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1. EMILCEDERCREUTZIN
MUSEON
TOIMINTA-AJATUS
EmilCedercreutzin
museoon Harjavalassasilaitseva
taide-jakulttuurihistoriallnen
museo.Senomistaa
ja hoidostavastaaHarlavalankaupungin
EmilCedercreutzin
seaitidjahaLlinnasta
kulttuurilautakunta
perLsteerla.
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halirrasoprruksel
EmilCedercreutzin
(1879-1949)
museonperustana
on kuvanveistaijzi
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taiteilijakoti
Harjula,Maahengen
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kuvanveisto-,
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Ilruseonperustasta,
hlstoriasta
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tallennus-,
tutkimus-opetus-ja nayttelytoiminta
seuraavila a ueilla:
.
.

ja satakuntalaisena
(1879-1949)
EmilCedercreutzin
elamantyd
ta teiljana,
museomiehen:i
kulttuurivaikuttajana
Satakuntalainen
taide1960-uvultalahiien

2. KOKOELMATOIMINTA
JA SITAMAARITTAVAT
ASIAKIRJAT
EmilCedercreutzin
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ja lisau kansalasientietouttakulttuuristaan,
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tuleeharjoitlaalaedlstdaaan tutkimuslaopetustajatiedonvalitystd
tallentamalla,
tutkimalla,
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asettamalla
naiytteile
esineitaja muutaaineistoaihmiseste
seke
ymparistostadn
hanen
jo hinon kirjattuna
lvluseonoudattaa
toiminnassaan
ICOM:nmuseotyon
ammattieettisla
saantoja,
periaatekokoelmien
"Jokalsen
hankkimisesta:
museonhallintoelimen
tuleelaatlaja ju kistaakirjallinen
joka koskeekokoelmien
toimintaohje,
hankkimista,
hoitamistalakeyttoa."
yhtendtulosalueena
Harjavallan
kaupungin
sivistysviraston
EmilCedercreutzin
museontoimintaa
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ma:irifteemydskaupunginvaltuuston
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vuodelta2006.IVuseoon
jollaon
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opetus-ja sivistystoimea.
Senpaattavael n on kulttu!rilautakunta,
johtosSanto
oma
nsaj.
perustana
EmilCedercreutzin
museonmuseotoiminnan
on EmilCedercreutzin
tahtojaladmistd.Jo
1930- luvuna ussaEmilCedercreutzil
e oll kiteytynyt
ajatus,eftahanenkotinsaHarjula,museonsa
Maahengen
temppelijakuvanveistoateljeensa
koskemattomina
siten,ett; tulevat
t!lee seilyftAa
sukupolvet
nAkev5l,mitentaiteiljaon Harjavallassa
rakastanut
kotiseutuaan.
elanyt,tydskennellytja
Edellytykset
sz;ilyttamiselle
henlo perustama
la nimeeenkantavansdationvuonna1945(liite1.
ja kokoemienseilyttaimlnen,
Saedekirja).
Saatidntehtziv:iksi
tulitaiteilijakodin
hoitaminen
la
kartuttaminen.
Kokoelmien
kdyttoperustuuEmilCedercreutzin
sdeldnja Harjavallan
kaupungin
valiseen
hallintasop
imukseenvuodelta 1971 (liite2.) Sentarkoltu
ksenaon museonhistoria
llis-kansatieteellisten
ja niihlnliittyvdnd
ja
kokoelmien
kulttuurinahtdvyytend
vapaaherra
Emi Cedercreutzin
taiteilijakodin
ja
palvelemaan
taidekokoelmien
saattaminen
entisUtehokkaammin
tutkimusta,
kansalaiskasvatusta
ja kansantaiteen
Harjavallan
sekekokoSatakunnan
alamaanentisakaistenellnkelnojen
tuntemlsta.
Emil
Cedercreutzin
kuuluvatEmilCedercreutzin
saiiti6lle.
tuotannon
tekijatnoikeirdet
Hallintasopimuksen
mukaisesti
museonyhtenSteht:ivanaon ollut EmilCedercreutz
n elementyon
vaalimisen
rinnalla,pa kallishistoriaan
liiltyvanalneistonkerdamlnen
aina1970- llvulta lahtien.Museon
tehtevakuvan
Laajentuminen
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muotoon,laadittuun
kokoemapoliiitiseen
Kaytanndsse
t:ime
keruukohteeksion
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esinekokoelmiin.
noLrsselsta
Uudenkokoemapoliit|sen
ohjelmanaatiminenon ldhtenytennenkaikkeakokoelmatydssa
linjaukset
kysymyksistd.
Vuosienvarrellasekaiki!atutettekirjaamattomat
ta lennuksen
ovateldneet
ja nelnollenyhtendistejaperusteltua
"sanattomina
erilalsina
saiantolnai
linjaakartunnalle
ei ole

muodostunut.
Ivyoskokoelmahal
prcsessien
p:ivittaminen
ja krrlaamnenon
intaanliittyvien
erilaisten
koettuajankohtaiseksija tarpeelLiseksi
uudenluettelolntisovellutuksen
Rengn mydtd.
NytkaslllaolevaEmilCedercreutzin
museonkokoelmapoliittinen
ohjelmaon kitallinentoirninta-ohje,
joka selkeyttad
kokoelmatyon
ktiytdntoje
sekalinjaamuseo-ja kultt!urikeskuksen
rooliasuomalaisessa
pitapainon
museokentassa.
Kokoelmatydn
sirtyminenyh5 enenevassa
mdarinEmilcedercrcutzin
ympairille,
eiamenvdnvaalimrsen
yhdistdviksi
kokoelmia
kaisitte
ksi nousevai:EmilCedercreulz
la
Satakunta.
Ohjelmaon luonteeltaan
eidve,vehintitan
viidenvuodenvelelnpeivitysta
tarvitseva
ohjenuoraSe on
ja uusillemuseoty6ntekijoille
hyddyllinen
tydvainemuseohenkil0k!nnalle
periaatteisitn
ja
kokoelmaty6n
keyt:intdihin.
Samallaohjeimaantaakattavankuvankokoelmien
muotoutumisesta
ainaCedercreutzin
ja kokoelmiin
ajoistanykyhetkeen.
Tulevaisuudessa
Cedercreutziin
liittyvien
tutklmusten
edistyessa
myoskokoelmien
historiaan
paivittyvat.
ja
liittyvdtkuvaukset
Kokoelmapoliitt
sen ohjelmanlaatimisesta
kokoamisesta
on vastannutmuseoamanuenss
[/lala Henninen-Tolvi.
Kokoelmien
histofiaa]a
muotoutumista
ja tyohdn.Turvallisuutta
koskevaosioperustu!museonjohtaja
RitvaKavantutkimuksiin
kdsittelevitn
luvunon klrjoittanut
kultuuritoimenlohtaja
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3. KUVANVEISTAJA
EMILCEDERCREUTZ
EmilHermanRobedCedercreLrtz
(1879-1949)
syntyiSatakunnassa
Kdylidnkartanossa.
CedercreLltzin
isa oli K6ylidn
kartanonomistajavapaaherra
(1847-1909) ja diti Johanna Lovisa
Axe Cedercreutz
(1848-1921)
Bjijrkenheim
Vuojoenkartanosta
Eurajoelta.
Emilllaoli kolmevanhernpaa
vetjdi:Axet,
Edvardja Gustafsekenuorempisisko
Kafin
ja hyvanko!lltuksen.
Kodinperint6na
Emilsaivahvankielitaidon
ylioppilaaksl
Henvalmlstui
Helsingissd,
NyaSvenskaL.troverketiste
vuonna1897.Vanhempien
toivomuksen
mukaisesti
Emilaloitti
lakitieteen
opinnotKeisarillisessa
Aleksanterin
Yliopistossa
Helsingissd.
Juridiikanopinnot
eivat
innostaneetjo
taiteestakiinnostunutta
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ohessale kkasisiluettejajaopiskeli
yliopiston
plirustussalissa
ja SuomenTaideyhdistyksen
taidemaalari
FredrikAhlstedin
piirustuskoulussa
joukossakunenglanUlais-belgia
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CarlJahninjohdolla.Henoli ensimm.iisten
ainentaidemaalari
ja ke€amikkoAlfredWilliamFinchaloittikeramiikan
opetuksen
Ateneumissa
syksylla1900.
Lopultataidemaalarl
AlbertEdefeltlnkannustuksen
avullaEmilCedercreutz
sai vaihtaalakikirjat
saveen
ja muovailupuikkoon.
jeseneksiCedercreutz
SuomenTaiteiliaseuran
hyvdksyttiin
1900.Ensimmiiisen
taidenayttelyyn
hdnosallistuleikkaamillaan
silueteilla
Emilaloitti
io 1899.Kuvanveisto-opintonsa
SuomenTaideyhdistyksen
uudellakuvanveistolinjalla
1902opettajanaan
k!vanveisldjd
Viktorl\Ialmberg.
NiiinEmiiCedercreutz
ja myds
oli enslmmarinen
kotimaassa
kouluttamaan
aloitettukuvanveisteje
ensimmaisen
lukukauden
ainoaoppias kuvanvelstolinjalla.
lsa AxelCedercreutz
joita
rahoittikuolemaansa
1909astiEmilinbhes kymmenen
vuodentaideoplnnot,
hanvuosien
1900-1913
ja Pariisissa.
aikana
suoritti
myosulkomallla,
Brysselissd,
Roomassa
Kodin
taloudelliseen
t!keen kuuluimyosomanerdmaa-ateljeen,
llmilinnan
maaseutuatelleekodin,
saaminen
Kdyliddnllmijarven
rannalleKdylidnkartanon
maille1905.Cedercfeutzilla
oli aikansataiteilijoiden
joukostamelkeinpA
parhaatlahkjkohdat
uralleensosiaalisen
laustansa,kotisivistyksensa,
ja varallisuutensa
koulutuksensa,
perusteella.
kielitaitonsa
Vuosisadan
vaihteenruotsinklelisille
ja va|alltsuutensa
taiteilijoilla
oli sosiaalisen
perusteella
taustansa,
koulusivistyksensa
keskimZiareiste
paremmatasematlehtiessdain
huomattavasti
talteillian
ta paleellekuinsuomenkielisillei.
Cedercfeutzin
kansankuLttuurin
ja niihin
tuntemusoli peresin kotikartanon
tdidenseuraamisesta
osallistumisesta.
Sitdsyvensivdt
merkittavasti
lastenhoitaja
[/lantanopetuksetMantallaoli suurivaikutus
Cedercreutzin
kehitykseen
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tyOntuntiana.It/lantan
antanaanopetukseen
kuLllLli
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sa
koulunkeyntinsa
alett!asopeutua
luonnonlaheisen
maalaiselaman
llsdksi
myiiskaupunkikulttuuriin.
H:inensukuplirissdain
voitiinelSatalo!dellisesti
huolettomasti
muttakadanonlahiymparistossd
henei
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KodissaarvostetUin
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Duutetlakaan
yllapidettiln
kasvuymperstd
oli
myds
kansa
nv6lisie
kontakteja
Cedercreutzin
mutta
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kohdattavana
oli runsaasti
erilaisia,
toistensa
harvinaisen
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SiinaCedercreulzin
vastakohdilta
luntuviaasioiia.
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ldealistinen
ja uskomaatydhOn,
jotaiorpparittekivetomillapeltotilkuillaan,
navetoissaan
tunteminen
elinolosuhteiden
ja peivetydleisine
ettakartanonhaltijavdkioli
kartanonrnaataloustoisse.
Siihenkuuluimydsluottamus,
ja humaania,
parhaaks. Ivlydhemmin
opiskellessaan
niinsivistynytta
ettase toimimydsalustalaistensa
jotka
sosiaalsta
tutuslui
taiteilijap
ireihin,
ajoivat
ulkomailla
mm.Belgiassa
Cedercreutz
ja pyrkiv;ttoillaanva kuttamaan
olosuhteisiin.
kaivos-ja tehdastydleisten
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ldillet.
nierja taidemaalari
olivatmm kuvanveistdjel\,4eu
Cedercreutzin
esiklviaarkisentydnkuvaajina
ja
ja samallakansanmies,
kansainvelinen
aatelinen
Henkildna
Cedercreutz
oli moni-ilmeinen:
sivistynyt
ja
tydnteostaanHan
Cedercreut2
oli kuuluahkerasta
kansallismielinen,
ruotsinkielinensuomenmielinen.
ja jopasirkustaiteenkin,
muttahallitsi
kuvataiteenmusiikin,naiyttemotunsihyvinaikansakidallisuuden,
ja
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olleenvie€anvarainen
mydstavallisetpalkollisten
askareet.EmilinkerTotaan
joka
kielenkayttonsd
vaihtelivat
Hainen
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taitavaseuramies, saivieraansa
ia
ja seuranmukaanVapaaherra
hdnoli siindkinsuhteessa,
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4. KOKOELMIEN
HISTORIA
JA MUOTOUTUMINEN
4.1.Kokoelmiensynty
on
n museonkokoelmat
ovatsyntyneetkolmellaeritavalla.Su!rinosa kokoelmista
EmilCedercreutz
perintde.Siihenkuuluvathanenkoti
(1879-1949)
EmilCedercreutzin
elajmSntydn
kuvanveist,ije
Maahengen
nsaJahenenkeraemensii
irtaimistonsa,
omataiteellinen
tuotantonsa,
taidekokoelma
llmari
Harjulanaikaisenvahtimestarin
temppelinkokoelma.
ToinenosiokoostuuEmilCedercreutzin
ja
jSlkeen
kuoleman
Maahengen
temppeliin
aikana
osin
Cedercreutzin
KuulanosinCedercreutzin
kaupungln
liittdmastd
aineistosta.
KolmasosiokoostuuHaiavallankaupungin1973aloittaman
ja satakuntalaisen
taiteenkerdemiseen.
historiaan
liittyvenaineiston
taltiointiin

perusta
4.2.Maahengen
temppeli- museokokoelmien
Kokoelmatyd alkaa
pohjanatoimiiEmilCedercreutzin
alussa
ajatusviimevuoslsadan
Museonkokoelmien
tallentamistyon
joka
"ylistyslaulu
maanvlljelyksen
vlrren
alkusoitto
tervehdys
maatyolle,
maahengen
temppelista, olisi
esineistosta,
. Ajatuskansatieteelliseste
maan,auringonja ihmisenyhteistydlle
ioka koskiksimaatyoteia
vuosen 1905-1906
ansaI m I nnanalkuaikoihin
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senateljeehuvi
maahenkeaj,
perusteella
lvlaahengen
temppelin1939laadituninventaarioluetteloiden
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ajokalut
keytossaolleetpeltotydkalutja
runkonaovatEmilCedercreutzin
omatJollmilinnan
kokoelman
pedisinolleetveneetjaajokalut.[/uut kdylidlSiset
esineetovatlehestulkoon
sek6Koylidnkartanosta
jossaCedercreutz
kylSstd,
asioimuunmuassaseppeBarlinginpajassa.Kylaoli lahella
kaikkiTuiskulan
on lehes50.
alkupered
oleviaesineitz;
taiteilijakotia
llmilinnaaKdyli0ldiste
CedercreuLin
pohjanavoidaankuitenkinpitedjo I milinnans sustukseen
museokokoelmien
Kulttuurihistodallisten
esineitdovatEmilin
ensjmmtjisi.j
vanhojenesineidenkeruuta.Ndn ollenkokoelmien
tarkojtettujen
Em
I ostillmilinnan
Roomastavuonna1904tuomatvanhatesineetsekekymmenet
ryiiyt,lotka
pohjanmittavalle
EmilCedercreutzin
69 ryijyn
muodostamaan
NamdryijyttuLivat
sisustukseen.
kokoelmalle.
ja tapahtuikAytennossa
perustuiEmilinaktiivisuuteen
l\4aahengen
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joiltahen
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Cedercreutz
oli kereajana
suoraan
oveltaovelle menetelmalla.
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kohdistuL
he
tettyina.
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191o-luvun
loppuunmennessS.
Se
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Siirryttaessd
1920- luvulleMaahengen
temppelinalkuperdiselld
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Syite
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kotiseututyd
muuttui
museotyoksa.
Maahengen
temppelin
ensimmainen
laajennusvaihe,
tornaosa,
valmistuikeselbl932.
ja senjuonilaajentui.
Nayteillepanoon
tuli nytsymboliikkaa
MukaantulivatEmilCedercreutzin
1910luvunkansanperinneharrast!ksen
keskeiset
kohteet:keytotekstiilit,
kutenkansanpuvutja
ryijyt,ja ne
joitatarvittiinniidenvalmistamisessa.
paeasiassa
tyovalineet,
Aikaisemmin
esineistooli sisSltdnyt
raskaanmaatydnesineistda,
peltotyokaluja.
perusajatus
Nayteillepanon
ei kuitenkaan
muuttunutjasen
teemoinaolivatyhevaatimaton
maaseudun
eBmdja arkinenaherrus
Harjulantalonmieheksi
1933palkattullmariKuulasai museoinnostuksensa
EmilCedercreutzilta.
Kuula
alkoiauttaaCedercreutzia
kartuttamaan
lvlaahengen
temppelinkokoelmia
sekaavustamaan
"nayttelyteknikkona
ja
museotilojen
laajentamisessa.
HdntoimimydsMaahengen
temppelin
konservaattorina".

Maahengen
temppelinkokoelmien
mdere1934oli Emillnornanilmoituksen
mukaanviidettasataa
numeroaNiihinkuuluivatllmilinnan
maailmansodan
tavaratsekaHarjavallasta
hetiensimmaiisen
jelkeisinasotavuosina
ja hetiniidenjalkeenkootuttavaratEmilinajatuksissa
oli, ettal\raahengen
temppeliolivainyksiosa hanenajattelemaa
museokokonaisuutta,
muttaneljavuottamydhemmin
julkaistussa
(1938),iraahengen
Maahengen
temppeli-Harjulanmuseoninventaarioluettelossa
varsinainen
kotiHarjulaja Helsinginasunto
temppelioli EmilCedercreutzin
museo NdinCedercreutzin
pysyivatkoteinasekaateljeeja veistossa
aNokkainetaidekokoelmineen
i kuvanveistajdn
ammaftikaytdssa,
eivetkasiistoimineetmuseoinahanenelinaikanaan.
Vuonna1934Emilki!oitti,ettaN4aahengen
temppelin
tarkoitust!liolla maatydnapoteoosi,
oodimaan,
yhteistydlle.
auringonja ihmisenmenestyksekkaalb
lvluseon
kokoelmien
tuli koostuakansatieteellisistd
esineistajamuseonnimi,l\4aahengen
temppelituliymmSrteai
eksaktiksi.
Seuraavana
vuonna1935
toteutuiMaahengen
iemppelinkolmaslaajennusvaihe,
niinsanotunkulkuneuvo
osastonhallin
rakentaminen.
NaFteillepanon
alueellisena
rajauksena
oli yhaedelleenSatakunta.
Muutos
aikaisempaan
olise, ettdmaahenkeen
sisatyneenmaaiy6n,raskaanraadannan
symboliksi
tuli
hevonenPaiiosau!destanayttelytilasta
kulku-jakuljetusvalineille
sekai
oliomistettuhevosvetoisille
niidenkiiytossa
tarvittavile
valineille
kltenaisoilejalangllLe.
Toinenuusipiirrel\4aahengen
temppelin
neytieillepanossa
o i paLuu
Emiin 1910- l!vullatekemedn
tvdh6neli kansantaiteen
esilletuomiseen:
huomionkiinniftamiseen
satakunnan
kansanesleettisen
muotoaistin
kehittymiseen
Uusipiirrendkyineytteillepanon
esjnevalikoimasta:
kansantaiteen
osuus
ja sepenkadentaidonnaytteisiin
laajentuinaistenkasitdiste
myosmiestenpuhdetoiden
kutenpuutoihin
kutentaoksiin.Alkuperaisen
Maahengen
laajentua
temppelintoiminta-ajatus
alkoipikkuhiljaa
ja
kansatieteen
alanmuseontoiminta-ajatukseksitarkezie
osaatessaesiltiesineiden
esteettisyysja
esillepano.
ja ateljeen
ja
Maahengen
temppein neljasrakennusvaihe
vuonna1937sisalsivakkaosaston
elipirtin
punarsena
lankana
vaunuvajan
eli vaunuosaston
liiftamisen
rakenn!skokonaisuuteen
N6ytteillepanon
oli edelleense,ettamuseossaoliyksinomaan
satakuntalaiseen
maalaiselamaan
liittvviaesineita
kuitenkinsiten,ete esineiden
alueelliset
ercttulivatesille.Uuttandytteillepanossa
oli selkedmpi
joka kayilmiesineiston
aikaperspektiivi
lehiien1700- luvultasekdinterioorivaikutelma,
eri
ryhmittelyna
asiayhteyksien
mukaanaikaisemman
esinekeskeisyyden
sijaan.
osastoihin
l\,,laahengen
osanla
Ultta n?iytteillepanossa
oli myosseManerontekeminen
temppelinetnografisen
kulttuurihistoria
lisenosankeskenKulttuurihistoriapainotteisuuden
mukaanse,etta
tortodennakoisesti
ku!luietuDeessa
es neistdakutenrekia.€tiaita ia
niinsanottuun
va!nukokoelmaan
saatvliiiskullt!urin
vaunuja.
luettelointityd
Osakunnan
kanssa,etta
Kokoelmien
alkoivuonna1938.Cedercreutz
sopiSatakuntalaisen
ylioppilaat
luetteloivat
luettelointitydn
suorittiEhesvalmis
Maahengen
temppelinesineet.Kokoelmien
jonka
maisteriNiiloValonenapunaanarkeologiaa
BritaRydman.Kokoelmien
luettelointi,
opiskellut
lle,tehtiin
27.61938alkaenkahden
viikonaikana.
avullaesineiden
meerdsaatiin
tafkastiselv
uetteloonklrjattiin
es neita1270numeroa.
llaahengentemppei- Harjulanmuseonnventaar]o
jaikoluettelo,
on
l\iustakant
seksivihkoksinimltetty,
Maahengen
temppeli- Harjulanm!seon uettelon
periisinCedercreutzrn
vloden 1938heinakuun
museomiestoiminnan
kymmenefte
viimeisetevuodelta:
puolivalista
aikana
temppelin
esineistokarttuituona
elokuun17.pitiveSn'1947.Senmukaanl\raahengen
numerosta127'lnumeroon1487eli2'16esineella.
kadtuivatsyksyste1933luettelon
llmariKuulantoimestaMaahengen
temppelinkokoelmat
Kuulankeruutydn
myotekokoelmien
valmistumiseen
heinekuuhun
1938noinkahdellasadalla
esineelld.
yheenemmiintavanomaisen
kotiseltLrm!seon
esinekokoelman
suuntaan.
on katsottumuuttuneen
ja Kdylion
perust!ivatalueellisesti
Kokemaenlok
laaksoon
Kokoelmat
va taosaltaan
sydenSatakuntaan:
ymp,rdstoon
noin
15
kilomet
n
sdteelle.
Kokoelmien
tarkemmin
nimenomaan
Ha!uLan
esineistdon
museonkasvunmyote.
kartunta-alue
ei merkittavistilaajentunut
ja puusepanvelstasosaston
mydte
toteutuipaja-,nahkuranMaahengen
temppelinviidesrakennusvaihe
ja neyftelytilan
ebvoittamiseen.
keskiMtiininteioorienluomiseen
vuonna1938 Naytteillepanossa
kasittemean
myds
sefuemmin
Kesitydleisosastojen
mydteMaahengen
temppelilaajentuientiste
pefinteisten
esittelyn
maaseudun
sivuelinkeinoJen
tydnla tydvzilineiden

