ainoina maalaamattomina 
osina ne nousevat vahvasti esiin muuten vaaleaksi maalatusta Näsilinnassa. Mo-
lemmat puiset katot on käsitelty lakan, petsin kaltaisella aineella, jonka pinta on 
molemissa huoneissa alkanut paikoittain hilseilemään (kuvat 14,17)   

Huone 105

Huone 105 oli alunperin suunniteltu miesten pelihuoneeksi. Se on julkisista tiloista 
selkeästi hämärin, koska sivuttain toisiinsa katsovat ikkuvat antavat heikommin huo-
neeseen valoa, kuin suoralla seinällä olevat. Geometrinen muoto ja tummat paksut 
puukuvioinnit tekevät katosta raskaan oloisen, ja samalla maskuliinisen. Katon geo-
metria on säntillisesti toteutettu jokaista laudan paikkaa myöten.

 Näsilinna 1.kerros

 15. Huoneen 105 kattopiirros

14. Sisäkaton keskiristeymä (7.6.2013)

0m 1m 3m 5m 7m

16.  Huoneen 105 katto koilliskulmasta kuvattuna (7.6.2013)
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18. Huoneen 110 kattopiirros

 Näsilinna 1.kerros17. Katon liittyminen seinään (26.5.2013)

0m 1m 3m 5m 10m

Huone 107

Huoneen 107 katto jakautuu 7 yhtä leveään osioon. Huoneen itäpäädyn osio on 
kuitenkin kaarevan muotoinen ja on aikanaan muodollaan osoittanut tulisijan 
paikan.
Katon selkeää rytmiä on korostettu väreillä ja laskemalla osioiden jakavia puita sisä-
katon peruspinnasta.  

19. Huone 110 sen itäseinältä kuvattuna (7.6.2013)
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Kolmannen kattojen luokitteluluokan muodostavat pelkistetyt katot. Yksinkertaisia 
kattoja Näsilinnan näyttelytiloissa on kahdenlaisia.

Huoneet 106, 108, 109

Sisääntulokerroksessa on kolme yksinkertaista sisäkattoa. Näissä huoneissa kattoa 
kiertävät kolme koristelistaa. Alin niistä kulkee kohdassa, jossa seinä aloittaa kaareu-
tumisen, ennen kuin muuttaa sisäkatoksi. Kaksi ylempää ovat taas siinä kohdassa,  
missä kaareva osuus vaihtuu tasaiseksi katoksi.  

Huoneet 205, 206, 210

Kaikkein yksinkertaisimmat sisäkatot ovat huoneissa 205, 205 ja 210. Niissäkin sei-
nän ja sisäkaton välikohta on kaarrettu, mutta lista on laitettu vain kohtaan, josta 
alkaa tasainen sisäkatto. Kuvasta 24 voi huomata, että huoneen 210 sisäkatolle on 
tehty muutos.

 Näsilinna 1.kerros  Näsilinna 2.kerros

Huoneet 202, 203, 204, 208, 209 

Näsilinnan toisenkerroksen, alkuperäisen asuinkerroksen, huoneissa on vain yksi-
kertaisia sisäkattoja. Huoneissa 202, 203, 204, 208 ja 209 sisäkatot oavt samankaltai-
set kuin alakerran huoneissa 106, 108 ja 109. 

 Näsilinna 2.kerros

20. Huone 108 (7.6.2013) 22. Huone 202 (30.5.2013) 23. Huoneen 2 ylänurkka (30.5.2013)

 24. Huoneen 210 ylänurkka 
(30.5.2013)

21. Huoneen 109 ylänurkka 
(30.5.2013)
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1. kerroksen liukuovi kahden salin välillä /projektio liukuoven ripa / detalji 

Kirsi Malvisto: Näsilinnan sisäovet                      
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2. kerroksen ovi aulatilasta saleihin / projektio ja leikkaus ripa ja lukko / detalji
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Kaidetyyppi A. Takorautainen aaltoköynnösaiheinen kaide, käsijohde puuta.

Kaidetyyppi B. Esiintyy päädyissä. Takorautaosat maalattu ruskeaksi.

Detalji. Kaiteen edustan kukka-aihe.

Detalji. Kaiteen taustan kukka-aihe.

Kaidetyyppi C portaiden nousukohdissa. Käännetty vaakatasoon.
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Detalji. Messinkinen kädensija vestibyylissä.Portaiden nousun alussa oleva yksityiskohta.
            Kuva 1

Detalji. Ranskanlilja-aihe 2. kerroksen kaiteiden sivutuki,
       Kuva 2

Terassin kaiteiden sivutuki
 Kuva 3

Tutkimusaiheena kaiteet ovat mielenkiintoisia, sillä niihin kohdistuu esimerkiksi 
merkittäviä turvallisuusmääräyksiä¹ , jotka voivat vanhojen kaiteiden kohdalla joh-
taa tarpeeseen tehdä muutoksia, josta syystä kaiteiden tutkiminen ja dokumentointi 
on tärkeää. Kaiteet ovat siitäkin huolimatta usein hyvin säilyneitä. Myös Näsilinnas-
sa kaiteisiin liittyvät turvallisuuskysymykset asettavat restauroinnille ja uudiskäytölle 
haasteita.

Vestibyylin ja yläaulan kaiteet

Edellisellä sivulla esitetyt kaiteet ovat ruskeaksi maalattua takorautaa ja niissä on 
puinen pyöristetty käsijohde. Portaiden alkupäissä sijaitsee kuvassa 1 esitetty yksi-
tyiskohta messinkisine kädensijoineen.

Takorautaosien aihe vaikuttaa pääosin tyypilliseltä antiikista arkkitehtuurista periy-
tyvältä kasviaiheiselta nauhaornamentilta, aaltoköynnökseltä, jossa akantin lehdet 
koristavat kiemurtelevia kuvioita². Päädyissä sijaitsevan kaidetyypin koristeaiheen 
sommittelu on selvästi enemmän keskeisyyteen pyrkivä kuin samojen kaiteiden 
muiden, jatkuvampien tyyppien. 

Kaiteiden vauriot ovat verrattaen vähäisiä. Portaiden yläpäädyssä alareunan kuviot 
ovat hieman vääntyneitä ja muualta puuttuu muutamia koristeaiheita sieltä tääl-
tä ruuvauksista irronneena. Ainoa selkeästi huomattava kuvion puuttuminen on 
yhden ranskanlilja-aiheisen isohkon kuvion puuttuminen portaiden nousutyypin 
kaiteesta. Muuten kuvioiden puuttuminen ei pistä silmään. 

Johdanto ja työmenetelmät

Tämä selvitys on tehty osana Näsilinnan dokumentointityötä, joka toteutettiin tou-
kokuussa 2013 Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kurssina 
yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Tekemäni selvitysosion kohtee-
na on rakennuksen sisä- ja ulkopuolella sijaitsevat metallikaiteet.

Kaiteita on dokumentoitu sekä valokuvin että piirtämällä. Kaiteita ja metalliosia ei 
ole mitattu piirtämistä varten, vaan ne ovat piirretty silmämääräisten havaintojen 
perusteella. Rakennuksessa sijaitsee myös puu- ja betonikaiteita (näkyvimpänä esi-
merkkinä katon balusterikaide), jotka ovat ajanpuutteen vuoksi rajattu tutkimuksen 
ulkopuolelle.

Kaiteiden tutkimiseen käytetty aika jakaantui siten, että sisätilojen sekä etelänpuo-
lisen terassin kaiteiden tutkimiseen käytettiin eniten aikaa. Osa kaiteista jäi hyvin 
pintapuoliselle tarkastelulle huonon saavutettavuuden (parvekkeiden kaiteet) sekä 
rajallisen ajan vuoksi. 

Puisesta käsijohteesta on havaittavissa Näsilinnassa muuallakin olevia luodinjäl-
kiä sekä viiltojälkiä muistuttavia mekaanisia vaurioita, jotka osuvat jossain määrin 
samoille tienoille kuin marmoriportaiden verijäljet. Vuoden 1918 taisteluissa on 
ollut käytössä kivääreissä pistimiä³, mikä voisi ehkä tarjota selityksiä jäljille. Luodin-
reikien säilyttämisestä on puhuttu lähinnä graniittipylväiden osalta, mutta toisaalta 
on myös mielenkiintoista miten materiaalin kovuusero on vaikuttanut erityyppis-
ten vaurioiden syntymiseen. Siinä mielessä käsijohteet ovat sotahistorian kannalta 
mielenkiintoisia, sillä ne ovat säilyttäneet myös mahdolliset pistinten jäljet, jotka 
häviävät, jos mekaanisia vaurioita säilytetään vain graniittipylväissä. 

Kaiteiden takorautaosista on havaittavissa etupuoli, jonka erottaa sekä lehtiaiheiden 
kuperasta ja yksityiskohtaisemmasta puolesta että koristeellisimmista yksityiskoh-
dista (ks. kukat, edellinen sivu). Kaiteiden etupuolen paikoin epäloogiselta tuntuva 
sijoittelu kertonee omalla tavallaan alakerran julkisemmasta, edustustilallisesta 
luonteesta. Esimerkiksi yläkerran suorien kaiteiden etupuoli on sijoitettu aukon 
sisäpuolelle eli näkymään alakertaan.

Takorautaosia on kiinnitetty toisiinsa muun muassa ruuveilla, joiden päissä on 
pallomutterit, jotka toimivat samalla koristeellisena elementtinä. Portaiden nousu-
kohdassa olevan kaiteen mitoitus ei ilmeisesti ole osunnut aivan kohdilleen, sillä 
yksi tukijalka on ilmeisesti jouduttu katkaisemaan koska se ei ole osunut kunnolla 
askelmalle. Symmetrian vuoksi vastaava, paremmin askelmalle osunut tukijalka on 
poistettu myös toiselta puolelta. 
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Kaidetyyppi D:n päätykuvio. Ympyröitynä kohdat, joista isompi pala kuviota on murtunut.Kaidetyyppi E.

Kaidetyyppi F.

Eteläpuolen terassin vaaleaksi maalatut kaiteet ovat paikoitellen hieman ruostunei-
ta, samoin kuin toisen kerroksen parvekkeiden kaiteet. Terassin kaiteiden värityk-
sen voi olettaa olevan aikaisintaan 1920-luvun lopulta, sillä Tampereen museoiden 
kuva-arkiston kuvassa� Gabriel Engbergistä vuodelta 1929 kaiteen voi tummuu-
desta päätellen olettaa olevan joko maalaamaton tai selvästi tummemmalla sävyllä 
maalattu. Kaide vaikuttaa edelleen tummalta kuvassa�,  jonka museo on ajoittanut 
1950- tai 60-luvulle. Samasta kuvasta voidaan havaita myös piirroksessa (kauimpa-
na oikealla) esitetyt vauriot. Tästä nähdään vaurioiden syntyneen vuosikymmeniä 
sitten. Kaiteiden värejä ei ole tutkittu tämän dokumentoinnin aikana tarkemmin, 
sillä rakennuksesta on jo tehty väritutkimus.

Terassin ja parvekkeiden kaiteissa esiintyvä ristikko/kukka -aihe toistuu erityyppi-
senä sekä vestibyylin patteriritilän (Kuva 4) koristelussa että kattojen koristelussa 
(ks. Minna Vuorenpään työ s. 27 alkaen). Koristeille tyypilliset kiertyvät lehtiaiheet 
esiintyvät myös Nottbeckien vaakunassa.

Parvekaiteiden etukulmissa on akanttilehti-aihe, joka muistuttaa kauimpana oikealla 
olevan kuvan reunoissa olevaa lehtiaihetta, mutta parvekekaiteissa lehtikuvio kulkee 
kaiteen kulman muotoa mukaillen.

Ulospäin pullistuvien parvekekaiteiden muoto on omalla tavallaan funktionaalinen, 
sillä se jossain määrin estää tai vaikeuttaa kuviota pitkin kiipeämistä ja on siten 
tehnyt kaiteesta hieman turvallisemman.

Eteläpuolen terassin ja parvekkeiden kaiteet

Nottbeckien vaakuna kirjasta Wilhelm von Nottbeck ja Finlayson.
      Helenius, Kyllikki (2005). Offset Ulonen Oy. Tampere.

Detalji, vestibyylin patteriritilä
    Kuva 4
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Palvelusväen portaiden käsijohde on muotoiltu kädelle erityisen sopivaksi.

Yksityiskohtia Itäpäädyn portaat kuvattuna toisesta kerroksesta. Kaidetyyppi G

Rakennuksen itäpäädyssä sijaitsevat palvelusväen portaat, joissa oleva kaide on 
muodoltaan yksinkertaisempi kuin edellä esitetyt. Rakennuksessa sijaitsevia kaiteita 
ei kuitenkaan ole mielekästä verrata tyyliseikkojen kautta, sillä itäpäädyn portaiden 
merkitys avautuu toiminnan kautta. 

Portaiden puinen käsijohde on muotoiltu kädelle huomattavan sopivaksi, toisin 
kuin esimerkiksi pääportaiden samantyyppinen käsijohde, jonka kohdalla tällais-
ta tarkempaa muotoilua ei ole tehty. Ergonomisen käsijohteen on ehkä ajateltu 
helpottavan palvelusväen työtehtäviä tai tehostavan niiden hoitoa. Ergonomia-aja-
tuksen syntyhistoria liitetään yleensä teollistumiseen ja haluun tehostaa työmenetel-
miä. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole verrattu saman ajanjakson muita portaita 
pohtien kuinka yleistä vastaava on ollut ja missä määrin Nottbeckien tausta teol-
lisuudessa on asiaan vaikuttanut. Asian selvittäminen voisi kuitenkin olla järkevää 
- etenkin koska itäpäädyn portaat ovat kirjoitushetken suunnitelmissa kaavailtu 
purettavaksi.

Näsilinnasta avautuu kaiteen kautta funktionaalisia puolia, jotka ovat osa rakennuk-
sen kokonaisuutta ja kertovat sen syntyajan hengestä. Vaikuttavien etäältä havaitta-
vien koristusten lisäksi rakennuksessa on siten yksityiskohtia, jotka kertovat myös 
käyttäjän asemaan eläytymisestä.

Toiminnallinen ja yksinkertaisempi kaide ilmentää käyttötarkoituksen eri luonnetta. 
Kaiteet ovat selvästi näkyviä tilahierarkian merkitsijöitä Näsilinnassa, vaikka huo-
neiden käyttötarkoitukset muuttuvatkin rakennuksen käytön myötä.
Tilahierarkian merkitsijöiden hävitessä näkyvistä katoaa se, kuinka rakennuksen ja 
sen tilojen on alunperin suunniteltu toimivan. Hierarkian näkyminen antaa kon-
tekstin sekä merkityksen rakennuksen osille, yksityiskohdille ja kokonaisuudelle 
sekä kertoo 1800-luvun lopun kaupunkilaisen luokkayhteisön elintavasta.

Itäpäädyn portaat
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Kaidetyyppi C

Kaidetyyppi B

Kaidetyyppi A

Sivuttaistuki, kuva 2

Pääty, kuva 1

Kaidetyyppi C, mutta kaareva

Kaidetyyppi G

Kaidetyyppi F

Kaidetyyppi H, sama koristeaihe kuin F, mutta vinossa kulmassa

Kaidetyyppi D

Kaidetyyppi I

Sivuttaistuki ja tuenta maahan, kuva 3

Kaidetyyppi J

Kaidetyyppi K

Kaidetyyppi E

Oikealla: Katolla olevat 
metallikaiteet, jotka eivät
 näy pohjakuvissa

K

J

D

IC kaareva

H

¹RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet
²Jokiniemi & Davies (2012). Kuvitettu rakennussanakirja. Rakennustieto oy. Helsinki.
³Aviisi 02/2012. Sota ilman sankareita.
�HM 2187 3:1 Gabriel Engberg Näsilinnan edustalla, Tampere. Kuva: Lauri Kuusanmäki. 
Tampereen museoiden arkisto.
�TKA 5851 Näsilinna, Tampere. Kuva: A. Salokorpi. Tampereen museoiden arkisto.
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Tutkimuksen sisältö

Tehtävä

Harjoitustyön tavoitteena oli selvittää rakennuksen taloteknisten järjestelmien (LVI-
SA) nykytilaa ja laajuutta. Nykytilaan vaikuttaneita seikkoja ovat olleet alkuperäisen 
suunnitelman ja rakennetun rakennuksen eroavaisuudet, rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen aiheuttamat muutokset ja historialliset tapahtumat, alkuperäisten teknisten 
järjestelmien vanhentumisesta aiheutuvat muutokset (tekniikan kehittyminen) sekä 
lisääntyneet vaatimukset lämmityksen, vesihuollon, ilmanvaihdon, sähkötekniikan ja 
automaation laadulle ja määrälle.

Tutkimusmenetelmät

Harjoitustyön aikana tehtiin kohteessa kahden viikon aikana silmämääräisiä havain-
toja, perehdyttiin saatavilla oleviin alkuperäis- sekä muutospiirustuksiin ja lisäksi 
tarkasteltiin Pirkanmaan maakuntamuseon Siiri-tietokannan valokuva-arkiston ku-
vamateriaalia kohteesta ja ympäristöstä. 

Kolmannen ja neljännen viikon aikana perehdyin Suomen kansalliskirjaston digitoi-
tuun talotekniikkaa käsittelevään aineistoon sekä Suomessa julkaistuun alan kirjalli-
suuteen.

Esitys

Tehdyt havainnot ja selvitykset ovat tässä esityksessä jaettu taloteknisten järjestel-
mien mukaan.Tehtyjä havaintoja täydennetään esimerkeillä kunkin osa-alueen ke-
hityksen vaiheista Näsilinnan rakennusajankohdan aikaan.Yhteenvedossa esitetään 
näkemys rakennuksen alkuperäisen taloteknisen kokonaisuuden toiminnasta, nyky-
tilanteesta ja mahdollisen peruskorjauksen asettamista vaatimuksista talotekniikalle.

LVISA = (L) Lämpö, (V) Vesi, (I) Ilma, (S) Sähkö, (A) Automaatio

Johdanto

Koska rakennus suunniteltiin ja rakennettiin teollisuussuvun jatkajaksi ajatellun 
Peter von Nottbeckin edustuskelpoiseksi yksityiskodiksi, on rakennusajankohdan 
aikaisia teknisiä järjestelmiä todennäköisesti suunniteltu asennettavaksi myös uudis-
rakennukseen. Milavidan eli nykyisin Näsilinnan rakennustoimenpiteistä kirjoitetaan 
Tampereen Uutisissa 5.10.1898 seuraavasti:

”Ylipäänsä on kaikista töistä pienimmästä suurimpaan asti käytetty uusimpia keksintöjä, 
sellaisiakin, joita ei maassamme tähän asti ole tunnettu.”

Yhtälailla on huomioitava rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen val-
mistelu- ja toteutusvaiheessa mukana olleet  henkilöt ja heidän harjoittamansa toi-
minta 1890-luvulla Tampereella ja Suomessa.

Lämpö (L)

Suunnittelu- ja rakennusajankohta 1890-luvun puolivälin jälkeen oli teollistumisen ja 
uusien tekniikoiden kulta-aikaa. Puuta ja hiiltä polttoaineena käyttävien höyrykonei-
den lisääntyminen oli teollisuudessa jo vuosikymmeniä ollut Tampereellakin voima-
kasta. Siinä missä teollisuuden ja julkisten rakennusten lämmön ja voiman tuotto 
perustui höyrykoneisiin ja vesiturbiineihin sekä keskuslämmitykseen, oli asuntora-
kentamisessa vallalla vielä perinteinen uunilämmitys. Keskuslämmitys teki kuitenkin 
tuloaan.

Alkuperäisistä väritetyissä pohjapiirustuksissa vuodelta 1897 sekä  mustavalkoisessa 
kopiossa on rakennuksen lähes jokaiseen huoneeseen merkitty uuni. Ensimmäistä 
kerrosta esittävässä mustavalkoisessa piirustuksessa on lisäksi merkintöjä lattiapin-
notteista ja uunien malleista. Toisen ja kolmannen kerroksen pohjapiirustuksista käy 
ilmi hormien sijainteja kantavien tiiliseinien sisällä. Hormien sijoittelu rakennuksen 
keskiosaa rajaaviin, kantaviin väliseinäseinärakenteisiin on havaittavisssa myös vesi-
katolla. Tasakattoa kiertävän balusterikaiteen läpi on tuotu useita ilma- ja savuhor-
meja.Varsinaisia savupiippuja on hormien lukumäärään nähden melko vähän. Erilli-
siä muurattuja savupiippuja on vesikatolla jäljellä 7 kappaletta, sillä yksi on purettu.

Tulisijoja on Näsilinnassa jäljellä vain 9 kappaletta, joista vestibyylin avotakan ja 
kellarin pesutuvan vesipadan lisäksi alkuperäisiä kaakeliuuneja on 5 kappaletta. Sa-
vupirttiin museotoiminnan alkuaikoina pystytetty kiviuuni on nyttemmin purettu. 
Kahdeksas tulisija on kolmannen kerroksen asuintiloissa todennäköisesti 1950-lu-
vun peruskorjauksen yhteydessä muurattu avotakka. Edellämainittujen lisäksi kel-
larikerroksen lämpökeskuksessa on nykyisin käytöstä poistettu öljykattila, joka ei 
tosin kuulunut alkuperäiseen varustukseen. Sen todennäköinen asennusajankohta 
on 1940-luvun vaihteen tienoilla, sillä Tampereen tilakeskuksen piirustusten mukaan 
1937 päivätyssä  mittauspiirustuksessa lämpökeskuksessa kattila on merkitty eri koh-
taan, kuin se on 1943 päivätyissä mittauspiirustuksissa esitetty - nykyiselle paikalleen. 
Lämmityskattilan öljypolttimessä on vuosiluku 1953, mutta polttimen asennusajan-
kohtaa ei pystytty varmasti ajoittamaan, sillä lämmityskattilan polttoaineena on saa-
tettu käyttää myös hiiltä tai puuta ennen siirtymistä öljyyn, jonka käyttö sota-aikana 
ja sen jälkeenkin oli säännösteltyä. Öljysäiliön täyttöputki sijaitsee nykyisin kaakkois-
kulmassa, kellarin umpeen muuratussa ikkuna-aukossa. Vapriikin Siiri-tietokannan 
valokuvassa (AL 682:233) vuodelta 1959 öljysäiliön täyttöputkea ei vielä ole.

Lämmitysjärjestelmä on ilmeisesti alusta alkaen ollut keskuslämmitysperiaatteella 
toimiva, sillä valokuvassa HM 2932K-107 1910-luvulta ennen sisällissotaa on ik-
kunan alapuolella nähtävissä metalliritilä, jonka takana lämmityspatteri (radiaattori) 
todennäköisesti sijaitsi. Yksi ritilän taakse sijoitettu lämmityspatteri löytyy vielä  ny-
kyisin savupirtin kaakkois-nurkasta, hirsipaneloinnin takaa. Lämmityspatterin mal-
li poikkeaa muista nykyisestä ja on tyypiltään ripaputki-patteri. Toinen vastaavan 
mallinen sijaitsee kellarikerroksen pesutuvan seinällä. Lämmonsiirtoaineena tämän-
tyyppisissä pattereissa kiersi yleensä kuuma vesihöyry1, joka putkistossa kiertäessään 
tiivistyi vedeksi palatessaan lämmönjakohuoneeseen. Nykyisin pääosa näistä ritilöis-
tä on poistettu ja ikkunapenkin alapuolinen syvennys on muurattu umpeen. Kaikki 
ikkunalaudat ovat kuitenkin vielä puuta ja osa uusituistakin lämmityspattereista on 
sijoitettu syvennykseen, kuitenkin ilman ritilää. Ensimmäisen kerroksen vestibyylissä 
on kummallakin sivusta yhdet ritilän taakse syvennykseen asennetut patterit, jotka 
ovat malliltaan samanlaisia kuin muut uusitut. 
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Lämmitysjohtojen liittyminen kattokoristeeseen on tehty huolellisesti.

Nykyisissä lämmityspattereissa on merkintä H, joka viittaa valmistajaan: Högfors. 
Kyseinen patterimalli ei esiinny Högforssin tuoteluettelossa vielä 1932, mutta luet-
telossa no:3A vuodelta 1938 se löytyy2. Mallinimi on Teho. Lämmityspatterien vaih-
don ajankohta on siis todennäköisesti ennen 1940-luvun vaihdetta em. mittauspii-
rustuksiin vedoten sekä ennen vuoden 1951 peruskorjausta otetun valokuvan (AL  
1949-162) perusteella. Kuvan vasemmassa reunassa voi nähdä nykyisen mallisen 
lämmityspatterin ikkunan edessä. Samoin valokuvaaja Runebergin otoksessa (HM 
2549_679) on nähtävissä nykyisen mallinen patteri. Valokuvan tiedot antavat ym-
märtää kuvanottovuodeksi 1928, mutta mikään muu Siiri-tietokannasta löytyvä hä-
nen ottamansa valokuva ei ole ajoitettu ennen 1930-lukua, päinvastoin muut hänen 
Näsilinnasta ottamansa valokuvat ovat vuodelta 1938.

Lämmityspatterien vaihdon yhteydessa on myös lämmönsiirtojohdot uusittu. Ullak-
ko-onkaloissa ja länsipäädyn ullakolla on kuitenkin vielä paikoillaan eristettyjä yksi-
putkisia lämpöjohtoverkon osuuksia. Nämä johdot ovat halkaisijaltaan noin 60 mm 
ja linjat kulkevat paikoin tiilimuurauksen sisään. Nämä seikat viittaavat varhaiseen 
asennukseen ja siihen, että lämmitysveden kierto verkostossa perustui lämpötila-
eroihin  eli järjestelmässä ei ollut kiertovesipumppuja (ns. vapaakierto). Nykyinen 
järjestelmä on pinta-asennettu eikä se ole yhteydessä ullakko-onkaloissa havaittuihin 
johtoihin. Kolmannen kerroksen kylpyhuoneessa on katonrajassa metalliastia, joka 
on toiminut lämmitysjärjestelmän kiertoveden paisunta-astiana. Lämmönlähteenä 
on nykyisin kaukolämmitys. Kellarin lämpökeskuksessa sijaitseva lämmönvaihdin 
on vuodelta 1994.

Keittiöiden tulisijat

Alkuperäississä suunnitelmissa ensimmäisen kerroksen keittiön keskelle on sijoitettu 
liesi , jonka yhteyttä savuhormiin ei ollut esitetty. Mahdollisia lämmönlähteitä silloin 
olisivat olleet kaasu tai sähkö. Vuoden 1937 mittauspiirustuksissa on kuitenkin keitti-
ön liesi piirretty seinän viereen paikkaan, jossa nykyisin on havaittavissa seinäpinnas-
sa eroavaisuuksia ja lähellä katon rajaa poistoilmasäleikkö. Näistä päätellen kohdassa 
on todellakin sijainnut liesi. Niin ikään myöhemmissä piirustuksissa on kolmannen 
kerroksen huonetiloihin merkitty keittiö nykyiselle paikalle ja sinne on piirretty puu-
liesi. Kumpaakaan näistä liesistä ei nykyisin ole niille merkityillä paikoilla.

Keskuslämmityksestä muualla:

- Aamulehti 21.11.1895 sivu 2 - ilmoituksessa haetaan urakoitsijoita rakentamaan 
keskuslämmitystä Pitkäniemeen rakennettavan heikkomielisten sairaalaan.
- Hämeen Sanomat 16.6.1896 sivu 2 - artikkelissa kerrotaan  Yleisten rakennusten 
ylihallituksen antaneen insinööri R. Huberille urakalla tehtäväksi Pitkäniemen houruin-
hoitolaitoksen keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitosten, vedenlämmityskoneet ja johdot sekä 
kyökki- , kylpy- ja pesulaitokset. (Wredellä tuolloin virka).
- Tampereen Sanomat 12.1.1898 - lehtiartikkelissa kerrotaan keskuslämmityslaitoksen 
sijoittamisesta Pikku Palatsin kellariin, sillä rakennus tulee lämmitettäväksi ilmalla. 
Ainoastaan joihinkin huoneisiin muurataan hienoja majoliikka- ja fajanssiuuneja.
- Tampereen Sanomat 25.1.1898 - Insinööri Robert Huber Helsingissä  avaa sivukontto-
rin Tampereella ja alkaa ilmoittaa palveluksistaan paikallisissa sanomalehdissä. Erikoi-
salanaan vesi- ja lämmitysjohtotyöt.

