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Mseon s5mty

Ajalle ominaisen kansal-l-isromanttisen
aatemaailman innoittamana pdiii;ti Hiimii-
l-d.is-osakunta 15.3.1901, kuraattorinsa
fil.maisteri Jul-ius Ai-l-ion al_oittees-ua
ryhtyii toimlin Hdmeen kulttur:rla kuvas-
tavan maakuatamuseon perustamiseksi.
Koska museoiden ike lasketaarl yleensd.
perustamispddtijksestd., tiiyttiiti lH.meen
nuseo pian 90 vuotta. Perustamlspd.dtijs-
ta seuranneessa museon sijoituspaikan
valinnassa pbiddybtiin perusteelli_sen
harkinnan jiilkeen Tampereeseen, koska
se - toisin kuin museota niinikiiiin
havltel-leet Hd.meenlinna ja Lahti
pystyi osoittamaaa kokoelmille l<ylhrr
arvokkaat tifat. Ne liJytyiviit Nottbeck-
suvun rrUudesta l4ilavidastarr, joka oli
ostettu kaupungille wlonna 1905. lfuseon
perustamisvaiheessa kiinteist6 sai
nimen Ndsil-inna ja sitii ympiirijiviiii
puistoa al-ettlin kutsua Ndsikallion
puistoksi. W6s Tampereen onj-naisuudet
vH,kirikkaana l-iikenteen keskusksena
sekd usko runsasl-ukuisan rtvarakkaan
luokanrr ja yksityisten asianharrastajien
tukeen vaikuttj-vat nuseon sijoittamiseen
Tanpereelle. Lisidksi neihtiin, ettii
museolla on tiirkeii rooli kaupungin
tydvH.estijn sivistiij iinri

Uusi museo avatti in yleisij l le 18.{.
1908. Se oli Tampereen ensimmdinen
nuseo ja samalfa naamme ensimmdisid.
maakwrtamuseoita.
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KokoeLuat

iltimd,ldis-osakunta afoitti jdr-jestel__
mdllisen esinelden keruur Hiime6n iluseota
varten vuonna 1905. Osakwrta kartutti
kokoel-mia ensimnd.iset vuodet ja museon
avautuessa ylelsijlle l_uovutti_ nilden
hall-intaoikeuden Hdmeen museon yl_ldpi_
tdjiiksi perustetulle lH.meen museoleuril_-
1e. Tlimiin jiilkeen kokoelmlen kartuttami-
sesta ja muusta museaalisesta toiminnas-
ta vastasi seura ja sen pa.lkkaama inten-
dentti, mitii tehteivdii tamperelainen
taidemaalari Gabriel B:gbeig hoiti
viiden vuosi\rmmenen ajan. IHmeen museon
kokoel-nat antavat varsin kattavan kuvan
museon alkuperd.isen toiminta-al-ueen
IH.meen ja osaksi sitii laajemnanjrj_n
alueen esineell-lsestd. l<ulttuwista
esihistorlalliselta ajalta 1900-1uvr_rn
alkuun, erd.H.t kokoelman osat, mm. ryijy-
kokoelma, ovat val_takunnalllsestikin
hyvin merkittdviii. Tdmd. on erinomairren
perusta museon tufevafle niiyttelytoimln-
nal-le aikana, jolloin alueell_isen larl_r-
tuuriperinteen ominaispiirteitd. arvos*
tetaan.

Taupereen nuseotoi-ni_nnan juuret

IH.meen museon historiaan mahtuu drama-
tiikaa, nousuja ja laskuja. Toimlminen
lavantautisairaal-ana v. 1916-17, kansa-
laissodan talsteJ-upaikkana, fI maailman-
sota, joka vei kokoelmat evakkoon ja
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toi tilal-le mm. ilmatorjuntamiehia
ja varsinalsia evakoita sekd perusndyt-
telyn uusimiset 1950-Iuvun ja nyL 1990-
l-uvun alussa ovat johtaneet museon
vdiaikaiseen sufkemiseen, minkd jiilkeen
on ai-na ol-l-ut edessd uusi nousu.