1940- Iuku
Maahengen
temppelinkuudesrakennusvaihe
kasittinlinsanotunlaivaosaston.
Laivaosaston
esineistddn
ja veslla kulkemlseen
kuuluiveneita,veneisiin
liittyneita
esineitakutensaaristo,ja€nnikkokadtoja.
Kokoelmien
runkonatoimiluvialaisen
WernerPetrellin
vuonna1935Maahengen
temppelinkokoelmiin
tekemabhjoitus,rSekiseiLipaatti.
Esilldo i mydslaivojenpienoismaeja,jotkakuvaavateriaikoina
keytettyjrt
laivatyyppeje.
Neinlvaahengen
temppelioli laajentunut
maa-ja merihengen
muistomerkiksi
EmilCedercreutzin
museotydn
viimevaiheessa.
K!n myosEmilinviimeinen
suunnitelma
oli kootaKokemdenloen
pyydyksia
ja tokeittenmalleja,niinm!seonpititu a krisiftamaen
kalastuksessa
kdytettyje
"Satakunnan
pe ytynytteva taelinkeinoa:
alamaankolmemuinaisuudesta
ja
maatalouden
lokikalastuksen,
joissakuvastuvat
merenkulun,
mydsseudunmaantieteelliset
tekilat:Kokemeenjoki,
senviljelty
ja meri".Niinpemuseontoiminta-ajatukset
laaksomaa
ovatjovefratenka!kanaCedercfeutzin
alkupereisestd
ja elamenuskonnon
nakemyksesta
lt/laahengen
temppelistii
maahengen
apoteoosina
kirkkona.
jelkeenEmilinluomuksena
Kuudenrakennusvaiheen
Maahengen
temppeliste
tuli26 vuodenkuluessa
noin140meftiepitkii,er suunnitaanrdnsyilevii,
pohja-alaltaan
noin585m. kokoinen,kymmenkunta
ja 12 museo-osastoa
rakennusosaa
kesittavakotiseutumuseo
Maahengen
temppein ja EmilCedercreu2in
museoharastusten
tultuaparemmin
tunnetuiksi,
hanen
satunnainen
avustajakuntansa
museokokoelmien
kartuttajana
llsaentyi.
Esineiden
kereitjind
toimivat
yksittaiset
ihmiset.lMerkiftave
uusi,alkupereisen
Satakuntaan
rajoitetun
lvlaahengen
temppelintoimjntaalatuksenvastainen
alueellinen
laajennus
museontoimintalinjassa
olj tapahtuasodanaikana.Professori
AarneLaitakarilahjoittivuosina1942ja 1943sotasaaiinalta-Karjalasta
tuomiaanesineita35 nimiketta
museonkokoelmiin.
joka ei
Niidenperusteella
Emilsuunnitteli
museoonerityistaKarjalanosastoa,
kuitenkaan
joukkoon.
toteutunut.
Lahjoitetut
esineetsijoitettiin
satakuntalaisten
esineiden
Kokonalsuudessaan
1940- lukutarkoittiEmi Cedercreutzin
museotv6n
ammatillistumista.
Vuonna1945
ja museosai omanjohtokunnan.
hankdyttiitsestainnimitystdmuseonjohtaja
EmilosallistuiSuomen
jerjestamille
ja kursseille.
museoliiton
museopaiville
Hanhakimuseoammatil
isentietoudenlisaksi
taloudelIsta
tukeamuseonhoitoon
Suomenmuseoliitolta.
jotkatapaht!lvatCedercreutzin
N,luseotyon
ammatillistumista
kuvaavatmyOsne muutokset,
neyteillepanonekemyksisszi.
ja pyrki
EmiLomaksui
kronologisen
typologian
n;ytteillepanon
tavoitteeksi,
saamaanedustaviasaioja esineidenkehityksen
osoitukseksi.
Typologiaoli m!seoidenneyftelllepanon
perustana
kdytetty,vuosikymmenia
vallinnuttutkimussuuntaus.
Emjlpyrkitoteuttamaan
viimeista
jopatdydentevin
ndytteillepanosuunnitelmaansa
ostoin.Nayttelyteknisesti
uuttaviimeisen
vaiheen
ndytteillepanossa
oli pienoismallien,
kuvienja kadtojenkaytt6.Naytteillepanokin
heijastaa
Maahengen
temppelintoiminta-ajatuksen
painottuneen
muuttumisesta
kansatieteellisesti
kotiseutumuseon
suuntaan.
Elamantydnse
perusti1210.1945paivatylla
sdilymisen
turvaamiseksi
EmilCedercreutz
sdedekirjaila
EmilCedercreutzin
sdetd- nlmsensaatidn.Sentehtevaiksi
Emilm*irasi Harjavallan
kotinsa,
ja museohuoneistojensa
ateljeensa
sailyttamisen
museonaMuseonkokoelma tuli saaition
hallituksen
harkintansa
mukaankartuttaa.
perusteella
Testamentin
IVlaahengen
temppei oll vainyksiosa EmilCedercreutzin
ajaitelemasta
ja
museokokonaisuudesta.
Ajatusei ollut!usi,slllejo vuonna1932Emililla
olikasitsmuseosta
tallentamlsen
arvoisista
asioista.Niitaolivatlvlaahengen
temppelinlisaksimyoshenenkotinsaHarjulaja
kuvanveistotuotantonsa.
[4useointiajatusten
laajentumista
kuvaaosaltaanHaiulanmuseo- nimityksen
kdtdijijnottovuodelta1937.Hadulamuseonimitys
tuleeesile kesdlla1938julkaistussa
inventaarioluettelosta
Maahengen
temppeli-Harjulanmuseonluettelo,Ionka
sisdltdkattaakultenkin
vainl\Iaahengen
temppeiinesineistiin.
N:iinl\,4aahengen
temppeliavoldaanpitadainoanavarsinaisena
museonaCedercreutzin
ebmiin loppuunastimydssillaperusteella,
ettdkaikkiEmilinSuomen
museoliitolle
tekemdtapurahahakem!kset
koskivatva n l\,4aahengen
temppeliai.

4.3.EmilCedercreutzin
museointi
iaamisttin
EmilCedercreutz
luonutpohjantulevallekokoelmatyolle.
Seuraavat
kaksi
oli sAadekirjallaan
jaAmistdn
ja uudenlaisen
vuosikymmenta
kSnAnndss:i
Cedercreutzin
inventointia
tulivattarkoittamaan
pohjalle.
museokokonaisuuden
luomistaEmitCedercreulzin
eEmantydn
Seetionaikaisenjaemiston
johtavanahenkibnatoimitohtoriNiiloValonen.
museointityon
Emil CedercreuEin sadtid aloitlaa toimintansa
01i
SaetionmuseotydalkoiEmilCedercreutzin
kuoltuatammikuussa
1949.Senensimmaisie
tavoitteita
jdamistosiirretyksi
mukaisesti
Cedercreulzin
Helsingiste
Harjavaltaan.
Syyskuussa
saadaseadekirjan
1949saatidnhallitushyvaksyiarkkitehti
ToivoAnttilan,maisteriNiiloValosenja maisteriArne
ja museokompleksan
pohjaksituleville
Appelgrenin
korjaus-jarakennustdille
taiteilijakodin
suunnitelman
"sellaiseen
kuntoon,ettdsinnevoidaantalleftaajaasettaaajanmukaisesti
neytteille
saattamiseksi
sekapa.oniCedercreuEin
elemantyote
esittaveosasto".Suunnitelmien
seati6nkaikkitaidekokoelmat
johontulivattri Valonen,sdati0nasiamies
eteenpdinviemiseksi
saati6asettirakennustoimikunnan,
varatuomari
HeikkiJokelaja konttopadllkko Lauriltkonen.
TaiteiIij akoti Ha4 ulan i nventointityd
Kesdkuussa
1950Satakuntalaisen
Osakunnan
viisiylioppilasta
laativatkolmenviikonaikanaNiilo
Valosenjohdollakortistoluettelon
Harjulanpadrakennuksessa
sdilytettavista
2 331esineestdja
olevista519taideteoksesta
Suomenmuseoliitolta
saadunapurahan
turvin.
ateljeessa
ja ainoastaan
pieniosa
museoesineiksi
Ha4ulaan
Helsingin
asunnonleheskokoirtaimisto
siirrettiin
ja valokuvattiin
irtaimisto
luetteloitiin
myytiinhuutokaupalla.
Ennenesineitten
siirtoaHarjavaltaan,
ja interidofien
otettiintuolloinharvinalsetja
nehin pdiviinsaakka
taidekokoelmien
osalta.Interiodreistd
hyvinseilyneetvdridiapositiivit.
Osakuntalaisten
laatimakortistoolitiedoiltaan
hyvinyks,nkertainen.
Kortistokasittiinventaarionumeron
yleisnimen.
lisdksiesineen
Esineetoliluetteloitu
huonehuoneelta
sitamukaankuinesineitdolitullut
jokaolituonaikaisten
perunkirjoitus,
eteen.Tuloksena
oli lehinneomaisuuden
inventointi,
eraanlainen
eli
museokdlentojen
mukainen.
Nykyeennameosakuntalaisten
luetteloimat
esineetovatpaakirjan
kantakirjan
alussanumerosta
1 lahtien.
Taiteilijakoti Haiula ja taidemuseo avautuvat yleisdlle
kasiftevd
siirettiinHarjulaan,
CedercreuEin
Helsingin
as!nnonlahes100taideteosta
tardekokoelma
ja kosteuden
ja veistossaliin.
Ne olivatkylmiAja Hmmittamettdmid
tiloja,joissalempdtilojen
ateljeehen
ja
parempaan
siirrettian
vaihtelutolivatsuuret.OsaHarjulankomeroissa vintillaolleistataideteoksista
jossa
paasivait
yleis6n
nahtdville
1956.
Sedtidn
toimesta
suojaantaidemuseon
laajennusosaan, ne
Haiulanalakerta(284m")avattiinensimmeisen
kerranyleisolle1951taiteililakotimuseona
asunnon
Seetidnensimmdiset
rakennussuunnitelmai
kohdistuivat
sekeHarjuan t lojenja vahtimestadn
kunnostukseen
neyttelytilojen
aikaansaamiseen
taidekokoelmalle.
eftAennenkaikkeaasianmukaisten
julkisuutta
tunnetuksi
tekemiseksi
kaytettiin
Harjulanja Maahengen
temppelinrakennustarpeiden
1956laajennusosa
taidekokoelmia
vartenCedercreutzin
hyvaksi.Lopultauudettilattehtiinrakentamalla
ja
jatkoksi.Harjulanperuskorjaus
vuonna1936valmistuneen
ateljee-javeistossalirakennuksen
jdivdt
Maahengen
temppelinrakennustarpeet odottamaan.
perusndyttelyn
Taidemuseon
rakentaminen
aloiteftiin
Uudisrakennuksen
vihkieisj!hlapidettiin2.6.1956.
1956.NdyttelytehtiinNiiloValosenvalvonnassa.
muutamakuukauttamydhemmin
syyskuussa
paasihteeri,
ripustuksen
sittemminSuomenmuseoliiton
Kdytann0ssa
taidemuseon
tekimuseovirkailija,
turvrnHe nonensijoittimydsHelsingin
JormaHeinonen
eri tahoiltasaamansa
asiantuntrja-avun
jolloinCedercreulzin
aikainensisustusmuuttui'1950- luvunalun
esineistdnHarjulaninteriddreihin,
museoneytteillepanon
nakemyksien
mukaiseksi
perusnayttelyi
tehtiessehuonoissa
seiVtystiloissa
olleitataideteoksia
alettiinkunnostaa.
Taidemuseon
veistoksia.
nelisenkymmenEl
maalausta
taiteliia
Kain
Tapper
korjasi
TaiteilijaOskariNiemirestau.oi
ia
ja siluettejaNeitiSchdnfelder
kunnostinoin
Ndytteillepanoon
tuli esillemy0smuutamiaryijyjai
perusnevftlvsiiaitsiuudenrakennusosan
molemmissa
siluettiaTaidemuseon
kvmmenen

ndyttelyhalleissa
sekasenalakerfankahdessahuoneessa
ettamyosvanhoissa
ateljee-la
velstossalitiloissa.
ja Cedercreutzin
Ateljee-ja veistossalinrakennuksen
laajennuksen
taidekokoelmien
esilleasettamisen
yleisdlleavointaldemuseo
myoteSatakuntaan
syntyiensjmmainen
1956.
Maahengen temppeli n uudisrakentami sprojekti
Ivaahengen
temppeliolijo 1940luvunlopulLa
iodettukokoelmien
sdilymisen
kannaltahuonokuntoiseksi.
SdStidaloitti1950-luvulla
suunnitelmat
uusienneyttelytiojen
saamiseksi
Cedercrcutzin
ke*i.imdlle
paitsiMaahengen
kansatieteelliselle
kokoelmalle.
Tarkoit!ksena
oli aikaansaada
temppelineslneistdlle
yleisonpalveluja sosiaalitilat.
asianmukaiset
nayttelytilat
mydsvaihtuvien
nayttelyjen-,
toimisto-,
jdlkeentaidemuseon
Muutaman
vuodenhengathdystauon
uudisfakennusosan
valmistumisesta
Emil
jokaolim!kanajo vuoden1956
Cedercreutzin
siidtidja vuonna1952perustettu
Halu an Kiltar,
taidemuseon
laajennuksessa,
lehtiv:itajamaanuusiatilojaMaahengen
temppelinkokoelmille.
Lopulta
Haiavallankuntaja sadtidperustivat
yhteisenrakennustoimikunnan
hankkeesta
vuonna1961.
ArkkitehtiJonasCedercreutziita
tilattiinpiirustukset
tulevastarakennuksesta
1962.Piirustukset
seka
pienoismalli
tulevastaMaahengen
temppeLista
valmistuivat
1963ja padpiirustukset
keveelle1964.
Suunnittelun
lahtokohtana
oli alkuperaisen
Maahengen
temppein korvaamnenuudella.Myos
kokoelmien
aikaisempi
nAytteillepanorytmi
haluttiintoteuttaauudessamuseorakennuskompleksissa,
jokatuliolemaan
paviljonkimainen
jossaon kolmeisompaa
kokonaisuusja
rakennusta
A, B ja C. Ne
tulivatliittymean
sekaitoisiinsaettetaidem!seorakennukseen
matalammilla
osillaelivalinivelille.
ja
RakennuksenB-ja C-osatajateltiinvarsnaisiksinityttelytiloiksi
A-osasuunnitetiin asunto-,hallintoja
tilapdisndyttelytiloiksi.
C-siipeen
suunniteltiin
sijoitettavaksi
kansantaiteitamaakulkuvdiineita
esitteleva
ja itapedhinkarjanholtoa
plrtUkalusteineen
esineist6.
Senlensipe5tyyn
suunniteltiin
esitteleve
osasto.
Keskiosaan
ajateltiintilaaviev,itvaunut,
rattaatjareet.Patuekeosa
oli vamttukansantaiteelle.
Vdliniveleen
oli varattutilanmaanviljelyksessa
kdytettyjen
tyokalljenja kyldnpienosrnallinesittelylle.
pitisijoittaaneljaverstasta:
Parveketiloihin
puusepan,
nahkufin,sepenja kammantekten
tyiihuoneet.
ja kalastukseen
B-siivenalakerroksen
tilatvarattiinmerenkulkuun
I ittyvdlleesinelstdlle.
Lensipiiiihan
tulisimuutalattiatasoa
syvemmelle
luvialainen
kalastusalus.
ToiseenpaijhAnsuunniteltiin
kalamaja,
ja pienoismalleja.
kalastusvdlineitd
parvekeosassa
Keskiosaan
tulisiveneet.I\,4useosiiven
esiteltdlsiin
ja kotitaloutta.
kesitdita
Tiloihintehtydndyttelysuunnitelmaa
ei voitukuitenkaan
totelttaa.1970]uvulle
tultaessamuseotoiminta
jotkaliittyivet
oli niinpaljonmuuttunut,
ettesekeA - eM B - osaanoli tehtevamuutoksla,
sekj
tilanrakenteisiin
ettenaiyttelysLrunnitelmaan
johonsuunniteliiin
Rakentaminen
perusnayttelytila.
perustui
aloitettiin
C-osasta,
Nayttelyn
suunnittelu
pelastettaville
kiireellisesti
alkuperailsen
lvaahengen
temppelin
esinelle.Siihenohjasimyossilloinen
pitiollaesill; yleis6nnahtavana.C-osavalmistui
kisitysmuseoiden
toiminta-ajatuksesta:
esineiden
pinta-ala
kes5kuussa
1971.Sen
on 685 5 m'. Rakennuttajana
kauppalajaarkkitehtina
oli Harjavallan
JonasCedercreutz.
Valmisluneeseen
osaansaatiinva n osale l\Iaahengen
temppelinesineista
ja ol samallapientenvaihtuvien
ndyttelytilat.
C-osanauiatoimimuseokahviona
vuodet1972-1977,
pitopaikkana.
nayttelyjen
Talvella1973museonjohtaja
RitvaKavan(Jarva)aloittaessa
tydt,C-osanneyttelyo i puolivalmis.
KansatieteelIi set kokoelmat
jatkoivatNlaahengen
ylioppilaat
Satakuntalaisen
Osakunnan
temppelinesineistdn
kartuntaakesdkuussa
1952ja luetteloivat
kerityksensa
tuloksenniinsanottuun
Mustakantiseen
vihkoon.Kirjatutesinetledot
yleisnimen
ovatniukatjasisdltavAt
inventaarionumeron
isdksiesineen
senmahdollisen
kdytdnja
saanipaikan
Jortakrn
esrre[eor kJvattu
mydssanoin

'Ha4ulanKiltaperustettiin
j a tarkoiiussoveltuijuuri19501u\run
museobankkeiden
eteenpain
viemiseksi,
alussa
alkaneeseen
kotiseululydn
nousukauteen.
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l\Iaahengen
temppelin
kokoelmia
Iuetteloija
kuvasiopiskelila
HilkkaUusivida
Suomenmuseoliiton
jostase kopioitiin
kenftakortistointityossa
1960-luvulla.
Laadittuko(istotalletettiin
Satakunnan
Museoon,
EmilCedercreu2in
museoon1974
Osakuntalaisten
tekemdtHelsingin
asunnonla Haiulanirtaimistojen,
mukaanluettuinaniiden
ja ateljeenja veistossa
taideteokset,
in veistosten
ko.tistotmuodostivat
niinsanotunkantakortiston.
'1950-ja
1960-luvunaikanaolisyntynyt
kolmeesineluettelokokonaisuutta:
Maahengen
temppelin
ja Taidemuseon
esineluettelo
mustakantiseen
vihkoonja kenttekortistoon
sekdkortistoHarjulan
esineisgsisaitaenmydsCedercreutzin
keraamanryijykokoelman.
(Ks.4.4.s. 12 Kokoelnieninventainti
ja luettelointl

