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1. EMIL CEDERCREUTZIN MUSEON TOIMINTA-AJATUS

Emil Cedercreutzin museo on Harjava lassa silaitseva taide-ja kulttuurihistoriallnen museo. Sen omistaa
Emil Cedercreutzin seaitidja haLlinnasta ja hoidosta vastaa Harlava lan kaupungin kulttuurilautakunta
sdet or ja kaupu rgir kesker laadrtur halirrasoprruksel perLsteerla.

Emil Cedercreutzin museon perustana on kuvanveistaijzi Emil Cedercreutzin (1879-1949) elamentyii:
taiteilijakoti Harjula, Maahengen temppe ija taldemuseo kuvanveisto-, maalaus ja siluettikokoelmineen.
Ilruseon perustasta, hlstoriasta ja osittain myds sijainnista kasin sen tehtaveksi ovat muotoutuneet
tallennus-, tutkimus- opetus- ja nayttelytoiminta seuraavi la a ueilla:

. Emil Cedercreutzin (1879-1949) elamantyd ta tei l jana, museomiehen:i ja satakuntalaisena
kulttuurivaikuttajana

. Satakuntalainen taide 1960- uvulta lahiien

2. KOKOELMATOIMINTA JA SITA MAARITTAVAT ASIAKIRJAT

Emil Cedercreutzin museon toimintaa sdatelee museolakila -asetus. I\4useolain mukaan
museotoimlnnan tavoitteena on yllSpitad ja lisau kansala sien tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja
ympSrlstdstaiiin. l\,4useolden tulee harjoitlaala edlstda aan tutkimusla opetustaja tiedonvalitystd
tallentamalla, tutkimalla, sailyfldmeLleja asettamalla naiytteile esineita ja muuta aineistoa ihmiseste seke
hanen ymparistostadn

lvluseo noudattaa toiminnassaan ICOM:n museotyon ammattieettisla saantoja, jo hin on kirjattuna
periaate kokoelmien hankkimisesta: "Jokalsen museon hallintoelimen tulee laatla ja ju kistaa kirjallinen
toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamistala keyttoa."

Harjavallan kaupungin sivistysviraston yhtend tulosalueena Emil Cedercreutzin museon toimintaa
ma:iriftee myds kaupunginvaltuuston hyvaksymt siv stysviraston johtosaanto vuodelta 2006. IVuseo on
hallinnollisesti osa HarjavaLlan opetus- ja sivistystoimea. Sen paattava el n on kulttu!rilautakunta, jolla on
oma johtosSanto n saj.

Emil Cedercreutzin museon museotoiminnan perustana on Emil Cedercreutzin tahto jaladmistd. Jo
1930 - luvun a ussa Emil Cedercreutzil e oll kiteytynyt ajatus, efta hanen kotinsa Harjula, museonsa
Maahengen temppelija kuvanveistoateljeensa t!lee seilyftAa koskemattomina siten, ett; tulevat
sukupolvet nAkev5l, miten taiteilja on Harjavallassa elanyt, tydskennellytja rakastanut kotiseutuaan.
Edellytykset sz;ilyttamiselle hen lo perustama la nimeeen kantavan sdation vuonna 1945 (liite 1.
Saedekirja). Saatidn tehtziv:iksi tuli taiteilijakodin ja kokoe mien seilyttaimlnen, hoitaminen la
kartuttaminen.

Kokoelmien kdytto perustuu Emil Cedercreutzin sdeldn ja Harjavallan kaupungin valiseen
hallintasop im ukseen vuode lta 1 97 1 (liite 2. ) Sen tarkoltu kse na on m useon historia llis-kansatieteellisten
kokoelmien ja niihln liittyvdnd kulttuurinahtdvyytend vapaaherra Emi Cedercreutzin taiteilijakodin ja
taidekokoelmien saattaminen entisU tehokkaammin palvelemaan tutkimusta, kansalaiskasvatusta ja
Harjavallan seke koko Satakunnan alamaan entisa kaisten ellnkelnojen ja kansantaiteen tuntemlsta. Emil
Cedercreutzin tuotannon tekijatnoikeirdet kuuluvat Emil Cedercreutzin saiiti6lle.

Hallintasopimuksen mukaisesti museon yhtenS teht:ivana on ollut Emil Cedercreutz n elementyon
vaalimisen rinnalla, pa kallishistoriaan liiltyvan alneiston kerdamlnen aina 1970 - llvulta lahtien. Museon
tehtevakuvan Laajentuminen kaupunglnmuseon suuntaan nekyy vuoden 1995 kokoelmapoliittisessa
ohjelmassa. Tdhdn ainoaan, kirjalliseen muotoon, laadittuun kokoe mapoliiitiseen ohjelmaan kokoelmien
keruukohteeksion mderitelty muun muassa Satakunta{ietous seka paikallishlstoria. Kaytanndsse t:ime
on tarkoittanut Halavaltaa kaisitte even aineiston k-afaemista niln kuva-arkistoon, as aki4a-arkistoon kuin
museon esinekokoelmiin.

Uuden kokoe mapoliit|sen ohjelman aatiminen on ldhtenyt ennen kaikkea kokoelmatydssa noLrsselsta
kysymyksistd. Vuosien varrella sekai ki!atut ette kirjaamattomat ta lennuksen linjaukset ovat eldneet
erilalsina "sanattomina saiantolnai ja neln ollen yhtendisteja perusteltua linjaa kartunnalle ei ole



muodostunut. Ivyos kokoelmahal intaan liittyvien erilaisten prcsessien p:ivittaminen ja krrlaam nen on
koettu ajan kohta iseksi ja tarpeelLiseksi uuden luettelolntisovellutuksen Reng n mydtd.

Nyt kasllla oleva Emil Cedercreutzin museon kokoelmapoliittinen ohjelma on kitallinen toirninta-ohje,
joka selkeyttad kokoelmatyon ktiytdntoje seka linjaa museo- ja kultt!urikeskuksen roolia suomalaisessa
museokentassa. Kokoelmatydn pitapainon sirtyminen yh5 enenevassa mdarin Emil cedercrcutzin
eiamenvdn vaalimrsen ympairille, kokoelmia yhdistdviksi kaisitte ksi nousevai: Emil Cedercreulz la
Satakunta.

Ohjelma on luonteeltaan eidve, vehintitan viiden vuoden veleln peivitysta tarvitseva ohjenuora Se on
hyddyllinen tydva ine museohenkil0k!nnalle ja uusille museoty6ntekijoille kokoelmaty6n periaatteisitn ja
keyt:intdihin. Samalla ohjeima antaa kattavan kuvan kokoelmien muotoutumisesta aina Cedercreutzin
ajoista nykyhetkeen. Tulevaisuudessa Cedercreutziin ja kokoelmiin liittyvien tutklmusten edistyessa
myos kokoelmien historiaan liittyvdt kuvaukset paivittyvat. Kokoelmapoliitt sen ohjelman laatimisesta ja
kokoamisesta on vastannut museoamanuenss [/lala Henninen-Tolvi. Kokoelmien histofiaa ]a
muotoutumista koskeva osio perustu! museonjohtaja Ritva Kavan tutkimuksiin ja tyohdn. Turvallisuutta
kdsittelevitn luvun on klrjoittanut kultuuritoimenlohtaja Esa Strander.

3. KUVANVEISTAJA EMIL CEDERCREUTZ

Emil Herman Robed CedercreLrtz (1879-1949) syntyi Satakunnassa Kdylidnkartanossa. CedercreLltzin
isa oli K6ylidn ka rtanon om istaja va paaherra Axe Cedercreutz ( 1 847-1 909 ) ja d iti J oha n na Lovisa
Bjijrkenheim (1848-1921) Vuojoen kartanosta Eurajoelta. Emillla oli kolme vanhernpaa vetjdi: Axet,
Edvard ja Gustaf seke nuorempisisko Kafin

Kodin perint6na Emil sai vahvan kiel i taidon ja hyvan ko!l l tuksen. Hen valmlstui yl ioppilaaksl
Helsingissd, Nya Svenska L.troverketiste vuonna 1897. Vanhempien toivomuksen mukaisesti Emilaloitti
lakitieteen opinnot Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa Helsingissd. Juridiikanopinnot eivat
innostaneetjo taiteesta kiinnostunutta EmlliS joka opintojensa ohessa le kkasi siluettejaja opiskeli
yliopiston plirustussalissa taidemaalari Fredrik Ahlstedin ja Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa
kaiverlaja Carl Jahnin johdolla. Hen oli ensimm.iisten joukossa kun englanUlais-belgia ainen taidemaalari
ja ke€amikko Alfred William Finch aloitti keramiikan opetuksen Ateneumissa syksylla 1900.

Lopulta taidemaalarl Albert Ede feltln kannustuksen avulla Emil Cedercreutz sai vaihtaa lakikirjat saveen
ja muovailupuikkoon. Suomen Taiteiliaseuran jeseneksi Cedercreutz hyvdksyttiin 1900. Ensimmiiisen
taidenayttelyyn hdn osallistu leikkaamillaan silueteilla io 1899. Kuvanveisto-opintonsa Emil aloitti
Suomen Taideyhdistyksen uudella kuvanveistolinjalla 1902 opettajanaan k!vanveisldjd Viktor l\Ialmberg.
Niiin Emii Cedercreutz oli enslmmarinen kotimaassa kouluttamaan aloitettu kuvanveisteje ja myds
ensimmaisen lukukauden ainoa oppi as kuvanvelstol injal la.

lsa Axel Cedercreutz rahoitti kuolemaansa 1909 asti Emilin bhes kymmenen vuoden taideoplnnot, joita
han vuosien 1900-1913 aikana suorit t i  myos ulkomall la, Brysselissd, Roomassa ja Pari isissa. Kodin
taloudelliseen t!keen kuului myos oman erdmaa-ateljeen, llmilinnan maaseutuatelleekodin, saaminen
Kdyliddn llmijarven rannalle Kdylidnkartanon maille 1905. Cedercfeutzilla oli aikansa taiteilijoiden
joukosta melkeinpA parhaat lahkjkohdat uralleen sosiaalisen laustansa, kotisivistyksensa,
koulutuksensa, kielitaitonsa ja varallisuutensa perusteella. Vuosisadan vaihteen ruotsinklelisille
taiteilijoilla oli sosiaalisen taustansa, kou lusivistyksensa ja va|alltsuutensa perusteella keskimZiareiste
huomattavasti paremmat asemat lehtiessdain talteillian ta paleelle kuin suomenkielisillei.

Cedercfeutzin kansankuLttuurin tuntemus oli pere sin kotikartanon tdiden seuraamisesta ja niihin
osallistumisesta. Sitd syvensivdt merkittavasti lastenhoitaja [/lantan opetukset Mantalla oli suurivaikutus
Cedercreutzin kehitykseen maaseutuvaestdn tyOn tuntiana. It/lantan antanaan opetukseen kuLllLli
karjanhoitoon, taloustd hin ja kdsitoihln liittyvien velineiden tuntemus. Emil sai Mantalta lisaksi opastusta
luonnon tuntemiseen ja suomen kielen ja Kdylidn murteen taitoon

Emil Cedercfeutzin kasvuymparistdssa vaikutti yhtitalta sAAtylaisten aristokraattinen korkeakulttuuri,
toisaalta satakuntalaisen oppisivistysLi osaamattoman rahvaan kansankulttuurl. Cedercreutz sa
koulunkeyntinsa alett!a sopeutua luonnonlaheisen maalaiselaman l lsdksi myiis kaupunkikulttuuri in.
H:inen sukuplirissdain voitiin elSa talo!dellisesti huolettomasti mutta kadanon lahiymparistossd hen ei



voin!t o la naikem5ttai maaseudun vahaosaisten Duutetlakaan Kodissa arvostetUin omaa kotiseltua,
mutta yllapidettiln luontevasti myds kansa nv6lisie kontakteja Cedercreutzin kasvuymperstd oli
harvinaisen monrpuolinen. Siina Cedercreulzin kohdattavana oli runsaasti erilaisia, toistensa
vastakohdilta luntuvia asioiia.

ldealistinen n-kemys jai Cedercreuzille kotoaan evaaksi elamSan Siihen kuuluivat kartanon tyovaestdn
elinolosuhteiden tunteminen ja usko maatydhOn, jota iorpparit tekivet omilla peltotilkuillaan, navetoissaan
ja peivetydleisine kartanon rnaataloustoisse. Siihen kuului myds luottamus, etta kartanon haltijavdkioli
niin sivistynytta ja humaania, etta se toimi myds alustalaistensa parhaaks . Ivlydhemmin opiskellessaan
ulkomailla mm. Belgiassa Cedercreutz tutuslui taiteilijap ireihin, jotka ajoivat sosiaalsta
oikeudenmukaisuutta ja pyrkiv;t toillaan va kuttamaan kaivos- ja tehdastydleisten olosuhteisiin.
Cedercreutzin esiklvia arkisen tydn kuvaajina olivat mm kuva nveistdje l\,4eu n ier ja ta idemaalari ld illet.

Henkildna Cedercreutz oli moni-ilmeinen: sivistynyt aatelinen ja samalla kansanmies, kansainvelinen ja
kansallismielinen, ruotsinkielinen ja suomenmielinen. Cedercreut2 oli kuulu ahkerasta tydnteostaan Han
tunsi hyvin aikansa kidallisuuden, kuvataiteen musiikin, naiyttemo- ja jopa sirkustaiteenkin, mutta hallitsi
myds tavalliset palkollisten askareet. Emilin kerTotaan olleen vie€anvarainen kuin renessansslruhtinas ja
taitava seuramies, joka saivieraansa viihtymaen. Hainen esiintymisensd ia kielenkayttonsd vaihtelivat
tilanteen ja seuran mukaan Vapaaherra hdn oli siindkin suhteessa, ettei koskaan avioitun!t.

4. KOKOELMIEN HISTORIA JA MUOTOUTUMINEN

4.1. Kokoelmien synty

Emil Cedercreutz n museon kokoelmat ovat syntyneet kolmella eri tavalla. Su!rin osa kokoelmista on
kuvanveist,ije Emil Cedercreutzin (1879-1949) elajmSntydn perintde. Siihen kuuluvat hanen koti
irtaimistonsa, oma taiteellinen tuotantonsa, taidekokoelma n sa Ja henen keraemensii Maahengen
temppelin kokoelma. Toinen osio koostuu Emil Cedercreutzin Harjulan aikaisen vahtimestarin llmari
Kuulan osin Cedercreutzin aikana ja osin Cedercreutzin kuoleman jSlkeen Maahengen temppeliin
liittdmastd aineistosta. Kolmas osio koostuu Haiavallan kaupungin 1973 aloittaman kaupungln
historiaan liittyven aineiston taltiointiin ja satakuntalaisen taiteen kerdemiseen.

4.2. Maahengen temppeli - museokokoelmien perusta

Kokoelmatyd alkaa

Museon kokoelmien tallentamistyon pohjana toimii Emil Cedercreutzin ajatus viime vuoslsadan alussa
maahengen temppelista, joka olisi "ylistyslaulu maatyolle, maanvlljelyksen vlrren alkusoitto tervehdys
maan, auringon ja ihmisen yhteistydlle . Ajatus kansatieteelliseste esineistosta, ioka koskiksi maatyoteia
maahenkeaj, ajoittuu Em lrn ensimma sen atel jeehuvi ansa I m I nnan alkuaikoihin vuos en 1905-1906
tienoilla saamiin esinelahjoihin. lvlaahengen temppelin 1939 laaditun inventaarioluetteloiden perusteella
kokoelman runkona ovat Emil Cedercreutzin omatJo llmilinnan keytossa olleet peltotydkalutja ajokalut
sek6 Koylidnkartanosta pedisin olleet veneetja ajokalut. [/uut kdylidlSiset esineet ovat lehestulkoon
kaikkiTuiskulan kylSstd, jossa Cedercreutz asioi muun muassa seppe Barlingin pajassa. Kyla oli lahella
CedercreuLin taiteilijakotia llmilinnaa Kdyli0ldiste alkupered olevia esineitz; on lehes 50.

Kulttuurihistodallisten museokokoelmien pohjana voidaan kuitenkin pited jo I milinnan s sustukseen
tarkojtettujen vanhojen esineiden keruuta. Nd n ollen kokoelmien ensjmmtjisi.j esineitd ovat Emilin
Roomasta vuonna 1904 tuomat vanhat esineet seke kymmenet ryiiyt, lotka Em I osti llmilinnan
sisustukseen. Namd ryijyt tuLivat muodostamaan pohjan mittavalle Emil Cedercreutzin 69 ryijyn
kokoelmalle.

l\4aahengen temppelin esineiden keraeminen perustui Emilin aktiivisuuteen ja tapahtui kAytennossa
ovelta ovelle - menetelmalla. Cedercreutz oli kereajana suoraan yhteydessa kansanihmisiin, joilta hen
hankki esineite. Hen kulki keru!matkoil la aluksi pyorel lS tai hevosela, mydhemrnin autol la. Esineet Emil
sai lShinne lahjoituksina os ttain suoEan keytdstd tai kaytost.t pois he tettyina. Keruutyo kohdistuL



sosiaalisesti yhteen yhteiskunnan osaani maaseudun vdestodn ja vieLa iarkemmin rajattuna sen
jokapaivaisiin tydkaluihin, jolssa tyon jdljet olivat nakyvissii.

Cedercreutin museaalisen esineistdn kerddmisen pontimena viime vuosisadan alusta Hhtien on pidetty
kotoisen kansantaiteen estetiakkaa. Siihen liittyi kedentaidon, kansanperinteen ja erityisestitydn
arvostusta. HAn alkoi aluksiottaa hydtykdyitddn kansan valmistamia vanhoja deko€tiivasia tekstiibja,
kuten ryijyje ja kansanpukuja ja pian myOs keytoesineite kuten huonekaluja Kodeistaan hdn pyrki
perinteisten esineiden, aitojen materiaalien ja kdsitdiden avulla tekemaan kokonaistaideteoksia.
Cedercreutzia voidaan siis pitea englantilaisten John Ruskinin, William l\rorrisin ja Arts and Crafts -
liikkeen seke belgialaisen Koristetaiteen liikkeen aatteiden puolestapuhujana Suomessa 1910-luvulla.

Emilin harjoittama esineiden keruu olijo vuonna'1915 pa.imaSratietoista. Helsingin yliopiston
Satakuntalaisen Osakunnan tekemen Harjulan vierailun yhteydessa Emil Cedercreut sai kiitosta
toiminnastaan muinaisesineiden kereejene. Seuraavana vuonna 1916 valmistui ensimmeinen osa
Maahengen temppeliksi nimetystd museorakennuskokona suudesta. Ajatus Maahengen temppeliste oli
syntynytjo 1904, jol loin Emi tut!stuiTolsloin sosiaalieett iseen opprin ja sit5 kaltta tuol lorn
ajankohtaiseen uskonnol sluonteiseen monistiseen alatteluun. To sto laisuLrden myota Emilin on katsotlu
ldytdneen uuden tavan kiisittda elame, ja hdn muutti maaseudulle asumaan taiteilijakoti llmilinnaan
mydhaissyksylle 1905.

Ensimmdisen l\,'laahengen temppelin €kennuksen aikaista esineistoa eli kokoelmlen vanhinta osaa ovat
ne kansatieteelliset esineet, jo den saantipaikaksion ki4atlu vuonna 1938 lmestyneeseen Maahengen
temDpelin esineluetteloon Satakunta. Satakuntalaisia esineitd on vhteensa vlt 350. Alkuoeraisen
Maahengen temppelin naytteillepanon kesketsene teemana oli m;ahenkl AlueelInen rajaus kulki
Kokemaenjoenlaaksossa ja neyiteillepanon keskeiset sanat, alkuperaiset primitiiviset ajat, menneiden
sukupolvien tyO kulttuurin kehittymisen mahdollistamiseksi ja ihmisen kekselieisyys tydkatuJensa
tekemisesse, tulevatesille nayttelykuvauksista viele 1920iuvulla.

Maahengen temppelille eiollut viel5 museona suurta merkitysta 191o-luvun loppuun mennessS. Se
staitsi tuolloin syrjaisen maaseutuateljeekodin Harjulan pihapiirissa ja oli yksityinen museo; se oli
maaseudulle varta vasten museoksisuunniteltuun uuteen rakennukseen tehtv museo.

1920 - luku

Siirryttaessd 1920 - luvulle Maahengen temppelin alkuperdiselld toiminta ajatuksella ei ollut enad
kantavuutta Emil Cedercreutzin kiinnostus kotiseutua ja museotyota kohtaan jdi taka-alalle. Syite
museotyon raukenemiseen pian Maahengen temppelin jalkeen on l0ydettdvisse yksittiisten tapahtumien
ja aatevlrtausten kulusta, joita museonjohtaja Ritva Kava on vditoskirjassaan Emil Cedercreutz
Satakunnan Eurooppalainen (1993) kesitel lyt. Kokonais!udessaan 1920 - luku merkits Emil i l le
uuden aisen elem5ntavan ldytam std: luopuminen ympdrvuotisesta asum sesta maaseudLtlla, vdlirikko
l\4aila Mikkolan (o.s. Talvio) kanssa, matkustelu ymperi Eurooppaa ja keskittyminen siluetten
leikkaamiseen ja kuvanveistoon.

