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In this Master’s thesis, I analyze the spatial and architectural properties of art 
museums and research how the new needs of art museums can be integrated into 
distinguished historical museum buildings. What kind of power structures are 
included in the art museum spaces and what is the role of the museum building in 
the visiting experience. The Ateneum art museum is the main example museum 
of the thesis – I analyze the palace type building in relation to the European art 
museums and the new Finnish art museums.

In the first chapter I go through the backgrounds and methods of my work. I use 
the method by the Greek architect Kali Tzortzi to analyze the museum’s space 
accessibility and visitor flow in the building. Other methods include theoretical 
literature, interviews with museum professionals, art museum visits, image analy-
sis, and my work experience as a designer. In the second chapter I go through the 
history of art museums and the building type. I will examine the Parisian muse-
ums Louvre, Petit Palais and Centre Pompidou to clarify the museum develop-
ment from palaces to commercial culture centres. The third chapter deals with the 
current requirements of art museums. Finnish art museums HAM, Amos Rex and 
The House of Khronos exemplify the growing power of museum visitor and the 
increasing self-criticism of the museum institute. In the fourth chapter, I observe 
the 130-year-old Ateneum today and analyze spatially how the building’s history 
becomes part of visitor experience.

Ateneum building has overcome only minor spatial changes and its functions 
have remained almost similar since 1888. Ateneum – a building full of Euro-
pean-Finnish symbols – has succeeded in transforming itself into a self-critical 
institute. This research can be useful when considering new spatial solutions to 
old art museum buildings.
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Tutkin maisterin lopputyössäni taidemuseorakennuksen tilallisia ominaisuuksia 
ja pohdin, miten taidemuseoiden uudet tarpeet on sovitettavissa kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaisiin vanhoihin museorakennuksiin. Millaisia valta-asetelmia 
taidemuseotiloihin sisältyy ja mikä on rakennuksen rooli vierailukokemuksessa. 
Työni keskiössä on taidemuseo Ateneum, jota tarkastelen suhteessa eurooppalai-
seen taidemuseoperinteeseen ja uusiin suomalaisiin taidemuseoihin.

Ensimmäisessä luvussa käyn läpi työn taustat ja metodit. Käytän tila-analyysissa 
kreikkalaisen arkkitehtuurintutkija Kali Tzortzin metodia, jolla museon tiloja 
ja kiertoa analysoidaan jakamalla ne saavutettavuuden sekä vierailijoiden liik-
kumisen mukaan vyöhykkeisiin. Muina metodeina ovat teoriakirjallisuus, museo-
ammattilaisten haastattelut, taidemuseokäynnit, kuva-analyysi ja oma työskentely 
suunnittelijana. Toisessa luvussa käsittelen taidemuseorakennuksen ja tilatyypin 
historiaa. Esimerkkimuseoina tarkastelen Pariisin Louvrea, Petit Palais’ta ja 
Centre Pompidouta, joissa näkyy museon kehitys palatseista ostoskeskusmaisiksi 
kulttuuritiloiksi. Kolmannessa luvussa tutkin taidemuseon nykyvaatimuksia Hel- 
singin HAMissa, Amos Rexissä ja Khronoksen talossa, joissa on nähtävissä taide-
museon vallan siirtämistä kävijälle ja museoinstituution itsekritiikin lisäänty-
mistä. Neljännessä luvussa tarkastelen 130-vuotiasta Ateneumia nykypäivänä ja 
analysoin tilallisesti, miten sen historia on osana kävijäkokemusta. 

Ateneum on muuttunut vähän rakennuksena ja sen  toiminnot ovat pysyneet 
samankaltaisina. Symboliikaltaan eurooppalais-suomalainen Ateneum on onnis-
tunut muuntautumaan, kun taidemuseotilalta odotetaan kykyä oman historian ja 
kokoelman itsekriittiseen tarkasteluun. Tutkimusta voidaan käyttää hyödyksi, kun 
pohditaan, millaisia uusia tilaratkaisuja voidaan suunnitella vanhoihin taidemuse-
orakennuksiin.
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I Lähtökohdat ja tavoitteet

Taidemuseoita on pyritty demokratisoimaan ja tekemään helposti lähestyttäviksi. 
Yleinen muutos hierarkkisesta suhtautumisesta kohti yksilökeskeisempää kävi-
jäkokemusta on tarkoittanut myös, että ylhäältä ohjatun kokemuksen sijaan kävi-
jän annetaan tehdä muutakin kuin katsoa. Arvojen muuttuessa myös taidemuseon 
tiloille asetetaan uusia vaatimuksia, se millä tavalla tämä tehdään ja miten vanha 
arkkitehtuuri taipuu uuteen käyttöön on ajankohtainen aihe, erityisesti kun digi-
taalinen sisältö sekä erilaiset tapahtumat on sovitettava osaksi museorakennusta.

Lopputyössäni tutkin taidemuseorakennuksen tilallisia ominaisuuksia ja erity-
ispiirteitä sekä niiden tuottamaa valta-asetelmaa museokävijään. Työni keskiössä 
on Suomen valtion taidemuseo Ateneum, jota tarkastelen suhteessa eurooppa- 
laisiin taidemuseorakennuksiin ja suomalaisiin uusiin taidemuseoihin.

Aluksi käsittelen taidemuseorakennuksen ja tilatyypin historiaa sekä tutkin, mil-
laisia toimintoja museotiloihin on sisällytetty,  ja miten erilaiset ajatukset ja es-
tetiikka näkyvät eri ajan museoissa. Esimerkkimuseoina tarkastelen tässä osiossa 
Pariisin Louvrea, Petit Palais’ta ja Centre Pompidouta. Käyn läpi taidemuseoiden 
kehityksen neljässä vaiheessa: ajassa ennen taidemuseorakennuksia, palatsimuse-
orakennusten ja teollistumisen ajan museoiden aikaa ja kauppakeskusmaisten 
museoiden aikaa. Kolmannessa osassa tarkastelen taidemuseon vaatimuksia tässä 
ajassa. Kävijä on siirtynyt palatsimuseon nöyrästä pyhiinvaeltajasta aktiivisen 
toimijan paikalle. Kävijällä on museoissa valtaa tänään enemmän kuin koskaan. 

Tutkin, miten tämä näkyy taidemuseotilassa, erityisesti Helsingin HAMissa ja 
tulevassa Amos Rexissä. Millaisia uusia palveluja taidemuseokokemukseen 
on sisällytetty ja miten museo voi suhtautua itseensä kriittisesti? Millainen on 
tulevaisuuden taidemuseo? Onko se kuin IC-98:n Khronoksen talo, jossa säilyt-
tämisen sijaan vaalitaan taiderakennuksen tuhoutumista.

Neljännessa osiossa tarkastelen 130-vuotiasta Ateneumin taidemuseota 
nykypäivänä ja analysoin, miten sen historia on osana museokokemusta ja kuinka 
paljon se on muuttunut syntyajastaan. Ateneum on tutkimukseni keskiössä, koska 
1800-luvun taidepalatsissa on nähtävissä muutos kohti helposti lähestyttävää, 
kaikkien taidemuseota. Analysoin taidemuseorakennuksen eri tiloja ja toimintoja 
ja tarkastelen sitä erityisesti, miten taidemuseo käyttää valtaa suhteessa kävi-
jäänsä. Valta-asema näkyy esimerkiksi siinä, mihin kävijällä on oikeus päästä, 
miten hän voi tiloissa kulkea ja kuinka paljon valinnanvapautta hänelle annetaan. 
Estetiikka ja rakennuksen symboliikka avautuu parhaiten ihmisille, jotka osaavat 
lukea merkkejä. Tällä tavoin myös akateeminen valta ja sivistyksen merkitys 
tulee osaksi museotilaa ja kävijäkokemusta. Museorakennuksen historia on myös 
värien historian. Miten 1900-luvulla yleistynyt valkoisen seinän ihanne on näky-
nyt Ateneumin tiloissa?

Taidemuseoiden kehitys on ollut jatkuvaa tasapainoilua näyttämisen ja kät-
kemisen välillä. Keskiaikaiset studiolot olivat tiukasti hallitsijan omaisuutta, 
jotka sisälsivät tiedon maailmankaikkeudesta, eikä sitä voinut näyttää kansalle 
tai edes lähimmille neuvonantajille. Renessanssin aikana rikkaat hallitsijasuvut 
keräsivät taidekokoelmia ja toimivat mesenaatteina, ja asettivat teoksia näytille 
yksityisiin gallerioihin ja salonkeihin. Taiteen esittämiselle varatut tilat oli-
vat siis tiukasti yksityisiä ja ne pitivät sisällään mystiikkaa ja jopa jumalallista 
arvoa, joka oli vain harvojen etuoikeus. Ranskan vallankumous muutti taiteen 
esittämisen tapaa ja museota. Valtiolliset taidekokoelmat avattiin ensimmäistä 
kertaa kansalle. (Tzortzi 2015, 11–15) Samalla syntyi ajatus siitä, että taide 
kuului kansalle, “kaikille”, se ei enää ollut vain hallitsijoiden tai taloudellisesti 
etuoikeutetussa asemassa olevien yksinoikeus.
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Museolaitoksen kehityksen sysäys ajoittuu 1800-luvun teollisen vallankumouk-
sen ja kansallisvaltioiden synnyn murroskohtaan. Tekniikan kehitys ja vaurastu-
minen on ollut alusta alkaen osa taiteen ja taidemuseoiden rakentumista. Muse-
orakennus, kuten monet muutkin 1800-luvun uudet rakennustyypit lainasivat 
muotonsa renessanssin arkkitehtuurista. (Heinonen & Lahti 1988, 21–27) Haluan 
tutkia, mitkä piirteet ovat tyypillisiä juuri tällaiselle museoarkkitehtuurille ja mil-
laisille arvoille se perustuu. Millaiseksi taiteen kokeminen ja museovierailu on 
haluttu rakentaa ja miten se heijastuu uusiin pyrkimyksiin ja kävijäkokemukseen?

Pariisi on keskeinen kaupunki taidemuseoinstituution ja museorakennuksen 
kehityksessä. Työskentelin kaupungissa taiteilijaresidenssissä toukokuussa 2017 
ja tutkin residenssiaikanani, miten museoistaan tunnetun kaupungin 1800- ja 
1900-luvun taitteen museotilat on sovitettu uusiin käyttötarkoituksiin. Pariisissa 
Pompidou-keskus on ensimmäinen kaupallisista, julkisista tiloista mallia ottanut 
taidemuseo – kuin kaupunkilaiselle avautuva taideviihdekeskus. Tutkin, miten 
tällaisen museotyypin vaikutteet ovat näkyneet perinteisissä taidemuseoissa kuten 
Louvressa ja Petit Palais’ssa.

Ateneumin rakentamisen aikaan käytiin keskustelua taidemuseon ja taideteollisen 
museon sekä koulun yhdistämisestä. Uusi kehitys kohti taideteollista museo-
ympäristöä nosti esiin vastusta ja keskustelua “korkeamman” taiteen asemasta. 
Samalla voidaan nähdä, että museorakennus liikkui lähemmäksi ajatusta esittää 
taidetta teolliseksi koetussa ympäristössä, kuten maailmannäyttelypaviljonkeihin 
sijoitetut taidemuseot esimerkkinä Petit Palais Pariisissa. Teollisuustiloihin on 
myös sijoitettu runsaasti museoita ja muita kulttuuritiloja. Lisäksi uudet museot 
ovat hyödyntäneet teollisuusrakennusten estetiikkaa kuten Centre Pompidou.

Taidemuseoilla on ollut vahva rooli vallan ja kansallisten pyrkimysten esiintuo-
jana. Suomessa Ateneum oli tärkeä kansallinen hanke, jolla haluttiin nostaa esiin 
uutta, vahvistuvaa suomalaista identiteettiä ja valtiota. Taidemuseolla on ollut 
tärkeä rooli kansan sivistäjänä ja sen rooli on ollut määritellä, millaista tietoa ja 
miten sitä kävijöille jaetaan. Taidemuseo käyttää edelleen valtaa määritellessään 
sisältöjään ja pyrkimyksiään suhteessa kävijään. Lisäksi Ateneumin taidemuseo-

rakennuksessa on toiminut Suomen ensimmäinen akateeminen kuvataidekoulu, 
joten kansan sivistys on ollut perustamisesta asti museon keskiössä. Pohdin, 
miten museoiden demokratisoituminen vaikuttaa kävijäkokemukseen ja onko 
avoimen taidemuseon ideaali sovitettavissa vanhaan rakennukseen.

Uudet toiminnot vaativat uudenlaisia tiloja ja kalusteita. Haluan pohtia, mil-
laisilla tilallisilla ja esteettisillä ratkaisuilla tähän voisi vastata. Monissa taide-
museoissa uusien toimintojen estetiikalle on etsitty ratkaisuja modernismista, 
mutta miten hyvin modernismin ajatus itseensä viittaavasta, “mykästä” es-
tetiikasta oikeastaan soveltuu ympäristöön, jonka olennaisena ideana on ollut 
viitata ja keskustella historian kanssa. Pelkkä teoksen katsominen tilassa ei enää 
riitä tyydyttävään kävijäkokemukseen. Taidemuseoiden viihteellistyminen ja 
teosten selittäminen osana kävijäkokemusta on noussut yhä tärkeämmäksi. 

Tarkoitukseni on oppia tutkimuksen kautta ymmärtämään historiallista museo-
tilaa ja sitä kautta jäsentämään uusia tilallisia ratkaisuja, ja perustelemaan niitä. 
Museoilla on voimakas tarve uudistua ja houkutella kävijöitä. Olen kiinnostunut 
rajapinnasta uuden ja vanhan välissä. Millä tavoin uusia sisältöjä voidaan tuoda 
museotilaan niin, että se silti säilyttää sille ominaiset piirteet. Nykymuseolla 
on tarve olla helpommin lähestyttävä ja vähemmän hierarkkinen. Tuntemalla 
piirteet, jotka luovat valta-asetelmia vanhoissa museotiloissa, ne voidaan tehdä 
vierailijoille näkyväksi ja ymmärrettäväksi osaksi museokokemusta. Tällä tavoin 
hierarkiaa voidaan myös hälventää.

Olen ollut suunnittelemassa uutta Helsingin kaupungin taidemuseota HAMia, 
jonne toteutettiin uusi museomyymälä, oleskelutila ja lipunmyyntialue. Suun-
nitelma oli osa hanketta osa, jossa Tennispalatsin museo kasvoi näyttelytiloiltaan 
ja uudistui samalla kävijäkokemukseltaan ja visuaaliselta ilmeeltään. HAM on 
profiililtaan populaari ja luontevasti uudenlaisiin palveluihin ja sisältöihin keskit-
tyvä museo, joka sijaitsee vanhassa tennishallissa, jossa toimii myös elokuvate-
atteri. Sen tilalliset lähtökohdat ja kävijäkokemus tarjoavat hyvän vertailukohdan 
historialliselle museoarkkitehtuurille ja perinteisemmälle kävijäkokemukselle.
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Olen työssäni sisustusarkkitehtina toiminut museon asiakaspalvelutilojen uu- 
distusten parissa ja törmännyt kaikissa näissä projekteissa pyrkimykseen luoda 
tilasuunittelulla tiloja, jotka ovat “helposti lähestyttäviä”, esteettömiä, “kotoisia”, 
“viihtyisiä”, “matalan kynnyksen” “oleskelutiloja”. Haluan tutkimuksessani sel-
vittää, mitä tällä pyrkimyksellä ja näillä termeillä oikeastaan tarkoitetaan ja mistä 
tällainen tilakokokemus museokontekstissa syntyy. Mitä oikeastaan suunnitel-
laan,  kun suunnitellaan museota “kaikille”. Näitä ajatuksia peilaten pyrin avaa-
maan, miten erilaiset valtarakenteet hahmottuvat kävijälle museotiloissa ja mitkä 
tahot pitävät valtaa suhteessa museovierailijaan tilassa. Millaisia valtarakenteita 
hälvennetään tai puretaan, kun museoista tehdään helpommin lähestyttäviä. 
Mitkä tilalliset elementit luovat ja pitävät sisällään hierarkioita ja nykyhetkessä 
unohdettujakin merkityssisältöjä ja viittauksia, jotka tiedostamatta vaikuttavat 
tilakokemukseen museoissa. 

Tutkimuskysymyksen määrittely

Taidemuseoilta odotetaan nykyään helppoa lähestyttävyyttä ja elämyksellisyyttä, 
vaikka taidemuseorakennuksen syntyaikoina 1800-luvulla tärkeämpää oli säi-
lyttäminen ja kansallishenki. Tutkin sitä, miten taidemuseoiden uudet tarpeet on 
sovitettavissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin vanhoihin museorakennuksiin. 
Millaisia hierarkioita ja valta-asetelmia taidemuseotiloihin sisältyy ja mikä on 
rakennuksen rooli vierailukokemuksessa? Entä millainen on tulevaisuuden taide-
museo tilallisesti? Miten taidemuseoinstituutio voi lisätä itsekriittisyyttään?

Metodit

Käytän Ateneumin tila-analyysissa hyödykseni kreikkalaisen arkkitehtuurintut-
kija Kali Tzortzin Museum Space: Where Architecture Meets Museology teokses-
saan hyödyntämää metodia, jolla museon tiloja ja kiertoa voidaan analysoida ja-
kamalla ne saavutettavuuden ja näkymien sekä vierailijoiden liikkumisen mukaan 
eri vyöhykkeisiin ja arvioimaan niitä tältä pohjalta. Keskityn erityisesti siihen, 
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miten tilarakenteet ilmentävät valtaa, ohjaamalla tilankäyttäjää eri tavoin. Tzortzi 
on soveltanut tutkimuksessaan Bill Hillierin ja Julienne Hansonin Space Syntax 
-teoriaa, jota on hyödynnetty alunperin kaupunkisuunnittelussa ja myöhemmin 
myös muussa tilojen tutkimuksessa, jossa käyttäjien orientoituminen tilassa 
on ensisijaisen tärkeää (Tzortzi 2015, 4). Tzortzin tutkimuksessa todetaan, että 
vaikka tilojen aukotus ja perusrakenne olisi samankaltainen, niissä voi silti olla 
suuria eroja siinä, miten tilassa liikutaan ja millaisen kävijäpolun se muodostaa 
eli niiden kompositio on erilainen suhteessa toisiinsa. Tzortzin mukaan analyysi 
auttaa hahmottamaan tilojen välisiä suhteita ja kokonaisuuksia. Analyysin avulla 
voidaan tehdä näkyväksi kahden erilaisen tilarakenteen eroja ja vertailla niitä 
toisiinsa. (Tzortzi 2015, 104) Tutkimuksessa jaetaan museoiden näyttelytilat 
niiden saavutettavuuden eli niin sanotun syvyydeen perusteella neljään ryhmään. 

A-tilat, joissa on ainoastaan yksi sisäänkäynti. Tällaisten tilojen läpi ei voi 
kulkea, joten ne muodostavat ikään kuin umpikujia.
B-tilat ovat läpikuljettavia, mutta ainoastaan, niin, että ne yhdistyvät A-tilan 
kanssa ja pakottavat palaamaan takaisin tilan läpi, samaa reittiä.
C-tilat ovat vähintään kahdesta eri aukosta kuljettavia, ja ne antavat mahdolli-
suuden palata takaisin vaihtoehtoista reittiä, eli ovat kierrettäviä.
D-tilat mahdollistavat kulun useammasta kuin kahdesta eri vaihtoehtoisesta rei-
tistä ja niissä on mahdollista valita kaksi eri kiertoa.

Näillä käsitteillä voidaan arvioida tilojen kytkeytymistä toisiinsa, eli sitä kuinka 
paljon reittiä on mahdollista muunnella. Tällä tavoin voidaan siis arvioida tilojen 
luomaa kontrollia museovierailijaan. Kontrolli on voimakkaampi, kun tilat ovat 
suorassa yhteydessä tiloihin, joissa on mahdollisimman vähän vaihtoehtoisia 

Kuva 3. Tilojen kierto (a,b). Kuva 4. Tilan syvyys. (c,d).
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yhteyksiä muihin tiloihin. (Tzortzi 2015, 103–108) Englantilainen arkkitehti ja 
teoreetikko Thomas A. Markus käyttää myös omassa tutkimuksessaan Buildings 
and Power: Freedom and Control in the Origin of Modern Building Types tiloja 
analysoidessaan yhtenä metodina Space Syntax -teoriaa. Markusin mukaan tilan 
käyttäjät voidaan jakaa kahteen kategoriaan sen mukaan, miten he käyttävät 
tilaa: asukkaat ja vierailijat. Ensimmäisellä ryhmällä on valta määritellä, miten 
tilaa käytetään ja miten siellä liikutaan. Vierailijat saapuvat tilaan ja viettävät 
siellä aikaa systeemin subjekteina, ja ovat alisteisessa asemassat asukkaisiin 
nähden. Museokontekstissa näitä ryhmiä ovat esimerkiksi museon henkilökunta 
ja kiinteistön omistaja (asukkaat) sekä museokävijät (vierailijat). Rakennuk-
sen tarkoitus on tuoda yhteen nämä kaksi ryhmää ja sulkea ulos muukalaiset  
(Markus 1993, 13–15) tosin sanoen museon tapauksessa henkilöt, jotka eivät 
esimerkiksi osta lippua tai ovat käytöksellään vaaraksi teoksille. (Markus 1993, 
13–15) 

Hillierin ja Hansonin metodin avulla voidaan analysoida tilan “syvyyttä” niiden 
saavutettavuuden perusteella. Markusin mukaan enemmän valtaa hallussaan 
pitävien tilat sijoittuvat rakennuksen syvempiin osiin, kun taas vähemmän valtaa 
hallussaan pitävien tilat ovat luonteeltaan läpikuljettavampia. Esimerkiksi hän 
nostaa julkisessa tilassa palvelutiskin (ravintolat, pankit, museot), joka muo-
dostaa rajan asukkaiden ja vierailijoiden välille. Palvelutiskin toisella puolella 
olevat yleisötilat ovat sallittuja vierailijoille, mutta tiskin taakse jäävät tilat, kuten 
henkilökunnan tilat, toimistot ja arkistot eivät ole avoimia kuin henkilökunnalle. 
Tilan syvyys indikoi valtaa. (Markus 1993, 16–17 ) Myös Tzortzi on hyödyntänyt 
tila-analyysissään tilojen jäsentämistä niiden syvyyden mukaan (Tzortzi 2015, 
106–109). On oletettavaa, että vanhoissa museorakennuksissa kierto ja kävi-
jöiden vapaa liikkuminen on rajoitetumpaa kuin uudemmissa museoissa, jotka 
noudattavat vapaata pohjakaavaa. Tzortzi hyödyntää tutkimustaan koskemaan 
ainoastaan näyttelytiloja, mutta pyrin soveltamaan menetelmää koko museorak-
ennukseen ja koskemaan myös ns. toissijaisia tiloja eli vaatesäilytys, myymälä ja 
ravintola sekä lipunmyynti- ja infotiloja. 

Institutionaalinen totuus on monimuotoisessa yhteiskunnassa riippuvainen 

yhteisöstä, jonka metaforiin ja symboleihin se perustuu. Ranskalaisen filosofi  
Michel Foucaultn tulkinnan mukaan valta yhdistyy kaikkialle ulottuviin mon-
inaisiin suhteisiin. Valta ei siis tule annettuna ylhäältä vaan se on läsnä kaik-
kialla. Valta ei ainoastaan tukahduta tai hallitsevaan se on myös tuottaa asioita 
ja ominaisuuksia, subjekti-objekteja. Rossin tulkintaa soveltaen museorakennus 
on samaan aikaan objekti ja subjekti. Se kantaa merkityksiä ja vaikuttaa tulk-
intaa, mutta samalla sit tulkitaan jatkuvasti yleisöstä ja taide-yhteisöstä käsin. 
Jokainen tulkitsija on samalla vallankäyttäjä. (Turpeinen 2005, 54) Hahmottelen 
foucault’laisen ajattelun kautta museon ja museokävijän valtasuhteita ja pohdin, 
millä tavoin museo voi olla itsekriittinen tulkinnan paikka historiastaan huoli-
matta tai siitä johtuen.

Olen tutkinut esimerkkimuseoita kohdevierailuilla Pariisissa, Helsingissä  ja 
Riikassa kolmen vuoden aikana. Tein tutkimusta toukokuun 2017 taiteilijaresi-
denssissä Cité des Artsissa, Pariisissa. Lisäksi olen vieraillut aktiivisesti taide-
museoissa Suomessa ja Euroopassa. Omat havaintoni tilasuunnittelijana ovat 
osa tutkimusta. Oma käytännön työskentelyni taidemuseon suunnittelussa näkyy 
kirjoittaessani HAMin taidemuseosta.

Lisäksi käytän erilaisia pohjapiirroksiin ja leikkauskuviin toteutettavia tilallisia 
diagrammeja ja kaavioita tutkiessani tilojen saavutettavuutta, tilahierarkiaa ja 
suhdetta katutilaan. Kuvat toimivat tutkimuksessani teorian ja havaintojen olen-
naisena osana. Hyödynnän niitä osoittamaan ja perustelemaan tutkimusta. Osoi-
tan kuvavertailuilla yhteyksiä tai eroavaisuuksia erilaisten tekstissä esiin tuotujen 
aiheiden rinnalla. Suurimman osan kuvista olen kuvannut itse museovierailujen 
havaintona. Sen lisäksi olen käynyt runsaasti kuva-arkistomateriaalia läpi Ate-
neumin kirjastossa ja internetin kuvapankeissa ja nettisivustoilla.

Asiantuntijahaastattelut ovat osa tiedonkeruuta. Olen haastatellut museoiden 
erilaisia asiantuntijoita – HAMin taidemuseojohtaja Maija Tanninen-Mattilaa, 
Ateneumin peruskorjauksen pääsuunnittelija Ola Laihoa, Amos Rexin sisus-
tusarkkitehti Päivi Meurosta ja Khronoksen talon toista taiteilijaa Patrik Söder-
lundia IC-98:sta. Vapaamuotoisissa haastatteluissa on käyty läpi taidemuseon 
periaatteita ja käytännön ratkaisuja museota muokatessa.
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Kuva 5. Petit Palais, portaikon kattofresko, 2018.