4.4.Museotoiminnan
monipuolistuminen
Ha inksopimus
ja Harlavallan
Uudenldaahengen
temppelinrakennusprojektin
mydtaEmilCedercreutzin
seeitl6n
ja hodossatiivistyi.Asianosaiset
yhteisty6yllapidossa
jollakoko
kauppalan
solmivalhallintasopimuksen,
ja hallintaan
museosildyiHarjavallan
kaupungin
hoitoon
50 vuodeksi
1971lahten.Sopimuksen
joihinvapaaherE,taitei|ja
"saavuitaa
tafkoitukseksi
meeritettiin:
mahdolisimmanhyvlntarkoltusperat,
EmilCedercreutz
on arvokastahistoflallis-kansatleteelliste
Halulanmuseotasekasiihenliittyvia
ja taiteilijakotia
pyrkinyt".
taidekokoelmia
rnuodostaessaan
Hallintasopimuksessa
uudestamuseoaluekokonaisuudesta
kaytettiin
nimitystdHarjulanmuseon
ja
kulttuurikeskus.
Sentavoilteeksi
kirjattiinHarjulanmLrseon
historiallis-kansatieteellisten
kokoelmien
ja taidekokoelmien
niihinliittyvenai
kulttuurin:iht5vyytena
vapaaherra
EmilCedercreutzin
taiteilijakodin
ja Harjavallan
palvelemaan
saattaminen
entistatehokkaammin
tutkjmusta,
kansalaiskasvatusta
seke
ja kansantaiteen
kokoSatakunnan
alamaanentisaikaisten
elinkeinojen
tuntemista.
Sopimuksen
mukaan
ja kulttuurikeskuksen
museonhoitoaja hallintoa
toiminnankehiftam
sta sekekunnanmuunkin
kulttLrurielemdn
herdttdmiste
vartenperustettiin
erityinenkauppalan
museolaLrtakunta
Harjavallan
pddtokselle
kauppalanvaltuuston
27.91972.Museolautakunta
aloittitoimintansa
vuoden1973alusta.
pedtdkselld
Kauppalanvaltuuston
27.9.1972
hyveksyttiin
myosmuseonjohtajan
viranperustamisesta
vuoden1973alustajatehtiinpaekjsHaflavallan
kauppalan
taidehankintojen
siirtdmisestar
museon
budjetinyhteyteen.
SamallanimiHarjuLan
museonkulttuurikeskus
muutettin EmilCedercreltzin
"ktjsitteeLlisestiparhaiten
museoksi.
Uudennimenkatsottiin
vastaavan
museokokonaisuutta",
koska
kyseessdoli yhdenhenki16nEmilCedercreutzin
elamantyd.
Maahengentemppelin j atkohanke
jatkohanke
Maahengen
temppelinrakentamisen
kiynnistyikuudenvuodenkuluttuaC-osan
jiilkeen.Tavoitteena
valmistumisen
olitoteuttaapuuttuvat
A-ja B-osatyhteaikaa.Museontoirninnan
kannaltaA-osantoteuttaminen
oli klireellinen,
koskamuseotarvitsitoimitiloja,
toimistoja,
varastoja,
ja vaihtuvien
yleis6n
palvelutiloja
nayfteyjentllaa.Maahengen
temppelinkokoelmien
sailymisen
kannalta
taasB-osantoteuttaininen
olitarpeellista.
LopultauudenI\Iaahengen
temppelin
toinenrakennusvaihe
ja A-osanja taidemuseon
alkoisyksylle1976jak5sittiA-osan,
Aja B - osienviilisenvelinivelen
valisen
yhdyskaytaven.
Rakennukseen
tuli museonhoidossa
tarvittavia
konservointi
, varasto-,toimisto-ja
yleisonpalvelutilat
sekeluentosali
noin40 hengelle,
kahvio,vaihtuvien
naiyttelyjen
tilaja kirjasto.
Perusteena
A-vaiheen
toteuttamiselle
ennenB-osaaoli museotoiminnan
voimakaskehittyminen
1970luvultaldhtien.En.idei riiftAnyt,
ettavainesineetovatyleisdnndhtevilld.
lvluseotyd
oli laajentunut
ja vaihtuvien
tutkimus-,
tallennus-,
nAyttelyjen
toimintaan
A-rakennus
valmistuijoulun
l l l0 m'.
alla'l977.
Senpohjapinta-ala
on 670m' ja kerrosala
Rakennuttajana
Harjavallan
kaupunkljaarkkitehtina
Mariana
JonasCedercreutzja
arkkitehtuuritoimisto
Cedercreutz
Ky.
Kolmasja viirneinen
rakennusvaihe
ell niinsanottuB osa pedsiiinaloittamaan
runsaskaksi
vuosikymmentd
mydhemmin
edellisesta
hankkeesta.
Tarkoituksena
oli puuttuvan
rakennusvaiheen
ja
suunnitelmien
ajantasaistaminen.
Hankkeeseen
saatiinEu-rahaaensimmaisena
museonaSuomessa

rakentaminen
kaynnistyi
1995.Tavoitteena
oli rakennuttaa
Maahengen
temppelinB-osanja A-ja C-osan
pihatydtLaajennus
muutostydt
sekatarvittavat
perusnayttelyn
kasiftil/laahengen
temppe]in
kaksi
n5!4telyhallia.
Niihinlaitettiin
peruselinkeinojen
esilleSatakunnan
maaseudun
tyovdlineet.
ja varestonsuoja
joka soveltuuafkisbkeyftd6n.
Rakennukseen
tuli liseksikaksimonikeyitdtilaa
pidettiin24.2.1997.
B-rakennusvaiheen
vrhkiaisjuhla
NAinsaatiinpaetokseen
EmilCedercreutzin
sdatidn
'1940-luvun
ja keyiOn
lopussaaloittamatyo EmilCedercreutzin
kulttuurlje,imistdn
saamiseksi
sailymlsen
turvaaviinsuojiin.
Kokoelm atoimi nnan ammatiII istuminen
ja suunnitelmallisen
Pitkdjdnteisen
museoja kokoelmatydn
voidaankatsoaalkaneen
per!stamisen
museonjohtajaviran
myota16.1.'1973
l.thtien.[ruseonjohtajana
aloittifilosofian
maisteri
RituaKava,jokasai hoidettavakseen
neljiistApararakennuksesta
koostuvan
museoalueen
kokoelmineen:
ja taiteilijakoti
vanhaja uusiMaahengen
temppeli,
taidemuseo
Hatula.Suuriahaasteita
tuliolemaan
jaamistdn
museaalisen
tydnalkuunsaattamisessa,
kLrten
kokoeLmatydn
aloittarninen,
Cedercreulzin
ja henkildstdn
inventoinnitja
palkkaaminen
huollot,vanhojenrakennusten
tunnistaminen
museotyohon.
Aikaisemmin
museotydoli tarkoittanut
vainavoinnaolevientilojenes ttelye.
Rakennukset
ja huonokuntoisuuden
Ha4ula
olikylmyyden,
kosteuden
vLroksi
kokonaan
suljettu
talvikaudet
1976-82.
Harjulaperuskorjattiin
1981-1982ja varustettiin
suo€Llasahk0lammitykselle
ukkosenjohdattimilla,
paketoitiin
kokonaanmuoviinja myrkytettiin
sisaltdineen
tupalumien
havttamiseksi
1982.Yleisdllese
jelkeenvappuna1983.Sisustusoli palautettu
avattiinperuskorjauksen
Cedercreutzin
aikaisiin
ja lehiiartikkelien
perusleella.
aikatasoihin
valokuvien
Harjulanpihapiirijaslinaiolevatrakennelmat
on pyrittypitamaenalkuperSlsina
siftaosinkuinse on ollut
mahdolltsta.
Harjulanpedtyoven
paikalleen
edusiallasijaiisevasaunaon siirreltynykyiselle
Kokemdenjoen
rantatdyraaltd
1950- luvunalussa.Saunaavastapadta
olevaheindlato
on ollut
pelloilla,
jotkahitn myi'1934Harjavallan
aikaisemmin
EmilCedercreutzin
sairaalalle,
senjelkeen
jossaoli suudkivimankeli.
ja
mankelihuoneena,
I/lankelisiirrettiin
alkuperaiseen
[,,laahengen
temppeljin
latootettiinvarastotilaksi.
Kokoelmien inventointi ja lueftelointi
Kesellit1973alkoi!seitavuosiakestanytkokoelmien
inventoint!ja luettelointityo.
Sitdennentiedot
kokoelmista
oli kiiattunaHarjulanja taidemuseon
kodistoihn sekeNiiloValosenja BritaRydmanin
laatimaan
Maahengen
(Vammala
temppeli-Harjulan
museoinventaarioluetteloon
1938;MT 11270).
- Hadulanmuseolnventaanoluettelon
jatkonaoli niinsanottu[/lustakantinen
Maahengen
temppelin
vihko([,,1T
1271-1487)
vuodesta1938alkaen,jonkaEmi Cedercreutz
oliitsealoittan
ut ja jota
osakuntalaiset
(lVlT1517-1729),
taydensivet
1952lahinne
Kiikassa
tekemansa
esinekerayksen
tuloksilla
ja jotamyosKuulanperhejatkoivuosina
(MT1730-1886).
1971-1972
ja luetteloinnin
ja varastoitiin.
Kokoelmien
pakattlin
inventoinnin
lis5ksiesineitap!hdistettiin,
Tavoitteena
oli "pelastaakaikkise, mikaoli vielapelastettavissa"
sillasuurinosa esineistdsijaitsi
siiilytysolosuhteiltaan
eritteiin
huonoissa
tiloissa
ja luettelointiin
yksittdisia
Kokoelmien
inventolntiin
Liittyi
seuraavia
toimenpitelte:
- teoksenvalmistelun
VanhaaHarjavaltaa
aikaanT. J. ltkonenvalokuvasja piirsijoitakin
l/laahengen
temppeliesineitaKansalismuseon
Kansatieteellisen
osastonarkistoon1951,
jostahankittiin
kopiotEmilCedefcrcutzin
museolle1970luvunalussa.
joka
SuomenI\ruseoliiton
kenttekodistointltyossa
1960luvullaoliopiskeljaHilkkaUusivifta,
kuvasijaluetteloil\raahengen
temppellnkokoemia.Laadittukortistooli talletettu
Satakunnan
museoonjostase kopioitiin
Emi Cedercreutzin
museolle1974.
(1964)
l\,,larjatta
Kulmalaoli tehnytopinnitytetydn
lvaahengen
temppei - Kotiseutututkielma
Hemeenlinnan
seminaariin.
Tyoon klvai evaatarinaaja sisaltadmuutamia
valokuvia.
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TuulaLehtildlitteroi1971HarjulanKillanaktiivienTaunoJudinin,HannuValkaman,
Opiskelija
ja TuulaLehtibn tekemdtllmariKuulanhaastattelut
ReijoVirmavirran
koskienKuulan
ja
muistietoja
Maahengen
temppelinesineisui.Litterointitaydentad
Harjulanmuseoniuettelon
ja
I\rustakantisen
vihkontietoja(MTnort1-1591,sisaltaamyososinpuuttuvianumeroita
numerotta
oleviaesineitai).
Samassayhteydessa
kuvattiininteriOorele.
Kuvaton talletettu
mlseonkuva-arkistoon.
MyOsaaninauhat
ovatmuseonAV-arkistossa.
OpettajaIngaSaloHarjulanK lta ry:nrahoituksella
oiko ja kiinnittiCedercreulzrn
tuotannon
siluetteja
taustapahveihin.
jerjesti,numeroijaluetteloiCedercreutzin
PirkkoSeppanen
alkuperaiset
siluetitja kopione
lajikortistoon
kdyttokorteiksr.
Alkupereiset
siluetitsijaitsevat
arkislossakansioittain
tai ne ovat
perusnayftelyssa
ja Cedercreutzin
kehystettyine
siluettituotannosta
tehdyissii
kiertonayttelyisse.
1975valmistuimuseontyontekijd
EjlaNummisen
tekemdinventaario
Maahengen
Temppelin
esineista.
Tuloksena
syntyivatkesinkirjoitetut
muistiinpanot.
Tydntarkoituksena
oli selvittad,
onkohuonokuntoisen
lVaahengen
temppelin
tiloissasijainneessa
olluthaivikkid
esineist6sse
muunmuassasinnetehtyjenmurtojentakiatai olikotehtyesinepoistoja,
kun 1971-1972oli
perLrsndyttelya
suoritettu
valintaaja esinesiirtoja
uudisrakennuksen
varten.Inventoinnissa
l6ytyimy0sjonkinverranluetteloimattomia
esineita
Kokoelmien
arvostuspainottuipaljolti'1970-luvun
alussaMaahengen
temppelinm h n vaikuttierityisestl
yliopiston
professori
EmilCedercreutzin
sadti0npuheenjohtajana
ollutHelsingin
kansatieteen
oppiaineen
paikallishistoriaan
NiiloValonen.Henenvaikutuksestaan
museokokoelmiin
tulitallettaamydsHarjavallan
liityvAaaineistoa.
Tavoitteena
oli antaakuvamaatalousvaltaisen
Harjavallan
kunnanmuuttumisesta
jossa
teollisuusyhteiskunnaksi
Siihenliittyiprofessori
Valosenopiskelijoillaan
teetemakenttetyd,
opiskelijat
haastattelivat
Harjavalta
Oy:ntyOntekijditd.
Tydntuloksettalletettiin
Helsinginyliopiston
kansatieteen
laitokselle
Paikallishistoriallisen
(H.)
aineistonkeruutajatkettiin1976luomallaniinsanottuHarjavalta,kokoelma
jonka
osaksimuseonmuatakokoelmia.
Aineistonkeruutavartentoteutettiin
lekstiili-ja valokuvake.ays,
my0takokoelmiin
alettiintallettaaharjavaltalaisten
lahjoittamaa
ainerstoa.
Kokoelman
keraaminen
oli
jo EmilCedercreutzin
jatkoa.
tavallaan
aikaisen,erityisesti
llmariKuulanharjoittaman
toimrnnan
perusteena
joliamuseosiiftyi
Paikallishistorlallisen
kokoelman
ol myds1971halintasoprmus,
ja talousaNiovaroin
yllapidettiivaksi
Harjavallan
hoitoon,hallintaan
ja ammatillisen
Vehitellenmuseonkokoelmapol
tiikanpainopiste
siiaryiEmi Cedercreutzin
asumisen
elamantydn
suuntaan.Sitakuvastaaesimerkiksi
se,etteHarjulanaikaisemman
kesekotnirnityksen
tilalle
jollatarkoitetiiin
vakinaistettiin
taiteilijakoti
Harjula-nimitys.Harjulanirtaimistoa,
sekekesekotiHarjulan
ete Cedercreulzin
Helsingin
asunnonirtaimistoa,
alettiinpiteeyhten?ikokonaisuutena.
Perusteena
oli
muunmuassase,ette 1950-luvun
alussaosaHelsingin
asunnonidaimistoa
olaliitettyHarjulan
ja loputvarastoatu
interidoreihin
talonullakkokerrokseen.
lvlydssuullinenperimdtieto
tukikesityste,
ette
EmilCedercreutzilla
olisiolluttaoanaaikaaioinvaihdellairtaimistoa
asunnosta
toiseen.Valokuvien
perusteella
irtaimiston
siirtaminen
nayttiolevan
maaseutuateljeekodista
samaajatkumoaainallmilinnan
kaikkiinseu€aviinasuntoihin
niinkotimaassa
k!in !lkomaillasijaitsevissa
ateljeekodeissa.
Harjulan
irtaimiston
inventointitoteut!i
1976.Inventoinnin
tekiEllaNumminen,loka
antor
ja
puuttuvat
numerormattom
le esineille
numero
nnitjalaatiesinekortit.
lVydsmaalauskokoelma
ja koftistoon
veistoskokoelma
nventointiin
lsdttiinaiemminnumeroimattomat
kohteet.Tydntekl Pirkko
Seooanen.
puolivelisse
Tdmdn1970-luvun
tehdynlaajamitiaisen
inventointitydn
avullasaatiinhahmotetuksi
se, mite
perustettiin
museossaon. Keytannon
ty6nsujumiseksa
kantakirja
eli museonpdSluettelo,
koskavie|e
pidettiinkokoelmien
yhtenatdrkeandtavoifteena
tuonajanmuseaalisten
kaykintdjen
lukumaerea.
perustettiin
joidenpohjanaolivatvanhatkortit,ja
Kantakarjan
tAydennykseksi
niinsanotltlajikortistot,
joillepitikootakaikkisaatavissa
olevatieto.Lajikorteissa
tuliollakantakirjan
numerojalajikortinnumero
sekeviitteetvalokuva-jadianumeroihin,
sekdsittemmin
mydsOCIVI-Iuokka.
Taedostojen
hallittavuuden
ja mydsmuseaalisten
tyoprosessien
selventdmiseksi
RituaKavalaatiEmilCedercrcutzin
museon
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kortistolntija uettelointijA
rjestemenja A neisionku k! rnuseossa- kaavon 1976 Systeem
ia pyrlttiin
ja se toimipeeosin1990luvunast
noudattamaan
resLrrssien
salhmssapuitteissa,
lMuseon
henkilokunnan
asiantuntemus
ei o e ainarittainyttafpeeksilaala-alaiseen
kutttuurihistoriallisen
ainestontietemykseen.
Harjulanirtaimiston
asianmukainen
luettelontiaon aikaajoinpyritty
tjydentam5enasiantuntila
avuin,la tyohdnon haetturahotuslaeri ltjhteista
Krjasto
ja sen uskonnollisesta
EmiLCedercreutz
n jdaimstonkirlastosta
oli tehtyirtaimstokortteja,
osastal\rarjatta
Ku malatekiopinnaytetydna
uettelon1960 uvula.
K rjastonluetteloijajerjest 1973-1974kirjasionhoitala
Juha-VekkolMkkoa.
K rjastonvanhimmasta
osastaniinsanotunKonradHelenuksenkirjoistaFK EilaRamdlaati
jokajulkaistiin
ja Harjavallan
bibiografian,
Opetusm
n stefdn,Harjulan
KiLian
Sadstdpankin
tuela 1988
Kulttuutih istorialIinen kokoeIma - mhakokoeIma
Museovrastonrahakamm
on tutkilaTuukkaTalviotunnistiEmi Cedercreutzin
rahakokoelman
kolikoita
19771a
SKOP:n
numismaatikko
HannulVdnnistd
luetteloija
arvio
rahakokoelman
1985.
Kulttuutihistariallinen
kokoelma- Harjulanesineisto
l\,'laisteri
ja mdarttelin iden
KariPaavoKokkitutklHarjulanhuonekautja osanastiastosta
tyylipiirteet
1982.
Itdmalset
matottunnisti1982ArtisticaOY:ntoimitusjohtala
EvaPerander.
Il/luseoviraston
eksotikanosastontutkilaPilo VarjolatunnisUHarjulaneksoottsetesineet.
IvlydsHarjuan es neistonkonservointia
kevnnistettiin
sekakefamikan,posliintn,
ja maaaustenosalta1980-uvula paaosinEVTEKinkanssa.
huonekalujen,
kultanahan
Taidekokoelma - maaIau kset
perusinventoinnin
Taidekokoelmien
seki maaaustenettdveistosten
osaltatekiaikaisemmat
ja puuttuvilta
kortistottdydentZien
osiltamuseotyontekija
PirkkoSeppanen'1975
Taiteiijain
piirros
mukaan
aakkoselisen
maalaus-ja
uettelon
laatiopiskelija
P:ilviHovi1977
Ta ta pohjaltamaaLaustukimusta
leht tekemaien
M nnaSeppanen1980-uvunpuolivalisse
je:imistdnmaalauskokoelmaluetteLoksi.
tavoitteena
kdsikirjoitus
Emi Cedercreutzin
Se
ja ju kaisemista
valmistul1988ja odottaapaiivtysta
jSlkeenRitvaKavaalolttiveistostiedoston
perusinvenloinnin
Velstosten
kokoamisen
1970-luvun
puolivalissa.
Tietoakerettin eri ahtelstdsilletuntemattomia
veistoksia
oll paljon,la veistosten
nimet
peitossa.
olivatosittain
h5maran
Vuonna1975lulkalstiin
suuremmissa
valtakunnalls
ssalehdissa
kysely
EmilCedercreutzin
veistoksista.
Kyselylaei saatutarpeeksitietoa
Cedercreutzin
veistosluotannosta.
Veistostiedosto
alkolkuitenkn p kkuhiljaa
selventya
erl lahblstAsaatujentietojenperusteella:
naytteyluettelot,
ynnamuutlukuisatlahteet.V!osina2001-2004
lehtikirloitukset,
k rjekokoelmat
pfojektinavullaCedercreutzin
kartoitettiin
EU-rahoitteisen
Veistoskonseruointi
lehinnemuseon
kokoelmissa
olevatveistoksetjasuurinosa nasia veistokssta konservointiin
Projektintuloksena
syntyi
muuanmuassaCedercreutzln
kuvanveistonayttely
Tydnjelkeensekaveistosten
arvouokittelu.Pitkiinja
ji keenveistostedosto
monivaiheisen
tutkimustydn
on taydentynyt
siten,ettaainoastaan
muutama
muotokuva
on vieldtunnistamatta.
Veistostiedot
on koottuaikajarjestykseen
kansioitta
n ja perustiedot
perusnayttelyn
museonveistosten
toistejulkaistaan
Tydnjelkeen !ettelossa2008
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5. KOKOELMIEN
NYKYTILA
Keskeisimmdt
museOkokoelmat
ovatkulttuurihistorialliset
sddtyleiskulttuu
a valaisevaHarjulankotija maaseutukulttuuriin
irtaimisto
liittyvailaahengentemppelinkokoelmasekebidemuseon
Cedercreutzin
omantuotannon,jaaikalaistaiteen
kokoelmat.
Osakokoelmista
pysyvia
muodostaa
joitaeitule muuttaa.Taiteiljjakot
kokonaisuuksia,
Haiula on omakokonaisuutensa
samoinMjahengen
joka onjo kerattdessa
temppeli,
tarkoitettu
yhtenaiseksi
kokonaisuudeksi.
Museonfolml/af muodostavat
seitsemdnkokonaisuutta:
taiteilijakoti
Haiula,taidemuseo,
uusl
[,ilaahengen
temppeli,k!va-arkisto,
asiakirja-arkisto,
kirjastojaiakennukaetjarakennetmat.
Perusndyttelytiloina
toimivattaiteilijakoti
Harjula,taidemuseo,
ateljeejaveistosndyttety
sekeuusi
Maahengen
temppeli.
Museonkokoelmalonjaettuniidenhallittavuuden
ja luonteentakianeljeankokoelmaryhmaen:
taadekokoelma,
kulttuurihistoriallinen
kokoelma,
av-materiaalikokoelma
Seuraavassa
ia arkistokoko;lma.
ja nayttety(o<onarsuuksten
on luetteloitLrna
en toimitrtoJen
s,sdltamat
kbkoehrat:
Taitelijakoti
Harjuta
Kulttuurihistoriallinen
kokoelma
Taidekokoelma
Taidemuseo
Taidekokoelma
Maahengen
temppeli
Kulttuurihistoriallinen
kokoelma
Kuva-arkisto
Av-materiaalikokoelma
Asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma
Kokoelmaen
siseltoon jaettuesire/a./brhlr
lajitunnuksin.
Diaroitaessa
esineetsaavatpaeunnuksen
(=kantakirjatunnus
KK)sekalajitunnuksen.
Ainoastaan
kutttuurihistoria
isetesineettukuunottamatta
tekstiibjaG.) saavatpelkanpaetunnuksen
KK.Vanhatuettelointitunnus
I\IT(= Maahengen
temppeti)
ei
= KK3164-51
o|eenaakdytdssd
(lVlT1-1952
15) Laiitunnukset:
Kulttuurihistoriallinen
kokoelma
Ha4avaltakokoelma
(H.ei kefdsse)
Maahengen
temppeli(MT.)
Taiteiliakoti
Harjula(TH.)
Postikorttikokoelma
(PK.)
Tekstiali(T.)
Taidekokoelma
(E.)
Exlibris
(J )
Juliste
piirros,grafiikka(M.)
l\4aalaus,
(P )
Painokuva
Siluetti(S )
Veistos,reliefi,mitali(V.)
Av-materaaalikokoelma
cD]evy(CD.)
(DVD.)
DVD-levy
(D.)
Diapositiivl
ja video(KF.)
Kaitafilmi
Kartta(KA.)
(KL.)
Kuvalaatta
ja negatiivi(VK.,N.)
Valokuva
(A.)
Aaninauha
Arkistokokoelma
I\ruseotoiminnallinen
aineisto
Lehtileike
Harjavalta-aineisto
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5.1. Ituseon toimitilat
TaiteilUakotiHatula
(1914)k!ulu!kansainveliseen
EmilCedercreutzin
kotiHarjula
taiteililoiden
ja rakennuttama
maaseutuateljeekotivirtaukseen.
Cedercreutzin
itsensesuunnittelema
niinsanottu
pysymiieninter ddrerlta:in
kokonarstaideteokseksi
luoiukoti,on tarkoiteftu
ulkoasultaan
alkuperdisenii
la
ja yhtenAisena
ja
kokonaisuutena.
Cedercreutz
halusi,ettejokaisellaeslneellat! i ol a omatarinansa
yhdesseniistdp ti syntyavarienja muotojenharmoninen
sinfonia
jdamlstone
Harjulantaiteilijakotmuseossa
on EmilCedercfeutzin
kotFirtaimistoa
noin6000nimikette,
joistakoti-interi66rimuseona
on esilb 915objektia.lrtaim6tokesittaakokoEmilCedercreulzin
elemen
osa-alueet.
Se on tarkoitettu
ehjeksikaakki
ihmisebmdn
osa-alueet
kattiavaksikokonaisuudeksi
kastemekosta
kuolinvuoteella
luettuun€amattuuntaityrevydsta
taideteoksiin.
Liseksikokoelmaan
on
palautu
nut jonkinvenanllmariKuulanja sittemminhanenperikuntansa
lahjoituksina
Kuulanja henen
jaamist6e.JSamist6dn
perheense
keytosseolluttaCedercreutzille
kuulunufta
kuuluuveistoksia
635 kpl,
ja esineate
maalauksia
497,siluetteja1344ja kuvalaattoja
63. Osa irtaimistosta
on varastoituna
ja tutkimuksessa.
kaytetAdn
esimerkiksi
teeman;yttelyissd
Osataideteoksista
on esill6nykyisen
ja
jeamistdna
taidemuseon siluettina)4telyn
tiloissa.Kirjojaja lehtidCedercreutzin
on noin3000kpl,
joistapeeosasijaitseeHarjulankirjastossaosa kesikirjastossa
ja asiakirja-arkistossa.
Taidemuseo
Ateljeeja veistossali
ja veistossalissa
Ateljeessa
on esilldEmilCedercreutzrn
kuvanveistotuotannosta
kootturetrospektiivinen
perusneyttely
"Tydnjdlkeen"joka valmistuikeveella2004.Ne!4telyssai
tuodaanesillecedercreutzin
kehittyminen
kuvanveiston
opiskelijasta
tuodeliaaksi
kuvanveist4aksi.
AikanaanCedercreutz
toi
pidettyyn
kutenmaatyonja maalaiselaman
kuvaukset.
aristokraattisena
kuvanveisloon
uudenaihepiirin,
jattaminen
MyOsuudettyylisulnnat,kutenveistosten
impressionistis-realistisiksi
luonnoksiksija
tekniset
kutenjaustaja veistokuvan
nekyvattuotannossa.
toteutukset
oleminensamaakokonaisuutta,
Aihevalinnan
laajuusperinteisistai
mlotokuvista
arkiebmAnkotipiirinkoiriinja
ia muistomerkeistii
ja apinoihin,
kissoihintai kaukomaiden
kuvastaakuvanveist6jan
eksoottisiin
norsuihin
aiheiden
moninaisuutta.
Yhteiskunnallisesta
laaja-alaisuudesta
osoittavat
ihmistenmuotokuvat
kulttuuri-ja
ja urheilijoihin.
valtioelemen
huipultatavallisiin
tydlaiisiin
Huomattavaa
on mydsCedefcreutzin
jota hantoteirttilahjoittamalla
taidekasvatuspyrkimys,
teoksiaanlastenu ottuvillekoulujentilohin.
kuuluvista
Cedercreutzin
tuotannon
toitaon esile myosmuissamuseontiLoissa.
Osa kokoelmaan
ja
jonkin
veistoksista
varastoituna.
ld
verran
on
Taidehallissa Harjuiassa
on esi
Cedercreutzin
ja ystavdnViktor
alkalaiskuvanveistajien
tuotantoa.
Ndistdenitenon Cedercreltzin
opefiajan
l\4almbergin
tuotantoa.
Taidehalli ja maalaBkokoeln a
Museonperusneyttelytiloissa
niintaidehalleissa
kuintaiteilrjakoti
Harjulaninteridoreissa
obvat
jaamistoe.Cedercreulzille
on
taideteokset
ovatEmilCedercreutzin
kuulunutmaalaustaidekokoelma
ja
vahitellen
n6kemyksen
ainutkertainen
kokonaisuus,
koskase on muotoutunut
omistajansa
ystavyyssuhteiden
pohjaltaHarjulanmaalaukset
ovatpaaosinhanenulkomaanmatkoiltaan
maalaLrkset
hankkimiaan
vanhempia
uskonnollisaiheisia
leoksia.Taidehallien
taasovatkotimaista1900ja Septem-ryhmdn
maalaustaidetta,
maalareiden
t0it5.
l!vun alkupuolen
lehinnamarraskuulaisten
cedercreutzin
aikanamaalaustaidekokoelma
Maala!stenesillepano
on vaihdellut
vuosiensaatossa.
Helsingin
sijaitsitaiteilijan
asunnossa
sekdHarluassa.NykydanosanSistilteoksistaon sekdmuseon
ja varastossa.
perusndyttelyssii
lahloinaostoinataivaihtoinataiteilijakollegoilta
Kotimaisten
taiteilijoiden
os!us koostu!Cedercre!tzin
sattumanvaraisesti
saamisiatdistd.Joukossaon muutama nlinsanotunkansallsromantlisen
jSlkikauden
ja VilhoSjostromin
tdite,mm.VaindHaimiildisen,
EmilDanielssonin
leokset.Septem-ryhmdn
jokaoli Cedercreutzin
maalareista
hyvdystevd.
eniteneli 24 tyduion VernerThomelia,
useitagrafiikanlehtid.Muitasuomalasia
My6sAlfredWilliamFinchilta
on muLrtama
oljymaalausja
YrjdOllila,
taiteilijoita
ovatUunoAlanko,HelmiBiese,AlvarCawen,RagnarEkelund,AxelHaartman,
EeroSnellman,
HannaRdnnberg,
LennartSegerstrele,
AnnaSnellman-Kaila,
JalmariRuokokoski,
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RobertZarastoja EricVasstromCedercrcutzia
taiteilijau€le kannustaneelta
AlbertEdelfeltifte
on
yksipiirros.
kokoelmassa
jaamistontaideteosten
lVuseontaidekokoelmiin
kuuluuEmilCedercreulzin
liseksiSatakuntalaisen
taiteenkokoelma.
Se on syntynytvdhitellen
museontoimintojen
mydti. Omanakokoelmanaan
se
mainitaan
ensikerran1992vuodentoimintakertomuksessa.
Satakuntalaisen
synty
taiteenkokoelman
juontaajuurensaharjavaltalaisaiheisten
ja harjavaltalaisten
maalausten
taiteilijoaden
tOidenostoista
jaltai
museonkokoelmiin
1980-luvulla.
Siftemmin
taiteilijoiden
ajatuslaajenisatakuntalaissyntyisten
ja vaikuttaneiden
Satakunnassa
asuneiden
tarteiljoiden
teostenhankintaan
museonkokoelmiin.
Hankinnat
tapahtuivat
lahjoinatai ostoina.Ostoihn museollaei olejuur ol[]t varoja muttaEmil
Cedercreutzin
seetioon tukenutsatakuntalaisen
taiteenla museonprofiin nostoaostamala museossa
pidetyistd
joitakinteoksiamuseonkokoelmrin.
satakuntalaisten
taiteilijase!rojen
nayttelyistii
l\4erkitdven
lisenSatakuntalaisen
kartuttamiseen
rehtoriPertti
taiteenkokoelman
antoiPorintaidekoulun
joka lahjoittiuseiltakoulunsa
Ala-Outinen,
oppilainaolleiltataiteilijoilta
ostamiaan
taideteoksia
jonkakokoelmasisat:iaon IntoLinturinretrospektiivinen
kokoelmaan.
Toinenmerkittave
kokonaisuus,
jonkaIntoLinturinperikunta
kokoelma,
taiteilijan
mukaisesti
lahjoittikokoelmaan.
toivomuksen
periaatteella,
Kokoelmaan
on pyydettylahjoituksia
mydssuoGantaiteilijoilta
ettz,he lahjoitiaisivat
jonkin
joilla
kokoelmaan
sellaisen
taideteoksen
tai useampaa, he haluaisivat
omanvalintansa
mukaisesti
tullajelkimaailmalle
talletetuiksi.
siluettineytlely
Nayttelyon katsausEmi Cedercreltzin
siluettituotantoon
N5yttey esitteleeCedercreutzin
siluettituotannon
laps!udenaikaisesta
siluetistahenenmydhempddn
tuotantoonsa
valottaensamalla
taiteilijan
erilaisialeikkaustekniikoita
sekaaihepiireje.
Maahengentemppeli
peepainoon EmilCedercreutzin
Kokoelman
keraamassai
kulftuurihisto.iallisessa
esinekokonaisuudessa,
joka hanenomiensanojensa
ylistyslaulu
mukaantuliolla: ... maanviljelyksen
alkusoitto,
maan,auringon
ja ihmisenyhteistyolle.Kokoelmaan
kuuluunoin2000esinettajaneovatpdaosinsatakuntalaisia
maaseudun
entisaikojen
elemenmenoon
liittyviiiesineit:i1750-luvulta
1950-luvulle.
Esrneistiin
aikarajana
on maatalouden
koneellistuminen.
Ndytteillepano
mukaileealkuperdisen
lVaahengen
temppelin
ajatustatuodenesilleSatakunnan
maaseudun
elemaaja e inkeinojayksftaisinetyoprosesseineen:
kalastus,peltotyotruokatalous,
kulkuja kuljetusvelineet,
ja
huonekalut,
miestentydt,liikkuminen matkustaminen,
kodintekstiilit,
valaistusvSlineet,
kodinaskareetjakAstydlSstenesineistd.
Netftelypinta-ala
on noin1000m2.
Cedercreutzin
sanoinnayftelyn
tavoiteenaon oll!t, ett;ikavijekohtaisimuseossaesiisienel5mdnja
aneruksen.
Kuva-a*isto
ja Harjavaltaan
Kuva-arkisto
on keskittynyt
kerdemean
EmilCedercreutziin
liittyviavabkuviaseka
ja negatiivia,
yli
yli 17
audiovisuaalista
mate aalia.Kuva-arkistoon
kuuluu 35 000luetteloitua
valokuvaa
ja
000diaa,kaitafilmeje,
videoita,eeninauhoja cd-levyje
Asiaki4a-a*isto
Asiakirja-a*isto
on keskittynyt
talleniamaan
Emi Cedercreutziin
liittyva2i
ainerstoamuseo-ja
Arkistoonon
kulttuudkeskuksen
toimintaan
kuuluvaasekahallinnollista
ettatoiminnallista
alneistoa.
my6skotiseutuarkistoaineistoa.
tallennettu
Rakennukseaja piha-alueen rakennelmal
EmilCedercreutzin
museonalueon pinta-alaltaan
23 540m'. Se kesittaineljasuurehkoa
rakennusta:
johonliinyykiinteiistialueen
IVlaahengen
uusin
taiteilijakoti
Harjula,alkuperainen
temppeli,
taidemuseo,
rakennuslvlaahengen
kuuluutalteilijakoti
Harjulan
temppeli.Lisaksimuseokokonaisuuteen
piharakennukset.