1930 - luku

Maahengen temppelin varsjnaisena kasv!kautena voidaan pitaa 1930 - lukua. Satakunnassa
elettiin kotiseutumuseoinnostuksen aikaa ja Emil Cedercreutzin harjoittama kotiseututyd muuttui
museotyoksa. Maahengen temppelin ensimmainen laajennusvaihe, tornaosa, valmistuikeselb l932.
Nayteillepanoon tuli nyt symboliikkaa ja sen juoni laajentui. Mukaan tulivat Emil Cedercreutzin 1910 -
luvun kansanperinneharrast!ksen keskeiset kohteet: keytotekstiilit, kuten kansanpuvutja ryijyt, ja ne
tyovalineet, joita tarvittiin niiden valmistamisessa. Aikaisemmin esineisto oli sisSltdnyt paeasiassa
raskaan maatydn esineistda, peltotyokaluja. Nayteillepanon perusajatus ei kuitenkaan muuttunutja sen
teemoina olivat yhe vaatimaton maaseudun eBmd ja arkinen aherrus

Harjulan talonmieheksi 1933 palkattu llmari Kuula sai museoinnostuksensa Emil Cedercreutzilta. Kuula
alkoi auttaa Cedercreutzia kartuttamaan lvlaahengen temppelin kokoelmia seka avustamaan
museotilojen laajentamisessa. Hdn toimi myds Maahengen temppelin "nayttelyteknikkona ja
kon servaattorina".



Maahengen temppelin kokoelmien mdere 1934 oli Emilln ornan ilmoituksen mukaan viidettasataa
numeroa Niihin kuuluivat llmilinnan tavarat seka Harjavallasta heti ensimmaiisen maailmansodan
jelkeisina sotavuosina ja heti niiden jalkeen kootut tavarat Emilin ajatuksissa oli, etta l\raahengen
temppeli olivain yksi osa hanen ajattelemaa museokokonaisuutta, mutta nelja vuotta mydhemmin
julkaistussa Maahengen temppeli- Harjulan museon inventaarioluettelossa (1938), iraahengen
temppeli oli Emil Cedercreutzin varsinainen museo Ndin Cedercreutzin koti Harjula ja Helsingin asunto
aNokkaine taidekokoelmineen pysyivat koteina seka ateljee ja veistossa i kuvanveistajdn
ammaftikaytdssa, eivetka siis toimineet museoina hanen elinaikanaan.

Vuonna 1934 Emil ki!oitti, etta N4aahengen temppelin tarkoitus t!liolla maatydn apoteoosi, oodi maan,
auringon ja ihmisen menestyksekkaalb yhteistydlle. lvluseon kokoelmien tuli koostua kansatieteellisistd
esineistaja museon nimi, l\4aahengen temppeli tuliymmSrteai eksaktiksi. Seuraavana vuonna 1935
toteutui Maahengen iemppelin kolmas laajennusvaihe, niin sanotun kulkuneuvo osaston hallin
rakentaminen. NaFteillepanon alueellisena rajauksena oli yha edelleen Satakunta. Muutos
aikaisempaan olise, ettd maahenkeen sisatyneen maaiy6n, raskaan raadannan symboliksi tuli
hevonen Paiiosa u!desta nayttelytilasta oliomistettu hevosvetoisille kulku-ja kuljetusvalineille sekai
ni iden ki iytossa tarvittavi le val inei l le klten aisoi leja langllLe.

Toinen uusi pi irre l \4aahengen temppelin neytiei l lepanossa o i  paLuu Emi in 1910 - l !vul la tekemedn
tvdh6n eli kansantaiteen esilletuomiseen: huomion kiinniftamiseen satakunnan kansan esleettisen
muotoaistin kehittymiseen Uusi piirre ndkyi neytteillepanon esjnevalikoimasta: kansantaiteen osuus
laajentui naisten kasitdiste myos miesten puhdetoiden kuten puutoihin ja sepen kaden taidonnaytteisiin
kuten taoksiin. Alkuperaisen Maahengen temppelin toiminta-ajatus alkoi pikkuhiljaa laajentua
kansatieteen alan museon toim inta-ajatukseksi ja tarkezie osaa tessa esilti esineiden esteettisyysja
esil lepano.

Maahengen temppe in neljas rakennusvaihe vuonna 1937 sisalsivakkaosaston ja atel jeen el i  pirt in ja
vaunuvajan eli vaunuosaston liiftamisen rakenn!skokonaisuuteen N6ytteillepanon punarsena lankana
oli edelleen se, etta museossa oliyksinomaan satakuntalaiseen maalaiselamaan liittvvia esineita
kuitenkin siten, ete esineiden alueelliset erct tulivat esille. Uutta ndytteillepanossa oli selkedmpi
aikaperspektiivi lehiien 1700 - luvulta sekd interioorivaikutelma, joka kay ilmiesineiston ryhmittelyna eri
osastoihin asiayhteyksien mukaan aikaisemman esinekeskeisyyden sijaan.

Ultta n?iytteillepanossa oli myos seMan eron tekeminen l\,,laahengen temppelin etnografisen osan la
kulttuurihistoria lisen osan kesken Kulttuurihistoriapainotteisuuden tor todennakoisesti mukaan se, etta
niin sanottuun va!nukokoelmaan ku!lui etuDeessa saatvliiiskullt!urin es neistda kuten rekia. €tiaita ia
vaunuja.

Kokoelmien luettelointityd alkoivuonna 1938. Cedercreutz sopi Satakuntalaisen Osakunnan kanssa, etta
ylioppilaat luetteloivat Maahengen temppelin esineet. Kokoelmien luettelointitydn suoritti Ehes valmis
maisteri Niilo Valonen apunaan arkeologiaa opiskellut Brita Rydman. Kokoelmien luettelointi, jonka
avulla esineiden meerd saati in tafkastiselv l le, tehti in 27.6 1938 alkaen kahden vi ikon aikana.
llaahengen temppe i- Harjulan museon nventaar]o uetteloon klrjattiin es neita 1270 numeroa.
Maahengen temppeli - Harjulan m!seon uettelon jaikoluettelo, l\iustakant seksi vihkoksi nimltetty, on
periisin Cedercreutzrn museomiestoiminnan kymmenefte viimeisete vuodelta: vloden 1938 heinakuun
puolivalista elokuun 17. pitiveSn '1947. Sen mukaan l\raahengen temppelin esineisto karttuituona aikana
numerosta 127'l numeroon 1487 eli2'16 esineella.

llmari Kuulan toimesta Maahengen temppelin kokoelmat kadtuivat syksyste 1933 luettelon
valmistumiseen heinekuuhun 1938 noin kahdellasadalla esineelld. Kuulan keruutydn myote kokoelmien
on katsottu muuttuneen yhe enemmiin tavanomaisen kotiseltLrm!seon esinekokoelman suuntaan.
Kokoelmat perust!ivat alueellisesti va taosaltaan syden Satakuntaan: Kokemaenlok laaksoon ja Kdylion
esineistdon tarkemmin nimenomaan Ha!uLan ymp,rdstoon noin 15 ki lomet n sdteelle. Kokoelmien
kartunta-alue ei merkittavisti laajentunut museon kasvun myote.

Maahengen temppelin viides rakennusvaihe toteutui paja-, nahkuran- ja puusepanvelstasosaston mydte
vuonna 1938 Naytteillepanossa keskiMtiin inteioorien luomiseen ja neyftelytilan ebvoittamiseen.
Kesitydleisosastojen mydte Maahengen temppeli laajentuientiste sefuemmin kasittemean myds
maaseudun pefinteisten sivuelinkeinoJen tydnla tydvzilineiden esittelyn



1940 - Iuku

Maahengen temppelin kuudes rakennusvaihe kasitti nlin sanotun laivaosaston. Laivaosaston esineistddn
kuului veneita, veneisiin ja ves lla kulkemlseen liittyneita esineita kuten saaristo,ja €nnikkokadtoja.
Kokoelmien runkona toimi luvialaisen Werner Petrellin vuonna 1935 Maahengen temppelin kokoelmiin
tekema bhjoitus, rSekiseiLipaatti. Esilld o i myds laivojen pienoisma eja, jotka kuvaavat eriaikoina
keytettyjrt laivatyyppeje.

Nein lvaahengen temppeli oli laajentunut maa- ja merihengen muistomerkiksi Emil Cedercreutzin
museotydn viime vaiheessa. K!n myos Emilin viimeinen suunnitelma oli koota Kokemdenloen
kalastuksessa kdytettyje pyydyksia ja tokeitten malleja, niin m!seon piti tu a krisiftamaen "Satakunnan
alamaan kolme muinaisuudesta pe ytynytte va taelinkeinoa: lokikalastuksen, maatalouden ja
merenkulun, joissa kuvastuvat myds seudun maantieteelliset tekilat: Kokemeenjoki, sen viljelty
laaksomaa ja meri". Niinpe museon toiminta-ajatukset ovatjo vefraten ka!kana Cedercfeutzin
alkupereisestd nakemyksesta lt/laahengen temppelistii maahengen apoteoosina ja elamenuskonnon
kirkkona.

Kuuden rakennusvaiheen jelkeen Emilin luomuksena Maahengen temppeliste tuli 26 vuoden kuluessa
noin 140 meftie pitkii, er suunnitaan rdnsyilevii, pohja-alaltaan noin 585 m. kokoinen, kymmenkunta
rakennusosaa ja 12 museo-osastoa kesittava kotiseutumuseo

Maahengen temppe in ja Emil Cedercreu2in museoharastusten tultua paremmin tunnetuiksi, hanen
satunnainen avustajakuntansa museokokoelmien kartuttajana llsaentyi. Esineiden kereitjind toimivat
yksittaiset ihmiset. lMerkiftave uusi, alkupereisen Satakuntaan rajoitetun lvlaahengen temppelin toimjnta-
alatuksen vastainen alueellinen laajennus museon toimintalinjassa olj tapahtua sodan aikana. Professori
Aarne Laitakari lahjoitti vuosina 1942 ja 1943 sotasaa iina lta-Karjalasta tuomiaan esineita 35 nimiketta
museon kokoelmiin. Niiden perusteella Emil suunnitteli museoon erityista Karjalan osastoa, joka ei
kuitenkaan toteutunut. Lahjoitetut esineet sijoitettiin satakuntalaisten esineiden joukkoon.

Kokonalsuudessaan 1940 - luku tarkoitti Emi Cedercreutzin museotv6n ammatillistumista. Vuonna 1945
han kdytti itsestain nimitystd museonjohtaja ja museo sai oman johtokunnan. Emil osallistui Suomen
museoliiton jerjestamille museopaiville ja kursseille. Han haki museoammatil isen tietouden lisaksi
taloudelIsta tukea museonhoitoon Suomen museoliitolta.

N,luseotyon ammatillistumista kuvaavat myOs ne muutokset, jotka tapaht!lvat Cedercreutzin
neyteillepanonekemyksisszi. EmiLomaksui kronologisen typologian n;ytteillepanon tavoitteeksi, ja pyrki
saamaan edustavia saioja esineiden kehityksen osoitukseksi. Typologia oli m!seoiden neyftelllepanon
perustana kdytetty, vuosikymmenia vallinnut tutkimussuuntaus. Emjl pyrki toteuttamaan viimeista
ndytteillepanosuunnitelmaansa jopa tdydentevin ostoin. Nayttelyteknisesti uutta viimeisen vaiheen
ndytteillepanossa oli pienoismallien, kuvien ja kadtojen kaytt6. Naytteillepanokin heijastaa Maahengen
temppelin toiminta-ajatuksen muuttumisesta kansatieteellisesti painottuneen kotiseutumuseon suuntaan.

Elamantydnse sdilymisen turvaamiseksi Emil Cedercreutz perusti 12 10.1945 paivatylla sdedekirjaila
Emil Cedercreutzin sdetd - nlm sen saatidn. Sen tehtevaiksi Emil m*irasi Harjavallan kotinsa,
ateljeensa ja museohuoneistojensa sailyttamisen museona Museon kokoelm a tuli saaition hallituksen
harkintansa mukaan kartuttaa.

Testamentin perusteella IVlaahengen temppe i oll vain yksi osa Emil Cedercreutzin ajaitelemasta
museokokonaisuudesta. Ajatus ei ol lut !usi, sl l le jo vuonna 1932 Emil i l la ol i  kasits museosta ja
tallentamlsen arvoisista asioista. Niita olivat lvlaahengen temppelin lisaksi myos henen kotinsa Harjula ja
kuvanveistotuotantonsa. [4useointiajatusten laajentumista kuvaa osaltaan Haiulan museo - nimityksen
kdtdijijnotto vuodelta 1937. Hadula museonimitys tulee esile kesdlla 1 938 ju lkaistussa
inventaarioluettelosta Maahengen temppeli- Harjulan museon luettelo,Ionka sisdltd kattaa kultenkin
vain l\Iaahengen temppeiin esineistiin. N:iin l\,4aahengen temppelia voldaan pitad ainoana varsinaisena
museona Cedercreutzin ebmiin loppuun asti myds silla perusteella, ettd kaikki Emilin Suomen
museoliitolle tekemdt apurahahakem!kset koskivat va n l\,4aahengen temppeliai.



4.3. Emil Cedercreutzin iaamisttin museointi

Emil Cedercreutz oli sAadekirjallaan luonut pohjan tulevalle kokoelmatyolle. Seuraavat kaksi
vuosikymmenta tulivat tarkoittamaan kSnAnndss:i Cedercreutzin jaAmistdn inventointia ja uudenlaisen
museokokonaisuuden luomista Emit Cedercreulzin eEmantydn pohjalle. Seetion aikaisen jaemiston
museointityon johtavana henkibnatoimi tohtori Niilo Valonen.

Emil CedercreuEin sadtid aloitlaa toimintansa

Saetion museotyd alkoi Emil Cedercreutzin kuoltua tammikuussa 1949. Sen ensimmaisie tavoitteita 01i
saada seadekirjan mukaisesti Cedercreulzin jdamisto siirretyksi Helsingiste Harjavaltaan. Syyskuussa
1949 saatidn hallitus hyvaksyi arkkitehti Toivo Anttilan, maisteri Niilo Valosen ja maisteri Arne
Appelgrenin suunnitelman pohjaksituleville korjaus-ja rakennustdille taiteilijakodin ja museokompleksan
saattamiseksi "sellaiseen kuntoon, ettd sinne voidaan talleftaaja asettaa ajanmukaisesti neytteille
seati6n kaikki taidekokoelmat seka pa.oni CedercreuEin elemantyote esittave osasto". Suunnitelmien
eteenpdinviemiseksi saati6 asetti rakennustoimikunnan, johon tulivat tri Valonen, sdati0n asiamies
varatuomari Heikki Jokela ja kontto padll kko Lauri ltkonen.

Taitei I ij a koti H a 4 ul a n i nventoi ntityd

Kesdkuussa 1950 Satakuntalaisen Osakunnan viisiylioppilasta laativat kolmen viikon aikana Niilo
Valosen johdolla kortistoluettelon Harjulan padrakennuksessa sdilytettavista 2 331 esineestdja
ateljeessa olevista 519 taideteoksesta Suomen museoliitolta saadun apurahan turvin.
Helsingin asunnon lehes koko irtaimisto siirrettiin museoesineiksi Ha4ulaan ja ainoastaan pieni osa
myytiin huutokaupalla. Ennen esineitten siirtoa Harjavaltaan, irtaimisto luetteloitiin ja valokuvattiin
taidekokoelmien ja interidofien osalta. Interiodreistd otettiin tuolloin harvinalsetja ne hin pdiviin saakka
hyvin seilyneet vdridiapositiivit.

Osakuntalaisten laatima kortisto olitiedoiltaan hyvin yks,nkertainen. Kortisto kasitti inventaarionumeron
lisdksiesineen yleisnimen. Esineetoli luetteloitu huone huoneelta sita mukaan kuin esineitd olitullut
eteen. Tuloksena oli lehinne omaisuuden inventointi, eraanlainen perunkirjoitus, joka olituonaikaisten
museokdlentojen mukainen. Nykyeen name osakuntalaisten luetteloimat esineet ovat paakirjan eli
kantakirjan alussa numerosta 1 lahtien.

Taiteilijakoti Haiula ja taidemuseo avautuvat yleisdlle

CedercreuEin Helsingin as!nnon lahes 100 taideteosta kasiftevd tardekokoelma siirettiin Harjulaan,
ateljeehen ja veistossaliin. Ne olivat kylmiA ja Hmmittamettdmid tiloja, joissa lempdtilojen ja kosteuden
vaihtelut olivat suuret. Osa Harjulan komeroissa ja vintilla olleista taideteoksista siirrettian parempaan
suojaan taidemuseon laajennusosaan, jossa ne paasivait yleis6n nahtdville 1956. Sedtidn toimesta
Haiulan alakerta (284 m")avattiin ensimmeisen kerran yleisolle 1951 taiteililakotimuseona

Seetidn ensimmdiset rakennussuunnitelmai kohdistuivat seke Harju an t lojen ja vahtimestadn asunnon
kunnostukseen eftA ennen kaikkea asianmukaisten neyttelytilojen aikaansaamiseen taidekokoelmalle.
Harjulan ja Maahengen temppelin rakennustarpeiden tunnetuksi tekemiseksi kaytettiin julkisuutta
hyvaksi. Lopulta uudet tilat tehtiin rakentamalla 1956 laajennusosa taidekokoelmia varten Cedercreutzin
vuonna 1936 valmistuneen ateljee-ja veistossalirakennuksen jatkoksi. Harjulan peruskorjaus ja
Maahengen temppelin rakennustarpeet jdivdt odottamaan.
Uudisrakennuksen vihkieisj!hla pidettiin 2.6.1956. Taidemuseon perusndyttelyn rakentaminen aloiteftiin
muutama kuukautta mydhemmin syyskuussa 1956. Ndyttely tehtiin Niilo Valosen valvonnassa.
Kdytann0ssa taidemuseon ripustuksen teki museovirkailija, sittemmin Suomen museoliiton paasihteeri,
Jorma Heinonen eri tahoilta saamansa asiantuntrja-avun turvrn He nonen sijoitti myds Helsingin
esineistdn Harjulan interiddreihin, jolloin Cedercreulzin aikainen sisustus muuttui '1950 - luvun alun
museoneytteillepanon nakemyksien mukaiseksi

Taidemuseon perusnayttelyi tehtiesse huonoissa seiVtystiloissa olleita taideteoksia alettiin kunnostaa.
Taiteilija Oskari Niemi restau.oi nelisenkymmenEl maalausta ia taiteliia Kain Tapper korjasi veistoksia.
Ndytteillepanoon tuli esille my0s muutamia ryijyjai ja siluetteja Neiti Schdnfelder kunnosti noin
kvmmenen siluettia Taidemuseon perusnevftlv siiaitsi uuden rakennusosan molemmissa



ndyttelyhalleissa seka sen alakerfan kahdessa huoneessa etta myos vanhoissa ateljee-la
velstossalitiloissa.

Ateljee- ja veistossalinrakennuksen laajennuksen ja Cedercreutzin taidekokoelmien esille asettamisen
myote Satakuntaan syntyi ensjmmainen yleisdlle avoin taldemuseo 1956.

M aahengen tem ppel i n u ud is rakentam i sprojekti

Ivaahengen temppeli olijo 1940 luvun lopulLa iodettu kokoelmien sdilymisen kannalta huonokuntoiseksi.
SdStid aloitti 1950-luvulla suunnitelmat uusien neyttelytiojen saamiseksi Cedercrcutzin ke*i.imdlle
kansatieteelliselle kokoelmalle. Tarkoit!ksena oli aikaansaada paitsi Maahengen temppelin eslneistdlle
asianmukaiset nayttelytilat myds vaihtuvien nayttelyjen-, toimisto-, yleisonpalvelu- ja sosiaalitilat.
Muutaman vuoden hengathdystauon jdlkeen taidemuseon uudisfakennusosan valmistumisesta Emil
Cedercreutzin si idt id ja vuonna 1952 perustettu Halu an Kil tar, joka ol i  m!kana jo vuoden 1956
taidemuseon laajennuksessa, lehtiv:it ajamaan uusia tiloja Maahengen temppelin kokoelmille. Lopulta
Haiavallan kunta ja sadtid perustivat hankkeesta yhteisen rakennustoimikunnan vuonna 1961.

Arkkitehti Jonas Cedercreutziita tilattiin piirustukset tulevasta rakennuksesta 1962. Piirustukset seka
pienoismalli tulevasta Maahengen temppeLista valmistuivat 1963 ja padpiirustukset keveelle 1964.
Suunnittelun lahtokohtana oli alkuperaisen Maahengen temppe in korvaam nen uudella. Myos
kokoelmien aikaisempi nAytteillepanorytmi haluttiin toteuttaa uudessa museorakennuskompleksissa,
joka tul iolemaan pavil jonkimainen kokonaisuusja jossa on kolme isompaa rakennusta A, B ja C. Ne
tulivat liittymean sekai toisiinsa ette taidem!seorakennukseen matalammilla osilla elivalinivelille.

Raken n u ksen B- ja C-osat ajateltiin vars naisiksi nityttelytiloiksi A-osa su u n n ite tiin asu nto-, hallinto- ja
tilapdisndyttelytiloiksi. C-siipeen suunniteltiin sijoitettavaksi kansantaiteita ja maakulkuvdiineita esitteleva
esineist6. Sen lensipe5tyyn suunniteltiin plrtU kalusteineen ja itapedhin karjanholtoa esitteleve osasto.
Keskiosaan ajateltiin tilaa viev,itvaunut, rattaatja reet. Patuekeosa oli vamttu kansantaiteelle.
Vdliniveleen oli varattu tilan maanviljelyksessa kdytettyjen tyokalljen ja kyldn pieno srnallin esittelylle.
Parveketiloihin piti sijoittaa nelja verstasta: puusepan, nahkufin, sepen ja kammantekten tyiihuoneet.