2120

II Palatsista ostoskeskukseksi

Fyysinen museorakennus tuo auktoriteettiaseman näkyviin arkkitehtuurin väli-
tyksellä. (Turpeinen 2005, 52) Tässä luvussa käsittelen taidemuseon syntyä ja ke-
hittymistä hallitsijoiden palatseista kaiken kansan viihdekeskuksiksi. Tarkastelen 
kehitystä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin vallan merkityksestä museotilassa 
ja museoinstituution kehityksessä. Toiseksi kirjoitan taidemuseotilan muotoutu-
misesta porvariston ajanvieton paikaksi ja edelleen kaikille avoimeksi, ostosk-
eskusmaiseksi tilaksi. Käytän esimerkkeinä kolmea erityyppistä pariisilaista 
museota, jotka on jaoteltu arkkitehtoonisen tyypin ja kävijän vallan mukaan: 
hallitsijan palatsi Louvre, porvarillinen näyttäytymistila Petit Palais ja massojen 
viihdekeskus Centre Pompidou.

Arkkitehtuurin professori Thomas A. Markusin mukaan rakennustyyppi kehit-
tyy, kun uudesta toiminnasta tulee riittävän tärkeä ja paikan ja toiminnan välille 
kehittyy vahva identiteetti. Markus nostaa vakiintuneesta rakennustyypistä 
esimerkiksi supermarketin, jossa toiminnan ja tilan välillä on vahva identiteetti. 
Rakennustyyppi voi myös muuttua ja muodostaa erilaisia suhteita toimintoihin 
ajan kuluessa. (Markus 1993, 10–13) Taidemuseorakennus on ollut jatkuvassa 
muutoksessa, mutta rakennustyyppi on pysynyt yli kaksi vuosisataa hyvin 
samankaltaisena. Tulen perehtymään tähän myöhemmin vertailemalla tilojen 
pohjakaavioita toisiinsa. Tzortzi jäsentää taidemuseotyypin kehityksen kolmeen 
vaiheeseen: esitypologinen, typologinen ja jälkitypologinen. Esitypologinen 
vaihe käsittää pääasiallisesti museotiloja ennen 1700-luvun saksalaisia museo-
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rakennuksia. Esitypologiset museotilat sijaitsivat rakennuksissa, jotka oli suun-
niteltu muuhun kuin taidemuseokäyttöön. Esimerkkinä Gonzaga-palatsi Mantu-
assa Italiassa, jossa säilytettiin Medizin taidekokoelmaa. Gallerian tyyppi oli va-
kiintunut taiteen esittelylle, mutta kokonaisen museorakennuksen tyyppi oli vielä 
kehittymättä. Typologisessa vaiheessa museoista tuli tietoisesti suunniteltuja ja 
niissä voitiin havaita kulttuurisesti ja arkkitehtonisesti tunnustettuja tyylipiirteitä 
ja tilatyyppejä. Typologista vaihetta edustavat tärkeimpänän Berliinin Altes Mu-
seum sekä Alte Pinakotekht. Jälkitypologisessa vaiheessa museorakennus irtautui 
rajoittavista typologisista viittauksista ja se vapautui tarkoittamaan hyvin vaih-
televia muotoja ja tiloja, sekä epätyypillisiä rakennuksia, kuten teollisuustiloja. 
Kolmannessa vaiheessa, jonka voidaan katsoa edustavan museoarkkitehtuuria 
nykyajassa, tiedostava suunnittelu ja kriittinen tulkinta on tärkeämpi osa suunnit-
telua kuin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa. (Tzortzi 2015, 40–41)

Valta ja taidemuseo — Louvre

Louvren palatsin aukio avautuu monumentaalisena ja harmaan hie-
kansävyisenä. Länteen jatkuu Tuileriesin puisto ja idässä aukiota 
lävistää lasipyramidi, joka heijastaa ympäröivää palatsia. Lasipyr-
amidi on läpinäkyvästä rakenteestaan ja materiaalistaan huolimatta 
raskas ja irrallinen kappale. Monumentaaliaukion pitkä näkymä 
palatsin pääportillta, triumfikaaren läpi, aina Tuileriesin puiston 
kärkeen katkeaa keskeisesti aukiolle pudotettuun pyramidiin. Vasta 
aivan pyramidin vieressä voi nähdä ympäröivän palatsin teräsrungon 
ja lasin läpi. Ympärillä on hälyisää ja aukion valtava mittakaava ja 
tilavaikutelma latistuvat jonossa. Jonottaessa voi tarkastella museon 
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PETIT PALAISCENTRE POMPIDOU

Kuva 6. Taidemuseon lähestyminen.
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vanhaa sisäänkäyntiä Pavillion Denonia, josta taidemuseovierailijat 
ovat kulkeneet sisään ennen Ieoh Ming Pein vuonna 1989 valmistunutta 
lasipyramidia. Sisäänkäynnin edessä on hääpareja ottamassa valoku-
via. Sisäänkäynti lasipyramidista etäännyttää kävijän palatsista ja 
sitä lähestytään laskeutumalla alas maan alle, toisin kuin klassisessa 
taidemuseorakennuksessa, jossa rakennukseen noustaan ylöspäin ensin 
katutilasta sisäänkäynnille korkeana kohoavaa fasadia kohti ja edelleen 
portaikkoon kohti näyttelysaleja.

Louvressa on yli kahdeksan miljoonaa kävijää vuodessa (Musee du Louvre 2018) 
ja se on yksi maailman suosituimmista turistikohteista. Louvren palatsin kunin-
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Kuva 7. Pavillion Denon, Louvre, 2018.

kaallisiin kokoelmiin on kuitenkin vielä 1700-luvulla, ennen vallankumousta, 
ollut pääsy vain harvalla. Ennen julkisten taidemuseoiden syntyä kokoelmia sai-
vat katsella lähinnä valtaapitävä luokka. Esitaidemuseot, 1500-luvun Firenzessä 
syntyneet studiolot pyrkivät kokoamaan yhteen maailman järjestystä kuvaavaa 
esineistöä, eräänlaiseksi mikrokosmokseksi. Tieto maailmanjärjestyksestä ilmensi 
jumalallisen hallitsijan äärimmäistä valta-asemaa. Studiolo oli kätketty tila, johon 
ainoastaan hallitsijalla oli pääsy, joten hänellä oli tiedon kautta hallussaan eri- 
tyisasema ja jopa etuja ja voimia. Esineet olivat tilassa sijoitettuna seinille 
kaappeihin, joissa oli läpinäkymättömät ja suljetut ovet, tilan keskipisteenä oli 
hallitsija. Ovissa oli maalauksia kaappien kustakin sisällöstä. Tiedon ja esineistön 
olemassaoloon liittyi olennaisesti sen piilottaminen “tavalliselta” kansalta (Tur-
peinen 2005, 47–48). 

Museoiden pohjakaavat ovat alunperin rakentuneet renessanssin palatsirakennus-
ten pohjalta. Käänteentekevä, veistotaiteelle tarkoitettu tilatyyppi galleria yleis-
tyi 1600- ja 1700-lukujen aikana. (Tzortzi 2015, 11–15) Louvressa 1595–1610 
rakennetut suuret galleriat, palatsin Seinen puoleisella sivulla, olivat ensimmäisiä 
tiloja, jotka avattiin kaikelle yleisölle Ranskan kansallisena museona Museé 
Français’na vuonna 1793. Ne toimivat edelleen Louvren kokoelman Italian re-
nessanssimaalausten esittelytiloina. (Berger 1999, 248; Louvre 2018) 

Kuva 8. ja 9. Louvren suuret galleriat vuonna 2018 ja noin vuonna 1794.
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Galleria-tilatyyppi vakiintui ensin Ranskassa ja myöhemmin muualla Euroopassa 
tarkoittamaan taiteen esittelylle tarkoitettua tilaa. (Tzortzi 2015, 11–15)

Ennen Louvren avaamista kansalle siellä oli jo ollut mahdollista vierailla 
1700-luvun alkupuolella opiskelutarkoituksissa. Académie royale de peinture et 
de sculpture esitteli kokoelmaansa, joka oli avoinna taiteen harrastajille, ama-
teurs. Kokoelma oli esillä yhdessä Louvren suurista gallerioista ja sinne päästäk-
seen tuli anoa lupaa vahtimestarilta. (Berger 1999, 137–139) Taidemuseon 
ytimessä on siis alusta alkaen ollut vaalia oppineisuutta ja se on ollut kriteeri 
nähdä ja tulkita, tai edes päästä taiteen äärelle. Teosten ja taitelijoiden nimet, sekä 
koot oli kirjattu Louvressa katalogiin, joka oli maksullinen. Tieto piti siis ostaa. 
Tätä tosin kritisoitiin jo varhain esimerkiksi lehtiartikkeleissa, joissa vaadittiin, 
että teosten ymmärtämiseksi ja vaarallisten väärinkäsitysten estämiseksi teos-
ten alla tuli lukea niiden aihe ja tekijä. (Berger 1999, 251–253) Käsittelen vielä 
myöhemmin museoiden valtaa ohjata tulkintaa luvussa Itsekriittinen taidemuseo. 

Louvren toiminta 1700-luvun lopussa ja 1800-luvulla voimakkaasti sidoksissa 
Napoleonin ajan valloitettujen maiden taideaarteisiin. Siirtomaista tuotua esineistöä 
koottiin isäntämaihin ja niiden avulla rakennettiin kansallista identiteettiä. (Rönkkö 
1999, 61). Kansallismuseossa vahvistettiin Ranskan valtion poliittisia päämääriä. 
(Heinonen & Lahti 1988, 35) Louvren jäljessä seurasi kansallismuseoiden pe-
rustamisen aalto, jossa pyrittiin kansallisvaltioiden itsenäisyyden ja identiteetin 
lujittamiseen. (Rönkkö 1999, 61) Samaan aaltoon voidaan katsoa kuuluvaksi myös 
Suomen kansallisvaltion kehityksen kannalta merkittävä Ateneumin taidemuseo, 
jolla oli perustamisestaan lähtien tärkeä osa nuoren kansan sivistämisessä ja Suomen 
sijoittamisessa Euroopan akateemiseen taidetradition osaksi. (Pettersson 2008, 
284–286) Voidaan siis nähdä, että museolla on sen synnystä lähtien ollut selkeä 
suhde valtaan ja sen ytimessä on ollut kehitys pienen yläluokan galleriasta kohti 
avoimempaa, julkista tilaa. Vaikka Louvre ja sen jäljessä monet muut museot avattiin 
kaikelle kansalla, oli museotiloissa ja kokoelmissa yhtenä tärkeimmistä motiiveista 
kansallisen valtion ja halitsijan valta-aseman vahvistaminen. Taidemuseotila syntyi 
osaksi hallitsijan palatsia ja vaikka museo kehittyi kohti julkista tilaa, sen tilalliset ja 
arkkitehtoniset piirteet, jopa rakennus säilyivät samana tästä huolimatta.

Louvre on käynyt historiassaan läpi lukuisia rakennusvaiheita ja uudistuksia. 
Vuonna 1989 toteutetussa muutoksessa rakennettiin Louvren symboliksi muodos-
tunut lasipyramidi ja maanalainen keskihalli sekä ostoskeskus. Nämä muutokset 
siirsivät Louvren radikaalisti kohti Centre Pompidoun kaltaista, “ostoskeskus-
maista” taidemuseota.

Louvressa siirtymä aukiolta museon toissijaisiin, palveleviin tiloihin on 
kokemuksellisesti lähellä siirtymistä kauppakeskukseen. Keskusaukio 
vastaa mittakaavaltaan saman aikakauden kauppakeskusaukiota ja ti-
lakokemusta vahvistaa aukion ympärillä joka suuntaan kohoavat liuku-
portaat sekä hissi. Museon lähestyminen maan alta, keskiaukion kautta 
sekoittaa täysin tilallisen tunnun symmetrisestä palatsista. Tilakoke-
muksesta muodostuu eheän tilasarjan sijaan hankalasti lomittuvia ja 
kuljettavia kokonaisuuksia, jotka eivät vastaa lainkaan alkuperäisen 
rakennuksen ulospäin näyttäytyvää tilahierarkiaa ja järjestystä. Ääni-
maailma on hälyisä ja kaikuva. Kahvilat ja muut palvelut on jäsennelty 

Kuva 10.  Louvren lasipyramidi ja aula, 2018.
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aukion ympärille. Näyttelytiloihin noustaan ensin toiseen kerrokseen ja 
siitä eteenpäin näyttelytiloihin tarkastusporttien kautta. 

Louvren uutta kävijäpolkua on kritisoitu siitä, että se muuttaa yleisön kulkua 
tiloissa ja näin ollen sillä on ollut suuri vaikutus siihen, miten yksi Louvren pää-
teoksista Samothraken Nike, kohdataan. Aikaisemmin museovierailija kohtasi 
veistoksin saapuessaan sisään vanhasta pääsisäänkäynnistä, palatsin keskeltä. 
Teos sijaitsee aksiaalisesti monumentaaliportaikon päätepisteessä ja oli ensim-
mäinen vaikuttava tila- ja taidekokemus museokierron aikana. Uusi sisäänkäynti, 
joka tarjoaa mahdollisuuden valita useita eri reittejä, latistaa veistoksen asteit-
taisen lähestymisen ja vaikuttaa dramaattisesti kokemukseen. (Tzortzi 2015, 90) 

Kuva 11. Denon, Louvre, 2018

Vuonna 2018 ensimmäinen kohtaaminen jumalveistoksen kanssa on tulostekuva 
wc-tilojen yläpuolella.

Louvre on suunniteltu massoille ja sen täytyy pystyä palvelemaan joka vuosi 
miljoonia vierailijoita. Tämä selittää osaltaan tilaratkaisuja. Nämä kävijävirrat 
huomioon ottaen yhdistyminen kauppakeskus Carousel de Louvreen on ilmeinen. 
Museovierailun jälkeen kävijät ohjataan suoraan ostoksille. On kiinnostavaa 
huomata, että vaikka Louvren majoittama kokoelma edustaa monella tapaa 
länsimaisen sivistyksen ja “korkean taiteen” ydintä, museokokemus on kaikista 
vierailemistani museoista lähimpänä hälyisää arkikokemusta. Centre Pompidou, 
jonka idea on ollut jopa pyrkiä arkiseen elämykseen, tuottaa kuitenkin lähempänä 
klassista taidemuseovierailua olevan kokemuksen selkeinä siirtyminä katutilasta, 
palvelevien tilojen läpi ylös, kohti näyttelysaleja.

Louvren ydin on demokraattisessa valtiossa ja se on kaikille kansalaisille avatun 
taidekokoelman symboli. Ehkä siksi palatsiarkkitehtuurin ja kauppakeskuksen 
liitto, korkea–matala-vastaparina voi olla perusteltu, mutta miellyttävään, keskit-
tyvään havainnointiin ja tulkintaan ohjaavaa taidemuseokokemusta se pakenee. 
Louvren peruskorjauksen tilallisessatoteutuksessa voi nähdä postmodernia ajat-
teluna, jossa palatsin vanha tilaohjelma ja rakenne on hajotettu erillisiksi uudel-
leen järjestetyiksi ja tulkittaviksi osiksi. Parhaimmillaan tämä on, kun suurien 
1600-luvulla rakennettujen gallerioiden ikkunoista voi katsoa sisäpihalle uuden 
islamilaisen kokoelman aaltoilevaa, parametrista arkkitehtuuria. Pahimmillaan 
museovierailusta tulee hämmentävä ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, jossa 
loputtomasti valittavat reitit ja suunnat sekä näkymät tilojen välillä hävittävät 
mahdollisuuden keskittyä ja muodostaa uusia yhteyksiä teosten ja tilan välillä.
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Teollisen ajan taidepalatsit — Petit Palais

Petit Palaisen sisäänkäynti on monumentaalinen ja palatsimainen. 
Sisäänkäynnille kiivetään korkean portaikon läpi kohti koristeellista, 
valurautaista porttia, joka on Charles Giraultin käsialaa. Tilan ava-
ruus, selkeys ja helppo orientoituvuus luovat miellyttävän kokemuksen 
heti aluksi. Keskihallista on pitkät näkymät molempien, julkisivun 
suuntaisten gallerioiden päihin asti. Turvatarkastusta saavutaan 
korkeaan keskihalliin, johon on sijoitettu info ja lipunmyyntitiskit. Kes- 
kihallissa orientoituminen on selkeää ja opastus riittävää. Keskihallin 
oikealle puolelle jää vaihtuvien näyttelyiden tilat, vasemmalta pääsee 
kokoelmiin. Kokoelmanäyttely on ilmainen. Rakennuksen keskellä si-
jaitsee puolikaareva, puutarha, joka jää kauttaaltaan rakennusmassan 
ympäröimäksi. Pihaa reunustaa yhdellä sivulta suora, pääjulkisivun 
suuntainen massa ja toisella sivulla puolikaaren muotoinen doorilainen 
peristyyli, jota hyödynnetään ravintola-kahvilan terassina ja veistosgal-
leriana.

Olen valinnut Petit Palais’n tarkasteltavaksi sen valmistumisvuoden ja tyypin 
perusteella. Sitä voidaan pitää vertailukohtana Helsingin Ateneumille, joka on 
valmistunut vuonna 1888 ja edustaa myös monella tapaa ajalleen tyypillistä 
taiteen esittämiseen suunniteltua rakennusta, jolla on yhteys maailmannäyttelypa-
viljonkeihin ja taideteollisuuteen sekä porvariston ja teollistumisen vahvistuvaan 
valtaan yhteiskunnassa.

Teollistumisen aikana 1800-luvun puolivälistä alkaen uusien rakennustyyppien 
kehitys oli nopeaa, sillä teollistuminen loi uusia tarpeita uudenlaisille, uuteen 
käyttötarkoitukseen suunnitelluille tiloille. Tällaisia olivat esimerkiksi tehtaat ja 
tavaratalot, mutta myös museot ja maailmannäyttelypaviljongit (Markus 1993, 
10) Petit Palais on valmistunut vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyä varten 
ja sen on suunnitellut ranskalainen arkkitehti Charles Girault. Rakennuksen 
tarkoitus oli valmistuessaan esitellä ranskalaista taidetta ja taideteollisia esi-
neitä maailmannäyttelykävijöille. Siitä haluttiin pysyvä, taiteen esittämiselle 

Kuva 13. Petit Palais, sisäänkäynti, 2018.

suunniteltu rakennus. Petit Palais perustuu 1800-luvulla syntyneeseen taide-
museotyyppiin, vaikka rakenteissa on käytetty uusia tekniikoita, kuten teollisesti 
tuotettuja rautarakenteita ja betonivalua. Tyypilliseksi 1800-luvun taidemuseoksi 
sen tekee myös eklektinen arkkitehtuuri, joka lainaa 1600-luvun ranskalaisia 
arkkitehtonisia elementtejä. (Ayers 2004, 162–163) Uusien rakennustekniikoi-
den ja maailmannäyttelypaviljonkien vaikutus tuntui taidemuseosuunnittelussa, 
mutta museorakennus oli vielä 1800-luvullakin yleisesti palatsimainen ja noudatti 
samoja periaatteita kuin 1700-luvulla kehittyneet taidemuseotyypit. Tyypillinen 
1700-luvun lopun museorakennus ilmensi uusklassistisia suunnitteluihanteita, 
joihin kuuluivat jäykkä tilaohjelma ja symmetrinen monumentaalijulkisivu, joka 
oli jäsennelty ja koristeltu antiikin esteettisten ihanteiden mukaisesti. (Heinonen 
& Lahti 1989, 159)
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Saksaan rakennettiin 1800-luvun alussa kolme museota, joiden voidaan sanoa 
vakiinnuttaneen arkkitehtoonisen museotyypin: Altes Museumin Berliinissä, 
Glyptothequen ja Alte Pinakotekhin Munchenissä. Berliinin Altes Museumin on 
suunnitellut Saksalainen arkkitehti Karl Friedrich Schincel ja siitä löytyvät muse-
orakennukseen myöhemmin vakiintuneet tunnuspiirteet: julkisivun pylväikkö, 
joka usein ulottuu koko rakennuksen pituudelta, rakennus on nostettu jalustalle, 
rakennus on symmetrinen ja keskiakselissa on keskeinen, pyöreä tila, rotunda, 
jota kehystää kaksi sisäpihaa ja sen ympärillä galleriat, jotka liittyvät rotundaan. 
Museo oli kaksikerroksinen ja näyttelytilat muodoltaan pitkittäisiä suorakaiteita. 
Keskeisellä rotundalla oli museovierailun kannalta katsottuna psykologinen 
ulottuvuus. Sisäänkäynti johti suoraa keskitilaan, joka “valmisti” museovieraan 
kohtaamaan taide-elämyksen ja jättämään arkinen kokemus taakseen. Samaa 
muotoa on käytetty tässä tarkoituksessa myös Rooman Pantheonissa. (Tzortzi 
2015, 19–20)

Kaikkein innovatiivisin ja lopulta myöhempään taidemuseoarkkitehtuuriin 
vaikuttanut museo edellä mainituista kolmesta oli Alte Pinakotekh, joka esitteli 
kuninkaallista maalauskokoelmaa. Sen massoittelu on H-muotoinen ja se piti 
kokoelmien lisäksi sisällään kirjaston sekä varasto ja toimistotilaa. Kaksikerrok-
sisen rakennuksen ensimmäinen kerros oli varattu toimistotiloille, varastoille ja 
kirjastolle. Ylemmässä kerroksessa sijaitsivat näyttelytilat. (Tzortzi 2015, 20–21). 

Petit Palais’sa toteutuu suurin osa 1800-luvun museotyypin elementeistä: symme-
tria, keskiakselin rotunda, kaksikerroksisuus ja pitkittäiset suorakaiteen muotoiset 
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Kuva 14. Petit Palais, galleria, 2017.

Kuva 15. Altes Museum, pohjakaava. Kuva 16. Alte Pinakotekth, pohjakaava.
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näyttelytilat. Toisin kuin Altes Museumissa, sisäpihat eivät muodostu rotundan 
molemmille puolille vaan yhtenä puutarhana rakennusmassan keskelle kuten 
Clyptothequessa. Petit Palais’n sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä ja joh-
taa keskihalliin, josta on suora näkymä sisäpihan puutarhaan. Molempiin suuntiin 
aukeava galleriat, joissa on pääasiallisesti esillä veistoksia. Näihin noustaan 
muutama askelma keskihallista. Galleriat ulottuvat molempiin suuntiin, koko 
rakennuksen pääjulkisivun pituudelta ja ovat ilmaisultaan runsasta barokkia. 
Kattofreskot on reunustettu koristelistoin ja niiden aiheina on yleviä allegorioita 
ja kohtauksia Pariisin historiasta.  

Suurta keskeisportaikkoa ei ole, vaan lähes puolet näyttelytiloista sijaitsee 
museon pohjakerroksessa, jossa on myös auditorio, wc ja vaatesäilytystilat. 
Pohjakerrokseen johtavat koristeelliset, ajalleen modernilla tekniikalla, betoni-
valulla, toteutetut portaikot rakennuksen molemmista päistä. Uudet elementit, 
kuten palvelutiskit on toteutettu yksinkertaisina tiloihin sulautuvina massoina. 
Pääsisäänkäyntihallissa tiskit ovat vihreää marmoria, pohjakerroksessa tiskit 
mukailevat tilan kaarevaa muotoa ja ovat valkobetonia, samaa materiaalia kuin 
lattia. Tiskin korkeus on normaalia matalampi. Tämä tekee palvelukokemuk-
sesta miellyttävän, ja visuaalisesti tiskit eivät näyttäydy tilassa liian hallitsevina. 
Lisäksi matala tiski palvelee paremmin myös liikuntaesteisiä vieraita.

Rakennus on läpikäynyt mittavan peruskorjauksen, joka on valmistunut 2005. Es-
teettömys on museossa järjestetty kaikkiin kerroksiin hissillä, joka on läpinäkyvä 
lasi ja teräsrakenne. Petit Palais’sa museokaupat ja pienet kioskit on sijoiteltu 
osaksi näyttelytiloja. Tämä istuu mielestäni hyvin 1800-luvun lopun ajatuksiin 
ja museon kokoelmien luonteeseen, jossa teollistuminen ja kaupallisuus olivat 
voimakkaassa kasvussa. Kaupallisten palveluiden lisääminen museotiloihin oli 
Petit Palais’n ja Ateneumin syntyaikana tyypillistä ja modernia ja se oli noussut 
esiin maailmannäyttelykulttuurin sekä Pariisin, Berliinin ja Lontoon tavaratalojen 
myötä.  Nämä vaikuttivat yleisön tapaan tarkastella esineitä, mutta myös muse-
okokoelmien esillepanoon. Museovierailun päätteeksi taiteeseen liittyviä tuotteita 
oli myös mahdollista omistaa. Museossa saadut vaikutteet voitiin vahvistaa 
tekemällä hankintoja. (Pettersson 2008, 234–237) 

Kuva 17. Petit Palais, museokauppa näyttelyn yhteydessä, 2017.

Kuva 18. Petit Palais, pohjapiirustus vuodelta 1906.
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Museokauppa on edelleen usein ainoa osa museokokemusta, jolloin esineitä ja 
teoksia – joskin vain tuotteiden muodossa – on lupa koskettaa. Näin ollen teok-
sista tuotetut postikortti ja muistikirjat ovat tapa päästä lähemmäksi teoksia, ottaa 
ne haltuun ja säilyttää muistona. Teosten valokuvaamisen yleistyminen ja mah-
dollisuus tosin osin korvaa tätä muiston säilyttämisen tarvetta museokokemuk-
sen osana. Petit Palais’sakin on vuonna 2017 siirretty museokauppa keskeisestä 
sijainnista pääkerroksen galleriasta alas pohjakerrokseen uloskäynnin viereen.