Tampereen museotoiminnaa juuret
ovat lujasti Hdroeen museossa. Sieflii
ovat alkuvaiheessaan toimineet Tampereen
taidemuseo, Tampereen telcrillinen nuseo,
Tampereen luonnontieteellinen museo
ja lHmeen-Satakunnan kuva-arki-sto,
osa nykylstd Tampereen museoiden valo-
kuva-arkistoa, kunries ovat saaneet
tilat muualta. Sijaitsipa. siellii jonkin
aikaa my6s Iastenhoitomuseo. Hdmeen
museosta ja siitii huolehtineen lHmeen
museoseura-n piiristii on ldht6i-sin my6s
ajatus uihomuseon perustamisesta Tanpe-
reelle. Hankkeen toteuttaminen alkoi

t  ^ /  ^vuonna 1960 ja Haiharan al-ueefle silr-
rettiin joitakin rakerxruksia. Vuosilqrm-
menen kuluessa hanke muuntul kuitenkin
tyiildismuseon suuntaan ja johti sittem-
mln Amurln tyijldismuseokorttel-1n perus-
tami-seen. Tarnpereen museotoimen asema
Pirkanmaan maakuntamuseona olisl niln-
ikddn kovin heikko ilman lHneen museota
ja sen kokoelmia.

Ildmeen museon toirnilnal taloudellinen
perusta oll vuonna 1970 tapahtr.meeseen
kunnalllstamiseen asti nelko epdvakaa.
Iahjoitusten, kaupungin ja Suomen nuseo-
liiton avustusten turvin museossa
saatlin alkaan kuitenkin hyvld tuloksia,
vaikka viiliflii rahat riittlveit valTr
aivan vd.lttiimeitt6mi-mpddn. Kr:nnaf listami-
nenkaan ei ole merkinnyb merklttd.vd.d.
resr:rssien lisd.ystd, koska Tanpereen
nuut museohalkkeet ovat ajaneet lfi.meen
museon kehittdnisen edefle. Toiminta
on kuitenkin vakiintunut ja edellybyk-
set museon kehittd.miseen ovat hyviit.

Vuon:ra 199/+ Tanpereella jiirjestetii5n
neljdnlgrmmenen vuoden tauon jd.lJreen
vaitakunnalliset museoEiiviit. Ne juhlls-
ta.vat lld.meen museon 90-vuotista histo-
riaa ja uutta avautumista y1eisij11e.

l*iybtelyb ja yleisti

I6meen nuseossa on kdynyL tdhd.n mennes-
sd 965.750 k?ivijtiii. Poi-kkeusvuosia
lukur:nottamatta kdvijiimiiiirii on olfut
yleensd y1i '10.000, 1950-1uvu1ta 1970-
luvulle yi.i 15.000. Panostukset nd.ybte-
lytoiminiaarr ovat ndlq4eet heti myijs
kdvijiimiiiirissd. Erityisen selvd.sti
tiimii 11menl 1950-luvun alussa, jolloin
museon uusi, tuolloin modernia funktio-
nal-istista linjaa noudattanut peru.s-
niiybtely avautui yleisdl1e, ja museo
o1i vihdoin saanut kii/ctd6nsd koko
Ndsllinnan rakennuksen. 1980-1uvun
kdvijliniiiiriin iaskun yksi syy ol-1 se,
ettd Pirkanmaa-aiheinen perusnd.yttely
oli purettu. Museokd.vijd.t ovatkin jo
kauan toivoneet, ettii lH.meen museoon
rakennettaisiin jdlleen ympd.rciiviin
maakunnan historiasta kertova perusnd.yt-
tely, jollainen sinne valmistuukin
syksylld 1993. Museovirasto deponoi
niiyttelyyn noin kaksisataa esjhistoiial-
lista esinettd Suomen Kansalfismuseon
kokoelmista, joukossa nn. huomattava
erd. Vilusenharjusta ja Kangasalan Sar-
sasta lciytyneltd esineitd.. Tampereelle
tafletettava esineistij ja monet lldmeen
nuseon omista arkeologisista lijydijistii
tulevat ensimmd.istd kertaa alkuperd.maa-
kuntaarsa yleisijn ndhtdville. tlycis
museon omiln kokoelmiin perustuval
kansatieteefllsen osuuden suunnittelu
on kd.ynnlssd..

Vai}ka Hdneen nuseo on olemassa
nimenomaan tampereJ-aisia ja ynpiirdivdn
maakunnan asuickaita varten, joista
monel-fe nuseo on sekii kd.ybdnn6ssd ettei
s;rmbolisesti hyvin td.rke6., se on sanalfa
Tampereen vanhinpia krllttur:rinatkail_u-
kohteita. Realistinen tavoite on saavut-
taa vuodesta 199/+ alkaen vuosittain
20 . 000-35 . 000 kiivi jiiii. Tdmti tapahtuu
hyvin kohtuulfi-sin resurssein. lfuseo
ltsessd.dn, sen kokoelmat, nd.yttel_yt,
rakennus, ympiirist6 ja arvostettu imago
ovat td.rkein voimavara.
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