B-siiven alakerroksen tilat varattiin merenkulkuun ja kalastukseen I ittyvdlle esinelstdlle. Lensipiiiihan
tulisi muuta lattiatasoa syvemmelle luvialainen kalastusalus. Toiseen paijhAn suunniteltiin kalamaja,
kalastusvdlineitd ja pienoismalleja. Keskiosaan tulisi veneet. I\,4useosiiven parvekeosassa esiteltdlsiin
kesitdita ja kotitaloutta.

Tiloihin tehtyd ndyttelysuunnitelmaa ei voitu kuitenkaan totelttaa. 1970]uvulle tultaessa museotoiminta
oli niin paljon muuttunut, ette seke A - eM B - osaan oli tehteva muutoksla, jotka liittyivet sekj
tilanrakenteisiin ette naiyttelysLrunnitelmaan

Rakentaminen aloitettiin C-osasta, johon suunniteliiin perusnayttelytila. Nayttelyn suunnittelu perustui
kiireellisesti pelastettaville alkuperailsen lvaahengen temppelin esine lle. Siihen ohjasi myos silloinen
kisitys museoiden toiminta-ajatuksesta: esineiden piti olla esill; yleis6n nahtavana. C-osa valmistui
kes5kuussa 1971. Sen pinta-ala on 685 5 m'. Rakennuttajana oli Harjavallan kauppalaja arkkitehtina
Jonas Cedercreutz. Valmisluneeseen osaan saatiin va n osa le l\Iaahengen temppelin esineista
ndyttelytilat. C-osan auia toimi museokahviona vuodet 1972-1977, ja ol samalla pienten vaihtuvien
nayttelyjen pitopaikkana.

Talvella 1973 museonjohtaja Ritva Kavan (Jarva) aloittaessa tydt, C-osan neyttely o i puolivalmis.

Kansatieteel I i set kokoel m at

Satakuntalaisen Osakunnan ylioppilaat jatkoivat Nlaahengen temppelin esineistdn kartuntaa kesdkuussa
1952 ja luetteloivat kerityksensa tuloksen niin sanottuun Mustakantiseen vihkoon. Kirjatut esinetledot
ovat niukatja sisdltavAt inventaarionumeron isdksiesineen yleisnimen sen mahdoll isen kdytdnja
saanipaikan Jortakrn esrre[e or kJvattu myds sanoin

'Ha4ulan Kilta perustettiin museobankkeiden eteenpain viemiseksi, j a tarkoiius soveltuijuuri 19501u\run alussa
alkaneeseen kotiseululydn nousukauteen.
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l \ Iaahengen temppelin kokoelmia Iuetteloi ja kuvasi opiskeli la Hilkka Uusivida Suomen museoli i ton
kenftakortistointityossa 1960-luvulla. Laadittu ko(isto talletettiin Satakunnan Museoon, josta se kopioitiin
Emil Cedercreu2in museoon 1974

Osakuntalaisten tekemdt Helsingin asunnon la Haiulan irtaimistojen, mukaan luettuina niiden
taideteokset, ja ateljeen ja veistossa in veistosten ko.tistot muodostivat niin sanotun kantakortiston.

'1950-ja 1960- luvun aikana ol isyntynyt kolme esineluettelokokonaisuutta: Maahengen temppelin
esineluettelo mustakantiseen vihkoon ja kenttekortistoon sekd kortisto Harjulan ja Taidemuseon
esineisg sisaitaen myds Cedercreutzin keraaman ryijykokoelman. (Ks. 4.4. s. 12 Kokoelnien inventainti
ja luettelointl

4.4. Museotoiminnan monipuolistuminen

Ha inksopimus

Uuden ldaahengen temppelin rakennusprojektin mydta Emil Cedercreutzin seeitl6n ja Harlavallan
kauppalan yhteisty6 yllapidossa ja ho dossa tiivistyi. Asianosaiset solmival hallintasopimuksen, jolla koko
museo si ldyi Harjavallan kaupungin hoitoon ja hall intaan 50 vuodeksi 1971 lahten. Sopimuksen
tafkoitukseksi meeritettiin: "saavuitaa mahdo lisimman hyvln tarkoltusperat, joihin vapaaherE, taitei|ja
EmilCedercreutz on arvokasta histoflallis-kansatleteelliste Halulan museota seka siihen liittyvia
taidekokoelmia ja taiteilijakotia rnuodostaessaan pyrkinyt".

Hallintasopimuksessa uudesta museoaluekokonaisuudesta kaytettiin nimitystd Harjulan museon
kulttuurikeskus. Sen tavoilteeksi kirjattiin Harjulan mLrseon historiallis-kansatieteellisten kokoelmien ja
niihin liittyvenai kulttuurin:iht5vyytena vapaaherra Emil Cedercreutzin taiteilijakodin ja taidekokoelmien
saattaminen entista tehokkaammin palvelemaan tutkjmusta, kansalaiskasvatusta ja Harjavallan seke
koko Satakunnan alamaan entisaikaisten elinkeinojen ja kansantaiteen tuntemista. Sopimuksen mukaan
museon hoitoa ja hallintoa ja kulttuurikeskuksen toiminnan kehiftam sta seke kunnan muunkin
kulttLrurielemdn herdttdmiste varten perustettiin erityinen kauppalan museolaLrtakunta Harjavallan
kauppalanvaltuuston pddtokselle 27.9 1972. Museolautakunta aloitt i toimintansa vuoden 1973 alusta.

Kauppalanvaltuuston pedtdkselld 27.9.1972 hyveksyttiin myos museonjohtajan viran perustamisesta
vuoden 1973 alustaja tehtiin paekjs Haflavallan kauppalan taidehankintojen siirtdmisestar museon
budjetin yhteyteen. Samalla nimi HarjuLan museon kulttuurikeskus muutett in Emil Cedercreltzin
museoksi. Uuden nimen katsottiin vastaavan "ktjsitteeLlisestiparhaiten museokokonaisuutta", koska
kyseessd oli yhden henki16n Emil Cedercreutzin elamantyd.

Maahengen temppeli n j atkohan ke

Maahengen temppelin rakentamisen jatkohanke kiynnistyi kuuden vuoden kuluttua C-osan
valmistumisen jiilkeen. Tavoitteena olitoteuttaa puuttuvat A-ja B-osat yhte aikaa. Museon toirninnan
kannalta A-osan toteuttaminen oli klireellinen, koska museo tarvitsi toimitiloja, toimistoja, varastoja,
yleis6n pa lvelutiloja ja vaihtuvien nayfte yjen tllaa. Maahengen temppelin kokoelmien sailymisen kannalta
taas B-osan toteuttaininen olitarpeellista. Lopulta uuden I\Iaahengen temppelin toinen rakennusvaihe
alkoi syksylle 1976ja k5sittiA-osan, Aja B - osien viilisen velinivelen ja A-osan ja taidemuseon valisen
yhdyskaytaven. Rakennukseen tuli museon hoidossa tarvittavia konservointi , varasto-, toimisto-ja
yleisonpalvelutilat seke luentosali noin 40 hengelle, kahvio, vaihtuvien naiyttelyjen tila ja kirjasto.
Perusteena A-vaiheen toteuttamiselle ennen B-osaa oli museotoiminnan voimakas kehittyminen 1970-
luvulta ldhtien. En.id ei riiftAnyt, etta vain esineet ovat yleisdn ndhtevilld. lvluseotyd oli laajentunut
tutkimus-, tallennus-, ja vaihtuvien nAyttelyjen toimintaan

A-rakennus valmistui joulun al la' l977. Sen pohjapinta-ala on 670 m' ja kerrosala l  l  l0 m'.
Rakennuttajana Harjavallan kaupunklja arkkitehtina Jonas Cedercreutzja arkkitehtuuritoimisto Mariana
Cedercreutz Ky.

Kolmas ja viirneinen rakennusvaihe ell niin sanottu B osa pedsiiin aloittamaan runsas kaksi
vuosikymmentd mydhemmin edellisesta hankkeesta. Tarkoituksena oli puuttuvan rakennusvaiheen
suunnitelmien ajantasaistaminen. Hankkeeseen saatiin Eu-rahaa ensimmaisena museona Suomessa ja



rakentaminen kaynnistyi 1995. Tavoitteena oli rakennuttaa Maahengen temppelin B-osan ja A-ja C-osan
muutostydt seka tarvittavat pihatydt Laajennus kasifti l/laahengen temppe]in perusnayttelyn kaksi
n5!4telyhallia. Niihin laitettiin esille Satakunnan maaseudun peruselinkeinojen tyovdlineet.
Rakennukseen tuli liseksi kaksi monikeyitdtilaa ja varestonsuoja joka soveltuu afkisbkeyftd6n.

B-rakennusvaiheen vrhkiaisjuhla pidettiin 24.2.1997. NAin saatiin paetokseen Emil Cedercreutzin sdatidn'1940-luvun lopussa aloittama tyo Emil Cedercreutzin kulttuurlje,imistdn saamiseksi sailymlsen ja keyiOn
turvaaviin suojiin.

Kokoelm atoi m i n nan am m ati I I istum inen

Pitkdjdnteisen ja suunnitelmallisen museo ja kokoelmatydn voidaan katsoa alkaneen
museonjohtajaviran per!stamisen myota 16.1.'1973 l.thtien. [ruseonjohtajana aloittifilosofian maisteri
Ritua Kava, joka sai hoidettavakseen neljiistA pararakennuksesta koostuvan museoalueen kokoelmineen:
vanha ja uusi Maahengen temppeli, taidemuseo ja taiteilijakoti Hatula. Suuria haasteita tuli olemaan
museaalisen tydn alkuun saattamisessa, kLrten kokoeLmatydn aloittarninen, Cedercreulzin jaamistdn
inventoinnitja huollot, vanhojen rakennusten tunnistaminen ja henkildstdn palkkaaminen museotyohon.
Aikaisemmin museotyd oli tarkoittanut vain avoinna olevien tilojen es ttelye.

Rakennukset

Ha4ula ol i  kylmyyden, kosteuden ja huonokuntoisuuden vLroksi kokonaan suljettu talvikaudet 1976-82.
Harjula peruskorjattiin 198 1-1 982 ja varustettiin suo€Lla sahk0lammitykselle ukkosenjohdattimilla,
paketoitiin kokonaan muoviin ja myrkytettiin sisaltdineen tupalumien havttamiseksi 1982. Yleisdlle se
avattiin peruskorjauksen jelkeen vappuna 1983. Sisustus oli palautettu Cedercreutzin aikaisiin
aikatasoihin valokuvien ja lehiiartikkelien perusleella.

Harjulan pihapiirija slinai olevat rakennelmat on pyritty pitamaen alkuperSlsina sifta osin kuin se on ollut
mahdolltsta. Harjulan pedtyoven edusialla sijaiiseva sauna on siirrelty nykyiselle paikalleen
Kokemdenjoen rantatdyraaltd 1950 - luvun alussa. Saunaa vastapadta oleva heindlato on ollut
aikaisemmin Emil Cedercreutzin pelloilla, jotka hitn myi '1934 Harjavallan sairaalalle, sen jelkeen
mankelihuoneena, jossa oli suud kivimankeli. I/lankeli siirrettiin alkuperaiseen [,,laahengen temppeljin ja
lato otettiin varastotilaksi.

Kokoelmien inventointi ja lueftelointi

Kesellit 1973 alkoi !seita vuosia kestanyt kokoelmien inventoint! ja luettelointityo. Sitd ennen tiedot
kokoelmista oli kiiattuna Harjulan ja taidemuseon kodistoih n seke Niilo Valosen ja Brita Rydmanin
laatimaan Maahengen temppeli- Harjulan museo inventaarioluetteloon (Vammala 1938; MT 11270).
Maahengen temppelin - Hadulan museo lnventaanoluettelon jatkona oli niin sanottu [/lustakantinen
vihko ([,,1T 1271-1487) vuodesta 1938 alkaen, jonka Emi Cedercreutz oliitse a loittan ut ja jota
osakuntalaiset taydensivet 1952 lahinne Kiikassa tekemansa esinekerayksen tuloksi l la ( lVlT 1517-1729),
ja jota myos Kuulan perhe jatkoi vuosina 1971-1972 (MT 1730-1886).

Kokoelmien inventoinnin ja luetteloinnin lis5ksi esineita p!hdistettiin, pakattlin ja varastoitiin. Tavoitteena
oli "pelastaa kaikki se, mika oli viela pelastettavissa" silla suurin osa esineistd sijaitsi
siiilytysolosuhteiltaan eritteiin huonoissa tiloissa

Kokoelmien inventolntiin ja luettelointiin Liittyi seuraavia yksittdisia toimenpitelte:

Vanhaa Harjavaltaa - teoksen valmistelun aikaan T. J. ltkonen valokuvas ja piirsijoitakin
l/laahengen temppeli esineita Kansalismuseon Kansatieteellisen osaston arkistoon 1951,
josta hankittiin kopiot Emil Cedefcrcutzin museolle 1970 luvun alussa.

Suomen I\ruseoliiton kenttekodistointltyossa 1960 luvulla oliopiskelja Hilkka Uusivifta, joka
kuvasija luetteloi l\raahengen temppelln kokoe mia. Laadittu kortisto oli talletettu
Satakunnan museoon josta se kopioitiin Emi Cedercreutzin museolle 1974.

l\,,larjatta Kulmala oli tehnyt opinnitytetydn lvaahengen temppe i - Kotiseutututkielma (1964)
Hemeenlinnan seminaariin. Tyo on klvai evaa tarinaa ja sisaltad muutamia valokuvia.
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Opiskelija Tuula Lehtild litteroi 1971 Harjulan Killan aktiivien Tauno Judinin, Hannu Valkaman,
Reijo Virmavirran ja Tuula Lehtibn tekemdt llmari Kuulan haastattelut koskien Kuulan
muistietoja Maahengen temppelin esineisui. Litterointitaydentad Harjulan museon iuettelon ja
I\rustakantisen vihkon tietoja (MT nort 1-1591, sisaltaa myos osin puuttuvia numeroita ja
numerotta olevia esineitai). Samassa yhteydessa kuvattiin interiOorele. Kuvat on talletettu
mlseon kuva-arkistoon. MyOs aaninauhat ovat museon AV- arkistossa.

Opettaja Inga Salo Harjulan K lta ry:n rahoituksella oiko ja kiinnitti Cedercreulzrn tuotannon
siluetteja taustapahveihin.

Pirkko Seppanen jerjesti, numeroija luetteloi Cedercreutzin alkuperaiset siluetit ja kopio ne
lajikortistoon kdyttokorteiksr. Alkupereiset siluetit sijaitsevat arkislossa kansioittain tai ne ovat
kehystettyine perusnayftelyssa ja Cedercreutzin siluettituotannosta tehdyissii
kiertonayttelyisse.

1975 valmistui museontyontekijd Ejla Nummisen tekemd inventaario Maahengen Temppelin
esineista. Tuloksena syntyivat kesinkirjoitetut muistiinpanot. Tydn tarkoituksena oli selvittad,
onko huonokuntoisen lVaahengen temppelin tiloissa sijainneessa esineist6sse ollut haivikkid
muun muassa sinne tehtyjen murtojen takia tai oliko tehty esinepoistoja, kun 1971-1972 oli
suoritettu valintaa ja esinesiirtoja uudisrakennuksen perLrsndyttelya varten. Inventoinnissa
l6ytyi my0s jonkin verran luetteloimattomia esineita

Kokoelmien arvostus painottui paljolti '1970-luvun alussa Maahengen temppelin m h n vaikutti erityisestl
Emil Cedercreutzin sadti0n puheenjohtajana ollut Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen professori
Niilo Valonen. Henen vaikutuksestaan museokokoelmiin tuli tallettaa myds Harjavallan paikallishistoriaan
liityvAa aineistoa. Tavoitteena oli antaa kuva maatalousvaltaisen Harjavallan kunnan muuttumisesta
teollisuusyhteiskunnaksi Siihen liittyi professori Valosen opiskelijoillaan teetema kenttetyd, jossa
opiskelijat haastattelivat Harjavalta Oy:n tyOntekijditd. Tydn tulokset talletettiin Helsingin yliopiston
kansatieteen laitokselle

Paikallishistoriallisen aineiston keruuta jatkettiin 1976 luomalla niin sanottu Harjavalta,kokoelma (H.)
osaksi museon muata kokoelmia. Aineiston keruuta varten toteutettiin lekstiili- ja valokuvake.ays, jonka
my0ta kokoelmiin alettiin tallettaa harjavaltalaisten lahjoittamaa ainerstoa. Kokoelman keraaminen oli
tavallaan jo Emil Cedercreutzin aikaisen, erityisesti llmari Kuulan harjoittaman toimrnnan jatkoa.
Paikall ishistorlal l isen kokoelman perusteena ol myds 1971 ha l intasoprmus, jol ia museo si i f tyi
Harjavallan hoitoon, hallintaan ja talousaNiovaroin yllapidettiivaksi

Vehitellen museon kokoelmapol tiikan painopiste siiaryi Emi Cedercreutzin asumisen ja ammatillisen
elamantydn suuntaan. Sita kuvastaa esimerkiksi se, ette Harjulan aikaisemman kesekotnirnityksen tilalle
vakinaistettiin taiteilijakoti Harjula -nimitys. Harjulan irtaimistoa, jolla tarkoitetiiin seke kesekoti Harjulan
ete Cedercreulzin Helsingin asunnon irtaimistoa, alettiin pitee yhten?i kokonaisuutena. Perusteena oli
muun muassa se, ette 1950-luvun alussa osa Helsingin asunnon idaimistoa ola liitetty Harjulan
interidoreihin ja loput varastoatu talon ullakkokerrokseen. lvlyds suullinen perimdtieto tuki kesityste, ette
Emil Cedercreutzilla olisi ollut taoana aika aioin vaihdella irtaimistoa asunnosta toiseen. Valokuvien
perusteella irtaimiston siirtaminen nayttiolevan samaa jatkumoa aina llmilinnan maaseutuateljeekodista
kaikkiin seu€aviin asuntoihin niin kotimaassa k!in !lkomailla sijaitsevissa ateljeekodeissa.

Harjulan irtaimiston inventointi toteut! i  1976. Inventoinnin teki El la Numminen,loka antor
numerormattom le esineil le puuttuvat numero nnit ja laati  esinekort i t .  lVyds maalauskokoelma ja
veistoskokoelma nventointiin ja koftistoon lsdttiin aiemmin numeroimattomat kohteet. Tydn tekl Pirkko
Seooanen.

Tdmdn 1970-luvun puolivelisse tehdyn laajamitiaisen inventointitydn avulla saatiin hahmotetuksi se, mite
museossa on. Keytannon ty6n sujumiseksa perustettiin kantakirja eli museon pdSluettelo, koska vie|e
tuon ajan museaalisten kaykintdjen yhtena tdrkeand tavoifteena pidettiin kokoelmien lukumaerea.
Kantakarjan tAydennykseksi perustettiin niin sanotlt lajikortistot, joiden pohjana olivat vanhat kortit, ja
joille piti koota kaikki saatavissa oleva tieto. Lajikorteissa tuliolla kantakirjan numeroja lajikortin numero
seke viitteet valokuva-ja dianumeroihin, sekd sittemmin myds OCIVI-Iuokka. Taedostojen hallittavuuden
ja myds museaalisten tyoprosessien selventdmiseksi Ritua Kava laati Emil Cedercrcutzin museon
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kortistolnti ja uettelointijA rjeste men ja A neision ku k! rn useossa - kaav on 1 976 Systeem ia pyrlttiin
noudattamaan resLrrssien salhm ssa puitteissa, ja se toimi peeosin 1990 luvun ast

lMuseon henkilokunnan asiantuntemus ei o e aina rittainyt tafpeeksi laala-alaiseen kutttuurihistoriallisen
aine ston tietemykseen. Harjulan irtaimiston asianmukainen luettelo ntia on aika ajoin pyritty
tjydentam5en asiantuntila avuin, la tyohdn on haettu raho tusla eri ltjhteista

Krjasto
EmiL Cedercreutz n jdaim ston kirlastosta oli tehty irtaim stokortteja, ja sen uskonnollisesta
osasta l\rarjatta Ku mala tekiopinnaytetydna uettelon 1960 uvu la.

K rjaston luetteloija jerjest 1973-1974 kirjasionhoitala Juha-Ve kko lM kkoa.

K rjaston vanhimmasta osasta niin sanotun Konrad Helen uksen kirjoista FK Eila Ramd laati
bib iografian, jokajulkaist i in Opetusm n stefdn, Harjulan KiLian ja Harjavallan
Sadstdpankin tuel a 1988

Kulttu u ti h isto ri al I ine n kokoe I ma - m h a ko koe I m a
Museov raston rahakamm on tutkila Tuukka Talvio tunnisti Emi Cedercreutzin
rahakokoelman kolikoita 19771a SKOP:n numismaatikko Hannu lVdnnistd luetteloi ja arvio
rahakokoelman 1985.

Kulttuutihistariallinen kokoelma - Harjulan esineisto
l\,'laisteri KariPaavo Kokkitutkl Harjulan huoneka utja osan astiastosta ja mdartteli n iden
tyyl ipi ir teet 1982.

Itdmalset matot tunnisti 1982 Artistica OY:n toimitusjohtala Eva Perander.

Il/luseoviraston eksot ikan osaston tutkila Pilo Varjola tunnisU Harjulan eksoott set esineet.

Ivlyds Harju an es neiston konservointia kevnnistettiin seka kefam ikan, posliintn,
huonekalujen, kultanahan ja maa austen osalta 1980- uvu la paaosin EVTEKin kanssa.