Väitöskirjassaan Susanna Pettersson viittaa siihen, miten valistuksen ajan ihan-
teet vaikuttivat museoihin ja museoissa vierailuun 1800-luvulla. Keskeinen piirre 
ajan taideajattelussa oli hyvän maun käsite, jota Pettersson pohtii sosiologi Pierre 
Bourdieun ja Voltairen ajatusten kautta. Valistusfilosofi Voltaire oli esittänyt 
makua käsittelevässä esseessään huolensa kansan maun rappioitumisesta. Valis-
tuksen ajatuksena oli Petterssonin mukaan tuoda taide kaiken kansan ulottuviin ja 
ohjata kohti “oikeanlaisen” taiteen kokemuksia. Hyvän maun määrittelijänä toimi 
yläluokkainen asiantuntijajoukko, jonka tavoitteena oli ulottaa ja laajentaa hyvän 
maun käsitettä ja saada sille yleispätevyyttä, siirtämällä valmiiksi määritelty  
taiteen arvottamisen ja katsomisen käytäntö koskemaan kaikkia yhteiskuntaluok- 

Kuva 19. Petit Palais, Pariisin maailmannäyttely vuonna 1900.

kia. Bourdieun ajattelussa legitiimin maun käsite palvelee viime kädessä vain 
hallitsevan luokan omia etuja ja valjastaa taidemuseot hallitsevan luokan oman 
näkemyksen oikeellisuuden institutionaaliseksi vahvistajaksi sekä määrittelemään 
objektien halutun arvon. (Pettersson 2008, 48–49)

Hyvän maun omaksuminen ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen olivat ke-
skiössä, kun alemmista sosiaaliluokista haluttuun “kiivetä” korkeammalle ja 
pätevöityä sosiaalisesti. Taiteesta oli tulossa statussymboli, joka oli mahdollista 
hankkia rahalla. Porvarillisen väestönosan oli mahdollista taidetta harrasta-
malla ja kotikokoelmaa kartuttamalla ikään kuin “ostaa” paikkansa ylemmän 
väestönosan paikalla. Porvaristo käytti taidemuseoita kuin tavarataloja ja tar-
kasteli niiden esineitä kuin kulutushyödykkeitä kauppapaikoissa. Taidemuseot 
vastasivat kaupunkilaisen ajanvieton tarpeisiin, ne olivat paikkoja nähdä ja 
tulla nähdyksi. Sosiologian professori Tony Bennetin mukaan näyttelytilassa ja 
näkymissä ei ollut kysymys vain siitä, että ne olisi rakennettu ideaaliksi esineiden 
katsomisen kannalta, vaan olennaista oli, että myös vierailijat olivat toistensa tar-
kasteltavissa. (Bennet 1995, 52). Museot olivat myös paikkoja, joissa katsominen 
ja kävely olivat ohjattua tai strukturoitua. 

Kuva 20. Petit Palais, puutarha, 2019.
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“The new urban space in which this art has initially developed and flourished – 
principally the arcade trough  its provision of a covered walkway removed from 
the disturbance of traffic – were developed over roughly the same period as the 
museum and made use of related architectural principles. The arcade, however, 
encouraged the distracted gaze of a detached stroller proceeding at his or her 
own pace with a freedom to change direction will. The museums by contrast en-
joyed the visitor to comply with a programme of organized walking wich trans-
formed any tendency to gaze into a highly directed and sequentialized practice of 
looking.” (Bennet 1995, 186–187)

Ensimmäisissä yleisölle avoimissa taidegallerioissa tai museoissa esimerkiksi 
edellä mainitussa Louvressa, ei ollut vielä tarkoitus, että vierailijat liikkuisivat 
ilma ohjausta tai asiantuntemusta, joten museotilaa tai siellä liikkumista ei ollut 
tarpeen ajatella kävijän liikkumisen näkökulmasta. (Bennet 1995, 52). Petit 
Palaisissa sen sijaan oli jo mahdollista, että siellä saattoi kulkea vapaasti. Ben-
netin yllä kuvaama strukturoitu ja flaneeraava taidemuseokokemus toteutuu Petit 
Palaissa edelleen. Gallerit ja näyttelysalit ovat toisiinsa liittyviä käytävämäisiä 
halleja, joilla lähes poikkeuksetta vain yksi tai kaksi kulkusuuntaa. Teokset 
katsotaan järjestyksessä ja ne on esitetty vaihtelevan sävyisisssä saleissa. Kalliit 
kivimateriaalit ja runsas kipsikoristelu sekä kattofreskot luovat tiloihin arvokkaan 
ja ylevöittävän vaikutelman. Pitkät näkymät kattoikkunoineen ja näkymät puutar-
haan muistuttavat muista kulttuureista ja kauppakujista.

Moderni taidemuseo — Centre Pompidou

Centre Pompidou sijaitsee Pariisin tiivin ja vanhan kaupunkirakenteen 
ympäröimä, joten värikäs, moderni konstruktio erottuu kaupungissa 
kaukaa. Ensimmäisenä rakennusta lähestyttäessä erottuvat värikooda-
tut ilmastointikanavat. Museon sisäänkäynnille laskeudutaan alas hie-
man alaspäinviettävää aukiota pitkin. Tämä on museon visuaalisuuden 
lisäksi kokemus, joka erottaa sen aiemmin tarkastellusta Petit Palaista 
ja tyypillisistä palatsimuseoista, joissa sisäänkäynti on korotettu katu-

tasosta portaikolla. Kalteva torialue ohjaa ihmiset luontevasti museon 
sisäänkäynnille ja toimii myös hyvänä istuinpaikkana viettää aikaa ja 
katsella rakennusta sekä liikkuvaa julkisivua. 

Arkkitehtien Renzo Piano ja Richard Rogers suunnittelema Centre Pompidou 
avautui yleisölle 1977. Alueen ensimmäinen, ja varsin radikaalisti moderni raken-
nus herätti kritiikkiä ja tuntui aluksi monista etäännyttävältä. Arkkitehdit tekivät 
kuitenkin päätöksen jättää enemmän kuin puolet tontista julkiseksi aukioksi, 
jossa vilkas katuelämä saattoi jatkua. Aukio on osoittautunut toimivaksi tavaksi 
käsitellä kaupunkitilaa, ja aukion sekä liikkeessä olevan julkisivun elävä yhdis-
telmä on Centre Pompidoun suurimpia onnistumisia. (Newhouse 1998, 193–194) 

Centre Pompidou oli taidepalatsin sijaan eräänlainen taideviihdekeskus. Kil-
pailun tehtävänantona oli suunnitella kuttuurikeskus Pariisiin, mutta arkkitehti-
kaksikko muutti sen muotoon “a live center for information and entertainment 
and a cross between and informational Times Square and British Museum.“  

Kuva 21. Centre Pompidou, piha-alue, 2017.
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“Museums are no longer places to preserve works that have lost their social, 
religious, and public functions, but places where artists meet the public and the 
public becomes creative”. Viihde rakennettiin osaksi Centre Pompidoun arkkiteh-
tuuria. Rakennuksen innoittajan olivat Archigram-kollektiivin utopistiset ajatuk-
set sekä Jean Nouvelin teräs- ja lasirakenteet Maison de Peuplesiin vuodelta 
1939. Lisäksi Centre Pompidoun juuret ovat maailmannäyttelypaviljongeissa ja 
Crystal Palacessa. (Newhouse 1998, 193–194) 

Crystal Palace rakennettiin Lontoon maailmannäyttelyä varten vuonna 1851 
ja sen suunnitteli englantilainen arkkitehti Joseph Paxton. Se oli luonteeltaan 
ja toiminnoiltaan hyvin erilainen näyttelytila, kuin aiemmin rakennetut taiteen 
palatsit. Lasi ja rautarakenteinen tila oli hallimainen ja toi mukanaan kaksi olen-
naista uutta piirrettä näyttelyarkkitehtuuriin: väliaikaisuuden ja joustavuuden. 
Maailmannäyttelyistä omaksuttu tyyppi tuli museoissa ensimmäiseksi näkyviin 
esimerkiksi luonnonhistoriallisissa museoissa ja samaan aikaan uusia museoita 
rakennettiin silti myös perinteisen typologian mukaan. (Tzortzi 2015, 22–23) 
Tällaisista uudella tekniikalla, mutta palatsinmuseon tyypin pohjakaavalla ja 
estetiikalla toteutetuista museorakennuksista esimerkkinä voidaan nähdä edellä 
käsitelty Petit Palais ja Helsingin Ateneum.

Maailmannäyttelypaviljonkien rakenne ja estetiikka omaksuttiin Ranskassa 
nopeasti ja niitä kuvailtiin tiloina seuraavasti: “loud, aggressive, and tempestu-
ous, defying the inherent passivity of visitor.” (Newhouse 1998, 193) Voidaan 

Kuva 22. Crystal Palace, sisäänkäynti ja pohjakaava. Kuva 23. Centre Pompidou, 5. kerroksen pohjakaava.

siis ajatella, että jo 1800-luvun puolivälissä nähtiin tarve muuttaa “passiivinen” 
vierailija aktiivisemmaksi kävijäksi rakennuksen arkkitehtuurin ja tilan avulla. 
Crystal Palacen ulkokuori ja sisätilat olivat luonteeltaan erilaisia suhteessa aiem-
piin. Yksinkertainen geometrinen pohjakaava oli korvattu vapaalla tilalla, joka 
jäsenneltiin liikutettavilla seinäkkeillä. (Tzortzi 2015, 22–23) Tällainen liikutel-
tavien seinämien ja hallimaisen tilan yhdistelmä otettiin käyttöön myös Yhdysv-
alloissa 1939 New Yorkin Modernin taiteen museossa MoMassa ja myöhemmin 
Centre Pompidoussa.

Olen aiemmin tarkastellut taidemuseota kansallisen vallan symbolina erityisesti 
1700- ja 1800-luvuilla, mutta myös Pompidoun rakentamisen aikana voidaan 
nähdä sen olleen tärkeä osa ranskalaisen valtion vallan ilmentämistä. Arkkitehti 
Juhani Pallasmaan kirjoittaa Arkkitehti-lehdessä 3/1977 Centre Pompidousta:

“Koko projekti on suuri voiman, tahdon ja taidon osoitus, niin politiikan kult-
tuurihallinnon, suunnittelun kuin tekniikankin tasolla. Pompidou-keskus on 
viimeisin manifestaatio Ranskan voimannäytön sarjassa – höyrylaiva France, 
konttoricity La Defense, yliäänijätti Concorde, kulttuurin Mekka Centre Pompi-
dou. Se on peittelemätön yritys palauttaa Pariisille sen 60-luvulla New Yorkille ja 
Lontoolle menettämä asema maailman taiteen pääkaupunkina.” (Pallasmaa 1977)

Kuva 24. Oasis Collage, Archigram 8, 1968.
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piece of furniture. In this context a standing ashtray becomes almost a sacred 
object, jsut as the firehouse in a modern museum looks like not a firehouse but an 
esthetic conundrum. Modernism´s transposition of perception from life to formal 
values is complete. This, of course, is one of modernism’s fatal diseases.” (O’Do-
herty 1995, 15)

Varjoton, valkoinen, keinotekoinen ja puhdas tila, johon teokset on ripoteltu 
tutkittaviksi, erottaa ne ajasta ja muodostaa limbomaisen tilan, jossa tarkastelija 
on läsnä vain katseen ja mielen kautta. (O’Doherty 1995, 15) Myös katto on 
taidemuseotilassa muuttunut tyhjäksi pinnaksi. Aiemmat aikakaudet ovat pyrk-
ineet kiinnittämään huomion kattoon eri tavoin: renessanssi kehysti maalaukset 
geometrisesti rajattuihin kasetteihin ja barokkikatto muuntui joksikin muuksi, 
holviksi tai kupoliksi, jossa kierteiset hahmot haihtuivat läpi kattoikkunasta 
ylös taivaaseen. Modernismin ja sähkövalon myötä katto jätettiin lähes huomi-
otta ja se menetti merkityksensä tilallisessa kokonaisuudessa. Vaikuttavan ja 
ylevöittävän kokemuksen sijaan katto on tekniikan valtaaman alue, jossa valai-
simet muodostavat loputtoman ruudukon tai epäsuorasti valaistuja kehiä. (O’Do-
herty 66-67) 

Centre Pompidoun kohdalla näkyy selkeä muutos näyttelytilojen luonteessa ja 
tavassa esittää taidetta suhteessa 1800- ja 1900-luvun vaihteen esitystapaan. Kun 
vielä 1800-luvulla teokset ripustettiin vierekkäin osaksi voimakkaasti väritettyä 
ja koristeltua näyttelytilaa, modernissa museossa teokset näyttäytyivät tilasta 
irrallisina, yksittäisinä objekteina valkoisella taustalla. Vastakohtana white cube 
-ajattelulle, voisi nähdä nykytaiteen tuomisen vanhaan, viittauksia täynnä ole-
vaan museotilaan, joka voi antaa sille uuden ja kiinnostavan kontekstin. Palaan 
vielä pohtimaan valkoisen tilan problematiikkaa tarkastellessani Ateneumin eri 
aikakausien sisävärityksiä ja niihin johtaneita syitä sekä Adel Abidinin teosten 
suhdetta valkoiseen ja taidemuseotilaan.

Frank Lloyd-Wrightin vuonna 1959 valmistunut Guggenheim-museo on luonteel-
taan MoMa:a veistoksellisempi ja se loi uudenlaisen jännitteen taiteen kokijan ja 
arkkitehtuurin välille (Tzortzi 2015, 25–26). Guggenheim-museossa toteutettiin 

Tällä menetetyllä valta-asemalla Pallasmaa viittaa todennäköisesti modernin 
taiteen painopisteen siirtymiseen Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan jälkeen 
ja  yhdysvaltalaisiin taidemuseorakennuksiin, Centre Pompidoun edeltäjiin, joista 
vaikuttavimpina voidaan pitää New Yorkin Modernin taiteen museo MoMaa 
vuodelta 1939 sekä vuonna 1959 valmistunutta Guggenheim-museota. MoMa 
loi yhden modernin taidemuseon uusista tyypeistä, sille se erottui 1800-luvun 
museoista sekä  pohjakaavaltaan, että toiminnoiltaan ja estetiikaltaan. Raken-
nusmassa on jäsennelty vertikaalisesti, kun 1800-luvun museoissa massoittelu 
oli horisontaalista. Sisäänkäynti museoon on suoraan katustasosta, toisin kuin 
1800-luvun seremoniallisissa portaikoissa. Museon pohjakaava on avoin ja sen 
jäsentely on toteutettu liikuteltavilla seinäkkeillä, ei enää linjaan sijoittuvina 
kiinteinä gallerioina. Teokset oli jäsennelty tyylin mukaan, ei kronologisesti, ja 
museon kokoelmissa oli sen avautuessa vain modernia taidetta, sekä modernia 
arkkitehtuuria, muotoilua, valokuvaa ja elokuvaa. Kaikki nämä piirteet muodos- 
tavat siitä olennaisen esimerkin museotyyppien kehitystä tarkasteltaessa. MoMA 
toi mukanaan myös merkittävän uuden esteettisen periaatteen, valkoisen tilan.  
(Tzortzi 2015, 24) 

Molemmissa museoissa sekä MoMassa, että myöhemmin rakennetussa Centre 
Pompidoussa valkoinen tila on keskeinen taiteen esittämisen ja museoarkki-      
tehtuurin kannalta. Brian O’Doherty teoretisoi modernismin tapaa esittää teoksia 
valkoisessa, kaikista viittauksista irrotetussa tilassa Artforum -lehdessä julkais-
tuista esseistä koostetussa kirjassaan Inside the White Cube The Ideology of The 
Gallery Space. O’Doherty vakiinnutti “valkoisen kuution” käsitteen, joka viittaa 
taide- ja museokeskustelussa edelleen valkoiseen, kontrolloituun ja steriiliin 
taidemuseo- tai galleriatilaan. (Tate 2018)

“A gallery is constructed along laws as rigorous as those for building a medieval 
church. The outside world must not come in, so windows are usually sealed off. 
Walls are painted white. The ceiling becomes the source of light. The wooden 
floor is polished so that you click along clinically, or carpeted so that you pad 
soundlessly, resting the feet while the eyes have at the wall. The art is free, as 
the saying used to go “to take on its own life”. The discreet desk may be the only 
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täysin uudenlainen ja poikkeava tilaratkaisu näyttelytiloissa, jossa teokset katsel-
laan kävelemällä alas pitkää, spiraalinmuotoista “galleriaa”, joka kiertää pääau-
laa. Tässäkin tyypissä pääaula pysyi keskeisenä. Guggenheim sijoittuu keskelle 
tiivistä kaupunkirakennetta, joka selittää myös monikerroksista tilaratkaisua. 
(Heinonen & Lahti, 160–162) Guggenheim on saanut osakseen kritiikkiä pohja-
kaavasta, joka ei anna vaihtoehtoja museokiertoon. Toisaalta museota on kiitetty, 
siitä että se luo taidemuseoon näyttämömäisen asetelma, jossa kävijät muodosta-
vat taidemuseon ja kokoelman kanssa teosmaisen kokonaisuuden (Tzortzi 2015, 
25–26). Olen aiemmin Petit Palais’n kohdalla viitannut Bennetiin ja 1800-luvun 
puolivälin näyttelypaviljongeissa yleistyneeseen periaatteeseen suunnitella tilat 
niin, että myös museovierailijoista tulee osaa näkymiä ja tarkastelua. Tämä on 
erityisen hyvin nähtävissä myös Centre Pompidoussa, jossa kävijä ja museora- 
kennus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja liikkeessä toistensa kanssa.

Turvatarkastuksen läpi astutaan päähalliin joka on avara tila. Tilan 
reunoilla on liiketiloja ja osittain tilojen päällä on toinen, avoin kerros. 
Niihin on sijoitettu esimerikiksi kahvila, josta voi tarkastella alempana 
liikkuvia ihmisiä. Centre Pompidoun näkymissä on lähes aina mukana 
liike ja museovierailijat osana sitä. Julkisivun rullaportaat näkyvät 
ulos ja läpinäkyvissä putkissa voi nähdä ihmisten liikkuvan. Pitkissä, 
lähes rakennuksen mittaisissa käytävissä lapset juoksevat, läpinäkyvät 
hissit liikkuvat aulassa ja eri kerroksissa teräskonstruktioiden lomassa. 
Aulan keskellä on infopiste, joka avarassa tilassa vaikuttaa hieman 
luotaantyöntävältä vartiokopilta, punaisen värinsä ja korkean palvelu- 
tiskinsä vuoksi. Myös sen sijoittelu sisääänkäynnin etuosaan luo valvo-
van vaikutelman. Lipputiski on tilan takaosassa ja mahdollistaa aulan 
käytön sekä siellä liikkumisen ilman lippua. Lippu ostetaan kioskista, 
kuten esimerkiksi huvipuistoissa tai elokuvateattereissa. Kaikkiin 
kerroksiin, näyttelytiloihin ja kirjastoon pääsee hisseillä. Toisin kuin 
Petit Palaissa, Centre Pompidoussa esteetön kulku ei ole rakennuksesta 
irrallinen, tai “välttämätön paha”, vaan luonteva osa museota.
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III
Kriittinen taidekuntosali

Kuva 27. HAM, aula. Veistos Kari Caven, 2015.
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III Kriittinen taidekuntosali

Ranskalaisen, myös museoista kirjoittaneen filosofi Michel Foucault’n mukaan 
valta ei tule annettuna ylhäältä vaan se on läsnä kaikkialla. Tässä luvussa käsit-
telen, miten taidemuseot voivat tilallisin keinoin suhtautua valta-asemaansa, 
muuttaa kävijän kohtaamia hierarkioita ja asettaa koko museorakennus kritiikin 
alle. Aluksi käsittelen vallan merkitystä museoinstituutiossa ja alaluvuissa käyn 
esimerkkien kautta läpi suomalaisen museokentän nykytilaa viihdekeskus-
maisessa HAMissa, kaupunkiin uppoavassa Amos Rexissä ja koko museoraken-
nuksen kyseenalaistavassa Khronoksen talossa.

Michel Foucault’n ajatus museosta on kanadalaisen filosofi Beth Lordin mukaan 
ymmärretty negatiivisena instituutiona, joka pönkittää valistuksen ajan valtion 
valtaa ja vahvistaa ymmärrystä maailmasta universaalien sääntöjen järjestelmänä. 
On nähty, että museot ovat kuin sairaalat vankilat ja koulut – valtion vallan 
paikkoja ja 1700-luvun monumentteja, joissa kategorisoidaan ja luokitellaan 
maailma universaalisti ymmärrettäväksi. Museo on nähty valistuksen instituu-
tioina, jonka valta kerätä ja näyttää objekteja pohjaa kapitalismille ja imperialis-
mille. Museo harjoittaa järjestelmällisen tiedon hallintaa institutionaalisesti kon-
trolloidussa ja julkisesti tarkkaillussa tilassa. Tämän Foucault’n yleisen tulkinnan 
mukaan museot voidaan nähdä pahimpana mahdollisena valituksen taipumuks-
ena kategorisoida ja kontrolloida maailmaa (Lord 2006, 1–2) Tulkinnan mukaan 
museoiden kuten Louvren tai Suomen Ateneumin instituutiot ja rakennukset, 
jotka ovat syntyneet vahvasti valistuksen ajatusten pohjalta – symboleineen ja 

III Kriittinen taidekuntosaliIII Kriittinen taidekuntosali

HAM AMOS REX KHRONOKSEN TALO

Kuva 28. Katoava taidemuseo.

viittauksineen – olisivat tässä ajassa ainoastaan negatiivinen kansallisen vallan 
ilmentymä. Beth kuitenkin tulkitsee, että museo voidaan nähdä positiivisena 
voimana purkaa historiallista jatkumoa ja koherenssia. Museo toimii jatkuvana 
oman historiansa kritiikkinä. Instituutiona, joka on nojannut pysyville arvoille, on 
paras paikka kritiikille ja kehitykselle rikkoa kiinteitä menneisyyden rakenteita. 
Museolla on käytössään valistuksen keinoja kuten kritiikki, autonomia ja kehitys, 
joita se voi käyttää kyseenalaistamaan ja pääsemään eroon voimasuhteista, joille 
se on historiassa rakennettu. (Lord 2006, 3–11)

Taidemuseo voi kommentoida omaa historiaansa tilallisin keinoin. Kätkemisen 
ja näyttämisen, tilallisen hierkian ja vallankäytön teemat on tuotu esiin Latvian 
kansallisen taidemuseon peruskorjauksen yhteydessä. Taidemuseorakennuk-
sella on keskeinen rooli latvialaisena kansallisena symbolina ja se on Baltian 
ensimmäinen taidemuseokäyttöön rakennettu rakennus. Vuosina 2013–2016 
suoritetussa peruskorjauksessa suunnittelun keskiössä ovat olleet kätkemisen ja 
näyttämisen kysymykset. (Latvian National Museum of Art 2015)

“The enlarged, old building is made modern with revival of forgotten elements 
and at the same time retaining its historical kernel. The use of the space in attic 
and technical cellar is not only functional and pragmatic, but symbolic as well, 
accentuating the cultural continuity what is particularly important to the mu-
seum.” (Latvian National Museum of Art 2015)

Taidemuseon ullakon avaaminen yleisölle on ollut tietoinen arkkitehtoninen ele 
näyttää yleisölle yleensä kätkettynä olleita tiloja ja rakenteita. Tällä tavoin on 
lisätty kävijän valtaa kulkea museossa ja tuotu esille tiloja, joiden tarkoitus ei 
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ole ollut toimia näyttelytiloina, eikä niiden suunnittelussa ole otettu huomioon 
yleisön katsetta. Ullakko ja kupoli on peruskorjauksen yhteydessä maalattu 
valkoiseksi ja tilaan on rakennettu kaksi kattoterassia, josta on mahdollista tar-
kastella kaupunkia ja museon ympäristöä korkealta. (Latvian National Museum 
of Art 2015)

Toinen tilallinen keino kommentoida ja tehdä näkyväksi taidemuseon hierarkioita 
ja näytteille asettamisen kysymyksiä, on ollut tuoda museon säilyttämisen rooliin 
liittyviä toimintoja näkyviksi ja osaksi vierailijakokemusta. Maanalaisen laajen-
nusosan näyttelytiloihin johdattavan käytävän varrelle on sijoitettu lasiseinäinen 
ja teräsrunkoinen teosarkisto sekä konservointitiloja, joita on mahdollista tar-
kastella lasilattian läpi.

Asettamalla teosvarasto ja konservointi, sekä näyttelyrakentaminen osaksi yleisön 
tarkastelua, otetaan tilallisilla ratkaisuilla kantaa museon asemaan säilyttävänä insti-
tuutiona. Tällä tavoin voidaan tehdä tämä osa taidemuseotyöstä näkyväksi ja herättää 
pohtimaan näytteille asettamisen kysymyksiä. Mitkä teokset ovat varastossa ja miksi? 
Mikä on taidekokoelman säilyttämisen ja ylläpidon merkitys?

Kuva 29. Latvian kansallinen taidemuseo, Riika.

Palaan vielä myöhemmin museon itsekritiikkiin ja mahdollisuuteen hyödyn-
tää omaa historiaansa kriittisessä keskustelussa tarkastellessani Adel Abidinin 
History Wipes -näyttelyä Ateneumin tiloissa. Ennen sitä on oleellista ymmärtää, 
millaisia uusia taidemuseoita on syntynyt tai syntymässä Ateneumin ympärille ja 
miten ne ovat itsekriittisiä.