Lähdekirjallisuus - Lämpö

1  Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.130:Rakennus-  
 tieto, ISBN 951-682-668-7
2 internet-sivusto: <www.digi.lib.helsinki.fi> Högforsin tehdas Osakeyhtiö,   
 Vesi- ja lämmitysjohtotarvikkeita luettelo no:3A 1.1.1938, luettu 14.6.2013

Högforsin valmistama lämmityspatteri.

Högforsin tuoteluettelo no:3A vuodelta 1938.
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kolaatuisista leikkauspiirustuksista voi kui-
tenkin tehdä havainnon, että kasvillisuuden 
istutusalustaksi suunniteltu   pintakerros on 
kallistettu räystäitä kohti. Ullakko-onkaloissa voi tehdä tätä tukevan havinnon, sil-
lä vesikaton alapinnassa näkyvä I-teräspalkein ja punatiilin ladottu kappa-holvi on 
kallistettu  ulkoseinää kohti. Leikkauspiirroksissa balusterikaiteen viereen vesika-
ton yläpinnassa on ura. Julkivupiirroksissa 
tai varhaisissakaan valokuvissa ei kuiten-
kaan näy merkkejä ulkopuolisesta veden-
poistosta eli syöksytorvista - länsipäädyn 
sisäänkäynnin vesikattoa lukuunottamatta. 
Siellä  syöksytorvi alkaa poikkeuksellisesti 
räystään alapuolelta, räystäskourua ei ole.  
Johtopäätöksenä tästä voidaan todeta, että 
vedenpoisto on alunperin suunniteltu jär-
jestettäväksi ulkoseinärakenteen läpi. Toisen 
kerroksen huonetilassa 209* nähtävissä ole-
va rake ne- ja pinnoitevaurio talotikkaan kul-
massa, on mahdollisesti aiheutunut tukkeu-
tuneesta vedenpoistosta tai vaurioituneesta 
vedenerityksestä.

Todennäköisesti peruskorjauksen yhteydessä 1950-luvulla vesikate on uusittu, sillä 
vedenpoisto on nykyisin järjestetty selkeästi rakennuksen läpi. Vesikatolla on yh-
teensä 8 kappaletta kuparisia sadevesikaivoja, joiden valurautaiset purkuputket on 
havaittavissa ullakkotiloissa, savupirtistä puretun uunin takana, huonetilassa 115* 
sekä kellaritiloissa. 

Lähdekirjallisuus - Vesi

1 Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.122
2 Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.124

Tilanumero* ks. huonekortteihin liittyvä huonenumerointi s. 14 alkaen.

Mältinrannan vedenottamon ja Näsilinnan 
itäpäädyn välillä. Portaiden alapuolella ovat 
todennäköisesti sijainneet vesi- ja viemäri-
johdot sekä ehkä myös sähkön maakaapeli. 
Portaat on mahdollisesti purettu näitä tont-
tijohtoja uusittaessa. Rakennuksen kaikki 
vesihuoltoon liittyvät tilat sijaitsevat itäpää-
dyssä.

Vesikaton vedenpoisto

Tasakaton alkuperäisestä vedenpoistosta ei 
ole varmuutta. Käytettävissä olleista heik-

Vesi (V)

Seija Hirvikallion rakennushistoriallisesta selvityksestä ilmenee, että rakennuksen 
varusteisiin kuului jo alun perin vesijohto. Myös K.A.Wreden suunnitelmissa on ra-
kennukseen sijoitettu ainakin kaksi kylpyhuonetta - yksi kumpaankin kerrokseen. 
Todennäköisesti kolmas kylpyhuone on suunniteltu kolmanteen kerrokseen itäpää-
dyn palvelijoiden asuintiloihin. Veden lämmitys kylpyä varten oli pohjapiirustuksen 
merkintöjä tulkiten suunniteltu todennäköisesti järjestettäväksi ns. kylpypannussa eli 
kylpykamiinassa.1 Insinööri Robert Huberin markkinoimassa kylpyammeen ja kyl-
pykamiinan yhdistelmässä, kamiina oli yhdistetty vesijohtoverkkoon ja se oli valmis-
tettu kuparista. Kylpyamme oli yleensä sinkkipeltiä. Lämmönlähteenä voitiin käyttää 
puuta, hiiliä tai kaasua. Kaasun käyttö lämmönlähteenä ei tässä tapauksessa ollut 
todennäköistä, sillä sitä ei Tampereella ollut yleisesti saatavilla.

Käymälöitä oli neljä kappaletta - yksi palvelusväen portaiden alapuolella ensimmäi-
sessä kerroksessa, kaksi itäpäädyssä toisessa kerroksessa ja yksi kolmannessa ker-
roksessa. Sisätiloihin asennetut kuivakäymälät olivat yleisesti tuolloin erottelevia 
umpiastioita, joissa kiinteälle ja nestemäiselle ainekselle oli omat  säiliönsä.2 Tämä 
vähensi hajuhaittoja. Pohjapiirustuksista voidaan havaita käymälätilojen pitkä ja ka-
pea muoto, joten voidaan päätellä hajuhaitan otetun vakavasti. Käymälätiloissa oli 
oltava myös poistoilmanvaihto ja tuuletus. Ainakin toisenkerroksen käymälätiloissa 
on ikkuna-aukot ja em. lämmityspatteri. Todennäköisesti myös mahdollisuus käsien-
pesuun.

Mittauspiirustuksesta vuodelta 1937 voidaan havaita muutoksia wc- ja kylpytiloissa. 
Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet toisessa kerroksessa - käymälät on puret-
tu savupirtin tieltä. Huonetilassa 206* oli vielä tuolloin alkuperäinen väliseinäjako, 
mutta kylpyhuonekalusteita ei ole merkitty. Myös ensimmäisessä kerroksessa on ta-
pahtunut muutoksia. Palvelusväen portaan alapuolinen käymälä on purettu. Lisäksi  
alkuperäisessä kylpyhuonetilassa ei ole piirustusmerkintöja ja sieltä on avattu uusi 

ovi keittiöön, joten wc-tilaa siellä ei 
todennäköisesti ole ollut. Saniteetti-
tiloihin viittaavia piirustusmerkintöjä 
ei esiinny vuoden 1943 piirustuksis-
sakaan. Sen sijaan vestibyylin pääpor-
taan alapuolisiin tiloihin on raken-
nettu wc-tila, nykyisen miesten wc:n 
(112*) paikalle ja naisten wc:n (111*) 
paikalle oli sijoitettu kylpyhuone am-
meineen. Väliovi tilaan 107* esiintyy 
vasta 1943 pohjapiirustuksessa. Nais-
ten wc:n nykyinen käyttö on valokuvi-
en perusteella (ks. ovet ja muutosvai-
heet) alkanut 1980- tai 1990-luvulla. 
Niin ikään vuoden 1937 sekä 1943 
piirustuksissa kolmannen kerroksen 
käymälä on poistettu ja kylpyhuo-
ne on merkitty nykyiselle paikalleen 
(309*). 

Piirustusmerkinnät viittaavat vedellä huuhdeltavien wc-istuinten otetun käyttöön 
käymälöistä luopumisen jälkeen. Viemäröinnit ovat nykyisinkin pääosin sijoitettu 
rakenteiden sisään, kolmannen kerroksen viemärituuletusputkea ja kellarikerroksen 
kokoajaputkistoja lukuunottamatta.

Suunnitelmia tekstiilikonservoinnin vaatimien laitteiden sijoittamiseksi keittiöön on 
vuodelta 1980, jolloin pesupöytiä ja -altaita olisi asennettu. Näiden laitteiden toteu-
tuksesta ei löydetty dokumenttia.

Tilakeskuksen arkistosta saadun asemapiirroksen (päivätty 4.9.1992) mukaan itä-
päädyn keskiosalla ensimmäisessä kerroksessa on suunniteltu tehtävän muutoksia. 
Tarkempia tietoja muutoksista ei ole, mutta oletuksena on, että nykyiset wc-tilat ja 
henkilökunnan keittiö- ja saniteettitilat on toteutettu tuolloin.

Tällä hetkellä kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa on 2 wc-tilaa (111* ja 112*) 
yleisökäyttöön. Suihkuhuone (118*) on alkuperäisen kylpyhuoneen paikalla, mutta 
käynti sinne on keittiöstä (117*), kun se alunperin oli väliköstä (119*).

Kolmannessa kerroksessa on suuri wc-tila (309*) mahdollisesti alkuperäisen kylpy-
huoneen paikalla, mutta johtuen tilan kapeasta ja pitkänomaisesta muodosta suihkua 
ei ole.

Käyttöveden lämmitys on järjestetty kahdella sähkötoimisella vesivaraajalla, jotka si-
jaitsevat ensimmäisessä kerroksessa keittiössä ja kolmannessa kerroksessa wc-tilassa.
Vesi- ja viemärijohtojen tonttiliittymästä ei etsitty dokumenttejä. Valokuvista ja kar-
toista voidaan kuitenkin havaita maastoon rakennetut portaat, jotka ovat sijainneet 

Kellarin pesutuvan muurattu pata.

Kolmannen kerroksen asunnon keittiö.

    Viherkaton kattokaivo.
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Ilma (I)

Tietoisuus ilmanvaihdon merkityksestä ihmisen viihtyvyyteen ja terveytyyn lisään-
tyi 1800-luvun lopulla. Keskustelun aiheena Tampereellakin oli koulurakennusten 
huonetilavuuden ja tuuletuksen merkitys oppilaiden keskittymiseen.1 Koneellisen 
ilmanvaihdon järjestelmät olivat kuitenkin käytössä vain joissakin liike- ja julkisissa 
rakennuksissa.2  Korvausilmaventtiilejä alettiin asentaa rakennusten julkisivuihin 
1880-luvun aikana 2 ja sellaiset Näsilinnastakin löytyvät. 

Näsilinnassa korvausilmaa tuodaan suoraan ulkoa kaikkiin huonetiloihin, joita rajaa 
vähintään yksi ulkoseinä. Näsilinnan ulkosäleiköt ovat mahdollisesti alkuperäiset tai 
ainakin vastaavan malliset - pienellä suojalipalla ja tiheäaukkoisella metalliverkolla 
varustetut. Huonetilassa 116* sisäpinnan venttiiliin toiminta sitä kokeillessa oli 
moitteetonta. Useista muista venttiileistä avaamisen mahdollistavat ketjut on  pois-
tettu. Sisäpinnan tummista jäljistä venttiilien ympärillä voi päätellä, että korvaus-
ilmaa rakennukseen niiden kautta kuitenkin jonkun verran saadaan. Tosin joitakin 
sisäpinnan venttileistä on suljettu teippaamalla tai muutoin peittämällä. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon poistosta lämmityskaudella huolehtivat uunit. 
Käytetty ja likainen  ilma poistui puiden tai hiilen polton aikana tulipesän kautta 
ja muulloin se johdettiin uunin lämmittämisen jälkeen uunin yläosassa sijaitsevan 
venttiilin kautta savuhormiin 
kaksinkertaisten savupeltien 
välistä. Lämmityksen aikana 
kaksinkertaiset savupellit olivat 
tietysti auki ja poistoilmavent-
tiili kiinni. Pelteihin ja venttii-
leihin oli kiinnitetty ketjut tai 
narut niiden liikuttelemiseksi, 
sillä ne sijaitsivat uunin yläosas-
sa lähes kolmen metrin korkeu-
della lattiasta. Lämmityskauden 
ulkopuolella likaisen ilman 
poistuminen hormin kautta oli 
vähäisempää pienistä ilmanpai-
ne- ja lämpötilaeroista johtuen. 
Silloin ikkunatuuletuksella oli 
suurempi merkitys. Näsilinnan 
korkea vestibyyli (katettu sisäpi-
ha) vaikutti myös ilman vaihtu-
miseen, poistoa vahvistaen. 

Poistoilmakanavia sijaitsee myös pääportaiden yläosassa sekä tietysti keittiöissä 
sekä wc- ja kylpyhuoneissa. Nämä kanavat on sijoitettu tiiliseiniin, jolloin läheisten 
savuhormien rakennetta lämmittävä vaikutus voimisti myös poistoilmakanavan 
vetoa. Poistoilmakanavien ja savuhormien sijoittelua vesikatolla on kuvailtu edellä 
lämpö-osiossa.

Myös ullakon, ullakko-onkaloiden, kellarin 
ja alustatilan sekä mahdollisesti myös 
muiden huonetilojen ja vesikaton välisten 
tilojen ilmanvaihto ja tuuletus on järjestet-
ty painovoimaisesti. Vesikatolla ei havaittu 
huippuimureita tai vastaavia laitteita. Uu-
nien purkaminen ja ilmanvaihtoventtiilien 
sulkeminen ja poistaminen on vaikuttanut 
rakennuksen ilmanvaihdon laatuun  sitä 
heikentäen. 

Korvausilmaventtiilin koekäyttö.
Lähdekirjallisuus - Ilma

1  ”Luokkahuoneiden lämmitys ja ilmanvahto” Tampereen Sanomat 9.6.1899 sivu 2 
 <digi-lig.kansalliskirjasto.fi>
2  Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.131

Savu- ja poistoilmaormit johdetaan vesikatolla balusterikaiteen rakenteen läpi.

Näkymä hormin sisään vesikatolta.

Poistoilmaventtiili kaakeliuunin yläosassa.
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Sähkö (S)

Alkuperäisyys

Epäilys Näsilinnan sähköistämisestä jo rakennusaikaan 1898 syntyi, kun tutki-
muksissa pohjoissivun ullakko-onkalon lattiavasojen päältä löytyi puurimojen 
väliin asennettua kangaspäällysteistä kuparijohtoa. Tämä asennustapa oli yleinen 
sähköjohtoja erityisesti rakennuksiin jälkikäteen asennettaessa, mutta osoittautui 
pian  palovaaralliseksi. Puulistojen käyttö kiellettiinkin mm. Helsingin kaupungin 
sähkölaitoksen 1910 julkaisemassa ohjesäännöissä.1 

Yhä todennäköisemmäksi sähköistyksen alkuperäisyys tulee, kun ottaa huomioon 
mm. seuraavat havainnot: 
1) Finlaysonin tehtaan kutomosalissa Plevnassa syttyi hehkulamput jo   
 15.3.1882 Carl von Nottbeckin toimesta.2 Siis 18 vuotta ennen Näsilinnan  
 rakentamista.
2) Tilasto lamppujen määrän kehityksestä Tampereella3 : 

- vuonna 1893 - 717 lamppua
- vuonna 1895 - 2687 lamppua, joista 1687 yksityisiä
- vuonna 1898 - 3940 lamppua, joista 2983 yksityisiä
- vuonna 1902 - 7157 lamppua.

3) Arkkitehti K.A.Wreden Helsinkiin suunnittelemaan Vanha kauppakuja  
 -nimiseen rakennukseen oli asennettu oma generaattori sähköntuotantoa  
 varten vuonna 1888-1892.4

Tämän lisäksi valokuvissa 1910-luvulta 
näkyy vestibyylin kummallakin sivusei-
nällä, nykyisin syvennyksessä olevien 
lämmityspatterien kohdalla, seinäva-
laisimet (yht 2kpl)( TKA  Thule_215 
- 1910) sekä valokuvassa (HM 2932K-
106) huonetilasta 206* voidaan seinässä 
nähdä uppoasennettu valokatkaisin. 
Rakennuksen ulkopuolisissa valoku-
vissa 1900-luvun alusta on nähtävissä 
julkisivuun ovien yläpuolelle kiinnitetyt 
ulkovalaisimet.

Muutokset

Museotoiminta asetti jo 1910-luvulla lisävaatimuksia valaistuksen järjestämiselle, 
jotta aukioloaikoja voitaisiin pidentää. Pinta-asennuksena tehtyjä sähkövetoja, 
valaisimia ja kytkimiä, on valokuvissa nähtävissä 1930-luvulta alkaen. Alkujaan säh-
köjärjestelmä oli Tampereellakin perustunut tasavirtaiseen sähkönsiirtoon, mutta 
Näsilinnassa vaihtovirtaan siirtymisen ajankohta ei ole selvillä. Tampereella tasavir-
rasta vaihtovirtaan siirtyminen alkoi Vapaussodan jälkeen ja 1930-luvulla vaihtovir-
ran käyttäjiä oli enemmän.5 

Hämeen Museoseuran johtokunnan kokouksen pöytäkirjassa 30.5.1949  todetaan: 
”...sähköjohdot eivät ole asianmukaisessa kunnossa”, joten vuonna 1951 tehdyn 
peruskorjauksen yhteydessä uudistettiin todennäköisesti myös sähköjohdotus. 
Kellarin sähkökeskuksen lattialla on nyttemmin käytöstä poistettu Oy Strömberg 
Ab:n valmistama sähköpäätaulu vuodelta 1951. Sähkökeskus-huoneen seinällä on 
Insinööritoimisto Sähkötyö Oy:n laatima pääjohtokaavio lokakuulta 1952. Kaa-
vio on todennäköisesti laadittu jälkikäteen peruskorjauksessa tehtyjen asennusten 
valmistuttua, sillä syöttökaapelit alakeskuksille on asennettu metallisiin suojaputkiin 
tiiliseiniin roiloamalla ja rapattu piiloon. Alakeskuksilta huonetiloihin on pääosa 
johdoista vedetty pinta-asennuksina, 2-johdinta sisältävää putkilankaa eli kuhlo-
johtoa käyttäen. Suomessa muovieristeiset johtimet hyväksyttiin käyttöön vasta 
vuonna 1954.6

Nykytilanne

Nykyinen sähköpäätaulu on Tateka Oy:n vuonna 1983 valmistama. Yksittäisiä kyt-
kimiä ja  pistorasioita sekä niihin liittyviä pinta-asennuskaapeleita lukuun ottamatta 
sähköjärjestelmä perustuu vuoden 1951 peruskorjauksessa asennettuihin kaape-
lointeihin, jakorasioihin ja kytkimiin.  Osa kytkimistä ja kaapeloinneista saattavat 
olla vieläkin vanhempia, mutta niiden ajoitus on vaikeaa, sillä joitakin vanhoja 
kojeita on saatettu asentaa uudelleen. Vanhimmat asennukset ovat mahdollisesti 
1940-luvun vaihteesta (ks. lämmityspattereiden muutos) ja ne sijaitsevat pääosin 
rakennuksen itäpäädyn asuin- tai toimistotiloissa ensimmäisessä ja kolmannessa 
kerroksessa sekä kellaritiloissa. Kaikki pistorasiat ovat suoja-maadoittamattomia lu-
kuun ottamatta keittiöihin ja kosteisiin tiloihin vuonna 1992-93 tehtyjä asennuksia. 

Asennusten sijoittelu ja työn laatu vaihtelee tilojen välillä. Rakennuksen julkisissa ti-
loissa vanhimmat pinta-asennetut johdot, rasiat ja kytkimet on maalattu seinäpinto-
jen värisiksi. Johtoreitit ja asennukset on sommiteltu ja kiinnitetty siististi. Jakorasiat 
ja kytkimet ovat pyöreitä ja siroja, tuoden oman lisänsä rakennuksen sisustukseen 
- esimerkiksi jalkalistojen yläpuolelle sijoitettujen kaapeleiden lukuisat maalikerrok-
set ovat sulauttaneet ne osaksi rakennetta. Muutokset johdotuksissa ja myöhemmin 
lisätyt pistorasiat jalkalistan yläpuolella erottuvat ympäristöstään selkeästi materiaa-
lin, värityksen ja rasioiden mallin vuoksi. Toisarvoisissa eli museoyleisöltä suljetuis-
sa tiloissa sähköasennusten lukumäärä on suurempi ja ehkä siten myös asennustyön 
laatu on heikompaa - teollisempaa.

Ullakko-onkalon sähköjohtoja.

Vanhalle kattovalaisimelle on tuotu uusi johdotus. Seinäpinnan sävyyn maalattu 1950-luvun pinta-asennus.
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Rakennuksen julkisivuissa sähköasennukset ovat säilyneet etelä-, länsi- ja pohjois-
sivuilla lähes muuttumattomina. Ulko-ovien yläpuolelle julkisivupintaan kiinnitetyt 
valaisimet ovat havaittavissa jo varhaisimmissa valokuvissa. Valaisimien mallit tosin 
ovat vaihtuneet vuosien aikana. Itäjulkisivulla asennuksia on enemmän. Rakennuk-
sen katolle on kiinnitetty ilmajohto ja julkisivun pintaan käyntioven läheisyydessä 
on kiinnitetty kojeita, joita kuvaillaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin (automaa-
tio). Sähkönsyöttö rakennukseen tosin on järjestetty maakaapelilla todennäköisesti 
alusta alkaen, sillä valokuvia tarkasteltaessa ei havaittu ilmajohtoja Näsipuistossa 
rakennuksen ympärillä.

Lisätty pistorasia ja jatkettu johtodus. Pinta-asennuksia.

Lähdekirjallisuus - Sähkö

1 Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.137
2 Olavi Anttila 1993: Valoa, voimaa, vaurautta - 
 Tampereen kaupungin sähkölaitos 1888-1988, sivu 21
3 Olavi Anttila 1993: Valoa, voimaa, vaurautta - 
 Tampereen kaupungin sähkölaitos 1888-1988, sivu 90
4 Neuvonen, Mäkiö, Malinen 2002: Kerrostalot 1880-1940 s.134
5 Olavi Anttila 1993: Valoa, voimaa, vaurautta - 
 Tampereen kaupungin sähkölaitos 1888-1988, sivu 161
6 Neuvonen, Mäkiö, Malinen 1989 Kerrostalot 1940 -1960 s.190

Automaatio (A)

Tässä tutkielmassa automaatiolla tarkoitetaan puhelin-, murto- ja palohälytin laittei-
ta sekä lämmitysjärjestelmän säätötekniikkaan liittyviä asennuksia.

Huolimatta lennätinyhteyksien rakentamisesta Tampereelle 1850-luvun jälkeen 
sekä puhelimen yleistymisestä 1800-luvun lopulla, Näsilinnaan ei ehkä asennettu 
puhelinta rakennusaikana.Tosin Tampereen Telefoni -osakeyhtiön toiminta alkoi 
jo vuonna 1891. Hämeen museon toiminta 1900-luvun alkuvuosista lähtien on 
vaatinut kehittyvän tekniikan käyttöönottoa. Erik Tirkkosen pro gradu -tutkiel-
massa vuodelta 2008 on selvitetty muutamia näistä vaiheista. Puhelimen hankinta 
Hämeen museolle vuonna 1909.Tämä voi tosin tarkoittaa pelkän puhelinkojeen 
hankintaa tai sitten puhelinyhteyden rakentamista kaapelointeineen. Ensimmäinen 
maininta hälytyslaitteiden hankinnasta on vuodelta 1912, jolloin ”--- hankittiin 
kolmeen rahavitriiniin Holmsten-Heiniön sähköliikkeeltä museon ensimmäiset 
hälytyslaitteet.”

Rakennukseen on toukokuussa 1970 päivättyjen piirustusten mukaan suunniteltu 
erinäisiä paloturvallisuutta koskevia muutoksia. Piirustuksissa on esitetty tehtäviksi 
rakenteellisia muutoksia poistumisteihin ja tulisijoihin. Myös uusia palo-ovia oli 
suunniteltu asennettaviksi. Kaikkia muutoksia ei ole kuitenkaan toteutettu, sen 
sijaan rakennuksen kaikissa huone- ja komerotiloissa on nykyisin pinta-asennetut 
savuilmaisimet. 

Rakennuksen murtohälytysjärjestelmä käsittää liiketunnistimia, ikkunalaseihin 
kiinnitettyjä antureita sekä ovikytkimiä. Pääosa laitteista ja kaapeloinneista on pin-
ta-asennettuja. Ulkopuolella laitteet sijaitsevat itäjulkisivulla.

Keskuslämmityksen ulkolämpötila-anturi sijaitsee rakennuksen pohjois-julkisivulla. 
Lämmityspatterien termostaatit eivät ole alkuperäisiä.

Yhteenveto

Rakennuksen nykyiset talotekniset järjestelmät ja asennukset ovat peräisin eri aika-
kausilta ja muodostavat mielenkiintoisen kollasin yhdessä rakennuksen koriste-ele-
menttien kanssa. Vanhimmat pinta-asennukset ovat sulautuneet osaksi rakennuk-
sen sisäpintoja, myöhempien muutosten ja lisäysten erottuessa selkeämmin talon 
sisustuksesta. Toisaalta useita elementtejä alkuperäisestä varustuksesta on kadonnut 
tai jätetty nykyisin hyödyntämättä. 

Suunnitelmat museo- tai ravintolatoiminnan järjestämiseksi nykyvaatimuksin sekä 
aikomus sisäpintojen restauroinnista tulee todennäköisesti muuttamaan olemassa 
olevia taloteknisiä järjestelmiä oleellisesti. Esimerkiksi vanhojen pinta-asennettujen 
sähköjohtojen uudelleen asentaminen alustan ehostuksen jälkeen ei ole mahdollis-
ta. Toisaalta tämä mahdollistaa uusien asennusten piilottamisen rakenteisiin, kuten 
alkuperäisessä toteutuksessa oli menetelty.

Monimutkaisten järjestelmien asentaminen vanhaan rakennukseen on teknisesti 
haasteellista ja kustannuksiltaan arvokasta. Käyttötarkoituksen sopeuttaminen 
rakennuksen olemassa oleviin ominaisuuksiin on muutos- ja korjauskustannuksia 
hillitsevä ja taloudellisesti järkevä toimenpide, mikäli ei oleteta uuden toiminnan 
tuoton kattavan muutoksista aiheutuneita kustannuksia,  rakennuksen ominaisuuk-
sien säilymisestä puhumattakaan.

Pinta-asennuksia.

Pinta-asennuksia kellarissa.

Näkymä pääsisäänkäynnistä vestibyyliin vuonna 1964.
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Tuomo Salonen, Tampereen yliopisto: Näsilinnan kulttuurihistoriaa                

Näsilinnan monet roolit

Näsilinnan vivahteikkaaseen historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita, jolloin ra-
kennus on ollut kiinteässä kosketuksessa Tampereen kaupungin, ja samalla koko 
Suomen, historiallisiin vaiheisiin. Kulttuurisesti sen päälle on muodostunut useita 
kerroksia, jotka ovat näyttäytyneet erilaisina tapahtumina. Näihin tapahtumiin on 
liitettävissä laajoja kulttuurisia ja ideologisia piirteitä, jotka ovat olleet merkittäviä 
suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kannalta. Rakennuksen asuinpalatsivaiheen ja 
museokäytön lisäksi siihen liittyy useita muita vaiheita, jotka on koettu merkittäväksi 
niin paikallisen kuin valtakunnallisen historiankin kannalta.