Ta ide kokoel ma - m a a I a u kset
Taidekokoelmien perusinventoinnin seki maa austen ettd veistosten osalta tekiaikaisemmat
kortistot tdydentZien ja puuttuvilta osilta museotyontekija Pirkko Seppanen '1975

Taitei i jain mukaan aakkoselisen maalaus-ja pi irros uettelon laati opiskeli ja P:i lvi  Hovi 1977

Ta ta pohjalta maaLaustukimusta leht tekemaien M nna Seppanen 1980- uvun puolivalisse
tavoitteena kdsikirjoitus Emi Cedercreutzin je:imistdn maalauskokoelmaluetteLoksi. Se
valmistul 1988 ja odottaa paiivtysta ja ju kaisemista

Velstosten perusinvenloinnin jSlkeen Ritva Kava aloltti veistostiedoston kokoamisen 1970-luvun
puolivalissa. Tietoa kerett in eri ahtelstd sille tuntemattomia veistoksia oll paljon, la veistosten nimet
ol ivat osittain h5maran peitossa. Vuonna 1975lulkalst i in suuremmissa valtakunnalls ssa lehdissa kysely
Emil Cedercreutzin veistoksista. Kyselyla ei saatu tarpeeksitietoa Cedercreutzin veistosluotannosta.

Veistostiedosto alkol kuitenk n p kkuhiljaa selventya erl lahblstA saatujen tietojen perusteella:
naytte yluettelot, lehtikirloitukset, k rjekokoelmat ynna muut lukuisat lahteet. V!osina 2001-2004
kartoitettiin EU-rahoitteisen Veistoskonseruointi pfojektin avulla Cedercreutzin lehinne museon
kokoelmissa olevat veistoksetja suurin osa na sia veistoks sta konservointiin Projektin tuloksena syntyi
muuan muassa Cedercreutzln kuvanveistonayttely Tydn jelkeen seka veistosten arvo uokittelu. Pitkiin ja
monivaiheisen tutkimustydn ji keen veistostedosto on taydentynyt siten, etta ainoastaan muutama
muotokuva on vield tunnistamatta. Veistostiedot on koottu aikajarjestykseen kansioitta n ja perustiedot
museon veistosten perusnayttelyn toiste julkaistaan Tydn jelkeen !ettelossa 2008
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5. KOKOELMIEN NYKYTILA

Keskeisimmdt museOkokoelmat ovat kulttuurihistorialliset sddtyleiskulttuu a valaiseva Harjulan koti-
irtaimisto ja maaseutukulttuuriin liittyva ilaahengen temppelin kokoelma seke bidemuseon
Cedercreutzin oman tuotannon,ja aikalaistaiteen kokoelmat. Osa kokoelmista muodostaa pysyvia
kokonaisuuksia, joita eitule muuttaa. Taiteiljjakot Haiula on oma kokonaisuutensa samoin Mjahengen
temppeli, joka on jo kerattdessa tarkoitettu yhtenaiseksi kokonaisuudeksi.

Museon folml/af muodostavat seitsemdn kokonaisuutta: taiteilijakoti Haiula, taidemuseo, uusl
[,ilaahengen temppeli, k!va-arkisto, asiakirja-arkisto, kirjastoja iakennukaetja rakennetmat.
Perusndyttelytiloina toimivat taiteilijakoti Harjula, taidemuseo, ateljeeja veistosndyttety seke uusi
Maahengen temppeli.

Museon kokoelmal on jaettu niiden hallittavuuden ja luonteen takia neljean kokoelmaryhmaen:
taadekokoelma, kulttuurihistoriallinen kokoelma, av-materiaalikokoelma ia arkistokoko;lma. Seuraavassa
on luetteloitLrna en toimitrtoJen ja nayttety(o<onarsuuksten s,sdltamat kbkoehrat:

Taitelijakoti Harjuta
Kulttuurihistoriallinen kokoelma
Taidekokoelma

Taidemuseo
Taidekokoelma

Maahengen temppeli
Kulttuurihistoriallinen kokoelma

Kuva-arkisto
Av-materiaalikokoelma

Asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma

Kokoelmaen siselto on jaettu esire/a./brhlr lajitunnuksin. Diaroitaessa esineet saavat paeunnuksen
(=kantakirjatunnus KK) seka lajitunnuksen. Ainoastaan kutttuurihistoria iset esineet tukuun ottamatta
tekstiibja G.) saavat pelkan paetunnuksen KK. Vanha tuettelointitunnus I\IT (= Maahengen temppeti) ei
o|e enaa kdytdssd (lVlT 1-1952 = KK 3164-51 15) Laii tunnukset:

Kulttuurihistorial l inen kokoelma
Ha4avaltakokoelma (H. ei kefdsse)
Maahengen temppeli (MT.)
Taiteiliakoti Harjula (TH.)
Postikorttikokoelma (PK. )
Tekstial i(T.)

Taidekokoelma
Exlibris (E.)
Jul iste (J )
l\4aalaus, piirros, grafiikka (M.)
Painokuva (P )
Siluetti (S )
Veistos, reliefi, mitali (V.)

Av-materaaalikokoelma
cD]evy (CD.)
DVD-levy (DVD.)
Diapositiivl (D.)
Kaitafilmi ja video (KF.)
Kartta (KA.)
Kuvalaatta (KL.)
Valokuva ja negatiivi (VK., N.)
Aaninauha (A.)

Arkistokokoelma
I\ruseotoiminnallinen aineisto
Lehtileike
Harjavalta-aineisto
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5.1. Ituseon toimit i lat

TaiteilUakoti Hatula

Emil Cedercreutzin koti Harjula (1914)k!ulu! kansainveliseen taitei l i loiden
maaseutuateljeekotivirtaukseen. Cedercreutzin itsense suunnittelema ja rakennuttama niin sanottu
kokonarstaideteokseksi luoiu koti, on tarkoiteftu pysymiien inte r ddrerlta:in la ulkoasultaan alkuperdisenii
ja yhtenAisena kokonaisuutena. Cedercreutz halusi, ette jokaisella eslneella t! i ol a oma tarinansa ja
yhdesse niistd p ti syntya varien ja muotojen harmoninen sinfonia

Harjulan taiteilijakotmuseossa on Emil Cedercfeutzin jdamlstone kotFirtaimistoa noin 6000 nimikette,
joista koti-interi66rimuseona on esilb 915 objektia. lrtaim6to kesittaa koko Emil Cedercreulzin elemen
osa-alueet. Se on tarkoitettu ehjeksi kaakki ihmisebmdn osa-alueet kattiavaksikokonaisuudeksi
kastemekosta kuolinvuoteella luettuun €amattuun taityrevydsta taideteoksiin. Liseksi kokoelmaan on
palautu n ut jonkin venan llmari Kuulan ja sittemmin hanen perikuntansa lahjoituksina Kuulan ja henen
perheense keytosse ollutta Cedercreutzille kuulunufta jaamist6e. JSamist6dn kuuluu veistoksia 635 kpl,
maalauksia 497, siluetteja 1344 ja kuvalaattoja 63. Osa irtaimistosta on varastoituna ja esineate
kaytetAdn esimerkiksi teeman;yttelyissd ja tutkimuksessa. Osa taideteoksista on esill6 nykyisen
taidemuseon ja siluettina)4telyn tiloissa. Kirjoja ja lehtid Cedercreutzin jeamistdna on noin 3000 kpl,
joista peeosa sijaitsee Harjulan kirjastossa osa kesikirjastossa ja asiakirja-arkistossa.

Taidemuseo

Ateljee ja veistossali
Ateljeessa ja veistossalissa on esilld Emil Cedercreutzrn kuvanveistotuotannosta koottu retrospektiivinen
perusneyttely "Tydn jdlkeen" joka valmistui keveella 2004. Ne!4telyssai tuodaan esille cedercreutzin
kehittyminen kuvanveiston opiskelijasta tuodeliaaksi kuvanveist4aksi. Aikanaan Cedercreutz toi
aristokraattisena pidettyyn kuvanveisloon uuden aihepiirin, kuten maatyon ja maalaiselaman kuvaukset.
MyOs uudet tyylisulnnat, kuten veistosten jattaminen impressionistis-realistisiksi luonnoksiksija tekniset
toteutukset kuten jaustaja veistokuvan oleminen samaa kokonaisuutta, nekyvat tuotannossa.
Aihevalinnan laajuus perinteisistai mlotokuvista ia muistomerkeistii arkiebmAn kotipiirin koiriin ja
kissoihin tai kaukomaiden eksoottisiin norsuihin ja apinoihin, kuvastaa kuvanveist6jan aiheiden
moninaisuutta. Yhteiskunnallisesta laaja-alaisuudesta osoittavat ihmisten muotokuvat kulttuuri-ja
valtioelemen huipulta tavallisiin tydlaiisiin ja urheilijoihin. Huomattavaa on myds Cedefcreutzin
taidekasvatuspyrkimys, jota han toteirtti lahjoittamalla teoksiaan lasten u ottuville koulujen tilo hin.

Cedercreutzin tuotannon toita on esile myos muissa museon tiLoissa. Osa kokoelmaan kuuluvista
veistoksista on varastoituna. Taidehallissa ja Harjuiassa on esi ld jonkin verran Cedercreutzin
alkalaiskuvanveistajien tuotantoa. Ndistd eniten on Cedercreltzin opefiajan ja ystavdn Viktor
l\4almbergin tuotantoa.

T aide hall i ja m aa laBkokoel n a
Museon perusneyttelytiloissa niin taidehalleissa kuin taiteilrjakoti Harjulan interidoreissa obvat
taideteokset ovat Emil Cedercreutzin jaamistoe. Cedercreulzille kuulunut maalaustaidekokoelma on
ainutkertainen kokonaisuus, koska se on muotoutunut vahitellen omistajansa n6kemyksen ja
ystavyyssuhteiden pohjalta Harjulan maalaukset ovat paaosin hanen ulkomaan matkoiltaan
hankkimiaan vanhempia uskonnollisaiheisia leoksia. Taidehallien maalaLrkset taas ovat kotimaista 1900-
l!vun alkupuolen maalaustaidetta, lehinna marraskuulaisten ja Septem-ryhmdn maalareiden t0it5.
Maala!sten esillepano on vaihdellut vuosien saatossa. cedercreutzin aikana maalaustaidekokoelma
sijaitsi taiteilijan Helsingin asunnossa sekd Harlu assa. Nykydan osa nSistil teoksista on sekd museon
perusndyttelyssii ja varastossa.

Kotimaisten taiteilijoiden os!us koostu! Cedercre!tzin lahloina ostoina taivaihtoina taiteilijakollegoilta
sattumanvaraisesti saamisia tdistd. Joukossa on muutam a nlin sanotun kansall sromantlisen
jSlkikauden tdite, mm. Vaind Haimiildisen, Emil Danielssonin ja Vilho Sjostromin leokset. Septem-ryhmdn
maalareista eniten eli 24 tydui on Verner Thomelia, joka oli Cedercreutzin hyvd ystevd.

My6s Alfred William Finchilta on muLrtama oljymaalausja useita grafiikan lehtid. Muita suomalasia
taiteilijoita ovat Uuno Alanko, Helmi Biese, Alvar Cawen, Ragnar Ekelund, Axel Haartman, Yrjd Ollila,
Jalmari Ruokokoski, Hanna Rdnnberg, Lennart Segerstrele, Anna Snellman-Kaila, Eero Snellman,

16



Robert Zarasto ja Eric Vasstrom Cedercrcutzia taiteilijau€ le kannustaneelta Albert Edelfeltifte on
kokoelmassa yksi piirros.

lVuseon taidekokoelmiin kuuluu Emil Cedercreulzin jaamiston taideteosten liseksi Satakuntalaisen
taiteen kokoelma. Se on syntynyt vdhitellen museon toimintojen mydt i. Omana kokoelmanaan se
mainitaan ensi kerran 1992 vuoden toimintakertomuksessa. Satakuntalaisen taiteen kokoelman synty
juontaa juurensa harjavaltalaisaiheisten maalausten ja harjavaltalaisten taiteilijoaden tOiden ostoista
museon kokoelmiin 1980-luvulla. Siftemmin ajatus laajenisatakuntalaissyntyisten taiteilijoiden jaltai
Satakunnassa asuneiden ja vaikuttaneiden tarteiljoiden teosten hankintaan museon kokoelmiin.
Hankinnat tapahtuivat lahjoina tai ostoina. Ostoih n museolla ei ole juur ol[]t varoja mutta Emil
Cedercreutzin seetio on tukenut satakuntalaisen taiteen la museon profiin nostoa ostama la museossa
pidetyistd satakuntalaisten taiteilijase!rojen nayttelyistii joitakin teoksia museon kokoelmrin.

l\4erkitdven lisen Satakuntalaisen taiteen kokoelman kartuttamiseen antoi Porin taidekoulun rehtori Pertti
Ala-Outinen, joka lahjoitti useilta koulunsa oppilaina olleilta taiteilijoilta ostamiaan taideteoksia
kokoelmaan. Toinen merkittave kokonaisuus, jonka kokoelma sisat:ia on Into Linturin retrospektiivinen
kokoelma, jonka Into Linturin perikunta taiteilijan toivomuksen mukaisesti lahjoitti kokoelmaan.

Kokoelmaan on pyydetty lahjoituksia myds suoGan taiteilijoilta periaatteella, ettz, he lahjoitiaisivat
kokoelmaan jonkin sellaisen taideteoksen tai useampaa, joilla he haluaisivat oman valintansa mukaisesti
tulla jelkimaailmalle talletetuiksi.

siluettineytlely
Nayttely on katsaus Emi Cedercreltzin siluettituotantoon N5ytte y esittelee Cedercreutzin
siluettituotannon laps!uden aikaisesta siluetista henen mydhempddn tuotantoonsa valottaen samalla
taiteilijan erilaisia leikkaustekniikoita seka aihepiireje.

Maahengen temppeli

Kokoelman peepaino on Emil Cedercreutzin keraamassai kulftuurihisto.iallisessa esinekokonaisuudessa,
joka hanen omien sanojensa mukaan tuliolla: ... maanviljelyksen alkusoitto, ylistyslaulu maan, auringon
ja ihmisen yhteistyolle. Kokoelmaan kuuluu noin 2000 esinettaja ne ovat pdaosin satakuntalaisia
maaseudun entisaikojen elemenmenoon liittyviii esineit:i 1750-luvulta 1950-luvulle. Esrneistiin
aikarajana on maatalouden koneellistuminen.

Ndytteillepano mukailee alkuperdisen lVaahengen temppelin ajatusta tuoden esille Satakunnan
maaseudun elemaa ja e inkeinoja yks ftaisine tyoprosesseineen: kalastus, peltotyot ruokatalous, kulku-
ja kuljetusvelineet, huonekalut, miesten tydt, liikkuminen ja matkustaminen, kodin tekstiilit,
valaistusvSlineet, kodin askareetja kAstydlS sten esineistd. Netftelypinta-ala on noin 1000 m2.
Cedercreutzin sanoin nayftelyn tavoiteena on oll!t, ett;i kavije kohtaisi museossa esiisien el5mdn ja
aneruksen.

Kuva-a*isto

Kuva-arkisto on keskittynyt kerdemean Emil Cedercreutziin ja Harjavaltaan liittyvia vabkuvia seka
audiovisuaalista mate aalia. Kuva-arkistoon kuuluu yli 35 000 luetteloitua valokuvaa ja negatiivia, yli 17
000 diaa, kaitafilmeje, videoita, eeninauhoja ja cd-levyje

Asiaki4a-a*isto

Asiakirja-a*isto on keskittynyt talleniamaan Emi Cedercreutziin liittyva2i ainerstoa museo- ja
kulttuudkeskuksen toimintaan kuuluvaa seka hallinnollista etta toiminnallista alneistoa. Arkistoon on
tallennettu my6s kotiseutuarkistoaineistoa.

Rakennuksea ja piha-alueen rakennelmal

Emil Cedercreutzin museon alue on pinta-alaltaan 23 540 m'. Se kesittai nelja suurehkoa rakennusta:
taiteilijakoti Harjula, alkuperainen IVlaahengen temppeli, taidemuseo, johon liinyy kiinteiistialueen uusin
rakennus lvlaahengen temppeli. Lisaksimuseokokonaisuuteen kuuluu talteilijakoti Harjulan
piharakennukset.

t7



Harlula on Emil Cedercreutzin rakennuttama ja suunnttelema taitei ijakoti. Se valmistui v '1914. Pinta-
ala on 465 m2, josta emmrntii mLrseonaytte ytilaa on 284 m., lamminta vahtimestaf n keytdss:i ollutta
asuintilaa 50 m'?, joka on nyi varastotilana. Kylmeii varastotilaa on 131 m,.

Hafjulan suunnitteluLrn Cedercreutz el kayft?inyt arkkitehtid, vaan s!unnitteli kaiken itse. Rakennuksen
rungon muodostaa Harlavallan Simulan talon vanha pafit!patyyppinen talonpoikaistalo, joka on siirretty
Harjavallan keskustasta, lahelta nykyista Honkalan urheilukesk!ksen pesepallo- tai luistinrata-aluetta.
Pdarakennukseen on listjtty Simulan naapurista, LapiLan talon pihasta siirretty luhti, johon on tehty keittio
ja pari makuuhuonetta Rivin pltkalle itaisivulle on rakennettu matala alun pefin kevytrakenteinen ja
lemmiftamatdn, eteishallija etelepeAtyyn tehty !loke, puuliiteri. Myds rakenn!ksen pohjoispdadyssd on
uloke, jossa on raput ylekertaan. Rivi on aikoinaan korotettu tolsella kerroksella ja sielld on vtisi
kesdk5lttdista, sils ilman lammityslaitteita ja lampOeristeita olevaa vierash!onetta perekkein.

Asuinrivisse on mansardikatto, kun taas luhdissa on pednteinen harjakattola eteishallissa
mansardikattoon ja liiterissd ja rappuhuoneessa rivin seiniin liittyvat pulpettikatot. Kateaineena oli aluksi
punaiseksimaalattu pare, mutta luultavast 1930-luvulla Harlula sai peltikatteen.

Asuinrivin hirsiseinat on vuorattu valkotsella pystylaudoituksella ja saumat peitetiy mustilla rimoilla.
Joenpuoleisen julkisivun vuoraus on katkaistu leveallA vaakasuuntaisella rappauskaistaleella, samoin
luhdin seinet siten, ettei Luhdln solaosaa ole vuorattu, vaan hirret ovatjdaneet nakyviin ja ne on
Punamullattu.

Harjulan arkkitehtuurissa on naht5vissa jugendin rakennustaitee liset pyrkimykset. Rakennus sulautuu
ympSrdivtrtrn ma,semaan ja se on samalla kettdnndllinen. KdytiinndLlisyyttd edustavat suorakaiteen
muotoinen pohjaratkaisu, joka minimoi kulmatja nurkat, ja mansardikato joka mahdollisti yiAkerran
tehokkaan tilankaytdn. [,,lyds ikkunoiden suhteellinen kapeus ja korkeus, niiden runsausja sijoittetu
katsottiin nimenomaan sis!stuksen kannalta kiivtajnn6lliseksi. koska tSllainen ikkunaratkaisu mahdollisti
joustavan huonekalujen sijoille un.

Jugendin ihanteina olivat maala israkenn u kset ja nistd omaksuttiin pystysuora Laudoitus, jonka saumat
on peitetty rimoin sekd va tys, joka "taiteellistettiin" niin, ettd pohja olivalkolnen, rimatjoko punaisia tai
mustia. Pohjakerroksen kantavaa merkitystd haluttiin korostaa jakamalla seinan pystylaldoitus
vaakasuoralla raDpauskaistaleella kahteen osaan. Samaila saatiin haluttu vastakohtaisuuksien
vaikutelma kofostetuksi kayttamalla er materiaaleja eri suuntiin menevisstj pinna osissa.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana Harjulan rakennus on tarvinnut ykslttaisid
korjaustoimenpiteite: 1950- uvu la rakennettu te€ssi purettiin rakennukseen kuulumattomana la
huonokuntoisena 1977, eteishallin se nan laudoitusta paikattiin 1972, yliikerta ei ole koskaan ollut
avoinna yleisdlle rakennuksen heikon velipohjan takia, ulkokaito maalattiin 1980-ja 1990 - lukujen
taitteessa. Rakennus peruskorjattiin !lkopuolelta 1981: ulkosein en lahoja kohtia uus ttiin ja talo
maalattiin alkuperdisin vZirein.

Harjulan pihapiir i in on kuu unutloukko pienempid rakennuksia ja rakennelmia, joista osa on jo hAvinnyt.
Seuraavassa on eslteltyne sauna, heinalato, talli, maakellari tuulimylly, lipunmyyntikojut, koirankoppi,
navettarakennus. vinttikaivo la Hween kaivo.

Pdarakennuksen tyyliin laudoitettu ja maalattu punavalkoinen sauna silaitsi 1920-luvulta
vuoteen 1942 joen toyrdalld, josta se siirrettiin nykyiselle paika leen, koska jokitorma alkor
lohkeilla koskien patoamisen jalkeen. Saunassa oli ldylyhuone ja eteinen. uuden ulkomaalin
sauna sai 1976ja uuden katon 1979.