Popkornintuoksua taidemuseossa  – HAM

HAM kyseenalaistaa taidemuseoinstituution käyttäytymismallit. Haastattelemani 
Helsingin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila ajattelee, että taide-
museoissa pitäisi olla mahdollista “olla kuin kotona”. Hän on ollut pohtimassa 
helposti lähestyttävää taidemuseota jo viime vuosituhannella eri työryhmissä, kun 
Helsingin kaupungin taidemuseo avautui ensimmäistä kertaa Tennispalatsissa. 
Silloin sisäisissä keskusteluissa pohdittiin, että hyvässä taidemuseossa pitäisi 
saada nauraa, juosta, maata ja jopa piereskellä. (Tanninen-Mattila 2018) 

Kuva 30. Taidevarasto. Kuva 31. Ullakko, Latvian kansallinen taidemuseo, Riika, 2016.
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HAMissa itsekritiikki näkyy monessa pienessä asiassa, esimerkiksi siinä, miten 
pyritään vuorovaikutukseen yleisön kanssa ja ollaan tietoisia museokokemuksen 
kohtaamispaikoista, siitä miltä taidemuseoon saapuminen tuntuu, ja millainen 
tunnelma vastaanotossa on, että kauppa on auki ja vessassa on taidetta. Kysymys 
on hänen mielestään low–high-vastakohtaparin kanssa leikittelystä. (Tanni-
nen-Mattila 2018)  

Olin vuonna 2015 työryhmässä suunnittelemassa ja toteuttamassa HAMin 
asiakaspalvelutiloja yhdessä sisustusarkkitehtien Leena Raudaskosken ja Iida Ny-
lundin kanssa. Helsingin taidemuseo oli keskittämässä toimintansa Tennispalat-
siin, koska Meilahden puutarhaympäristössä sijainnut museorakennus osoittautui 
käyttökelvottomaksi. Uusi, laajempi Tennispalatsin tila haluttiin ajatella uudel-
leen. Palvelutilojen suunnittelun pohjana oli HAMin keräämä laaja kävijäaineisto 
sekä Tennispalatsin arkkitehtisuunnitelmat, jotka käsittivät muun muassa museon 
näyttelytilat. Teimme tiivistä yhteistyötä HAMin brändiuudistuksesta vastanneen 
työryhmän kanssa ja haastattelimme ja osallistimme museon henkilökuntaa. 
HAMin tilat levittäytyvät Tennispalatsiin ja lomittuvat muiden palveluiden 
kanssa. Kokoelman teoksia lainattiin vieressä sijaitsevan kahvilan seinille ja 

kahvilan visuaalisuus nivoutui yhteen museokaupan ja muiden palvelutilojen 
kanssa. Tärkeä yksityiskohta oli, että rakennuksen päätyikkunoiden luona ennen 
uudistusta aikaa viettäneet teinit palaisivat takaisin myös remontin jälkeen. Heille 
haluttiin tarjota entistä mukavampi, maksuton paikka yhdessäololle ja mahdolli-
suus puhelimien lataukselle.

Sisääntulosta haluttiin mahdollisimman epähierarkkinen. Tiskin korkeus on ta-
vallista matalampi ja siinä on osa esteettömälle palvelulle. Tennispalatsin toisessa 
kerroksessa rakennukselle keskeinen, aksiaalinen näkymä ulottuu koko kerrok-
sen pituudelta. Asiakaspalvelutiskin taustalle suunniteltiin läpinäkyvä, katosta 
ripustettu elementti, johon on heijastettu aukioloajat, lippuhinnat sekä HAMin 
visuaalinen ilme animaationa. Tällä tavoin näkymä kerroksen läpi säilyi ja 
HAMin sisäänkäynti saatiin tilassa näkyväksi osaksi. Museokaupassa on HAM-
seinä, jonka liikkuva grafiikka houkuttelee ottamaan selfieitä ja jakamaan muse-
okokemuksen. Palvelutilojen väritys poikkeaa totutusta taidemuseoiden niukasta 
visualisuudesta. Valkoisen ja harmaan sijaan kalusteissa on käytetty pehmeitä 
pastelleja ja kahvilan irtokalusteissa sekä teräsputkirungoissa on viittausta Ten- 
nispalatsin 1930-luvun funktionalismiin.
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Kuva 33. HAM, näkymä läpi tilan, 2015.Kuva 32. HAM, oleskelutila, 2015.
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Taidemuseo on Tennispalatsissa yksi palvelu muiden joukossa, osana elokuva-
saleja, hampurilaisravintoita ja videopelikeskittymiä. HAMissa oli tärkeää, että 
taidemuseota ei yritetä nostaa muiden palveluiden yläpuolelle vaan niiden rin-
nalle. Tanninen-Mattila vertaa HAMia kaupunkikeskustojen kaupalliseen keskit-
tymiin high streeteihin, jossa ison väylän äärellä on erilaisia toimijoita. Yhdessä 
ne muodostavat kaupunginosamaisen tilan. (Tanninen-Mattila 2018)

Museo-lehden numerossa 3/2016 pohditaan museota mielihyvän tuottajana. Ark-
kitehti Rainer Mahlamäki näkee, että ennen museosuunnittelua hallitsi etenkin 
valaistusratkaisujen suunnittelu, nyt keskitytään erityisesti aulatiloihin ja muuhun 
pääsymaksuttomaan alueeseen. Hän luettelee tärkeiksi palveluiksi muuan muassa 
monipuoliset ravintolapalvelut ja niiden myöhäisen aukiolon sekä ilmaisen 
nettiyhteyden. Museoilla on hänestä merkityksellinen rooli ihmisten tapaamis-
paikkoina. (Museo 3/2016) 

Tanninen-Mattila on työskennellyt myös Ateneumin johtajan vuosina 2006–2012 
ja hänestä vanhojen museorakennusten taakka on, että tiloista tulee pyhiä. Vaatii 
röyhkeyttä laittaa muutos käyntiin. Toisaalta hän näkee myös HAMissa vastaavia 
piirteitä museotilojen siirtymissä ja tilakokemuksessa. (Tanninen-Mattila 2018) 
Anne Aurasmaan mukaan museoissa voidaan havaita yhtäläisyyksiä pyhyyden 
tilakokemukseen esimerkiksi siinä, miten ne rinnastuvat antiikin pyhiin raken-
nuksiin ja palatseihin. Tilasiirtymissäkulku tapahtuu museoissa toissijaisista, 
äänekkäämmistä pukeutumis- ja ravintolatiloista kohti hiljaisia näyttelysaleja ja 
etäälle sijoitettuna esineitä. Tällä tavoin museokokemus on rituaalinen tapahtu-
masarja, joka saa pyhän kokemista jäljitteleviä piirteitä. (Aurasmaa 2005, 56) 
Samalla tavalla jäsentyvät myös HAMin tilat. Katutasosta noustaan liukuportaita 
pitkin ensin asiakaspalvelukerrokseen ja siitä edelleen monumentaalista por-
taikkoa pitkin ylempiin näyttelysaleihin, joissa on korkeaa avaraa, tilaa ja Panthe-
onin kaartuvasta kupolista muistuttava kattorakenne. 

Myös Mahlamäki näkee museoissa yhteisiä piirteitä kirkkojen kanssa. Hän luo-
kittelee museoiden suunnittelun tehtävänantona ylimpään mahdolliseen kate-

Kuva 35. Konseptiluonnos, HAM, museokauppa, 2015.

III Kriittinen taidekuntosaliIII Kriittinen taidekuntosali

Kuva 34. HAM, museokauppa, 2015.



5958Kuva 36. HAM, museokauppa, 2015.



6160

goriaan, siinä missä tätä suuren yleisön kokoontumisen tärkeintä tilaa edustivat 
kirkot. Mahlamäki näkee, että museot ovat korvanneet kirkot tässä tarkoituk-
sessa.

Tanninen-Mattila suhtautuu kysymykseen taidemuseon korkeasta kynnyksessä 
käytännönläheisesti. “Ennen verrattiin museoita kirkkoihin tai palatseihin. Tänä 
päivänä voisi verrata kuntosaliin. Kun menee kuntosaliin, niin mä en kauhee-
sti käy kuntosalilla, oon laitteiden edessä ihan uunona, ois ihanaa jos siel ois 
sellainen laminoitu lappu, jota voi lukea ja sitten painaa ne nappulat.”(Tanni-
nen-Mattila 2018)

Sosiologi Madeline Rebériouxia on tutkinut taidetta yhteiskunnallisena tekijänä 
ja näkee, että jotta taide puhuttelisi laaja yleisöä sen yhteyteen on liitettävä infor-
maatiota ja historiallisia faktoja, muuten taiteen kokeminen on mahdollista vain 
eliitille, joka on oppinut esteettisen nautinnon. (Aurasmaa 2002, 60–61)

Tanninen-Mattilasta museo on mielen kuntosali, jossa pitää olla käyttöohjeita 
ja jossa ihmisille tarjotaan kiinnostavia “koukkuja”. Kouluissa opetetaan kir-
jastolukutaito, minkä vuoksi kirjastot ovat suosittuja paikkoja sivistyä ja viettää 
aikaan. Taidemuseoissa ihmiset eivät ole täysin oppineet, miten pitää käyttäytyä. 
Myös pääsymaksu voi estää saapumisen.

Taloustutkimuksen 2017 julkaistun kävijätutkimuksen mukaan erityisesti nai-

set, museoharrastajat ja Museokortin omistajat käyvät Suomessa eniten juuri 
taidemuseoissa, verrattuna esimerkiksi kulttuurinmuseoihin. Eniten museoissa 
vierailivat 65–79-vuotiaat kävijät, 38% vastaajista. Seuraavaksi aktiivisin oli 
ikäryhmä 35–65-vuotiaat, 22% vastaajista. Kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi 
kysymykseen ‘Miksi käy vain harvoin tai ei koskaan museoissa?’ nousi väite: 
Museot on suunnattu muille kuin minulle. Museoon menisi todennäköisemmin 
23% vastaajista, jos ne olisivat kutsuvampia. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että 
taidemuseoiden palvelut, kuten museokauppa ja ravintolapalvelut eivät täyttäneet 
niille asettettuja odotuksia. Museoiden esteettömyys oli myös tärkeä piirre muse-
ovierailussa. (Holma, Leskinen ja Tyynilä 2017)

Tanninen-Mattila kertoo, että Museokortti on vaikuttanut museossa käymiseen 
muun muassa niin, että museoita käytetään vain piipahtamiseen ja oleskeluun 
enemmän kuin ennen. Jaksamisen kannalta on tärkeää, että museovierailun 
aikana on mahdollisuus syödä ja istua näyttelyiden lomassa. Vastaanottokyky 
kokea asioita on parempi ja syöminen ja lepääminen jaksottavat vierailua. Yh-
dessäolo on myös tärkeää kävijäkokemuksen osana. (Tanninen-Mattila 2018) Jos 
museosta halutaan kokoontumispaikka ja keskustelutila, sisäänpääsyn tulisi olla 
helppoa. Mikäli liput tulevaisuudessa ostetaan entistä useammin vuosikortteina 
tai etukäteen sovelluksella, se muuttaa koko museon tilallista palvelukokemusta. 
Lipunmyyntiä ei normaalissa muodossaan enää tarvita, vaan tilaa voidaan va-
pauttaa kohtaamiselle ja keskustelulle.

Susanna Pettersson kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa vuonna 2008, että syy 
museoiden elämyksellisyyden lisääntymiselle ei ole ainoastaan se, että museoi-
den tarvitsee kilpailla muun elämysteollisuuden kanssa. Hänestä muutoksella 
on pedagogiset syyt: on herätty huomaamaan, että oppiminen on tapahtuu hyvin 
monella eri tavalla. Pettersson vertaa museoiden vierailijakokemuksen muuttu-
mista kielen muuttumiseen. Kieli on myös erilaista nykyhetkessä kuin 1800-lu-
vulla. “Ennen ajateltiin, että esineet ja taide itsessään puhuvat, ei tarvita muuta. 
Nyt tarjolla on useita erilaisia puhumisen tapoja, mutta ei kävijän ole pakko niitä 
käyttää.” Artikkelissa todetaan, että museon tärkein piirre on olla kokonaisval-
tainen elämys. (Helsingin Sanomat 6.7.2008)
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Kuva 37. Toisen kerroksen pohjapiirustus, HAM, 2015.



6362

HAMissa ihmisten oma tekeminen näkyy museon sisällä sijaitsevissa työpajati-
loissa, jotka on erotettu kulkutiloista läpinäkyvällä lasiseinällä. Tämän lisäksi 
Tennispalatsin katutasossa on toinen, lasikulmainen pop-up -tila, jossa järjes- 
tetään usein työpajoja ja muuta osallistavaa ohjelmaa museokävijöille. “Ihmiset 
kauheasti tykkää tehdä, ehkä taidemuseokonteksti on sellainen, että tekeekin 
mieli tehdä.” (Tanninen-Mattila 2018) Tanninen-Mattila kertoo, että esimerkiksi 
vuoden 2018 Graffiti-näyttelyn  ajaksi työpajatilat on sijoitettu katutasoon. 
“Ihmiset näkevät, mitä tapahtuu, että meenpä sinne!”. Hänen kokemuksensa on, 
että ihmiset kyllä tulevat taidemuseoon tapahtumiin, jos sellaisia järjestetään. 
(Tanninen-Mattila 2018) Helsingin Sanomille Tanninen-Mattila on painottanut, 
että museonjohtajana hänen tulee erityisesti olla yleisön puolella. “Kaikilla pitää 
olla oikeus tulla museoon ja käyttää sitä niin kuin he itse haluavat”. (Helsingin 
Sanomat 27.1.2018)

HAMissa on kyseenalaistettu taidemuseoinstituution toimintatapoja ja tilallisia 
hierarkioita, kun  museotila on tuotu osaksi Tennispalatsin popkornintuoksuista 
ja kauppaskeskusmaista ympäristöä. Silti vaikka se on pyrkinyt viusaalisuudes-
saan taidemuseomaailmassa poikkeukselliseen pastellinsävyiseen leikkisyyteen, 
löytyy siitä silti monia tilallisia piirteitä – kuten rituaalinen tilasiirtymä – jotka 
yhdistävät sen 1800-luvun palatsitaidemuseoon. 

Taidemuseo kaupunkitilassa – Amos Rex

Helsingin keskelle rakentuu uudenlainen taidemuseo, Amos Rex, joka suhtau-
tuu kriittisesti palatsimuseoarkkitehtuuriin ja sen nuorempaan lähisukulaiseen 
wow-arkkitehtuuriin. Taidemuseorakennukset ovat pyrkineet erottautumaan 
kaupunkitilassa näyttäviksi monumenteiksi, mutta Amos Rex on ratkaissut omat 
tilansa eri keinoin. Arkkitehtitoimisto JKMM on suunnitellut Lasipalatsin auki-
olle Amos Andersonin uuden taidemuseon tai visuaalisen kulttuurin tilan, joka 
haluaa olla avoin kaikille. 
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Kuva 38. HAM, portaikko, 2015.
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Museoarkkitehtuuri voi ottaa roolin työntyä kaupunkitilaan ulkopuolisena ja 
yksittäisenä objektina, joka “ häiritsee” ja erottuu ja ikäänkuin pyytää ottamaan 
kantaa. Näin nykyarkkitehtuuri etsii toteutustapoja, jotka vastaavat käsityksiä 
museon esittelemän sisällön suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan. (Aurasmaa 
2005, 57) Tällaisesta kaupunkitilaan ulkopuolisena työntyvänä ja erottuvana 
taidemuseorakennuksena voitaisiin pitää vuonna 1998 valmistunutta yhdysvalta-
laisen tähtiarkkitehti Steven Hollin suunnittelemaa nykytaiteenmuseo Kiasmaa. 
Museorakennuksesta ja sen sijoittumisesta käytiin syntyaikana kiivasta ke-
skustelua, josta kertoo Helsingin Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus: 

“Katsellessani itse sitä hirvitystä, peltistä lentokonehangaaria keskellä kau-
punkia, en voi välttyä ajatukselta, että ehkä sittenkin olisi parempi jos Marski 
ja Paasikivi vaihtaisivat paikkaa. Ei tarvitsisi Marskin olla ahtaalla. Onneksi 
nouseva Sanoma-talo peittää edes osan tästä peltihyyskästä asemalaitureilla 
kävelevien katseilta - samalla tosin peittyy siltä suunnalta upea näköala eduskun-
tatalolle.” (Helsingin Sanomat 13.9. 1997) 

Vaikka Kiasmasta on myöhemmin tullut luonteva ja tärkeä osa Helsinkiä, se 
erottuu edelleen kaupunkitilasta luonteeltaan veistoksellisena, itsenäisenä ob-
jektina, jota voisi kuvailla wau-arkkitehtuurimuseoksi. Toisellakin tapaa voi 
toimia. Taidemuseo voi myös sulautua ympäristöön, piilottaa itsensä kaupunki-
tilasta lähes kokonaan ja rakentua osaksi olemassa olevaa rakennusta. Tällaista 
sulautuvaa museota edustaa Lasipalatsin aukion Amos Rex. Arkkitehti Rainer 

Kuva 39. Amos Rex, Lasipalatsin aukio, -havainnekuva, JKMM 2018. Kuva 40. Kiasma.

Mahlamäen mukaan puolet museoiden kiinnostavuudesta tulee arkkitehtuurista 
ja puolet näyttelyistä. Hänen mielestään museon ei tarvitse edustaa, niin kutsut-
tua wau-arkkitehtuuria kokonaisuudessaan, mutta tilojen tulisi tarjota kävijälle 
jokin efekti, joka tuottaa hetkellisen hyvin voimakkaan mielihyvän tunteen. 
Mahlamäen mielestä tilallinen efekti ei kuitenkaan saa olla itsetarkoituksellista, 
vaan sen tulee olla sopusoinnussa arkkitehtuurin käytettävyyden ja toimivuuden 
kanssa. Mahlamäki näkee, että arkkitehtuurin yksi päätehtävistä on mielihyvän 
luominen, vain osa arkkitehtuurista on visuaalisuutta. Mielihyvä on erilaisten 
aistikokemusten ja eri tasojen yhdistelmä – myös asioiden oivaltamista. (Muse-
olehti, 2016)

Haastattelemani Amos Rexin sisustus-, kaluste-, ja tilasuunnittelusta vastaavan 
sisustusarkkitehti Päivi Meurosen mukaan museo jakaantuu maanpäälliseen ja 
maanalaiseen tilaan. Maan päällä museotilat on sijoitettu suojeltuun Lasipalatsiin 
ja toteutettu vanhan rakennuksen ehdoilla. Maan alla olevat museotilat näkyvät 
katutasoon ainoastaan aukion veistoksellisia kumpareina. Kumpareet ovat 
maanalaisten näyttelysalien kattomuotoja ja ikkunoita. Maanalaisissa näyttelys-
aleissa on helppo säädellä museo-olosuhteita sekä luonnonvalon määrää. Lisäksi 
Lasipalatsin aukiolle muodostuu uudenlaista yhteistä kaupunkitilaa ja uusia 
kulkureittejä, kun  kumpareet rytmittävät aukiota. (Meuronen 2018)

Museon sijoittuminen kahteen erilaiseen ympäristöön – maan päälle, osaksi Bio 
Rexiä ja maan alle – on vaikuttanut lähes kaikkeen suunnitteluun. Se on otettu 
mukaan myös arkkitehtuuriin ja sisustukseen. Museon pääsisäänkäynnit sijoit-
tuvat vanhaan Lasipalatsiin, joten museossa joudutaan kiinnittämään erityistä 
huomioita kävijän opastamiseen ja ohjaamiseen. Opastamista on Amos Rexissä 
ajateltu uudella tavalla: aulatiloihin jalkautuu asiakaspalvelun “aula-emäntiä ja 
-isäntiä”, jotka opastavat kävijöitä henkilökohtaisesti kerrosten välillä. Kaikkiin 
museon tiloihin on esteetön pääsy. Amos Rexistä on pyritty tekemään kaiki-
lle sekä elämyksellinen että toimiva ja turvallinen ympäristö. Museon sijainti 
keskellä Helsinkiä mahdollistaa helpon saavutettavuuden. Museon tiloista 
ainoastaan maanalaisiin näyttelysaleihin vaaditaan pääsylippu. Aulatilat, muse-
okauppa ja Bio Rex ovat kaikille avoimia. Bio Rexin toimii kaupallisena eloku-
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vateatterina viikonloppuisin ja tapahtumien aikana. Museo järjestää tapahtumia 
myös aukiolla. (Meuronen 2018)

Sisällä Amos Rexin tiloissa ympäristö ja museo sijoittuminen katutason ylä- ja 
alapuolella näkyy materiaalivalinnoissa ja näyttelytiloista, ylös aukenevissa 
näkymissä. Maanalaisissa tiloissa tunnelma on hyvin erilainen kuin Lasipalat-
sissa. Lasipalatsin suunnittelu on toteutettu sen ehdoilla, vanhaa kunnioit-
taen, säilyttäen ja palauttaen alkuperäiseen, Bio Rex saleineen ja lämpiöineen 
on kaikkein tiukimmin suojeltu interiööri, ja siellä kaikki suunnittelu tehtiin 
yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa. 

Maanalaisissa tiloissa aulatila on vaalea abstrakti, valokattoineen ja vaaleine 
massalattioineen. Aulan valkoiset kalusteet ovat mittakaavaltaan ylisuuria tilaele-
menttejä, eivät niinkään “kalusteita”. Muut tilat leikkautuvat aulasta matalina 
ja mustina. Asiakaspalvelualueen kalusteet ovat minimalistisen veistoksellisia, 
mustaksi petsattua puuta. “Kalusteisiin on yritetty saada joku “juju”, mutta ne 
eivät saa kilpailla esitettävän taiteen kanssa (ts. kalusteiden kohdalla yleisö ei saa 
jäädä miettimään, onko tämä taideteos?)” (Meuronen, 2018) Tämä viittaus kalus-
teisiin taideteoksina on sivuhuomautus, mutta taidemuseotilan analyysin kannalta 
kiinnostava.

O´Dohertyn white cube -ajattelun mukaan ulkoinen todellisuus ja jopa katsoja oli 
häivytetty teoksen ja tulkinnan tieltä. Tuloksena oli tyhjä, puhdistettu tila, jossa 
taideteoksen saattoi kohdata häiriöttä. Hollantilainen, museoiden esillepanoa tut-
kinut professori Julia Noordegraaf kirjoittaa, että toisen maailmansodan jälkeen 
rakennetuissa moderneissa museoissa, jotka Noordegraaf määrittelee luonteel-
taan läpinäkyviksi, oli poistettu kaikki elementit, jotka muistuttivat ihmisen 
läsnäolosta vielä 1800-luvun museoissa. Tällaisia olivat esimerkiksi penkit ja kai-
teet. Tällaiset elementit oli mahdollista poistaa, koska kävijät olivat omaksuneet 
museon käsikirjoituksen (script), ohjausta ei tarvittu, koska ihmiset tiesivät, 
miten taidemuseossa tulee käyttäytyä ja miten teoksia katsellaan. (Noordegraaf, 
159–162) Valkoisessa tilassa kelluvat objektit on totuttu näkemään taideteoksina, 
jolloin veistosmaiset kalusteet saattaisivat hämätä katsojaa. Toisaalta kalusteissa 

on ollut ajatuksena tehdä niistä mahdollisimman ei-kalustemaisia, eli häivyttää ne 
taidemuseotilasta, kuten yläpuolella on todettu. Lauseeseen tiivistyy myös uhka 
nähdä kalusteet vahingossa taideteoksina. Ja jos näin kävisi, mikä sen seuraus 
olisi? Katsoja nolaisi itsensä? Taiteen arvo joutuisi naurettavalla tavalla kyseenal-
aiseksi? Voisi siis ajatella, että valkoisen kuution ja modernismin ajatus katsojan 
ja taideteoksen kohtaamisesta vaikuttaa uusissa taidemuseotiloissa edelleen. 
Taidemuseossa ei voi olla kuin kotona.

Amos Rexin pääajatuksen voisi nähdä olevan muuntua lopullisesti varakkaan 
keräilijän kotimuseosta kaikille kaupunkilaisille avoimeksi tilaksi. Tällä tavoin 
se toteuttaa konkreettisesti kakkosluvussa käsittelemäni vallan painopisteen 
siirtymistä pieneltä varakkaalta joukolta, mahdolliseksi kaikille. Amos Rexissä 
on ratkaistu monet asiat Helsingin kaupunkitilassa uudella tavalla. Museoraken-
nuksen voi ottaa haltuun kävelemällä sen päällä ja muodoltaan se sulautuu osaksi 
symbolista, olemassa olevaa rakennusta. Sisäänkäynnin portaikossa laskeudutaan 
alas kohti näyttelytiloja, ei ylös monumentaaliportaikosta. Vaikka olen edellä 
maininnut Amos Rexin näyttelytilojen yhteyden moderniin valkoiseen kuution, 
moni asia on ratkaistu toisella tavalla. Näyttelysaleista on mahdollisuus tähyilä 
ympäröivää lasipalatsia, joka luo kontekstin taiteen tarkasteluun. Tiloissa on 
myös materiaalista kerroksellisuutta sekä eri mittakaavaisia elementtejä. Katon 
muodostavat pyöreät, akustiset kiekot, joita voi tarkastella kaukaa tai läheltä, 
holveissa on vaihtelevaa orgaanisuutta ja väreissä hillittyä variaatiota.

Kuva 42. Amos Rex, näyttelytila, havainnekuva JKMM, 2018.
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“Harkittuihin suuntiin avautuvien kattoikkunoiden kautta syntyy näkymiä 
ympäristön tunnistettaviin yksityiskohtiin, kuten aukion keskellä sijaitsevaan 
piippuun. Näin syntyy kontakti maanalaisen museon ja ympäröivän kaupungin 
välille.” (JKMM 2018)

Elokuussa 2018 avautuvan Amos Rexin ensimmäinen näyttely on japanilaisen 
Teamlab-taiteilijakollektiivin interaktiivinen vesiputous ja suurin ryhmän kos-
kaan toteuttama teos. Kollektiivi haluaa luoda teoksen, jossa yleisö tulee osaksi 
sitä yhdessä muiden kokijoiden kanssa. Ajatus on, että rajat yleisön, itsen ja 
teoksen välillä katoavat. (Yle 25.1.2018) Voisi ajatella, että tällä tavoin myös 
museotila muuntuu esittävästä seinästä osaksi teosta, sulautuu siihen ja lopulta 
häivyttää itsensä.