t7

ja suunnttelema
Harlulaon EmilCedercreutzin
rakennuttama
taiteiijakoti.Se valmistuiv '1914.Pintaala on 465 m2,josta emmrntiimLrseonaytte
ytilaaon 284 m., lammintavahtimestaf
n keytdss:iollutta
joka on nyi varastotilana.
asuintilaa
50 m'?,
Kylmeiivarastotilaa
on 131m,.
HafjulansuunnitteluLrn
Cedercreutz
el kayft?inyt
arkkitehtid,
vaans!unnittelikaikenitse.Rakennuksen
rungonmuodostaa
jokaon siirretty
Harlavallan
Simulantalonvanhapafit!patyyppinen
talonpoikaistalo,
Harjavallan
pesepallokeskustasta,
laheltanykyistaHonkalanurheilukesk!ksen
tai luistinrata-aluetta.
Pdarakennukseen
on listjttySimulannaapurista,
LapiLan
talonpihastasiirrettyluhti,johonon tehtykeittio
ja parimakuuhuonetta
ja
Rivinpltkalleitaisivulle
on rakennettu
matalaalunpefinkevytrakenteinen
lemmiftamatdn,
eteishallijaetelepeAtyyn
tehty!loke, puuliiteri.
Mydsrakenn!ksenpohjoispdadyssd
on
uloke,jossaon raputylekertaan.
ja sielldon vtisi
Rivion aikoinaankorotettu
tolsellakerroksella
ja lampOeristeita
kesdk5lttdista,
silsilmanlammityslaitteita
perekkein.
olevaavierash!onetta
Asuinrivisse
on mansardikatto,
kuntaasluhdissaon pednteinen
harjakattolaeteishallissa
ja liiterissd
ja rappuhuoneessa
mansardikattoon
rivinseiniinliittyvatpulpettikatot.
Kateaineena
oli aluksi
punaiseksimaalattu
pare,muttaluultavast1930-luvulla
Harlulasai peltikatteen.
pystylaudoituksella
ja saumatpeitetiymustillarimoilla.
Asuinrivinhirsiseinat
on vuorattuvalkotsella
julkisivunvuorauson katkaistuleveallA
Joenpuoleisen
vaakasuuntaisella
rappauskaistaleella,
samoin
luhdinseinetsiten,etteiLuhdln
solaosaaolevuorattu,vaanhirretovatjdaneetnakyviinja ne on
Punamullattu.
jugendinrakennustaitee
Harjulanarkkitehtuurissa
on naht5vissa
lisetpyrkimykset.
Rakennus
sulautuu
ympSrdivtrtrn
ja se on samallakettdnndllinen.
ma,semaan
KdytiinndLlisyyttd
edustavatsuorakaiteen
pohjaratkaisu,
joka minimoikulmatjanurkat,ja mansardikatojokamahdollisti
muotoinen
yiAkerran
tehokkaan
tilankaytdn.
[,,lydsikkunoiden
suhteellinen
kapeusja korkeus,niidenrunsausjasijoittetu
katsottiin
nimenomaan
sis!stuksenkannaltakiivtajnn6lliseksi.
koskatSllainen
ikkunaratkaisu
mahdollisti
joustavanhuonekalujen
sijoilleun.
jonkasaumat
Jugendinihanteina
pystysuora
olivatmaalaisrakenn
uksetja nistdomaksuttiin
Laudoitus,
on peitettyrimoinsekdva tys,joka "taiteellistettiin"
niin,ettdpohjaolivalkolnen,
rimatjokopunaisiatai
mustia.Pohjakerroksen
jakamallaseinanpystylaldoitus
kantavaamerkitystd
haluttiinkorostaa
vaakasuoralla
raDpauskaistaleella
kahteenosaan.Samailasaatiinhaluttuvastakohtaisuuksien
vaikutelma
kofostetuksi
kayttamalla
pinnaosissa.
er materiaaleja
eri suuntiinmenevisstj
Viimeisenkolmenkymmenen
vuodenaikanaHarjulanrakennuson tarvinnutykslttaisid
korjaustoimenpiteite:
1950-uvula rakennettu
te€ssi purettiinrakennukseen
kuulumattomana
la
paikattiin1972,yliikertaei ole koskaanollut
huonokuntoisena
1977,eteishallin
se nanlaudoitusta
avoinnayleisdllerakennuksen
heikonvelipohjan
takia,ulkokaitomaalattiin
1980-ja1990- lukujen
taitteessa.
Rakennusperuskorjattiin
!lkopuolelta1981:ulkoseinen lahojakohtiauusttiinja talo
maalattiin
alkuperdisin
vZirein.
pihapiiriin
ja rakennelmia,
Harjulan
pienempid
joistaosaonjo hAvinnyt.
on kuuunutloukko
rakennuksia
Seuraavassa
on eslteltyne
sauna,heinalato,
talli,maakellarituulimylly,
lipunmyyntikojut,
koirankoppi,
navettarakennus.
vinttikaivo
la Hweenkaivo.

