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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 11.4.2003 (Dnro 23/043/2003) työryhmän valmistelemaan Suomen
merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä oli

1) laatia suunnitelma Suomen merimuseon siirtämiseksi Kotkaan sekä suunnitelman

toteuttamisaikataulu. Suunnitelmaa tehtäessä oli otettava huomioon

yhteistyömahdollisuudet maakuntamuseon kanssa ja toimittava yhteistyössä Kotkan

kaupungin asettaman hanketyöryhmän kanssa;

2) laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja

niiden toteuttamisaikataulu;

3) tehdä esitys niiden Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksien järjestämisestä, joiden

hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui neuvotteleva virkamies Risto Ruoho-
sen opetusministeriöstä sekä jäseniksi hallintojohtaja Heikki Halttusen Museovirastosta, yli-
intendentti Marja Pelanteen Suomen merimuseosta, tutkija Maija Fastin Suomen merimu-
seon henkilöstön edustajaksi, toimialajohtaja Pertti Lintusen Kotkan kaupungilta, museotoi-
menjohtaja Eira Karppisen Kymenlaakson maakuntamuseosta sekä yliarkkitehti Tuulikki Ter-
hon ja kulttuurisihteeri Päivi Salosen opetusministeriöstä. Työryhmän sihteerinä on toiminut
tutkija Ismo Malinen Suomen merimuseosta. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut
25.9.2003 lähtien ylijohtaja Ritva Wäre Suomen kansallismuseosta sekä kiinteistöpäällikkö
Osmo Pehkonen Kotkan kaupungilta.



Työryhmän määräajaksi asetettiin 30.10.2003. Työn aloittamisen viivästyttyä työryhmä sai
jatkoaikaa 31.12.2003 asti. Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa. Työryhmä on kuullut asi-
antuntijoina Turun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartialaa ja Forum marinum -
merikeskuksen johtajaa Seppo Sareliusta. Suoritettuaan tehtävänsä työryhmä jättää muistionsa
opetusministeriölle.

Helsingissä 16.12.2003

Risto Ruohonen

Heikki Halttunen Marja Pelanne

Maija Fast Pertti Lintunen

Eira Karppinen Tuulikki Terho

Päivi Salonen Ismo Malinen
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1  Johdanto

Valtioneuvosto teki 5.3.2003 periaatepäätöksen (1/660/2003), jonka mukaan Suomen me-
rimuseon uudelleen sijoittamisen aiheuttamat kustannukset otetaan lisäyksenä huomioon
opetusministeriön määrärahakehyksessä. Tältä pohjalta opetusministeriö teki 1.4.2003 Suo-
men merimuseon sijoittamista koskevan päätöksen. Opetusministeriön päätöksellä Suomen
merimuseon toiminnan pääosa on tarkoitus sijoittaa Kotkaan rakennettavaan uudisrakennuk-
seen, jonka laajuus on enintään 6400 m². Uudisrakennushankkeen rakennuttajana toimii esi-
tyksensä mukaisesti Kotkan kaupunki. Päätöksen mukaisesti Kotkan kaupunki käynnistää
hankesuunnittelun ja Museovirasto laatii Suomen merimuseon siirtosuunnitelman. Lisäksi
tulee selvittää, onko joidenkin Suomen merimuseon toimintojen jääminen Helsinkiin perus-
teltua.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon uudelleen sijoittami-
sesta aiheutuvat seuraavat menot:

• uudisrakennuksen vuokra 1 000 000 euroa vuosi

• varustaminen 2 900 000 euroa kertainvestointina

• 11 uutta virkaa 315 000 euroa vuodessa

• toimintamenot 615 000 euroa vuodessa

• Lounais-Suomen toimipiste 55 000 euroa vuodessa

• Lounais-Suomen toimipisteen näyttely 70 000 euroa kertainvestointina

• siirtokustannukset 100 000 euroa kertainvestointina

Kustannukset sisältävät yhteensä 12 virkaa mukaan lukien Lounais-Suomen toimipisteeseen
palkattava tutkija.

Periaatepäätöksen mukaisesti mainitut menot otetaan lisäyksenä huomioon opetusminis-
teriön määrärahakehyksessä. Menot rahoitetaan budjettivaroista Museoviraston toimintamen-
omomentilta (29.90.24.) ja varustamisen osalta kaluston hankinta -momentilta (29.90.70.)
valtion vuosien 2003-2007 talousarvioista. Henkilöstö- ja toimintamenoresursseja lisätään vä-
hitellen vuodesta 2003 alkaen.

Valtioneuvosto edellyttää lisäksi, että Kotkan kaupunki tekee ratkaisut hankkeen tarvit-
semista investoinneista ennen uusia tiloja koskevan vuokrasopimuksen käsittelyä valtioneu-
voston raha-asiain valiokunnassa.
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Opetusministeriön sijoituspäätöksessä todettiin lisäksi, että opetusministeriö asettaa työ-
ryhmän laatimaan Suomen merimuseon siirtosuunnitelman ottaen huomioon Lounais-Suo-
men toimipisteen perustamisen. Työryhmän tehtävänä olisi lisäksi selvittää ne tehtävät, joiden
jääminen Helsinkiin on perusteltua.
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2  Suomen merimuseo

Merimuseon toiminta

Suomen merimuseo on yksi Suomen kansallismuseon alaisista museoista, jonka toiminta pe-
rustuu Museovirastosta annettuun lakiin (31/1972), asetukseen Museovirastosta (119/1992)
ja muinaismuistolakiin (295/1963) sekä niihin tehtyihin muutoksiin.