Näsilinnan alkuperäinen merkitys Peter von Nottbeckin perheen asuinrakennuksena 
liittyy läheisesti Tampereen teolliseen kehitykseen ja erityisasemaan suomalaisessa 
kaupunkikehityksessä. Von Nottbeckien hallitsema Finlaysonin tehdas toimi valta-
vana työllistävänä voimana ja sillä oli merkittävä vaikutus myös tamperelaiseen katu-
kuvaan. Omalta osaltaan myös von Nottbeckien ylläpitämän sosiaalisen järjestelmän 
yhtenä kiteytymänä voidaan pitää Näsikallion päälle rakennettua Milavidan palatsia, 
johon kuitenkin liittyy huomattava henkilökohtaisten tragedioiden painolasti.  Sa-
malla se edustaa myös von Nottbeckien vallan ja kukoistuksen viimeistä kautta, kos-
ka 1900-luvulle tultaessa tehtaan toiminnassa oli Nottbeckeista mukana ainoastaan 
Wilhelm Fredrik (1850–1928) ja vuonna 1908 tehdas muutettiin osakeyhtiöksi. 

Keskeisin käyttö Näsilinnalla valmistumisensa jälkeen on ollut museotoiminnassa. 
Vuonna 1904 alkanut museotoiminta jatkui aina vuoteen 1998, joten voidaan puhua 
rakennuksen palvelleen pääsääntöisesti museona koko olemassaolonsa ajan. Näsilin-
naan liittyy vahvasti museon identiteetti ja museotoimintaan liittyneet näkökulmat 
ja ideologiat. Nämä näkemykset liittyvät läheisesti suomalaisen kansallistunteen ke-
hitykseen, jotka siirtyivät 1900-luvun alkupuolella käsittämään yhä enemmän myös 
paikallisia näkemyksiä. Näsilinnan asema Hämeen museona kuvastaa paikallistuneen 
kansallistunteen ilmentymää ja sen kulttuurihistoriallinenkin arvo liittyy läheisesti 
myös nationalistiseen historiankirjoitukseen ja suomalaisen nationalismin olemuk-
seen. Näin ollen Näsilinna edustaa 1800-luvun jälkipuoliskon ylhäistä elämäntapaa 
ja toisaalta teollisuuden saavutusten kautta syntyneen taloudellisen voiton ilmenty-
mää. Vaikka palatsin käyttö varsinaisessa, täysipainoisessa asuinkäytössä oli melko 
vähäinen, on sen asema kuitenkin tietynlaisen elämäntavan ja historiallisen vaiheen 
esittäjänä merkittävä. Näsilinnalla on kuitenkin myös monia muita kerroksia, joiden 
huomioon ottaminen on keskeistä tulkitessa sen asemaa osana tamperelaista sekä 
suomalaista kulttuuria. 

Tässä tekstissäni käsittelen Näsilinnan asemaa muunlaisissa käyttötarkoituksissa, 
jotka eivät edusta siihen liitettyjä käyttötarkoituksia asuinpalatsina tai Hämeen mu-
seona. Näsilinnan värikkäät vaiheet ajoittuvat kauteen, jolloin myös Suomi on ollut 
jatkuvassa muutostilassa ja myös rakennuksen vaiheet ovat ilmentäneet näitä muu-
toksia ja muutostilassa olleen kansakunnan ja kaupungin vaiheita.

Kesällä 2013 Näsilinna toimi vain satunnaisten yleisötapahtumien näyttänönä.
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Näsilinnan kunnallinen käyttö

Näsilinnan vaiheet liittyvät läheisesti myös Tampereen kaupungin ja kunnallishallin-
non kehitykseen. Rakennuksen omistussuhteet ja käyttötarkoitukset kuvastavat te-
hokkaasti esimerkiksi Tampereen kaupungin hallinnollista kehitystä sekä kaupungin 
intressien suuntautumista yhä laajemmin esimerkiksi kulttuurin piiriin. Näsilinna on 
ollut Tampereen kaupungin omaisuutta vuodesta 1904 ja vaikka suuri osa rakennuk-
sesta luovutettiin museokäyttöön 1906 tehdyillä päätöksillä, rakennus on palvellut 
myös huomattavissa määrin muussa käytössä. Erityisesti kriisiaikoina Näsilinna on 
valjastettu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin, joihin myös Tampereen kaupungilla 
on ollut merkittävä 

Tampereen kaupunki luovutti vaiheittain hallinnossaan olleita huoneita Hämeen 
museoseuran käyttöön. Alun perin Hämeen museon tilat käsittivät yläkerran sekä 
keskushallin, mutta jo 1912 kaupunki luovutti museon käyttöön lisäksi yhden ala-
kerran huoneista. Vuonna 1919 kaupunki antoi lisäksi muut pohjoispuolen huoneet. 
Myöhemmin Hämeen museo joutui luovuttamaan huoneita takaisin tietyissä kriisiti-
lanteissa, joita Näsilinnan kohdalla olikin useita erityisesti 1910–1920-luvuilla. 

Tampereen kaupungin suunnitellessa Näsilinnan ostoa pohdittiin hallinnollisella 
tasolla rakennuksen muuttamista sairaalakäyttöön. Lopulta kuitenkin pääasialliset 
käyttöehdotukset liittyivät läheisesti sivistyksellisiin käyttötarkoituksiin. Rakennusta 
suunniteltiin niin koulu-, kirjasto- kuin lukusalikäyttöönkin. Lopulta kuitenkin mu-
seokäyttö koettiin mielekkäimmäksi, mutta Näsilinna on myös palvellut myös vaih-
toehtoisissa tarkoituksissa, jotka olivat olleet suunnitelmissa aiemminkin. Tällöin 
kuitenkin kyse oli kriisiajoista, jolloin tiloja tarvittiin kipeästi.

Koulukäytössä Näsilinna oli kahteen otteeseen, ensimmäisen kerran vuonna 1915. 
Vuonna 1914 alkanut ensimmäinen maailmansota vaikutti myös Tampereen varus-
tautumiseen ja varustamiseen esimerkiksi joukkojen sijoittamisen sekä linnoitustöi-
den muodoissa. Tampere koettiin strategisesti merkittäväksi alueeksi rautatieyhte-
yksiensä ansiosta. Vuonna 1915 venäläissotilaille luovutettiin majoitustiloiksi vanha 
poika- ja tyttökansakoulu sekä ruotsalainen kansakoulu. Näsilinnan alakertaan sijoi-
tettiin alkeisopetusta tarjonnut alkeiskansakoulu, joka kuitenkin joutui väistymään jo 
seuraavan vuoden alussa Näsilinnan jouduttua sairaalakäyttöön.  

Sairaalakäyttöön Näsilinna valjastettiin alkuvuodesta 1916, kun Tampereella puh-
jennut lavantautiepidemia oli johtanut pulaan sairaalapaikoista. Varsinaisessa sairaa-
lakäytössä Näsilinnasta oli koko alakerta, mutta luonnollisesti museokin oli kiinni 
johtuen tartuntavaarasta. Vuosien 1915–1916 epidemia oli erityisen laaja sairastut-
taen yli 3000 ihmistä. Lavantauti oli ollut yleinen vitsaus Tampereellakin jo aiemmin 

johtuen käyttövesiin päätyneistä bakteereista, mutta vuonna 1916 tilanne oli radi-
kaalisti pahempi. Syylliseksi epidemiaan paljastui Näsijärvestä otettu suodattamaton 
vesijohtovesi, jolle jo aiemmin oli syntynyt kyseenalainen maine mahdollisena tau-
tien aiheuttajana. Näsilinna oli vain yksi monista väliaikaisista sairaaloista, jotka la-
vantautiepidemian myötä perustettiin. Muita sairaalatiloiksi muutettuja olivat muun 
muassa Attilan kenkätehdas, Johanneksen kansakoulu sekä kauppakoulu.

Vuosina 1922–1923 Näsilinnan alakerrasta annettiin pohjoispuolen huoneet koulu-
käyttöön. Vuoden 1918 sisällissodan tuhot olivat massiiviset, jotka aiheuttivat myös 
hyvin pitkäkestoisia ongelmia. Yksi näistä ongelmista oli laajamittainen asuntopula, 
joka oli erittäin paha vielä 1920-luvulla. Sisällissodassa kotinsa oli menettänyt yli 
500 perhettä, joten tarve uusille asunnoille oli kova. Kuitenkaan Tampereen kau-
punki ei pystynyt vastaamaan nopeasti pahentuneeseen asunto-ongelmaan nopeas-
ti, vaikka se pyrki helpottamaan tilannetta kaavoittamalla nopeammin uusia asui-
nalueita. Samanaikainen kaupungin väkiluvun kasvu vaikeutti tilannetta entisestään. 
Koulurakennuksia otettiin hätämajoituskäyttöön, jolloin Näsilinna sitä vastoin luo-
vutti jälleen huoneitaan koulukäyttöön. 

Tampereen kaupunki sijoitti Näsilinnaan myös muuta toimintaa. 1920 alakerran 
huoneisiin sijoitettiin kesäkahvila, joista lännenpuoleinen kahvilahuone muutettiin 
vuonna 1921 lastenhoitomuseoksi. Vuonna 1926 Tampereen kaupunki luovutti teol-
lisuusmuseolle yhden huoneista teollisuusmuseon käyttöön. Kahvilatilat muutettiin 
toimistotiloiksi jatkosodan jälkeen, joiden vuokrasopimus päättyi myös vuonna 
1949. Samana vuonna myös teollisuusmuseon esineet siirrettiin Näsilinnasta koko-
naan pois ja rakennus siirtyi Hämeen museoseuran haltuun.

Vuoteen 1970 tultaessa Hämeen museon hallinta oli siirtynyt Hämeen museoseural-
ta Tampereen kaupungille. Tämä tapahtuma liittyi läheisesti Tampereen kaupungin 
museotoimen kehitykseen, jolloin myös moni muu museo siirtyi kunnallishallinnon 
piiriin. Ympyrä oli sulkeutunut: Näsilinna oli jälleen Tampereen kaupungin omistuk-
sessa. Kuitenkin museon toiminnassa oli tapahtunut merkittävä muutos: Hämeen 
museo oli muuttunut vapaaehtoispainotteisesta toiminnasta kunnallisen organisaa-
tion kiinteäksi osaksi. Tässä suhteessa Näsilinnan aseman muutos suhteessa Tam-
pereen kaupungin kunnallishallintoon on merkittävä piirre rakennuksen historiassa, 
koska sen sisällä tapahtunut toiminta on myös läheisesti kuvastanut kaupungin ko-
kemia kriisejä sekä muutostilaa, joka liittyy laajasti kunnallishallinnon muutoksiin ja 
esimerkiksi kulttuuripalvelujen kehitykseen toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, 
jolloin hyvinvointivaltiopyrkimykset ulottuivat kunnallishallinnon järjestelmiin. 

Näsilinna itsenäisyyden ajan sodissa

Suomen itsenäisyyden varhaisia vaiheita varjostivat merkittävästi kolme sotaa. Veri-
nen sisällissota sekä toiseen maailmansotaan sisältyneet talvisota asettivat Suomen 
tilanteisiin, joilla oli, ja on yhä, kauaskantoisia vaikutuksia. Sodat ovat vaikuttaneet 
kansakuntiin sekä aineellisesti että henkisesti tuhoisasti. Myös Näsilinna on kokenut 
sodankäynnin tuomat poikkeusajat, jotka ovat vaihtelevasti muuttaneet sen käyttö-
tarkoitusta, mutta myös altistaneet sen materialistiselle tuholle. 

Vuoden 1918 sisällissota koetteli Näsilinnaa huomattavasti. Koko rakennus oli so-
dan tiimellyksessä tuhoutumisvaarassa ja rakennukseen kohdistui merkittäviä tuho-
ja. Sodan aikana Näsilinna valjastettiin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja se palveli eri 
puolten sekä aivan sodan alkupuolella myös puolueettoman osapuolen tukikohtana. 
Helmikuun alussa rakennus oli luovutettu Punaisen Ristin sairaalakäyttöön, jollaise-
na se pysyi maaliskuun loppupuolelle saakka. Punaiset ottivat rakennuksen haltuunsa 
21.3., kun valkoiset lähestyivät kaupunkia. 

Näsilinna sijaitsee sotastrategisesti tärkeällä paikalla. Näkymä Näsijärvelle ja Tam-
merkosken yläjuoksulle sekä sijainti Porin radan vieressä ovat näistä seikoista kenties 
huomattavimmat. Lisäksi Näsilinnan sijainti korkealla kallioalueella on ollut hyvä 
sijainti tykeille. Tässä suhteessa Näsilinnan miehittäminen ja muuntaminen tukikoh-
daksi oli sotastrategian kannalta lähes ohittamaton vaihtoehto. Näin ollen myös sen 
haltuunotto oli tärkeää sekä punaisten että valkoisten kannalta. 

Huhtikuun kolmantena päivänä valkoiset onnistuivat saamaan Näsilinnan hetkelli-
sesti haltuunsa, mutta tämä valtaus oli vain hetkellinen. Punaisten vallatessa Näsi-
linnaa uudestaan valkoisten hallusta rakennukseen kohdistui huomattavia vaurioita. 
Rakennukseen kohdistettiin ankaraa tulitusta, jota tarjosivat niin punaisten tykistö, 
jalkaväki kuin panssarijunakin. Valkoisen joukon vetäydyttyä Näsilinnasta punaiset 
saivat rakennuksen hetkellisesti hallintaansa, mutta jo seuraavana päivänä valkoiset 
valtasivat Näsilinnan uudestaan, tällä kertaa lopullisesti. Taisteluissa Näsilinna koki 
suuria vahinkoja. Hämeen museo joutui suureen remonttiin ja avattiin vasta 1920. 
Sisällissodan taisteluiden tauottua Tampereella Näsilinnan alakerran pohjoispuolen 
huoneet palvelivat kuitenkin vielä Pohjolan jääkäripataljoonan sairaalaa, mutta sen 
jälkeen huoneet luovutettiin Hämeen museon käyttöön.

Talvi- ja jatkosota vaikutti Näsilinnan toimintaan huomattavasti vähemmän kuin si-
sällissota. Talvisodan ajaksi museo suljettiin, mutta varsinaiset tuhot olivat pieniä 
verrattuna vuoden 1918 tuhoihin. Vaurioitta ei Näsilinna kuitenkaan selvinnyt, vaan 
90 ikkunaruutua hajosi pommituksen ilmanpaineesta 1940. Jatkosodassa Näsilinna 
säilyi vaurioitta, koska Tamperetta kohtaan ei kohdistettu ilmapommituksia. Sekä 
talvi- että jatkosodan ajan Näsilinnaa asuttivat museon alakerran huoneissa ilma-
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torjuntamiehet sekä Porin radan vartiot. Molempien sotien aikana Näsilinnassa oli 
ilmatorjunta-asemat optimaalisen sijaintinsa ansiosta, vaikkakin jatkosodan aikana 
torjunta-asema perustettiin vasta 1944 Helsinkiä vastaan kohdistuneiden pommitus-
ten synnyttämän pelon myötä.

Näsilinna on valjastettu tehokkaasti sotatoimenpiteisiin eri aikoina. Sen merkitys 
osana sotahistoriaa on merkittävä, erityisesti sisällissodan koettelemusten myötä. 
Talvi- ja jatkosodassa sen merkitys ja asema oli huomattavasti pienempi johtuen 
sodankäynnin erilaisesta luonteesta ja maanpäällisen sodankäynnin kaukaisemmasta 
fyysisestä sijainnista. Kuitenkin sen asema sotastrategisesti merkittävällä sijainnilla 
on ollut huomattava ja tämä seikka on osoitettu useassa sodassa. 

Tuomo Salonen, Tampereen yliopisto: Näsilinnan kulttuurihistoriaa                      

Yhteenveto

Näsilinna on palvellut monissa erilaisissa tehtävissä olemassaolonsa aikana. Sitä ovat 
hallinneet niin sotilaat kuin siviilihenkilötkin ja sen merkitys erilaisille yhteisöille on 
ollut merkittävä. Erilaisten toimintamerkitystensä kautta Näsilinnaan on kerrostunut 
useita muistikerroksia, joihin liittyy useanlaisia ihmiskohtaloita ja erilaisia rakennuk-
seen liittyviä näkemyksiä.

Vaikka Näsilinnan pääasialliset roolit ovatkin muodostuneet alkuperästä asuinpalat-
sina sekä pitkäaikaisena toimintana Hämeen museona, siihen on liittynyt myös muita 
kerroksia. Se on tarjonnut tiloja niin koulu- kuin asuinkäytössä. Myös Näsilinnan 
sairaalakäyttö on oma lukunsa rakennuksen historiassa. Näissä tilanteissa kuitenkin 
Näsilinna oli vain yksi monien rakennusten joukossa, joka valjastettiin tällaisen ti-
lapäisen toiminnan piiriin. Se kuitenkin kuvaa selkeästi ajalla vallinneita ilmiöitä ja 
olosuhteita.

Sotaisan Suomen historia on myös liitettävissä Näsilinnaan helposti. Tamperelaisten 
piirissä erityisesti sisällissodan aikaiset tapahtumat ovat nousseet merkittävään ase-
maan ja toisaalta ne ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota. Sotahistorian jatku-
va kiinnostus yhdistettynä sisällissodan ristiriitaisuuteen ja monimerkityksisyyteen 
ovat synnyttäneet vahvan emotionaalisen suhteen myös Näsilinnan asemaan sisällis-
sodassa, jota ei voi ohittaa. Näsilinna on vahvasti liitettävissä sotahistoriaan, joka on 
myös olennainen osa rakennukseen kerrostunutta kollektiivista muistia. Kuitenkin 
esimerkiksi talvi- ja jatkosodassa Näsilinnaa käytettiin huomattavissa määrin, joskin 
dramaattisten vaiheiden puuttuessa se ei ole saanut samanlaista huomiota kuin sisäl-
lissodan veriset ja yhä jossain määrin ristiriitaiset tapahtumat.

Näsilinnassa on monta historiallista kerrosta, jotka ovat syntyneet ihmisten toimin-
nan kautta. Kaikki kerrokset eivät liity rakennukseen itseensä vaan ne ovat löydettä-
vissä ihmisten kollektiivisesta muistista. Historiaan on tallennettu paloja, jotka liit-
tyvät keskeisesti Näsilinnaan ja jotka ovat muodostuneet erityisiksi juuri Näsilinnan 
aseman ja olemuksen vuoksi. Kaikki Näsilinnan vaiheet eivät toki ole historiallisesti 
verrattavissa keskenään, mutta useista vaiheista on jossain jäännöksiä, joiden kautta 
koko rakennus on yhdistettävissä huomattavasti suurempiin kokonaisuuksiin ja tä-
män myötä Näsilinnalla on oma merkittävä asemansa myös kansallisessa historian-

kirjoituksessa.
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Näsilinna on Tampereen ensimmäinen museo. Hämeen museo avattiin 1908, yli sata 
vuotta sitten. Kun Näsilinnasta puhutaan rakennuksena, viitataan yleensä Nottbe-
ckeihin ja ajatukset harhailevat johonkin myyttiseen aatelisaikaan. Tosiasiassa Not-
tbeckin lapset asuivat palatsissaan vain joitain vuosia, itse talon rakennuttajat eivät 
koskaan. Tsaari ei käynyt tässä rakennuksessa vierailulla, eikä rakennus ollut koskaan 
seurapiirien kohtaamispaikka. 

Hämeen museosta puhuttaessa ensimmäisiin mielikuviin lukeutuvat suomalaisuu-
saate ja suurmiehet. Joku saattaa arvostaa myös ammoin, eli 1900-luvun alussa, ke-
rättyä esineistöä. Ja kuitenkin museo on enemmän kuin vain yksittäiset perustajat, 
perustamisajankohdan aate tai luokiteltu esineistö. Museossa käynti on julkisen tilan 
käyttöä, oman ymmärtämisen laajentamista ja merkitysten luomista. Savupirtti on 
ollut monelle tamperelaiselle merkityksellinen, mystinen paikka. Tietenkin myös itse 
rakennus on tehnyt moneen vaikutuksen.

Tilasta tekee paikan ihmisen siihen liittämät merkitykset. Elämisen näkyminen, ajan 
kuluminen, kerroksisuus tekee paikasta erityisen. Palauttavilla toimenpiteillä huka-
taan yhtä lailla historiaa kuin alkuperäistä tuhoamalla. Vanhemman arvottaminen 
tärkeämmäksi kuin sen jälkeen tulleet kerrokset tekee rakennuksen todellisen his-
torian tulkitsemisesta ohutta ja haparoivaa. Ideaalitilanteessa rakennuksen vaiheita 
pystytään lukemaan havainnoiden itse kohdetta.

Toisaalta vanhassa palatsissa soisi säilyvän tietyn entiteetin, kokonaisuuden. Alkupe-
räinen tunnelma niiltä osin, kuin se on mahdollista vielä löytää, on arvokasta sinänsä. 
Pedagogisessa mielessä olisi hienoa, jos museossa voisi tutustua jonkin ajan interiöö-
riin niin, että siitä saisi myös kokonaiskuvan, eikä ainoastaan sirpaleita sieltä täältä. 
Toisaalta voidaan myös kysyä, eikö tuollaisen lavastuksen voi rakentaa mihin tahansa 
uuteenkin rakennukseen. Hienoa kerroksista huonetilaa, joka itse kertoo omasta his-
toriastaan, ei puolestaan voi lavastaa.

Tutkimuksen rajaus, pääasialliset lähteet ja 
käytetyt metodit

Päädyin tutkimaan Näsilinnaa museokäytön näkökulmasta. Löysin varsin paljon 
dokumentaatiota Hämeen museota ylläpitäneen seuran näkökulmasta. Vapriikin 
arkistossa oli kopioita osasta Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirjoja ja 
Pirkanmaakokoelmasta löytyi seuran vuosikertomukset vuoteen 1973 asti. Näitä 
asiakirjoja käytin pääasiallisina lähteinäni ajoittaessani tilojen käyttöä.

Vapriikin arkistossa oli myös joitain kopioituja lehtijuttuja Hämeen museosta ja op-
paat museossa kävijöille vuosilta 1910 ja 1943. Myös Tampereen kaupungin kir-
jastosta löytyi kuvitettu opas vuodelta 1910. Vapriikin kuva-tietokanta Siirin avulla 
pääsin tutkimaan vanhoja valokuvia ja Tilakeskuksen arkistosta löytyi suunnitelmia 
koskien rakennuksen muutosvaiheita. Rakennusvalvonnan arkistossa ei ollut mitään 
materiaalia Näsilinnasta. Hämeen museoseuran arkistot olivat työskentelyajankohta-
na odottamassa muuttoa Ruskoon, enkä päässyt niihin käsiksi. Kuulin myös Finlay-
sonin omasta arkistosta, josta saattaisi löytyä tietoja myös Näsilinnasta, mutta har-
mikseni en päässyt tutustumaan siihenkään.

Kurssin ensimmäisenä päivänä kuunneltiin tarkasti museon tulevien käyttäjien vetämää kierros-
ta.

Julkaistusta aineistosta hyödyllisimmiksi osoittautuivat artikkeli ”Hämeen museo: 
90 vuotta museotyötä ja työn tuloksia”, Tampereen museon julkaisussa ”Masunni”, 
ja artikkeli ”Hämeen museon syntyvaiheet” julkaisussa ”Tampere: tutkimuksia 
ja kuvauksia 3”. Lisäksi tietenkin tutustuin Seija Hirvikallion tekemään rakennus-
historiaselvitykseen Näsilinnasta. Silmäilin myös aiheesta tehtyä Suomen historian 
sivulaudaturtutkielmaa ”Edistyköön, kasvakoon Hämeen museo kansanomaista 
tarkoitustaan silmällä pitäen! Hämeen museon perustaminen ja sen toiminta 1904-
1952”, joka oli varsin pieteetillä tehty. Koska pääsin teoksen alkuperäislähteille, 
en käyttänyt sitä niinkään lähteenä tässä työssä. Työtä tehdessä lähdekritiikistä oli 
hyötyä, sillä eri julkaisut sisälsivät yllättäen ristiriitaista informaatiota.
 
Rakennuksen nykytilaa tutkimalla oli mahdollista osoittamaan joitain suunnitelmia 
toteutumattomiksi ja toisaalta varmistamaan joidenkin suunnitelmien toteutunei-
suus. Esimerkiksi koputtelemalla seiniä pystyi paikantamaan peitettyjä oviaukkoja. 
Tärkeimmäksi osaksi tutkimusta koinkin juuri arkistolähteiden todentamisen itse 
rakennuksessa. Tätä osuutta olisi hyvin voinut laajentaakin. Myös vanhoja valoku-
via rakennuksesta oli runsaasti. Niissä ei kuitenkaan ollut dokumentoitu rakennusta 
vaan ne olivat usein kuvia tapahtumista tai näyttelyistä, minkä vuoksi kuvien syste-
maattinen läpikäyminen oli kovin työlästä ja tämä osuus myös jäi niukahkoksi.

Rakennuksen vaiheista 1950-luku ja toisaalta 1990-luku ovat korjausteknisesti ve-
denjakaja-aikaa. Ennen 1950-lukua korjaukset on pääosin pyritty sopeuttamaan 
rakennuksen tyyliin. 1950-luvulla on tehty muutoksia, uudistamista. Korjausfiloso-
fiassa näkyy yhä enemmän oman ajan muutosten erottaminen rakennusten alkupe-
räistyylistä. Tämä filosofia on osittain vallalla edelleen. 1990-luvulla puolestaan on 
tehty palauttavia toimenpiteitä: tyyliin sopimattomia kerrostumia on poistettu. Myös 
tämä filosofia on edelleen olemassa. Halutaan arvottaa, mikä on hienoa ja säilytettä-
vää ja mikä voidaan poistaa.

Työn rakenne

Laadin lähdemateriaalin pohjalta aikajanan, jota käytin runkona miettiessäni työn 
rakennetta. Työ etenee kronologisesti ja oikeassa laidassa kulkee tapahtumia 
selventävä aikajana.  Ajankohtaa taustoittavat tekstit on pyritty sijoittamaan en-
nen yksityiskohtiin ja pohjakaavioihin menemistä. Kaavioissa esitän eri vaiheiden 
muutoksia rakennuksessa ja valokuvien avulla koetan jonkin verran avata, miten eri 
vaiheet ovat näkyvissä tämän päivän rakennuksessa.

Ensimmäinen ajankohtaa taustoittava luku kuvaa käyttötarkoituksen muutosta pa-
latsista museoksi. Luvussa myös vähän avataan päätöstä sijoittaa museo Näsilin-
naan. Toinen aikakausi käsittelee aikaa vuoden 1918 sodasta talvi- ja jatkosotaan. 
Noina aikoina monet väliaikaiskäytöt katkoivat museotoimintaa ja lisäksi rakennus 
kärsi vahinkoja. Kolmanneksi aikakaudeksi olen määritellyt 1950-luvun remontin ja 
sitä edeltäneen ilmapiirin. 1950-luvun mullistusten jälkeen kuvaus etenee toimintaan 
Tampereen kaupungin alaisuudessa ja palauttaviin toimenpiteisiin. Lopussa päästään 
nykyaikaan ja tämän hetken haasteisiin.
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1898 
Milavida valmistuu yksityiseen asuinkäyttöön.

1905 
Tampereen kaupunki osti Milavidan, eli Näsilinnan sairaalakäyttöön9.

1906 
Näsilinna valikoitui Hämeen museon sijoituspaikaksi10.

1907 
Näyttelykiertoa rakennetaan11.

1908 
Gabriel Engberg muutti Näsilinnaan. Hän toimi museonhoitajana 
asuntoetua vastaan 1908-195212.
18.4. Museon avajaiset 13.

9 Santamäki 1946, 247-248
10 Santamäki 1946, 247-254
11 Willberg 1998, 37.
12 Juvonen 1998, 13
13 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1908

Vuosisadan alku - Milavidasta Näsilinnaksi

Nottbeckin perheen traagisten vaiheiden jälkeen Milavida-palatsi jäi tyhjilleen 
1900-luvun alussa ja Tampereen kaupunki osti sen sairaalakäyttöön vuonna 1905. 
Asuinpalatsin muuttaminen sairaalaksi olisi kuitenkin tarkoittanut niin suuria kus-
tannuksia, että sen käytöstä jouduttiin keskustelemaan vielä hankinnan jälkeen1. 