ja maalattupunavalkoinen
Pdarakennuksen
tyyliinlaudoitettu
saunasilaitsi1920-luvulta
jostase siirrettiinnykyiselle
paikaleen,koskajokitormaalkor
vuoteen1942joentoyrdalld,
jalkeen.Saunassa
ja eteinen.uudenulkomaalin
lohkeillakoskienpatoamisen
oli ldylyhuone
saunasai 1976jauudenkaton1979.
Heinalato
Saunaavastap5:ite
on KOyliost6
siirrettyvanhaheinailato,lonka
EmilCedercfeutz
on
piiatybudoin
ja oveennaulankannoista
koristellut
kansallisromanttisin
muodostetuin
iljapitdessekarjaa
aihein,joitaon mydsCedercreutzin
sukuvaakunassa
Cedercreu2in
Harlulassa
1920-luvun
alkupuolelle
asti,latoolihein:jsuojana
Karjanpito
loppui1920luvun
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alkupuolella
kunCedercreutz
ostitalvlas!nnonHelslngistaHarjulaan
henottiasumaan
puuseppe
kiinteistdii
hoitamaan
llmariKuulanperheineen
1933.Harj!a ll tilanpeltoineen
Cedercreutz
myi 1934Harlavallan
sairaalalle,
koskaei enddtarvinnutkadanrehua
varten
peltoa 1970-luvulle
saakkalatoakdytettiin
mankelihuoneena,
nykyisinse toimrl
tarvlkevarastona
Talti
Kivestzi
rakennettu
191o-luvulta.
AlkuDeraisessa
tarkoituksessaan
tallion luultavasti
Deraisin
puolivdliin
se toimiaina 1920-luvun
1940saakka.Senjalkeensitakaybftiinjdehuoneena
ja se toimiinykyaanmuseokauppa
luvunloppuunasti.Talliperusko4attiin
Tallipuotina.
Maakellari
Tallinja asuinrivan
velisseon maakellari.
Tuulinylly
Hatulannurkassa
on sijainnut
ilmansiipie,la
se purettiin
1970-luvulla
tuulimylly
Lipunmwntikojut kairankoppi,navettarakennus
jalkeenjdrjestejiltd
Cedercreutz
ostiHarjavallassa
1935pidettyjen
laulujuhlien
kaksi
joista
pysiytti
lipunmyyntikojua, tolsenhan
linja-auton
odotuskopikseen
maantienposkeen
pziahen,
koivukujan
toisestatehtiinleikklmdkktalonmiehen
tyttareile
AgnesKuulalleLuhdin
jokaon havitetty
solanallaon ollutkoirankoppi
ennenvuotta1951.Piha-alueella
sijainnut
ja autotalli,
ja
perAlsin1910-luvulta.
navettarakennus
on luultavasti
Navetassa
oli tydkaluvaja
tuulimyilyn
alaosatdysinlahonneena
vuonna1976.Navettapurettiin1954
galleriaosien
taidemuseorakennuksen
laajennuksen
tielte.
Vinttikaivo, Hyveen kaivo
jostamuistonaon myllynkivi.
Pihapiirisse
on ollutvinttikaivo,
Kaivoon todennekdisesti
havitetty1956taidemuseota
rakennettiaessa,
koskasillointaidemuseon
takanastaatsevasla
kaivostaalettiinottaavestohtoihin
vette.Toinenkaivo,niinsanottuHyveenkaivo,sijaitsi
veistossalin
nurkalla.Cedercaeutz
suunnitteli
senkansirakenteet
ostamistaan
raysteskoristeraudoista
l93S.Nykyaenkaivosijaitseemuseon!lko-ovellekulkevan
puolella
kulkuvayEn
vasemmalla
AlkuperainenMaahengentemppeli
ja se on pinta-alaltaan
l\4aahengen
temppelion rakennettu
vuosina'19'16-1942
583 m'z.Alkuperdinen
IVlaahengen
temppelion ensimmeinen
varsinaisesti
museokeyfto0n
tehtyrakennusEmilCedercreutzin
museonalueella.KutenHarjulanrakentamisessa
EmilCedercreulz
toimltdmdnkinrakennuksen
teossa
eijuuriollut,metrimittaa
ei kdytettyeika
itsesekaarkkitehtind
ettt rakennusmestarina.
Piirustuksia
on kootlu
rakennukseen
tehtykahtatesmdlleen
samanaistaikkunaa.PdaosinrakennLrskompleksr
puretuista
vanhoistarakennuksista
materiaaleista.
l\4aahengen
temppelirakennettiin
osaosaltavuosien1916ja 1942valillasenmukaan,mitenkokoelmat
kaaduivat.
Erlosienrakentamisjdiestys
oli seuraava:
1916
1932
1935
1937

1938
1942

Ensimmeinenrakennus,peltokaluhuone
Torniosa
Kulkuneuvo-eliajokaluosasto
ja ateljeeneli pirtinja vaunuvajan
liittaminen;
Vakkaosasto
eli vaunu-osaston
EmilCedercreutz
museopirliksi,
rakensi
sisustinentisenateljeensa
ja sisustientisenvaunuvajan
vakkahuoneen
vaunu-jarekiosaston
museohuoneeksi
Paja-,nahkurinjapuusepdnverstasosasto
Laivaosasto

Maataloustuottajien
toimestaja osin
Maahengen
temppelinperuskolausaloitettiin1993Harjavallan
puretunvaunuvajan
rakennuttaminen
lvluseovi€ston
varoin.Vuonna2006aloitettiin
konservointitilan
paikalle.Uusienkonservointitrlojen
on tarkoitusvalmistua
syksylle2008
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Ateljeeja veistossali
Vuoteen1936saakkaEmilCedercreutz
tyoskentell
lvlaahengen
temppeln lehellai
sijainneessa
joka 1937liltettinMaahengen
ateljeessa,
temppelinrakennuskompleksiin
nin sanottuun
joutuitekemadnHarjulan
maalaispirttiosastona.
S!ufet velstoksensa,
kutenKyntaijit-ryhma,
Cedercreutz
jonkahenoll ostanutHarlulaneteishalli
lahistdlla
olleessaSuomensuulissa,
toimiCedercreutzin
veisiosgalleriana
vuoteenl 936.
Uusiateljeeja veistossalivalmistuivat
1936.Ateljeeon 97 m, ja veistossali
195m2.Suunnitelmat
uuden
ateljeenja veistosvaraston
Ekentamiseksl
kdynnistyivdt
1930luvunpuolivelissa.
HarjulaI tonttioli liian
pieni,jotenrakennusta
vartenoli hankittava
lisa:imaata.Naapurittalousneuvoksetar
IVIanta
Ylinenja
talousneuvos
KustaaYlinenLahjoittivat
20.4.1936
Cedercreutzille
kaistaleen
maataHarjulaI tontin
|alarIa.
ja suunnltelmat
Tulevanateljee-javeistosniiyttelyrakennuksen
piirustuksen
Cedefcreutz
tilasi
kokemekeleiselte
rakennusmestari
A. Eraseltd.Piirustuksen
mukainenrakennuso isitullutliiankalliiksi,
jotenCedercreutz
ja toimisen|akennusmestarina.
sovelsipiirustuksen
ajatukslatulevaanrakennukseen
jonkatoisessapiiassaoli
Rakennus
valmistui1936.Se on tilinen,rapaltup!lpettikattoinen
rakennus,
ja maalausten
tilava(97 m'z),korkeaja valoisaateljeejamatalahko
(195
halliveistoslen
nayttelytilana
m'z).Ateljeeoli Cedercfeutzin
kaytossakesdisinvuoteen1948niinkauankuinhanjaksoitydskennella.
Veistossalissa
hdnesittelipaitsiomlaveistoksiaan
mydskeraem*insamaala!skokoelmaa.
KunvastuuEmilCedercreutzin
kokoelmien
hoidostavuonna1971siirlyiHarjavallan
kauppalalle,
oli
ja ldmpoeristemdttOmren
peltikaton
tilanneveistoskokoelman
kohdallavaikea.Yksinkertaisen
setnten
ja sadtilojen
vuoksiveistokset
olivatolleetvuosikymmeni.i
alttiinavuodenaikojen
vaihteluille.
Tilanne
paranihieman1975,kun rakennukseen
tehtijnvalkatto,samassayhteydessd
uusittiinmyosvalaistusja
naytteillepano.
Uusiulkokatto
veistossa
iintehtiin1978.Ateljeehen
rakennettiin
1971yleisijnWc-tilat,
jotkapurettiin[Iaahengentemppelin
A-osanvalmistuttua
1977.
pefuskorjafiiin
Taidemuseon
ateljee-osa
1985ldmpimaksl
tilaksijasiihentehiiinvafastotiloja
entisten
yleisdnWo-tilojenpaikalle.
purettlin
Varastotilat
2000-uvulla.Vuosina1986,1987veistossalr
peruskodattiin
l;impimaksi
tilaksi
Tuulivlifisavup
ipunpadlaton levyseppa
ANi Klviojan
1956valmistama.
Taidemuseo
jotkakuvanveistajdn
jdlkeensiirettiin
Cedercreutzin
Helsingin
asunnonlaajatta dekokoelmat,
kuoleman
Ha4avaltaan,
taNitsivatasianmukaiset
neyftelytilat.
Hankettalaihtiviemdan
eteenpainEmil
CedercreuEin
sadti0ja kotiseutuyhdistys
HalulanKilta.Laajennusosa
ateLjee-ja
veistossalirakennuksen
yhteyteenvalmistui1956afkkitehtiToivo
Anttiansuunnitte
emanaja rakennusliike
Koskinen& pojat
rakentamana.
Rakennuttajana
oli EmilCedercreutzin
sdetid.
Alunperinlammintandyttelytilaa
oli yliikerroksen
kaks nSyttelyha
llia(=taide
hali, 175,5m,)ja
(92,5m,).1970-luvulla
alakerroksen
kaksindyttelyhuonetta
museontoiminnanvilkastuttua
alakerantilat
otettiinmuseokeyttdon.
Tilassatydskenteli
muunmuassamuseoapulainen.
Nytsielldsijaitsevat
kuvapienesineiden
ja tekstlilien
arkisto,kulttuurihistoriallisten
varasto.Pinta-ala
on 298 m2seka6ljyllatoimiva
jossanykyzien
lampokeskustila,
on ve stosvarasto
Ylakerraniso ndyttelyhalli
(135m,) otettiinvaihtuvien
ndyttetyjen
keltdon 1973.Stindse toimivuoden
'1977loppuunN4aahengen
pitoavarten
temppelin
A-osanvalmistumiseen
asti.Vaihtuvien
nayttelyjen
juuttikankaalla
sekAiso ettapikkuhalLi
koiattiin1973:seindtmaalattiin
valkoiseksi,
seinapinnat
tapetoitiin
ja maalattiin,
ikkunatpeitettiinliikkuvilla
seinelevyilla,
bftiaanpantiinNovenaneulehuopamatto
niiyttelyhallin
osaveliseinan
erottamasta
tiastatehiiinmuseonjohtajale
toimistohuone
Aikaisemmin
toimistohuoneessa
pienoismalli.
oliollutesildmuseon
uudenMaahengen
A-osanvalmistuttua
temppelin
ja diojen
huoneoli vuodet1978-1983museomestarin
toimistona.
ToimistootettiinkuvastLrdiokayttoon
kehystys-,
valokuvien
afkisiointija kuvienluettelointikltyttddn
1983.
palautettiin
juuttikankaallapaSllysteiy
lsonnSyttelyhallin
sisaseindpinnat
ruskeasevyislksi
ksija
parannettiin.
ikkunasein?in
levytpoistettiin
1984.Tuolloinmydslkkunoiden
ldmpderistyste
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Vuonna1977plkkuhall
(62m'z)kodattiin
yhteydessa
nykyiseen
(404 m,).Samassa
asuunsa
ha in
perdfteerotettiin
tekstiilivarastotilaksi
(21,60m,) Aikaisemmin
ha n peraosaa
oti kijytetty
toimistotydhuoneena.
Nykyaanvarastotoimirkotiseutuyhdistys
HarjulanKiltary:nomistaman
museokauppa
Tallipuodin
tuotevaTastona
UusiMaahengen
temppel
Maahengen
temppelin
uudisrakennusprojekti
on kasteltyLuvu
ssa4.3.ja 4.4.

5.2.Kokoelmienpaapaino
padpainoon Cedercreutzin
ja siluettituotannossa,
[,4!seonkokoelmien
ja n ihinI ittyen
klvanveistohdnenmuussa
elSmantyossSan.
Taidekokoelma
Taidekokoelma
sisaltaAEmilCedercreutzin
omantuotannon-jahanenjaizimistdnsa
laidekokoelmat,
Satakunta
aisentaiteenkokoelman
sekataidekokoelmaan
kartuntana
tulleetty6t HarjavalankaLlpungin
taidehankinnat
(KTH)eiv:itkuulumuseonkokoelmin, vaanku ttuurikesk!ksen
halintaania nlistdvastaa
kulttuLrritoimenjohtaja
Taidekokoelman
kartunnan
diariointilal!ettelointion kesken.

Sulkuihin
on merkltty
vimeisinnventaaronumerovuodeta200T.Kokoelmrinkuuluvatiaiteilijatlue
liitteeseen
3.
Exlibis (E. 342.)
Kokoelmaan
on tallennettu
sekasatakuntala
stentekjoidenettesatakuntalaisille
henkilolle omistettLlia
kirjanomistajamerkkejd
JulisteU. 505)
jarlestettyjen
Kokoelma
ju isteita.
sisdtee sekzimuseollaettaHarjavallassa
tapahtum
enla neyttelyiden
NaidenlLseksi
kokoelmasisaltaaniidenmuseoneyftely
denj! isteita,joissamuseomme
kokoelmat
ovat
oleetesilla.
Maalaus,piiros, grafiikka(M. 685)
ja hainen
jeamistdnsa
jossa
Kokoelma
sisaltdaErnilCedercreutz
n omantuotannon
ta dekokoelmat,
merkrttavAnd
ysteven
kokonalsuutena
Cedercreutzin
VernerThomentoita.Kokoelma
sisaltaamyos
Satakuntalaisen
pi rustuksisiaHarlavalan
taiteenkokoelman
sekaotoksenharjavaltalaisten
koululaisten
lukionlll luokan
oppilaiden
puutaloja:
tyot1979,Harjavallan
vanhoja
Harjavallan
nuorisolautakunnan
kuvataidekerho
1981,erilaisia
aiheita;
Vinnarin
kuvaiaidekerhon
lapset1979-1980,
erilasiaalheita
Lisdksi
kokoelmaan
kuuuu PerttiAaOutisen
lahloittama
kokonalsu!s
Lasten
ta de.(Ks.5.1.
Taidemuseo
/ Taidehallija
maaauskokoe
ma).
(P. 12)
Painakuva
KokoelmasisSltiiaEmilCedercreutzin
hankkimien
taiteililoden panokr.rvat.
Siluetti(5.1493)
paapano on EmllCedefcreutzin
ja muunmuassamerkittevasse
Kokoelman
slluefiituotannossa
Kalevala-sarjassa.
Kokoemaankuuluumyossekasuomalaisten
ettau komaalastenslluettitaiteilljoiden
Lahjoituksena
tulleta tdltd,kutenk inalasen paperinleikkaustaiteen
mestarikdsityoldisen
ZhangHgewin
ko!l!kunnantyot.Osa lahjoltuksina
tulleistasuomalaisten
s luettitaiteilijo
dentoistaon luettelomatta
Yksiluetteloimattomista
kokonaisuuksista
on Eerol\4annisen
laaias luettikokoelma.
Siuetestaotetut
valokopiokuvat
hakukodistona
sijaitsevat
studiossa.
Veistos,rcliefi, mitali (V. 765)
paepainoon Emi Cedercreutzin
Kokoelman
(V. 1 654).Kokoeima
veistostuotannossa
sisataa myos
ja ystaivan
Cedercreutzin
aikalaisklvanveistejien
tuotanioa.Naisteenitenon Cedefcreutzrn
opettajan
ViktorlValmberoin
tuotantoa
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Kultlu urih istodalIinen kokoelma
Kulttuurihistoriallinen
kokoelmakdsttadsaetyleiskulttu!ria
valaisevan
Harjulankoti-rtaimlston,
maaseutukulttuuriin
liittyvanMaahengen
temppeLin
kokoelman
sekdvaunu-ja ajokalukokoeLman.
paikallishistoriaan
(H.)seke
Kokoelmaan
kuuluumyosHarjavallan
liittyvaHarjavalta-kokoelma
postikorttikokoelma
(PK.).Paikallishistorialista-aineistoa
on kartutettu
sekayksityisiltd
,hmisilUsaaduin
lahjoituksin
ete ker6ystempauksen
Kotienkatkoistet!rvin vuonna1977 Osa kartuntana
tulleista
esineist6stA
Kokoelman
tdydentaaMaahengen
temppelinneyttelya.
kartunnan
diariointijaluettelointi
on
KesKen.
(PK.)sisaltaaCedercreutzin
Postikorttikokoelma
kuvitetutldhinn6siluetti-javeistosaiheiset
tuotannosta
kortit,Cedercreutzin
itsensasaamatniinsanotutjeamistdssA
obvat kortit,HarjulanKillantuottamat
kortit,Harjavalta-aiheiset
kortitsekdlahjoituksena
tulleetpostkortit.Postikorttikokoelma
on tallennettu
arkistokokoelrnaan
sekdslgnumilaPK.ettdA
Tekstiilift. 1674)
jaamistonettakartuntana
Kokoelma
sisalteasekaEmilCedercreutzin
tulleettekstiilit,kutenHarjavallasta
Kotienketkoistekeru!hankkeen
tekstiilit.
Cedercreutzin
kerdamd69 ryijynkokoelmaon ainutlaatuinen
kokonaisuus.
Jeemistdon
kuuluvattekstiilit
ovatodeosinsekasisustusteksiiileie
ettevaatteita.
Av-m ateriaaIi koko eIma
Kokoelma
kereamaan
on keskittynyt
Cedercreutzin
elamatnja eldmentydhOn
sekaHarjavallan
paikallishistoriaan
littyvdda neistoa.Kokoelmasisaldaseuraavat
aineistolva okuvatjanegatiivit
ja videot,kartat,kuvalaatat,
diapositiivit,
kaitafilmit
aaninauhat,
CD:tja DVDI.
Av-materiaalikokoelman
kartunnan
diariointijaluettelointion
kesken.Osaaineistosta
srjaitsee
johtuentilanja tydvoimanpuutteesta.
paikoissa
satunnaisissa
Aineistotarvitseekokonaisuudessaan
paivityksen
ja - olosuhteiden
osalta.Tall,jhetkelld
niinsellonnan,luetteloinnin
kuinseilytysmateriaalien
jarjestelyseketilojensiistiminen.
yksi
on mahdollista
vainjoiltaosinaineistonuudelleen
Tulevaisuuden
suurimmista
haasteista
tulleeolemaanaineiston
digitoiminen.
Valokuvista
valokuvatovatsaaneetpaenumeron.
Muuten
ainoastaan
kehystetyt
Harjulassa
sijaitsevat
valokuvat
on merkittyainoastaan
lajikirlaan
VK. Huomattavan
osanndistevaloklvistamuodostaa
ja - diat.
kokoelmakuvat
Kokoelman
siseltdon luetteloitu
Deiioiirteissadn
liitteessd
3.
Arkistokokoalma
pdapainoon EmilCedercreutzin
Kokoelman
AinaLahbenojanCedercrcutzin
arkistojddmistosse,
koskevassa
EmilCedercreutzin
museo-jakulttuurakeskuksen
arkistojeamistdssa
sekaCedercreutziaja
lehtileikearkistossa
koskevalehtileikearkisto
on koottu
toimintaakoskevassa
Cedercreutzia
kuuluumydsmuseo-iakulttuurikeskuksen
aikajerjestyksessa
1899-1950-luvullesaakka.Kokoelmaan
ja kokoelmiin
paikallishistoriallrsta
ainelstoa
sekd
toimintaan
liittyveaalneistoa,
Harjavallan
satakuntalaisia
taiteilijoita
koskevaaa neistoa.
ja
Asiakirja-aineiston
Kokoarkistoaineisto
tarvitseepikarsen
seulonnan
arkistointion
satunnaista.
Aineistoon
signumilla
A sekekartuntanumero.
uudelleenjarjestelyn.
Osaarkisto-aineistosta
on luefteloitu
jotkasijaitsevat
mappienkoonmukaisena
kolmenasarjana
sijoitettumappeihin,
arkistohyllyilla
juoksevasti
F1
numeroituina.
EsimerkiksiQ
1 (Qvarto-kokoinen
kansionumeroyhdestaeteenpSin),
(Foliokokoinen
kansionumeroyhdestiieteenpain)jaK 1 (A4 kokoinenkansionumeroyhdesta
mukaisesti.
eteenpdin).
Kansioaineistosta
on hakukorttijoko
henkilo-,yhdistystai aineistonimen
jotka
vuodenaikana
Arkistonaineistosta
on luettelot,
eivatoleajantasalla.Viimeisenviidentoista
ja tehtykansionhakukodti.
laitettukansioihin
aineistoaon ainoastaan
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ja -kohteet
5.3. Kartuntaperiaatteet
Kokoelmien
kadunnanlehtokohtana
on EmilCedercrcutzin
elamentyd.
IVluseon
kokoelmiin
tallennetaan
EmilCedercreuZin
henkil6hstoriaanja haneneldmantydhdnsa
liittyviiaaineistoa.
Cedercreutzin
yhdistavind
eBmentydohjaamydskokoelmien
kart!ntaa.Kokoelmia
kdsitteina
ovatEmilCedercreutz
sekeSabkunta.
puitteissa
Paaasiallisin
kaduntatapa
on lahjoitukset.
Taloudellisten
resurssien
Emil
on tehtytaideostoja
ja Cedercreutzin
Cedercreutzin
sadtdnrahoituksella
Satakuntalaisen
taiteenkokoelmaan
taidekokoelman
kartuttamiseksi
Museollalahjoituksen
vastaanottamisesta
tai ostostatekeepaebksen
johtaja.
tietystdkokoelmasta
vastuussa
olevamuseaalisen
koulutuksen
saanuthenkil6sekdlaitoksen
l\4uuteivattee paebksiaesineiden
vastaanottamisesta.
ja arkistoidaan.
perustelut
Kokoelmaesjneiden
hankintapeetdsten
tiedostetaan,
kirjataan
Jokaisen
yhteydessa
perusteista
jonka
lahjoituksen
tai oston
tehdeenvastaanottamisen
kirjallinen
selvitys,
(pe5toksen
lahjoituksen
vastaanottaja
tekije)laatiijaallekirjoittaa.
Hankintapiteapystyeperustelemaan
kartuntaperjaatteella.
Muitaperusteita
eiole olemassa.Hankintaperusteluja
seily€taanarkistossa
- kansiossa.
olevassaHankintaperustelut
jos
Aineistoaei otetavastaan,
. esineenvastaanottoa
er pystytAperustelemaan
kartuntapeaatieella.
. esineelleei o e olemassatai jerjeslettavissd
valittomasti
asianmukaista
seilytystilaa
. esineentaustastajaalkuperastd
ei ole riittavestitietoja.
. esineenlahjoittamiseen
liittyyehtoja.
Kokoelmien
vastuuhenkildt:
. Taidekokoelma.
museonjohtaja
. Kulttuurihistoriallinen
kokoelma,
museoamanuenssi
Tekstiilikokoelma,
tekstiilikonservaattori
. Av-materiaalikokoelma,valokuva-arkistonhoitaja
. Asiakirja-arkisto,
(talvi2008)
tdllahetkellaei vastuuhenkibe
Taidekokoelma