Itsekritiikkiin katoava taidemuseo – Khronoksen talo

Museokritiikissä usein käytetty argumentti on, että taidemuseo ei tarvitse kalliita 
seiniä. Museon pitäisi keskittyä taiteeseen, ei tukea instituutiota. Museoita on 
kritisoitu jo 1900-luvun alussa, kun runoilija Filippo Tommaso Marinetti vertasi 
Futurismin manifestissa museoita hautausmaihin, jotka pitäisi tuhota historian 
jäänteinä. (Newhouse 1998, 48) Olen aiemmin pohtinut museoita erilaisina tilal-
lisina instituutioina, joita on avattu vuosi vuodelta laajemmalle kävijäjoukolle. 
Tämän luvun museot ovat kyseenalaistaneet taidemuseorakennuksen fyysisen 
olemuksen ja luopuneet seinistään kokonaan.

Olen luvun alussa viitannut Beth Lordin foucault’laiseen tulkintaan, jonka mu-
kaan museo on paikka, jossa voidaan vapautua menneisyyden valtarakenteista. 
(Lord 2006, 3–11). Vaikka museot ovat löytäneet keinoja suhtautua omaan toi-
mintaansa ja tiloihinsa kriittisesti, ne eivät kaikkien näkemysten mukaan ole vielä 
riittävän pitkällä. HAMin Tanninen-Mattilan mielestä “Pitäisi koko ajan liuden-
taa ja olla kriittisempi ja kriittisempi. Myös taiteilija vaikuttaa, missä konteks-
tissa heidän asioitaan käsitellään. Jos ei olisi institutionaalista kontekstia, olisiko 
ei-institutionaalinen? Olisiko asiat, joita esitellään kriittisesti ei-institulionaa-
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lisessa kontekstissa kiinnostavia?” (Tanninen-Mattila 2018) 

Ylen dokumenttiohjelmassa Kohti tulevaisuuden museota sosiologian professori 
Peggy Lewitt keskustelee siitä, miten museot ympäri maailmaan miettivät nyt, 
miten kertoa kansan tarina uudelleen niin, että erojen sijaan löydetään yhdistäviä 
tekijöitä. Museoita ei vielä käytetä tarpeeksi monimuotoisten yhteiskuntien 
yhteen saattamisen välineenä. Museot voivat näyttää, että kansa on muuttumassa 
monimuotoisemmaksi, tai että kansainväliset ongelmat ovat yhteisiä. Museot 
voivat tuoda näitä asioita esiin ja toimia keskustelufoorumeina. (Yle 2017)

Kuvataiteilija Terike Haapoja ja kirjailija Laura Gustafsson ovat hyödyntäneet 
museon ideaa keskustelufoorumina sorron ja erilaisten haitallisten valtarak-
enteiden esiintuojana. Epäihmisyyden museo on teoskokonaisuus, johon kuuluu 
seminaareja, installaatio ja esseitä. Museo oli avoinna eri paikoissa vuonna 2016 

Kuva 43. Amos Rex, havainnekuva aulasta JKMM, 2018. Kuva 44. Pantheon valoaukko.
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Helsingin Suvilahdessa sekä Milanossa, kuukauden kerrallaan. Teos tuo ilmi, 
miten ihmiskunta on perustellut oikeuttaan alistaa muita ihmisiä ja eläimiä. (Yle 
2017) Terike Haapojan mukaan arkkitehtoniset pysyvät museot ovat aina ajas-
taan jäljessä, koska ne perustuvat vanhoihin ideaaleihin arkkitehtuurista. Tämä 
rajaa paljon sitä, mitä museoiden puitteissa voi tehdä. Väliaikaiset museot ja 
väliaikaiset instituutiot, voivat suunnata eri tavalla tulevaisuuteen kuin pysyvät 
rakenteet. Haapojan mielestä on mielenkiintoista rakentaa fiktiivisiä tai kokeel-
lisia museoita, koska museot ovat vahvasti sidoksissa valtaan ja ne muodostavat 
totuuksia ja legitimoivat tietoa yhteiskunnassa. Haapoja haluaa teoksessaan 
kyseenalaistaa, miksi vallitsevissa museoissa ei käsitellä alistamisen ja epäin-
himillistämisen teemoja. (Yle 2017) HAM on ostanut Epäihmisyyden museon 
kokoelmiinsa (Museo 3/2017). Voisi siis ajatella, että Lordin Foucault-tulkinnan 
mukaan, taidemuseoinstituutio voi esimerkiksi tällä tavoin asettaa oman toimint-
ansa kyseenalaiseksi ja mahdollistaa uusia näkökulmia.

Lönnströmin taidemuseo Raumalla päätti myydä kalliisti ylläpidettävän muse-
orakennuksen ja keskittyä säätiön ensisijaisiin tehtäviin: hoitaa kotimuseota, 
säilyttää ja kartuttaa kokoelmaa ja edistää kuvataidetta. He pohtivat ennen 
rakennuksesta luopumista, mitä kuvataiteen edistäminen nykyään on ja kyseenal-
aistivat sen, että museo tarvitsisi kalliita, valkoisia seiniä. Taidemuseo ryhtyi 
seinättömäksi ja loi uuden toimintakonseptin, jonka ytimessä on vuosittainen, 
avoin haku taideprojektille, joka toteutetaan yhdessä taidemuseon kanssa. IC-98 
eli taiteilijakaksikko Patrik Söderlund ja Visa Suonpää olivat ensimmäinen, joka 
voitti kilpailun teoksellaan Khronoksen talo, eli museo ajanjumala Khronokselle. 
(Yle 2017)

IC-98 on suhtautunut museoinstituutioon kriittisesti alusta lähtien. Khronoksen 
talon pohja on julkisen tilan omistus- ja valtakäytänteissä ja siihen liittyvissä 
teemoissa kuten arkkitehtuurissa, kaupunkitilassa ja järjestelmissä. Ryhmä oli 
jo 1990-luvun loppupuolella kiinnostunut siitä, miten ihminen on osa rakennet-
tua ympäristöä ja rakenteista, jotka huomaamatta ohjaavat ihmistä. Ajatus lähti 
palaneesta talosta, joka jätettäisiin asuunsa määräämättömäksi ajaksi ja jota voisi 
tarkastella osana kaupunkitilaa. Sen rappeutumista olisi mahdollista seurata ja 

se poikkeaisi normaalista kaupunkitilasta, jossa ympäristö totutusti muotoutuu 
eri tavalla. Ajatuksena oli museoida aika, rakentaa ajalle museo. (Lönnströmin 
taidemuseo 2016) Söderlund ja Suonpää yrittivät välttää teostensa esittämistä 
taidegallerioissa tai museoissa, koska monet teokset olivat paikkasidonnaisia ja 
he näkivät, että museotilat eivät olleet kiinnostavia. Ne olivat vain tyhjiä valkoi-
sia kuutioita, kiinnostavat asiat tapahtuivat niiden ulkopuolella. Seinätön museo 
mahdollistaa toimimisen teoksen ehdoilla, ei niin, että taide sovitaan taidemuseo-
tilaan tai sitä varten. Lönnströmin taidemuseon seinättömyys sopi Khronoksen 
taloon ja se on samalla paradoksi. Taiteilijat kertovat, että juuri kun museo oli 
luopumassa seinistään, he päättivät ostaa yhdet lisää. (Lönnströmin taidemuseo 
2016)

Haastattelemani Patrik Söderlundin mielestä museorakennuksesta ei voida puhua 
monoliittisena ykseytenä, johon kaikki museorakennukset kaikkialla, kaikkina 
aikoina ja kaikissa tilanteissa sopisivat. Hänestä museorakennus on myös mah-
dollistaja – eikä vain instituutiokriittisissä tai esittämisen käytänteitä tutkivissa 
teoksissa.

Kuva 45. Epäihmisyyden museo, 2016.
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“Joskus varsin puhdas white cube -galleriatilakin toimii innoittajana. Jos 
kysymys käännetään ympäri ja lähdetään liikkeelle teoksen tarpeista, silloin 
teokselle parhaiten sopiva taidemuseotila voidaan etsiä varta vasten. Museoita 
on kuitenkin kaiken kokoisia ja näköisiä – silloin kyse on vain teoksen ja tilan 
kohtaamisesta. (Söderlund 2018)

Khronoksen talossa oli tärkeää, että käsitteellisellä teoksella oli konkreettinen 
väline, johon aika sitoutuu. Teosta varten laadittiin ilmoitus, jossa ostetaan 
pihapiiri marjapensaineen ja rakennuksineen. Tämän jälkeen pihapiiri suljetaan 
ihmisiltä tuhanneksi vuodeksi. (Lönnströmin taidemuseo 2016)

Talo ja pihapiiri on Pöytyällä, Varsinais-Suomessa ja se on lahjoitettu ostamisen 
jälkeen Pöytyän kunnalle. Aidattu talo on ennen eristämistä dokumentointi er-
ilaisten selvitysten ja mittausten avulla. Alue ja sen rakennettu ympäristö rap-
peutuu ja luonto ottaa paikan haltuunsa. (Lönnströmin taidemuseo 2016) Khro-
noksen talo toimii päinvastaisesti kuin taidemuseo, jonka tehtävänä on säilyttää 
ja ylläpitää rakennetun ympäristön objekteja. Ajan museossa, objektit tuhoutuvat 
osana teosta. IC-98 on käsitellyt ympäristöteemoja myös aiemmissa teoksissaan. 
Taiteilijat kertovat, että vaikka teoksen voi jossain määrin nähdä kuuluvaksi 
ympäristötaiteen piiriin, se toimii kuitenkin tässä kontekstissa poikkeavalla 
tavalla. Mitään ei rakenneta, eikä ympäristön osia järjestetä uudelleen tai viedä 
pois. (Lönnströmin taidemuseo 2016) Teos on vahva kannanotto ympäristön 
koskemattomuuden puolesta ja suhtautuu kriittisesti rakennettuun ympäristöön, 
museorakennukseen ja esineisiin sekä taideinstituution valtaan. Teoksessa valta 
on siirretty pois taiteilijalta ja taidemuseolta luonnolle. Säilyminen on kaavoituk-
sen, perimätiedon ja dokumentoinnin varassa. 

“Khronos oli antiikin mytologiassa ajan, kuoleman ja uuden elämän jumala. Kun 
Khronos muuttaa taloon, siitä tulee jumalan asuinsija, ihmisiltä kielletty alue jota 
hallitsee puhdas aika.” (Lönnströmin taidemuseo 2017)

Khronoksen talosta on vuonna 2018 rakennettu virtuaalitodellisuus, jonka avulla 
suljettua paikkaa voi tarkastella. Taidekriitikko Julian Spaldin pohtii digitaalisen 

Kuva 12, Petit Palais sisäänkäynti, 2018
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dokumentoinnin ja virtuaalitodellisuuden merkitystä museoissa säilyttämisen 
kannalta. Teoksia tai objekteja ei tulevaisuudessa tarvitsisi enää lainkaan altistaa 
vaaroille, kuten valolle, ilmankosteudelle tai kävijöille, kun teokset voisi kokea 
ainoastaan virtuaalisesti. (Spalding 2002, 58–59) Taideteosten ainutkertaisuus 
ja pyhyys sekä kyseenalaistettaisiin että toteutettaisiin tällöin äärimmäisessä 
muodossa. Khronoksen talossa eristetty paikka saa pyhiä piirteitä, kuin suljettu 
sakraali temppeli. Teos suojellaan katsojalta, jotta se säilyy, mutta mikä sen 
merkitys on, jos kuva tai rekonstruktio siitä on yhtä vaikuttava? Tarvitaanko 
silloin enää taidemuseorakennusta? 

IC-98:n Söderlundista museoiden kannattaisi yleismuseoiden sijaan miettiä insti-
tuution pitkää linjaa. Onko sillä mahdollista historiallista identiteettiä tai erityistä 
suhdetta nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, jonka pohjalta voisi haarukoida es-
itettävän taiteen painopisteitä. Samalla hänestä voi kysyä, onko tämä mahdollista 
tai järkevää, kun rakennus suunnitellaan seuraavaksi sadaksi vuodeksi ja kulttuuri 
väistämättä koko ajan muuttuu sen ympärillä. (Söderlund 2018)

“Jokainen museo on aikakautensa tuote ja sinällään dokumentti aikansa 
käytänteistä. Itse pidän taidekeräilijäiden (koti)museoista, uusklassisista kan-
sallismuseoista ja glyptoteekeista tai konvertoiduista museorakennuksista, jotka 
kantavat aiempaa käyttöhistoriaa mukanaan. Vähiten kiinnnostavia ovat uudet 
museot, vaikka kannatankin niiden rakentamista vaikkapa sakraaliarkkitehtuurin 
lailla projekteina, joihin voidaan kiteyttää aikakauden arkkitehtuuriajattelun 
ideat ilman liian tiukkoja funktionaalisuusvaatimuksia. Historiallisessa mielessä 
itse asiassa kiinnostavia ovat lähihistoriassa toteutetut rakennusprojektit, jotka jo 
20 vuotta valmistumisensa jälkeen henkivät korostetusti omaa aikaansa.” (Söder-
lund 2018)

Kuva 47. IC-98, Khronoksen talo, sisätila, 2016.
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IV
Keskusteleva monumentti
– Ateneum

Kuva 48. Ateneum, pääsalin kattoikkuna, 2018. Adel Abidin, Al-Warqaa.
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IV Keskusteleva monumentti – Ateneum

Ateneumin pääsisäänkäynnin yllä on viisaus. “Concordia res parvae crescunt”  
– sovussa pienet asiat kasvavat. Vastapäätä Kansallisteatteria ja Aleksis Kiven 
patsasta, Rautatientorilla seisoo palatsi, joka on suuri kompromissi, taideteolli-
suuden ja kuvataiteen yhdistänyt kansallinen symboli. Ateneum on syntynyt 
1800-luvun kansallisten tavoitteiden ja valistuksen arvojen pohjalta, mutta kuten 
olen aiemmissa luvuissa todennut, taidemuseot pyrkivät jatkuvasti olemaan 
itsekriittisiä, yhteiskunnallisia keskustelijoita ja esittämään kokoelmiaan laajem-
malle yleisölle. Ateneumin julkisivussa on viitteitä suomalaiskansalliseen myto-
logiaan ja sankaritarinoihin. Päätykolmiossa Väinämöisen rintakuva on nostettu 
jalustalle ja taiteilijapantheonissa on rivi suomalaisia taiteilijoita. Taidemuseo 
symboloi rakennettua, myyttistä suomalaisuutta, mutta Väinämöisen ja suomal-
aistaiteilijoiden rinnalla julkisivussa ovat eurooppalaisen renessanssin mestarit 
Rembrandt, Rubens ja Michelangelo.

“Skapelse af våra dagar”, professori Carl Gustav Estlander kuvasi Ateneumia 
avajaispuheessa. Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema rakennus oli “mei-
dän päiviemme luomus” ja Suomen ensimmäinen julkinen taidemuseorakennus 
silloisessa keisarillisen Venäjän suurruhtinaskunnassa. Rakennuksessa toimi 
sen avautuessa kaksi taidekoulua ja kaksi kokoelmaa: Suomen taideyhdistyk-
sen piirustuskoulu ja Veistokoulu sekä Suomen taideyhdistyksen kokoelmat 
ja Suomen taideteollisuusyhdistyksen kokoelmat. (Pettersson 2008, 258-260). 
Ateneumissa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä Ranskan Louvreen siinä, miten taide-
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museo voi toimia kansallisen identiteetin ja kansan sivistämisen välineenä. Tyy-
piltään Ateneum on 1800-luvun moderni taidepalatsi, saksalaisen  monumentaali-
museon ja Wienin maailmannäyttelypaviljongin yhdistelmä. (Pettersson 2008, 
60–66) Vastaava valistuksen ideat ja kaupallisuuden yhdistävä museo on luvussa 
kolme tarkastelemani 1900-luvun maailmannäyttelyä varten Pariisissa avautunut 
Petit Palais, joka edelleen yhdistää näyttelytiloissaan taideteollisuutta ja kuvataid-
etta. Voidaan siis nähdä, että Suomessa oltiin hyvin tietoisia ajan eurooppalaisesta 
museotilan ideaalista ja moderneista vaikutteista.

Ateneum on kolmikerroksinen uusrenessanssirakennus, jonka ensimmäisessä, 
sisääntulokerroksessa sijaitsevat asiakaspalvelu ja modernin taiteen kokoelmat 
sekä katettu sisäpiha. Toisessa kerroksessa on Suomen taiteen tarina -kokoel-
manäyttely ja kolmannessa kerroksessa vaihtuvat näyttelyt. Tarkastelen tässä 
luvussa pääasiallisesti ensimmäistä kerrosta, portaikkoa sekä sivuan muita 
kerroksia. Ensimmäinen kerros on näkökulmani kannalta olennainen, koska siinä 
näkyvät suurimmat muutokset kävijäkokemuksessa ja tilallisissa muutoksissa. 
Kävijältä suljettuja Ateneumin ullakkoa ja kellaritiloja käytetään muun muassa 
konservointiin ja huoltoon. Länsipäädyssä sijaitsevat toimisto, arkisto ja kirjasto-
tilat.

Ateneum peruskorjattiin vuosina 1984–1991. Budjetti kasvoi yli 200 miljoonaan 
markkaan ja valmistuminen viivästyi yli kaksi vuotta alkuperäissuunnitelmista. 
(Helsingin Sanomat 5.2. 1990). Olen haastatellut arkkitehti ja peruskorjauksen 
pääsuunnittelijaa Ola Laihoa muutoksen periaatteista. Ateneumista valtionpal-

Kuva 49. Ateneum, pohjakaava. Kuva 50. Altes museum, pohjakaava. Sisäpihojen ympärille jäsentyneet tilat.
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kinnon saanut Laiho on ollut suunnittelemissa monia kansallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävien rakennusten peruskorjauksia, kuten Kansalliskir-
jastoa, Turun taidemuseota ja Helsingin yliopiston päärakennusta. Laiho ja 
korjaustyöryhmä halusivat säilyttää rakennuksen mahdollisimman alkuperäisenä, 
parantaa näyttelytiloja ja samalla varmistaa teknisesti arvokkaan kokoelman 
turvallisuus. (Laiho 2018) Ennen peruskorjausta Pariisissa oli vuosikymmen 
aiemmin valmistunut uudenlainen taidemuseo Centre Pompidou, jonka vaikutuk-
sesta museon demokratisointi, museotila ja suhde kävijään oli ottamassa suuren 
harppauksen viihdekeskusmaiseen suuntaan. Ateneumissa kävijää tai viihteel-
lisyyttä ei vielä peruskorjauksen yhteydessä nostettu suureen rooliin, vaikka 
yleisötiloja lisättiin. Nykyään Ateneumin kanssa kävijämääristä kilpailevat uudet 
taidemuseot HAM ja Amos Rex sekä kaksikymmentävuotias Kiasma. Miten 
vanha, taiteen säilyttämiseen keskittyvä taidemuseorakennus näyttäytyy osana 
museokeskittymää?

Kun Ateneum avattiin lokakuussa 1888, rakennuksessa vieraili avajaisviikolla 
577 kävijää. (Yle 11.10.2013) Nykyisin Ateneumissa vierailee reilut 8000 kävijää 
viikossa. (STT 2.1.2018) Vaikka ottaa huomioon väkiluvun kasvun, Ateneumissa 
käy nykyään moninkertaisesti suurempi osa kansasta kuin sen synnyn aikaan. 
Kuten olen aiemmin viitannut kolmannessa luvussa, kävijätutkimuksen mukaan 
museot eivät silti tavoita kaikkia. Osa kokee edelleen, että museot eivät ole heitä 
varten. Tutkimuksessa myös todettiin, että erityisesti taidemuseoissa käyvät juuri 
harrastuneet museokorttilaiset. Vaikka Ateneum on demokratisoitunut, sinne on 
edelleen kynnys astua. (Holma, Leskinen ja Tyynilä 2017)

Suomalais-irakilainen nykytaiteilija Adel Abidinin näyttely History Wipes asettui 
osaksi Ateneumin tiloja maalis-huhtikuussa 2018. Abidinin teokset ovat sijoit-
tuneet konkreettisesti osaksi museon arkkitehtuuria ja tiloja. Teokset ovat ot-
taneet haltuun portaikon, asettuneet osaksi pääsalia ja valokattoa, sekä loistaneet 
symbolisessa julkisivussa.

Abidinin teos Archive ottaa kantaa ajatukseen, että ihmiskunta on aina ollut kiin-
nostunut muistamisesta. Muistikapasiteettia on yritetty kasvattaa ja muistamiseen 

on yritetty löytää keinoja. Muisti on sidoksissa tietoon ja tieto valtaan. Italialaisen 
filosofin Giulio Camillon Theatre of Memory on luokittelumetodi, jonka jakaa 
todellisuuden ja maailman synnyn seitsemään osaan. Tämän jälkeen on kehitetty 
lukuisia metodeja, joiden avulla voitaisiin saavuttaa parempi ymmärrys maail-
masta. Tällaisia ovat museoiden edeltäjät, esimerkiksi kuriositeettikabinetit ja 
studiolot sekä luonnontieteelliset kokoelmat, jotka tarjosivat materiaalia kehittää 
erilaisia luokittelumalleja ja arkistointimetodeja. Kirkko loi omat arkistonsa 
pitääkseen kirjaa ihmisistä ja heidän elämästään. Arkistoihin kirjattiin syntymä 

Kuva 51. Ateneum, Adel Abidin, History Wipes, 2018
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ja kuolema, mutta ne toimivat myös rikos ja rangaistustarkoituksissa. (Pettersson 
2018, 41–43) Abidin näkee muistin koodina tai järjestelmänä, jota on mahdollista 
manipuloida. Samalla hän puhuu institutionaalisista rakenteista. Viralliset arkistot 
edustavat tällaista kategoriaa. Samalla tavalla voidaan nähdä museoiden säilyt-
tävän kokoelmissaan arkistoja, joiden esittämisellä tai esittämättä jättämisellä 
voidaan muokata muistoja ja nykyhetkeä sekä kontrolloida menneisyyttä ja 
nykyisyyttä. 

Teoksessaan Archive Abidin palaa takaisin häntä kohdanneeseen tilaan, polii-
siasemalle jossa hän vieraili vuonna 2014. Tila oli toimisto, jossa oli korkeita 
arkistohyllyjä täynnä erivärisiä kansioita. Hän otti tilanteesta kuvan, joka käsket-
tiin poistaa myöhemmin, mutta joka tallentui kopiona puhelimen ulkoiseen muis-
tiin. Teoksessaan Abidin kommentoi ajatusta tiedon säilyttämisestä ja hallussapi-
dosta. Ajatuksesta, että tietoa voidaan käyttää meidän hyödyksemme, mutta myös 
meitä vastaan. (Pettersson 2018, 41–43)

Sateenkaari fasadissa

Ateneumiin astutaan sisään melurajat ylittävästä katutilasta, Kaivoka-
dulla ohi ajaa jonossa henkilöautoja, busseja ja raitiovaunuja. Portaita 
noustaan katutasosta viisi graniittiaskelmaa. Rakennuksen keskeistä 
sisäänkäyntiä kehystävät punagraniittipylväät ja veistoskoristelu. 
Kahva on messinkiä ja ovet tammea. Ovet narisevat, kun ne avataan. 
Sisällä on hiljaista. Korkeassa tilassa ääni kaikuu ja humisee. Ahtaan 
pyöröoven jälkeen aukeavassa monumentaaliportaikosssa on vastassa 
museon haalaripukuinen vartija ja työntekijä radiopuhelimen kanssa. 
Jos en tietäisi, mihin mennä, seisoisin aulassa hetken hölmistyneenä. 
Keskeinen portaikko on massiivinen ja arvovaltainen. Se täyttää koko 
tilan. Eteinen on kapea ja korkea. Tilan järjestys ohjaa nousemaan por-
taita ylös, mutta sen sijaan täytyy valita vasen tai oikea. Mikään tilassa 
ei anna vihjeitä, kumpi suunta on pitäisi valita. Ainoastaan matala, 
valkoinen opaste ohjaa, mistä lipun voi ostaa ja missä on kahvila.

Ensivaikutelma on taidemuseossa tärkeää. Suomalaista taidemuseotilaa väitöskir-
jassaan tutkineen Marja-Liisa Rönkön mukaan tärkein elementti museotilassa on 
pääovi ja yleisön vastaanottoalue. Katsotaan, että mielikuva museosta syntyy heti 
sisääntultaessa. (Rönkkö 1999, 138) Ateneumissa ensivaikutelma syntyy raken-
nuksen massasta ja sijoittumisesta kaupunkitilaan, julkisivusta, sen symboliikasta 
ja sisääntulosta. Olen luvussa kaksi tuonut esiin, että museorakennuksissa on 
yleisesti viitattu antiikkiin arkkitehtuurin ornamentiikan ja suhdegeometrian 
avulla. Tämän tarkoituksena on ollut liittää museot yhteiskunnan sosiaalisessa 
hierarkiassa arvokkaisiin ja pyhiin rakennuksia (Aurasmaa 2005, 56) Ateneum 
välittää tällä tavoin kaupunkitilassa liikkuvalla tarkastelijalle viestin vallasta ja 
sosiaalisesta hierarkiasta. Valvottu sisääntulo vahvistaa viestiä entisestään.

Katson Ateneumia yleensä sen vierestä jalkakäytävältä, raitiovaunusta tai autosta 
Kaivokadulta. En lähesty palatsia juuri koskaan torin suunnasta. Se ei sijoitu 
monumentaaliaukion osaksi, jolloin koko rakennusmassa ja kuvaohjelma näyt-
täytyisi kerralla. Liikenneväylä katkaisee näkymän.