Samaan aikaan oli suomalaisuusaatteen2 myötä moneen historialliseen maakuntaan 
jo perustettu maakuntamuseoita, mutta Hämeeltä puuttui vielä omansa3. 

Hämäläinen osakunta ajoi museohanketta, mutta edes osakuntalaisten sisällä ei ollut 
yksimielisyyttä, tulisiko museo sijoittaa Hämeenlinnaan vai Tampereelle. Moni toivoi 
sijoituspaikaksi Birger Jaarlin linnaa, joka tuolloin toimi vankilana, mutta valtiolla ei 
tuolloisessa taloustilanteessa ollut varoja rakennuttaa uutta vankilaa.4

Vaikka suurin osa osakuntalaisista oli Hämeenlinnan puolella, museoliikkeen näky-
vimmäksi edustajaksi noussut Julius Ailio keksi Milavidan potentiaalin Tampereella ja 
ehdotti Tampereen kaupungille, että rakennus sopisi ”kouluhuoneistoksi, kirjastoksi 
ja lukusaliksi, sekä samalla museoksi”5. Ailion haaveissa oli ylipäänsä muinaistieteel-
linen, historiallinen ja kansatieteellinen osasto, sekä luonnontieteellinen (geologinen, 
kasvitieteellinen ja eläintieteellinen), taidemuseo, teollisuusmuseo ja ulkoilmamuseo 
”Skansenin tapaan”6.

1 Santamäki 1946, 247-248
2 Willberg 1998, s. 31
3 Santamäki 1946, s. 247-254
4 Santamäki 1946, 244-245.
5 Willberg 1998, 33
6 Santamäki 1946, 257.

Hämäläinen osakunta pyysi molemmilta kaupungeilta tarjousta 6-8 keskuslämmite-
tystä ja valaistusta huoneesta. Tampereen kaupunki suostui tarjoamaan näitä tiloja 
Milavidasta, kun taas Hämeenlinnalla ei ollut tarjota yhtä näyttävää rakennusta hyväl-
lä sijainnilla.  Osakunta tarttui Tampereen tarjoukseen ja Hämeen museo päätettiin 
sijoittaa Tampereelle.7

Julius Ailio suunnitteli yhdessä arkkitehti Antti Viljasen kanssa rakennuksen muu-
tokset. Suunnitelma edellytti alkuperäiseen sopimukseen kuulumattoman kahden 
lisähuoneen luovuttamista museon käyttöön.  Käytännössä museo sai siis haltuunsa 
koko toisen kerroksen. Vähän myöhemmin kaupunki luovutti museolle vielä muse-
onhoitajan asunnon ja varastohuoneen 3. kerroksesta sekä alakerrasta vahtimestarin 
asunnon. Myös keskushalli ja käytävän seinät saatiin museon näyttelykäyttöön. Tässä 
vaiheessa näyttelyhuoneita oli 13, sekä niiden lisäksi toimistohuone ja käytävät.8

Jotta museokierto saatiin toimimaan, täytyi rakennukseen tehdä joitain muutoksia. 
Löysin tilakeskuksen arkistosta sinikopion, jonka ajoitin suunnitelmaksi museokier-
rosta. Suunnitelmaan oli tehty joitain lyijykynäkorjauksia, jotka vaikuttavat toteutu-
neen. Ainakin savupirtin huone oli nykyhetkellä korjausten mukainen, eikä suunni-
telman mukainen.

7  Santamäki 1946, 247-254. 
8 Santamäki 1946, 256.

Kaavio mahdollisesti toteutuneesta rakennuksen toisesta kerroksesta. Kaavion pohjana on käy-
tetty skannattua suunnitelmaa vuodelta 1897. Sinisellä on esitetty uuni ja seinät, joita ei ehkä 
suunnitelmasta huolimatta rakennettu.

Valokuva sinikopiosta. Olen muokannut linssivääristymiä vähäisemmiksi,  ja korostanut 
lyijykynämerkintöjä kuvankäsittelyohjelmalla. Sinikopio sijaitsee Tilakeskuksen arkistossa. 
Sinikopiossa on esitetty niin säilytettävät, purettavat kuin rakennettavatkin seinät. Oikean 
yläkulman huoneessa ei ole purettavaksi esitettyä seinää, eikä toista uunia. Tästä päättelen, ettei 
niitä mahdollisesti rakennettu alun perinkään.

Suunnitelma vuodelta 1897. Skannaus kopiosta.

Aikajana
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Palvelusväen porrashuone

Rakennuksessa on hyvin vähän tilakokonaisuuksia, jotka olisivat säilyneet juuri sel-
laisina, mitä ne alunperin ovat olleet. Palvelusväen portaita on varmasti käytetty jo 
Nottbeckien aikaan ja myös Hämeen museo otti ne henkilökunnan käyttöön. Ylim-
mässä kerroksessa sijaitsi museonhoitaja Engbergin asunto ja sinne kuljettiin näitä 
portaita pitkin. Samasta sisäänkäynnistä kuljettiin myös vahtimestarin asuntoon en-
simmäiseen kerrokseen.

Pintojen ajoituksesta kerrotaan enemmän Riina Sirénin kirjoittamassa osuudessa si-
vulta 8 alkaen, mutta jo maallikkokin voi huomata maalipintojen kiiltoeron. Alempi 
osa seinäpintaa tuli olla kestävämpää ja tummempaa, sillä palvelusväki joutui kan-
tamaan likaisiakin asioita, ylempi osa saattoi olla valkoistakin. Seinien yläosien ei 
tarvinnut kestää niin kovaa mekaanista kulutusta, jonka vuoksi esimerkiksi liima-
maali tuli kysymykseen. Alempi osa on Sirénin mukaan uudempaa kerrostumaa kuin 
ylempi.

Kaide on yksinkertainen, mutta kestävä. Palvelusväen ei katsottu tarvitsevan koris-
teita. Portaiden pinta on betonia ja porrassyöksyn leveys on noin 80 cm. Ei kaide 
eikä portaan leveys täytä nykyisiä turvallisuusnormeja, mutta ne ovat miellyttävästi 
mitoitetut ja toimivat edelleen käyttöportaina.

Porrashuoneessa toki on uudempiakin kerroksia, kuten alakerran valaisin ja osa kat-
kaisijoista on 1950-luvun korjauksista. Valaisimesta kuitenkin puuttuu pyöreä kupu. 
Museonhoitajan ovella on toimiva summeri mahdollisesti samoilta ajoilta.

Porrashuoneessa on myös muotoon veistetty puukappale, joka voidaan asentaa ik-
kunan kohdalle tasanteen jatkeeksi.
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1909 
Museoon hankittiin puhelin 4.

1912
Pieni Tampere-osasto liitettiin näyttelyyn alakerrassa ja huoneeseen N:o 4 
on kolmeen vitriiniin asennettu hälytyslaitos5.
Päätettiin pyytää museonhoitajan huoneeseen korkkimatot6

1913
Kaikkiin museorakennuksen huoneisiin saatiin sähkövalo7.

1915
Kuoreveden kirkon vanhat urut siirrettiin aulaan8.
Ns. Tampere-huone luovutettiin tilapäisesti Näsilinnan alakertaan sijoitetul-
le alemmalle kansakoululle9.

4 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1909
5 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1912
6 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 12.9.1912
7 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1913
8 Willberg 1998, 38
9 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1915

Kuvassa vasemmalla on yleisölle suunnattu pohjapiirros Hämeen museon kuvitetusta oppaasta 
mm. vuodelta 1910 (skannattu Santamäki 1946, s. 258).

1. Esihistoriallisia löytäjä, suomalais-ugrilaisia kansantieteellisiä esineitä ym.
2. Katoolinen kirkkosali
3. Lutherilainen kirkkosali
4. Renessanssi-, barokki- ja rokokootyylisiä huonekaluja, rahoja, metalliesineitä ym.
5. Kustaavilais- ja empiretyylisiä huonekaluja ym.
6. Myöhäisen empiretyylin huonekaluja.
Eteläinen käytävä. Sotilasesineitä ym.
7. Hämeen pirtti
Pohjoinen käytävä. Kulkuneuvoja ym.
8. Kirjakokoelmat
9. Tulineuvoja sekä kalastus- ja metsästyskeinoja.
10. Maanviljelyskaluja ym.
11. Talous- ja työkaluja.
12. Pukuja, kudontatöitä ym.
13.  Taikaesineitä, nautintakeinoja ym. 
(Ailio 1910, takakansi)

Museo avataan

Näyttelykierto lähti esihistoriasta ja eteni katolisen ja luterilaisen kirkkosalin kautta 
tyylikausihuoneisiin. Siirtymäkohdassa kulttuurihistorian ja kansantieteen välillä oli 
Hämeen pirtti1. Museon huoneet oli numeroitu ja museon oppaasta saattoi seurata 
numeoittain huoneiden sisältöjä. Hämeen pirtissä oli vielä inventoinnin aikaan nu-
merolappu 7.

Museonhoitaja Engberg  suunnitteli näytteillepanon yksityiskohdat, hankki raken-
teet ja laati tekstit2. Alkuperäisiä näyttelyrakenteita ei Hämeen pirttiä lukuunottamat-
ta näytä säilyneen. Engberg oli taiteilija, joka suostui Hämeen museon sivutoimiseksi 
museonhoitajaksi asuntoetua vastaan. Hän asui Näsilinnan kolmannessa kerroksessa 
vuodesta 1908 vuoteen 19523.

1 Willberg 1998, 36
2 Willberg 1998, 37
3 Juvonen 1998, 13

Uudet rakenteet

Uudet oviaukot

Tukitut aukot

Puretut rakenteet

Pohjakaavio kuvaa muutoksia, joita tehtiin 
muutettaessa rakennusta museokäyttöön vuonna 1908.

Tampere-osaston sijainti on 
osoitettu vihreällä ympyrällä. 
Kaavion pohja: Riina Sirén.

Museonhoitajan huoneen komeroista  löytyy 
vanhaa lattiamattoa.
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Hämeen pirtti

Näsilinnaan rakennettiin heti ensimmäiseen näyttelyyn lavasteeksi savupirtti. Savu-
pirtti siirrettiin nykyiselle paikalleen Kylmäkoskelta1. Savupirtin pystyttäminen si-
sään Näsilinnaan kesti syksystä 1907 kevääseen 1908, mikä viivästytti koko näytte-
lyn valmistumista2. Hämeen pirttiä jouduttiin muuttamaan mm. ovien ja ikkunan 
suhteen. Alkuperäisen takan tilalle tehtiin savu-uuni Konginkankaalta Seurasaaren 
ulkomuseoon siirretyn savupirtin mallin mukaan3.

1 Ailio 1910 s. 31
2 Willberg 1998, 37
3 Santamäki 1946, 260.

Perinteeksi muodostui, että Hämeen pirtin katto 
koristeltiin jouluisin päreillä Kangasalan Nikki-
län malliin. Tästä on mainintoja miltei kaikissa 
Hämeen museon toimintakertomuksissa vuo-
desta 1912 alkaen.

Pirtti ehti olla Näsilinnassa yli sata vuotta, 
ennen kuin nyt vuonna 2013 sitä ollaan purka-
massa uuden näyttelyn tieltä. ”Seinähirsien” tai 
pikemminkin lankkujen, takaa paljastui alku-
peräinen, tehdasmallinen radiaattori verkkoi-
neen ja verkkoa pitävine listoineen. Savu-uunia 
purettaessa huomattiin, että se oli ollut yhdistet-
tynä hormiin ja sitä oli jossain vaiheessa myös 
käytetty.4 Tarkemmin Hämeen pirtistä kerrotaan 
Perttu Liukkosen osuudessa ”Näsilinnan savu-
pirtti”. s. 70 alkaen.

4 Koiranen 2013

Kuoreveden kirkon urut

Toinen museoon tuotu suuri 
”näyttelyesine” olivat Kuoreveden 
kirkon vanhat urut. Ne siirrettiin 
museon aulaan vuonna 1915 ja 
parvi rakennettiin alkuperäisen 
parven mukaan5. Päätös parvek-
keiden kaiteiden maalauksesta löy-
tyy Hämeen museon johtokunnan 
kokouspöytäkirjasta 10.5.1915. 

Urut poistettiin aulasta 1990-luvul-
la museon palautustöiden yhteydessä6. Ne siis ehtivät olla rakennuksessa yli 
85 vuotta, mutta niiden arvo nähtiin vain näyttelyesineenä, ei osana raken-
nusta. Ylipäänsä rajanveto museoesineen, lavastuksen ja museorakennuk-
sen suhteen alkaa selvästikin vaikeutua, kun jokin objekti pysyy paikallaan 
pitkään. Kirkossa urut mielletään kiinteäksi sisustukseksi ja käyttöesineeksi, 
mutta selvästikään sama ei koske museota. Urkuja oli dokumenttien mukaan 
soitettu useissa tapahtumissa ja olivathan ne myös ylvään näköiset. Museon 
historiikissäkin Leena Willberg vain toteaa urkujen poiston, ei esitä sille pe-
rusteita. Jotenkin tuntuu, että ”uudempien” kerrostumien poisto on hyväk-
syttävää, jos alta paljastuu jotain vanhempaa ja alkuperäisempää. Kysymys 
kuuluukin, että mikä sitten on tarpeeksi vanhaa, jotta sillä nähtäisiin arvo 
paikassa, jossa se on lähes sata vuotta tai ylikin ollut.

5 Willberg 1998, 38
6 Willberg 1998, 55
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1918
2.2. Rakennuksesta tehtiin Punaisen ristin sairaala. 
21.3. Punaiset valloittivat rakennuksen. (Osa museoesineistä saatiin tur-
vaan.)
3.4. valkoiset valloittivat rakennuksen takaisin.
Kaupunginvaltuusto myönsi museon käytettäväksi kaikki alakerrassa poh-
joispuolella olevat huoneet. 
Syksyllä ”Pohjolan jääkäripataljoonan” sairaala otti ne haltuunsa.3

1919
Uudet lasit saatiin ikkunoihin helmikuussa4.
Museon kahvila on toiminnassa5.

1920
Museon korjaukset valmiit ja ovet avattiin yleisölle6.

3 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1918.
4 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1918
5 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirjat 18.2.1919 ja 26.2.1919
6 Juvonen 1998, 16

Vuoden 1918 sota

Vuoden 1918 sota oli koko Tampereelle traumaattine. Näsilinnasta tuli tavallaan 
voittajapuolen symboli siinä käytyjen taistelujen vuoksi. Rakennus kärsi valtavia 
tuhoja ja osa kosmeettisista jäljistä haluttiin jättää näkyviin. Suhtautuminen sotaan 
jätti myös poliittisen jäljen rakennukseen. Vielä 1970-luvulla vasemmistolainen ei 
rakennukseen halunnut mennä.

En mielelläni olisi käsitellyt sotia Näsilinnan yhteydessä, koska niiden roolia on 
mielestäni paisuteltu rakennuksesta puhuttaessa. Mm. kellaritilat oli jossain vaihees-
sa koettu täysin kulttuurihistoriallisesti arvottomiksi, koska siellä eivät olleet ma-
jailleet niin valkoiset kuin punaisetkaan. Se, että kellaritiloissa on vanhoja kerroksia 
liittyen esimerkiksi lämmitysjärjestelmään, on tuollaisen näkökulman vallitessa 
epäoleellista.

Koska kuitenkin Näsilinna koki tuhoja sodassa, on silloin myös tehty muutoksia 
itse rakennukseenkin. Korjausideologia oli tuolloin ylläpitävä, ei niinkään uudista-
va, korjauksia on miltei mahdotonta erottaa alkuperäisestä. Lähteiden perusteella 
pystytään arvioimaan, mitkä osat nykyisessä rakennuksessa ehkä ovat tuon ajan 
korjauksia. 

Kosmeettisia sodan jälkiä on jätetty päänäyttelytilaan, kuten luodinkolhut graniittipylväissä ja 
pari reikää seinässä.

Erityisesti rakennuksen vintille on jätetty enemmänkin sodan jälkiä. Katossa ja kaiteessa on 
selvästi luodin jälkiä, uunin vauriot voivat olla myöhempiäkin.Suurimmat tuhot rakennukseen tulivat museoseuran mukaan huhtikuisen valkoisten valloituk-

sen jälkeisessä panssarijunan pommituksessa. Tuhot on listattu seuran vuoden 1918 toiminta-
kertomuksessa:

Huone/ tuhot
1 esineistöä
2  huoneeseen tilapäisesti siirretyt maalaukset menivät pilalle.
3  esineistö kärsi paljon (Varsinkin Asikkalan saarnatuoli)
4  lasi- ja porsliinitavarat rikkoutuivat ja huonekkaluja vioittui.
5  esineet olivat vioittuneet vähiten
6  empiirihuonekalut olivat vioittuneet.
13 tupakkavehkeet olivat pahoin vahingoittuneet.

Tuhot olivat vähäisimmät kansantieteellisellä puolella. Ullakko ja siellä varsinkin pukuosasto 
oli puolestaan kärsinyt tuntuvia vahinkoja. Miltei kaikki ikkunat ja ovet olivat rikkoutuneet: 
404 ikkunaruudusta vain 13 pohjoispuolen ikkunaa oli säilynyt ehjinä. Suurin osa ovista oli 
”kirveellä hakattu rikki”. 

Rakennuksen ulkoseinissä oli kiväärin, srapnellien ja granaattien reikiä:
 länsipuolella 2030 kpl, 
 eläpuolella 1322 kpl,
  itäpuolella 254 kpl,   
 pohjoispuolella 569 kpl; 
 yhteensä 4175 kpl

Muut korjaukset kestivät melkein vuoden 1918 loppuun, mutta uudet lasit saatiin ikkunoihin 
vasta seuraavan vuoden helmikuussa1. Museo avattiin yleisölle vasta vuonna 19202.

1 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1918
2 Juvonen 1998, 16
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1916
Väliaikainen lavantautisairaala tammikuusta 1916 tammikuuhun 191715.

1917
Museona tammi-elokuu16.
Lavantautisairaala palasi syyskuussa17.

1918-1920
Sodan tuhot ja korjaukset.

1922 
Syksyllä kaupunki laittoi ns alakansakoulun asutushuoneiksi ja otti alaker-
ran taidenäyttelyhuoneet koulun luokkahuoneiksi18.

1926
Tampereen Teknillisen seuran Teollisuusmuseo on tuonut esineensä Näsi-
linnasta luovutettuun huoneeseen19.

1928 
Mältinrantaan rakennettiin varastomuseo, jota kutsuttiin Alamuseoksi20. 

1929 
7.7. avattiin Maanviljelys ja kulkuneuvojen museo21.

1930
1930-luvulla yläkerrassa toimi museon näyttely ja toimisto. Alakerrassa 
Tampere-osasto ja erilaisia väliaikaisnäyttelyitä kuten Teknillisen museon 
peruskokoelma ja Tampereen taideyhdistyksen toimintaa.

1938
Tampereen kaupunginhallitus hylkäsi Alamuseon kuntoonlaittopyynnön22.

1939
Koko sota-ajan museossa asuivat ilmatorjuntamiehet23.

1940
Rakennuksessa asuivat ilmatorjuntamiehet ja Porin radan siltavartijat koko 
sota-ajan 1940-194424.

1941
Museo oli kesällä osittain auki yleisölle25.

15 Juvonen 1998, 14
16 Juvonen 1998, 14
17 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1917
18 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1922
19 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1926
20 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1928
21 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1929
22 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirjat
23 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1939
24 Juvonen 1998, 18
25 Juvonen 1998, 18

Väliaikaiskäyttöjä

Vuodesta 1916 ainakin vuoteen 1929 rakennuksessa elettiin pitkittyneissä poikkeus-
olosuhteissa. Vakinainen museokäyttö joutui useampaan otteeseen väistymään väli-
aikaiskäyttöjen, kuten sairaaloiden ja alakansakoulun tieltä. 

Lavantautisairaala toimi rakennuksessa pariin otteeseen vuodesta 1916 vuoteen 
19181. Museoseura valitti sairaalakäytöstä, sillä rakennuksen lisälämmittäminen rik-
koi museoesineitä, kuten urut ja pianon2. Ennen sodan puhkeamista rakennuksessa 
ehti toimia myös Punaisen ristin sairaala 2.2.-20.3.19183.

Vuonna 1918 Tampereen kaupunki luovutti Hämeen museolle alakerran pohjois-
puolen huoneet, mutta museo ei ehtinyt niihin edes kunnolla asettua, kun syksyllä 
jääkäripataljoonan sairaala otti ne käyttöönsä4. Sairaalan mentyä huoneet olivat jon-
kin aikaa taidenäyttelyhuoneina, mutta asuntopulan myötä vuonna 1922 rakennuk-
sessa toiminut alakansakoulu muutti näihin huoneisiin ja alakansakoulun huoneet 
otettiin asutushuoneiksi5.

Näsilinna oli 1920-luvulla myös melkein museokeskittymä, mikä näkyi myös kävi-
jämäärissä. Hämeen museon lisäksi museoseuran johtokunnan kokouksista löytyy 
mainintoja 1920-luvulla rakennuksessa toimineesta kansakoulumuseosta ja toimin-
takertomuksissa mainitaan lastenhoitomuseo ja Teknillisen seuran museo, eli Teolli-
suusmuseo. Teollisuusmuseo sai vuonna 1923 yhden alakerran huoneen haltuunsa, 
mutta näyttelyesineet se siirsi rakennukseen vasta vuonna 19266.

Vahtimestari piti museossa kahvilaa alakerran ruokasalissa vuodesta 1919 ainakin 
vuoteen 19297.

1 Juvonen 1998, 14; Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1917 ja 1918
2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1916
3 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1918
4 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1918
5 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1922
6 Kertomukset Hämeen Museon toiminnasta v. 1923 ja 1926
7 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirjat 18.2.1919 ja 26.2.1919, Willberg 1998, 41

Alamuseon kuva 
(1929-1930) 

Vapriikin kuva-arkisto.

Alamuseo

Näsikallion juurella sijaitsee edelleen museon varastoksi ja kesänäyttelyra-
kennukseksi rakennettu varastomuseo, nk. Alamuseo. Sementtitiilinen ra-
kennus valmistui loppuvuodesta 1928 ja esineistön järjestelyn ja ympäristön 
siistimisen jälkeen museo avattiin 7. heinäkuuta vuonna 192912. Rakennus 
on kaksikerroksinen, ensimmäisessä kerroksessa maalattia, lautalattia toises-
sa kerroksessa13.

30 m pitkä ja 7,5 m leveä ulkovarasto sijaitsee osoitteessa Kuninkaankatu 2. 
Siinä ei ollut lämmitystä eikä valaistusta, minkä vuoksi se oli yleisölle auki 
vain kesäaikaan.  Näyttelypinta-alaa on n. 500 m2, jossa esiteltiin lähinnä 
kulkuneuvoja ja maatalousvälineitä.14

12 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1928, 1929 ja 1973
13 Hämeen museo, Kertomus 62. toimintavuodelta 1969
14 Hämeen museo, Kertomus 62. toimintavuodelta 1969 ja 1973.

Kuvassa on teollisuusmuseon huone 1920-30-lukujen aikaan. Kuvalähde: Vapriikin kuva-arkisto.

Talvi- ja jatkosota

Talvi- ja jatkosodassa Näsilinna ei joutunut varsinaiseksi sodan näyttämöksi. Jo en-
nen talvisodan syttymistä museo kuitenkin suljettiin ja arvokkaimmat esineet vietiin 
turvaan8.  

Koko jatkosodan ajan Näsilinnassa asuivat ilmatorjuntamiehet ja Porin radan silta-
vartijat9. Ilmatorjuntamiehet olivat asettuneet rakennukseen jo talvisodan aikaan10. 
Sotilaat poseeraavat kuvissa Hämeen pirtissä ja ehkä tämän vuoksi jossain lähteessä 
virheellisesti väitettiin sotilaiden myös asuneen tässä huoneessa. Hämeen Museon 
toimintakertomuksessa vuodelta 1941 mainitaan, että alakerran lounainen huone 
toimi sotilaiden asuinpaikkana.

”Tampereen pommituksessa helmikuun 2. päivänä Kuninkaankadun pohjoispäähän 
pudonneitten pommien ilmanpaineesta meni museorakennuksemme eteläpuolen 
akkunoista rikki 76 ruutua ja itäpuolen akkunoista 14 ruutua.”11

8 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1939
9 Juvonen 1998, 18
10 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1939
11 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1940
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Toimintakertomuksessa v. 1949 kerrottiin, että museo oli saanut käyttöönsä enem-
män näyttelytilaa. Muiden vuokralaisten poistuttua myös alakerran huoneet oli luo-
vutettu museon käyttöön1.Teollisuusmuseon kokoelmiin kuuluvat esineet oli viety 
teollisuusmuseoon ja muuta esineistöä oli luovutettu Sotamuseolle. Tämän vuoksi 
oli ollut mahdollista uudistaa näytteillepanoa. Varastotilaa oli kuienkin liian vähän 
edelleen. 

Samassa toimintakertomuksessa kerrottiin, että kaupunki oli paperoinut joitain näyt-
telytiloja uudelleen, sekä kunnostanut lattioita2. Kunnostettu lattia, johon toiminta-
kertomuksessa viitataan, saattaa olla teollisuusmuseon likaaman huoneen lattia.

1 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 16.4.1949
2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1949

1948 
Esitettiin lisätilan tarvetta näyttelyyn ja varastointiin3.

1949 
Alakerran huoneet luovutettiin museon käyttöön4.

3 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 2.9.1948
4 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 16.4.1949

Uudet rakenteet

Uudet oviaukot

Tukitut aukot

Puretut rakenteet

Pohjakaavio kuvaa muutoksia, joita tehtiin 
vuoden 1908 jälkeen, ennen vuotta 1952.

Kohti uudistusta

1940-luvulla rakennus alkoi aikalaisten silmissä näyttää vanhanaikaiselta. Sille oli 
tehty lähinnä ylläpitokorjausta lukuunottamatta vuoden 1918 tuhojen korjaamista. 
Yhteiskunta oli teknisesti kehittyneempi ja museon haluttiin heijastelevan omaa ai-
kaansa. Talotekniikka tuntui vanhentuneelta ja pinnat aikansa eläneiltä.  Esimerkiksi 
talvisin museota oli pidetty auki vain pimeän tuloon asti. (Kertomukset Hämeen 
Museon toiminnasta v. 1908-1950.), mistä voidaan arvella, ettei valaistus ollut ko-
vinkaan tehokasta. Jotta tilannetta ymmärrettäisiin paremmin, voidaan miettiä, miltä 
2010-luvulla näyttävät 1960- ja 1970-lukujen talot. Monet pitävät niitä tunkkaisina ja 
vanhanaikaisina. Tavallaan ajattelun malli on siis sama kuin tuolloin. 

Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirjoissa vuonna 1949 käsiteltiin paljon 
korjauksiin liittyviä kysymyksiä. Alla joitain katkelmia:

- -Todettiin, että sähköjohdot eivät ole asianmukaisessa kunnossa, joten kaupunginhallitukselle 
laadittiin kirjelmä, että laittavat kuntoon (30.5.1949). 

-- Urut korjattu Kangasalan urkutehtaan toimesta (30.5.1949).

-- Korjaustöistä: (ajoittamaton, vuonna 1949)
- Aiemmin oli ehdotettu paneelauksen purkamista ruokasalista, mutta nyt päätettiin, että 
paneelausta ei pureta, mutta sen yläpuolinen seinä olisi saatava väriltään vaaleammaksi.
- Alakerran kahteen muuhun etelänpuoleiseen huoneeseen olisi myös saatava yksiväriset seinäpa-
perit.
- Todettiin teknillisen museon esineitten hallussa olleen alakerran huoneen likaantuneen koneista 
vuotaneen rasvan suhteen.
- Päätettiin teettää tikkaat urkuparvelle.
- Kaupunki aikoo lopettaa yölämmityksen, mutta seuralla ei ole varaa palkata lämmittäjää. --

Eri kohdissa rakennusta poistetut uunit näkyvät lattiassa eri tavoin. Vintillä oleva uuni on 
edelleen talossa, vaikka sitä ei ole esitetty vuoden 1937 piirustuksissa.