Exlibns
E.)

jatketaan.
Kokoelman
keradmista
Juliste U )
julistelta.
Kokoelmaan
talletetaan
museotoimintaan
tapahtumien
la sitesivuavien
Maalaus,piirros,grcfiikka(M.)
jdamistdntaideseiVtetaen
EmilCedercreutzin
omanakokonaisuutena.
Satakuntalaisen
taiteen
kokoelmaan
ov tednkeraiemeen
teoksia.
jaamistossd
saadutpainokuvat.
Cedercreutzin
olleetsiluettikuvat
tai muutoinsatunnaisesti
Si/ueft,(S.)
ja ulkomaalaisten
EmilCedercreuEin
siluettejakerJtienedelleen,kulenmyosmuidensuomalaisten
siluettitaiteilijoiden
toit5.
Veistos,reliefi,mitali (v )
Kokoelmien
hoidossajakartunnassa
tulee
EmilCedeacreutzin
veistoksia
otetaanharkitustivastaan.
(liite4.).Tarkoituksena
veistosten
ei ole keratakaikkiaCedercreutzin
hyddyntaa
arvoluokitusta
veistoksia
museoon,
vaanainoastaan
tietojaniiste.
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Kultlu urih istori alIinen kokoelma
Maahengen tem ppelin kokoelma
pyritednvii ttamadn.EsineistoZi
Kokoelman
kafdumista
kerata:lnvainsiltaos n kuinne teydentZivet
perusntiyttelysse
olevaaesineistoaEsmerklkssuuta n, rai;talinja nahkurinty6pajanesineistdtarvitsee
t5ydennysta.
Kokoelmaan
er myoskadnkeriitaipaikailshistoalistaaineistoa(H.)ellelse t5ydenna
N,laahengen
temppeln pefusn:iyttelya
Hadulan
iaide-ja kulttuurihistorallnen
yhtenZiisena
esineisto
sd lytet5an
sisustuskokona
sultena
Varastossa
olevaaHarjulanja Helsingin
kodin rtaimlstoa
hyodynnet:iain
tutkimus-ja
neyttelytoimrnnassa.
lrtairnistoon
e oietavastaanuuttaesineistozi,
e lei se liitvolennaisesti
Emil
Cedercreutzln
elemaein.
Av-materiaali kokoelma
ja Harjavallan
Kokoemaantalletetaan
paikallishistoriaan
EmI Cedercreutziin
liittyvaaraine
stoa
Arkistokokoelma
Arkistoon
talletetaan
Emi Cedercreutziin
Liittyvee
a neistoasekemuseontoimintaan
littyvaahalinnollista
ettato minnallista
aineistoaHarjavalanpaikallishistoriaan
iittyvai
aineistopyrtitanohjaamaan
kotiseutuarkistoon
tai Satakunta-Arkistoon

5.4.Arvoluokitus
ja senkehittamisen
ANoluokitus
toimlikokoemahallinnan
aplvalneene.
Tdlldhetkella
se ohjaa
ja kokoelmista
poistoa,ja se matarttelee
aineistonkartuntaa
digitoitavan
aineiston
tZirkeysj5rjestyksen
Veisloksile ja valumuoteile
on omaarvoluokituksensa
(liite4.).Ve stoskokoelmasta
Cedercreutzin
verstostuotanto
on uokiteltukolmeenarvoluokkaan
Eu-rahoitte
senkonservontipfojekt
n yhteydessa
2041-2404.
Arvoluoktuksenavullameziritellaian
aineistonmuseaalinen
aNo suhteessakaduntapolrtiikkaan
Aineistonmuseaainenarvoluokitellaan
sentArkeyden,
kunnonla si hen iittyvienkontekstitietojen
perusteela Jokaisessa
arvoluokassa
on muutamakrteeri Kriteereibvoidaantarkentaakunniiden
jossasilL;jon paraskrlteeri.
toimivuus
todetaankaytannon
tyossa.Aineistosaasenarvoluokan,
jos esineeseen
Esimerkiks,
yks
sopiiuseita
arvoluokan
2 krteereitaja kriteeriuokassa
1, saaesine
arvoluokan
1.
Luokka1
.
.
.
.

Cedercreutzin
kedamata hanelle
kuuunutesinetai haneen
littyvaaineisto.
Cedercreutzin
elSessei
kokoelmin otetuiesineet.
joidentaustaja vaiheettiedetazin
Hyvaikuntoinen
esineja aineisto,
meko hyvin.Tallaisen
esineentai ainestonon oltavakirkeamuseonkokoelmien
kannalta
ja jokaon tdrkeamuseonkokoem en kannalta
Esine,jokaon ainoakappalekokoelmissa
ja
Esinetaia neisto,
harvinainen
on
sita
e olemuissa
museoissa.
loka
jos se e o e tefkea
Lahjoituslapauksissa
ainestopyritaan
ohlaamaan
muhinmuseoihln
omankokoelman
kannalta.

Luokka2:
.
.
.
.

Esine,joka on kohtalaisessa
kunnossa
konservoimaan
tai se pystytaan
Telaisenes neen
on taydennettaive
hyvinkokoem a
ja misti esineon saatu.Tallaisen
Esne,jostaonloitakintaustatetojakutenmillorn
esineenon tajydennettdva
hyvinkokoelmia.
(esim.tietyntyyppnenrukki),
Esinelokaeioleainoakappale
kokoelmissa
vaikkase
ja tiiydentaisi
rnuulenolsl hyvasszi
kunnossa
hyvjnkokoelmaa.
jokaei oleCedercreutzin
ja se ei oleolennainen
Esine,
aikanaotettukokoelmiin
kokoelmien
kannalta
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Luokka3:
Kolmannen
luokanesineetvoidaanpoisiaakokoelmista
tai siirtai opetuskokoelmaan,
muita
paebs pitaaperustella
poistetusta
kirjallisestija
arkistoida
esineesteotetunvalokuvan
kanssa.
. Huonokuntoiset
esineet,joiiaeiendd pystytai kannatakonservoida.
. Esineet,
taustasta
museonkokoelmien
ei oletietoa,eivatkane ole olennaisia
ioiden
kannalta.
. Esineetjoitaon moniavastaaviakokoelmissa
(esim.lestit),eivetkene oleolennaisia
museonkokoelmren
kannalta
Keyttdkokoelma:
Esinevoidaanpoistaakdyttdkokoelmasta
ilmanerillistaperusteluaKayttdkokoelma
on
jne. kaytetteva
opetuksessa,
rekvisiittana
kokoelma.Esineitaei luetteloida
varsinaisiksi
museoesine
iksija ne voidaanpoistaakokoelmista
ilmanperusteluja
. Esinetyyppi,
museokokoelmassa
useampia
vastaaviajajoka eiole
ioitaon vaGinaisessa
muutenkaan
erityisenhyvekuntoinen
eikeharvinainen.
. Konservointikelvotonesine.
. Esine,iostaei oletaustatietoja
ja jokaei muutenkaan
oleerityisenharvinainen.

5.5. PoistoDeriaatteet
EmilCedercreutzin
seeti6nja Harjavallan
kaup!nginvelinenhallintasopimus
kieltdijkokoelmiin
kuuluvien
esineidenmyynnin,
vaihdonlaisiirronpoismuseonalueelta.Hallintasopimukseen
kilattu
jddmistd,i,
jalkeista
madrayson tulkittukoskevan
vainEmilCedercreutzin
eikahdnenkuolemansa
kokoelmien
kaduntaa.Neinollenesimerkiksi
aNoluokkaan
3. ja kayttokokoelmaan
kuuluviaesineitasaa
poistaakokoelmista,
muttaniitaeisaa myydd.
pohjanatoimiiesineiden
paitsiveistoksilleja
Poistop&ttdksen
arvoluokitus,
valumuoteille
on oma
poistoperiaafteensa
luokatuksensaja
(liite4.). Ennenpoistop,iatdksen
tayEntddnpanoa
esineeseen
ja niitetube noudattaa.
liittyvatehdottuleetarkistaa
Poistopeetdksen
tekeekokoelmasta
vastaava
johtaja,jokaesitteleepeetoksen
henkiloja sen hyvdksyylaitoksen
kulttuurilautakunnalle
poistonkirjallisestija
hyv6ksyttaveksi.
poistoon
Poistopaiitiiksen
tehnythenkiloperustelee
dokumentoi
liittyvettoimenpiteet.
PoistopaSt6ksie
sijaitsevassa
Poistot- kansiossa.
sdilyteta6n
asiaki4a-arkistossa
palauttamalla
Esinevoidaanpoistaapysyvastkokoelmista
lahjoittamalla,
siirtiimella,
vaihtamalla,
tai
tuhoamalla.
Poistettavaa
esinett?i
ei saakuitenkaan
myyda.Ensisijaisesti
esinettatuleetarjotatoiselle
museolle.
ja esinelajinumeroa
Poistettavan
esineenpdanumeroa
ei tulepoistaakokoemisla,vaantehdeao.
ja Renkiinmerkintaesineenpoistosta.
luetteloihin
Yeistokset
ja 3. luokanveistoksetjoitaeiole tarpeenseilyftaa,
Rikkineiset
valumuotit
voidaanpoistaakokoelmista
ja 3.luokanveistosten
ja
poistoperustellaan
Rikkindisten
valumuottien
tapauskohtaisesti
jotka
poistetaan
dok!mentoidaan
museossa.
Tydt,
kokoelmista,
ovatkoruattavissa,
koskal.luokan
kappaleista
saadaanuudetjaparemmat
valumuotit.
Samapoistoperiaate
koskee3.luokanveistoksia.
ja toisiakappaleita
Jaljellejad katlavakokoelma
veistosten
sekekaikkine uniikiija
ensammAisia
rikkonaiset
valumuotit.
ioistaeiole olemassamuutadokumenttia.
Valokuvat
Kokoelmista
voidaanpoistaakuvia,jotkaeivatliityCedercreutziin
tai Harjavallan
histoiaanolennaisella
ja jotkaeivaitole pereisin
tavalla.Kokoelmista
voidaanpoistaakuvia,joistaeiole taustietoja
jdamistdstS.
Cedercreulzin
Kaupungin
kuvakokoelma
on tallennettu
melkohuonolaatuisina
reprokuvina.
jotenvastaavatreprotvoidaanpoistaa.
Samojakuviaon saatumuseoonmydsalkuperAisina,
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Asiaki4at
Kokoelmasta
voidaanpoistaakaftuntaperiaatteeseen
kuulumatonta
aineistoaPoistettava
aineistotulee
pedtearkistoon.
sildaeasianomaiseen
yksityisetkeskusarkistot
Suosteltavaafkstolaovatasianomaiset
maakLrntaarkistot,eraetmuulerikoisarkistot
tai sellaisetkotiseutuarklstot
ioissaon asianmukaiset
ja tutkijatilat
sailytystilat,
rliftavdsti
henklldkuntaa
kopiointimahdo
lisuuksineen.

6. KIRJASTO
Kirjasto
tormiipdaasiassa
museon
toiminnallsena
kasikilastona,
Emil
lohonontalennettuna
Cedercreutzin
mittavakirjastojeemistd.
Cedercreutzin
kirjastojaamiston
luetteloija jdrjesti1973-1974
Juha-Veikko
Mikkola.JAemistdn
uskonnollisesta
osastal\rarjatta
Ku malatekiopinneytetydne
luettelon
1960-luvulla.
Cedefcreutzin
kirjastonvanhmmastaosastaniinsanotunKondarHeleniuksen
kirioistaFK
EilaRamOlaaUbibliografian
1988.

7. KOKOELMIEN
KEHITTAMINEN
Lahtu evaisuuden
keskeisimmat
(tutkimus-,
haasteetlittyvetkokoelmien
saiyvyydenja kaytett.tvyyden
y ja opetuskayton)
naiytte
kehittamseenja parantam
seen.TzimZi
edellytta;er neisiStolmenpileiia:
* Sa lyvyysja varasto-o
os!hteidenpa€ntaminen
Harjulantekstilienkonservointlja
restaurointi.
Harlulanmuuni.taimiston
ja
kuntokano
tusja konservointIVlaala!skokoelman
kuntokartoitus
konservornt.
ytilat
" Naiytte
HarjuianLuhtiosan
huoneden palauttaminen
Emi Cedercreutzin
aikaiseen
perusndyttelyn
as!un Taidehallen
uusiminen.
EmilCedercfeulzrn
edmdnkertandyttelyn
tekeminen.
IVlaahengen
temppeln perusnAyttelyn
lo00uunsaattam
nen/ uusrminen.
'Asiakirja-arkisto
j:irjestely
ja
Aslakirjolen
seulonta,luettelointuudelleen
arkslontisuunnitelman
tekeminen.
Kotiseutu-arkistokvsvmvksen
ratkaiseminen
* Valokuvaarkisto
jdrjestely
ja seuonta luettelointisuunnitelman
Aineiston
tekemlnen,
ja konservointi.
paiivifterninen
Uetokantaan
siideminen,
saiilytysmateriaalien
'Kasiklrjasto
- ja ohjeistus.
A neistonjarjestelyjaseulontatallennussuunnitelma
Kirjaston
liiMminen
osaksiSatakunnan
maakuntakilaston
tietokantaa.
t SaavutettavuLrs
Museonsaavutettavuutta
iulisioarantaakaikiltaosa-alueiltaan
Kilreellisimp
naiosa alueinaovatmuseonfyysisenja ymmdrt:;mlseen
I iftyva
saavutettavuuden
kehittaminen.
Yleisdlle
avoinna
olevissa
tilolssa
tulsiolla
ja tuNallinen
ja kynnyksiin
helppo
iikkua,
kutenportaisiin
luiskat.
ja nidenv.ilittSmaanformaatiota
yidenymmartamiste
Perusneyhe
tulisi
ja henki0llLe,
joil a ei oleaikaisempaa
selkeyttait
er laisillekohderyhmille
tietoa
aiheestaKokoeLmien
digitointi
arvoluokitusten
mukaisesti.
' lVuseo4
I saamrnen
tJrnettavJuden
Julkaisulen
tuottaminen
kokoemista
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8. ESINEPROSESSIT
8.1.Esineenluovutusmuseolle
1

joko puhehmitse,
Esineenluovuttala
ottaayhieyttamuseoon
siihkdpostitse
ta tulemallapaikan
paAlie
Hdnetneuvotaan
kokoelmasta
vastaavan
henkil0ntai hedanestyessalaitoksen
johtajanuokse.
ja kirjolttaayloses neeseenlittyvdt
Kokoelmavastaava
haastattelee
aineistonluovuttajaa
ja
tiedot.Paetdksen
esineenvastaanottamisesta
hdnperustelee
kartuntaperiaatteella
kirjoittaa
s itii mydhemmin
kirjalisense vilyksen.Sevtyksetsa lytet.ien
Luovutussopim!ksen
liitteene.
IVIkdlilahloitustieduste
u ssanouseetarvenehdaieslneluonnossa,
sovitaan
luovuttajan
kanssajarjesteyiste.
Huonokuntoisten
es neidenvastaanottamisesta
keskustellaan
mvoskonservaaltorin
Kanssa
Yleensdpe5tdsesineenvastaanottamisesta
voidaantehdahet.

2

Esineen
luovutustapana
onjokolahjoitus,
ostotaideponointi.
Luovutuksesta
aadtaank rjalinenLuovutussopimus
( ite 5 ) kahtenakappaleena
siten,ette
ja toisenvastaanottaja.
toisensaaluovuttala
Lahloitukseen
ei iitetemitaanehtoja,vaanes neenkaikk oikeudens irtyvit
museote
Aineistonluovutuksesta
tehdeain
merkinnait
luetteloihin:
lahjottaja-ja
seuraaviin
lahjoitusluettelo.
Tamanjalkeenmerkintatuleeiehdamy0slahjoittajakortistoon
MlseollejeevdLuovutussop
mussiirreftSan
asiakrja-arkstossasijaitsevaan
Lahioituksetkansioon.
yhteydessa
Luovutuksen
esineeseeniittyvistA
kontekstitedoistakirloitetaan
(liiie6 )
Kuvausomakkeeseen
Kuvauslomake
iitetSain
esineenyhteyteen.
Tiedotes neensijainnista
saadaanmyohemmin
arkistossa
s jaitsevasta
Lahloitus
uettelosta.

3

N4ikali
kokoelmasta
vastaavalla
henkilola el ole mahdollsuutta
ottaaes neitSvastaanta
pajatetaiAn
lahjoituksen
tehnythenkiojettaaesineenmuseoLle
tapaamatta
kokoelmavastaavaa,
yhteystedottu ee ottaatalteen.
ahjoit!ksenkokoelmlin
ottamsesb jalkik:ileen.
Lahjoittajan
l\ryoseslneostoista
vastaakokoelmavastaava
kuitenkinsiten,ett5lopullsenpdatdksen
johtaja
asiastatekeelaitoksen

8.2.Diariointi
Saapuvaainestosaa kanta e i pSaik
rjaluettelosta
Iuoksevaan! merontianoudattaen
inventaarionumeron
(KK) Paiekirlanumeron
lis:iksainesto saani n sanotuista
k:iyitoluettelo
staeli
juoksevaanumerointanoudattaen:
lajllLretteloista
lajinumeron
kL/lttuurihisto
al|rset-, taide-,AV-aineistoja arkistollettelotNtidenlisdkslsaapuvasta
aineistosta
on tehtymerkintaseuraaviin
luetteolhin:
lahloitaja-.lah.orlusvapaakorttrlue
elo,l_rr
Ja

8.3.Luettelointi
Eslnetiedot
on luefielotu manuaalisesti
1970-luvufta
lehtleneritvsilnluetteoihinia kortistoihin.
Museon
luettelointi-ja
kortistointildlestelme
on vuodelta1976.Veistosta maalauskokoeimatiedot
a
osa
I
ja kirjastom
valokuvaateriaalista
tal ennettiin1990- luvula t etokon
eelledBaseluettelolntisovel
utukseen.Digitodun aineistonkijyttoosoittautui
ongelmall
seksiu!den
Uetohallinhjarjestelm.tn
myotd.A neistoaei voidamydsk5an
tu ostaa.Digitoituaineistoon
varmu!skopioitu
levykkeille
ja laliluetteloihin
Luettelointitiedot
on merkitrypaakirjaLuetteloiden
lsaksiesinetiedot
on merkitty
perustuukultiu!rihistorial
seuraaviin
kortistoih
n: kanta-,laj-,ja hakukortteihin.
Hakukodliluokitus
isen
ainelstonluokitus- Outlineof CulturalMaterias i5riestelmaain
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Talvella2007museoottikeyftoonsa
SuomenmaataLousmuseo
Sarkanylapitemen
luettelointLj5rjestelmain
Rengin.Sithkdiseen
luetteo ntiinsiirtymnenaiheuttmuutoksla
luetteloinnissa:
esinelietoja
ei eneakirlataajl-la pAakortteih
n. Rengistatulostettava
raporittuosiekorvaakortistot.
Il/[]utenkokoelmiin
k rjaaminen
noudattaa
vanhaakaytdnto5.
Piiakirjaan
merkitean
esineenperustiedot
ja viitteetmuihindokumenttimuotoihin.
Lajiluetteloihin
kirjataanniinikeenesineenperustiedot.
Hakukortisto
on yhAkaytosse(huom.tekstilt kirjattupdauetteloon,
haku-jalajikortistoon
muttaei
lajiluetteloon.)
Kokoelmien
(ks 5 4 ) Kokoelmat
digitointia
ohjaaainestonarvoluokitus
onjaettuko meeneritaseen
perusteella
digitointiluokkaan
(liiie
arvoluokituksen
7 ) Luokatmaeritte
evetaineistond gitonnin
tdrkeyden.
Tarkeysl!okkaan
I kuuuvataineistotdigitoidaan
mmalsena
ens
resurssien
sallinlissa
puitteissa.
Veistosten
(iite 4 ). Kokoelmahallintajarlestelmzin
digitointia
ohlaaveistosten
arvoluokitus
ylldpidosta
joka kouuitaakokoelmavastaavat
vastaamuseoamanuenss,
Renginkayttddnsekeluo
jedesteLmdn
ja
kiiyfiOoikeudet.
Kokoelmavastaavat
huolehtivat
itsekokoemiensauetteloinnista
ulkopuolisen
henkiokunnan
kouluttamisesta.
Digitaalisen
aineiston
luetteloinnista
on oma
ohjeistuksensa.
Kokoemavastaavat
mydsperehdyttzivat
vala kaisettyontekjittmuseotyon
oeruskdvtentdihin
pae-ja lajrnumero
Luettelo
nninyhteydessa
esineeseen
merktaan
maaaamallalyljykynala
merkkaama
la taikinnitla;ma
la kanttinauha
materiaalsta
esineen
riioouen.