Ateneumin kuvaohjelmaa tutkineen Eeva-Maija Viljon mukaan, tavoitteena 
oli julkisivukoristelussa tuoda esiin ajatus visuaalisten taiteiden ykseydestä ja 
korostaa antiikin ja renessanssin merkitystä esikuvana kaikelle taiteen toimin-
nalle. (Viljo 1991, 11–12; Pettersson 2008, 285–286) Italialaisrenessanssivai-
kutus näkyy julkisivussa jäsentelyssä, kuvaohjelmassa sekä värissä. Julkisivu 
on vaaleanruskeaa hiekkakiveä jäljittelevä ja kipsiornamentteja on korostettu 
tummemmalla harmaanruskealla värityksellä. Tämä on alkuperäisväritys, joka 
palautettiin peruskorjauksen yhteydessä vuosina 1984–1991. Lisäksi julkisi-
vussa on kultauksia veistoskoristelussa. (Laiho 2018; Pulkkinen 1991, 36–39) 
Keskirisaliitti on Ateneumin arkkitehtonisen muodon ja kuvaohjelman kannalta 
tärkein osa. Se ilmaisee arkkitehtonista jäsentelyä ja muodostaa monumentaalisen 
kokonaisuuden. (Viljo 1991, 11–12). 

Merkkihenkilöt rakennuksen julkisivukoristelussa ilmaisivat taidelaitoksen 
yhteyden koulutettuun Eurooppaan. Julkisivun taiteilijapantheonissa suomalaiset 
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taiteilijat ja kansanrunouden myyttiset hahmot on nostettu julkisivuun antiikin 
allegorioiden ja taiteilijamestareiden rinnalle yhdenvertaisina. Ateneumin oike-
assa siivessä sijaitsevat arkkitehdit ja käsityöläiset veistoskoristeluna. Vasen puoli 
on varattu kuvataiteilijoille. (Pettersson 2008, 285–286) Voidaan ajatella, että 
näillä keinoilla on arkkitehtonisesti haluttu tuoda esiin taidemuseorakennuksen 
sivistävä valta. Pääovien päällä sijaitsivat Bramanten, Rafaelin ja Feidiaksen 
päät, jotka viittasivat maalaukseen, arkkitehtuuriin ja veistotaiteeseen. Reliefiku-
vat on järjestetty kronologisesti alkaen keskirisaliitista ja suuntautuen kohti 
rakennuksen päätyä. Samalla voidaan nähdä keskustan suhde periferiaan ja matka 
Italiasta Keski-Euroopan kautta Pohjoismaihin ja Suomeen. (Pettersson 2008, 
285–286) 

Ateneumin julkisivun kuvaohjelmassa on symboliikkaa, jonka ymmärtääkseen on 
oltava tietoa. Tämä luo rakennukselle valta-aseman, joka perustuu sivistykseen. 
Vain kouluttautuneet tai harrastuneet katsojat ymmärtävät taidemuseon viestin. 
Uskonnollisissa rakennuksissa pyhät hahmot korotettiin julkisivuun, osoitta-
maan jumalallista valtaa. Samoin kuin uskonnollisissa temppeleissä, voidaan 
ajatella, että myös taidemuseon tapauksessa symboliikan tulikin pitää sisällään 
viestiä pyhyydestä ja mystiikasta. Viljo toteaakin, että todennäköisesti Ateneumin 
symboliikka ja kuvaohjelma, ei edes valmistumisaikanaan ollut ymmärrettävä 
kuin hyvin pienelle joukolle oppineita. (Viljo 1991, 11) Voidaan siis ajatella, että 
vaikka antiikin symboliikka oli laajasti käytössä ajan rakennuksissa ja arkkiteh-
tuurissa, sen symboliikka aukeni silti vain yläluokkaisella sivistyneistölle, ja vai-
kutti suurelle osalle museokävijöistä etäiseltä ja vaikeasti hahmotettavalta. Tämä 
Viljon ajatus vaikuttaisi viittaavan siihen, että sivistyneistön ylläpitämä valta ja 
aiemmin käsittelemäni Bourdieun hyvän maun haltijuus suhteessa vähemmän 
sivistyneeseen sosiaaliluokkaan, näkyi myös suoraan Ateneum-rakennuksen ark-
kitehtuurissa ja symbolisissa viittauksissa.

Ateneumin julkisivu on säilyttänyt lähes alkuperäisen asunsa ja kuvaohjelmansa 
koko olemassaolonsa ajan. Nykyisin antiikin allegorioiden ja Väinämöisen rin-
nalla käydään yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2017 Ateneumissa otettiin 
kantaa pakolaiskymykseen ja asetettiin esille graffititaiteilija EGSin Europe’s 
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Greatest Shame -teos, joka osoittaa rajan eurooppalaisten ja muiden välille. 
Suurikokoinen teos peitti osan Ateneumin symbolista julkisivua ja otti kantaa 
kaupunkitilaan ja Rautatientorin pakolaismielenosoituksiin. (Pettersson 2017) 
Vuoden 2017 Pride-viikkojen aikana sisäänkäynnin yläpuolella liehui kolme 
tasavertaisuutta julistavaa sateenkaarilippua. (Ateneum 2017) Vuonna 2018 
Ateneumin julkisivun keskipiste, vanhan maalausateljeen monumentaalinen 
kaari-ikkuna, otettiin käyttöön irakilais-suomalaisen nykytaiteilija Adel Abidi-
nin videoteoksen sijoituspaikkana, niin että teos näkyi julkisivussa rakennuksen 
ulkopuolelle. Julkisivun viimeaikaisissa nykytaideteoksissa on ollut aiheena 
eurooppalainen yhteiskunta, joka syrjii ja katsoo muualle. Vaikka Ateneumin yli 
satavuotias julkisivu on sama kuin rakennusaikanaan, se voi toimia nykyhetkessä 
keskustelijana ja kriittisenä taustana länsimaisten arvojen ja vallan kysymyksille.

Taidemuseon rajat

Vanha veistossali, pääsisäänkäynnistä vasemmalla on Ateneumin 
lipunmyyntila. Sali on avara ja kauttaaltaan valkoinen. Rautatientorin 

Kuva 53. EGS, Europe’s Greatest Shame, 2017.

suuntaan aukeaa korkea ikkunarivistö, jonka edessä on pitkä, tum-
manharmaa ja muurimainen tiski. Tiski on korkea ja rajaava. Etäisyys 
asiakaspalvelijaan tuntuu pitkältä. Tiskin takana on yhdellä askelmalla 
korotettu lattia, joten asiakaspalvelija työskentelee parikymmentä sent-
tiä asiakkaan yläpuolella. Massiivipuukuutiot laskutasoina korostavat 
isottelevaa mittakaavaa. Jos lippukassalla pitää asioida pyörätuolilla, 
katse törmää tiskiin.

Museon tilallisella kierrolla on sosiaalisia ulottuvuuksia. Rakennukset ilmaisevat 
valtaa rajoittamalla valintoja ja tekemällä osan tiloista vaikeammin saavutetta-
viksi ja eristetymmiksi kuin toiset. Näin pyritään kontrolloimaan ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, museon ja kävijän vuorovaikutusta sekä teosten ja ihmisten 
välistä vuorovaikutusta. Vastakohtaisesti yhdistämällä tiloja, rakennukset muo-
dostavat siteitä, jotka mahdollistavat kommunikaation ja rohkaisevat kohtaa-

Suljettu

Puoliavoin

Avoin
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mista yksilöiden ja ryhmien välillä. (Tzortzi 2015, 90–91) Ateneumin kolmessa 
yleisölle avoimessa kerroksessa kaksi kolmannesta tiloista on yleisölle avoimia 
tai puoliavoimia tiloja ja kolmannes suljettuja. Puoliavoimilla tiloilla tarkoitan 
pääsylippua vaativia tiloja kuten näyttelyitä, työpajoja ja auditoriota. Avoimia 
ovat lipunmyyntisali, narikka, vessat, kahvila, aukio ja kauppa. Vintti ja kellarik-
erros ovat täysin yleisöltä sujettuja.

Tzortzin määritelmän – jonka olen käynyt läpi luvussa I – mukaan Ateneumin 
tilat voi jakaa niiden kuljettavuudet mukaan neljään eri tyyppiin: A-tila, B-tila, 
C-tila ja D-tila. Kaaviosta voidaan päätellä, että Ateneumissa on pääsääntöisesti 
läpikuljettavia C- ja D-tyypin tiloja, jotka ovat museotiloissa yleisimpiä (Tzortzi 
2015, 105). Ateneumissa suurin osa tiloista, erityisesti näyttelysalit, ovat C-ti-
loja, joissa kulku on mahdollista rengasmaisesti pääasiassa kahteen suuntaan. 
Useita kulkusuuntia ja yhteyksiä muihin tiloihin mahdollistavia D-tyypin tiloja 
löytyy erityisesti pääsisäänkäyntien yhteyteen liittyvistä palvelutiloista. A-tilat 
ovat tiloja, joissa on vain yksi kulku, joten ne muodostavat umpikujia, eli ovat 
kuljettavissa takaisin ainoastaan samaa reittiä, josta on astuttu sisään (Tzortzi 
2015, 105). A-tyypin tilat ovat Ateneumissa harvinaisia, mutta jotkin sisäpihan 
aukiosta erotetut tilat, kuten museokauppa ja kahvilan tila, muodostavat tällaisia. 
Kaupan näkökulmasta, tämä voi olla tarpeellista turvallisuuden ja valvonnan 
näkökulmasta, mutta kahvilan tapauksessa tila vaikuttaisi syntyneen enemmän 
vahingossa, koska kulmaan on kerrostunut harvoin käytössä oleva asiakaspalve-
lutiski, istutuksia, korttitelineitä ja kahvilankalusteet eri aikoina ja eri tarpeisiin. 
Toisaalta voisi ajatella, että läpikulkematon A-tila muodostaa suojaisia ja rauhal-

Kuva 56. Ateneum A-, B-, C- ja D-tilat.

lisia alueita, joissa oleskelu on vähäisestä liikkumisesta johtuen miellyttävää.

Ateneumin näyttelytilojen rengasmaiset ja yhteen tai kahteen suuntaan kuljetta-
vat näyttelytilat ovat tyypillisiä 1800-luvun ja valistuksen epookkien esittelyyn 
tarkoitetuissa tiloissa, joista ääriesimerkki voisi olla yhteen suuntaan kierron 
mahdollistava, pelkistä b-tiloista koostuva rengas tai pitkä galleria. Tällainen 
tilankäyttö maksimoi konrollin museovierailijaan ja mahdollistaa vain vähän 
kohtaamista vierailijoiden välillä. (Tzortzi 2015, 103–105). Vaikka Ateneumissa 
kierto tilajaollisesti noudattaakin melko rengasmaista kulkua, keskiportaikon 
rooli, vahvistaa kierron muuntelun mahdollisuutta ja eri suuntien valintaa. Myös 
näyttelyrakentaminen ohjaa valitsemaan erilaisia reittejä ja tulkintoja. Tästä esi- 
merkkinä on ensimmäisen kerroksen modernien kokoelmien osa Suomen taiteen 
tarinassa, joka yhdistyy toiseen kerrokseen takaportaan kautta ja kommentoi 
tilallisella keinolla ja rakennuksen kontekstia hyödyntäen modernismin syntyä 
Suomessa.

A-tila

B-tila

C-tila
D-tila
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Paljon vapauksia ja suuntia tarjoava taidemuseotila voi mahdollistaa uusia tulkin-
toja ja kohtaamisia museovierailijoiden välillä, mutta se voi olla vaikea ymmärtää 
tai vierailla järjestelmällisesti (Tzortzi 2015, 105). Tällainen esimerkki paljon 
valintoja mahdollistavasta kokemuksesta voisi olla Louvre, jossa valtava reittien 
ja valinnan mahdollisuus uuvuttaa ja jopa häiritsee kokemusta. Strukturoidumpi 
kävijäkokemus kuten Ateneumissa tai Petit Palaissa voi tarjota vähemmän mah-
dollisuuksia reitteihin ja kohtaamisiin, mutta samalla se voi auttaa keskittymään. 
Valintamahdollisuuksien lisäksi olennaista taidemuseossa on myös sen mitta-
kaava. Louvressa ongelmallinen kokemus syntyy myös taidemuseon massiivi- 
sesta koosta ja kokoelman laajuudesta. Ateneum ja Petit Palais ovat mittakaaval-
taan helpommin hallittavissa. (ks. kuva 3,)

Tzortzi on tutkimuksessaan analysoinut Centre Pompidoun näyttelytilojen pohja-
kaavaa. Pompidoussa tila on muunneltava, mutta esimerkiksi viidennessä ker-
roksessa on Tzortzin tutkimuksessa toteutettu, keskikäytävään ja sivugallerioihin 
perustuva malli, jossa tilojen välille muodostuu renkaita, mutta niiden lisäksi 
myös toisiinsa yhdistyviä ruudukoita. (Tzortzi 2015, 159–162) Näyttelytilassa 

ruudukkomainen pohjakaava häviää ja ainoastaan keskikäytävä muistuttaa orien-
taatiosta näyttelykierron välissä.

Ateneumiin verrattuna Centre Pompidoun tila mahdollistaa enemmän vaih-
toehtoisia kiertosuuntia ja reittejä, mutta suuren kokonsa sekä reunalle sijoit-
tuvan portaan takia, luonteva liikkuminen eri kerroksissa – varsinkin näytte-
lykokonaisuusien välillä – saattaa tapahtuu harvemmin, tosin neljännen ja 
viidennen kerroksen välillä on portaikko myös näyttelytiloissa. Ateneumissa 
suuri keskusportaikko, sekä puolen kerroksen siirtymät voivat ohjata valitsemaan 
esimerkiksi kolmannen kerroksen näyttelyn kesken Suomen taiteen tarinan.

Thomas A. Markusin mukaan syvemmällä rakennuksessa sijaitsevat tilat ovat 
enemmän valtaa käyttävien asukkaiden hallussa, kun taas läpikuljettavammat tilat 

Kuva 57. Centre Pompidou, keskikäytävä 2018. Kuva 58. Ateneum, näyttelysalit 2018.
Kuva 60. Ateneum, näyttelytilojen kierto.

Kuva 59. Centre Pompidou, näyttelytilojen kierto.
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ovat vähemmän valtaa käyttävien vierailijoiden saavutettavissa. Lisäksi museo 
pyrkii sulkemaan ulos ei-toivottuja muukalaisia. Tämä tulee näkyviin muun 
muassa pääsylippujen valvonnassa näyttelytiloihin astuttaessa sekä turvallisuus-
ratkaisuissa ja näyttelysalien valvonnassa. (Markus 1993, 13–17) Ateneumissa 
suoraan julkisen sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevat tilat ovat 0-tiloja kun taas 
esimerkiksi keskusportaikon voisi merkitä kerroksesta riippumatta syvyydeltään 
1-tilaksi, johtuen sen jatkuvasti läpikuljettavasta ja keskeisestä luonteesta. Tilojen 
luvuista voidaan päätellä, että vähiten syviä tiloja ovat palvelutilat, jotka sijait- 
sevat sisäänkäyntien yhteydessä ja ovat myös hierarkialtaan matalimpia. Näytte-
lytilat ja työpajatilat ovat seuraavaksi syvempiä ja niissä kontrolli on ja vartiointi 
on korkeampaa. Tähän vaikuttaa myös turvallisuusnäkökulma. Ensimmäisen 
kerroksen näyttelytila sijaitsee palvelutiskin jälkeen, jolloin se on helpommin 
valvottavissa. Suurimpia lukuja yleisötiloista saavat kolmannen kerroksen näytte-
lysalit, joiden kulku tapahtuu ainoastaan yhden sisäänkäynnin kautta keskipor-
taikon päästä. Syvimmällä tiloissa museovieraan saavutettavuuteen nähden ovat 
varastot, suljetut sivuportaikot, arkisto ja tukijoiden työhuoneet. Rakennuksen 
ylimmissä, ullakkotiloissa on museovierailta suljettuja tiloja: työhuoneita, tek-
nisiä tiloja  ja tauluvarastoja. Voidaan päätellä, että nämä tilat saisivat kaikkien 
korkeimmat luvut niiden syvyyden perusteella, koska ne sijaitsevat kauimpana 
julkisista sisäänkäynneistä. Markusin tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että 
museorakennuksessa ja instituutiossa eniten valtaa käyttävien tilat sijoittuvat Ate-
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Kuva 61. Ateneum, tilojen syvyydet.

neumissakin rakennukseen syvimpiin osiin. Yksityiskohta Helsingin Sanomissa 
vuodelta 1991, kertoo, että julkisivun otsikkofriisin ja Ateneumin Concordia res 
parvae crescunt -lauseen takana sijaitsi silloisen valtion taidemuseon keskeinen 
neuvotteluhuone. Voisi siis ajatella, että tilojen valta-, ja syvyyssuhde toteutuu 
tässäkin tapauksessa. Kellaritilat ovat myös syvempiä tiloja kuin näyttely ja 
palvelutilat, mutta eivät yhtä syviä kuin ullakko. Kellaritiloissa on huoltoliikenne 
sekä teknisiä tiloja esimerkiksi ravintolan keittiö.

Kävelen ylös portaikkoa, Askelmat ovat jyrkät ja portaikko leveä, 
ilman lähellä olevaa seinää tai kaidetta olo tuntuu huteralta. Kokemus 
muistuttaa Engelin Tuomiokirkon portaiden kiipeämistä. Tilan korkeus 
aukeaa kun pääseen lähemmäksi pääsalin sisäänkäyntiä. Liukuovista 
näkyy suomalaisia 1800-luvun klassikkomaalauksia.

Taidemuseoissa keskeisellä rotundalla on ollut museovierailun kannalta ritu-
aalinen ulottuvuus. Sisäänkäynti on johtanut suoraa keskitilaan, joka “on valmist-
anut” museovieraan kohtaamaan taide-elämyksen ja jättämään arkinen kokemus 
taakseen. Samaa muotoa on käytetty tässä tarkoituksessa myös Rooman Panthe-
onissa. Tällainen tulkinta temppelin ja museon linkittämisestä toisiinsa vahvistaa 
ajatusta museokäynnin linkittymisestä rituaaliseen, jopa sakraaliin kokemukseen. 
(Tzortzi 2015, 19–20) Voidaan ajatella, että Ateneumissa keskeisportaikko ja 
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koko rakennuksen korkuinen avoin tila rakennusmassan keskellä toimii tässä sa-
massa tarkoituksessa. Ateneumin museonjohtajana vuosina 2006–2013 toiminut 
Maija Tanninen-Mattila kuvailee Ateneumin erityispiirteitä:  

“On arvokasta, että tullaan taiteen temppeliin. Se että sä saat olla jossain 
ylevässä paikassa, niin kyllähän se on se näyttelysalien luonne, ja ne portaat on 
ihan hirveän tärkeät, vaikka ne on mun mielestä niin pelottavat. Mietin koko sen 
seitsemän tai kuus vuotta, että milloin mä tuun mukkelismakkelis alas täältä.” 

Hänestä on hienoa, että Suomessa on julkinen, ylevä hieno tila, johon on mah-
dollisuus päästä. Aiemmin tällainen tila on ollut kirkko, mutta siellä käyminen 
on vähentynyt, joten Ateneumin kaltainen, palatsimainen tila voi olla vaihtoehto, 
jossa toteutuu siirtymä palvelutiloista portaikon kautta taiteen äärelle.

Aukotus, joka mahdollistaa poistumisen kierron eri vaiheissa, sekä näkymät 
ulos tai näkymät, jotka auttavat orientoitumaan rakennuksessa, ovat tärkeitä. 
Museoissa on uudelleen alettu painottaa kävijän mahdollisuutta löytää helposti 
reitti, jossa katsoa näyttely järjestyksessä kokonaisuudessaan. Museokierron eri 
osissa ja samalla voi hahmottaa omaa sijaintiaan rakennuksessa. (Rönkkö 1999, 
135–136) Ateneumissa omaa sijaintiaan rakennuksessa on mahdollista tarkastella 
käytävämäisistä gallerioista, joista aukeaa näkymiä katetulle sisäpihalla. Tällä 

Kuva 63. Ateneumin portaikon leikkaus ja ihmisen mittakaava.

Kuva 64. Ateneum, näkymä aukiolle 2018.

tavoin kävijän orientaatiota on ratkaistu myös Louvressa. Ateneumin tapauksessa 
ja mittakaavassa oman itsensä paikantaminen rakennuksessa on huomattavasti 
helpompaa kuin Louvressa. Toisaalta Louvressa näkymiin on sijoitettu teoksia tai 
rakenteita, jotka avaavat kiinnostavia näkyviä ja tulkintoja rakennuksen eri osiin 
ja taiteen välillä (ks. luku II kuva 11.). Ateneumissa tällaista vuoropuhelua ei ni-
inkään synny. Näkymät sisäpihalle katkaisevat kuitenkin museokierron sopivasti 
ja luovat mielenkiintoisen näkökulman rakennuksen sisälle.

Ateneumiin edellisen peruskorjauksen on otettu käyttöön taidemuseon pihat, 
joista toinen on rakennettu umpeen ja toimii konservointi- ja toimistotiloina sekä 
hissin sijoittelupaikkana. Toinen sisäpiha on katettu ja otettu yleisökäyttöön. 
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Siellä sijaitsee museokauppa sekä kahvilan asiakaspaikkoja ja toinen, väliaikai-
skäytössä oleva asiakaspalvelutiski. Sisäpihan puolelta on toinen sisäänkäynti 
Ateneuminkujalle, sekä esteetön sisäänkäynti. Sisäpihaa hyödynnetään ryhmien 
museovierailujen kokoontumispaikkana ja siellä on pitkä pöytä ja jakkarat lap-
siryhmille. Kalusteet ovat käytössä harvakseltaan.

Kävelen Ateneumiin esteettömästi. Rakennuksen takaa Ateneuminku-
jalta avautuu postmoderni sisäänkäynti, josta nousee portaat ja vasem-
malta puolelta hissi. Ateneumin tilallisen vaikutelman tärkein osa, por-
taikko jää kokematta. Vanha museorakennus ei mahdollista samanlaista 
tilallista kokemusta kaikille, toisin kuin monet uudet museot. Taidemu-
seolla olennainen rituaalinen tilasiirtymä jää kokematta. 

Merkittävä muutos Ateneumin avoimuudessa ja saavutettavuudessa, on ollut 
esteettömän sisäänkäynnin rakentaminen peruskorjauksen yhteydessä. Haastat-
telussa Ola Laiho kertoo, että sisäänkäyntiä ei onnistuttu ratkaisemaan täysin 

Kuva 65. Ateneum, esteetön sisäänkäynti.

tyydyttävästi rakennuksen haasteiden takia. Esteettömyyteen ei löytynyt ide-
aaliratkaisua peruskorjauksessa, koska lattiat ovat eri tasoissa (Laiho 2018). 
Nyt on sisäänkäynnissä on hissi, mutta se on vaivalloisempi kuin sileä ramppi. 
Ongelma sisäänkäynnissä on, että monet ihmiset tuntevat vain pääsisäänkäynnin, 
ja esteetön kulku on on vaikea löytää, kun ihmismassaa paljon liikkuu. 
Ulkotilat eivät Ateneumissa ole vierailijoiden käytössä, eikä niihin ole sijoitettu 
pysyvästi teoksia tai palveluja. Ateneumin peruskorjausta käsittelevässä ju-
lkaisussa mainitaan, että “rakennuksen ulkoisen hahmon ja ympäristön käsitte-
lyssä pääperiaatteena on ollut säilyttää Ateneum itsellisenä muusta kaupungista” 
(Laiho & Pulkkinen 1991, 39). Tällainen ajattelu on täysin vastakkaista esi- 
merkiksi Amos Rexin periaatteille, joissa satunnaisten ohikulkijoiden toivotaan 
kävelevän museon yli ja rakennuksesta halutaan elimellinen osa muuta kaupun-
kia.

Ateneum on historiansa aikana käynyt läpi toiminnallisen muutoksen taide- 
opetukseen perustuneesta tilajaosta puhtaasti museokäytössä toimivalle tilaoh-
jelmalle. 1800-luvulla kehittyneen taidemuseotyypin säännönmukaisuus on 
vaikuttanut Ateneum-rakennuksen syntyyn, ja se on vuosien kuluessa säilyttänyt 
tyyppinsä ominaispiirteet, kuten monumetaaliportaikon, tärkeimmät aksiaa-
liset näkymät ja tilahierarkian, jossa näyttelysalit ovat pääroolissa. Säännön-
mukaisuudesta huolimatta tai sen ansioista Ateneum on osoittautunut muuntu-
vaksi erilaisiin toiminnallisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.

Arvoja mukailevat värit

Ateneumissa värikontrastit ovat suuria. Lipunmyyntitila on lähes kauttaaltaan 
valkoinen, keskeiset pylväsparit jakavat salia ja tilan päässä on modernien 
kokoelmien sisäänkäynti. Korkeista ikkunoista on näkymä rautatientorille. Toisen 
kerroksen näyttelysalien seinät ovat 1800-luvun lopun sävymaailmaan viitaten 
värikylläisiä ja tummia pintoja. Portaikko on edellisen peruskorjauksen jäljiltä 
vaalea, hienovaraisin sävykontrastein. Portaikon ja näytteysalien muutamat 
irtokalusteet, ovat tummia, kiiltäväksi pintakäsiteltyjä puupenkkejä. Katoissa, 
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seinäpinnoissa ja kiinteässä sisustuksessa on renenessanssiviittausta kuten 
erilaiset antiikin pylväsjärjestelmät ja pilasterit sekä ornamentiikan aiheet. Kun 
Ateneumin perusnäyttely uudistui 2016, kokoelma palautettiin toiseen kerrokseen 
ja pääsaliin ripustettiin suomalaisen taiteen klassikkomaalauksia. Työryhmässä 
näyttelyn suunnittelusta vastasi hollantilainen tilasuunnittelija Marcel Schmal-
gemeijer, joka vastasi teosten ripustuksesta, sekä voimakkaan värisistä sein-
istä. (Taide 3/16) Olen aiemmin viitannut luvussa II O’Dohertyn näkemykseen 
taidemuseotilan katon pelkistymisestä modernismin myötä litteäksi valkoiseksi 
pinnaksi. Ateneumissa näyttelysalien katot ovat säilyttäneet monimuotisen kip-
siornamentiikan ja muodon, mutta niiden väritys on pysynyt valkoisena, vaikka 
seinien väri on muuttunut. Voidaan siis ajatella, että seinien värin muutos Suomen 
taiteen tarinan yhteydessä on enemmän näyttelysidonnainen kuin kokonaisval-

Kuva 66. Ateneum, näyttelysali vuonna 1893. Kuva 67. Pääsali vuoden 1991 peruskorjauksen jälkeen. Kuva 68. Suomen taiteen tarina, 2016.

taisempi arkkitehtoninen piirre.