Vuoden 1937 pohjapiirros (II krs). Miltei kaikki uunit puuttuvat. Vuoden 1943 pohjapiiros. Osa uuneista poistunut verrattuna alkuperäiseen, mutta enemmän 
esitetty, kuin vuoden 1937 pohjapiirroksessa.
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1950 
Hämeen museo on saanut koko Näsilinnan käyttöönsä ja tämä on aiheutta-
nut koko museon uudelleenjärjestämissuunnitelman laatimisen8.

1952 
12.1.1952 pidettiin ”Uudelleen järjestetyn” Hämeen museon avajaiset9.

8 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1950.
9 Juvonen 1998, 21

Uudet rakenteet

Uudet oviaukot

Tukitut aukot

Puretut rakenteet

Pohjakaavio kuvaa toisen kerroksen muutoksia vuonna 1951.

1950-luvun uudet tuulet

Mallia uudelle, modernimmalle museolle lähdettiin hakumaan muista pohjoismais-
ta. Maisteri Hannulla teki kahden viikon opintomatkan museoteknisesti uudempiin 
museoihin, tärkeimpinä kohteina Ruotsin suurimmat maakuntamuseot ja Tanskasta 
muutamia.1

Suurimpia muutoksia tehtiin ainakin kahdessa erässä. Jo vuoden 1950 toimintaker-
tomuksessa kerrotaan, kuinka yläkerran pohjoissiivessä on ”tarpeettomia uuneja ja 
väliseiniä” postettu. Kolmesta pikkuhuoneesta ja käytävästä tehtiin yksi näyttelyhuo-
ne, jota toimintakertomuksessa kuvataan suureksi ja valoisaksi. Tähän huoneeseen 
sijoitettiin kulkuvälineitä ja elinkeinoihin liittyvää esineistöä2. Koska toimintakerto-
muksessa mainitaan vain pohjoispääty, vaikuttaa siltä, että korjausta ei suunniteltu 
kerralla. Myös eteläpäädystä purettiin väliseiniä, mutta vasta seuraavana vuonna.

Lisäksi vuonna 1950 järjesteltiin varastoja, jolloin rakennettiin vintin päävarastoon 
lisää varastohyllyjä pikkuesineille. Lisäksi huonekaluvarastoon tehtiin välilattia, jol-
loin siitä saatiin osittain kaksikerroksinen. Myös lasi-, tina- ja hopeaesineille on saa-
tiin pieni kaksikerroksinen varastohuone alakerrasta.3

Suurempi remontti tehtiin vuoden 1951 aikana. Uudistus- ja järjestelytöihin oli saatu 
lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, valtiolta, kaupungilta ja liikkeiltä4.  Korjaustyöt 
alkoivat 15.1.1951 ja uudistetun museon avajaiset pidettiin 12.1.1952, tasan vuosi 
sulkemispävästä5.

Sisustussuunnitelman (1951) laativat arkkitehtiylioppilaat Uusitalo, Suvitie ja Lehto-
nen, jotka työskentelivät Harry Schreckin arkkitehtitoimistossa.6 Keskushallin maa-
laamisen ja valaistuksen suunnitteli arkkitehti Schreck itse7.

1 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1950.
2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1950.
3 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1950.
4 Juvonen 1998, 23
5 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 16.1.1951, Juvonen 1998, 21
6 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 16.1.1951.
7 Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja.

Vintin varastoa, joka on rakennettu 1950-luvun loppupuolen korjauksissa.Uutta esillepanoa. Kun huoneita oli suurennettu, niihin rakennettiin ”puoliseiniä”. Kuvalähde: 
Vapriikin arkisto.

Lattialaudoista nähdään, missä seinät ovat kulkeneet.
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Hämeen museon toimintakertomuksessa vuodelta 1951 kuvataan tilallisia, teknisiä 
ja museoteknisiä uudistuksia. Sen mukaan yläkerran näyttelyhuoneet ja keskihalli on 
kunnostettu kaupungin myöntämin varoin. Kunnostukseen on kuulunut korjaustyöt 
ja maalaaminen. Yläkerran näyttelyhuoneista on poistettu väliseiniä ”avaramman 
vaikutuksen aikaansaamiseksi”. Purettujen seinien tilalle on rakennettu  puoliseiniä. 
Koko rakennuksen valaistus on uusittu. Lisäksi monissa arkkitehtitoimisto Harry 
Schreckin suunnittelemissa näytekaapeissa on sisävalaistus. Toimisto suunnitteli 
näytteillepanoa varten myös näytepöytiä.1

Uudistetun museon koko näytteillepano mietittiin uudelleen. Aiempi kierto oli pe-
rustunut esineistön kronologiaan, jolloin esihistoriasta oli suoraan siirrytty kirkko- 
ja säätyhistoriaan. Uudessa kierrossa esihistoriallisten kokoelmien jälkeen tulikin 
kansankulttuurin esineistö. Yläkerrassa oli vielä lisäksi suppea sukukansojen osasto. 
Vielä 1951 ei ollut avattu Tampere-osastoa alakertaan, eikä rakennettu ylähallin vit-
riineitä ase- ja sotahistorialle, mutta niistä oli jo suunnitelmat.2

Leena Willbergin mukaan erityisesti yläkerrassa poistettiin väliseiniä ja purettiin 
uuneja, kun taas alakerrassa peitettiin alkuperäisiä sisäkatto- ja seinärakenteita3. 
Hämeen museon toimintakertomuksessa vuodelta 1951 kerrotaan, että kirkolliset 
ja säätyläisesineet on järjestetty alakertaan, joka ”rikkaampine seinä- ja kattokäsit-
telyineen tarjoaa niille sopivat puitteet.”  Tekstistä saa käsityksen, että alakertaa ei 
ainakaan vuoden 1951 korjauksessa ollutkaan modernisoitu.  Itseasiassa samassa 
lähteessä kerrotaan korjauksista vain yläkerrassa ja hallissa, ei alakerran huoneissa.

1 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1951.
2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1951.
3 Willberg 1998, 46

II kerros:

1 esihistorialliset kokoelmat
2 suomalis-ugrilaiset kokoelmat
3 metsästys ja kalastus
4 maanviljelys ja karjanhoito
5 kotitalous
6 valjaat ja miesten puutyöt
7 savupirtti
8 huonekalut ja ryijyt
9 tekstiilien valmistus
10 kansanpuvut ja henkinen elämä

I kerros:

11 kirkkohistorialliset kokoelmat
12-13 kulttuurihistoriallisia huonekalutyylejä: renessanssi, barokki, rokokoo, kustavilainen 
tyyli ja empire
14-16 Tampere-osasto

(Kuva- ja tekstilähde: Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1951)

Entisessä ensimmäisen kerroksen palvelijan huoneessa on saman 
tyyppinen valaisin, kuin museon näyttelytiloissa oli vuonna 1952. 
Johdotus on kuitenkin uudempi. Valokuva vuoden 1952 näyttelystä. Kuvalähde: Vapriikin arkisto.
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1953 
- Palovarmat varasto-osastot ullakolle.
- Museonhoitajan asunto kunnostettiin ja nykyaikaistettiin.
- Toisen kerroksen kamari vapautui museokäyttöön. Kamaria on käytetty 
järjestelyvarastona, mutta sekin tullaan liittämään näyttelyaloihin.
- Toimistohuoneeseen saatiin hyllyköt ja toimiston kalusto täydennettiin 
asianmukaiseksi.3

1955
Hämeen Museoon rakennettiin pienoismalli vuoden 1890 Tampereesta 
vuosina 1955-594. 

Toisen kerroksen kulmahuoneessa oli vaihtuvana näyttelynä suurlakon 
50-vuotismuistonäyttely5.

Alakerran ruokasalin tilapäisvarasto tyhjennettiin ja kunnostettiin Tampe-
reen pienoismallin rakentamista varten. 

Ullakkovaraston kunnostus valmistui6.

3 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1953.
4 Willberg 1998, 48-49
5 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1955
6 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1955Täydentäviä korjauksia 1953-1961

Vuonna1953 korjausvuorossa olivat Näsilinnan aputilat. Eläköityneeltä professori 
Engberiltä vapautunut huone kunnostettiin ja ”nykyaikaistettiin”. Museonhoitaja 
pääsi muuttamaan sinne toisen kerroksen kamaristaan ja kamari vapautui ensin jär-
jestelyvarastoksi ja myöhemmin sekin liitettiin näyttelykäyttöön.1 

Kyseessä on todennäköisesti myöhemmin mainittu vaihtuvien näyttelyiden kulma-
huone (mm. Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1955 ja 1957).

Yllä on kuvapari Engbergin huoneesta juuri ennen hänen eläköitymistään ja nykyti-
lassaan. Vaatekaapit ovat varmastikin tuolloin 1953 rakennettuja, sekä mahdollisesti 
myös tapetit ovat tuota aikaa. Vaatekaapin lattiasta löytyy vanhempaa mattoa, mutta 
katkaisijat ovat ilmeeltään 1950-luvulle tyypillisiä.

1 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1953

Museon toimistohuoneeseen valmistui 22.6.1953 kattoon asti ulottuvat hylly-
köt ja toimiston kalusto täydennettiin tuolloin ajanmukaiseksi. Arkistohyllyt 
suunnitteli arkkitehti Schreck. Lisäksi ullakolle valmistui 12.11.1953 palovar-
mat varasto-osastot. 2

Toimistohuone tuntuu varsinaiselta aarreaitalta selvitettäessä rakennuksen 
vaiheita. Maalipinnat ovar selvästi vanhempia kuin muualla. Puiset hyllyt ovat 
todella hyvin säilyneet: ehkä siksi, että ovat olleet valolta suojassa. Lattiassa 
on paljon vähemmän maalikerroksia: ehkä vain yksi. Todennäköisesti muutkin 
huoneet olivat tällä tavoin käsitellyt ennen 1950-luvun korjauksia, sen jälkeisis-
tä puhumattakaan.

2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1953, Hämeen museon johtokunnan kokouspöytäkirja 
18.12.1952.
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1957-1958
- Erikoisnäyttelyhuoneessa (toisen kerroksen kulmahuone) ”Puhteina teh-
tyä” -näyttely5.

1959
Ruokasali vapautui näyttelykäyttöön6.

1961
Alakertaan asennettiin murtohälytyslaitteet7.

5 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1957 ja 1958.
6 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1959.
7 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1961

Alakerran ruokasali oli toiminut väliaikaisvarastona, mutta vuonna 1955 se tyhjen-
nettiin Tampereen pienoismallin rakentamista varten. Samalla huone kunnostettiin 
ja valaimet uusittiin. Huoneen nurkkaan asennettiin valonheittäjä. Korjauksen suun-
nitteli tuttuun tapaan arkkitehti Schreck ja se valmistui 14.11. Jo aiemmin samana 
vuonna (6.4.) oli ullakkovarasto saatu kunnostettua.1 

Vuonna 1959 näyttelytila lisääntyi, sillä Tampere-pienoismalli saatiin valmiiksi ja se 
liitettiin osaksi Tampere-näyttelyä. Ruokasalikin saatiin siis mallipajasta näyttelykäyt-
töön. Lisäksi hallin oven molemmille puolille tehtiin 28.4. lasiseinäiset syvennykset. 
Ne oli tarkoitettu tilapäisnäyttelyitä varten.2

Yllä on Vapriikin arkistosta löytynyt kopio Tampere-osaston piirustuksista, joilla oli 
haettu korjausavustusta kaupungilta.

Yläaulasta sivuhuoneisiin johtavat ovet suljettiin, kulkuaukoista rakennettiin vitriinit 
aseille ja Alamuseo siistittiin3. Yksi yläaulan ovista on edelleen suljettuna huoneen 
puolelta. Aulan puolella ovet ovat paikallaan. Valokuvia tutkimalla voisi selvitä, mil-
laisia vitriinit ovat olleet. Onko vitriinien takaseinällä ollut peiliovi vai ovatko ovileh-
det olleet tuolloin tallessa jossain muualla, kuten vintillä?

Vuoden 1937 piirustuksissa alakerran lounaisesta salista nykyiseen vaatesäilytystilaan 
on osoitettu ikkuna ja vuonna 1943 pieni ovi. Nyt paikassa on vitriini. Pudotusta vie-
reiseen huoneeseen on ainakin puoli metriä, eli oviaukko ei nykypäivänä olisi kovin 
käyttökelpoinen.

1 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1955.
2 Kertomus Hämeen Museon toiminnasta v. 1959.
3 Willberg 1998, 47.

Museohuoneisto toimintakertomusten kertomana

Museoseuran toimintakertomuksissa kuvaillaan välillä myös museoraken-
nusta. Vuonna 1929 kerrotaan museohuoneiston sijaitsevan Tampereen 
kaupungin omistamassa kivisessä rakennuksessa Näsilinnassa. Vuonna 1973 
kuvaukseen on lisätty tarkennus, että rakennus on alunperin yksityisasun-
noksi v. 1898 valmistunut, tiilestä tehty, palatsimainen ja 2 1/2 kerroksinen.

Vuonna 1929 kuvataan museon 
hoitajan asuvan ylimmässä kerrok-
sessa ja museon vahtimestarin ala-
kerroksessa. Rakennuksessa kerro-
taan olevan on keskuslämmitys ja 
sähkövalo. Savupirtin seinän takaa 
löytyi mahdollinen alkuperäinen 
radiaattori ja vintiltä toisenlainen, 
jonka mallisia mahdollisesti oli käy-
tössä 20-30-lukujen vaihteessa.

Paloturvallisuuteen ollaan varaudut-
tu vuonna 1929 neljällä palopostil-
la ja kahdella pikasammuttimella. 
Näyttelytilan määrää eri eritellä 
myöhempien toimintakertomus-
ten tapaan, mutta mainitaan, että 
varastohuoneena on museolla tilava vinttihuone. Alakerran käytöstä on seu-
raava katkelma: ”Vielä on lastenhoitomuseon hallussa yksi huone, samoin 
Tampereen Teknillisen seuran museolla yksi huone. Kaksi huonetta alaker-
roksessa on kahvilana jota hoitaa museon vahtimestari.”

Vuonna 1969 kerrotaan näyttelytiloja olevan kahdessa kerroksessa yhteensä 
n. 870 m2”4. Vuoden 1973 kertomukseen on lisätty, että toimistotiloja on 32 
m2 ja varastoja n. 145 m2.  

4 Hämeen museo, Kertomus 62. toimintavuodelta 1969

   Vintin radiaattori
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Kolmannessa kerroksessa on löydettävissä kiinnostavia kerrostumia. Vaatekaapit 
ovat paremmassa kunnossa kuin alhaalla. Vanhemmat ovet vaikuttavat rakenne-
tun ennen sotia, ehkä 1920-luvulla. Pienemmän huoneen vaatekaapit puolestaan 
1950-60-lukujen taitteessa. Huone on varmastikin toiminut varastotilana, sillä seinil-
lä on jälkiä hyllyrakenteista ja ikkunassa on pimentävä rullaverho. Lattian matto on 
maalattu, mutta samaa kuin pienessä varastohuoneessa ja museonhoitajan komeroi-
den lattiassa.

Keittioon on jätetty myös vanhempi hana, joka toimii edelleen. Uudempi hana on 
mahdollisesti 1960-luvulta tai 1950-luvulta, jolloin keittiön kaapitkin ovat rakenne-
tut. Keittiön kaapit ovat hyvässä kunnossa.
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Myös ensimmäisen kerroksen ”aputiloissa” on jäljellä paljon vanhaa, mutta erityi-
sesti paljon eri kerroksia. Keittiön laatoitus saattaa olla jopa alkuperäinen, mutta 
ainakin se on varhainen, viimeistään 1920-luvulta. Laatat ovat saman tyyppisiä kuin 
käytävän hormissa, mutta eri korkuisia. Saumat ovat erittäin kapeita. Keittiökaapisto 
on mahdollisesti 1960-luvulta, mutta varsin hyväkuntoinen.

Lattiamattojen alta löytyy ”palvelijan huoneesta” alkuperäistä parkettia, 1950-luvun 
tapettia ja erilaisia katkaisimia. Vaatekaappeja ei ole viime vuosina kohdeltu hy-
vin, mutta nekin ovat korjattavissa. Materiaali on pääosin vaneri ja ajoitus myös n. 
1960-luvun alku.
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1970
Hämeen Museoseura ry. luovutti kokoelmansa Tampereen kaupungille8.

1973
 Palo- ja murtohälytyslaitteistoa parannettiin. 9

1979
Museon alakertaan rakennettiin tyylikausisisustuksia10.

1980
1980-luvun alussa yläkerta peruskorjattiin ja perusnäyttely purettiin. Ala-
kerran salongissa alettiin pitää vaihtuvia näyttelyitä.11

1990
Perusnäyttely uudistettiin ja Näsilinnan tiloja palautettiin alkuperäisempään 
asuun12. 
Alakerran tilat varattiin vaihtuville näyttelyille13.

8 Juvonen 1998, 23
9 Hämeen museoseura, Kertomukset toimintavuodelta 1972 ja 1973
10 Willberg 1998, 52
11 Willberg 1998, 54.
12 Willberg 1998, 55
13 Willberg 1998, 55

Hämeen museon museotoiminta kaupungin alaisuudessa

Vuonna 1970 Hämeen museoseura luovutti kokoelmansa Tampereen kaupungille 
johtuen taloudellisesta tilanteestaan1. Korjaushistoriaa tutkivalle Museon siirtymi-
nen kaupungin alaisuuteen onkin yllättäen takaisku. Seuran kokouspöytäkirjat ja eri-
tyisesti vuosikertomukset ovat loogisesti arkistoidut ja säilytetyt, mutta Tampereen 
kaupungin omat arkistot ovat byrokraattisemmin järjestetyt, eikä korjaushistoriasta 
tai päätetyistä korjauksista tuntunut löytyvän merkintöjä. Vapriikissa oli joidenkin 
arkistojen muutto käynnissä, mikä saattoi olla osasyy dokumentoinnin puutteellisuu-
teen, mutta myöskään historiikeissä ei ole viitattu juurikaan uudempiin dokument-
teihin.

Kun museo oli kunnallistettu, Hämeen museon rooli muuttui Tampereen museoi-
den kansantieteelliseksi ja kulttuurihistorialliseksi osastoksi2. Vuonna 1979 alakerran 
huoneisiin rakennettiin tyylikausisisustuksia Tampereen 200-vuotisjuhlia varten3. Si-
sustusidea ei sinänsä poikennut aiemmista tyylikausihuoneista, mutta toteutus oli 
toinen. Tällä kertaa huoneet oli myös taperoitu ja muutenkin naamioitu tyylikauteen 
sopiviksi.

1980-luvun alussa Hämeen museon yläkertakin peruskorjattiin ja edellinen perus-
näyttely purettiin. Alakerran salonki kultakoristeisine seinineen tyhjennettiin ja se 
sai nimen Näsilinnan näyttelysali. Tilassa alettiin pitää paitsi museon omia vaihtuvia 
näyttelyitä myös ulkopuolisten yhteisöjen ja yksityishenkilöiden näyttelyitä.4

1990-luvulla alettiin keskustelemaan museon tulevaisuudesta. Esillä oli tilojen muut-
taminen muuhun käyttöön5. Mahdollisesti tämän vuoksi rakennusta alettiin palautta-
maan ”alkuperäisempään asuun”, kuten Leena Willberg asian ilmaisee. 1950-luvulla 
suljettuja ovia ja ikkunoita avattiin ja urut poistettiin aulasta, Yläkerta jäi Hämeen 
Museon kokoelmille ja alakerran tilat varattiin vaihtuville näyttelyille6.

Museotoiminnan uudistamista kuvaa myös tietty kaupallistuminen. 1990-luvulla 
tehtiin lipunmyynnin yhteyteen pieni myyntitila, jota laajennettin museokaupaksi. 
Samaan aikaan myös kahvilatoiminta aloitettiin uudelleen.7

1 Juvonen 1998, 23.
2 Willberg 1998, 51
3 Willberg 1998, 52.
4 Willberg 1998, 54.
5 Willberg 1998, 55.
6 Willberg 1998, 55.
7 Willberg 1998, 56.

Kuvat vasemmalla: Jonkin verran Hämeen museon tekstejä viimeisestä näyttelystä on vielä 
seinissä.

Kuva oikealla: Miltei kaikkialla salien ovenpielessä on sama käärmemäinen kuvio, josta maali 
on lähtenyt. Näissä kohdissa on todennäköisesti ollut liimattuna kyltti, jonka poisrepäisyssä 
maaliakin on lähtenyt.
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Viimeisistä näyttelyistä talossa kertovat mm. ripustuskiskot, jotka on sijoitettu kiinni katon 
koristereunuksiin seinän ylälaitaan. 

Portaikon messinkinen koukku on köyttä varten, jolla tarvittaessa estetään museokävijöiden 
pääsy yläkerran saleihin.

Lattian vahausjäljistä toisessa kerroksessa voi lukea vitriinikaappien sijoituskohtia. Lattiassa 
on myös joitain ruuvinreikiä, joista näkee raskaamman rakenteen sijoituskohdan.

Yhdessä huoneessa oli ikkunat vielä 
pimennetyt niittaamalla vahakangas-
mainen tekstiili ikkunan puitteisiin.
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Museo suljetaan 1998

Miksi rakennus jätettiin lähes tyhjilleen vuonna 1998, jää kysymykseksi. Nykyisel-
lään nähdään, että katto todella vaatii korjausta. Näsilinnan ympärille on vedetty 
nauha, sillä katolta tippuu kipsikoristeita ja rappausta. Jos syy museon sulkemiselle 
oli huono kunto, niin ihmetyttää, miksei rakennusta ole korjattu näinä 15 vuotena. 
Rivien välistä olen ymmärtänyt, ettei Hämeen museo ollut viimeisinä vuosinaan enää 
varsinainen tulonlähde. Kaupunki ei kai oikein osannut päättää, mitä rakennukselle 
tulisi tehdä.

Keskeisen sijainnin ja komean ulkonäön luulisi houkuttelevan, mutta toisaalta raken-
nuksen kunnostaminen on hyvin käsityövaltaista ja siihen kulunee miljoonia euroja. 
Tämän hetken budjetti on n. 5 miljoona, mutta perinnerakennusmestari Koiranen ei 
ollut ihan varma, riittäisikö sekään1.

Museotoiminta vaatii nykypäivänä todella paljon museorakennukselta. Ilman kos-
teutta, lämpötilaa ja valoa pitää pystyä säätelemään tarkasti ja kaikkialle tulee päästä 
esteettä. Paloturvallisuus ja pelastautuminen on tärkeää huomioida. Lisäksi Tam-
pereella on hyvä museokeskus, Vapriikki, joka jo tällä hetkellä pystyy tarjoamaan 
näitä puitteita. On hyvin ymmärrettävää, että kaupunki on miettinyt myös muita 
mahdollisuuksia rakennuksen käytölle. Se sijaan mielestäni ei ole ymmärrettävää, että 
uusiokäyttötyöryhmässä ei ollut yhtään restaurointialan saati rakennusalan ammatti-
laista. Tilakeskuksen, eli rakennuttajatahon, projektipäällikkö Jouko Toivonen esitteli 
meille hanketta ja tuntui olevan sitä mieltä, että koska ryhmässä suunniteltiin ”vain 
käyttöä”, eihän siinä rakennusalan ammattilaista tarvita.

Poliittisella päätöksellä on nyt päätetty rakentaa museon alakertaan ravintola. Nyky-
päivän ravintolatoiminta vaatii myös rakennukselta hyvin paljon. Esteettömyysmää-
räykset ovat samaa luokkaa kuin museossa, mutta paloturvallisuusmääräykset  vielä 
tiukempia. Lisäksi elintarvikeviranomaiset suhtautuvat vanhoihin rakennusaineisiin, 
kuten puruun eristeenä, kriittisesti. Ravintolatoiminta myös vaatii todella vahvaa 
koneellista ilmastointia, mikä tulee sekoittamaan koko alkuperäisen talotekniikan. 
Esimerkiksi kosteus tulee liikkumaan aivan toisella vauhdilla ja eri suunnista kuin 
aiemmin.

Rakennushistoriaselvitys -kurssin aikana löysimme rakennuksesta paljon tieto, jota ei 
aiemmin ole nostettu puheeksi. Tieto on ollut sirpaleina arkistoissa ja toisaalta itse 
rakennusta ei ole perinpohjin inventoitu. Optimitilanteessa rakennusta tulisi mieles-
täni tutkia vielä tarkemmin ennen perinpohjaista saneerausta. Todelliset ongelma-
kohdat, kuten katon vuotaminen sekä pahasti irtoilevat kipsikoristeet ja rappaukset 
tulisi toki korjata ensitilassa. Tulevaa käyttöä ja siihen tarvittavia purkutoimenpitei-
tä voisi kuitenkin vielä miettiä. Ehdotettu ravintoja ja näyttelytila voi olla hyväkin 
ajatus, mutta toiminnan laajuutta ja konseptia voi silti hioa rakennukseen sopivik-
si. Toisaalta uudet avauksetkaan eivät välttämättä olisi pahitteeksi. Alueen kehitys 
Ailion ehdottamana ulkomuseona Skansenin tapaan ei välttämättä olisi myöskään 
poissuljettua. Tallipiha ja Mältinrannan taidekeskus ovat jo nähtävyyksiä puhumat-
takaan suositusta Näsinpuistosta rakennuksen ympärillä. Lisäksi Hämeen museoon 
kuulunut Alamuseo on tyhjillään. Finlaysonin palatsissa on jo suuremman volyymin 
ravintolatoimintaa ja Finlaysonin alue ylipäätään on vetovoimainen palvelu- ja elä-
myskeskittymä. Näsilinna puistoineen toimii suhteessa tähän alueeseen luontevana 
jatkona. 

1 Koiranen 2013

1998
Museo suljettiin.
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Näsilinnan toisessa kerroksessa rakennuksen itäpäädyn keskimmäisen huoneen si-
sällä on savupirtti, jota kutsuttiin ”Hämeen pirtiksi” [1] Hämeen museon toimiessa 
Näsilinnassa vuodesta 1908 vuoteen 1998. Kurssilla olen dokumentoinut Näsilinnan 
savupirtin mittaamalla ja piirtämällä. Neljä seinäprojektiota ja pohja ovat mittakaa-
vassa 1:20, ikkuna ja lykkyylauta mittakaavassa 1:10. Yksikkönä olen käyttänyt yhtä 
senttimetriä. Tässä selostuksessa kerron vain savupirtin kiinteästä sisustuksesta. En 
puutu muuhun sisustukseen ja kalustukseen, joka on siirretty pois museotoiminnan 
päätyttyä ja tulevaan remonttiin valmistautumisen yhteydessä. Kävin Näsilinnassa 
viimeksi lapsena 12.12.1997 (koulun tiedotteen mukaan), jolloin mieleeni jäi vain 
savupirtti.  

Hämeen museon perustajan Julius Ailion sanoin Hämeen pirtin oli tarkoitus ”antaa 
kuva siitä ympäristöstä, missä suuri osa kansanomaisista esineistä on sijainnut” [2]. 
Nykyään savupirtti ei ilmennä enää vain Hämeen kansanelämää ennen 1800-luvun 
alkua, vaan myös Näsilinnan ja Hämeen museon historiaa. 