Heinalato
Saunaa vastap5:ite on KOyliost6 siirretty vanha heinailato,lonka EmilCedercfeutz on
koristellut kansallisromanttisin piiatybudoin ja oveen naulankannoista muodostetuin ilja-
aihein, joita on myds Cedercreutzin sukuvaakunassa Cedercreu2in pitdesse karjaa
Harlulassa 1920-luvun alkupuolel le asti ,  lato ol i  hein:jsuojana Karjanpito loppui 1920luvun
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alkupuolella kun Cedercreutz osti ta lvlas! n non Helslngista Harjulaan hen ottiasumaan
kiinteistdi i  hoitamaan puuseppe l lmari Kuulan perheineen 1933. Harj! a l l  t i lan peltoineen
Cedercreutz myi 1934 Harlavallan sairaalalle, koska ei endd tarvinnut kadanrehua varten
peltoa 1970-luvulle saakka latoa kdytettiin mankelihuoneena, nykyisin se toimrl
tarvlkevarastona

Talti
Kivestzi rakennettu talli on luultavasti Deraisin 191o-luvulta. AlkuDeraisessa tarkoituksessaan
se toimi aina 1920-luvun puolivdliin saakka. Sen jalkeen sita kaybftiin jdehuoneena 1940-
luvun loppuun asti. Talli perusko4attiin ja se toimii nykyaan museokauppa Tallipuotina.

Maakellari
Tallin ja asuinrivan velisse on maakellari.

Tuulinylly
Hatulan nurkassa on si jainnut tuul imylly i lman si ipie, la se purett i in 1970-luvulla

Lipunmwntikojut kairankoppi, navettarakennus
Cedercreutz osti Harjavallassa 1935 pidettyjen laulujuhlien jalkeen jdrjestejiltd kaksi
lipunmyyntikojua, joista tolsen han pysiytti linja-auton odotuskopikseen maantien poskeen
koivukujan pziahen, toisesta tehtiin leikklmdkk talonmiehen tyttareile Agnes Kuulalle Luhdin
solan al la on ol lut koirankoppi joka on havitetty ennen vuotta 1951. Piha-alueella si jainnut
navettarakennus on luultavasti perAlsin 1910-luvulta. Navetassa oli tydkaluvaja ja autotalli, ja
tuulimyilyn alaosa tdysin lahonneena vuonna 1976. Navetta purettiin 1954
taidemuseorakennuksen galleriaosien laajennuksen tielte.

V inttika ivo, Hyvee n ka ivo
Pihapiirisse on ollut vinttikaivo, josta muistona on myllynkivi. Kaivo on todennekdisesti
havitetty 1956 taidemuseota rakennettiaessa, koska silloin taidemuseon takana staatsevasla
kaivosta alettiin ottaa vestohtoihin vette. Toinen kaivo, niin sanottu Hyveen kaivo, sijaitsi
veistossalin nurkalla. Cedercaeutz suunnitteli sen kansirakenteet ostamistaan
raysteskoristeraudoista l93S. Nykyaen kaivo sijaitsee museon !lko-ovelle kulkevan
kulkuvayEn vasemmalla puolella

Alkuperainen Maahengen temppeli
l\4aahengen temppeli on rakennettu vuosina '19'16-1942 ja se on pinta-alaltaan 583 m'z. Alkuperdinen
IVlaahengen temppeli on ensimmeinen varsinaisesti museokeyfto0n tehty rakennus Emil Cedercreutzin
museon alueella. Kuten Harjulan rakentamisessa Emil Cedercreulz toiml tdmdnkin rakennuksen teossa
itse seka arkkitehtind ett t rakennusmestarina. Piirustuksia eijuuri ollut, metrimittaa ei kdytetty eika
rakennukseen tehty kahta tesmdlleen saman aista ikkunaa. Pdaosin rakennLrskompleksr on kootlu
vanhoista rakennuksista puretuista materiaaleista.

l\4aahengen temppeli rakennettiin osa osalta vuosien 1916 ja 1942 valilla sen mukaan, miten kokoelmat
kaaduivat. Erl osien rakentamisjdiestys oli seuraava:

1916 Ensimmeinenrakennus,peltokaluhuone
1932 Torniosa
1935 Kulkuneuvo-el iajokaluosasto
1937 Vakkaosasto ja ateljeen eli pirtin ja vaunuvajan eli vaunu-osaston liittaminen;

Emil Cedercreutz sisustin entisen ateljeensa museopirliksi, rakensi
vakkahuoneen ja sisusti entisen vaunuvajan vaunu-ja rekiosaston
museohuoneeksi

1938 Paja-,nahkurinjapuusepdnverstasosasto
1942 Laivaosasto

Maahengen temppelin peruskolaus aloitettiin 1993 Harjavallan Maataloustuottajien toimesta ja osin
lvluseovi€ston varoin. Vuonna 2006 aloitettiin konservointitilan rakennuttaminen puretun vaunuvajan
paikalle. Uusien konservointitrlojen on tarkoitus valmistua syksylle 2008
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Ateljee ja veistossali
Vuoteen 1936 saakka Emil Cedercreutz tyoskentell lvlaahengen temppel n lehellai sijainneessa
ateljeessa, joka 1937 liltettin Maahengen temppelin rakennuskompleksiin nin sanottuun
maalaispirttiosastona. S!ufet velstoksensa, kuten Kyntaijit-ryhma, Cedercreutz joutui tekemadn Harjulan
lahistdlla olleessa Suomen suulissa, jonka hen oll ostanut Harlulan eteishalli toimi Cedercreutzin
veisiosgalleriana vuoteen l 936.

Uusi ateljee ja veistossalivalmistuivat 1936. Ateljee on 97 m, ja veistossali 195 m2. Suunnitelmat uuden
ateljeen ja veistosvaraston Ekentamiseksl kdynnistyivdt 1930 luvun puolivelissa. Harjula I tontti oli liian
pieni, joten rakennusta varten oli hankittava lisa:i maata. Naapurit talousneuvoksetar IVIanta Ylinen ja
talousneuvos Kustaa Ylinen Lahjoittivat 20.4.1936 Cedercreutzille kaistaleen maata Harjula I tontin
|alarIa.

Tulevan ateljee-ja veistosniiyttelyrakennuksen piirustuksen ja suunnltelmat Cedefcreutz tilasi
kokemekeleiselte rakennusmestari A. Eraseltd. Piirustuksen mukainen rakennus o isitullut liian kalliiksi,
joten Cedercreutz sovelsi piirustuksen ajatuksla tulevaan rakennukseen ja toimi sen |akennusmestarina.

Rakennus valmistui 1936. Se on tilinen, rapaltu p!lpettikattoinen rakennus, jonka toisessa piiassa oli
tilava (97 m'z), korkea ja valoisa ateljeeja matalahko halliveistoslen ja maalausten nayttelytilana (195
m'z). Ateljee oli Cedercfeutzin kaytossa kesdisin vuoteen 1948 niin kauan kuin han jaksoi tydskennella.
Veistossalissa hdn esitteli paitsi omla veistoksiaan myds keraem*insa maala!skokoelmaa.

Kun vastuu Emil Cedercreutzin kokoelmien hoidosta vuonna 1971 siirlyi Harjavallan kauppalalle, oli
tilanne veistoskokoelman kohdalla vaikea. Yksinkertaisen peltikaton ja ldmpoeristemdttOmren setnten
vuoksi veistokset olivat olleet vuosikymmeni.i alttiina vuodenaikojen ja sadtilojen vaihteluille. Tilanne
parani hieman 1975, kun rakennukseen tehtijn valkatto, samassa yhteydessd uusittiin myos valaistusja
naytteillepano. Uusi ulkokatto veistossa iin tehtiin 1978. Ateljeehen rakennettiin 1971 yleisijn Wc-tilat,
jotka purettiin [Iaahengen temppelin A-osan valmistuttua 1977.

Taidemuseon ateljee-osa pefuskorjafiiin 1985 ldmpimaksl tilaksija siihen tehiiin vafastotiloja entisten
yleisdn Wo-tilojen paikalle. Varastotilat purettlin 2000- uvulla. Vuosina 1986,1987 veistossalr
peruskodattiin l;impimaksi tilaksi

Tuulivl i f isavup ipun pad lat on levyseppa ANi Klviojan 1956 valmistama.

Taidemuseo
Cedercreutzin Helsingin asunnon laajat ta dekokoelmat, jotka kuvanveistajdn kuoleman jdlkeen siirettiin
Ha4avaltaan, taNitsivat asianmukaiset neyftelytilat. Hanketta laihtiviemdan eteenpain Emil
CedercreuEin sadti0 ja kotiseutuyhdistys Halulan Kilta. Laajennusosa ateLjee-ja veistossalirakennuksen
yhteyteen valmistui 1956 afkkitehtiToivo Anttian suunnitte emana ja rakennusliike Koskinen & pojat
rakentamana. Rakennuttajana oli Emil Cedercreutzin sdetid.

Alun perin lamm inta ndyttelytilaa oli yliikerroksen kaks nSyttelyha llia (=taide ha li, 1 75,5 m,) ja
alakerroksen kaksi ndyttelyhuonetta (92,5 m,). 1970-luvulla museon toiminnan vilkastuttua alakeran tilat
otettiin museokeyttdon. Tilassa tydskenteli muun muassa museoapulainen. Nyt sielld sijaitsevat kuva-
arkisto, kulttuurihistoriallisten pienesineiden ja tekstlilien varasto. Pinta-ala on 298 m2 seka 6ljylla toimiva
lampokeskustila, jossa nykyzien on ve stosvarasto

Ylakerran iso ndyttelyhalli (135 m,) otettiin vaihtuvien ndyttetyjen keltdon 1973. Stind se toimivuoden'1977 loppuun N4aahengen temppelin A-osan valmistumiseen asti. Vaihtuvien nayttelyjen pitoa varten
sekA iso etta pikkuhalLi koiattiin 1973: seindt maalattiin valkoiseksi, seinapinnat tapetoitiin juuttikankaalla
ja maalattiin, ikkunat peitettiin liikkuvilla seinelevyilla, bftiaan pantiin Novena neulehuopamatto
niiyttelyhallin osaveliseinan erottamasta tiasta tehiiin museonjohtajale toimistohuone Aikaisemmin
toimistohuoneessa ol i  ol lut esi ld museon uuden Maahengen temppelin pienoismall i .  A-osan valmistuttua
huone oli vuodet 1978-1983 museomestarin toimistona. Toimisto otettiin kuvastLrdiokayttoon ja diojen
kehystys-, valokuvien afkisiointi ja kuvien luettelointikltyttddn 1983.

lson nSyttelyhallin sisaseindpinnat palautettiin ruskeasevyislksi ju uttika n kaalla paSllysteiy ksija
ikkunasein?in levyt poistettiin 1984. Tuolloin myds lkkunoiden ldmpderistyste parannettiin.
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Vuonna 1977 plkkuhall  (62 m'z)kodatt i in nykyiseen asuunsa (40 4 m,). Samassa yhteydessa ha in
perdfte erotettiin tekstiilivarastotilaksi (21,60 m,) Aikaisemmin ha n peraosaa oti kijytetty
toimistotydhuoneena. Nykyaan varasto toimir kotiseutuyhdistys Harjulan Kilta ry:n omistaman
museokauppa Tall ipuodin tuotevaTastona

Uusi Maahengen temppel
Maahengen temppelin uudisrakennusprojekti  on kas telty Luvu ssa 4.3. ja 4.4.

5.2. Kokoelmien paapaino

[,4!seon kokoelmien padpaino on Cedercreutzin klvanveisto- ja siluettituotannossa, ja n ihin I ittyen
hdnen muussa elSmantyossSan.

Taidekokoelma

Taidekokoelma sisaltaA Emil Cedercreutzin oman tuotannon-ja hanen jaizimistdnsa laidekokoelmat,
Satakunta aisen taiteen kokoelman seka taidekokoelmaan kartuntana tulleet ty6t Harjava lan kaLlpungin
taidehankinnat (KTH) eiv:it kuulu museon kokoelmi n, vaan ku ttuurikesk!ksen ha lintaan ia nlistd vastaa
kulttuLrritoimenjohtaja Taidekokoelman kartunnan diariointila l!ettelointi on kesken.

Sulkuihin on merkltty vimeisin nventaaronumerovuodeta200T.Kokoelmrinkuuluvatiaitei l i jat luetteloitu
liitteeseen 3.

Exlibis (E. 342.)
Kokoelmaan on tallennettu seka satakuntala sten tekjoiden ette satakuntalaisille henkilo lle omistettLlia
kirjanomistajamerkkejd

Juliste U. 505)
Kokoelma sisd tee sekzi museolla etta Harjavallassa jarlestettyjen tapahtum en la neyttelyiden ju isteita.
Naiden lLseksi kokoelma sisaltaa niiden museoneyftely den j! isteita, joissa museomme kokoelmat ovat
oleet esi l la.

Maalaus, piiros, grafiikka (M. 685)
Kokoelma sisaltda Ernil Cedercreutz n oman tuotannon ja hainen jeamistdnsa ta dekokoelmat, jossa
merkrttavAnd kokonalsuutena Cedercreutzin ysteven Verner Thomen toita. Kokoelma sisaltaa myos
Satakuntalaisen taiteen kokoelman seka otoksen harjavaltalaisten koululaisten pi rustuksisia Harlavalan
lukion l l l  luokan oppilaiden tyot 1979, Harjavallan vanhoja puutaloja: Harjavallan nuorisolautakunnan
kuvataidekerho 1981, eri laisia aiheita; Vinnarin kuvaiaidekerhon lapset 1979-1980, eri la sia alheita
Lisdksi kokoelmaan kuu uu Pertt iAa Outisen lahloittama kokonalsu!s Lasten ta de. (Ks. 5.1.
Taidemuseo / Taidehall i ja maa auskokoe ma).

Painakuva (P. 12)
Kokoelma sisSltiia Emil Cedercreutzin hankkimien taiteililo den pa nokr.rvat.

Siluetti(5. 1493)
Kokoelman paapa no on Emll Cedefcreutzin slluefiituotannossa ja muun muassa merkittevasse
Kalevala-sarjassa. Kokoe maan kuuluu myos seka suomalaisten etta u komaala sten slluettitaiteilljoiden
Lahjoituksena tulle ta tdltd, kuten k inala sen paperinleikkaustaiteen mestarikdsityoldisen Zhang Hgewin
ko!l!kunnan tyot. Osa lahjoltuksina tulleista suomalaisten s luettitaiteilijo den toista on luettelo matta
Yksi luetteloimattomista kokonaisuuksista on Eero l\4annisen laaia s luettikokoelma. Siuete sta otetut
valokopiokuvat hakukodistona sijaitsevat studiossa.

Veistos, rcliefi, mitali (V. 765)
Kokoelman paepaino on Emi Cedercreutzin veistostuotannossa (V. 1 654). Kokoeima sisa taa myos
Cedercreutzin aikalaisklvanveistejien tuotanioa. Naiste eniten on Cedefcreutzrn opettajan ja ystaivan
Viktor lValmberoin tuotantoa
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Kultlu u rih istodal I i nen ko koel m a

Kulttuurihistoriallinen kokoelma kds ttad saetyleiskulttu!ria valaisevan Harjulan koti- rtaimlston,
maaseutukulttuuriin liittyvan Maahengen temppeLin kokoelman sekd vaunu- ja ajokalukokoeLman.
Kokoelmaan kuuluu myos Harjavallan paikallishistoriaan liittyva Harjavalta-kokoelma (H.) seke
postikorttikokoelma (PK.). Paikallishistorialista-aineistoa on kartutettu seka yksityisiltd ,hmisilU saaduin
lahjoituksin ete ker6ystempauksen Kotien katkoiste t!rvin vuonna 1977 Osa kartuntana tulleista
esineist6stA tdydentaa Maahengen temppelin neyttelya. Kokoelman kartunnan diariointija luettelointi on
KesKen.

Postikorttikokoelma (PK.) sisaltaa Cedercreutzin tuotannosta kuvitetut ldhinn6 siluetti-ja veistosaiheiset
kortit, Cedercreutzin itsensa saamat niin sanotut jea mistdssA obvat kortit, Harjulan Killan tuottamat
kortit, Harjavalta-aiheiset kortit sekd lahjoituksena tulleet post kortit. Postikorttikokoelma on tallennettu
arkistokokoelrnaan sekd slgnumila PK. ettd A

Tekstiili ft. 1674 )
Kokoelma sisaltea seka Emil Cedercreutzin jaamiston etta kartuntana tulleet tekstiilit, kuten Harjavallasta
Kotien ketkoiste keru!hankkeen tekstiilit. Cedercreutzin kerdamd 69 ryijyn kokoelma on ainutlaatuinen
kokonaisuus. Jeemistdon kuuluvattekstiilit ovat odeosin seka sisustusteksiiileie ette vaatteita.

Av- m ateri a a I i ko ko e I m a

Kokoelma on keskittynyt kereamaan Cedercreutzin elamatn ja eldmentydhOn seka Harjavallan
paikallishistoriaan littyvdd a neistoa. Kokoelma sisalda seuraavat aineistol va okuvatja negatiivit
diapositiivit, kaitafilmit ja videot, kartat, kuvalaatat, aaninauhat, CD:tja DVDI.

Av-materiaalikokoelman kartunnan diariointija luettelointion kesken. Osa aineistosta srjaitsee
satunnaisissa paikoissa johtuen tilan ja tydvoiman puutteesta. Aineisto tarvitsee kokonaisuudessaan
paivityksen niin sellonnan, luetteloinnin kuin seilytysmateriaalien ja - olosuhteiden osalta. Tall,j hetkelld
on mahdollista vain joilta osin aineiston uudelleen jarjestely seke tilojen siistiminen. Tulevaisuuden yksi
suurimmista haasteista tullee olemaan aineiston digitoiminen.

Valokuvista ainoastaan kehystetyt Harjulassa sijaitsevat valokuvat ovat saaneet paenumeron. Muuten
valokuvat on merkitty ainoastaan lajikirlaan VK. Huomattavan osan ndiste valoklvista muodostaa
kokoelmakuvat ja - diat.

Kokoelman siseltd on luetteloitu Deiioiirteissadn liitteessd 3.

Arkistokokoalma

Kokoelman pdapaino on Emil Cedercreutzin arkistojddmistosse, Aina Lahbenojan Cedercrcutzin
koskevassa arkistojeamistdssa seka Cedercreutziaja Emil Cedercreutzin museo-ja kulttuurakeskuksen
toimintaa koskevassa lehtileikearkistossa Cedercreutzia koskeva lehtileikearkisto on koottu
aikajerjestyksessa 1899-1950 -luvulle saakka. Kokoelmaan kuuluu myds museo-ia kulttuurikeskuksen
toimintaan ja kokoelmiin liittyvea alneistoa, Harjavallan paikallishistoriallrsta ainelstoa sekd
satakuntalaisia taiteilijoita koskevaa a neistoa.

Asiakirja-aineiston arkistointion satunnaista. Koko arkistoaineisto tarvitsee pikarsen seulonnan ja
uudelleenjarjestelyn. Osa arkisto-aineistosta on luefteloitu signumilla A seke kartuntanumero. Aineisto on
sijoitettu mappeihin, jotka sijaitsevat arkistohyllyilla mappien koon mukaisena kolmena sarjana
juoksevasti numeroituina. EsimerkiksiQ 1 (Qvarto-kokoinen kansio numero yhdesta eteenpSin), F 1
(Foliokokoinen kansio numero yhdestii eteenpain)ja K 1 (A4 kokoinen kansio numero yhdesta
eteenpdin). Kansioaineistosta on hakukorttijoko henkilo-, yhdistys- tai aineistonimen mukaisesti.
Arkistonaineistosta on luettelot, jotka eivat ole ajan tasalla. Viimeisen viidentoista vuoden aikana
aineistoa on ainoastaan laitettu kansioihin ja tehty kansionhakukodti.
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5.3. Kartuntaperiaatteet ja -kohteet

Kokoelmien kadunnan lehtokohtana on Emil Cedercrcutzin elamentyd. IVluseon kokoelmiin tallennetaan
Emil CedercreuZin henkil6h storiaan ja hanen eldmantydhdnsa liittyviia aineistoa. Cedercreutzin
eBmentyd ohjaa myds kokoelmien kart!ntaa. Kokoelmia yhdistavind kdsitteina ovat Emil Cedercreutz
seke Sabkunta.

Paaasiallisin kaduntatapa on lahjoitukset. Taloudellisten resurssien puitteissa on tehty taideostoja Emil
Cedercreutzin sadtdn rahoituksella Satakuntalaisen taiteen kokoelmaan ja Cedercreutzin
taidekokoelman kartuttamiseksi Museolla lahjoituksen vastaanottamisesta tai ostosta tekee paebksen
tietystd kokoelmasta vastuussa oleva museaalisen koulutuksen saanut henkil6 sekd laitoksen johtaja.
l\4uut eivat tee paebksia esineiden vastaanottamisesta.

Kokoelmaesjneiden hankintapeetdsten perustelut tiedostetaan, kirjataan ja arkistoidaan. Jokaisen
lahjoituksen tai oston yhteydessa tehdeen vastaanottamisen perusteista kirjallinen selvitys, jonka
lahjoituksen vastaanottaja (pe5toksen tekije) laatiija allekirjoittaa. Hankinta pitea pystye perustelemaan
kartuntaperjaatteella. Muita perusteita eiole olemassa. Hankintaperusteluja seily€taan arkistossa
olevassa H ankintaperustelut - kansiossa.

Aineistoa ei oteta vastaan, jos
. esineen vastaanottoa er pystytA perustelemaan kartuntape aatieella.
. esineelle ei o e olemassa ta i jerjeslettavissd valittomasti asianmukaista seilytystilaa
. esineen taustastaja alkuperastd ei ole riittavestitietoja.
. esineen lahjoittamiseen liittyy ehtoja.