Taide-lehden artikkelissa taidehistorioitsija ja kuvataidekriitikon Lars Saari 
toteaa, että rauhallisten ja syvien värien tuominen taideteosten taustalle on 
Scmalgemeijerin näyttelysuunnittelulle tyypillistä. (Taide 3/16) Voimakkai-
den ja tummien sävyjen käyttö on perusteltua myös Ateneumin arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Saari näkee, että Suomen taiteen tarinassa ripustus ottaa kantaa 
historian käytäntöihin rinnastamalla tiheää 1800-luvun klassista salonkiripus-
tusta ja rytmittämällä sitä väljän ja “esteettisen” ripustuksen kanssa. Voisiko siis 
ajatella, että on ollut tavoitteena kommentoida myös ripustuksellisesti kokoelman 
historiaa ja tehdä sitä tietoisesti näkyväksi. Schmalgemeijer on vastannut myös 
monien muiden eurooppalaisten museoiden näyttelyuudistuksista, kuten Hermit-
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age Amsterdamin ja Van Gogh Museumin. Scmalgermeijerin tausta on teatter-
ilavastuksessa ja valosuunnittelussa. (Taide 3/16) 

Taidehistorioitsija ja Ateneumin entinen amanuenssi sekä apulaisintendentti 
Tuula Arkio on tutkinut Ateneumin vaihtuvia värityksiä artikkelissaan Sata 
vuotta museokokoelmaa Ateneum-rakennuksessa. Hän kuvailee 1800-luvun lopun 
Ateneumin näyttelysaleja intendentti Thorsten Waenebergin selvityksen mukaan 
muun muassa seuraavasti: “Seinillä tulee olla tumma panelointi, joko maalattu tai 
puupintainen. Paneloinnin korkeuden tulee olla vähintään kuusi kvarteeria. Pan-
eloinnin ja seinäpinnan erottaa kapea lista. Seinän tulee olla sävyltään tasainen. 
Soveltuvia värejä ovat punainen, vaaleanruskea,  suklaanruskea tai tumma me-
renvihreä. Värit eivät saa olla liian silmiinpistäviä tai “värikkäitä.” Lattiaksi hän 
suosittelee parkettia, sillä sen vaha sitoo pölyä ja likaa. Kiinteitä ovia ei näytte-
lysalien välillä voi toiminnallisista syistä johtuen käyttää. Tähän tarkoitukseen 
suositellaan verhoja, “enemmän tai vähemmän kallisarvoisista materiaaleista”. 
(Arkio 1990, 100–102) 

Veistossalien piti Waenebergin mukaan olla koristeltu elävästi ja mielellään 
keinotekoisella, täplikkäällä marmorilla, jotta niiden värikkyys korvaa teosten 
yksitoikkoisuuden. Uuden taideyhdistyksen ripustusohjelmaan kuului myös, että 
veistokset tulee sijoittaa muiden teosten kanssa samoihin saleihin, ei yksin omaan 
saliinsa. (Arkio 1990, 100–102) Hetkittäin taide on ollut  konkreettisesti osa 
arkkitehtuuria ja tiettyä paikkaa. Vuoden 1894 arkistokuvassa näkyy Ateneumin 
pääporras, jonka pylväät on otettu käyttöön veistosten esityspaikkoina. 

Teosten ja rakennuksen vuoropuhelu voidaan ymmärtää arkkitehtonisista järjest-
elmistä tai paradigmoista erillisenä piirteenä, joka yhdistää säilytettävän ja säilyt-
täjän. Taideteoksen sijoittaminen rakennuksen tiettyyn tilaan, esimerkiksi syven-
nykseen tai keskeiselle näkymälle voi tehdä siitä osan rakennusta ja toisinpäin. 
(Markus 1993, 171) Tällöin voidaan ajatella, että myös rakennuksesta tulee osa 
teosta. Simbergin Haavoittunut enkeli ikäänkuin kuuluu Ateneumin keskiportai-
kon päätepisteeseen, suuren ylävalosaliin. Olen aiemmin pohtinut tilamuutosten 
vaikutusta keskeisten taideteokseen kokemiseen Louvren ja Samothraken Niken 

Kuva 69. Ateneum, portaikko 1894.

kohdalla luvussa II.

Haavoittunutta enkeliä ja muita suomalaisia maalaustaiteen klassikoita esittelevä 
suuri luentosali, nykyinen pääsali sai vuonna 1894 suuren ylävaloikkunan ja se 
maalattiin taitetuin harmain, sinisin ja ruskean sävyin ja kultakorostein. Samassa 
yhteydessä myös porrashalli on maalattu uudelleen aikaisempaa vaaleammilla 
sävyillä. Molemmat sävyt – tumma ja vaalea – otettiin esiin peruskorjauksessa 
1980-luvulla. (Arkio 1990, 100–102)

Ateneumin peruskorjauksessa pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Ola Laiho 
kertoo, että portaikon väritystä mietittiin pitkään. Eri aikojen pintakäsittelyker-
roksista löytynyttä, ensimmäistä väritystä ei olisi pystytty ennallistamaan tyydyt-
tävästi, joten portaassa olemassa oleva, myöhemmän aikakauden arkkitehdin 
vaalea väritys otettiin uuden värityksen pohjaksi. Päätökseen vaikutti myös se, 
että alkuperäisen sävyinen porrashuone olisi voinut ollut tarpeettoman suuri 
kontrasti Ateneumin muuten vaalean näyttelysalimassan keskellä. Lisäksi vaalea 
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väritys tuki luonnonvalon tehokasta hyödyntämistä portaassa, jossa valo virtaa 
tilan läpi sivuikkunoista. (Laiho, 2018)

Porrashuoneen alkuperäinen väritys jätettiin näkyviin fragmentteina. Tässä 
voidaan nähdä arkkitehtuurin itsekritiikkiä, johon olen aiemmin viitannut Lat-
vian kansallisen taidemuseon kohdalla luvussa III. Näyttämällä rakennuksen 
interiöörin eri kerrostumia tuodaan näkyväksi, että nykyinen väritys on yksi 
tulkinta, ei ainoa oikea valinta. 

Laiho näkee taidemuseotilojen värityksen muuttuneen viime aikoina vähitellen 
vaaleasta kohti tummempaa sävymaailmaa. Värityksen monipuolistuminen näkyy 
hänestä ympäristössä nykyään laajemminkin ja esimerkiksi ulkoarkkitehtuurissa 
käytetään enemmän väriä kuin Ateneumin peruskorjauksen aikana, puhumatta-
kaan funkisajasta. (Laiho 2018)

Myös modernit ja merkityksistä “puhtaat” taidemuseotilat kantavat mukanaan 
erilaiselle vallankäytölle ja hierarkioille perustuvia merkityksiä, kuten olen aiem-
min tuonut esiin valkoisen kuution käsitteen yhteydessä.

Adel Abidinin teokset kommentoivat lian ja puhdistukseen problematiikkaa. 
Teoksessa A Vision of Future Ateneumin vanhaan maalausateljeehen sijoitettu 
videoteos näyttää traumaattisia ja väkivaltaisia tekoja, jotka on kuvattu ohikulk-
ijoiden ja sivustaseuraajien näkökulmasta. Taustalla hillitty kertojaääni pyytää 
pyyhkimään pahat ajatukset pois ja näytöllä suuri, vihreä kumihanska pyyhkii 
tapahtumia unohduksiin. Teos on esillä Ateneumin korkeassa ja yleensä luonnon-
valon täyttämässä tilassa, joka on väritykseltään valkoinen, korkea ja tyhjä. Nyt 
ikkunat on peitetty ja tila on pimeä. Videoteos on sijoitettu tilan kulmaan niin, 
että se ikään kuin “kaatuu” katsojan ylle. Toiseen saliin sijoitettu teos puhdistus 
käsittelee myös samoja teemojen eri tavalla toteutettuna. Teos viittaa Goyan 
maalaukseen Toukokuun kolmas, jossa Napoleonin joukot teloittavat Madridin 
kansannousuun osallistuneita espanjalaisia. “Puhdistus on orwelilainen näky, 
totalitaristisesta yhteiskunnasta, jossa kaikki on valvottua, puhdistettua ja tahrat-
onta”. (Pettersson 2018, 26–28)
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Ennen 1990-luvulla valmistunutta peruskorjausta Ateneum oli läpikäynyt toisen 
suuren muutoksen 1900-luvun alkupuolella. Sivurakennuksia jatkettiin, suuren 
luentosalin lattiaa korotettiin neljä metriä. Uudet salit ja vanhat luokat varustettiin 
kattoikkunoilla. Uuden ripustuksen myötä vuonna 1904 salit maalattiin matansin-
iseksi, ruskeaksi ja vaaleanharmaaksi.  Kuvanveistosalin viereiset pikkukabinetit 
saivat uuden sävyn. Kabineteista toinen maalattiin punaisella lasuurilla taitetulla 
sinivihreällä ja toinen punaisella, joka oli taitettu pronssinvärillä. (Arkio 1990, 
100–102)

Arkkitehti Gustaf Strengellin aikana 1915 tehtiin jälleen kunnostustöitä ja muu-
toksia. Katot maalattiin valkoisiksi, seinissä käytettiin neutraaleja sävyjä, mutta 
kokeiltiin myös stucco-maalausta ja maalattuja kangastapetteja. Salien lattiat 
maalattiin tumman oliivinvihreiksi, koska Strengell katsoi sen sopivammaksi 
kuin aiemman vaalean, tiilenruskean sävyn. Portaikon valkoiseksi maalauksen 
syitä ei ole täysin pystytty selvittämään, eikä sen maalausaika ole tiedossa, mutta 
Arkion mukaan sen epäillään tapahtuneen Strengellin aikana ja ennen 1920-lu-

vun alkua. Muutenkin Arkion mukaan on yleisesti katsottu, että tummat värisävyt 
on Ateneumissa peitetty juuri Strengellin aloitteesta. 1930-luvun korjausten 
yhteydessä kuvanveistosali maalattiin Pompeijin-punaiseksi, mustin ovin ja 
ovenpielin. Useimmissa huoneissa oli Arkion mukaan eri sävyjä, kuitenkin niin, 
että ne muodostivat rauhallisen sommitelman. Maalaussaleissa väriskaala oli 
vaalea ja neutraali. Käytettiin “strömplättyjä” pintoja, sillä ne olisivat elävämpi 
tausta teoksille, kuin tummat värisävyt. (Arkio 1990, 106–115) 

Pinnat saivat sotien jälkeen entistä vaaleampia sävyjä ja esimerkiksi grafiikkasa-
lien paneloinnit, lasivitriinit ja seinäkaapit purettiin 1960-luvulla. Vanha tumma 
oliiviinvihreä palautettiin vaaleisiin lattioihin niiden vaikean ylläpidon vuoksi 
1970-luvulla. (Arkio 1990, 106–115) Tosin vielä ARS83 -näyttelystä otetuissa 
kuvissa osa näyttelysalien lattioista on vaalean puunvärisiä. Tuula Arkio kuvailee 
Kiasma-lehdessä ARS83-näyttelyä ennen Ateneumin peruskorjausta poikkeuk-
selliseksi, koska vanhoissa taideakatemian tiloissa oli rapistunut kauneus ja niissä 
saatettiin “mellastaa”. Ensimmäisen kerran taiteilijat tekivät tilaan ihan uusia 
töitä. (Kiasma-lehti 2001)

Ateneumin interiööreissä on viittauksia muuan muassa firenzeläiseen varhaire-
nessanssiin ja Palladion rakennuksiin. (Viljo 1991, 25) Arkkitehtuuriteo- 
riassa 1800-luvulla Euroopassa vaikuttanut eklektinen ajattelu ja pohdinta “ajan 
tyylistä” näkyy myös Ateneumissa. Eklektismi pohjasi ajatukselle, että historia 
rakentuu toisiaan seuraavista epookeista, jotka ilmenevät tyyleinä. Klassis-
min arkkitehtuuri käsitettiin universaalina ja tyylit olivat sen variaatioita. Näin 
ollen “aikamme tyylin” luomiseksi voitiin yhdistää esimerkiksi renessanssin 
ja gotiikan aineksia, joko synteettisesti samaan rakennukseen tai typologisesti 
yhteen rakennukseen kerrallaan. Tästä typologisesta lähestymistavasta esimerk-
kinä on Wienin Ringstrasse, jossa eklektismin tarkoituksena oli vahvistaa uuden 
porvarillisen yhteiskunnan olemassaoloa ja oikeutusta historian jatkumossa. 
(Hvattum 2004, 150–14) Ateneumia voidaan luonnehtia lähes puhtaasti renens-
sanssivaikutteiseksi rakennukseksi, mutta esimerkiksi 1900-luvun alussa suun-
niteltu Kansallismuseo yhdisti monia tyylejä samassa rakennuksessa. Eklektinen, 
1800-luvun ajatus tyylistä ja arkkitehtuurista on olennainen osa pohdittaessa 

Kuva 71. Ateneum, maalausateljee, Adel Abidin, History Wipes, 2018.
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sitä, miten taidemuseorakennus on vuosien saatossa muuttunut ja miten erilaisiin 
suunnitteluongelmiin on vastattu eri aikoina sekä millaisia kerroksia ne ovat 
rakennukseen synnyttäneet. Tyyli ei näin ollen pelkisty ainoastaan dekoraatioksi, 
vaan siinä voidaan nähdä viittauksia ja keskustelua historian kanssa.

Laiho näkee, että rakennuksen alkuperäinen uusrenessanssiestetiikka ei ole 
juurikaan vaikuttanut uusien kalusteiden ja muiden elementtien suunnitteluun 
peruskorjauksessa. “Kyllä siinä melkein niin kävi, että ihan niiden aika teknisen 
luonteenkin takia, että ne on suhteellisen sen ajan luonteen mukaisia, ei siinä oik-
eastaan voitu ottaa kovin paljon huomioon alkuperäistä käsityötä tai vastaavaa 
materiaalin käyttöä”. Peruskorjauksen aikainen kiintokalustesuunnittelu oli siis 
suuressa määrin käytännön sanelemaa. Esimerkiksi auditorion tuolin suunnittel-
uun vaikutti, että 1990-luvulla Helsingin busseissa tuolien verhoilua vahingoitet-
tiin viiltelemällä. Rikkomisen pelossa Ateneumin auditorion ritilämäiset istuimet 
on rakennettu integraalivaahdolla verhoilluista metallisäleistä, jotka voi vaihtaa 
osittain. Samaa istuinta käytettiin myös näyttelytiloissa yleisöpenkeissä. Laiho 
toteaa, että suunnittelu esimerkiksi tiskeissä oli suurelta osin laitteiden sanele-
maa, “Se pieni osuus, joka siinä on vapaasti muotoiltavissa, on sen ajan nykyai-
kaista.” (Laiho, 2018) Eniten tällainen “ajan nykyilmaisu” näkyy Ateneumin 
Ateneuminkujan puoleisen sisäänkäynnin teräslipassa, joka poikkeaa rakennuk-
sen alkuperäisasusta.

Peruskorjauksen jälkeen Ateneumin tilalliset muutokset ovat olleet vähäisiä. 
Lipunmyyntisali sijoitettiin nykyiselle paikalleen ensin väliaikaisesti 2009 ja 
sitten pysyvästi 2010-luvun alussa (Tanninen-Mattila 2018) Saliin rakennettiin 
harmaa, kuutiomainen tiski ja valkoiset vaatelokerikot. Valkoiset kalusteet ovat 
Ilmari Tapiovaaran 1960-luvun Kiki-mallistosta. Väri-, ja muotokokonaisuus on 
niukka. Se erottuu selkeästi rakennuksen alkuperäisien osista. Sisustusarkkitehti 
Päivi Meuronen on käyttänyt samaa metodia Amos Rexin kalustesuunnitelmassa. 
Museon uudet tilat yhdistyvät 1930-luvun Lasipalatsin kanssa ja siellä Meuronen 
on tehnyt päätöksen suunnitella uudet kalusteet alkuperäisestä arkkitehtuurista 
erottuvaksi kokonaisuudeksi. “Uudet kiintokalusteet saavat näyttää uusilta, eikä 
niistä yritetty tehdä mitään 1930-luvun näköiskalusteita.”. (Meuronen 2018)

Kahvila, nykyiseltä nimeltään Ateneum Bistro, uudistettiin vuonna 2017 ja sen 
suunnitteli sisustusarkkitehti Eliisa Korpijärvi. (Korpijärvi 2016) Suurin muu-
tos oli lähes valkoisten seinien maalaaminen syvällä, rusehtavan punaisella 
sävyllä. Muutoksessa voidaan nähdä samoja piirteitä kuin aiemmin esiin nos-
tamani Suomen taiteen tarina -näyttelyn vahva väritys. Punaisen rinnalle on 
tuotu vaaleanpunaista marmoria sekä messinkiä. Nämä värit ja materiaalit ovat 
poikkeuksellisia Ateneumin tiloissa, sillä kuten olen aiemmin osoittanut, 
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Kuva 73. Peruskorjauksen aikainen Ateneum 1984.
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Kuva 74. Café-restaurant Ateneum Bistro, kahvila 2016.

Kuva 75. Ateneum, kahvila 2008.

peruskorjauksesta lähtien uudet ratkaisut ovat perustuneet suurelta osin joko 
uudelle tekniikalle tai niukalle väri-, ja materiaali-ilmaisulle, joista molempien 
voidaan ajatella soveltavan modernismin periaatteita ja taidemuseoissa yleisesti 
omaksuttua valkoisen kuutioon estetiikkaa. Ateneumin kahvilan väri, muoto ja 
materiaalivalinnat eivät ole yhtä jyrkässä kontrastissa vanhan kanssa kuin aiem-
min, mutta ne erottuvat edelleen omaksi kokonaisuudekseen.

Uusien rakennusosien visuaalinen erottaminen omaksi kokonaisuudekseen voi 
antaa mahdollisuuden kriittiselle tulkinnalle. Kun eri kerrokset erottuvat, ne on 
mahdollista tulkita ja sijoittaa kontekstiin – toisin kuin jos ne sulautuvat raken-
nuksen alkuperäisten rakenteiden osaksi. Tästä syystä kokonaisvaltaiset peruskor-
jaukset ja perusteelliset uudistukset ovat rakennetussa ympäristössä ongelmalli-
sia. Ne voivat pyyhkiä kerralla pois rakennushistoriallisia kerroksia ja näyttävät 
yhden aikakauden ideaalit ja esteettiset ratkaisut ainoana oikeana. Taidemuseo-
rakennuksen pitää säilyttää myös omaa historiaansa. Luvussa III tarkastelemani 
Khronoksen talon juuret olivat ajatuksessa kaupunkitilan kerroksellisuudesta ja 
ajan kulumisessa. Myös Adel Abidin on maininnut History Wipes -näyttelynsä 
yhteydessä, että historia on kuin veistos, joka muuttuu ajan mukana. (Ateneum 
2018) Se, että rakennettuun ympäristöön jätetään jälkiä, kerroksia, ja että kaikkea 
ei pyritä korjaamaan kokonaisvaltaisesti vaan osissa, tai ei lainkaan, voisi mah-
dollistaa arkkitehtuurin itsekritiikin ja erilaiset tulkinnat aikakausien ideaaleista 
ja ajatuksista entistä paremmin. Kuten Ateneumin kahvila osoittaa, uusien 
rakenteiden ei ole pakko muodostaa voimakasta kontrastia rakennuksen aiempien 
ratkaisujen kanssa, myös viittaus ja hienovaraisempi käsittely voi riittää.

Palvelumuseo

Historiapuhetta, lauluja olemisen vaikeudesta ja kriittistä taidemuri-
naa. Kevään 2018 aikana käyn kuuntelemassa, kuinka Lasse Lehtinen 
kertoo vuodesta 1918, laulaja M laulaa kuolleen naisen maalauksista 
ja kokoelmanäyttelysali muuttuu teatterilavasteeksi näytelmässä Vanhat 
mestarit.
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Kuva 76. M Ateneum-klubilla, 2018.

Ola Laiho näkee, että yleisötilojen tärkeyttä on yhä enemmän alettu korostaa 
viime vuosikymmeninä, mutta jo Ateneumin peruskorjauksen kohdalla yleisön 
palveleminen otettiin huomioon. Ateneumissa oli ollut jo ennen peruskorjausta 
vaatimaton kahvila, mutta peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin keittiö, joka 
mahdollisti myös ravintolapalvelut. Keittiön sijoitus vanhaan rakennukseen oli 
vaikeaa ja se piti sijoittaa kellarikerrokseen. Liikennettä ravintolan ja keittiön vä-
lillä palvelee hissi.  Yleisön käyttöön rakennettiin uusi auditoriosali, joka sijoitet-
tiin pääsalin alle. Auditorio oli erityisen hankala suunnittelukohde, koska tila on 
matala eikä näin ollen täysin ihanteellinen auditoriokäyttöön. Saliin suunniteltiin 
myös paljon yksityiskohtia ja erikoisratkaisuja, kuten auditoriotuoli, akustisia 
verhouksia ja esirippu. (Laiho 2018) Ennen peruskorjausta sisäpihalla sijaitsi 
sauna ja varasto. Se muutettiin yleisölle avoimeksi, katetuksi aukioksi, jossa 
on kauppa ja kahvilan asiakaspaikkoja sekä oleskelualue. (Helsingin Sanomat 
16.9.1991)

Ateneumin perustamisaikaisisssa suunnitelmissa oli ajatus, että jopa puolet 
Ateneumin rakennuskustannuksista voitaisiin kattaa tilojen vuokratuotoilla. 
Tällainen ajattelu oli Petterssonin mukaan ajalle tyypillistä ja modernia ja se oli 
noussut esiin maailmannäyttelykulttuurin sekä Pariisin, Berliinin ja Lontoon 
tavaratalojen myötä.  Nämä vaikuttivat yleisön tapaan tarkastella esineitä, mutta 
myös museokokoelmien esillepanoon. Estalanderin ajatuksissa, museovieraili-
jan sivistäminen ja hyvän maun omaksuminen voitiin viedä niinkin pitkälle, 
että museossa olisi alaan liittyvää liiketoimintaa. Pettersson viitta Estlanderin, 
jopa tässä ajassa, radikaalilta vaikuttavana ajatukseen, jota hän kuvailee 1888 
julkaistussa artikkelissaan Ateneum, että suunnitelmiin olisi kuulunut rakennuk-
sen pohjakerrokseen sijoitettava taide-, paperi-, huonekalu- ja korukauppa- ja 
kuinka nykykyaikaisessa maailmassa “päivän maku” näkyisi yhtälailla kauppojen 
näyteikkunoissa kuin näyttelyissäkin. (Pettersson 2008, 234–237) 

Museovierailut ja tavaratalot olivat osa porvariston vapaa-ajanviettotapoja. Näin 
ollen myös ylellisyystuotteet ja kirjat, jollaisiksi museokaupan valikoimaa voi-
daan luonnehtia, ovat osa tätä ajatusta. Ateneumin peruskorjauksen valmistumista 
käsittelevässä artikkelissa Ateneumin museonjohtaja Tuula Arkio ja valtion taide-
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museon johtaja Marja-Liisa Rönkkö kertovat, että “Kirjakauppa ja kahvila tuovat 
osaltaan aivan uuden ulottuvuuden talon käyttöön. Kirjakaupassa myydään taide-
kirjallisuutta, kortteja, taidejäljennöksiä ja julisteita. Kahvila ei ole pelkästään 
nurkkaus pöytineen vaan oikea kahvila, toteavat johtajat ylpeinä.” (Takstooli 
1991, 23) Museon ja kirjakaupan yhteyden voidaan katsoa ulottuvan 1700-lu-
vulle jolloin kirjastot ja kirjakaupat yhdistyivät. Myymälöissä saattoi kirjastojen 
ja paperitavaran lisäksi olla myynnissä myös musiikkia ja muita painotuotteita ja 
niissä oli myös lukusaleja. Yläluokan lukutottumuksilla ja lukuharrastukselle on 
suora yhteys valtion taloudelliselle kehitykselle siitä lähtien kun painotus uskon-
nollisesta kirjallisuudesta siirtyi historialliseen ja poliittiseen kirjallisuuteen. 
Tällaisten kaupallisten kirjastojen tarvetta lisäsi myös naisille suunnatun “ro-
manttisen” kirjallisuuden tulo markkinoille. Kaupalliset kirjastot tarjosivat tilan 
ja harrastuksen naisille, jotka oli erotettu yhteiskunnallisesta keskustelusta ja tätä 
kautta kirjastolaitoksesta. (Markus 1993, 180) Olen aiemmin sivunnut kirjastojen 
vaikutusta museoiden syntyyn, joten kirjasto ja kirjakaupan yhdistelmässä voi-
daan nähdä myös yhteyksiä museokaupan syntymiseen ja tarpeeseen. Museoilla 
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ja kirjastoilla on opetuksellinen ja sivistävä tehtävä, johon liittyy olennaisena 
mahdollisuus ostaa kirjoja. Samalla museokauppaan on tuotu muutkin kirja- tai 
paperikaupan artikkelit. Museot perustuvat edelleen pääosin tällaiselle tuoteva-
likoimalle. Tosin nykyisin niiden rinnalle on tuotu myös muuta myytävää, kuten 
matkamuistoesineitä tai koruja ja käyttöesineitä.