8.4.Tutkimus
Kokoelrnatutkimuksen
ongelmana
on resuTssien
veheisyysKokoelmliniittyv:itutkimuson kohdistunut
vlimeisenkymmenen
vuodenaikanaEnil Cedercfeutzin
veistostuotantotiedoston
kokoamiseen
perusnayttelyn
Ve stosiiedot
on koottua kajerjestyksessai
kansioiita
n ja perustiedot
ve stoksista
julkaistaan
Tyonj; keen- luetteossa2008
ja kulttuufh storiallisesta
[,4useon
kokoelmiinlahinnata dekokoelmaan
kokoelmasta
Harjulan
ja opinnaybtoita
esineisto6n,
liittyvietu|kielmia
tehdaAnsatunnaisesti

8.5.Varastointi
Kokoelmavastaavat
huolehtivat
es neidenasianmukaisesta
varastoinn
stayhdessakonservaattoreiden
kanssa(varastotilat
iiie 8.)

8.6.Kokoelmienhuoltora konservointi
Kokoelmien
huoltoatehddenfesurssien
sa limissapuifiessa Kaikka kokoelrnia
koskeetavanomalnen
jatkuvahuolenpito
pdivittainen
ja tarkkalu. Kokoelmien
kutenpuhtaanaplto
konseNointia
tehdaen
tyovoimaresurssien
mukaan.Konservointitoteutetaan
osittainosiopaLveluina.
l\,4useossa
to m i kaksi
konservaafioria:
tekstillkonservaadofl
sekepuu-ja metalikonservaattor
Tulevaisuuden
keskeisimpia
kysymyksld
ovatkonservoinnin
dokumentointi
sekakonservoinnin
ostopaveluunresursointi.

8.7.Poisto
Poistopaiiidksen
tekeekokoelmasta
vastaavahenklo ja aitoksenjohtaja.Poisiopaatdksen
hyvaksyy
johtala,joka esitteapoistonhyvaksytdveksi
laitoksen
kulttuurilautakunna
le Poistosta
tehdaenki4allinen
yhteyteeniitetaain
poistetusta
selvitys.Poistopaatosselvityksen
es neesteotettuva okuva Selvitys
arkistoldaan
asiakirja-arkistossa
sijatsevaankansioonPostot.Poistonsuorittala
huolehti, eftatieto
poistostakirjautuu
tarvttavin luetteloh n ja kortistoihin
sekaluetleointisovel!t!s Renkinku tenkinsiten,
poisteta.Poistonsuorittaapoistopaatoksen
etteiesineenpZidnumeroa
tehnythenkild.Poistettu
es ne
voidaansiideamuseonkayttokokoelmaan,
se voldaanlahjottaato seenmuseoontai paikallisten
koulujenynnemuidenopplaitostenopetuskokoelmaan,
esinevoidaanmyoshdviftaepofttariralla
tal
muutentuhoamalla.
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9. VALOKUVAPROSESSI
Lahjoituksiin
sovelletaan
muunaineistonvastaanottoprosessia.
Valokuvat
taliennetaan
digitaaliseen
muotoon.Museonhenkildkunta
suorittaakuvienetsimisen
taivalvooasiakkaan
kuvrenkesittelye.
Kuvaperitednajanmukainen
arkistonpalveluista
kdyttd-ja / tai palvelLrmaksu.

'10.ARKTSToPROSESSI
Lahjoituksiin
sovelletaan
muunaineiston
vastaanottoprosessia.
Arkistoitavaksi
meneveaineislosijaitsee
salleosoitetussa
arkistohyllysse.
TalE hetkelldaineistotarvitseeasiantuntija-apua
seulonnan,
uudelleen
jerjestelyn
ja arkistointisuunnitelman
luomiseksi.

11,LAINAUSPROSESSI
Perusneyttelyssd
oleviaesineitaei lainatailmanpainavaasyytd.Eslnelainaus
tuleemiettia
ja senarvostamuseonkokoelmlin
tapauskohtaisesti
riippuenesrneenkunnosta
nehden.Esinelainausten
yhteydesse
yhdessaes neenvakuutusarvon
tuleetdyttaieEsinelaina!slomake
kanssa(liite9.)
Taidekokoelma
PerusnAt4telyssa
oleviaesrneite
ei la natailmanpainavaasyyta.
Kulttuurih istodal Ii nen kokoelma
PerusnayttelyssA
obvia esineitaei lainatailmanpainavaasyyte.
Av-mateiaalikokoelma
Aineistoaei lainatakoskaantalonulkopuolelle.
Arkistonhoitajatai tarvittaessa
kokoelmavastaava
etsii
arkistosta
tarvittavat
materiaalit
asiakkaanndhUveksi.
Asiakkaalle
neuvotaan
aineistonkasittelvtavat.
Arkisto
Aineistoaei lainatakoskaantalonulkopuolelle.
ArkistonhoitajataitaNittaessa
kokoelmavastaava
etsii
arkistosta
tarvittavat
asiakirjat
neuvotaan
asiakkaan
nehtdvaksi.
Asiakkaalle
aineistonkdsittelytavat.

12. KONSERVOINTIPOLITIIKKA
Konsetuaattori
vastaamuseoesineiden
k!ntokartoituksesta,
h!olosta ia konservointtoimisla
ja peettadsekahuolehtiiesineiden
Konservaattori
on sailytysolos!hteiden
osaltamuseonaslantuntija
KonseNaattori
sAilytysolosuhteista.
tekeekonservointisuunniteLman
a ansaesjneistdn
osaliaja vastaa
pAivitetdan
konsetuoinnin
toteutuksestala
Konservointisuunnitelma
maAraajoin.
dok!mentoinnista.

,I3. TURVALLISUUSKYSYMYKSET
pyritednhuomioimaan
EmilCedercreuzin
museo-jakulttuudkeskuksessa
eriuhat,jotkakohdistuvat
henkaldkuntaan,
asiakkaisiin,
nayttelyihin,
kokoelmiin
tai €kennuksiinNayfiely-ja sailytystilat
ja museokauppa
Kivirakenteiset
A-, B-ja C-osatsekeveistossali,
taidemuseo
ovatmelkopaloturvalliset.
Puurakenteiset
osat,kutentaiteilijakoti
Harjulaja alkuperainen
Maahengen
temppelimuodostavat
oman
ja
palohdlytysjerjestelmSlle,
riskinse.Kaikkinametilaton varustettu
automaattisella
murtosuojauksella
murtohdlytysjdrjestelmella.
A-, B-ja C-osissasekeveistossalija
taidemuseossa
on videovalvonta.
Kiinteistojen
h!ollostavastaa
Museollaon pelastussuunnite
ma. Rakennuksetja
esineeton vakuLrtettLr
Hariavallan
kauounkr.
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Kokoelmat
Esineiden
k!nto tarkastetaan
pyrte5nkirjoittamaan
sensaapuessa
museoon.
Teoksesta
kunto
ja siirei:i;n kokoelmahallinnon
€poftti,joka arkistoidaan
tietokantaan.
It4useoes
neidenja
ja valon
pyrlta.inpitameantietytnormitZimpot
arkistomateriaalin
sziilytystiloissa
lasta,kosteudesta
voimakkuudesta
esineidens:irlymisen
takaamiseksiEdellamainttujatilolaja niiden
ymparist6olosuhteiden
ja tarkkaillaan
muutoksia
mitataan
sSenn0llisesti.
joutuutekemisiin
Jokainentyonteklj;,lokatyossedn
museonkokoelmien
kanssa,pyritden
perehdytt2im:ien
esineidenkdsitteyyn.Kokoelrnien
saiilytys-,
kasittely-jaes ttelytiioissa
huolehditaan
ja tuNallsuudesta.Kokoelmapoli
riittdvdstei
vadioinnrsta
tttsestaohjelmasta
loytyyohjeetsiite,miten
ja henkiokunnankanssak5ydden
kokoelmien
suhteent!lisi toimia.Tydntektatperehdytet5an
ohjelmaan
sdainnd
lisesUlap ohjelmaankirlattula
kZiyt5ntdje,lotta
henkilok!nta
olis va veutunuttajahalitsisi
- taidot
aiheeseen
liittyvatperustiedotja
ja siirtotoimenpiteet
ja suunnitellusti.
Kaikkiesineidenkasittelytehdeain
huolellisest
Oikealla
p tkitteemerkittav;sti.
toiminnalla
esineidenikaaon mahdollista
Esneitakasiteldansuojakasneet
kddessdja esineetsLrojataan
huolelisestilokasia siirtoavarten.
pyritdenturvaamaan
Lainaustoiminnassa
esineensajilyvyys
maaritteemellelainaehdoissa
o osuhdevaaUmukset
lainattaville
esineiLle.
Lainattavien
esineldenpakkaamiseen
kiinnitetdain
erityista
hJoriotaJokarnen
larnaharkiraan
erikseea
Henkiltistti
yleson kanssatoimivahenkidstokoulutetaan
Erityisesti
ymmartamaan
omantoimintansa
merkitys
henkldturvallisuuden
kehittemisesse
sekdajatusmaI en av!l a kyetatoimimaan
ennaltaeh
kAisevastl
la
suunnitelmallisesti
uhkatilanteissa.

14.PALVELUT
Museo-opastus
.
.
.

Perusopastus'Emil
Cedefcreutzin
elamaintyo"
Teemaopastukset
Taireiliiakoti
HalLrlar
opastLs

yksl6idystjokaiselleryhmelle.Perusniyttelyihin
Opastusten
kestoja sisat0 raataloiddan
tutustuminen
sistrltaaopasiuksen
taitei||jakoti
Harjulaan.
Museo-opetuslapsilleja nuorille
. Veistosreiki
. Taideleikki
. Raslireitti
. Perusopastus
. Teemaopastukset
Kiertonayftelyt
. Kalevalaaiheisista
silueteisia
koottu Saatansunomillemaile' - nayttely
- nayttely
. "Hiistar- EmilCedercreutzin
hevoset"
. "Naisetjamuoti - EmI Cedercreutz
n huomioitanasistaja muodistasaksinla sanoin
ja ko n:iytteystakedovajulkaisumolemmilla
Ndyttelyihin
liittyysiluettitaiteesta
- nayftelyyn
kotimaisila
kielilapatsi"Naisetja
muoti"
Muut nayttelyuoheistoiminta
. Maisemaretki
piha-a
Honkain
huminaa Harjulan
maisema
ennenja nytmuseon
ueella
Kuva-arkisto
. Kuva-arkisto
palveleeseketutkioita,yksltyisiS
henkilditd
ettamediaa.
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Nayfielytila
. Museovuokraaedlaisille
(liite10_
tuottajatahoille
nayttetytilaa
Satakunta-salista
neyttelyehdot).
Tilaisuudenja tapahtumat
. Museovuokraaerilaisiin
ja tapahtumiin
tilaisuuksiin
tilojaan:Emil-sali,
Herman-sali,
ja Maalaispirtti.
Satakunta-sali,
llmari-sali
MuseokauppaTallipuoti
. [,Iuseokauppa
Tallipuoti
on kotiseutuyhdistys
HarjulanKittary:nytEpit6mamuseokauppa.
Sielteldytyymuunmuassasiluettiaiheisia
ja T-paitoja.
tuotteita:postikortteja,
adresseja
Saatavilla
on kipsivaloksia
EmilCedercreutzin
veistoksistaja
Krusifiksi,
sekapaikallisten
ja Satakuntaa
kesitydldisten
teoksia.Tallipuodissa
on mydsrunsaastiEmilCedercreuLia
kesittebvaakirjallisuutta.
Museokahvio
. Talvikuukausien
aikana(1.9.-31.5.)kahvio-ja ruokapalvetua
ryhmie tilauksesta.
Kesaisinkahvioon avoinnamuseonaukioloaikoina.
ruokaDalvelu
rvhmilletilauksesta.
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Liite 2.

SOPI}TUSHARJUI.ANI,TUSEON
HALLINNASTA

Saavuttaakseen EahdoLli€iElqan hyvir ne ta.rkoitusperilt
, joihil
vapaaherra, taj,teilija
E[iI Cedercreutz on a.nvokaEta histatialli6kansatieteel,lista
HarjuLan Duseota sekA siihen U,ittyviS
taideko.
ja
taitelijalotia
koelnia
nuodoEtaessaar pyrkiryt,
sopivat Eoil
Cedercreutzin sa{ti6 ja Harjaval,Lan kauppala Haljulan lruseon kultj a hoita.nisesta
tuu:!.ikeskuksen hall,innasta
seuraavaEti:
L. Harjulan louseon kulttuqrikeskuks en Duodg6tevat Harjavallan
kauppalan Torvelan kylSssg olevat HarjuLa I nn:o 1' ja Harjqll
fII
rnio L- -nildset
tllat
seka NeyhglSr kyless5 olevat l.{uger r.n:o I"
ja l{aahenki rn:o L" -niniset
ti,Iat Diillg
olevine r.ekennuksineen ,
irtaimistoineen

ja kokoelDineen.

2. Erdl Cederct'eutzin seati6 luov{rttaa tg.ssE EopjJ[rqkseE6a[riier{tyin ehdoin Harjulan Duseon kulttuu:. i.ke skuksen HalijavalJ.an kauppal-an hallintaan
v ii.deksikytDDeneksi vuodeksi I. peivastS syyskuuta
19TL alkaen,
-karsB3. Sgpi.nuksen ta!.koi,tuksena on HarjuJ.an Busean historj.allis
tieteeLl,isten
kokoeldien ja nj,i.hin J,ij,ttJrv8n5 kul,ttuuringht8vyyteng vapaahenra EBiI Cedercreutzin taitelijal<odj,n
ja taidekokoeLnien
saattamj.nen entista tehokkaanrndn pal,velemaan tutkiElusta,
kansalaiskasvatusta ja Harjavallan
sek5 koko Sata.kunnanaLallaan entisaikaisten elinkeinojen ja kansantaiteen tunteEista.
4, Xuseon hoitoa, halLi.ntoa ja kulttuurileEkuksen
toi,ninnan kehittA.gliste sek5 kunnan nuunkin kuLttuuriel:han
her5ttemista
valten
perustetaan erityiren
kauppalan nuse olautatunta , jonka kokouksj.ssa
jg.senten ohel-Ia myds EniI Ceder:creutzin seati6n halvarsinaisten
puheenj ohtai al la tai nuull,a sgati.ttn haLl,ituksen
maLLa hallituksen j5sene115 on ],lsn{olo- ja puheoikeus,
lituksen

valitse-
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s, Haljulan Duseon kulttuujcikeskukeen haUj.Jrto ja toj.Ei,nta j5rjesEniL Cedercreutzin sSgtitin hallituksen
tetaen yhteisyldlirryksessa
on
kanssa noudattaen sa5ti6n s,iiAdekirjan neifeykEiE ' Erityi.sesti
atettava huonioon ' etta:
Euseon
' atelieri'
a) vapaaherra Eoil Cederqreutzin taiteilijakoti
Euseona' jonta kokoel'rnia
on ESilytett5v5
e6ineist6 ja taidekokoelnat
kunnostetaan ja ka'j.tuvaratun DaAnArahdn puitteissa
talkoltukseen
asetetaaD. Museon kokoelDat on jAt jestettava niinr ettg nSytteille
tetusEa osasta on yleiEkatsalrs helPoEti saatavissa ja etta velaskaytettavissa'
toidut kakoelnan osat ovat hetposti tutkijaj.r
b) Mi.tean kokoelmiin kuuluvia
si.i.lt5e pois rDuseon alueelta.

esineita

ei saa Byyd5 ' vaihtaa tai

ajajr
6. Xauppala sitoBtuu piteijnaen edella sovitun hallintakauden
ylle rnuseonhoita j ai pa,:itoijriista virkaa, j onka petevyysvaatiDukse[a
iJt kauppala sion vahinta5n fil,osofian
kandidaatin tutkinto.
Sr.uto
toutuu patkkaaiaan rduun henkil6kqnnan, joka on tarpeen Esseon ja
sen kulttuunikeskuksen
hoitar,i,seksi.
7, Kauppalq sitoutuu ny6s huotehtiraan Harjulan Duseon kuLttuurj.kesja rakenteilla
kuksen taidehuseohallin
olevan Eu€eoratennulsen €eka
hall,inta.I<auden aikana ehk6 rakennettavi.en uusien ral<ennusten norEaaleista 1:i.Eunitys-, sehk6- ! kunnossapito- ja korjauEkufqi6ta
sek;j,
vapaaherra Emil- Cederereutzin taiteilijakodin
rakennusten sailyttaInisesta niin kauan kui.n kchtuul-lisin
kustannuksin on DahdoIIista.
8. Kauppala srtoutuu kayttiimaan vahintean 5 OOOrlEnkan suuruisen
v\.rctuisen .ma8rArahan museon esinej.st6n ja taidekokgebien
korjaamiseen, konservointiin,
Iuettelointiin,
naytteillepanoon ja kartutlajnlseen.