Kokoelmien vastuuhenkildt:
. Taidekokoelma. museonjohtaja
. Kulttuurihistoriallinen kokoelma, museoamanuenssi

Tekstiilikokoelma, tekstiilikonservaattori
. Av-materiaalikokoelma,valokuva-arkistonhoitaja
. Asiakirja-arkisto, tdlla hetkella ei vastuuhenkibe (talvi2008)

Taidekokoelma

Exlibns E.)
Kokoelman keradmista jatketaan.

Juliste U )
Kokoelmaan talletetaan museotoimintaan la site sivuavien tapahtumien julistelta.

Maalaus, piirros, grcfiikka (M.)
Emil Cedercreutzin jdamistdn taide seiVtetaen omana kokonaisuutena. Satakuntalaisen taiteen
kokoelmaan ov tedn keraiemeen teoksia.

Cedercreutzin jaamistossd olleet siluettikuvat tai muutoin satunnaisesti saadut painokuvat.

Si/ueft, (S.)
Emil CedercreuEin siluetteja kerJtien edelleen, kulen myos muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten
siluettitaiteilijoiden toit5.

Veistos, reliefi, mitali (v )
Emil Cedeacreutzin veistoksia otetaan harkitustivastaan. Kokoelmien hoidossaja kartunnassa tulee
hyddyntaa veistosten arvoluokitusta (liite 4.). Tarkoituksena ei ole kerata kaikkia Cedercreutzin
veistoksia museoon, vaan ainoastaan tietoja niiste.
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M a a h eng e n te m ppel i n kokoel ma
Kokoelman kafdumista pyritedn vii ttamadn. EsineistoZi kerata:ln vain silta os n kuin ne teydentZivet
perusntiyttelysse olevaa esineistoa Es merklks suuta n, rai;talin ja nahkurin ty6pajan esineistd tarvitsee
t5ydennysta. Kokoelmaan er myoskadn keriitai paikailshisto alista aineistoa (H.) ellel se t5ydenna
N,laahengen temppel n pef usn:iyttelya

Hadulan iaide- ja kulttuurihistoral lnen esineisto sd lytet5an yhtenZiisena sisustuskokona sultena
Varastossa olevaa Harjulan ja Helsingin kodin rtaimlstoa hyodynnet:iain tutkimus-ja
neyttelytoimrnnassa. lrtairnistoon e oieta vastaan uutta esineistozi, e lei se liitv olennaisesti Emil
Cedercreutzln elemaein.

Av- m ateri aal i kokoel m a

Kokoe maan talletetaan Em I Cedercreutziin ja Harjavallan paikallishistoriaan liittyvaaraine stoa

Arkistokokoelma

Arkistoon talletetaan Emi Cedercreutziin Liittyvee a neistoa seke museon toimintaan littyvaa ha linnollista
etta to minnallista aineistoa Harjavalan paikallishistoriaan iittyvai aineisto pyrtitan ohjaamaan
kotiseutuarkistoon tai Satakunta-Arkistoon

5.4. Arvoluokitus

ANoluokitus toimli kokoe mahall innan ja sen kehittamisen aplvalneene. Tdlld hetkella se ohjaa
aineiston kartuntaa ja kokoelmista poistoa, ja se matarttelee digitoitavan aineiston tZirkeysj5rjestyksen
Veisloksi le ja valumuoteile on oma arvoluokituksensa (liite 4.). Ve stoskokoelmasta Cedercreutzin
verstostuotanto on uokiteltu kolmeen arvoluokkaan Eu-rahoitte sen konservo ntipfojekt n yhteydessa
2041-2404.

Arvoluok tuksen avulla meziritellaian aineiston museaalinen aNo suhteessa kaduntapolrtiikkaan
Aineiston museaa inen arvo luokitellaan sen tArkeyden, kunnon la si hen iittyvien kontekstitietojen
perustee la Jokaisessa arvoluokassa on muutama krteeri Kriteereib voidaan tarkentaa kun niiden
toimivuus todetaan kaytannon tyossa. Aineisto saa sen arvoluokan, jossa silL;j on paras krlteeri.
Esimerkiks, jos esineeseen sopiiuseita arvoluokan 2 krteereitaja yks kriteeri uokassa 1, saa esine
arvoluokan 1.

Luokka 1
. Cedercreutzin kedama ta hanelle kuu unut esine tai haneen l i t tyva aineisto.

Cedercreutzin elSessei kokoelmi n otetui esineet.
. Hyvaikuntoinen esine ja aineisto, joiden tausta ja vaiheet tiedetazin me ko hyvin. Tallaisen

esineen tai aine ston on oltava kirkea museon kokoelmien kannalta
. Esine, joka on ainoa kappale kokoelmissa ja joka on tdrkea museon kokoe m en kannalta
. Esine tai a neisto, loka on harvinainen ja sita e ole muissa museoissa.

Lahjoituslapauksissa aine sto pyritaan ohlaamaan mu hin museoihln jos se e o e tefkea
oman kokoelman kannalta.

Luokka 2:
. Esine, joka on kohtalaisessa kunnossa tai se pystytaan konservoimaan Telaisen es neen

on taydennettaive hyvin kokoe m a
. Es ne, josta on loitakin taustat etoja kuten millorn ja misti esine on saatu. Tallaisen

esineen on tajydennettdva hyvin kokoelmia.
. Esine loka eiole ainoa kappale kokoelmissa (esim. t ietyn tyypp nen rukki), vaikka se

rnuulen olsl hyvasszi kunnossa ja tiiydentaisi hyvjn kokoelmaa.
. Esine, joka ei ole Cedercreutzin aikana otettu kokoelmiin ja se ei ole olennainen

kokoelmien kannalta
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Luokka 3:
Kolmannen luokan esineet voidaan poisiaa kokoelmista tai siirtai opetuskokoelmaan, muita
paebs pitaa perustella kirjallisestija arkistoida poistetusta esineeste otetun valokuvan
kanssa.
. Huonokuntoiset esineet, joiia eiendd pysty tai kannata konservoida.
. Esineet, ioiden taustasta ei ole tietoa, eivatka ne ole olennaisia museon kokoelmien

kannalta.
. Esineet joita on monia vastaavia kokoelmissa (esim. lestit), eivetke ne ole olennaisia

museon kokoelmren kannalta

Keyttdkokoelma:
Esine voidaan poistaa kdyttdkokoelmasta ilman erillista perustelua Kayttdkokoelma on
opetuksessa, rekvisiittana jne. kaytetteva kokoelma. Esineita ei luetteloida varsinaisiksi
m useoesine iksi ja ne voidaan poistaa kokoelmista ilman perusteluja
. Esinetyyppi, ioita on vaGinaisessa museokokoelmassa useampia vastaaviaja joka eiole

muutenkaan erityisen hyvekuntoinen eike harvinainen.
. Konservointikelvotonesine.
. Esine, iosta ei ole taustatietoja ja joka ei muutenkaan ole erityisen harvinainen.

5.5. PoistoDeriaatteet

Emil Cedercreutzin seeti6n ja Harjavallan kaup!ngin velinen hallintasopimus kieltdij kokoelmiin
kuuluvien esineiden myynnin, vaihdon laisiirron pois museon alueelta. Hallintasopimukseen kilattu
madrays on tulkittu koskevan vain Emil Cedercreutzin jddmistd,i, eika hdnen kuolemansa jalkeista
kokoelmien kaduntaa. Nein ollen esimerkiksi aNoluokkaan 3. ja kayttokokoelmaan kuuluvia esineita saa
poistaa kokoelmista, mutta niita eisaa myydd.

Poistop&ttdksen pohjana toimiiesineiden arvoluokitus, paitsi veistoksilleja valumuoteille on oma
luokatuksensaja poistoperiaafteensa (liite 4.). Ennen poistop,iatdksen tayEntddnpanoa esineeseen
liittyvat ehdot tulee tarkistaa ja niite tube noudattaa. Poistopeetdksen tekee kokoelmasta vastaava
henkilo ja sen hyvdksyy laitoksen johtaja, joka esittelee peetoksen kulttuurilautakunnalle
hyv6ksyttaveksi. Poistopaiitiiksen tehnyt henkilo perustelee poiston kirjallisestija dokumentoi poistoon
liittyvet toimenpiteet. PoistopaSt6ksie sdilyteta6n asiaki4a-arkistossa sijaitsevassa Poistot - kansiossa.
Esine voidaan poistaa pysyvast kokoelmista lahjoittamalla, siirtiimella, vaihtamalla, palauttamalla tai
tuhoamalla. Poistettavaa esinett?i ei saa kuitenkaan myyda. Ensisijaisesti esinetta tulee tarjota toiselle
museolle.

Poistettavan esineen pdanumeroa ja esinelajinumeroa ei tule poistaa kokoe misla, vaan tehde ao.
luetteloihin ja Renkiin merkinta esineen poistosta.

Yeistokset

Rikkineiset valumuotit ja 3. luokan veistokset joita eiole tarpeen seilyftaa, voidaan poistaa kokoelmista
Rikkindisten valumuottien ja 3.luokan veistosten poisto perustellaan tapauskohtaisesti ja
dok!mentoidaan museossa. Tydt, jotka poistetaan kokoelmista, ovat koruattavissa, koska l.luokan
kappaleista saadaan uudetja paremmat valumuotit. Sama poistoperiaate koskee 3.luokan veistoksia.
Jaljelle jad katlava kokoelma veistosten ensammAisia ja toisia kappaleita seke kaikki ne uniikiija
rikkonaiset valumuotit. ioista eiole olemassa muuta dokumenttia.

Valokuvat

Kokoelmista voidaan poistaa kuvia, jotka eivat liity Cedercreutziin tai Harjavallan histoiaan olennaisella
tavalla. Kokoelmista voidaan poistaa kuvia, joista eiole taustietoja ja jotka eivait ole pereisin
Cedercreulzin jdamistdstS. Kaupungin kuvakokoelma on tallennettu melko huonolaatuisina reprokuvina.
Samoja kuvia on saatu museoon myds alkuperAisina, joten vastaavat reprot voidaan poistaa.
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Asiaki4at

Kokoelmasta voidaan poistaa kaftuntaperiaatteeseen kuulumatonta aineistoa Poistettava aineisto tulee
sildae asianomaiseen pedtearkistoon. Suos teltava afkstola ovat asianomaiset yksityiset keskusarkistot
maakLrnta- arkistot, eraet muul erikoisarkistot tai sellaiset kotiseutuarklstot ioissa on asianmukaiset
sailytystilat, rliftavdsti henklldkuntaa ja tutkijatilat kopiointimahdo lisuuksineen.

6. KIRJASTO

Kirjasto tormii pdaasiassa museon toiminnallsena kasiki lastona, lohon on talennettuna Emil
Cedercreutzin mittava kirjastojeemistd. Cedercreutzin kirjastojaamiston lu etteloi ja jd rjesti 1973-1974
Juha-Veikko Mikkola. JAemistdn uskonnollisesta osasta l\rarjatta Ku mala teki opinneytetydne luettelon
1960-luvulla. Cedefcreutzin kirjaston vanh mmasta osasta niin sanotun Kondar Heleniuksen kirioista FK
Eila RamO laaU bibl iografian 1988.

7. KOKOELMIEN KEHITTAMINEN

Lah tu evaisuuden keskeisimmat haasteet littyvet kokoelmien saiyvyyden ja kaytett.tvyyden (tutkimus-,
naiytte y ja opetuskayton) kehittam seen ja parantam seen. TzimZi edellytta; er neisiS tolmenpileiia:

* Sa lyvyys ja varasto-o os!hteiden pa€ntaminen
Harjulan teksti lien konservointlja restaurointi. Harlulan muun i.taimiston
kuntokano tus ja konservoint IVlaala!skokoelman kuntokartoitus ja
konservornt.

" Naiytte ytilat
Harjuian Luhtiosan huone den palauttaminen Emi Cedercreutzin aikaiseen
as!un Taidehallen perusndyttelyn uusiminen. Emil Cedercfeulzrn
edmdnkertandyttelyn tekeminen. IVlaahengen temppel n perusnAyttelyn
lo00uunsaattam nen / uusrminen.

'Asiakirja-arkisto

Aslakirjolen seulonta, luetteloint uudelleen j:irjestely ja
arkslo ntisuunnitelman tekeminen. Kotiseutu-arkistokvsvmvksen
ratkaiseminen

* Valokuva arkisto
Aineiston jdrjestely ja seu onta luettelointisuunnitelman tekemlnen,
Uetokantaan siideminen, saiilytysmateriaalien paiivifterninen ja konservointi.

'Kasiklr jasto
A neiston jarjestelyja seulonta tallennussuunnitelma - ja ohjeistus. Kirjaston
li iMminen osaksi Satakunnan maakuntaki laston t ietokantaa.

t SaavutettavuLrs
Museon saavutettavuutta iulisi oarantaa kaikilta osa-alueiltaan
Kilreellisimp nai osa alueina ovat museon fyysisen ja ymmdrt:;mlseen I iftyva
saavutettavuuden kehittaminen. Yleisdl le avoinna olevissa t i lolssa tulsi ol la
helppo ja tuNall inen i ikkua, kuten portaisi in ja kynnyksiin luiskat.
Perusneyhe yiden ymmartamiste ja ni den v.ilittSmaa nformaatiota tulisi
selkeyttait er laisille kohderyhmille ja henki0llLe, joil a ei ole aikaisempaa tietoa
aiheesta KokoeLmien digitointi arvoluokitusten mukaisesti.

'  lVuseo4 tJrnettavJuden I saamrnen
Julkaisulen tuottaminen kokoe mista
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8. ESINEPROSESSIT

8.1. Esineen luovutus museolle

1 Esineen luovuttala ottaa yhieytta museoon joko puhehmitse, siihkdpostitse ta tulemalla paikan
paAlie

Hdnet neuvotaan kokoelmasta vastaavan henkil0n tai he dan estyessa laitoksen
johtajan uokse.
Kokoelmavastaava haastattelee aineiston luovuttajaa ja kirjolttaa ylos es neeseen littyvdt
tiedot. Paetdksen esineen vastaanottamisesta hdn perustelee kartuntaperiaatteella ja
kirjoittaa s itii mydhemmin kirjalisen se vilyksen. Se vtykset sa lytet.ien
Luovutussopim!ksen liitteene.
IVI kdli lahloitustieduste u ssa nousee tarve nehdai eslne luonnossa, sovitaan
luovuttajan kanssa jarjeste yiste.
Huonokuntoisten es neiden vastaanottamisesta keskustellaan mvos konservaaltorin
Kanssa
Yleensd pe5tds esineen vastaanottamisesta voidaan tehda het.

2 Esineen luovutustapana on joko lahjoitus, osto taideponointi .

Luovutuksesta aad taan k rjal inen Luovutussopimus ( ite 5 ) kahtena kappaleena siten, ette
toisen saa luovuttala ja toisen vastaanottaja.
Lahloitukseen ei iitete mitaan ehtoja, vaan es neen kaikk oikeuden s irtyvit
museo te
Aineiston luovutuksesta tehdeain merkinnait seuraaviin luetteloihin: lahjo ttaja- ja
lahjoitusluettelo. Taman jalkeen merkinta tulee iehda my0s lahjoittajakortistoon
Mlseolle jeevd Luovutussop mus siirreftSan asiak rja- ark stossa sijaitsevaan
Lahioitukset- kansioon.
Luovutuksen yhteydessa esineeseen iittyvistA konte kstit edo ista kirloitetaan
Kuvaus omakkeeseen (liiie 6 )
Kuvauslomake iitetSain esineen yhteyteen. Tiedot es neen sijainnista saadaan myohemmin
arkistossa s jaitsevasta Lahloitus uettelosta.

3 N4ikali kokoelmasta vastaavalla henkilo la el ole mahdollsuutta ottaa es neitS vastaan ta
lahjoituksen tehnyt henkio jettaa esineen museoLle tapaamatta kokoelmavastaavaa, pajatetaiAn
ahjoit!ksen kokoelmlin ottam sesb jalkik:ileen. Lahjoittajan yhteyst edot tu ee ottaa talteen.

l\ryos eslneostoista vastaa kokoelmavastaava kuitenkin siten, ett5 lopullsen pdatdksen
asiasta tekee laitoksen johtaja

8.2. Diariointi

Saapuva aine sto saa kanta e i pSaik rjaluettelosta I uoksevaa n ! mero ntia noud attaen
inventaarionumeron (KK) Paiekirlanumeron lis:iks aine sto saa ni n sanotuista k:iyitoluettelo sta eli
lajllLretteloista lajinumeron juoksevaa numerointa noudattaen: kL/lttuurihisto al|rset -, taide-, AV-aineisto-
ja arkistollettelot Ntiden lisdksl saapuvasta aineistosta on tehty merkinta seuraaviin luette olhin:
lahloitaja-. lah.orlus- Ja vapaakorttrlue elo,l_rr

8.3. Luettelointi

Eslnetiedot on luefielo tu manuaalisesti 1970-luvufta lehtlen eritv siln luette oihin ia kortistoihin. Museon
luettelointi-ja kortistointildlestelme on vuodelta 1976. Veistos ta maa la u s kokoeimatiedot I a osa
valokuva- ja kirjastom ateriaalista tal e n n ettiin 1 990 - luvu la t etokon eelle d Base -
luettelolntisovel utukseen. Digito dun aineiston kijytto osoittautui ongelmall seksi u!den
Uetohallinhjarjestelm.tn myotd. A neistoa ei voida mydsk5an tu ostaa. Digitoitu aineisto on
varmu!skopioitu levykkeil le

Luettelointitiedot on merkitry paakirja- ja laliluetteloihin Luetteloiden lsaksi esinetiedot on merkitty
seuraaviin kortistoih n: kanta-, laj-, ja hakukortteihin. Hakukodliluokitus perustuu kultiu!rihistorial isen
ainelston luokitus - Outline of Cultural Materia s i5riestelmaain
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Talvella 2007 museo otti keyftoonsa Suomen maataLousmuseo Sarkan ylapitemen
luettelointLj5rjestelmain Rengin. Sithkdiseen luette o ntiin siirtym nen aiheutt muutoksla luetteloinnissa:
esinelietoja ei enea kirlata ajl-la pAakortteih n. Rengista tulostettava raporittu osie korvaa kortistot.
Il/[]uten kokoelmiin k rjaaminen noudattaa vanhaa kaytdnto5. Piiakirjaan merkitean esineen perustiedot
ja viitteet muihin dokumenttimuotoihin. Lajiluetteloihin kirjataan niin ikeen esineen perustiedot.
Hakukortisto on yhA kaytosse (huom. tekstilt kirjattu pda uetteloon, haku-ja lajikortistoon mutta ei
lajiluetteloon.)

Kokoelmien digitointia ohjaa aine ston arvoluokitus (ks 5 4 ) Kokoelmat on jaettu ko meen erita seen
digitointiluokkaan arvoluokituksen perusteella (liiie 7 ) Luokat maeritte evet aineiston d gito nnin
tdrkeyden. Tarkeysl!okkaan I kuu uvat aineistot digitoidaan ens mmalsena resurssien sallinlissa
puitteissa. Veistosten digitointia ohlaa veistosten arvoluokitus (iite 4 ). Kokoelmahallintajarlestelmzin
ylldpidosta vastaa museoamanuenss, joka kou uitaa kokoelmavastaavat Rengin kayttddn seke luo
jedesteLmdn kiiyfiOoikeudet. Kokoelmavastaavat huolehtivat itse kokoe miensa uetteloinnista ja
ulkopuolisen henkiokunnan kouluttamisesta. Digitaal isen aineiston luetteloinnista on oma
ohjeistuksensa. Kokoe mavastaavat myds perehdyttzivat vala kaiset tyontekjitt museotyon
oeruskdvtentdihin

Luettelo nnin yhteydessa esineeseen merktaan pae- ja lajrnumero maa aamalla lyl jykynala
merkkaama la tai kinnit la;ma la kantt inauha esineen materiaalsta r i ioouen.

8.4. Tutkimus

Kokoelrnatutkimuksen ongelmana on resuTssien veheisyys Kokoelmlin iittyv:i tutkimus on kohdistunut
vlimeisen kymmenen vuoden aikana Enil Cedercfeutzin veistostuotantotiedoston kokoamiseen
Ve stosiiedot on koottu a kajerjestyksessai kansioiita n ja perustiedot perusnayttelyn ve stoksista
julkaistaan Tyon j; keen - luette ossa 2008

[,4useon kokoelmiin lahinna ta dekokoelmaan ja kulttuuf h storiallisesta kokoelmasta Harjulan
esineisto6n, liittyvie tu|kielmia ja opinnaybtoita tehdaAn satunnaisesti

8.5. Varastointi

Kokoelmavastaavat huolehtivat es neiden asianmukaisesta varastoinn sta yhdessa konservaattoreiden
kanssa (varastotilat iiie 8.)

8.6. Kokoelmien huolto ra konservointi

Kokoelmien huoltoa tehdden fesurssien sa limissa puifie ssa Kaikk a kokoelrnia koskee tavanomalnen
pdivittainen jatkuva huolenpito kuten puhtaanaplto ja tarkka lu. Kokoelmien konseNointia tehdaen
tyovoimaresurssien mukaan. Konservointitoteutetaan osittain osiopaLveluina. l\,4useossa to m i kaksi
konservaafioria: teksti llkonservaadofl seke puu- ja metal ikonservaattor Tulevaisuuden keskeisimpia
kysymyksld ovat konservoinnin dokumentointi seka konservoinnin ostopa veluun resursointi.