Atenumissa museokauppa on rajattu katetusta aukiosta lasiseinällä. 
Myymäläkalusteet ovat valkoisia kuutioita ja aukion rakenteista irrallisia. Va-
likoimaa voisi luonnehtia perinteiseksi. Museon omia julkaisuja, postikorttija 
ja pien-esineitä. Lisäksi toisella puolella rakennusta, lipunmyynnin yhteydessä 
on julistekauppa Ateneumin kokoelmien teoksista. Työpajatilat on sijoitettu 
idänpuoleisen sisäpihan peruskorjauksen yhteydessä rakennettuihin tiloihin. Ne 
eivät ole näkyvillä kuten esimerkiksi HAMissa, mutta näyttelyiden yhteyteen on 
rakennetaan väliaikaisia, kävijää osallistavia tiloja, joissa voi kokeilla esimerkiksi 
omakuvan piirtämistä. 

Ateneum on lisännyt näyttelyiden oheen materiaalia, joka kertoo taidemuseorak-
ennuksesta. Toisen kerroksen Ateneuminkujan käytävämäinen tila on Laihon mu-
kaan toiminut peruskorjaukseen jälkeen istuskelunurkkauksena, mutta nyt sinne 
on sijoitettu suuri kuvitus Ateneumin julkisivusta ja kuvaohjelmasta. Lisäksi 
rakennuksen materiaaleja on tuotu esiin näyttelyiden osana, seinään rakennetussa 
kokonaisuudessa, jossa on rakennusmateriaalien lisäksi esitelty esimerkiksi veis-
tosten materiaaleja. Poikkeavaa taidemuseon – pääasiallisesti katsomiseen – pe-
rustuvalle toiminnalle on Ateneumin rakenteista porattu näyte, jota saa koskettaa.

Kävijöilleen maksuttoman Helsingin kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalon mielestä 
osallistaminen on museomaailmassa tällä hetkellä muodikasta. “Vaikka osallisuuden 
monet tasot tunnistetaan, saattaa itse osallisuus helposti jäädä sisällöllisesti köykäiseksi, 
ikään kuin ruksittaisiin to do -listasta kohta: osallisuus hoidettu”. (Museo 4/2017) Mer-
isalon mukaan osallisuus pitää sisällään valtaa ja politiikkaa. Osallisuutta pohdittaessa 
täytyy esittää hankalia kysymyksiä, “Kenelle osallisuus toteutuu, miten ja ketkä otetaan 
tai hyväksytään osallisiksi, kuka näkyy ja kuuluu museossa? Miten tarjota osallisuuden 
kokemuksia heille, joille museo on täysin vieras instituutio?” (Museo 4/2017)
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Toisin kuin Amos Rexissä ja HAMissa, Ateneumissa ei ole lainkaan maksutonta 
näyttelyä. Syy tähän on museonjohtaja Susanna Petterssonin mukaan se, että 
lipputulot ovat niin merkittävä tulonlähde Ateneumille, että he eivät voi järjestää 
näyttelyitä, joista saataisiin vain vähän tuottoja. (Pettersson 19.4.2018) Kansatie- 
teilijä Bo Lönnqvist sanoo Museo-lehdessä, että suomalaisten museoiden kahvilat 
ovat liiaksi ravitsemuskeskuksia. Ne sijaitsevat usein irrallaan muusta museosta 
ja niitä pyörittää erillinen yrittäjä. Niiden tehtävä on vain auttaa jaksamaan käydä 
näyttelyissä, vaikka parhaimmillaan ne voisivat olla tiivisti linkittyneitä museon 
sisältöön. (Museo 3/2017) 

“Moderni ihminen on monikerroksinen, ja museokahviloihiin on helppo sisäl-
lyttä erilaisia historiallisia ja esteettisiä tasoja. Ketjukahvilat ovat usein raken-
tuneet yhden myyntiä korostavan ja hetken ihanteisiin sidotun sankaritarinan 
ympärille.” (Museo 3/2017) Voisi siis ajatella, että hyvä museokahvila on vas-
takohta ketjukahvilalle siinä mielessä, että se on ainutlaatuinen, tilaan suunniteltu 
ja mahdoton monistaa. Uusittu Ateneumin kahvila on aikaisempaa lähempänä 
tätä ajatusta, mutta silti se jää hieman erilleen muista tiloista, eikä aukea luontev-
asti katetulle aukiolle. Myöskään yhteyttä ulkotilaan ei ole. Ateneumin päädyissä 
on kaistale laatoitettua pihaa ja nurmikkoa. Pihaa on hyödynnetty toisinaan esim-
erkiksi väliaikaiselle paviljongille, mutta sitä olisi mahdollista käyttää enemmän 
kesäaikaan, esimerkiksi museokahvilana. Länsipäädyn puistoalue olisi luonteva 
osa Keskuskadun jalankulkutilaa, johon sijoittuu useita muitakin terasseja.

Vertailumuseoistani rakennukseen parhaiten sovitettu museokahvila on Café le 
Jardin Du Petit Palais. Sen terassi avautuu sisäpihan puutarhaan, josta aukeaa 
näkymiä museon muihin tiloihin ja myös museon läpi katutilaan. Se toimii 
näyttelyn ja kaupungin humussa rauhallisena levähdyspaikkana keskellä kaikkea 
toimintaa. Myös Ateneumilla olisi mahdollista kehittää katettua aukiota ja kah-
vilaa sen osana. Aukio voisi parhaimmillaan toimia suojaisana ja rauhallisena 
sisäpihana kaupungin keskellä.

Vaikka Ateneumissa kaikki museon toiminnot tai tilat eivät ole yleisön nähtävissä 
kuten esimerkiksi Latvian kansallisessa taidemuseossa Riikassa, on peruskor-
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jauksen yhteydessä kuitenkin ollut tärkeää, että kaikki museon toiminnot on saatu 
sovitettua yhteen rakennukseen. Rakennushallinnon julkaisemassa artikkelissa 
Ateneumin silloinen johtaja kommentoi peruskorjausta: “Myös ulkopuoliset saa-
vat oikeamman kuvan museosta kun kaikki sen toiminnot ovat saman katon alla 
eli nähdään museon toiminnan olevan paljon muutakin kuin vain nuo näyttelyti-
lat tauluineen.” (Takstooli 1991, 21)

Näkökulmani on ollut tarkastella taidemuseotiloja erityisesti vierailijan näkökul-
masta käsin, mutta taidemuseon tapauksessa turvallisuus muodostaa merkittävän 
osan rakennuksen tilallisesta luonteesta ja tilojen suljettu/avoin-problematiikasta. 
Amos Rexin sisustusarkkitehti Päivi Meuronen kertoo, että edes projektin suun-
nittelijoilla ei ole pääsyä kaikkeen museon tiloihin liittyvään tietoon, teosten 
turvallisuuden vuoksi. (Meuronen 2018) Tästä syystä taidemuseot poikkeavat 
tiloina esimerkiksi kulttuurimuseoista, joiden kokoelmat voivat olla luonteeltaan 
erilaisia. 

Taidepalatsin tulevaisuus

Ateneumin tilallinen mittakaava on luontevasti hahmotettava ja näyttelyt sopivan 
laajuisia kokonaisuuksia, jotta tarkastelulle ja tulkinnalle jää tilaa. Jättiläinen 
Louvre hengästyttää ja eksyttää. Ranskalaisten taidemuseoiden jälkeen ensim-
mäinen vierailu Ateneumissa on miellyttävä, koska siellä on helppo keskittyä. Tila 
tuntuu helposti hallittavalta, en jää monumentaalisuuden alle. Voin käydä katso-
massa vain kahta suosikkia rauhassa, enkä joudu ulos ostoskeskuksen kautta.

Kirjailija ja tutkija Orhan Pamuk kirjoittaa manifestissaan A Modesta Manifesto 
for Museums, että pienet museot ovat tulevaisuutta. Tällä hetkellä rakenteilla on 
suuria museoita kuten Louvre Abu Dhabi, mutta Pamukin mukaan tarvetta on 
pienille museoille, jotka eivät uusinna vallan ja kansallisvaltion myyttiä kuten 
Pariisin Louvre tai Pietarin Eremitaasi. (Pamuk 2017)

Pamukin ja Lordin tulkintaa peilaten, voisi ajatella, että Ateneum on syntyajas-
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taan huolimatta tai jopa siitä johtuen tulevaisuuden museo. Varsinkin jos Ate-
neum ei jatkossa keskity kertomaan kansan eheää kertomusta tai historiaa, vaan 
museon menestys pitää Nobel-voittaja Pamukin näkökulmasta hakea siitä, kuinka 
esittää yksilöiden inhimillisyys. (Pamuk 2017; Lord 2006, 3–11). Foucault’laisit-
tain museo voi toimia oman toimintansa uudelleenarvioijana, kun valistuksen 
ihanteille rakennettu instituutio rikkoo kiinteitä menneisyyden rakenteita ja 
kyseenalaistaa oman historian voimasuhteet. (Lord 2006, 3–11)

Museorakennuksia suunnitellut arkkitehti Rainer Mahlamäki peräänkuuluttaa 
museorakennuksiin joustavuutta. Rakennuksia joudutaan ajan saatossa korjaa-
maan ja niiden käyttötarkoitukset muuttuvat, jolloin myös tilojen täytyy muuttua. 
Tilat voivat joutua joustamaan toimisto- ja säilytystiloista näyttelytiloiksi ja päin-
vastoin. Hänestä arkkitehtuuria ei voi ajatella muuttumattomana, kerran valmiiksi 
rakennettuna taideteoksena. Mahlamäki nostaa kuitenkin esille kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiden kiinteistöjen suojelunäkökulman, joiden osalta kaikki 
yksityiskohdatkin ovat tärkeä osa kokonaisuutta. “Jos rakennus on saanut oman 
aikakautensa korkean hyväksynnän, pitää muutostöihin suhtautua varovaisesti”. 
Hänestä arkkitehdin tulisi olla mukana myös näyttelysuunnittelussa ja museoti-
lojen tulisi olla myöhemmin muutettavissa uusia näyttelyitä tai jopa kokonaan 
uusia käyttötarkoituksia varten. (Museo 3/216)

Maija Tanninen-Mattila uskoo, että tulevaisuudessa palvelukokemuksen alku ja 
loppu nousevat entistä tärkeämmäksi. Esimerkiksi nettisisällöt museokokemuk-
sen osana sekä muu digitaalinen sisältö. Tanninen-Mattila kuitenkin uskoo, että 
perusasiat, taiteen katsominen, vessassakäynti, syöminen ja juominen ja istu-
minen pysyvät tulevaisuudessakin tärkeimpinä. (Tanninen-Mattila 2018)
Seuraavassa kaaviossa esitän joitakin muutosajatuksia Ateneumin ensimmäisen 
kerroksen palvelutiloista. Olen luvussa III viitannut Amos Rexin maksuttomuu-
teen, ja voidaan ajatella, että ilmaisten näyttelyiden tarve tulee kasvamaan myös 
tulevaisuudessa. Ateneum voisi hyödyntää nykyistä modernille taiteelle omistet-
tua ensimmäisen kerroksen tilaa maksuttomana alueena. Sen sijainti muista 
tiloista ja keskusportaikosta erillisenä mahdollistaisi helposti avoimuuden. Muse-
okortti on muuttanut museovierailujen luonnetta niin, että museossa saatetaan 
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Maksuton näyttelyalue

Oleskelu ja kohtaaminen / 
asiakaspalvelu

Vaatesäilytys,
ja vaatelokerikot
Kauppa, asiakaspalvelu, 
tapahtumat,
tilamoduulit

Kahvila, ravintola, 
tapahtumat

piipahtaa nopeasti ja katsoa vain paria teosta tai yksi näyttely kerrallaan. Tämä 
vaikuttaa myös lipun ostamisen tarpeeseen. Voisi ajatella, että tulevaisuudessa 
lipunmyynnin tilantarve pienenee, koska Museokortti todennäköisesti säilyy 
tai yleistyy ja lippuja ostetaan useammin netistä. Tässä tapauksessa Ateneumin 
nykyinen lipunmyyntisali voisi jatkossa toimia kohtaamis-, oleskelu-, tai avoi-
mena näyttelytilana. 

Henkilökohtainen palvelu on uuden Amos Rexin valtti. Ateneumissa henkilökoh-
taista palvelua saa esimerkiksi vaatesäilytyksessä, ja se toimii hyvin. Tämän 
lisäksi asiakaspalvelijoita voitaisiin tulevaisuudessa vapauttaa lipunmyyntiskin 
takaa aukiolle ja muihin tiloihin. Tämä vähentäisi osaltaan myös hierarkkista ja 
esteellistä vierailukokemusta. Museokauppa ja kahvilan asiakaspaikat sekä ruuh-
ka-aikoina käytössä oleva tiski rajaa aukiota ja jättää siitä suuren osan vapaaksi. 
Aukiota olisi mahdollista käsitellä esimerkiksi erottamalla kaupan kalusteet ja 
palvelutiski erillisiksi tilamoduuleiksi, joiden ovet voisi sulkea kaupan ollessa 
kiinni, mutta niiden lomaan syntyisi pienempiä aukioita ja käytettäviä tiloja myös 
ilta-aikaan. Samalla korkea aukio saisi rinnalleen pienempimittakaavaisia ele-
menttejä. Museon Keskuskadun puoleiselle pihalle olisi kesäaikaan mahdollista 
toteuttaa terassi ja kioskimainen kahvila, joka liittäisi taidemuseon osaksi katuti-
laa.
Olen edellä hahmotellut mahdollisia parannuksia palveluiden sijoittelulle raken-
nuksessa, mutta pääpiirteiltään Ateneum on edelleen toimiva taidemuseorakennus 
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ja pystyy tarjoamaan kävijöille 2010-luvun vierailijakokemuksen. Uudet palvelut 
tuovat tarpeellisen lisän taiteen kokemiseen ja madaltavat kynnystä astua sisään, 
mutta pahimmillaan ne voivat myös häiritä keskittymistä. Taidemuseo voi tehdä 
itsestään helposti lähestyttävän myös olemalla vanha tuttu. Ateneumin toiminnot 
ovat pysyneet lähes samana koko taidemuseon olemassaolon ajan. Samoin raken-
nus ja tilaohjelma. 

Kuten Mahlamäki on todennut, museotilojen on oltava joustavissa, ja valmiita 
muuttumaan, mutta on myös tärkeää, että niihin liittyviä korjauksia ja muutoksia 
punnitaan huolellisesti (Museo 3/216). Uusien rakenteiden ei tarvitse kellua va-
nhassa rakennuksessa kuin vieraasta todellisuudesta. Kaupallisen tilasuunnittelun 
näkökulmasta jatkuva muutos on tarpeellinen, mutta joskus ympäristön kannalta 
olisi parasta toimia IC-98:n ihanteiden mukaisesti. Jättää asioita tekemättä ja 
uusia rakennelmia rakentamatta.

Kuva 77. Ateneum, timintokaavio ehdotus, 2018.

IV Keskusteleva monumentti – Ateneum
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Kuva 78. Louvre, katon kipsireliefi, 2018.
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Olen työssäni pohtinut, miten taidemuseorakennus on muuttunut 1800-luvun 
palatsimuseosta tähän päivään, ja voiko vanha taidemuseorakennus enää vastata 
uusiin haasteisiin muutenkin kuin muuttumalla passiiviseksi näyttelyesineeksi 
itsessään. Olen huomannut, että vaikka tilan estetiikka ja monet seikat ovat muut-
tuneet ja kehittyneet huomattavasti, kaikissa tarkastelemissani taidemuseoraken-
nuksissa on edelleen havaittavissa samat tilalliset periaatteet ja elementit – toki 
varioituina ja muuntuneina – kuin 1800-luvulla. Rakennus kuten Ateneum on 
onnistunut verrattain pienillä muutoksilla toimimaan taidemuseona ja tarjoamaan 
kävijäkokemuksen ja tilan toiminnoille myös tässä ajassa. Ateneumin sisätilojen 
väri ja muoto on vaihdellut vuosien varrella ja ajatus “alkuperäisyydestä” on 
häilyvä. Museon sisätila on elänyt ajassa, mutta sen perusmuoto ja olennaisimmat 
arkkitehtoniset ja visuaaliset elementit ovat säilyneet.

Olen tutkimuksessani käsitellyt Ateneumin rakentamisen aikana eurooppalaisessa 
arkkitehtuurissa vallinnutta eklektismin ajatusta, jonka perusteella tietyt histo-
riasta omaksutut muotopiirteet voitiin hyödyntää, uuden arkkitehtuurin osana, 
ei sellaisenaan kopioituna, vaan ajanmukaisesti sovellettuna. Lähteideni valossa 
voidaan olettaa, että eklektismin ajatukset ovat toimineet Ateneumin syntyaikana 
vaikuttimena. Ateneumin vuosina 1984–1991 suoritetussa peruskorjauksessa 
muotoilua ohjasivat tekniset reunaehdot ja uudet rakenteet erottuvat selkeästi 
alkuperäisistä. Ateneumin vuonna 2016 uusittu kahvila osoittaa, että uudet rak-
enteet voidaan tuota museotilaan myös alkuperäisestä hienovaraisesti lainaten. 

Mielestäni rakennukseen vaikuttaneet teoriat ja ideat on hyvä tuntea, kun tiloja 
kunnostetaan ja niihin sijoitetaan uusia elementtejä. Tällöin uudet kalusteet ja 
tilaratkaisut voivat parhaassa tapauksessa kertoa jotain alkuperäisistä ihanteista ja 
ideoista, mutta myös tuoda oman aikansa kerroksen mukaan jatkumoon. Susanna 
Petterssonin sanoin, historian täytyy tuntea todella hyvin, jotta sen päälle voidaan 
rakentaa uutta.
   
Olen lähtenyt liikkeelle taiteen palatsista, jossa porvaristo saattoi viettää aikaa 
flaneeraten ja katsellen. Ajatus museosta pyhänä taiteen palatsina elää edelleen. 
Louvren nettisivuilla arkkitehti Jean Nouvel kuvailee uutta Dubaihin raken-
nettua sivumuseota Louvre Abu Dhabia: “a form that matches its function as 
a sanctuary for the most valuable works of art.” (Louvre 2018) Nouvel haluaa 
luoda pyhäkön maailman arvokkaimmille taideteoksille ja palata palatsimuseon 
ihanteisiin. Taidemuseo toistaa itseään tulevaisuudessakin.

Museo lainasi puoli vuosisataa sitten aineksia ostoskeskuksista. Kävijän rooli py-
syi kuitenkin melko muuttumattomana: taiteen katselu oli keskiössä ja kävijästä 
saatiin osallistuvampi tekemällä hänestä kuluttaja, liukuportaita dynaamisesti 
lipuva olento. Myös tapahtumat ja kaupunkitila aktivoivat kävijää. Taidemuseo 
2020-luvulla on edeltäjiinsä verrattuna kuin taidekuntosali, jossa taiteen kats-
elu on edelleen keskiössä, mutta sekä taidemuseolta että osallistujalta vaaditaan 
ponnisteluja. Molemmilla on velvollisuus olla kriittinen ja tarkastella jatkuvasti 
sisältöä eri tavoin ja eri kontekstissa. Kävijälle ei enää anneta asioita “valmiina” 
vaan niiden eteen täytyy tehdä töitä, osallistua. Se miltä taidemuseo näyttää, ei 
myöskään ole yhtä säännönmukaista kuin 1800-luvun lopussa, museotyypin syn-
nyttyä. Taidemuseo voi toimia oikeastaan millaisessa tilassa hyvänsä. Vanhoissa 
taidemuseorakennuksissa on läsnä mennyt aika ja tämä hetki. Museoita eläimille 
luoneet taiteilijat Terike Haapoja ja Laura Gustafsson ovat kritisoineet taidemuse-
orakennuksen olevan mahdoton instituutio, koska se on aina väistämättä vanhen-
tunut. Toisaalta foucault’laisen tulkinnan mukaan museo on aina ollut oikeastaan 
vain tulkinnan paikka, joten museo voi olla uusi myös vanhassa tilassa, kun se 
vain tekee näkyväksi esittämisen tapansa. Oleellista on myös kysyä, onko museo-
rakennus museoinstituutiolle pakollinen. Khronoksen talo on museorakennuk-

V PäätelmätV Päätelmät
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sensa myyneen Lönnströmin taidemuseon rahoittama teos, rakennus jota aika 
syö. Taiteilijapari IC-98:n Patrik Söderlund kirjoitti minulle.

“Taidemuseorakennus ei juurikaan ole muuttunut sadan vuoden aikana – vaikka 
taide on samaan aikaan ottanut yhä uusia muotoja. Muutokset ovat tapahtuneet 
arkkitehtuurin tyyleissä ja erilaisissa 2000-luvun viihteellistämis- ja ajanvieter-
atkaisuissa, joissa sosiaalinen osallistaminen on välillä tuntunut tärkeämmältä 
kuin taiteen esittäminen.” (Söderlund 2018)

Taidemuseon estetiikka on jossain määrin lähentynyt kuntosaleja samalla, kun 
vierailijan keho on tullut suurempaan rooliin vierailussa. Taidemuseon syn-
tyaikana taiteen kokeminen oli vahvasti ajatuksellista ja ruumiista irrallista. 
Ylevä kontemplaatio oli kaiken ytimessä. Nyt taidemuseossa pitää olla mukava 
köllötellä, pitää saada koskea, halutaan värejä, hauskuutta, joogaa ja pilatesta, 
jumppapalloja. Jatkossa olisi hedelmällistä tutkia tarkemmin, miten ruumiilli-
suutta vieroksunut vanha taidemuseorakennus soveltuu kehonpalvonnan aikaan.

Taidemuseo voi kuitenkin olla myös hiljainen keskittymisen paikka ja turvasa-
taman tarjoaminen kävijälle sen kehityssuunta. Yhteiskunnassa on tarve myös 
rauhallisille, tarkastelun ja ajattelun paikoille, jotka eroavat sekä visuaalisesti että 
toiminnaltaan arkikokemuksen tiloista. Kampin kappeli on tärkeä saareke kau-
punkitilassa, mutta sen uskonnollisuus voi olla ihmisiä ulossulkevaa. Arkki-
tehti Rainer Mahlamäen mukaan museot ovat korvanneet kirkkoja kokoontumis-
paikkoina, ehkä ne voivat korvata kirkkoja myös rauhoittumisen ja hiljaisuuden 
paikkoina.

Olen halunnut nostaa esiin ja analysoida tilallisia ja arkkitehtonisia keinoja, joilla 
taidemuseot kommentoivat tarkoituksellisesti omaa menneisyyttään tai toisin-
tavat tarkoituksettomasti olemassa olevia rakenteita. Uudesta ajattelusta hyvänä 
esimerkkinä on toiminut Riikan taidemuseo, kun taas Pariisin Petit Palais edustaa 
konservatiivisempää ja museon syntyajalle uskollisempaa linjaa. Louvre taas on 
aikakaudet lävistävä jättiläinen, jonka sisään mahtuu kudelma eri aikakausien 
suunnitteluperiaatteita ja ajatuksia taidemuseorakennuksesta. 

V Päätelmät

Susanna Pettersson on kirjoituksissaan Ateneumin johtajana painottanut, että 
taide on olemassa yleisö varten. (Pettersson 2017) Silloinkin kun se vaatii Aku 
Ankan tuomista klassikkomaalausten äärelle. Tämä voi olla perusteltu keino 
auttaa ihmisiä tulkitsemaan maalauksia ja tuomaan ne lähemmäksi katsojalle 
tuttua ympäristöä, mutta mielestäni yleisön kosiskelu ei voi olla museovierailun 
keskiössä itsestäänselvänä oletuksena. Jooga tai pilates maalausten äärellä voi 
olla inspiroiva kokemus, mutta uusien toimintojen tuomista taidemuseoon on 
syytä harkita tarkoin, ettei viihteellisyys vie huomiota museon perussubstans-
seilta, kuten taidekriitikko Otso Kantokorpi on todennut (Yle 2017). Museolla on 
näytteilleasettamisen lisäksi yhtä tärkeä rooli säilyttäjänä ja ylläpitäjänä. 

Kuva 79. Ateneumin vahtimestari Nyström, 1914–1919. 

V Päätelmät
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Adel Abidinin History Wipes -näyttely on ollut esillä Ateneumissa kirjoitustyöni 
ajan. Olen peilannut siihen ajatuksiani taidemuseotilan vallasta ja se on tuonut 
konkreettisesti esiin, miten vanhaa museorakennusta ja taidemuseoinstituutiota 
on mahdollista tarkastella kriittisesti nykytaiteen keinoin. Ateneum on Susanna 
Petterssonin aikana ottanut paikkansa yhteiskunnallisena keskustelijana ja on 
onnistunut käyttämään historiaansa ja siihen liittyviä merkityksiä käsittelemällä 
niitä nykytaiteen keinoin ja itsekriittisesti. Abidinin näyttely History Wipes 
levittäytyy kokonaisvaltaisesti museotilaan ja kommentoi teosten lisäksi taidetta 
ympäröivää rakennusta ja sen luomia valtarakenteita ja merkityksiä. Ateneumil- 
la on kävijöiden hyväksymä asema jatkaa kriittistä keskustelua myös Ruotsin 
Nationalmuseumiin siirtyvän Petterssonin kauden jälkeen.

Avoin taidemuseo ei ole vain esteetön tai ilmainen, se koostuu myös muista 
rajoja luovista piirteistä, jotka voivat olla osa rakennuksen symboliikkaa, tapaa 
keskustella ja ottaa vastaan vieraita. Taidemuseon täytyy olla saavutettavissa, 
mutta myös kävijältä voi vaatia asioita. Taidetta ei tarvitse tehdä kaikille ym-
märrettäväksi tai “helpoksi”. Tilan ei tarvitse näyttää Hoplopilta. Taidemuseo 
avautuu parhaiten, jos pohjatiedon hankkinut kävijä on valmis uteliaisuuteen. 
Taidemuseon täytyy olla fyysisesti kuljettavissa kaikille, mutta sen velvollisuus 
ei ole selittää kaikkea. Taidemuseon ei tarvitse olla hyvinvointikeidas. Saleissa 
saa tulla paha olo.

“Historia on kuin veistos. Se muuttuu ajan kanssa.” – Adel Abidin

Kuva 80. Louvre, museum fatigue, 2017
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Kuva 81. Ateneum, valoullakko, 1980–1984.
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