9. Se..itj,6 sitoutuu

edelleenkin

h y v a k si s e a n t d j e n s a m u k a i s e s t i .

kayttenkian valojaan

Ha!julan

nuseon

gaarlaan ku].ttuurike6kul(sen
10. Kauppafa on oikeutettu
sesta kaytdsta kertyvet tulot.

tavan&ulai-

pa{ttye68A sovita E&il Cedercreutzin sgat1. EUei hallirtakauden
ti6n tai sen seuraajan karssa hal]innan jatka.Disesta vaotaavir ehdoin, eil<e Dydskegn p5astH sopiEulseen kuLttuurikeskuksen kiinteist6jen ja kokoelEien Lunastanisegta Harjavallan kauppalelle Duseoja uruihin kulttuurj.talkoituks
iin ktsytettavdksi,
sitoutuu seAtid
tai se, jolle,.d5ti6n
oiteudet ja ve]vol,li.suudet ttiniin sopj.nuksen
I
rDukaisesti. ovat siirtlmeet,
lunasta&aan pdrhaillaan rakenteilla
oLevan nuseorakennuksen ja nyttherudn hallintakauden
aij<ana ehka rakennettavat nuut rakennukset hj.nnasta, joka vastaa kauppalar rakentarniseen si joittanaa
suhteel]ista
osirutta rakennugten LunastuEaj ar
kayvast8 arvosta. Museaesineistdn kunnossapitoon ja kartutta.oiseen
valoista ei kauppafa saa kc).vaqsta, ja sen tcimesta
k5ytt:isistdAn
hankitut kokoehBesineet jeavat nuseon kokoelbi.in.
12. HarjavaUan kauppalalla on oikeus EI[il Cedercreutzin sa8tidte
eneDpaa klrulematta hakea kiinnitys
]' kohdassa eainittuihin
kiinteis
tdihin
tAh8,n sopi.oukseen perustuvan hal,li.ntaoikeuden vakuqdeksi.
13. TAtd sopirousta on laadittu kaksi
kuurpa!sellekin sopiJ[uspuolelLe.

yhtapitA.vaa kappaLetta,

yksi

Hetslngj.ss8, 2 p8ivane harraskuuta ).9?I
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Pihlaja,
Hannu*
Piranesi,
GiovanniBattista
Pispala,Erkki*
PitkaE,SoiliPohjola,
Gunnar*
PuistoPia*
Railo,Esko*
Rapp,EinoRafael
Rauhalammi,
Tiina*
Reinikainen,
Raimo
Riihikoski,
OlliPekka
"
*
Rintala,l\4arkku
Riskula,
Helge
Roll,Astrid
Rosenqvist,
KarlRichard
Rouvinen,
Viind
Ruokokoski,
JoelJalmari(Jali)
Ruotsalainen,
AlfredFerninant
Ruottunen,
Elra*
Rytter,Paul
(Hanna)
Rdnnberg,
Johanna
Sofia
Salmi,Sulo*

Salmson& Stromer(?)
Sandberg,
H.
Santikko,
Sinikka
Saidi(Strdm)KostiEmil
Schmaroff,
Wasili
Schonberg,
JohanTorcten
von Schfowe-Kallio,
Viivi
Segerstrab,LennartRafael
Sermala,Erik'
Siren,Veikko*
Sjdstrom,FransVilho
Slotte,Arvldlmmanuel
Snellman,
Anna
Snellman,
EeroJuhani
Soldan-Brofeldt,
Vendlalrene(Venny)
Solin,Pekka'
Stanowsky,
lvlikael
Strengell,
Gustaf
Strom,CadFredrik
Suomalainen,
Hanna
Suomlnen,
Terttu*
Soderberg,
Tauno*
Tarkkonen,
EinoO
Thibaut,Fernand
Thom6,Verner
(os.Roll),Astrid
Thommessen
Tigerstedt,
Gregori(Grischka)
Gustaf
Tigefstedt,
AdolfRobertArmand
(os.)Collomb),
Tigerstedt
ThereseJeanne
Tiilild,
Paul
Toikkanen,
Frans
Toivonen,
Eero*
Toivonen,
Taisto'
Tuomi,
Anu
Tuominen,
lmmo*
Ungren,
ErnstJohanRagnar
Unkila,
Sirkka-Liisa'
Uusheimo,
Hellikk
Wahlrcos,
AnnaDoroth6e(Dora)
Wanninen,
Antii
Weber,Frederick
T.
Wehmas,AarneEinari
Wuorisalo,
verner'
Valmon,
L6onie
Vasstrdm,ErlcWilhelm
Veistinen,
Eila-lVIaija'
(Fcolevenitrelne
Venetsiala
nenkoulukun!a
finduXVllsiecle)
Virhid,
Osmo*
Vuori([4almbefg),
UrhoI mari
Vuorisalo,
O Alpo*
Zarasto(l\4erikanto),
RobertAlexander
Zeipel,
Uno
Zinnica,
Juan
AstromWernerJohannes

Pdnokuv.(P.12)
Edelfelt,Albert
Akseli
Gallen-Kallela,
Knubon,Johan
Me8pl68,
P.E.
Mexnontan,F.
Raiael
Slevogt,Max
Slluoftl(S.1493)
CederqButr,Emil
Chuaqui,
Soledad
Hgsvirln,
Zhangkoulukuntra
lGrola,Onni
LEu,Malja
jalblainen
Tuntemalrn
nalstalteilija
Tuntematon
kiinalainen

Veistos,reliefitia mitalit (V. 765)
TdhdelH* merkit taiteilijat
kuuluvat
Satakuntalaisen
taiteenkokoelmaan.
Aaltonen,
Weind
Gallen-Kallela,
Akseli'
Cedeacreutz,
Emil
Cochet,R.
Flodin-Laitinen,
Hilda

Stenholm,Hjalmar
Stigell,Robert

Halonen,Eemil
Heino,Raimo
von Hellens,H.
Heivaoja,Heikki
Herkonen,
Vilho

Wikstrdm,Emil
Vainio,Merja
Vallgren,Ville
Varja,Heikki
Vasstrom,Erik
Viitasalo,Pirkko
Vikainen,
Juhani
Virtanen,
Ari'

llkka,Elias
lvanov,S.
Jansson,Victor
Juva,Kari
lGva, l\4atti*
Koivunaemi,
Hemmi'
Kontio,Pekka
Kukkonen,
Perri
Lindberg,
Erik
Malmberg,
Viktor
Mene,P.J.
Munsterhjelm,
Johan
Mekinen,Pertti*
Nilsson,Bertel
Noramies,
Kai(?)
Nyholm,Gustaf
Nykopp,P
Nylund,
Felix
Pelkonen,
Toivo
Peltokangas,
Matti
Pohl,A.
Pyykk6,Kimmo
PadEnen,lVaini
Qvist,Gerda
Radoslaw,
Gryta
Ravander-Rauas,
Anton
Rosvall,Yrjd
Roth,Jarkko
RJike,Kauko*
ResAnen,
Eino
Resdnen,Kauko
Sakki,Terho
Saxelin,Into
vander Stappen,Charles

Takala,Johannes
Tukiainen,
Aimo

AV.MATERIAALIKOKOELMA
Vafokuvaianegatiivi(VK.35 028)
jdamistdnvalokuvat
EmilCede.creutzin
ja naytelykuvat
EmilCedercreutzin
museo-ja kulttuudkeskuksen
tapahtumaHarjavalta-kokoelma
Ha4avallan
kaupungin
vanhojenvalokuvien
toimakunnan
keradmatvalokuvat
(peaosakuvistaSatakunnan
PieniotosHa4avallan
nuorisoseu€n
valokuvakokoelmaa
Museossa)
VanhaaHarjavaltaa
teostavartenkedtyt valokuvat
valokuvat
Yksityishenklldiden
Kokoelmakuvat
Yksityishenkil6iden
valokuvat
Yksitteiset
valokuvaajien
kuvat
AnniLindell
ErlandPiirinen
SuloFriis
Diaposiliivi (D. 17 352)
EmilCedercreutzin
museo-jakulttuurikeskuksen
tapahtuma-ja
ndyttelykuvat
Harjavaltakuvat
HarjulanKiltaryrnkuvat
Kokoelmakuvat
Kaitafilrni ie rldeo (KF. 22)
ja museontoimintaakesittelevet
ohjelmat
EmilCedercreutzia
Nahkiaisen
toepyyntiKokemdenjoessa
Yksittdisten
ihmistenlahjoitukset
Ka.tla (KA. 31)
Harjavallan
kauppalan
mittaustoimiston
lahjoittamat
kartatHarjavallasta
Harjavallan
koulussakayte! opetuskartat
Yksityishenkil6iden
lahjoittamat
kartatHaiavallasta
Kuvalaalla (KL. 270)
jAAmistiin
EmilCedercreutzin
kuvalaatat
VanhaaHarlavaltaa
teoksenkuvalaatat
Aetinauha (4. 94)
toimintaja henkil6t
EmilCedercreuEin
museo-jakulttuurikeskuksen
ja henkil6t
Harjavallan
kaupungin
tapahtumat
CD
ja luettelointi
Diariointi
kesken.
DVD
ja luettelointi
Diariointi
kesken
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Veistosten
arvoluokitus
Veistoksiajavalumuotteja
koskeesamaluokitteluperiaate.
Luokittelussa
ei puututateostentaiteeltiseen
tai
€halliseenaruoon,taimuseonkokoelmissa
olevienmuidentaiteilijoiden
veistosten
luokitukseen.
ANoluokitus
toimenpiteineen
on laadittuvuonna200'1.
| ' '^L iftal' 'hcrirrna6r

Luokka1
-

KaikkiEmilCedercreutzin
alkupereiset,
aidotjauniikittyot,ainutkertaiset
taideteokset,
kuten
joissanakyytaiteilijan
terrakotat
tai kipsityot,
omakddenjalki.
jos samaatyotaei ole museonkokoelmissa
Edellitmainittujen
tdidenkipsivalokset,
muusta
materiaalista
valmistettuna.
jos alkupereisgty6taei ole museossa.
Valumuotit,
Tyot,jotkaeivatole koruattavissa.

Luokka2
-

jos alkuperainen
(2.ja 3 kappaleet),
Cedercreutzin
t6istatehdytkipsivalokset
tyd on kokoelmissa
tallelia.

Luokka3 (va€stotavara)
-

joistaalkuper.rinen
Valumuotit,
veistoson tallellakokoelmissa.
Tyot,jotkaovatkaksoiskappalevaloksia
taityot,joistaon lukuisiasamanlaisia
kappaleita
Esimerkiksi
huonokuntoisia
valoksiaei tullakoskaanlaittamaan
esilletai kuvaamaan.
ios
kokoelmissa
versioveistoksesta.
on parempikuntoinen
Helpostkorvattavissa
olevatyd.
Kunnostusja,/taikonservointikustannukset
ovatliiansuuretverraituna
veistoksen
museaaliseen

EmilCedercreutzin
veistostenhoitoon,huoltoonja seilytykseen
liittyvattoimenpiteet
joitaei oletarpeensailyftad,
Rikkinaiset
valumuotitja3. luokanveistokset,
voidaanpoistaakokoelm,sia.
ja dokumentoidaan
ja 3.luokanveisiosten
poistoperustellaan
Rikkineisten
valumuottien
tapauskohtaisesti
museossa.
Ty6t,jotkapoistetaan
ista,ovattaysinkorvattavissa,
koskal .luokankappaleista
saadaanuudeija
kokoelm
paremmatvalumuotit.
Jaljellejaakattavakokoelma
Samapoistoperiaate
koskee3.luokanveistoksia.
ja toisiakappaleita
joistaei ole
valumuotit,
veistosten
ensimmeisia
sekdkaikkine uniikitjarikkonaiset
olemassamuutadokumenttia.

Liite 5.
LUOVUTUSSOPIMUS/VASTAANOTTOKUITTI
Lahloitusnumero

Lahjoittajanumero

Peekirjanumero

Lajinumero

Lr,rovuttaian
nimi

Puhelinnumero

Postiosoite

Luovutustapa
lahjoitus

losto

hinta

lsiirto

Tallennetyyppi
esine/kpl

valokuva/kpl

lkrrja/kpl

arkrsto/kpl

lmlu/kpl

Si6all6nkuvauB

Lahioitustenluovutusmuseolle
jaliai laitoksen
johtajatekeepedtoksen
lahjoituksen
museonkokoelmavastaava
EmilCedercreutzin
ja
jettee
mlseolle
lvlikali
henkib
lahjoatuksen
tavattuaan
lahjoittajan esineen.
vastaanottamisesta
jaltailaitoksen
johtajaa,paitetadnlahjoituksen
kokoelmiin
ottakokoelmavastaavaa
tapaamatta
palautetaan
esinelahjoittajalle
misestajdlkiketeen.
Mikelilahjoitusta
ei otetamuseonkokoelmiin,
takaisin.
Luovutusehdot
Esinevoi
Lahjoitukseen
ei liitetdmitaenehtoja,vaanesineenkaikkioikeudetsiirtyvdtmuseolle.
siirtamalE,
vaihluovuttamalla
se toisenmuseonkokoelmiin,
daanpoistaapysyvesU
kokoelmista
myyde.
Poistettavaa
esineMei saakuitenkaan
malla,palauttamalla
taituhoamalla.
Paikkaja aika

Allekirjoitukset
Luov!ttaja

Vastaanottaja

MUSEO
EMILCEDERCREUTZIN
llluseotie1. 29200Haravalia
P u h 1 0 25) 3 5 1 2 0 0
wwha.iavaliari/palveluvmuseo/
@decreuizn.museo@ha4avaltafi
' Museossa
yleisievastaanotloehtoja
noudalelaan
suomenmuseohiton
'Tata lomaketta
ja iomenvaslaanoltqalle
kappaletla.
on badtrukaksisamanlaista
toin€nluovunajalle
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ESINE.JA AINEISTOKUVAUSLOI',lAKE
PERUS- Yleisnim!
TIEDOT
Museo

Erityisnimi

Kokoelma

ja esinelaiitunnusVieraskoodi(vanhaluettelointi
PAanumetonumeroym.)

Kappalemaare

Osienlukumeara

Mitat

Ensisijainenseilyty6paikka(my0hsirrrot)

Merkit
Kuvaus0atkaalomakkeen
taakse)

ja muut lisetiedol
Vastaanottoperusteet
VALMIS- Valmistusmateriaali
TUS.JA
KAYTT6.
EHDOT Valmistaja/suunnittelta

Valmistustapa
Valmisiusaika

Lisatietojavalmistuksesta

Keyftit ja keyttdtarkoitls

SMNTITIEDOT

Keyftdaika

Kayttiipaikka

Saapumispvm

Saantitapa(ostoissahinta)

Lahjoittaja

Lahjoitusnumero

Lisatiedot(a.karsemnat
omrstalar.
kokoelmalym.)

LAHDEJA LISATIEDOT

Lehteet

Lisatiedot(esineeseen
liittyyvia
ym.)
muitahenkilijtietoja,
ristiviitlaukset,
valokuvatiedot

Tarina

SUUNNI.
TELMAT

Kunto

Kuntokartoitus

N5!'ttelykelpoisuus

Konservointi

Hoito

Kulietus

Sailws

Luettelointi

Digitointiluokka

LAATIJA Nimijapaiveys

Ty6nimike

0atka kuvaus)

EMILCEDERCREUTZIN
MUSEO
'tomake liilelAAn
esineenyhteyteen,
tietoesineen
sijainnista
tu ee merkttaLahjoitustuetetoon.
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Digitoinninpriorisointl
piorisointipohjautuu
Kokoelmat
Mus€onkokoelmien
digitoinnin
aineistonarvoluokitukseen.
onjaettu
kolmeenerilais€endigitointiluokkaan.
Luokatmaarittebvat
aineistondigitoinnin
tirkeyden.Terkeysluokkaan
puitt€lssa.
I kuuluvat
aineistot
digitoidaan
ensimmeisene
resurssien
sallimissa
Digitointiluokka
I
ll
lll

jeamisto:Cedercreutsin
EmilCedercreutsin
kereemabihen€[e
eLlesse
kuulunutesin€lai hdn€€nliftyvaaineisb;Cedercrcukin
kokoelmiin
otetutesineet.
jelkeEnkartuntana
Cedercreutrin
tulleetesineettai aineisbt,jotka
merkitHvelle
Ulydentevat
musEon
kokoelmia
tavalla.
jokaei ol€merklttavd
museon
Kartunlana
tullutesinei6t6,
kokoelmien
kannalia.
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Museonvarastotilat
MaahengentemppeliA-osa
7. asiakiia-arkisto
8. varasto
9. maalausvarasto
'10.maalausvarasto
MaahengentemppeliB-osa
24. kirjasto(Robert-sali)
(vaestdnsuoja)
25.asiakirja-arkisto
Taidemuseo
(studio)
34.av-varasto
37. museokauppatuotteiden
yms.varasto(taidehallin
varasto)
39.varastol, lehtileike-,
av-mateaali-japienesinevarasto
(alakeda)
40. varastoll:1,tekstiilivarasto
(alakerta)
40. varastoll:2,veistosvarasto
(alakerta)
41.varastolll, paperivarasto
(alakerta)
TaiteilijakotiHarjulantiloisaaseuraavattilat va.astokEytdssa
48. palvelijanhuone
49. vdlieteinen
50.vSlieteisen
komero
51. keittid
52. EmilCedercreutzin
makuuhuone
53. Kuulankamari
54. ulkoeteinen
55. ulkoeteisen
komero
56. luhdinvintti
57. puuliiteri
58.yHkerranrappujenaluskomerc
(puutarhavalineet)
59.yHkerranrappukaytavd
60.ylakerranI huone
61.yHkerran
ll huone
62.yHkerran
lllhuone
63.yHkerranlV huone
64.yldkeranV huone
Ulkorakennukset
65. lato
66.sauna
67.talli(N4useokauppa
Tallipuoti)
VanhaMaahengentemppeli
paitsiN4aalaispirtti
ja syksylle2008valmistulvat
Varastokeytdsse,
konsetuointitilat
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LAINASOPIMUS
Temdlainasopimusjasen litteenaolevatlainaehdoton iehtyseuraavien
osapuolten
velille
Lainanantaia:
Osoite:

Lainaksisaaja:
Osoite:

Nayttely
Nimi:
Paivemeiird:
Neyftelypaikat:
(ja pdivamadret)
Laina-aika
Peivame6ra:
Lainattavatteokset
Taiteilija
/ alkupera:
Esineen/teoksen
nimi/ kuvaus:
PiiivamA.ira:
ja tekniikka:
Materiaali
Koko:
(kehysten
kanssa/ilman
kehyksiesenttimetreine)
lnventaarionumero:
ja lajitunnus)
(p6akirjaLdhdemerkinE:

Vaakutus
VakuutusaNo

O

katetaan

O

(maannimj)
lainaksisaaja
vakuuttaa
teokset

O

lainanantajavakuuttaa
teokset

K||lut
Vakuutusmaksu:
(joslainanantajavakuuttaa)
Hallinnolliset
kulut:
Kehystdminen/lasitus/valmistelu:
lVuutkulut:
Erityilehdot
ja kuljetus,
jne.)
(pakkaus
kuriirit,
turvakaiteet,
tukirakenteet,

Nouto-la palautusosoite

henkil60t
Nimi:
Puhelinl
tax:
Sehk6posti:

valtiontakuulla

-organisaatio:
Lainan
antajan

Lainaksisaaja-organisaatio:

Paivemaara:

Pdivdmdare:

Lainanantajanallekirjoitus:

Lainaksisaaianallekirioitus:

Liitteena
hinaehdotl

EMILCEDERCREUTZIN
MUSEO
lluseotie1,29200Haiavalla
Puh.(02)5351200
6d€rcrsuEin.m$eo@hadavafta.fi

ww.harjavalta.Vpalvoluumussor'

'Sopimusjalalnaehdoi
perustuval
yhtsistyove*osto
museoliiton
slositleleman
Euroopan
museoiden
NEMOin
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NAYTTELYEHDoT
Naytelyntuoftajavoi vuokratanayttelytilaa
EmilCedercreutzin
museosta
hinnastonmukaisen
maksunmukaan.
Satakunta-salin
vuokrasyksyllii
2007on 67,10€
/viikko(sis.alv).Nayttelyaikaa
on haettavavahintaenvuosietukateenja suositeltava
nayttelyaika
on kaksikuukautta.
Tuottajantuleeottaayhteyttamuseoonvdhinteankuukausiennenmydnneftya
jarjestelyista.
naytelyaikaasopiakseenkaytannon
Tuottajavastaaitseteosten
ja purusta.Nayttelypiteepystyttea
ja
kuljetuksesta,
nayttelynpystytyksest,i,
ripustuksesta
purkaamuseonvirka-aikana
peritadn
tai aukioloaikana.
Aukioloajan
ulkopuolelta
museon
jokasyksylle
hinnastonmukainen
valvontamaksu,
2007on 18,30€/hsis.alv.
ja - esitteiden,kutsukorttien
ja teosluetteloiden
Tuottajavastaanayttelyjulisteiden
ja postituksesta.
painatuksesta
suunnattelusta,
Museovastaanayttelyynliittyvesta
tiedottamisesta
osanamuseontavanomaista
tiedotustoimintaan.
Tuottajalaatiitiedotteen.
Museollaon oikeustarkistaaja taydentaiA
Tuottajatai hanenedustajansa
tiedotetta.
on
perehdyttae
lasnalehdistotilaisuudessa.
Tuottajatai hanenedustajansa
oppaatneyttelyyn
1-2 kertaasovittuinaajankohtina.
Jakertootyostaanja t0istaanneyttelyvieraille
Lehti-ilmoituksista
huolehtiija
niistaaiheutuvat
kustannukset
maksaaneyttelyn
tuottaja.
lvluseolla
on oikeuskaytaa nayttelyssa
korvauksetta
esilleolevienteostenkuva-aineistoa
ja esitteissasekAtiedotuksessa
(sisaltae
nayttelyynliittyvissapainotuotteissa
yhteydesse)
nayttelykalenterit
Internet-palvelun
sisaftaenmainonnan.
Mikalimuseotekee
joka on tarkoitettumyyntituotteeksi,
nayttelyynliittyvanpainotuotteen,
maksaamuseo
joka on Kuvastonjasen,Kuvastonmukaisenkorvauksen.
sillointaiteilijalle,
vastaanayttelyntuottaja.
Nayttelynavajaisista0erjestelyt,
ohjelma,avajaistarjoilu)
jarjestetyista
Avajaisetjarjestetaan
museonaukioloaikana.
Aukioloajanulkopuolella
jokasyksylla
peritaan
museonhinnaston
valvontamaksu,
2007on
avajaisista
mukainen
18.30€/h sis.alv.

Nayftelyste
ei saa poistaateoksiaeika nayftelyapurkaaennenilmoitettuanayfteille
ja
oloajanpeattymista.
pakkauksesta
Nayttelyntuottajavastaanayftelynpurkamisesta,
ja pakkaukseen
kuljetuksesta.
Aikaanayttelynpurkamiseen
varataanenintdenyksiviikko.
N4ikalituottaja
ei haeteoksiaansovittunaajankohtana,
museopurkaanayttelynja
laskuttaasiita.Museoeivastaateostensailvtvksesta.
jonkinteoksen,
Museossaei pidetamyyntinayttelyita.
Jos asiakashaluaaostaanayttelysta
ja asiakkaankeskenilmanmuseonosallisuutta
myyntUarjestelyt
on sovittavamyy.ian
siihen.
Vakuutukset:
Nayftelyntuottajavastaateostenkuljetus-ja nayttelyvakuutuksista
itse.
Korvaukset:
Museoei maksataiteilijalle
eikamuillenayttelyntuottajillemateriaali,nayttely-,taiteilijatai muutakorvausta.Kuvastonjasenillemaksetaannayttelykorvaus
Kuvastonkautta.
Taiteilijaon velvollinenilmoittamaan
ennenneyttelysopimuksen
allekirjoittamista
nayttelyssa
olevienteostenlukumaArAn.