8.7. Poisto

Poistopaiiidksen tekee kokoelmasta vastaava henk lo ja aitoksen johtaja. Poisiopaatdksen hyvaksyy
laitoksen johtala, joka esittea poiston hyvaksytdveksi kulttuurilautakunna le Poistosta tehdaen ki4allinen
selvitys. Poistopaatosselvityksen yhteyteen iitetaain poistetusta es neeste otettu va okuva Selvitys
arkistoldaan asiakirja-arkistossa sija tsevaan kansioon Po stot. Poiston suorittala huoleht i, efta tieto
poistosta kirjautuu tarvttav in luettelo h n ja kortistoihin seka luetle ointisove l!t!s Renkin ku tenkin siten,
etteiesineen pZidnumeroa poisteta. Poiston suorittaa poistopaatoksen tehnyt henkild. Poistettu es ne
voidaan siidea museon kayttokokoelmaan, se voldaan lahjo ttaa to seen museoon tai paikallisten
koulujen ynne muiden opp laitosten opetuskokoelmaan, esine voidaan myos hdviftae pofttariralla tal
muuten tuhoamalla.
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9. VALOKUVAPROSESSI

Lahjoituksiin sovelletaan muun aineiston vastaanottoprosessia. Valokuvat taliennetaan digitaaliseen
muotoon. Museon henkildkunta suorittaa kuvien etsimisen taivalvoo asiakkaan kuvren kesittelye. Kuva-
arkiston palveluista peritedn ajanmukainen kdyttd- ja / tai palvelLrmaksu.

'10. ARKTSToPROSESSI

Lahjoituksiin sovelletaan muun aineiston vastaanottoprosessia. Arkistoitavaksi meneve aineislo sijaitsee
salle osoitetussa arkistohyllysse. TalE hetkelld aineisto tarvitsee asiantuntija-apua seulonnan, uudelleen
jerjestelyn ja arkistointisuunnitelman luomiseksi.

11, LAINAUSPROSESSI

Perusneyttelyssd olevia esineita ei lainata ilman painavaa syytd. Eslnelainaus tulee miettia
tapauskohtaisesti riippuen esrneen kunnosta ja sen arvosta museonkokoelmlin nehden. Esinelainausten
yhteydesse tulee tdyttaie Esinelaina!slomake yhdessa es neen vakuutusarvon kanssa (liite 9.)

Taidekokoelma
PerusnAt4telyssa olevia esrneite ei la nata ilman painavaa syyta.

Kulttu u rih istodal I i nen kokoel ma
PerusnayttelyssA obvia esineita ei lainata ilman painavaa syyte.

Av-mateiaalikokoelma
Aineistoa ei lainata koskaan talon ulkopuolelle. Arkiston hoitaja tai tarvittaessa kokoelmavastaava etsii
arkistosta tarvittavat materiaalit asiakkaan ndhUveksi. Asiakkaalle neuvotaan aineiston kasittelvtavat.

Arkisto
Aineistoa ei lainata koskaan talon ulkopuolelle. Arkiston hoitaja taitaNittaessa kokoelmavastaava etsii
arkistosta tarvittavat asiakirjat asiakkaan nehtdvaksi. Asiakkaalle neuvotaan aineiston kdsittelytavat.

1 2. KONSERVOINTIPOLITIIKKA

Konsetuaattori vastaa museoesineiden k!ntokartoituksesta, h!olosta ia ko n servoint toimisla
Konservaattori on sailytysolos!hteiden osalta museon aslantuntija ja peettad seka huolehtii esineiden
sAilytysolosuhteista. KonseNaattori tekee konservointisuunniteLman a ansa esjneistdn osalia ja vastaa
konsetuoinnin toteutuksestala dok!mentoinnista. Konservointisuunnitelma pAivitetdan maAraajoin.

,I 3. TURVALLISUUSKYSYMYKSET

Emil Cedercreuzin museo-ja kulttuudkeskuksessa pyritedn huomioimaan eriuhat, jotka kohdistuvat
henkaldkuntaan, asiakkaisiin, nayttelyihin, kokoelmiin tai €kennuksiin-

Nayfi ely- ja sailytystilat
Kivirakenteiset A-, B-ja C-osat seke veistossali, taidemuseo ja museokauppa ovat melko paloturvalliset.
Puurakenteiset osat, kuten taiteilijakoti Harjula ja alkuperainen Maahengen temppeli muodostavat oman
riskinse. Kaikki name tilat on varustettu automaattisella palohdlytysjerjestelmSlle, murtosuojauksella ja
murtohdlytysjdrjestelmella. A-, B-ja C-osissa seke veistossalija taidemuseossa on videovalvonta.
Museolla on pelastussuunnite ma. Rakennuksetja esineet on vakuLrtettLr Kiinteistojen h!ollosta vastaa
Hariavallan kauounkr.
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Kokoelmat
Esineiden k!nto tarkastetaan sen saapuessa museoon. Teoksesta pyrte5n kirjoittamaan kunto
€poftti, joka arkistoidaan ja siirei:i;n kokoelmahallinnon tietokantaan. It4useoes neiden ja
arkistomateriaalin sziilytystiloissa pyrlta.in pitamean tietyt normit Zimpot lasta, kosteudesta ja valon
voimakkuudesta esineiden s:irlymisen takaamiseksi Edella main ttuja tilola ja niiden
ymparist6olosuhteiden muutoksia mitataan ja tarkkaillaan sSenn0llisesti.

Jokainen tyonteklj;,loka tyossedn joutuu tekemisiin museon kokoelmien kanssa, pyritden
perehdytt2im:ien esineiden kdsitte yyn. Kokoelrnien saiilytys-, kasittely-ja es ttelytiioissa huolehditaan
riittdvdstei vadioinnrsta ja tuNall suudesta. Kokoelmapoli tttsesta ohjelmasta loytyy ohjeet siite, miten
kokoelmien suhteen t!lisi toimia. Tydntektat perehdytet5an ohjelmaan ja henki okunnan kanssa k5ydden
sdainnd lisesU lap ohjelmaan kirlattula kZiyt5ntdje,lotta henkilok!nta olis va veutunuttaja halitsisi
aiheeseen liittyvat perustiedotja - taidot

Kaikki esineiden kasittely- ja siirtotoimenpiteet tehdeain huolellisest ja suunnitellusti. Oikealla
toiminnalla esineiden ikaa on mahdollista p tkittee merkittav;sti. Es neita kasiteldan suojakas neet
kddessd ja esineet sLrojataan huole lisestiloka sia siirtoa varten.

Lainaustoiminnassa pyritden turvaamaan esineen sajilyvyys maaritte emelle lainaehdoissa
o osuhdevaaUmukset lainattaville esineiLle. Lainattavien esinelden pakkaamiseen kiinnitetdain erityista
hJoriota Jokarnen larna harkiraan erikseea

Henkiltistti
Erityisesti yle son kanssa toimiva henkidsto koulutetaan ymmartamaan oman toimintansa merkitys
henk ldturvallisuuden kehittemisesse sekd ajatusma I en av!l a kyeta toimimaan e n naltaeh kA isevastl la
suunnitelmall isesti  uhkati lanteissa.

14. PALVELUT

Museo-opastus
. Perusopastus'Emil Cedefcreutzin elamaintyo"
. Teemaopastukset
. Tairei l i iakoti HalLrlar opastLs

Opastusten kesto ja sisa t0 raataloiddan yks l6idyst jokaiselle ryhmelle. Perusniyttelyihin
tutustuminen sistrltaa opasiuksen taitei||jakoti Harjulaan.

Museo-opetus lapsille ja nuorille
. Veistosreiki
.  Taideleikki
. Raslireitti
. Perusopastus
. Teemaopastukset

Kiertonayftelyt
. Kalevala aiheisista silueteisia koottu Saatan sun omille maile' - nayttely
. "Hiistar - Emil Cedercreutzin hevoset" - nayttely
. "Naisetja muoti - Em I Cedercreutz n huomioita na sista ja muodista saksin la sanoin

Ndyttelyihin liittyy siluettitaiteesta ja ko n:iytte ysta kedova julkaisu molemmilla
kotimaisi la kiel i la pa tsi "Naisetja muoti" - nayftelyyn

Muut nayttelyuoheistoiminta
. Maisemaretki Honkain huminaa Harjulan maisema ennen ja nyt museon piha-a ueella

Kuva-arkisto
. Kuva-arkisto palvelee seke tutkioita, yksltyisiS henkilditd etta mediaa.
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Nayfielytila
. Museo vuokraa edlaisille tuottajatahoille nayttetytilaa Satakunta-salista (liite 10_

neyttelyehdot).

Tilaisuuden ja tapahtumat
. Museo vuokraa erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin tilojaan: Emil-sali, Herman-sali,

Satakunta-sali, llmari-sali ja Maalaispirtti.

Museokauppa Tallipuoti
. [,Iuseokauppa Tallipuoti on kotiseutuyhdistys Harjulan Kitta ry:n ytEpit6ma museokauppa.

Sielte ldytyy muun muassa siluettiaiheisia tuotteita: postikortteja, adresseja ja T-paitoja.
Saatavilla on kipsivaloksia Emil Cedercreutzin veistoksistaja Krusifiksi, seka paikallisten
kesitydldisten teoksia. Tallipuodissa on myds runsaasti Emil CedercreuLia ja Satakuntaa
kesittebvaa kirjallisuutta.

Museokahvio
. Talvikuukausien aikana (1.9.-31.5.) kahvio- ja ruokapalvetua ryhmi e tilauksesta.

Kesaisin kahvio on avoinna museon aukioloaikoina. ruokaDalvelu rvhmille tilauksesta.
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SOPI}TUS HARJUI.AN I,TUSEON HALLINNASTA

Saavuttaakseen EahdoLli€iElqan hyvir ne ta.rkoitusperilt , joihil

vapaaherra, taj,teil i ja E[iI Cedercreutz on a.nvokaEta histatiall i6-
kansatieteel,l ista HarjuLan Duseota sekA siihen U,ittyviS taideko.

koelnia ja taiteli jalotia nuodoEtaessaar pyrkiryt, sopivat Eoil
Cedercreutzin sa{ti6 ja Harjaval,Lan kauppala Haljulan lruseon kult-
tuu:!.ikeskuksen hall,innasta j a hoita.nisesta seuraavaEti:

L. Harjulan louseon kulttuqrikeskuks en Duodg6tevat Harjavallan kaup-
palan Torvelan kylSssg olevat HarjuLa I nn:o 1' ja Harjqll fII
rnio L- -nildset t l lat seka NeyhglSr kyless5 olevat l.{uger r.n:o I"
ja l{aahenki rn:o L" -niniset t i,Iat Dii l lg olevine r.ekennuksineen ,
irtaimistoineen ja kokoelDineen.

2. Erdl Cederct'eutzin seati6 luov{rttaa tg.ssE EopjJ[rqkseE6a [ri ier{-
tyin ehdoin Harjulan Duseon kulttuu:. i.ke skuksen HalijavalJ.an kauppa-
l-an hall intaan v i i.deksikytDDeneksi vuodeksi I. peivastS syyskuuta
19TL a lkaen,

3. Sgpi.nuksen ta!.koi,tuksena on HarjuJ.an Busean historj.all is -karsB-

tieteeLl,isten kokoeldien ja nj, i.hin J,i j ,ttJrv8n5 kul,ttuuringht8vyyte-
ng vapaahenra EBiI Cedercreutzin taiteli jal<odj,n ja taidekokoeLnien
saattamj.nen entista tehokkaanrndn pal,velemaan tutkiElusta, kansalais-
kasvatusta ja Harjavallan sek5 koko Sata.kunnan aLallaan entisaikais-
ten  e l inke ino jen  ja  kansanta i teen tun teE is ta .

4, Xuseon hoitoa, halLi.ntoa ja kulttuurileEkuksen toi,ninnan kehit-
tA.gliste sek5 kunnan nuunkin kuLttuuriel:han her5ttemista valten
perustetaan erityiren kauppalan nuse olautatunta , jonka kokouksj.ssa
varsinaisten jg.senten ohel-Ia myds EniI Ceder:creutzin seati6n hal-
l i tuksen puheenj ohtai al la tai nuull,a sgati.ttn haLl,ituksen valitse-
maLLa ha l l i tuksen j5sene115 on  ] , l sn{o lo -  ja  puheo ikeus ,
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s, Haljulan Duseon kulttuujcikeskukeen haUj.Jrto ja toj.Ei,nta j5rjes-

tetaen yhteisyldlirryksessa EniL Cedercreutzin sSgtit in hall ituksen

kanssa noudattaen sa5ti6n s,i iAdekirjan neifeykEiE ' Erityi.sesti on

atettava huonioon ' etta:

a) vapaaherra Eoil Cederqreutzin taiteil i jakoti '  atelieri '  Euseon

e6ineist6 ja taidekokoelnat on ESilytett5v5 Euseona' jonta kokoel'rnia

talkoltukseen varatun DaAnArahdn puitteissa kunnostetaan ja ka'j.tu-

tetaaD. Museon kokoelDat on jAt jestettava niinr ettg nSytteil le ase-

te tusEa osas ta  on  y le iEkatsa l rs  he lPoEt i  saa tav issa  ja  e t ta  ve las-

toidut kakoelnan osat ovat hetposti tutkijaj.r kaytettavissa'

b) Mi.tean kokoelmiin kuuluvia esineita ei saa Byyd5 ' vaihtaa tai

si. i. l t5e pois rDuseon alueelta.

6. Xauppala sitoBtuu piteijnaen edella sovitun hall intakauden ajajr

ylle rnus eonho ita j ai pa,:itoijr i ista virkaa, j onka petevyysvaatiDukse[a

on vahinta5n fi l ,osofian kandidaatin tutkinto. Sr.uto iJt kauppala si-
toutuu patkkaaiaan rduun henkil6kqnnan, joka on tarpeen Esseon ja

sen kulttuunikeskuksen hoitar,i,seksi.

7, Kauppalq sitoutuu ny6s huotehtiraan Harjulan Duseon kuLttuurj.kes-
kuksen taidehuseohall in ja rakenteil la olevan Eu€eoratennulsen €eka
hall, inta.I<aud en aikana ehk6 rakennettavi.en uusien ral<ennusten nor-
Eaaleista 1:i.Eunitys-, sehk6- ! kunnossapito- ja korjauEkufqi6ta sek;j,
vapaaherra Emil- Cederereutzin taiteil i jakodin rakennusten sailytta-
Inisesta niin kauan kui.n kchtuul-l isin kustannuksin on DahdoIIista.

8. Kauppala srtoutuu kaytti imaan vahintean 5 OOO rlEnkan suuruisen
v\.rctuisen .ma8rArahan museon esinej.st6n ja taidekokgebien korjaa-
miseen,  konservo in t i in ,  Iue t te lo in t i in ,  nay t te i l lepanoon ja  kar tu t -
l a j n l s e e n .

9. Se..it j ,6 sitoutuu edelleenkin kayttenkian valojaan Ha!julan nuseon

hyvaks  i  seantd j  en  sa  muka ises t i .



10. Kauppafa on oikeutettu gaarlaan ku].ttuurike6kul(sen tavan&ulai-

sesta kaytdsta kertyvet tulot.

t1. EUei hall irtakauden pa{ttye68A sovita E&il Cedercreutzin sga-
ti6n tai sen seuraajan karssa hal]innan jatka.Disesta vaotaavir eh-
doin, eil<e Dydskegn p5astH sopiEulseen kuLttuurikeskuksen kiinteis-

t6jen ja kokoelEien Lunastanisegta Harjavallan kauppalelle Duseo-
ja uruihin kulttuurj.talkoituks i in ktsytettavdksi, sitoutuu seAtid

tai se, jolle,.d5ti6n oiteudet ja ve]vol,l i .suudet tt iniin sopj.nuksen I
rDukaisesti. ovat siirt lmeet, lunasta&aan pdrhail laan rakenteil la

oLevan nuseorakennuksen ja nyttherudn hall intakauden aij<ana ehka ra-
kennettavat nuut rakennukset hj.nnasta, joka vastaa kauppalar rakenta-
rniseen si joittanaa suhteel]ista osirutta rakennugten LunastuEaj ar
kayvast8 arvosta. Museaesineistdn kunnossapitoon ja kartutta.oiseen
k5ytt: isistdAn valoista ei kauppafa saa kc).vaqsta, ja sen tcimesta
hankitut kokoehBesineet jeavat nuseon kokoelbi.in.

12. HarjavaUan kauppalalla on oikeus EI[i l  Cedercreutzin sa8tidte
eneDpaa klrulematta hakea kiinnitys ] ' kohdassa eainittuihin kiinteis
tdihin tAh8,n sopi.oukseen perustuvan hal,l i .ntaoikeuden vakuqdeksi.

13. TAtd sopirousta on laadittu kaksi yhtapitA.vaa kappaLetta, yksi a
kuurpa!sellekin sopiJ[uspuolelLe.

Hets lng j .ss8 ,  2  p8 ivane har raskuuta  ) .9? I  -
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TAIDEKOKOELMA

Exlibria (E. 342)

Armangool (?)
Arak, Henno
Askola, Vilho

BEU

Cedefcreutz, Emil

Eskola, Veikko
Euranen (myijh. Tuominen),

Gube, Walther

H.B.
Hiibus, Hugo

lpse

Juhansoo, Johannes
Judin, Pertti
Juti ,  Tuula

K.E.
K.R.
K.S.
Kallio, Kaadna
Kall io, Mida
Karila, lvlirjam
Karjalainen, Eero
Kauppinen, Sievd
Kinos, Mirjam
Kolehmainen, Perlti
Koskilahti, Heikki Sakari

L .M,
Lembit
Lumikangas, Pentti
Luns, Huib

Laksio s. Ldhteenmaki, [,,la4a-Liisa

I\Iansikkala, Sven
Nlarlin, Seth
Muotinen, Aimo
Nopsanen, Matti

Nordman, A€rto

Okas, Evald
Olvet, Maret
Omenamdki, Osmo

Paaer, Germund
Parviainen, Seppo

R.t\,1.

Riihikoski, Olli-Pekka ja Huittinen, Raimo
Reikkald, l/atti

S. K.
S .M.
Salmi, Sulo
Salo, Ta4ama4a
Semeri, Yrjo
Seppanen, Minna
Suni, Tapani

Tammverk, R.
Tanttu, Erkki
Tarus, Kapy
Ioivonen, Taisto
Tuominen, Erkki
Tdrmd, Pekka
T.IV.

Upitis, Peteris
Vassiljev, Lev
Vestervik-Luoto, Kaija
Vihervaa|a, lVikko
Vidanen, Ari
Vuorisalo, Alpo O.

Tekije tuntematon

Helisa



Maalaua, piirros, grafiikka {M. 685)

Tdhdelle. merkitlttaiteilijat kuuluvat
Satakuntalaisen taiteen kokoelmaan.