Näsilinnan savupirtti on kiitollinen tutkimuskohde, koska sen kiinteää sisustusta ei 
Hämeen museon satavuotisen käytön aikana ole muutettu, paitsi että sinne on ve-
detty sähköjohtoja [3]. 1910–1920-luvun valokuvassa huone näyttää samalta kuin 
nykyään. Vuoden 1952 uudistuksessa savupirtti oli ainoa näyttelykokonaisuus, joka 
säilyi muuttumattomana [4]. Koska se on säilynyt muuttumattomana näyttelyesinee-
nä, se on yksi Näsilinnan vanhimmista säilyneistä kiinteistä sisustuksista. 

Kuva 1. Kaakkoisnurkka 22.5.2013. Kuva 3. Kaisa Ansamin valokuva arkkitehtiopiskelijoiden dokumentointileiriltä Näsilinnasta 
28.5.2013. 

Kuva 5. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtistä uunin purkamisen jälkeen 
28.5.2013. 

Kuva 2. E. M. Stafin valokuva Hämeen museosta vuodelta 1963. Katossa roikkuu kasteen-
kyyhkynen. 

Kuva 4. Hämeen museon Savupirtti Arthur Laurentin valokuvassa 1910-luvulla. Kuva 6. Aarne Pietisen valokuva Hämeen museon savupirtistä 1930- tai 1940-luvulta. 
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Näsilinnan huone ennen savupirttiä

Savupirttiä ei korvannut vain yhtä huonetta, vaan sen paikalla on ollut kaksi käymä-
lää ja niiden välinen huone [5]. Kapeat käymälät näkyvät vuoden 1897 pohjapiir-
roksessa. Savupirtti on laitettu sille paikalle ehkä osittain siksi, että käymälöitä on 
pidetty epäkäytännöllisen kapeina. Käymälät ovat olleet Milavidan asuinhuoneiden 
käymälöitä, joita ei enää tarvittu museossa. Koska savupirtin paikalla on ollut kolme 
huonetta, sen kohdalla myös on kolme ikkunaa sekä kolme purettua tai olemassa 
olevaa uunia. Vuoden 1897 pohjapiirroksesta näkee, että alun perin sekä pohjois- 
että eteläseinällä on ollut toisiaan vastapäätä ovet ja seinän läpi muuratut kaakeliuu-
nit. Ovet ovat olleet länsiseinän vieressä ja kaakeliuunit seinien keskellä. 

Näsilinnan huoneen säilyneet osat  

Todisteeksi puretuista käymälöiden seinistä on jäänyt savupirtin katon yläpuolella 
näkyvät listat väliseinien kohdilla. Savupirtin eteläpuolisessa käytävässä näkyy lat-
tialaudoituksessa vielä puretun kaakeliuunin paikka. Viereisen huoneen lattia on 
todennäköisesti alkuperäinen, mitä käsitystä vahvistaa, että jo ennen vuotta 1908 
puretun uunin paikka näkyy. Myös länsipäädyssä ikkunaa vastapäätä on ollut uuni 
ennen savupirtin pystyttämistä [6]. Se ei ollut seinän sisään muurattu, kuten poh-
jois- ja eteläseinien kaakeliuunit. Pohjoisseinän kaakeliuuni näkyy portaikossa seinän 
takana, mutta sisällä uuni jää savupirtin seinän taakse. Hirsiseinässä on kuitenkin 
ylhäällä uunin kohdalla savupirtin lykkyyluukku, jonka aukosta näkyy kaakeliuunin 
savitiilimuurausta.    

Näsilinnan huoneen materiaalit

Näsilinnan alkuperäisen huoneen seinä- ja kattopinnat ovat osittain säilyneet savu-
pirtin seinien takana. Katossa on valkoisella laastilla rapattuja tikkurimoja. Väliseinät 
ovat valkoiseksi rapattua puuta. Ulkoseinä on vaaleaksi rapattua tiiltä. Hirsien välistä 
joissakin kohdissa näkyvä seinärappaus vaikuttaa hyvin säilyneeltä, mutta katon rap-
paus on rapistunut.  En ole itse saanut selville, onko savupirtin lattian alla Näsilinnan 
huoneen lattiaa, vai onko alkuperäinen lattia korvattu pirtin lattialla, mutta itse pidän 
todennäköisenä, ettei alla ole alkuperäisiä lattialautoja [7]. Joka tapauksessa pirtin 
lattia on 7,5 cm korkeammalla kuin Näsilinnan toisen kerroksen muut lattiat.     

Savupirtti ennen Näsilinnaa

Kylmäkoskelta [8] löytynyt savupirtti herätti erityistä huomiota kesällä 1906 esinei-
den keräyksessä. Hämeen museo järjesti siihen aikaan kesällä keruumatkoja, joilla 
hankittiin esineitä museolle. Julius Ailio ajatteli jo silloin rakentaa siitä parhaimmilla 
esimerkkiesineillä sisustetun ”Hämeen pirtin”. [9] Savupirtissä asuttiin ennen Näsi-
linnaan siirtämistä [10]. Pirtti oli rakennettu noin vuonna 1800 [11] ja alun perin oli 
enemmän ikkunoita [12].

Savupirtin pystyttäminen Näsilinnaan

Keväällä 1908 Hämeen museon näyttely oli valmis savupirttiä lukuun ottamatta [13]. 
Gabriel Engberg kirjoitti 19. maaliskuuta 1908 Julius Ailiolle: ”Se pirtti peijakas se 
se ajan vie nyt, vasta saivat uunin valmiiksi.” [14] Pirtin savu-uunihan rakennettiin 
paikan päällä. Kun näyttely valmistui, Julius Ailio piti Hämeen pirttiä museon on-

nistuneimpana kokonaisuutena [15]. Siitä tuli yksi museon ”vetonumeroista” [16]. 
Pohjoisseinän alkuperäinen ovi on korvattu savupirtin ovella. Eteläseinässä on sa-
vupirtin uuni rakennettu Näsilinnan oven eteen, mutta vastaavasti kaakeliuuni on 
purettu ja savupirtin ovi laitettu sen tilalle. 

Kuva 7. Puretun uunin paikka 29.5.2013. 

Kuva 8. Päiväämättömässä Hämeen museon pohjaratkaisun suunnitelmassa “Hämäläisen pirtin 
sisäkuva” on erilainen kuin nykyinen savupirtti. Museokierto on järjestetty pirtin ohi eikä läpi 
ja ovia on vain yksi. (Tilakeskus, ”Tampereen kaupunki, Rakennustoimisto, Arkkitehtiosasto” 
sinikopio ”6272x / 75 / B / 18”) 

Kuva 9. Näsilinna huone Wreden alkuperäisessä suunnitelmassa vuonna 1897 ennen savupirttiä. Kuva 10. Kaakeliuuni savupirtin seinän takana 29.5.2013. 
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Savu-uuni

Ennen Näsilinnaan siirtämistä ”savupirtti” ei itse asiassa ollut savupirtti, vaan ”tuli-
sijana on viimeksi ollut takka” [17]. Näsilinnaan ei haluttu siirtää savupirtin takkaa, 
”mutta kun olettaa saattoi, että siinä alkuaan on ollut savu-uuni, tehtiin pirttiin muse-
ossakin tällainen” [18]. Jos nykyään siirrettäisiin vanha pirtti museoon, sinne tuskin 
rakennettaisiin takan tilalle savu-uunia. Ailio kirjoittaa Hämeen museon oppaassa 
vuonna 1910 savu-uunista, että ”tehtiin pirttiin museossakin tällainen Pohjois-Hä-
meessä vieläkin käytännössä olevan mallin mukaan” [19]. Savu-pirtin uunilla ei siis 
ole aitousarvoa, koska se ei ole kuulunut sinne alun perin. Uuni kuitenkin kertoo 
oman aikansa rakennusperinteestä ja Hämeen museon historiasta. Uuni ei ole tyyli-
jäljitelmä, vaan oman aikansa elävää rakennusperinnettä.  Puretun uunin yläliittymän 
aukko näkyy länsiseinän muurauksessa. 

Kuva 11. Arthur Laurentin valokuva savupirtistä 1910-luvulla. 

Kuva 12. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtistä. 

Kuva 13. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtistä. Kuva 15. Hämeen museon vanhaa näytteillepanoa savupirtin ovinurkassa 1910-luvulla. 

Kuva 14. Länsiseinä  21.5.2013. Kuva 16. Savu-uuni on purettu 29.5.2013. 
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Keinotekoisuus

Vaikka pirtti ensisilmäyksellä näyttää jokseenkin autenttiselta, lähempi tarkastelu 
osoittaa epäaitouden [20]. Ovet, ikkuna, lykkyyluukku ja uuni eivät ole alkuperäi-
sillä paikoillaan, vaan ne on sommiteltu Näsilinnan ehdoilla. Hirsien päät menevät 
limittäin kuten oikeissa salvoksissa, mutta hirsien korkeus on mitä sattuu. Hirsiä on 
varmasti täytynyt sahata seinien pituisiksi, koska pirtti istuu huoneeseen niin hyvin. 
Savupirtti on vain niin sanottu Potemkinin kulissi, koska siinä ei ole oikeita seiniä. 
Hirsistä on sahattu vain 4-5 cm:n paksuinen hirttä kuvaava ”seinäverhoilu”. Näsilin-
nan alkuperäisissä seinissä kiinni on 4-5 cm:n paksuisia pystysuoria koolausrimoja, 
joihin hirret on naulattu suoraan kiinni. Oikeissa hirsitaloissa seiniä ei tietenkään 
tarvitse naulata. ”Savupirtti” ei oikeasti ole savupirtti, koska tulisija ei ole muuraa-
maton ja savujohdoton. Oikeampi nimitys voisikin olla Hämeen pirtti, koska se ei 
varsinaisesti ole savupirtti ja koska siinä yhdistettiin Hämeen eri kuntien piirteitä.  

Savupirtin materiaalit

Hirret näyttävät männyltä, mitä yleensä on käytetty hirsitaloissa [21]. Hirsien, katto-
lautojen ja orsien puu on mustunutta. Koska hirret on sahattu ohuiksi museota var-
ten, niissä on vain pintapuuta, eikä sydänpuuta. Suurin osa puusta on hyväkuntoista 
luonnollisia halkeamia lukuun ottamatta, mutta irrotetuissa hirsissä esiintyy lahoa ja 
hyönteisten lentoreikiä. Nykyään savupirtin ilma on aivan kuivaa, joten puu ei ole 
voinut lahota viime vuosina. Hirsien välissä on eristeenä seinäsammalta tai muuta 
sammalta sekä kuitua, ilmeisesti pellavarivettä [22]. Lattialankkujen alla on saman-
laista olkihiekkaseosta kuin muuallakin Näsilinnassa. Oljen alle on 50- tai 60-luvulla 
asennettu valkoinen asbestikangas puisen savupirtin tulipalovaaran takia [23].  

Talvisodan aika

Savupirtti ei kerro vain Hämeen museon historiasta vaan myös sotahistoriasta. Kun 
talvisota oli syttynyt, savupirttiin asettui asumaan Porin rautatiesillan vartioväki [24]. 
Rautatie näkyy pirtin ikkunasta hyvin, joten on luontevaa, että radan valvojat asuivat 
siellä. Ehkä pirtti tuntui heistä myös kotoisammalta kuin Näsilinnan muut huoneet. 
Talvisodan aikana savupirtin savu-uunia myös lämmitettiin [25].

Patterit

Savupirtissä on kaksi lämpöpatteria, toinen ikkunan alla ja toinen siitä oikealle. Va-
lokuvienkaan mukaan patterit eivät ole Hämeen museon aikana olleet näkyvissä, 
mutta nyt niiden edestä on irrotettu hirsiä. Patteri syvennyksessä ikkunan alla on 
peltipatteri 40-luvulta [26]. Se lienee Näsilinnan kolmannesta asennusvaiheesta [27]. 
Näsilinnassa on nykyään pääasiassa sellaisia pattereita. Patteri oikealla on alkuperäi-
nen höyrypatteri, joka lienee Näsilinnan toisesta asennusvaiheesta [28]. Sitä voidaan 
sanoa myös ripapatteriksi, ripaputkeksi [29] tai radiaattoriksi. Se on Högforsin val-
mistama [30]. Höyrypatteri on syvennyksessä irrotettavan metalliritilän takana kuten 
eräät Näsilinnan vestibyylin lämpöpatterit. Höyrypatterin on sijaintinsa takia täyty-
nyt ennen savupirttiä olla käymälässä ja se on käynyt tarpeettomaksi, kun käymälä on 
yhdistetty osaksi savupirtin huonetilaa. 

Kuva 17. Patteri ikkunan alla 29.5.2013. 

Kuva 18. Oikeanpuoleinen patteri 29.5.2013. Ristikko on nostettu edestä pois. 

Kuva 19. Oikeanpuoleinen patteri 29.5.2013. Ristikko on nostettu edestä pois. 

Kuva 20. Savupirtin katossa on vielä yhdeksännessä laudassa ikkunasta lukien museotoiminnan 
jäljiltä kasteenkyyhkysen naru 7.6.2013. 

Kuva 21. Lankkulattiaa 29.5.2013. 
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Lykkyyluukku

Näsilinnassa lykkyyluukku on siirretty savupirtin pohjoisseinälle Näsilinnan kaake-
liuunin kohdalle [31]. Lykkyyluukkua on tuskin ollut tarkoitus käyttää Näsilinnassa 
tuuletusaukkona, koska sen takana on vain kaakeliuunin muurausta.  

Ikkunat

Ikkuna ei ole voinut olla savupirtissä ennen Näsilinnaan tuomista, koska siinä on 
puhallettua lasia, jota alettiin valmistaa vasta 1900-luvun alussa [32]. Ikkuna voi hy-
vin olla valmistettu silloin, kun savupirtti on koottu Näsilinnaan. Ikkunaa ei selvästi 
ole tarkoitettu oikeasti käytettäväksi, koska kummallakaan puolella ei ole kittilistoja 
[33]. Savupirtin ikkunan ei tarvitse olla eristävä, koska se on asennettu oikean Nä-
silinnan ruutuikkunan kohdalle. Tällä hetkellä savupirtin ikkuna tosin on irrotettu. 
Ikkunaruudut on todennäköisesti käsitelty himmeiksi ja läpinäkymättömiksi, jotta 
sieltä ei näkyisi Näsilinnan alkuperäistä ikkunaa, joka pilaisi illuusion savupirtistä. 
Tuskin ne alun perin ovat olleet niin epätasaisen harmaita.  Ulkona huoneen koh-
dalla näkyy keskellä ruutuikkuna ja sen molemmin puolin pienempi soikea ikkuna. 
Sisällä savupirtin seinä peittää soikeat ikkunat. Ikkuna-aukosta näkyy ulkona tummaa 
tervapaperia, jota on hirsien kääntöpuolella. 

Kuva 22. “1800-luvun alkupuolella rakennettu” savupirtti  Kylmäkoskelta Hämeen museossa 
E. M. Stafin valokuvassa 1950-luvulta. 

Kuva 23. Ikkuna ja lykkyylauta mittakaavassa 1:10.
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pistorasiat on maalattu yhtä lukuun ottamatta mustiksi niiden kätkemiseksi. Näkyvin 
pistorasia on 2000-luvun tai 90-luvun tyyppiä, joten sähköasennukset varmaankin 
ovat museotoiminnan loppuvuosilta [39]. Kun ulkona katsoo savupirtin ikkunaa, 
näkee valkoisia sähköjohtoja. Niitä ei ole välitetty maalata mustiksi, koska ne eivät 
näy sisälle. Pirtin yläkaton laudat pysyvät paikoillaan vain omalla painollaan hirsien 
varassa, joten niiden yläpuolelle on helppo katsoa kattoa hajottamatta. Savupirtin 
katon yläpuolella kulkee Nokian vaaleankeltainen muoviputki, jollaisia ei ole valmis-
tettu useisiin vuosikymmeniin [40]. 

Pohjoinen ovi

Pohjoinen ovi on lautaovi. Se on matala, kuten parin vuosisadan takaiset ovet ta-
vallisesti. Karmissa on 1800-luvun alkupuolelle tyypilliset koukkusaranat ja ovileh-
dessä on pitkittäissaranat, joiden päässä on lehtikuvio. Saranakiskojen kai pitäisi 
olla saranalautojen kohdalla eikä vieressä, joten ovi lienee ainakin kerran purettu 
ja koottu erilaiseksi. Ovessa on jäljellä alkuperäisen näköisiä takonauloja. Ovilehti 
koostuu muutamasta paksusta lankusta. Yksi lankku näyttää tuoreemmalta puulta, 
jolla luultavasti on paikattu lahovaurio. Puinen ripa on savupirtin ulkopuolella. Sekä 
sisä- että ulkopuolella on haan metallilenkit, mutta mitään hakaa ei ainakaan enää 
ole. Pohjoinen ovi on kuulunut savupirttiin ennen siirtämistä Näsilinnaan, mutta 
eteläinen ovi ei [34].

Eteläinen ovi

Ovi on peiliovi, jonka tyyppi lienee täysranskalainen [35]. Pirtin ulkopuolelle ovileh-
den yläreunaan on kirjoitettu lyijykynällä: ”-K 17/9. 34” [36]. Saranat ovat kartiosa-
ranoita [37]. Eteläseinän ovi ei ole Näsilinnan alkuperäisiä ovia, eikä siinä ole lukkoa. 
Sen ovilehdestä näkee, että siinä on ollut lukkolaite, jonka tilalle on työnnetty puu-
kappale. Lukkoa ei ole haluttu säilyttää. Sopii kysyä, eikö olisi ollut mielenkiintoista 
nähdä myös kansanomaisia lukkoja. Savupirtin kummassakaan ovessa ei ole lukkoa 
toisin kuin monissa Näsilinnan ovissa. Savupirtin ovet ovat olleet toisen kerroksen 
näyttelykierrossa, jonka kohdalla osa ovista on vallan korvattu oviaukolla. Eteläinen 
ovi on ilmeisesti muualta tuotu museoesine. Pirttiin on ehkä haluttu esille eriaikaisia 
ovia.

Vuorilaudat

Vaikka ovilehdet ovat erityyppisiä, niiden vuorilaudat ovat silti samanlaisia. Ikku-
nassakin on samanlainen. Vaikuttaa siltä, että pohjoisen oven vuorilaudat voivat olla 
alkuperäiset, koska ne näyttävät käsityönä veistetyiltä [38]. Sen sijaan eteläisen oven 
ja myös ikkunan vuorilaudat näyttävät saman mallin mukaan höylätyiltä. Ikkunan 
ylin vuorilauta on haljennut.     

Ovien vertailu

Savupirtin eteläseinän ovi aukeaa sisäänpäin ja pohjoisseinän ovi ulospäin. On huo-
mattavaa, että ensimmäisessä museokierrossa pirttiin astuttiin etelästä ja poistuttiin 
pohjoisesta, jolloin molemmat ovet voitiin työntää auki museokierron suuntaan. 
Pohjoisen oven sisäpinnassa ei kuitenkaan ole mitään auki työntämistä helpottavaa 
kädensijaa. Pohjoisen oven aukeamissuuntaa on täytynyt vaihtaa. Nyt se aukeaa ulos-
päin, mutta 1800-luvut ovet aukesivat tavallisesti sisäänpäin. Poikkipienat eli saran-
alaudat ovat ulkopuolella, mutta oikeasti niiden kuuluisi olla sisäpuolella. Jos savu-
pirtin alkuperäisen oven olisi laittanutkin eteläseinälle, sen aukeamissuunta olisi ollut 
luonnollisempi. Ehkä alkuperäinen lautaovi ei kuitenkaan olisi mahtunut eteläseinän 
kaakeliuunin tilalle puhkaistuun oviaukkoon.

Toisen oven tarpeellisuus

Vain toinen ovista on Kylmäkoskelta savupirtin mukana tuotu ovi. Miksi savupirttiin 
ylipäätään on haluttu kaksi ovea? Kun toinen Näsilinnan huoneen ovista kerran on 
peitetty, miksi toisen kaakeliuunin paikalle on pitänyt puhkaista toinen ovi? Eikö 
eteläseinän kaakeliuunia olisi voinut säilyttää hirsiseinän takana siinä missä pohjois-
seinän kaakeliuunia? Kysymyksen kahdesta ovesta on kai ratkaissut Hämeen museon 
näyttelykierto. Toisesta kerroksesta on haluttu ympärikierrettävä, mikä onnistuu hel-
posti, jos savupirtissä on kaksi ovea. 

Savupirtin huonejärjestys

Miksi molempia savupirtin ovia ei sitten ole laitettu Näsilinnan alkuperäisten ovien 
paikoille? Savu-uuni on varmaan haluttu sijoittaa nurkkaan kuten aidoissakin savu-
pirteissä. Uuni ei kuitenkaan olisi mahtunut järkevästi Näsilinnan huoneen ikkun-
aseinälle ilman ikkunan osittaista peittymistä. Valaistuksen takia uuni myös näkyy 
paremmin, kun se ei ole ikkunaseinällä. Uuni on siis pitänyt muurata ikkunaseinää 
vastapäätä, jolloin se on väistämättä peittänyt Näsilinnan oven. Ehkä on myös ha-
luttu, ettei savupirtin läpi näe suoraan. Kun pirtin ovet eivät ole toisiaan vastapäätä, 
tuntuu enemmän siltä, että ollaan savupirtin sisällä. Nyt kun ovesta astuu sisään, 
näkee pelkkää savupirttiä, eikä toista Näsilinnan huonetta savupirtin takana. 

Sähkö

Yksi arkkitehtiopiskelijoista muisteli, että kun Hämeen museo oli toiminnassa, sinne 
oli luotu keinotekoinen äänimaisema, esimerkiksi puun rätinää. Kaiuttimet saattoivat 
olla savu-uunin sisällä. Nykyään hirsien raoissa kulkee sähköjohtoja. Johdot ja 

Kuva 24. Pohjoinen ovi ulkopuolelta 29.5.2013. 

Kuva 25. Pohjoinen ovi sisäpuolelta 29.5.2013. 

Kuva 26. Eteläinen ovi ulkopuolelta 
29.5.2013. 

Kuva 27. Eteläinen ovi sisäpuolelta 
29.5.2013. 
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Savu-uunin purku

Rakennuskonservaattoriksi opiskeleva Pirkanmaan maakuntamuseon harjoittelija 
Kristiina Rapia oli purkamassa  savu-uunia kevättalvella 2013. Samalla uuni doku-
mentoitiin valokuvaamalla. Purkaminen kesti kaksi viikkoa odotettua kauemmin. 
Yleensä uunit puretaan märkinä, jolloin laasti on pehmeämpää. Savupirtissä ei voi-
nut käyttää paljon vettä, joten uunia vain sumutettiin sumupullolla. Alinta kerrosta 
ei työajan aikana ehditty purkaa. Koska uuni purettiin kuivana, osa tiilistä halkesi. 
Tiilien joukossa oli myös tulitiiliä. Ilmeisesti savu-uuni on rakennettu materiaalista, 
mitä on sattunut olemaan. Perustuksesta paljastui pätkä I-mallista ratakiskoa, jota on 
saatettu tarvita voimien tasaamiseen. Uuni painoi neljä tonnia. Painon jakamiseksi 
puretut tiilet ladottiin pitkin viereistä huonetta ja puretut kivet pitkin savupirttiä. 
Reunan kaksi pölkkyä jätettiin savupirttiin. Laasti säilöttiin kuljetuslaatikoihin. Kun 
koko savupirtti tullaan kesällä 2013 siirtämään museon varastoon, isoimmat kivet 
on tarkoitus viedä alas ”porrasmönkijällä”, vaikka aikoinaan ne on viety ylös käsin. 

Savu-uunista löytyneet tavarat  

Savu-uunin päällä olevaan ”poteroon” ja uunin sisälle oli vuosien aikana heitetty 
kaikenlaista tavaraa. Purettaessa löytyi muun muassa Työmies-tupakka-aski, eri vuo-
sikymmenten karkkipapereita, Pirkka-oluttölkki, viiden sentin (?) kolikko, kuivia 
vaahteranlehtiä ja veneen pienoismalliin kuulunut puuairo tai -mela. ”Poterosta” 
löytyi myös salamavalolamppuja ja irrotettavia salamakuutioita, jotka kertoivat valo-
kuvauksen kehityksestä. Savu-uunista löytyneet esineet museoitiin Vapriikkiin. [41]

Oviaukko savu-uunin takana

Hämeen pirtin savu-uuni oli muurattu eteläseinän oven kohdalle. Nyt kun pirtin 
uuni on purettu, Näsilinnan huoneen alkuperäinen oviaukko on paljastunut. Karmit 
ovat vielä paikallaan, mutta yksi kuudesta saranasta puuttuu. Aukossa on selvästi 
ollut paripeiliovi, jonka molemmissa lehdissä oli kolme saranaa. Sellainen on yleinen 
ovityyppi Näsilinnassa. 

Vesiputki savu-uunin takana

Oviaukon kohdalla näkyy katolta tuleva teräksinen vesikouru, joka tekee alhaalla 
mutkan. Ennen savupirtin tuomista vesikouru ei ole voinut olla oven kohdalla. Sen 
linjausta on ilmeisesti taivutettu, kun savupirtin uuni on muurattu paikalleen. Savu-
pirttihuoneen pohjoispuolella näkyy käytävän kulmassa pyöristys, jonka kohdalla on 
toinen vastaava vesikouru. Pohjoinen vesikouru kulkee suoraan Näsilinnan toisessa 
kerroksessa. Sen sijaan eteläinen vesikou-
ru savupirtin seinässä tekee mutkan. Tämä 
osoittaa, että savupirtin seinässä vesikourun 
linjausta olisi muutettu. Samanlaista vesi-
putkea näkyy muuallakin Näsilinnassa.  

Kuva 28. Esko Sarasmon valokuva Hämeen mu-
seon savupirtin uunista vuodelta 1956. 

Kuva 29. Hämeen museon savupirtin uunia puretaan Kaisa Ansamin valokuvassa 22.3.2013.

Kuva 30. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtin uunin perustuksesta 26.3.2013.

Kuva 32. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtin uunin perustuksesta 26.3.2013.

Kuva 33. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtin uunin perustuksesta 26.3.2013.

Kuva 31. Hämeen museon savupirtin uunin purku Kaisa Ansamin valokuvassa 26.3.2013. Kuva 34. Kaisa Ansamin valokuva Hämeen museon savupirtin uunin perustuksesta 26.3.2013.
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Kuva 35. Pohjan länsipääty mittakaavassa 1:20. Pohjoinen on oikealla. Ylävasemmalla uunin 
perustuksessa on pätkä ratakiskoa. Pohjoisseinässä on kaakeliuuni hirsiseinän takana. Eteläsei-
nässä on oviaukon ulkopuolella puretun uunin paikka lattiassa. Pohjoisen oven itäpuolella alkaa 
portaikko ja länsipuolella lista.  0 15050
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Kuva 36. Pohjan itäpääty mittakaavassa 1:20. Pohjoinen on oikealla. Pohjoisseinässä on kaa-
keliuuni hirsiseinän takana. Eteläseinässä on oviaukon ulkopuolella puretun uunin paikka lat-
tiassa. 

0 15050
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Kuva 37. Länsiseinän projektio mittakaavassa 1:20. Alaoikealla on paikkaus hirressä. Puretun 
uunin oikealla puolella näkyy kaksi pystykoolausta. Peitetyn oven keskimmäinen sarana puuttuu. 
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Kuva 38. Eteläseinän projektio mittakaavassa 1:20. Ylimmässä hirressä on kaiverrettu numero 
4 ja musta pistorasia. Toiseksi ylimmässä hirressä on kolme muoviesinettä, musta, valkoinen ja 
musta. Oven oikealla puolella on leipävartaan tuki. Puretun uunin takaa näkyy viereisen huoneen 
seinälautoja ja viemäriputki. 
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Kuva 39. Itäseinän projektio mittakaavassa 1:20. Yläoikealla on paikkaus hirressä. Ylävasem-
malla on musta muoviesine. Pattereiden oikealla puolella näkyy kaksi pystykoolausta. Pattereiden 
välissä näkyy yksi pystykoolaus sekä sileämmän ja karkeamman rappauksen raja. Keskellä pat-
terin edessä on lauta. 
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Kuva 40. Pohjoisseinän projektio mittakaavassa 1:20. Alhaalla oikealla näkyy pystykoolaus. 
Lykkyyluukussa ei ole lykkyylautaa, vaan sen takana näkyy aukossa tiilimuurausta. Toiseksi 
ylimmän hirren päällä on musta pistorasia. Oven yläpuolella on kahden orren päät. Oven oikealla 
puolella on lusikkalaudan kaltainen puuesine, jonka takana vanhoissa valokuvissa on kirveitä. 
Alimman hirren paikalla on useampia lautoja. 
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Päätös savupirtin purkamisesta   

On varmaa, että savupirtti vuonna 2013 puretaan, mutta on epävarmaa, kootaanko 
sitä minnekään uudelleen. Savupirtin purkaminen on vuoden 2013 ”syksyn ensim-
mäisiä hommia” [42]. Vapriikin työntekijät purkavat savupirtin [43] paitsi lattian, 
jonka purkaa Tampereen kaupungin Tilakeskus, koska sen alla on asbestia [44]. Jo 
vuonna 2008 Ritva Palo-oja kirjoitti, että ”savupirtti joudutaan purkamaan remontin 
ajaksi” [45]. Anu Laurila Museovirastosta suositteli vuonna 2008 savupirtin säilyttä-
mistä Näsilinnassa. Museovirasto ei kuitenkaan voi vaikuttaa savupirttin säilymiseen, 
koska se määritellään museoesineeksi ei kiinteäksi sisustukseksi [46]. Arkkitehti Seija 
Hirvikallio halusi ensimmäisessä suunnittelukokouksessa vuonna 2008 säilyttää sa-
vupirtin Näsilinnassa, mutta muutti näkemystään  21.5.2013 mennessä, koska se ei 
kuulu alkuperäiseen Milavidaan. Viisi vuotta sitten myös museovirasto halusi säilyt-
tää savupirtin Näsilinnassa, mutta kokoelmapäällikkö, joka erityisesti halusi säilyttää 
savupirtin Näsilinnassa, on jäänyt eläkkeelle [47].  

Savupirtin tulevaisuudesta on tai on ollut neljä eri vaihtoehtoa. 1) Se siirretään 
muualle sitä laajempaan huoneeseen. 2) Sitä varten rakennetaan sen kokoinen uusi 
näyttelytila. 3) Se jää museon varastoon, eikä enää tule näytteille. 4) Savupirtti palau-
tetaan Näsilinnaan restauroinnin jälkeen.

1) Ritva Palo-oja kirjoitti savupirtistä vuonna 2008, että ”voisi miettiä, pystytetäänkö 
se jatkossa huoneeseen 1, jolloin Hämeen museon kokoelmien esittelylle saataisiin 
museon itäpääty” [48]. On myös harkittu savupirtin siirtämistä nykyisen huoneen 
viereen [49]. Savupirtin kokoaminen laajempaan huoneeseen olisi helppoa, koska 
mitään ei tarvitsisi jättää pois ja koska savupirtin seinien ja huoneen sisäseinien vä-
liin jäisi leveä tila tukeville rakenteille ja tuuletusraoksi. Laajempi huone antaisi myös 
liikkumavaraa savupirtin sijoittamiselle niin, että sen ikkuna-aukko saataisiin sijoi-
tuspaikan ikkunaa vasten. Laajaan huoneeseen olisi myös helpompaa rakentaa kul-
kureitit huoneensisäänkäynneistä savupirtin ulko-oville. Tietenkin olisi parempi, jos 
näyttelytilan ovet olisivat suoraan savupirtin uksien kohdalla. 

Ovien, ikkunan ja leivinuunin sijoittaminen tosin ei sanottavammin haittaisi alkupe-
räisen savupirtin säilymistä, sillä emme enää varmuudella tiedä, minkälainen alkupe-
räinen savupirtti on ollut. Toisaalta uudelleenjärjestäminen muuttaisi näsilinnalaisen 
savupirtin perinnettä. Voidaan myös ajatella, että savupirtti uudessa paikassa aloittai-
si uuden kauden sen historiassa, jolloin sen ei enää tarvitsisi olla Näsilinnan savupir-
tin näköinen. Sähköjohdotkin täytyy kaikissa tapauksissa vetää uudella tavalla, mikäli 
(keinotekoinen) äänimaisema halutaan palauttaa.    

On puhuttu myös savupirtin asettamisesta näytteille Tallipihaan. Sinne on siirretty 
muualta Tampereelta vanhoja rakennuksia. Siirto Tallipihaan olisi ongemallista, kos-
ka savupirtissä ei ole kunnollisia seiniä, vaan pelkät sisäpinnat. 

2) Hannele Kuitusen mukaan savupirtti voidaan laittaa esille Vapriikkiin [50]. Jos 
savupirttiä varten päädytään rakentamaan kokonaan uusi näyttelytila, se voidaan 
helposti sijoittaa juuri sille sopivaan tilaan. Silloin Näsilinnan ajan tunnelma olisi 
helppo säilyttää. Se ei silti olisi aivan sama, sillä osa savupirtin viehätystä perustuu 
nimenomaan siihen, että se on keskellä rakennusta, jonka uusbarokki on aivan eri 
maailmasta kuin talonpoikainen savupirtti. Savupirtin tunnelmaan ei vaikuta vain se, 

mitä sen sisällä on, vaan myös se, mitä näkee, kun katsoo ulos sen ovista. Ikkunasta 
näkyvää maisemaa ei tässä yhteydessä huomioida, koska lasiruudut ovat läpinäky-
mättömiä. Siinä tapauksessa että pirtti sijoitetaan uuteen paikkaan, sitä ei tulla esitte-
lemään vain Hämeen pirttinä vaan myös Näsilinnan savupirttinä. 

3) Savupirtin jääminen museon varastoon olisi tietenkin ikävin vaihtoehto. Olli-Paa-
vo Koposen mielestä on silti kyynisesti ajatellen todennäköisintä, että savupirtti jää 
Museoiden kokoelmakeskukseen. 

4) Jos Näsilinnan savupirtti on keinotekoinen verrattuna alkuperäiseen Kylmäkos-
ken savupirttiin, niin savupirtti uudessa paikassa olisi keinotekoistakin keinotekoi-
sempi. Filosofi Platon ei arvostanut taidetta, koska hänen näkemyksensä mukaan 
taide jäljittelee todellisuutta, joka vain jäljittelee ideamaailmaa. Platonin filosofiassa 
siis todellisuus on alempiarvoisempi kuin ideamaailma ja taide on alempiarvoisem-
paa kuin todellisuus. Kylmäkosken savupirtti toteuttaa platonilaista hämäläisen sa-
vupirtin ideaa, jota Näsilinnan savupirtti omalla vajavaisella tavallaan heijastelee. Nä-
silinnan savupirtti on itsessään kuin Platonin käsitys todellisuudesta, joka jäljittelee 
aineettomia ideoita. Savupirtti uudessa paikassa olisi kuin Platonin käsitys taiteesta, 
joka vain jäljittelee todellisuutta. 

Koska ei ole tiedossa, minkälainen savupirtti on ollut ennen siirtämistä Hämeen 
museoon, se on leimallisesti näsilinnalainen eikä kylmäkoskelainen savupirtti.  Pitkä 
pystytysaika osoittaa, kuinka tärkeänä savupirttiä on pidetty, varsinkin kun siitä on 
riippunut koko museon avaaminen yleisölle. Sekin että savupirtti on Näsilinnassa 
säilynyt lähes muuttumattomana yli sata vuotta, osoittaa kuinka merkittävä se on 
ollut. Sitä ei ole siirretty pois, vaikka museon esineet muuten on viety muualle. 

Seija Hirvikallion mielestä savupirtti ei kuulu Näsilinnaan, koska Suomessa on niin 
vähän uusbarokkisia rakennuksia, eikä savupirtti ole uusbarokkia [51]. Olli-Paavo 
Koponen ajattelee, että savupirtti kuuluu Näsilinnaan, koska uusbarokkisia raken-
nuksia on vähän, mutta sellaisia uusbarokkisia rakennuksia, joissa on savupirtti, vielä 
vähemmän.  Omasta mielestäni savupirtti kannattaa säilyttää Näsilinnassa.     

Kuva 41. Pohjoisseinä ja irrotettu ikkuna 21.5.2013

Kuva 42. Eteläseinä 21.5.2013.

Kuva 43. Koillisnurkka ja irrotettu ikkuna 21.5.2013.

Kuva 44. A3-arkkitehtien suunnitelmassa 
2.11.2012 savupirtti aiotaan vielä säilyt-
tää, koska sen hirsiseinät on merkitty Nä-
silinnan seinien sisäpuolelle. 
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huoneissa on heti lattialautojen alla. Asbestikangas ei näytä olevan minkään tasaisen 
alustan päällä. Kuitenkin Tapani Koiranen sanoi 30.5.2013, että pirtin lankkulattian 
alla olisi Näsilinnan huoneen alkuperäinen lattia.

[8] Savupirtin alkuperiksi mainitaan kaksi eri paikkaa, toinen pohjoisesta ja toinen 
eteläisestä Hämeestä. Leena Willberg kertoo Masunni-kirjassa vuonna 1998: ”Kon-
ginkankaalta vuonna 1908 siirretty Hämeen pirtti luo edelleen tunnelmaa” (Masunni 
s. 57). Seija Hirvikallio mainitsee ”Konginkankaalta siirretyn savupirtin” (Hirvikallio 
s. 25). Masunni-kirjassa Leena Vahtera kuitenkin puhuu ”Kylmäkoskelaisesta savu-
pirtistä” (Masunni s. 66). Mikä selittää, että joidenkin tietojen mukaan savupirtti on 
kylmäkoskelainen ja toisten mukaan konginkankaalainen? Ailion mukaan ”itse pirtti 
on Kylmäkoskelta” (Ailio 1910 s. 31), mutta sen savu-uuni tehtiin ”pitäen esikuvana 
Helsingin lähelle Seurasaarelle Konginkankaalta siirretyn torpan savupirtissä ollutta 
uunia” (Ailio 1910 s. 31). Salokorpi toistaa, että ”Seurasaaren ulkomuseoon Kongin-
kankaalta siirretyn savupirtin uunin mukaan”. Seurasaarelle Konginkankaalta siirre-
tyllä torpalla epäilemättä tarkoitetaan kuuluisaa Niemelän torppaa.

[9] Ailio 1910 s. 4; Santamäki 1946 s. 241; Tirkkonen s. 17

[10] Iida Kalakoski kertoi 29.5.2013, mitä hän on kuullut savupirtin historiasta.

[11] Kirjallisuudessa savupirtin iästä on hieman ristiriitaista tietoa. Ailio sanoo yh-
dessä kohdassa, että savupirtti kertoo ”siitä asuntomuodosta, mihin Hämeen kan-
sanelämä on keskittynyt ennen 1800-luvun alkua” (Ailio 1910 s. 31). Kuitenkin toi-
sessa kohdassa Ailio sanoo, että pirtti on ”vuoden 1800 aikaa kuvaava taitekattonsa, 
orsijärjestelmänsä y. m. puolesta” (Ailio 1910 s. 31). Leena Willbergin mukaan sa-
vupirtti ”välittää mielikuvia 200 vuoden takaisesta kansanelämästä” (Masunni s. 57). 
Willbergin kirjoitus on vuoden 1998 kirjassa, joten hän tarkoittaa kansanelämää en-
nen vuotta 1798. Eräässä Hämeen museon valokuvassa (Siiri-tietokanta HM 3146 
alanumero 168) on kuvateksti ”1800-luvun alkupuolella rakennettu”. 

[12] Julius Ailion mukaan sisälle savupirttiin ”akkunoita on voitu asettaa vain yksi 
ainoa” (Ailio 1910 s. 31). Santamäen mukaan ”Hämeen pirtti menetti museoon asen-
nettaessa jokin verran alkuperäistä luonnettaan (ovet ja ikkunat)”. Tästä voi päätellä, 
että ikkunoita oli alun perin enemmän kuin yksi. 

[13] Leena Willbergin mukaan savupirtin ”pystyttäminen vaikutti koko näyttelyn val-
mistumiseen. Työ kesti syksystä 1907 kevääseen 1908” (Masunni s. 37).

[14] Hämeen museon kirjeenvaihto; Tirkkonen s. 27.
[15] Ailio 1908 s. 21–24; Tirkkonen s. 29. Santamäen mukaan ”pirtistä tuli Ailion 
pyrkimykset täydellisimmin täyttänyt huone”.

[16] Santamäki. Nykyään kai sanottaisiin ”vetonauloista”.

[17] Ailio 1910 s. 31.

[18] Ailio 1910 s. 31. Santamäki toistaa, että ”takan tilalle tehtiin siinä todennäköi-
sesti aluksi ollut savu-uuni.”

[19] Ailio 1910 s. 31.

[20] Jo Ailio kirjoitti savupirtistä: ”Museoon sijoitettaessa ei sen luonnetta kuiten-
kaan ole voitu tarkasti säilyttää” (Ailio 1910 s. 31).

[21] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[22] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[23] Tapani Koiranen 30.5.2013.

[24] Masunni s. 45. Leena Willbergin mukaan keväällä 1941 ”radan valvojat viipyivät 
edelleen rakennuksessa, eivät kuitenkaan enää savupirtissä” (Masunni s. 45).

[25] Tapani Koiranen 30.5.2013. Mari Lind kuitenkin sanoi 20.5.2013, että ”takka” ei 
toiminut. Miksi savu-uuni olisi yhdistetty Näsilinnan hormiverkkoon, ellei sitä olisi 
voinut lämmittää?

[26] Tapani Koiranen 30.5.2013.

[27] Jukka Perämaan mukaan.

[28] Jukka Perämaan mukaan.

[29] Mikko Bonsdorff  28.5.2013.

[30] Jukka Perämaan mukaan.

[31] Ennen Näsilinnaan siirtämistä savupirtissä oven ”yläpuolella on sijainnut ny-
kyään pohjoisseinälle siirtynyt, lykkyylaudalla suljettava savu- ja höyryaukko” (Ailio 
1910 s. 31).

[32] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[33] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[34] Ennen Näsilinnaan siirtämistä ”on pirtissä ollut vain yksi, porstuaan vievä ovi 
nykyisellä länsiseinällä” (Ailio 1910 s. 31). Näsilinnan huoneen länsiseinälle ei olisi 
saanut savupirtin ovea, koska sen takana on vain pudotus portaiden välitasanteelle. 
Voi siis ihmetellä, miksi alkuperäistä oviseinää ei ole sijoitettu Näsilinnan kummalle-

kaan oviseinälle. Nykyisellä länsiseinällä ei näy mitään viitteitä savupirtin alkuperäi-
sestä oviaukosta, ellei aukko sitten ole hirsikatkos savu-uunin kohdalla. Tuntuu siltä, 
että pohjoisseinän lautaovi olisi savupirtin alkuperäinen ovi. Eteläseinän ovi ei voi 
olla alkuperäinen savupirtin ovi, koska se on peiliovi, mikä on lautaovea myöhem-
min yleistynyt ovityyppi. 

[35] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[36] En saanut selvää lukeeko siinä ”I-K” vai ”V-K”.

[37] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[38] Olli-Paavo Koposen mukaan.

[39] Jukka Perämaan mukaan.

[40] Jukka Perämaan mukaan.

[41] Savu-uunin purkamisesta ovat kertoneet minulle museologian opiskelija Kaisa 
Ansami sähköpostissa 22.5.2013 ja Vapriikissa 27.5.2013 sekä perinnerakennemes-
tari Tapani Koiranen Näsilinnassa 30.5.2013.

[42] Mari Lind 7.6.2013.

[43] Hannele Kuitunen 7.6.2013.

[44] Mari Lind 7.6.2013.

[45] Palo-oja s. 5.

[46] Laurila kertoi 22.5.2013. 
Laurilan mukaan on olemassa 
ennakkotapaus, ettei museovi-
rasto pystynyt vaikuttamaan mu-
seoesineen säilyttämiseen.

[47] Hirvikallio 21.5.2013.

[48] Palo-oja s. 5.

[49] Eija Muttonen-Mattila 
29.5.2013.

[50] Hannele Kuitunen 7.6.2013. 
Hän itse olisi halunnut pitää pir-
tin Näsilinnassa. Hän ei ymmär-
rä, kuinka ”parrut” saadaan pois 
Näsilinnasta. 

[51] Hirvikallio 21.5.2013

Kuva 45. Hämeen museon savupirtti 
1900-1930-luvuilla.
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Tuomo Hirvonen: Näsilinnan muutos- ja korjaushanke  – rakennuksen olemus ja arvostukset            

Taustaa 

Tämä kirjoitelma perustuu Näsilinna -kurssin aikana tekemiini muistiinpanoihin eri 
alojen asiantuntijoiden näkökulmista Näsilinnan korjaus- ja muutoshanketta koski-
en sekä niihin ajatuksiin joita kurssilla käydyt keskustelut minussa herättivät. Olen 
täydentänyt tekstiäni kirjallisilla lähteillä sekä omilla havainnoillani ja valokuvillani 
Näsilinnasta. Tavoitteeni on hahmottaa sen nimenomaisen rakennuksen olemusta, 
joka Näsinpuistossa nyt on. Samalla tarkoitukseni on avata Näsilinna tai Miladiva 
-rakennuksen arvostukseen liittyviä tekijöitä. Käytän jatkossa rakennuksesta pää-
sääntöisesti nimeä Näsilinna.

Historiallisen rakennuksen korjausrakennushankkeeseen kytkeytyy erilaisia toimijoi-
ta, jotka näkevät korjauskohteen enemmän tai vähemmän eri näkökulmista. Eri toi-
mijat voivat kukin osaltaan vaikuttaa hankkeen lopputulokseen. Näsilinna -kurssilla 
eri asiantuntijatahoja edustivat: Tampereen museopalvelut (rakennuksen aiempana ja 
mahdollisena tulevana käyttäjänä), Tampereen kaupungin tilakeskus (rakennuttajana 
ja rakennuksen omistajan edustajana), korjaus- ja muutostyön pääsuunnittelija-ark-
kitehti, rakennushistoriallisen selvityksen tehnyt restauroinnin suunnittelija, Museo-
virasto, kaupungin kaavoittaja, rakennusvalvonta sekä rakennushistoriaselvityksiin 
erikoistunut konsultti sekä osittain perinnerakennusmestari.

Kuva 1. Näsilinna tallipihan suunnasta katsoen. Se oli palvelusväen sisäänkäyntien puoli.

Käyn esityksessäni läpi Näsilinnan tämänhetkiseen olemukseen ja statukseen liittyviä 
piirteitä sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen tulevaisuuteen. 

Muutos Miladivasta Näsilinnaksi ja takaisin?

Näsilinnan, alkuperäiseltä nimeltään Miladivan, historia on karkeasti kaksijakoinen. 
Se rakennettiin alun perin edustusasunnoksi, johon käyttötarkoitukseen se ei kuiten-
kaan koskaan täysin valmistunut. Rakennus siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 
1905 ja sai vähän myöhemmin Näsilinna -nimen. Hämeen museo toimi rakennuk-
sessa vuodesta 1908 vuoteen 1998, mikä tekee siitä Tampereen vanhimman museon. 
(http://www.tampere.fi/culture/hame.htm).  Tampereen kaupungin hallintaan mu-
seo siirtyi 1970-luvulla. Rakennuksen pitkä käyttöjakso museokäytössä, noin yhdek-
sänkymmentä vuotta, vaikeuttaa sen todellisen olemuksen tunnistamista.  Yhtäältä 
se tarkoittaa rakennusta sellaisena mihin se on alun perin suunniteltu. Toisaalta ra-
kennuksen pitkää käyttöhistoriaa museoesineiden näyttelypaikkana, siihen liittyvine 
toiminnallisine muutoksineen ja merkitysyhteyksineen, ei voida ohittaa. 

Esimerkiksi vanhan savupirtti-interiöörin rekonstruointi erääseen sen huoneeseen, 
alusta lähtien osana museon näyttelykokonaisuutta, on ollut kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä vaihe rakennuksen käyttöhistoriassa. Savupirtti-interiööri liittynee vuosi-
sadan alun suomalaisuusaatteeseen. Siten rakennuksen käyttöhistoria siihen liittyvine 
muutoksineen tukee ”savupirttiä” osana sisustusta. Rakennuksessa on voinut noin 
sadan vuoden ajan kokea kahden asumismuodon kontrastisuuden. Jännite luo aivan 
uuden ulottuvuuden kokonaisuuteen. Suomalaisessa asumisen kontekstissa kaupun-
kipalatsi ja sisäänlämpiävä hirsirakennus ovat olleet samanaikaisia ilmiöitä. Todelli-
suudessa Näsilinnan rakentamisen aikoihin savupirtit olivat melko yleisiä Suomen 
syrjäisemmillä seuduilla (Häggman et al. 2006). Nyt niitä näkee vain joissakin ulko-
museoissa.  Myös rakennuksen alkutaipaleeseen liittyvät dramaattiset tapahtumat, 
etenkin sen osuus yhtenä sisällissodan näyttämönä, tuovat oman kerroksensa sen 
historiaan. Näsilinna todistaa vaurastumisen ja erilaisten yhteiskunnallisten muutos-
ten aikakaudesta 1800-luvun lopulla, jolloin esimerkiksi sosiaaliset erot olivat suuret.
 
Jo käynnistetyssä Näsilinnan muutos- ja korjaushankkeessa pyritään valittujen ar-
vokkaaksi luokiteltujen tilojen osalta palauttavaan restaurointiin ja muilta osin pe-
ruskorjausta vastaavaan käsittelyyn. Tuo tehtävä on haastava. Nykyiset restaurointi-
teoriat hyväksyvät ajallisen kerroksellisuuden osana vanhan rakennuksen olemusta, 
jossa kulttuurihistorialla on tärkeä asema. Lähtökohtaisesti rakennus otetaan sellaise-
na kuin se on nyt. Ennallistaminen voi olla perusteltua, jos poistetaan lisäyksiä, jot-
ka ovat arkkitehtonisesti tai rakennusteknisesti luokattomia tai jos rakennukseen on 
tehty muutoksia, jotka ovat selvästi ristiriidassa rakennuksen arkkitehtuurin eheyden 
(myös toiminnallisuuden) suhteen. 
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Näsilinna-rakennuksen tyylin määrittelystä

Rakennustaiteellisesti Näsilinna ei edusta mitään tiettyä (kertaus)tyyliä, vaan 
1800-luvun lopun suomalaista eklektismiä tai eklektisismiä (Uusi suomen kielen 
sanakirja), joka on erilaisia historiallisia tyylisuuntia vapaasti hyödyntävä ja niiden 
tyylielementtien valikoivaa sekoittelua ja yhdistelyä. Nämä elementit on valittu 
suunnitteluvaiheessa sen perusteella miten ne sopivat kyseiseen kohteeseen ja 
muodostavat yhdessä esteettisen sekä toiminnallisen kokonaisuuden. Todennäköi-
sesti myös rakennuttajan mieltymykset ovat vaikuttaneet lopputulokseen. Konttisen 
& Laajoen (2000) mukaan: ”eklektismi oli suosittua 1800-luvun lopulla varsinkin 
arkkitehtuurissa, jossa saatettiin yhdistellä eri kertaustyylejä, kuten uusgotiikkaa, 
uusklassismia tai uusrenessanssia”. Tämä määritelmä pätee erityisesti suomalaiseen 
kontekstiin.  

Näsilinnan suunnitellut arkkitehti K.A. Wrede valmistui arkkitehdiksi vuonna 1882 
Dresdenistä, jonka keskusta-alue oli kuuluisa barokki- ja rokokoo -arkkitehtuuris-
taan. Se on voinut vaikuttaa Wreden arkkitehtuurinäkemykseen. Joka tapauksessa 
hänen opiskelunsa ja oma toiminta arkkitehtina sijoittuu kertaustyylien aikakaudel-
le. 

Tuomo Hirvonen: Näsilinnan muutos- ja korjaushanke  – rakennuksen olemus ja arvostukset            

Rakennus osana suurempaa kokonaisuutta 

Kulttuurihistoriallisesti (ja siten myös rakennustaiteellisesti) on olennaista Näsilinna 
-rakennuksen alkuperäiseksi suunniteltu toiminta Finlaysonin tehtaan omistajasuvun, 
Nottbeckin, edustusasuntona. Tällöin on kyse Finlaysonin tehtaan toimintahisto-
riasta ja sitä kautta varhaisesta suomalaisesta teollisuushistoriasta, Nottbeckin suvun 
historiasta, suomalaisen ”teollisuusporvariston” eli tietyn säädyn asumishistoriasta 
sekä yhteiskunnallisesta historiasta (Forsgård et al. 2002). Edelleen rakennus liit-
tyy museotoimen historiaan, Tampereen historiaan, Näsikallion (ent. Mustanlahden 
kallion) historiaan ja Näsinpuiston alueen kautta Tampereen keskusta-alueen puis-
tohistoriaan. Rakennus konkreettisena artefaktina kuljettaa mukanaan edellä mai-
nittuja ja on itsessään aito, sekä niin haluttaessa pysyvä, todiste kaikesta edellisestä.   
Sen lisäksi rakennus on oma uniikki aikakaudelleen ominainen rakennustekninen ja 
arkkitehtoninen erityistapauksensa, tietynlainen tapa ratkaista edustusasunnon (osin 
puolijulkinen) tilaohjelma. Toista samanlaista ei löydy ja se omaa potentiaalin jatkaa 
tulevaisuuteen, kun sen elämä jatkuu.

Alkuperäisen käyttötarkoituksensa suhteen Näsilinna on ”historiaton”, koska omis-
tajaperhettä kohdanneet dramaattiset kuolemantapaukset keskeyttivät rakennuksen 
viimeistelyn. Tämä vaikutti rakennuksen tulevaan olemukseen. Esimerkiksi pääsi-
säänkäynnin yksikerroksisen ulokeosan päälle on alun perin suunniteltu parvekete-
rassi, etelä-julkisivun terassien tapaan, jäi valmistumatta. Sama koskee pohjois-julki-
sivun isoa terassia. Ne näkyvät alkuperäisissä julkisivu piirustuksissa. Rakennuksessa 
ei myöskään koskaan ollut siihen ajateltua irtokalustusta ja sisustusta.

Rakennusta ympäröinyt luontoympäristö on muuttunut 110 vuoden aikana siten, 
että alkuperäisen rakennusaikaisen paljaan kallioisen maiseman täyttää nyt vehreä 
Näsinpuisto. Puistolle on muodostunut oma historiansa samalla kun rakennus ja 
puisto ovat kietoutuneet kaupunkihistoriallisesti toisiinsa. Tänä päivänä ne täydentä-
vät olennaisesti toisiaan ja ovat riippuvuussuhteessa.

Kuva 2. Näsilinna kytkeytyy monella tavalla rakennettuun kulttuuriympäristöön ja historiaan. 

Kuitenkin hänen suunnittelemansa rakennukset olivat enemmänkin eklektisti-
siä kuin johdonmukaisesti jotain historiallista tyyliä jäljitteleviä. Eeva-Maija Viljo 
(2007) kuvailee Wreden arkkitehtuuria: ”[se] oli eklektistä ja sovinnaista, mutta 
myös suurpiirteistä ja selkeälinjaista”.  Wrede oli merkittävä arkkitehti Suomessa-
Näsilinnan kaltaista rakennusta ei löydy muusta Wreden tuotannosta, jossa jokainen 
suunnittelukohde edustaa omanlaistaan, tyylilainoja sisältävää, arkkitehtuuria.