Aarikka, Terttu '
Ahlgren, Olavi Aleksanteri
Ahlstedt, August Fredrik
Ahtola, Taisto *
Alanko (Alanco), Uuno lsak
Ala-Outinen, Pedti '
Al l i(os. Neuman), Aino Sofia
Antonini, Carlo
Anttila, Esko "
Anttila, Tello "
Artinaho, Hannu *
Askola, Vilho
Atra, Kaarlo

Bacmansson, Hugo Elias
Bassano, Jacopo
Bassano, Ftancesco
von Below, Richard
Bengts, Oscar Valentin
Bedaccini, A.
Biese, HelmiKatharina
Bloos, Richard
Boch, T.
Boije

Camus, Femand
Caw6n, F€ns Alvar Alfred
Cedercreutz, Emil Herman Robert

Danielsson, Emil Edvard

Edelfelt, Albert Gustaf Aristides
Ekegardh, Hans Adolf Lucas
Ekelund, Kad Selim Ragnar
Elia, Jalmari
Elenius, Oskaf
Elomaa, Aarne *
Enckell, Karl Gustaf (Gdsta)
Enckell (os. Ehrstrdm), Monica
Enqvist-Atra, Kaarlo Johannes
Esti, Jon Oscar

Finch, Alfred William
Flodin, Hilda lvlaria

Gallen (Harald-Gallen), Aft hur Harald
Gallen-Kallela (Gall6n), Axel (Akseli) .
Waldemar
Gallen-Kallela, Kaijus Jorma
Gebhard, Albert

Haartman, AxelAugust
Hakaniemi, El ina
Hanhijoki, Marjatta
Hannus, Eija '

Harhaluoma, Leena "
Heiskanen, Outi
HuhdanpeS, Esko '
Huitt i ,  l lmafi
Huitt inen, Raimo *
Hurme, J.
Hdmelainen, Vdind
Hdneling
Hitnninen, Pentti
Italialainen l600luvun mestari
lkonen, l lmariHerman
lngelius, Kad Hugo

Jalkanen, Olavi '
Jankes, Caal Emil
Joris, L6ontine (L6o Jo)
Juti,  Tuula'
Juvela (Juvenius), Toivo Lennart (Lenny)
JaNenpaa, N4atti *

Kahrila (Karlsson), HjalmarValerian
Kalervo, Ernst Aksel
Kalliom,iki, IVlanno
Kanerva, Raimo
Karjalainen, Eero *
Karkku-Hohti, Anja *
Karlsson, Hjalmar
Kauppinen, Sieve '
Kempas, Lasse *
Khnopff, Fernand
Kleen, Tyra
Knape
Koivisto, Aukusti
Koivu, Rudolf Sefanias
Koivunen, Urpo *
Koskinen, Aryi A. *
Koskinen, Sjrpa *
Kulansuu, Eia *
Kulmala, l/atti '
Kuniyoshi, Utagawa
Karki, [4atti *

Lagerstam, Einaf Selim
Lagerstrom, Gustaf
Lahti,  Jorma *
Lamberg, Ensio '
Lambrechts, Jan Babtist
Lamberg, Ensio
Lefevre, L.
Lehtinen-Korja, Arja *
Lehtovaara, Veikko
Leino, Vil jo t
Lemmen, Georges
Levoranta, Anja *
Liljefors, Bruno Andreas
Lindgren, J.E.
Lindqvist, Liisa "
Linturi,  Into *
Luukanen, Elina
Lahdeaho, Antti *



Lahteenmitki, l\4ailis "
Lijnnberg, Otto William

Marjala, Vieno
Matson, Alexander
Mattila, Pekka '
MeriHinen Kosti
Merimaa, Henry *
Meunier, Constantin Emile
Munsterhjelm, Alari custaf Waldemar
Meger, B.
Makeld, l \4arkku'
Mekile, Lea "

Nelimarkka, EefoAlexander
Neuman-Alii, Aino
Nordenskjdld, Rosa
Now6y, lvl.
Nummi, Arja '
Nuoreva, Matatta
Nyberg, Frans
Nyberg, Hjordis Helena

Ojanen, Emil Feliks Nikolai
Ollila, Yrjd Aleksanteri

F . r t a l r  F r . ^ . 41 .1 . r

Paischeff, Aleksander
PalotdNi, viind Henrik
Parviainen, Oscar Andreas
Pelez de Cordova Fernand
Peltonen, Frans Aukusti
Peltoniemi, Heikki '
Peu€lahti, Urpo
PenttilS, Yrj0
Picou, A.
Pihlaja, Hannu *
Piranesi, Giovanni Battista
Pispala, Erkki *
PitkaE, Soili -
Pohjola, Gunnar *
Puisto Pia *

Railo, Esko *
Rapp, Eino Rafael
Rauhalammi, Ti ina *
Reinikainen, Raimo
Riihikoski, Oll iPekka "
Rintala, l\4arkku *
Riskula, Helge
Roll, Astrid
Rosenqvist, Karl Richard
Rouvinen, Viind
Ruokokoski, Joel Jalmari (Jali)
Ruotsalainen, Alfred Ferninant
Ruottunen, Elra *
Rytter, Paul
Rdnnberg, Johanna (Hanna) Sofia

Salmi, Sulo *

Salmson & Stromer (?)
Sandberg, H.
Santikko, Sinikka -
Saidi (Strdm) Kosti Emil
Schmaroff, Wasili
Schonberg, Johan Torcten
von Schfowe-Kallio, Viivi
Segerstrab, Lennart Rafael
Sermala, Erik '
Siren, Veikko *
Sjdstrom, Frans Vilho
Slotte, Arvld lmmanuel
Snellman, Anna
Snellman, Eero Juhani
Soldan-Brofeldt, Vendla lrene (Venny)
Solin, Pekka '
Stanowsky, lvlikael
Strengell, Gustaf
Strom, Cad Fredrik
Suomalainen, Hanna
Suomlnen, Terttu *
Soderberg, Tauno *
Tarkkonen, Eino O
Thibaut, Fernand
Thom6, Verner
Thommessen (os. Roll), Astrid
Tigerstedt, Gregori (Grischka) Gustaf
Tigefstedt, Adolf Robert Armand
Tigerstedt (os.) Collomb), Therese Jeanne
Tii l i ld, Paul
Toikkanen, Frans
Toivonen, Eero *
Toivonen, Taisto '
Tuomi, Anu
Tuominen, lmmo *
Ungren, Ernst Johan Ragnar
Unkila, Sirkka-Li isa'
Uusheimo, Hell ikk

Wahlrcos, Anna Doroth6e (Dora)
Wanninen, Antii
Weber, Frederick T.
Wehmas, Aarne Einari
Wuorisalo, verner '

Valmon, L6onie
Vasstrdm, Erlc Wilhelm
Veistinen, Eila-lVIaija'
Venetsiala nen koulukun!a (Fcole venitrelne
fin du XVll siecle)

Virhid, Osmo *
Vuori ([4almbefg), Urho I mari
Vuorisalo, O Alpo *

Zarasto (l\4erikanto), Robert Alexander
Zeipel, Uno
Zinnica, Juan

Astrom Werner Johannes



Pdnokuv. (P. 12)

Edelfelt, Albert
Gallen-Kallela, Akseli
Knubon, Johan
Me8pl68, P.E.
Mexnontan, F.
Raiael
Slevogt, Max

Slluoftl (S. 1493)

CederqButr, Emil
Chuaqui, Soledad
Hgsvirln, Zhang koulukuntra
lGrola, Onni
LEu, Malja
Tuntemalrn jalblainen nalstalteilija
Tuntematon kiinalainen



Veistos, reliefitia mitalit (V. 765)

TdhdelH * merkit taiteilijat kuuluvat
Satakuntalaisen taiteen kokoelmaan.

Aaltonen, Weind
Gallen-Kallela, Akseli '
Cedeacreutz, Emil
Cochet, R.
Flodin-Laitinen, Hilda

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

l lkka, 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
van der Stappen, Charles

Stenholm, Hjalmar
Stigell, Robert

Takala, Johannes
Tukiainen, Aimo

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



AV.MATERIAALIKOKOELMA

Vafokuvaia negatiivi (VK. 35 028)

Emil Cede.creutzin jdamistdn valokuvat
Emil Cedercreutzin museo- ja kulttuudkeskuksen tapahtuma- ja naytelykuvat
Harjavalta-kokoelma

Ha4avallan kaupungin vanhojen valokuvien toimakunnan keradmat valokuvat
Pieni otos Ha4avallan nuorisoseu€n valokuvakokoelmaa (peaosa kuvista Satakunnan
Museossa)
Vanhaa Harjavaltaa teosta varten kedtyt valokuvat
Yksityishenklldiden valokuvat

Kokoelmakuvat
Yksityishenkil6iden valokuvat
Yksitteiset valokuvaajien kuvat

AnniLindell
Erland Piirinen
Sulo Friis

Diaposiliivi (D. 17 352)

Emil Cedercreutzin museo-ja kulttuurikeskuksen tapahtuma-ja ndyttelykuvat
Harjavaltakuvat
Harjulan Kilta ryrn kuvat
Kokoelmakuvat

Kaitafilrni ie rldeo (KF . 22)

Emil Cedercreutzia ja museon toimintaa kesittelevet ohjelmat
Nahkiaisen toepyynti Kokemdenjoessa
Yksittdisten ihmisten lahjoitukset

Ka.tla (KA. 31)

Harjavallan kauppalan mittaustoimiston lahjoittamat kartat Harjavallasta
Harjavallan koulussa kayte! opetuskartat
Yksityishenkil6iden lahjoittamat kartat Haiavallasta

Kuvalaalla (KL. 270)
Emil Cedercreutzin jAAmistiin kuvalaatat
Vanhaa Harlavaltaa teoksen kuvalaatat

Aetinauha (4. 94)
Emil CedercreuEin museo-ja kulttuurikeskuksen toiminta ja henkil6t
Harjavallan kaupungin tapahtumat ja henkil6t

CD
Diariointi ja luettelointi kesken.

DVD
Diariointi ja luettelointi kesken
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Veistosten arvoluokitus

Veistoksiaja valumuotteja koskee sama luokitteluperiaate. Luokittelussa ei puututa teosten taiteeltiseen tai
€halliseen aruoon, taimuseon kokoelmissa olevien muiden taiteilijoiden veistosten luokitukseen.
ANoluokitus toimenpiteineen on laadittu vuonna 200'1.

| ' '^L iftal' 'hcrirrna6r

Luokka 1

- Kaikki Emil Cedercreutzin alkupereiset, aidotja uniikit tyot, ainutkertaiset taideteokset, kuten
terrakotat tai kipsityot, joissa nakyy taiteilijan oma kddenjalki.

- Edellit mainittujen tdiden kipsivalokset, jos samaa tyota ei ole museon kokoelmissa muusta
materiaalista valmistettuna.

- Valumuotit, jos alkupereisg ty6ta ei ole museossa.
- Tyot, jotka eivat ole koruattavissa.

Luokka 2

- Cedercreutzin t6ista tehdyt kipsivalokset (2. ja 3 kappaleet), jos alkuperainen tyd on kokoelmissa
tal lel ia.

Luokka 3 (va€stotavara)

- Valumuotit, joista alkuper.rinen veistos on tallella kokoelmissa.
- Tyot, jotka ovat kaksoiskappalevaloksia taityot, joista on lukuisia samanlaisia kappaleita

Esimerkiksi huonokuntoisia valoksia ei tulla koskaan laittamaan esille tai kuvaamaan. ios
kokoelmissa on parempikuntoinen versio veistoksesta.

- Helpost korvattavissa oleva tyd.
- Ku n nostus ja,/tai konservointikustannukset ovat liian suuret verraituna veistoksen museaaliseen

Emil Cedercreutzin veistosten hoitoon, huoltoon ja seilytykseen liittyvat toimenpiteet

Rikkinaiset valumuotitja 3. luokan veistokset, joita ei ole tarpeen sailyftad, voidaan poistaa kokoelm,sia.
Rikkineisten valumuottien ja 3.luokan veisiosten poisto perustellaan ta pauskohtaisesti ja dokumentoidaan
museossa.

Ty6t, jotka poistetaan kokoelm ista, ovat taysin korvattavissa, koska l .luokan kappaleista saadaan u udei ja
paremmat valumuotit. Sama poistoperiaate koskee 3.luokan veistoksia. Jaljellejaa kattava kokoelma
veistosten ensimmeisia ja toisia kappaleita sekd kaikki ne uniikitja rikkonaiset valumuotit, joista ei ole
olemassa muuta dokumenttia.
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LUOVUTUSSOPIMUS/VASTAANOTTOKUITTI

Lahloitusnumero Lahjoittajanumero

Peekirjanumero Lajinumero

Lr,rovuttaian nimi Puhelin numero

Postiosoite

Luovutustapa

lahjoitus
losto

hinta
lsiirto

Tallennetyyppi

esine/kpl valokuva/kpl lkrrja/kpl arkrsto/kpl lmlu/kpl

Si6all6n kuvauB

Lahioitusten luovutus museolle

Emil Cedercreutzin museon kokoelmavastaava jaliai laitoksen johtaja tekee pedtoksen lahjoituksen
vastaanottamisesta tavattuaan lahjoittajan ja esineen. lvlikali henkib jettee lahjoatuksen mlseolle
tapaamatta kokoelmavastaavaa jaltai laitoksen johtajaa, paitetadn lahjoituksen kokoelmiin otta-
misesta jdlkiketeen. Mikeli lahjoitusta ei oteta museon kokoelmiin, palautetaan esine lahjoittajalle
takaisin.
Luovutusehdot

Lahjoitukseen ei liitetd mitaen ehtoja, vaan esineen kaikki oikeudet siirtyvdt museolle. Esine voi
daan poistaa pysyvesU kokoelmista luovuttamalla se toisen museon kokoelmiin, siirtamalE, vaih-
malla, palauttamalla taituhoamalla. Poistettavaa esineM ei saa kuitenkaan myyde.
Paikka ja aika

Allekirjoitukset

Luov!ttaja Vastaanottaja

EMILCEDERCREUTZIN MUSEO
llluseotie 1. 29200 Haravalia
Puh 102) 5351200
@decreuizn.museo@ha4avaltafi wwha.iavaliari/palveluvmuseo/
' Museossa noudalelaan suomen museohiton yleisie vastaanotloehtoja
'Tata lomaketta on badtru kaksi samanlaista kappaletla. toin€n luovunajalle ja iomen vaslaanoltqalle
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ESINE. JA AINEISTOKUVAUSLOI',lAKE

PERUS-
TIEDOT

Yleisnim! Erityisnimi

Museo Kokoelma

PAanumeto- ja esinelaiitunnusVieraskoodi (vanha luettelointi numero ym.)

Kappalemaare Osien lukumeara

Mitat Ensisijainen seilyty6paikka (my0h sirrrot)

Merkit

Kuvaus 0atkaa lomakkeen taakse)

Vastaanottoperusteet ja muut lisetiedol

VALMIS-
TUS. JA
KAYTT6.
EHDOT

Valmistusmateriaali Valmistustapa

Valmistaja/suunnittelta Valmisiusaika

Lisatietoja valmistuksesta

Keyft it ja keyttdtarkoitls

Keyftdaika Kayttiipaikka

SMNTI-
TIEDOT

Saapumispvm Saantitapa (ostoissa hinta)

Lahjoittaja Lahjoitusnumero

Lisatiedot (a.karsemnat omrstalar. kokoelmal ym.)



LAHDE-
JA LISA-
TIEDOT

Lehteet

Lisatiedot (esineeseen liittyyvia muita henkilijtietoja, ristiviitlaukset, valokuvatiedot ym.)

Tarina

SUUNNI.
TELMAT

Kunto Kuntokartoitus

N5!'ttelykelpoisuus

Konservointi Hoito

Kulietus Sailws

Luettelointi Digitointiluokka

LAATIJA Nimija paiveys Ty6nimike

0atka kuvaus)

EMILCEDERCREUTZIN MUSEO
'tomake liilelAAn esineen yhteyteen, tieto esineen sijainnista tu ee merktta Lahjoitustuetetoon.



Llltc t.

Digitoinnin priorisointl

Mus€on kokoelmien digitoinnin piorisointi pohjautuu aineiston arvoluokitukseen. Kokoelmat on jaettu
kolmeen erilais€en digitointiluokkaan. Luokat maarittebvat aineiston digitoinnin tirkeyden. Terkeysluokkaan
I kuuluvat aineistot digitoidaan ensimmeisene resurssien sallimissa puitt€lssa.

Digitointiluokka

I Emil Cedercreutsin jeamisto: Cedercreutsin kereema bihen€[e
kuulunut esin€ lai hdn€€n liftyva aineisb; Cedercrcukin eLlesse
kokoelmiin otetut esineet.

ll Cedercreutrin jelkeEn kartuntana tulleet esineet tai aineisbt, jotka
Ulydentevat musEon kokoelmia merkitHvelle tavalla.

lll Kartunlana tullut esinei6t6, joka ei ol€ merklttavd museon
kokoelmien kannalia.
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Museon varastotilat

Maahengen temppeli A-osa
7. asiakiia-arkisto
8. varasto
9. maalausvarasto
'10. maalausvarasto

Maahengen temppeli B-osa
24. kirjasto (Robert-sali)
25. asiakirja-arkisto (vaestdnsuoja)

Taidemuseo
34. av-varasto (studio)
37. museokauppatuotteiden yms. varasto (taidehallin varasto)
39. varasto l, lehtileike-, av-mate aali-ja pienesinevarasto (alakeda)
40. varasto ll:1, tekstiilivarasto (alakerta)
40. varasto ll:2, veistosvarasto (alakerta)
41. varasto lll, paperivarasto (alakerta)

Taiteilijakoti Harjulan tiloisaa seuraavat tilat va.astokEytdssa
48. palvelijanhuone
49. vdlieteinen
50. vSlieteisen komero
51. keittid
52. Emil Cedercreutzin makuuhuone
53. Kuulan kamari
54. ulkoeteinen
55. ulkoeteisen komero
56. luhdin vintti
57. puuliiteri
58. yHkerran rappujenaluskomerc (puutarhavalineet)
59. yHkerran rappukaytavd
60. ylakerran I huone
61. yHkerran l l  huone
62. yHkerran l l lhuone
63. yHkerran lV huone
64. yldkeran V huone

Ulkorakennukset
65. lato
66. sauna
67. talli (N4useokauppa Tallipuoti)

Vanha Maahengen temppeli
Varastokeytdsse, paitsi N4aalaispirtti ja syksylle 2008 valmistulvat konsetuointitilat
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LAINASOPIMUS

Temd lainasopimusja sen litteena olevat lainaehdot on iehty seuraavien osapuolten velille

Lainan antaia:

Osoite:

Lainaksisaaja:

Osoite:

Nayttely

Nimi:

Paivemeiird:

Neyftelypaikat:
(ja pdivamadret)

Laina-aika

Peivame6ra:

Lainattavat teokset

Taiteilija / alkupera:

Esineen/teoksen nimi / kuvaus:

PiiivamA.ira:

Materiaali ja tekniikka:

Koko:
(kehysten kanssa/ilman kehyksie senttimetreine)

lnventaarionumero:
(p6akirja- ja lajitunnus)

LdhdemerkinE:



Vaakutus

VakuutusaNo O katetaan valtiontakuulla
(maan nimj)

O lainaksisaaja vakuuttaa teokset

O lainan antaja vakuuttaa teokset

K||lut

Vakuutusmaksu:
(jos lainan antaja vakuuttaa)

Hallinnolliset kulut:

Kehystdminen/lasitus/valmistelu:

lVuut kulut:

Erityilehdot
(pakkaus ja kuljetus, kuriirit, turvakaiteet, tukirakenteet, jne.)

Nouto- la palautusosoite

henkil60t

Nimi:

Puhelinl

tax:

Sehk6posti:



Lainan antajan -organisaatio: Lainaksi saaja -organisaatio:

Paivemaara: Pdivdmdare:

Lainan antajan allekirjoitus: Lainaksi saaian allekirioitus:

Liitteena hinaehdotl

EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO
lluseotie 1, 29200 Haiavalla
Puh. (02) 5351200
6d€rcrsuEin.m$eo@hadavafta.fi ww.harjavalta.Vpalvoluumussor'

'Sopimusja lalnaehdoi perustuval museoliiton slositleleman Euroopan museoiden yhtsistyove*osto NEMOin
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NAYTTELYEHDoT

Naytelyn tuoftaja voi vuokrata nayttelytilaa Emil Cedercreutzin museosta

hinnastonmukaisen maksun mukaan. Satakunta-salin vuokra syksylli i 2007 on 67,10 €

/viikko (sis. alv). Nayttelyaikaa on haettava vahintaen vuosi etukateen ja suositeltava

nayttelyaika on kaksi kuukautta.

Tuottajan tulee ottaa yhteytta museoon vdhintean kuukausi ennen mydnneftya

naytelyaikaa sopiakseen kaytannon jarjestelyista. Tuottaja vastaa itse teosten

kuljetuksesta, nayttelyn pystytyksest,i, ripustuksesta ja purusta. Nayttely pitee pystyttea ja

purkaa museon virka-aikana tai aukioloaikana. Aukioloajan ulkopuolelta peritadn museon

hinnastonmukainen valvontamaksu, joka syksylle 2007 on 18,30 €/h sis. alv.

Tuottaja vastaa nayttelyjulisteiden ja - esitteiden, kutsukorttien ja teosluetteloiden

suunnattelusta, painatuksesta ja postituksesta. Museo vastaa nayttelyyn liittyvesta

tiedottamisesta osana museon tavanomaista tiedotustoimintaan. Tuottaja laatii tiedotteen.

Museolla on oikeus tarkistaa ja taydentaiA tiedotetta. Tuottaja tai hanen edustajansa on

lasna lehdistotilaisuudessa. Tuottaja tai hanen edustajansa perehdyttae oppaat neyttelyyn

Ja kertoo tyostaan ja t0istaan neyttelyvieraille 1-2 kertaa sovittuina ajankohtina.

Lehti-ilmoituksista huolehtii ja niista aiheutuvat kustannukset maksaa neyttelyn tuottaja.

lvluseolla on oikeus kaytaa nayttelyssa esille olevien teosten kuva-aineistoa korvauksetta

nayttelyyn liittyvissa painotuotteissa ja esitteissa sekA tiedotuksessa (sisaltae

nayttelykalenterit Internet-palvelun yhteydesse) sisaftaen mainonnan. Mikali museo tekee

nayttelyyn liittyvan painotuotteen, joka on tarkoitettu myyntituotteeksi, maksaa museo

silloin taiteilijalle, joka on Kuvaston jasen, Kuvaston mukaisen korvauksen.

Nayttelyn avajaisista 0erjestelyt, ohjelma, avajaistarjoilu) vastaa nayttelyn tuottaja.

Avajaiset jarjestetaan museon aukioloaikana. Aukioloajan ulkopuolella jarjestetyista

avajaisista peritaan museon hinnaston mukainen valvontamaksu, joka syksylla 2007 on

18.30 €/h sis. alv.



Nayftelyste ei saa poistaa teoksia eika nayftelya purkaa ennen ilmoitettua nayfteille

oloajan peattymista. Nayttelyn tuottaja vastaa nayftelyn purkamisesta, pakkauksesta ja

kuljetuksesta. Aikaa nayttelyn purkamiseen ja pakkaukseen varataan enintden yksiviikko.

N4ikalituottaja ei hae teoksiaan sovittuna ajankohtana, museo purkaa nayttelyn ja

laskuttaa siita. Museo eivastaa teosten sailvtvksesta.

Museossa ei pideta myyntinayttelyita. Jos asiakas haluaa ostaa nayttelysta jonkin teoksen,

myyntUarjestelyt on sovittava myy.ian ja asiakkaan kesken ilman museon osallisuutta

siihen.

Vakuutukset:

Nayftelyn tuottaja vastaa teosten kuljetus- ja nayttelyvakuutuksista itse.

Korvaukset:

Museo ei maksa taiteilijalle eika muille nayttelyn tuottajille materiaali, nayttely-, taiteilija-

tai muuta korvausta. Kuvaston jasenille maksetaan nayttelykorvaus Kuvaston kautta.

Taiteilija on velvollinen ilmoittamaan ennen neyttelysopimuksen allekirjoittamista

nayttelyssa olevien teosten lukumaArAn.