Eklektisismi antoi arkkitehdille luovaa vapautta ja lopputulokset ovat persoonallisia 
olematta nostalgisia. Erotukseksi kertaustyylit, kuten uusrenessanssi, olivat pää-
asiassa johonkin yksittäiseen historialliseen tyylikauteen ja sen ihanteisiin nojaavia.  
Olennaista on, että kertaustyylien aikaan arkkitehtuuri määrittyi tyylien avulla. 
(Muthesius 2013). Eklektisismi ei ole varsinaisesti tyylisuunta. Se ajoittuu 1800-lu-
vulla heti kertaustyylien jälkeen ja sen arviointi on vaikeampaa, koska sitä ei voi 
verrata jonkin tyylisuunnan mahdolliseen malliesimerkkiin. Antaessaan enemmän 
tilaa arkkitehdin henkilökohtaiselle luovuudelle, riippumatta rakennuksen tyypistä, 
1800-luvun loppupuolen eklektisismi oli eräs siirtymävaihe modernistiseen arkki-
tehtuuriin.

Kuva 3. Pohjoisjulkisivu ja pääsisäänkäynti länsipäädyssä.
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panostaa enemmän rakennuksen suureen kokoon samalla kun oltiin pidättyväisiä 
tyylihistoriallisen ornamentiikan ja loistokkuuden suhteen.

Rakennuksen arkkitehtuurille on ominaista symmetria, selkeys ja tietty yksinkertai-
suus. Sen tilallisen ratkaisun yleispätevyys, joka voi olla uusrenessanssin perua, luo 
itse asiassa edellytykset rakennuksen tilojen joustavalle käytettävyydelle. Samojen 
koristeaiheiden rytmikäs sabluunamainen toistuminen isossa rakennuksessa antaa 
sarjatuotantoon viittaavan itsestäänselvyyden vaikutelman. Siten rakennuksen 
nykytilaan on helppo suhtautua hyötytilana, etenkin koska siitä on rakentamisesta 
lähtien puuttunut sen arvon mukainen alkuperäinen edustusrakennuksen sisustus. 
Näsilinnan kaltaisia tiloja on Tampereella todellisuudessa vähän. Lähimmät vertai-
lukohdat, uusrenessanssityylisiä kaupunkipalatseja edustavat Finlaysonin palatsi ja 
Pikkupalatsi, on otettu hyvin uuteen käyttöön.
  
Vaikka Näsilinnan arkkitehtuuri perustuu pitkälti säännölliseen pohjamuotoon ja 
eri julkisivujen itsenäiseen symmetriaan, niin rakennuksen julkisivuissa ei ole voi-
makkaita ja hierarkkisia keskeisaiheita, kuten poikkipäätyä, jotka hallitsisivat selvästi 
sen sommittelua. Rakennuksesta puuttuu esimerkiksi selkeästi korostettu ja arvokas 
edustusrakennuksen sisäänkäynti. Näsilinnan pääsisäänkäynnin sijoittaminen raken-
nuksen päätyyn, matalaan yksikerroksiseen osaan, on epätavallinen ratkaisu ja se on 
rakennuksen muuhun olemukseen nähden vaatimaton, eräänlainen lisäke. Palve-
lusväen sisäänkäyntien sijoittuminen vastakkaiseen päätyyn on seurausta selkeästä 
arvojärjestykseen perustuvasta toiminnallisesta kokonaisratkaisusta. Siinä pitkä, 
hierarkkisesti tärkeä, ja osittain koko rakennuksen korkuinen keskushalli, toimii 
sisätilojen liikenteen kokoajana ja välittäjänä.  
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Rakennuksen arkkitehtuurin piirteitä

Korjausta suunnittelevan arkkitehdin ja restauroinnista vastaavan suunnittelijan 
työt painottuvat eri tavoin. Perinteisesti arkkitehdin on ammattinsa puolesta huo-
lehdittava vähintäänkin rakennuksen toimivuudesta sen tulevassa suunnitellussa 
käyttötarkoituksessa. Restaurointisuunnittelija taas joutuu tekemään enemmän 
arvovalintoja sen suhteen missä laajuudessa rakennus ja sen tilat halutaan konser-
voida tai palauttaa alkuperäistä vastaavaan asuun. Mikä se asu on, sekä millä kei-
noin siihen päästään? Se on tulkintaa rakennuksen menneisyydestä ja nykyisyydesta 
suhteessa sen tulevaan olemukseen ja siten tulevaisuuteen. 

Näsilinna on peruskorjauksen ja uudelleenkäytön suunnittelijalle vaativa kohde, 
vaikka se on huonejärjestelyltään rationaalinen kuin aikansa koulurakennukset tai 
kasarmit. Sillä on helposti lähestyttävän julkisen rakennuksen luonne. Kiistämättä 
Näsilinna on saanut pitkän museokäytön ja siihen liittyneen säästeliään ylläpidon 
myötä neutraalin ja lattean olemuksen. Toisaalta rakennuttaja saattoi jo alun perin 

Kuva 4. Näkymä keskushallin toisesta kerroksesta pääsisäänkäyntiin.
Kuva 6. Pikkupalatsi Hämeenpuistosta Kuva 7. Finlaysonin palatsi 

Edustava keskushalli on stukkokoristeineen rakennuksen arkkitehtonisesti näyttä-
vin tila.  Sen katonrajaan on molemmin puolin sijoitettu pistoholveina klerestorio 
-ikkunat, jotka tunnetaan jo antiikin Rooman basilika -rakennuksista. Noiden 
ikkunoiden muoto on kahdelta sivultaan suorilla osilla varustettu ovaali. Niiden läpi 
tuleva valo heijastuu katon kautta voimakkaana keskushallin toiseen kerrokseen. 
Sen lattiassa olevan pitkäomaisen valoaukon kautta ylävalo tavoittaa jossain määrin 
myös keskushallin ensimmäisen kerroksen. Tuo valaistuksellinen ja tila-hierakinen 
perusratkaisu on rakennuksen arkkitehtuurin ydin. Rakennusta suunniteltaessa 
luonnonvalon saanti on muutoinkin ollut tärkeällä sijalla ja todennäköisesti siitä 
syystä pohjoisjulkisivussa on runsaasti ikkunoita. Suuren ikkunamäärän seurauk-
sena pääkerrosten huonetiloihin tulee hyvin päivänvaloa. Ikkunat ovat pääosin 
kolmijakoisia T-ikkunoita, jotka ovat tyypillisiä 1880–90 -luvuille, etenkin uusrenes-
sanssille.

Kuva 5. Näkymä Näsilinnan keskushallin toisesta kerroksesta portaikkoon päin. 
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taisi alkuperäiseen sisäpuoliseen vedenpoistoon, mikä oli tuohon aikaan käytössä 
edistyksellisissä syvärunkoisissa teollisuusrakennuksissa. Lisäksi rakennuksen seinis-
sä ei ole suurempia halkeamia, joten perustuksetkaan eivät ole liikkuneet. Samoin 
ikkunat ja ovet ovat ilmeisen hyvin tehtyjä.

Näsilinna on vaativa kohde muutossuunnittelun kannalta

Rakennuksen ylläpitokorjaamisessa on vähimmäisvaatimuksena, että sen ennen-
aikainen rappeutuminen estetään. Huono ylläpito johtaa suurempiin korjauksiin, 
samoin kuin merkittävät tilojen käyttötarkoituksen muutokset. Vaikka Näsilin-
nan rakennustekniikka on perinteistä ja kestävää, on rakennuksen osilla erilainen 
tekninen käyttöikänsä. Rakennuksessa on tehty peruskorjauksia ajanmukaistami-
sen hengessä monia alkuperäisiä ratkaisuja sivuuttaen. Nyt joudutaan korjauksiin 
myös aiempien huoltokorjausten tai niiden puutteen vuoksi. Esimerkiksi Näsilin-
nan julkisivurappaus aiotaan tehdä uusiksi korjauksen tarpeessa olevan vesikaton 
ongelmien ja osaltaan myös ulkoseinien väärän pintakäsittelyn vuoksi.  Tällaisessa 
tilanteessa erikoisasiantuntijan käyttö on hyvin perusteltua.

Rakennuttajan näkökulmasta Näsilinna -rakennus on kohde, johon kohdistuu tuot-
to-odotuksia. Se korostuu erityisesti silloin, kun rakennuksen korjaus vaatii huo-
mattavan summan rahaa. Luonnollisesti korjauksiin käytetyn pääoman odotetaan 
palautuvan aikaa myöten tavalla tai toisella. Rakennusteknisistä ongelmista tulee 
taloudellisia kysymyksiä ja taloudellisista näkökohdista muodostuu helposti ”vahvo-
ja” mitattavia argumentteja, jotka syrjäyttävät usein rakennusta säilyttämään pyrki-
vät vaikeammin mitattavat rakennukseen liittyvät kulttuurihistorialliset näkökulmat. 
Äärimmillään näitä argumentteja käytetään suojelullisissa kiistatilanteissa. 

Näsilinna on määritelty kaavassa yleiseksi rakennukseksi, mikä rajoittaa sen käyttöä 
esimerkiksi puhtaaseen yritystoimintaan. Asemakaavoitetulla alueella rakennussuo-
jelu tapahtuu pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavassa 

annettavilla suojelumääräyksillä. Näsilinnaa ei ole kuitenkaan suojeltu millään 
kaavatasolla. Tarkemmin ottaen sitä ei ole suojeltu ollenkaan, joten sen status on 
tällä hetkellä hyvin epämääräinen. Rakennuksen suojelemattomuutta selittänee kau-
pungin pelko mahdollisesta taloudellisesta tappiosta esimerkiksi tilanteessa, jossa 
rakennus myytäisiin yksityiselle, samalla kun tulevaa omistajaa sitoisivat suojelu-
määräysten asettamat rajoitukset. 

Näsilinnaan kohdistuvat korjausrakentamisen suunnittelutehtävät ovat vaativia, 
vaikka se ei ole suojeltu rakennus. Koska kyseessä on selkeästi ”suunnittelutehtävä 
erittäin vaativaan ympäristöön tai rakennuspaikalle kuten kulttuurimaisemaan” sekä 
”historiallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemallisesti merkittävään kohteeseen”, 
niin korjaus- ja muutossuunnitelmat kuuluvat pääsuunnittelijan vaativuusluokkaan 
AA (RakMK A2  2002). Näsilinnan kaavailtujen muutossuunnitelmien pohjalta 
suunnittelussa on kyse myös ”käyttötarkoituksen muutos oleellista vaativampaan 
suuntaan”(Ibid). Vaikka rakennuksen kohdalla ei ole välttämättä kyse vaativasta 
restauroinnista niin rakennuksen tilojen käyttötarkoitus tulee nykysuunnitelmissa 
kuitenkin muuttumaan huomattavasti vaativammaksi uudenaikaisen ravintola-
keittiön ja toisen kerroksen museon näyttelytilojen osalta. Noiden näyttelytilojen 
osalta tarvitaan kosteuden- ja lämpötilan hallinnan vuoksi mahdollisimman tarkka 
koneellinen ilmastointi.

Suojelutavoitteiden tai -määräysten puuttuminen Näsilinnan tapaisessa rakennuk-
sessa, joka on useastakin syystä säilyttämisen ja vaalimisen arvoinen, aiheuttaa sen 
peruskorjauksen suunnittelussa epämääräisyyttä. Esitutkimus- ja itse suunnittelu-
vaihe ovat hyvin kriittisiä tällaiselle historiallisen rakennuksen korjaushankkeelle ja 
sen lopputulokselle. Korjattavan kohteen hyvä inventointi ja kuntotutkimus ovat 
ehdottomia lähtökohtia. Hyvä rakennushistoriaselvitys antaa rakennuttajalle tietoa 
arvovalintojen taustaksi ja perusteiksi. Rakennuksen erityispiirteet tulee tiedostaa. 
Tavoite on, että rakennuskohteeseen liittyvistä arvoista olisi yhteisesti hyväksytty 
käsitys ennen suunnitteluvaihetta.  

Julkisivujen ornamentiikka on vähäeleistä ja tyyliteltyä verrattuna mahdollisiin tyy-
liesikuviin. Ajalle tyypillisiä pilastereita ja rustikointeja ei ole. Rakennuksen julkisi-
vussa vaakasuuntaiset kerroslistat ovat rationaalisesti yhdistetty samaan linjaan kuin 
ikkunapellit. 

Yläosaltaan kaarevia ikkunoita kehystävät julkisivusta koholla olevat stukkoko-
risteet liittyvät ikkunoiden yläpuolisiin frontaali -koristeaiheisiin, joilla on juuret 
renessanssiarkkitehtuurissa. Niiden pelkistetyt kaarevat muodot luovat barokki-vai-
kutelmaa Ne ovat muutamin poikkeuksin toisen kerroksen ikkunoiden yläpuolella 
kaarevia ja ensimmäisessä kerroksessa pyöreähuippuisia aaltofrontaaleja. Noiden 
frontaalien sijoittelu korkealle ikkuna-aukkoihin nähden, samoin kuin ylimmän 
kattotason ympäröivä balusteri -kaide koristeuurnineen, korostaa vertikaalisuutta 
ja keveyttä muutoin horisontaalisessa ja selväpiirteisessä rakennuksessa. Rakennut-
taja lienee halunnut rakennukselle ilmavan ja keveän ulkoasun sen suuresta koosta 
huolimatta. 

Ylimmän kerroksen ovaalimaisille ikkunoille löytyy esikuvia renessanssi-palatseista 
(Summerson 1980). Ne ovat arkkitehtoninen aihe, joiden sijoittelun tavoitteena on 
perustehtävänsä lisäksi elävöittää symmetrisiä julkisivuja. Sisätilojen kannalta ovaalit 
ikkunat tuovat valaistuksellista lisäarvoa vain keskushallissa. Barokkiarkkitehtuuris-
sa pyöreitä tai soikeita ikkunoita käytettiin hyvin rajoitetusti, lähinnä tehokeinoina 
ja tavoitteena olivat nimenomaan valaistukselliset elämykset, mutta huomattavan 
monimutkaisin muodoin. Tavoitteena oli paljon dynaamisempi ja umpinaisempi 
sommittelu kuin mitä Wreden uusrenessanssi -vaikutteinen sommittelu edus-
taa.  Rakennuksen julkisivut ovat nyt kauttaaltaan yksiväriset, mitä on vaikea pitää 
alkuperäisenä arkkitehtonisena tavoitteena, kun kyse on kuitenkin ”historiallis-tra-
ditionaalista” rappausornamentiikkaa sisältävästä rakennuksesta.  Tietyt julkisivujen 
koristeaiheet muuttuisivat paljon ymmärrettävämmiksi, jos niitä korostaisi toinen 
vaalea värisävy, kuten tuohon aikaan oli usein tapana.

Rakennusteknisesti rakennus on kestävä ja on ollut aikanaan edistyksellinen. Siinä 
on käytännössä tasakatto: räystäskouruja ja syöksytorvia ei ole, paitsi pääsisään-
käynti-osassa. On itse asiassa ihme, että rakennuksen 115 vuotta vanha, joskin 
taatusti välillä korjattu tasakatto, ei ole aiheuttanut suurempia ongelmia. Kaikki viit- Kuva 10. Keskushallin viereisiin huoneisiin tulee hyvin päivänvaloa. 
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Kuva 8. Julkisivu pohjoiseen Näsijärvelle päin.

Kuva 9. Julkisivu itään 
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Museovirasto valvoo suojelupyrkimysten toteutumista
 
Museovirasto on ollut mukana Näsilinnan muutos ja korjaushankkeessa. Se on 
lähtökohtaisesti aktiivinen osapuoli suunniteltaessa korjauksia valtakunnallisesti 
merkittäviin kohteisiin, erityisesti kun rakennus on suojeltu lailla (laki rakennus-
perinnön suojelemisesta, kirkkolaki) tai asetuksella valtion omistamien rakennus-
ten suojelemisesta. Suojellun rakennuksen korjauksen hankesuunnitteluvaiheessa 
museovirasto voi vaatia tehtäväksi esimerkiksi kohteen tilojen arvotuksen kolmeen 
luokkaan. Sitä ennen on suositeltavaa tehdä kohteesta rakennushistoriaselvitys. 

Museoviraston laatimassa rakennushistorian selvitysoppaassa, jonka on toimitta-
nut Marja Sahlberg, on kirjattu mitä selvityksellä tavoitellaan.  Sahlberg (2010, 19) 
kiteyttää: ”Selvitystyön perustavoitteena on kohteen säilytettävien ominaisuuksien 
löytäminen sekä taustatietojen hankkiminen suunnittelun ja päätöksenteon pohjak-
si.” Rakennushistoriallinen selvitys on hyödyllinen myös tilanteessa, jossa raken-
nusta ei ole vielä suojeltu millään tavoin. Sahlberg (2010, 10): ”Jos rakennuksen 
suojelua vasta valmistellaan, selvityksestä on apua suojelutarpeiden ja -tavoitteiden 
määrittelyssä. (…) selvitys auttaa havaitsemaan, mitä muita erityistutkimuksia ja 
-selvityksiä kohteesta tarvitaan sekä liittää niiden tarjoamat tiedot laajempaan koko-
naisuuteen.” 

Vaikka Näsilinnaa ei ole suojeltu,  se on ehdottomasti kulttuurihistoriallisesti 
arvokas monestakin syystä. Sen kohdalla nousevatkin esille kaikki syyt miksi hyvän 
rakennushistoriallisen selvityksen tarjoamaa tietoa tarvitaan. Sahlberg (2010, 19) on 
luetteloinut erilaisia syitä seuraavasti: ”Suojelutarpeen ja -tavoitteiden määrittelemi-
seksi korjaushankkeissa tai kaavoituksessa, restauroinnin tai korjaustöiden suun-
nittelua varten, käyttötarkoituksen tai muutostöiden suunnittelua varten.” Kaikki 
mainitut operaatiot edellyttävät tietoa ja ymmärrystä kohteesta.

Edellisen perusteella Näsilinnan tapauksessa olisi ehkä ollut tarpeen tehdä eri vai-
heissa erilaisia rakennushistoriallisia selvityksiä. Sahlberg (2010, 20) tarkentaa: ”Eri 
tarkoituksiin laaditut selvitykset eroavat toisistaan sekä laajuudeltaan että

painotuksiltaan. Kohteesta tarvitaan erilaista tietoa riippuen siitä tehdäänkö selvitys 
esimerkiksi suojelutarpeiden määrittelyn tueksi vai restaurointisuunnittelun perus-
taksi. Suunnittelun tarpeisiin tehtävän selvityksen täytyy sisältää tarkempaa tietoa 
rakennusosista, rakenteista, pintamateriaaleista ja yksityiskohdista.”

Näsilinnan korjaus- ja muutoshankkeen tarveselvitysvaiheessa tavoitteiden ja 
painotusten sopiminen on ehkä jäänyt jostain syystä vaillinaiseksi.  Kuitenkaan se, 
että rakennusta ei ole virallisesti suojeltu, ei oikeuta oikomaan mutkia ja toimimaan 
vajavaisin tiedoin. Nykyisen epämääräisen tilanteen taustana lienee tosiasia, että 
kaavoittajan taholta ei ole tehty riittäviä selvityksiä rakennuksen kulttuurihistorialli-
sesta arvosta eikä siihen perustuvan ja kaavamuutoksen vaativan suojelun mahdolli-
suutta ole tutkittu. Ehkä asia liittyy nyt meneillään olevan keskustan osayleiskaavan 
valmisteluun. Joka tapauksessa asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on mah-
dollista tehdä. Alueellisestihan Näsilinna liittyy Näsinpuiston kautta Hämeenpuis-
toon sekä Tallipihan alueeseen ja vanhaan Finlaysonin tehdasalueeseen. 

Museoviraston kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisesti maakuntamuseot 
hoitavat resurssiensa mukaan kulttuuriympäristön suojelun viranomaistehtäviä toi-
mialueellaan. Museoiden rakennustutkijat antavat esimerkiksi kaavoitusta koskevia 
lausuntoja ja osallistuvat viranomaisneuvotteluihin. (Lähde: http://www.nba.fi/
fi/ajankohtaista/viranomaistoiminta/maakuntamuseoiden_yhteistyosopimukset) 
Maakuntamuseoiden resurssit ovat kuitenkin hyvin rajalliset niiden toimialueiden 
laajuuteen nähden ja lausunnonantotilanteessa pitäisikin olla käytettävissä mahdolli-
simman hyvä tietopohja kohteesta. Kysymys siitä kuka tuon tiedon keruusta vastaa 
ja maksaa on olennainen. Näsilinnan tapauksessa museolla tulee olemaan edelleen 
toimintaa rakennuksessa, joten se on jäävi eikä voi olla tiedon kerääjä ja ainoa 
lähde. Lisäksi paikallinen näkökulma suojelutarpeen arvioinnissa ei aina riitä vaan 
kohde täytyy suhteuttaa koko valtakunnan vastaavien kohteiden joukkoon. Siinä 
suhteessa museoviraston asiantuntemus ja kokonaisnäkemys on tarpeen maakunta-
museon tukena. 

Kaavoittajalla on merkittävä rooli rakennetun ympäristön 
suojelussa

Tampereen kaupungin kaavoituksen suunnitelmat ovat ohjanneet kaupunkihisto-
riallista kehitystä myös Näsikallion alueelta. Ensimmäinen puistosuunnitelma on 
laadittu Näsikallion alueelle noin vuonna 1895. Se edusti tuolloin yleistä maise-
mapuisto -ajattelua ja ilmeisesti siitä rajattiin samalla tontti Nottbeckin uudisra-
kennukselle. Maisemapuistoa alettiin rakentaa todennäköisesti Miladivan (Näsilin-
na) valmistumisen jälkeen vuonna 1906. Näsilinna sulautui osaksi Näsinpuistoa 
viimeistään 1930-luvulla. Koska rakennus on toiminut Hämeen museona vuodesta 
1908 lähtien, niin se on merkitty kaavassa yleiseksi rakennukseksi.

Lainsäädännöllisesti kaavoittajalla on suuri vastuu rakennusten suojelusta kaa-
va-alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 1999) 54§:ssä on sanottu asemakaa-
vaa koskien: ”Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.”

MRL:n 57 §:n toisessa momentissa on kirjattu asemakaavaa koskien: ”Jos jotakin 
aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kult-
tuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojelta-
va, asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumää-
räykset). Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle kohtuullisia.” 

Edellisen lisäksi asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on aina mahdollista tehdä 
tiettyihin aikarajoihin perustuen. 

Sama periaate on käytössä laajemmissa kaavamuodoissa. Yleiskaavamääräysten 
41§:n toisessa momentissa on sanottu vastaavasti: ”Jos jotakin aluetta tai rakennus-
ta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten 
arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voi-
daan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset).” Molemmissa 
edellisissä kaavamuodoissa pätevät siis täsmälleen samat periaatteet. 

Maakuntakaavamääräysten 30§:n toisessa momentissa sanotaan: ”Asianomaisen 
viranomaisen tulisi huolehtia kaavojen tarkoituksenmukaisuudesta rakennussuoje-
lun kannalta.” Eli suojelulle eri kaavatasoilla on luotu lainsäädännölliset mahdolli-
suudet.  Lisäksi paikallinen ELY-keskus edustaa viranomaistahoa ja voi valvoa 
sekä puuttua kaavoituksen epäkohtiin ja laiminlyönteihin. 

Kuva 12. Palvelusväen porrashuone nykytilassa. 

Kuva 11. Pääsisäänkäynti Hämeenpuiston suunnasta. 
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Rakennusvalvonta on korjaussuunnitelmien viimeinen 
arviointitaho

Rakennusvalvonta voi vielä puuttua muutos- ja korjaussuunnitelmiin, jolleivät ne 
johda rakennuksen arvon kannalta toivottuun lopputulokseen. Ennen kaikkea 
maankäyttö- ja rakennuslain pykälät: 12§, 117 § ja 118§ antavat rakennusvalvonnal-
le harkintavaltaa ja hyvän lähtökohdan kulttuurihistoriallisesti merkittävän raken-
nuksen suojelupyrkimyksille, vaikka rakennusta ei olisi suojeltu kaavalla tai lailla 
rakennusperinnön suojelusta. On luonnollista, että hankkeen pääsuunnittelija on 
omassa työssään vastuussa, että edellä mainittujen lainkohtien tavoitteet toteutuvat. 
Kuten jo aiemmin totesin, niin Näsilinna-hanke täyttää RakMK A2:ssa annetut 
määritelmän AA -vaativuusluokan suunnittelutehtävästä.

Arvostukset muuttuvat ajan saatossa

Suomessa 1900-lukua edeltävältä ajalta olevat rakennukset ovat suhteellisen har-
vinaisia ja ne ovat lähtökohtaisesti ikänsä puolesta säilyttämisen arvoisia. Niihin 
liittyvä tieto-taito ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Suomi on ollut teknis-taloudelli-
sesti modernismia arvostava ja uudisrakentamista suosiva maa viimeistään 1960-lu-
vun elementtirakentamisen myötä. Vanhempien rakennusten purkamista vastustava 
liikehdintä vahvistui 1980-luvulla, mutta vasta 2000-luvulla on tehty merkittävästi 
enemmän vanhojen kohteiden restaurointeja. Tämä koskee myös Tamperetta. Vap-
riikissa Näsilinna -kurssin aikana pidetyssä Kulttuuriympäristön hoito- seminaa-
rissa tuli esille jatkuva yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristön muutos mikä 
osaltaan vaikuttaa kulttuurihistoriallisten arvojen arvostuksen vaihteluun.

Näsilinnan tapaus osoittaa, että korjausrakennushankkeessakin on monta nä-
kökulmaa ja yhteistä ymmärrystä ei synny ilman tutkittua tietoa rakennuksesta. 
Rakennuksen erityispiirteet ovat tärkeitä. Riittävästä ja kootusta tiedosta voidaan 
hahmottaa rakennukseen liittyviä arvoja. Rakennuksen tunnistaminen on myös 
sen olemuksen välitöntä havainnointia kokemuksina. Se ei ole mielikuvitusta. On 
selvää, että eri tahojen tai osapuolien näkemykset edustavat erilaisia arvostuksia eli 
eri arvojen painotuksia. 

Näsilinnan kohdalla yhdistyy mielenkiintoisella tavalla yksityinen ja julkinen. Jul-
kisilla rakennuksilla on oma viestinsä kaikille. Se on osa niiden roolia. Siten raken-
nettu julkinen ympäristö on yhteinen ja jaettu kokemus, kuten kulttuuri yleensäkin. 
Ihmiset asettavat merkityksiä asioille myös henkilökohtaisella tasolla lähinnä tiedon 
avulla. Sen lisäksi havaintoihin perustuva yksilön psyykkinen kokemus rakennuk-
sesta on aina subjektiivinen ja ainutkertainen. Rakennustaide toimii muun muassa 
edellä mainittujen aspektien avulla, mutta valinnat kulttuurihistorian ja rakennus-
kulttuurin säilyttämiseksi ovat arvovalintoja.

 

Kuva 13. Arkkipiispan palatsi Prahassa 1700 -luvulta peräisin olevassa rokokoo-asussa 
ei edusta eklektisismiä. Se rakennettiin renessanssiajalla ja korjattiin välillä barokkityyliin. 
(Lähde: http://www.prague.net/archbishop-palace.) Näsilinnan arkkitehtuurissa näkyy sa-
mankaltainen tyylien sekoittuminen, mutta olennaisesti eri lähtökohdista ja syistä.

Tuomo Hirvonen: Näsilinnan muutos- ja korjaushanke  – rakennuksen olemus ja arvostukset            

Kuvalähteet: 

Tuomo Hirvonen, paitsi kuva 2.: http://www.bing.com/maps/ (Copyright © 2012 Mi-
crosoft Corporation) ja kuva 13.: http://www.prague.net/gallery/archbishop-palace/ima-
ges/2007_08_05_030.jpg  (Copyright © 2008 Prague.net)
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