Museon tehtävänä on Suomen merenkulun historian tallentaminen ja tiedon välittämi-
nen. Tämän tehtävän mukaisesti merimuseo kerää ja tallentaa Suomen merenkulkuun ja ve-
neilyyn liittyvää esineistöä, kuvia, arkistoaineistoa ja kirjallisuutta. Museon kokoelmissa on
noin 15 000 esinettä, tuhansia merikarttoja ja laivapiirustuksia, noin 30 000 valokuvaa sekä
laaja merihistoriallinen kirjasto.

Suomen merimuseo välittää tietoa Suomen merenkulusta ja sen historiasta muun muas-
sa julkaisuin ja näyttelyin. Näyttelyitä järjestetään Suomen merimuseon lisäksi muualla Suo-
messa sekä kiertonäyttelyinä ulkomailla. Museo julkaisee joka toinen vuosi ilmestyvää Nau-
tica Fennica -vuosikirjaa.

Merimuseo vastaa muinaismuistolain alaisesta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä; sen suo-
jelusta, hoidosta ja tutkimuksesta. Tähän liittyen vettyneen materiaalin keskuskonservointi-
laitos sijaitsee Suomen merimuseon yhteydessä.

Merimuseon nykyiset toimitilat

Suomen merimuseo on toiminut vuodesta 1972 Helsingin Hylkysaaressa, jonka omistaa
Museovirasto. Museon päärakennuksena toimii vuonna 1910 valmistunut Helsingin entinen
luotsikasarmi. Päärakennuksessa ovat vuonna 1981 yleisölle avattu perusnäyttely, vaihtuvien
näyttelyiden tila, kirjasto, arkistot, toimistotilat sekä osa esinevarastoista. Yhteensä pääraken-
nuksen pinta-ala on 1.624 m². Rakennus on peruskorjattu ja muutettu museokäyttöön 1960-
luvulla.

Hylkysaaressa on museon päärakennuksen lisäksi kaksi kylmää venehallia, kylmiä esine-
varastoja sekä konservointilaboratorio, kaksi asuinrakennusta ja telakka-alue. Toinen venehal-
leista ja kylmät varastotilat ovat 1900-luvun alun rakennuksia, mutta toinen venehalleista on
1980-luvulta. Museon uudempi, 500 neliön konservointilaboratorio on valmistunut 1987.
Hylkysaaren rakennusten pinta-ala on yhteensä 3 211 m².

Merimuseon esineitä on varastoituna Hylkysaaren varastojen lisäksi Museoviraston Ori-
mattilan keskusvarastossa, jossa niille ei ole alkujaan varattu omaa tilaa.
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Museon nykyiset henkilökunta-
ja toimintaresurssit

Suomen merimuseossa on tällä hetkellä vakinaista henkilökuntaa kahdeksan; yli-intendentti,
kolme tutkijaa, suunnittelija, konservaattori, työmestari ja toimistosihteeri (liite 1). Lisäksi
Museoviraston kiinteistöyksikön alaisuuteen kuuluvan huoltomiehen toimipaikkana on Hyl-
kysaari. Vuoden 2003 lopussa Suomen merimuseossa työskentelee kolme pidempiaikaista,
mutta määräaikaista työntekijää. Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee myös mu-
seon tiloissa.

Museoviraston uuden työjärjestyksen (1.7.2003) mukaisesti Suomen merimuseon nykyi-
set virat jaetaan 1.1.2004 lähtien Kansallismuseon alaisuudessa säilyvän Suomen merimuse-
on sekä Museoviraston kulttuuriympäristö-tulosalueeseen kuuluvan arkeologian osaston alai-
suuteen perustettavan meriarkeologian yksikön kesken. Vedenalainen kulttuuriperintö on
kuulunut kulttuuriympäristö-tulosalueeseen vuodesta 1995 lähtien, mutta sen budjetointi ja
henkilökunta on hoidettu Suomen merimuseon yhteydessä. Uusi työjärjestys selkiyttää hen-
kilökunnan ja budjetoinnin aseman. Meriarkeologian yksikköön siirtyvät nykyisistä viroista
vedenalaisesta arkeologiasta vastaava tutkija sekä työmestari. Määräaikaisista viroista kaksi tut-
kijaa siirtyy myös meriarkeologian yksikköön. Näiden virkojen rahoitus on järjestetty vuo-
den 2004 loppuun asti. Määräaikainen toimistosihteeri toimii vuoden 2004 alusta molem-
pien yksiköiden alaisuudessa.

Suomen merimuseossa työskentelee tämän mukaisesti nykyistä henkilökuntaa vuoden
2004 alussa kuusi virkamiestä sekä määräaikainen toimistosihteeri 50 %:sti. Meriarkeologi-
an yksikössä on vastaavasti kaksi pysyvää virkaa.

Kesäisin museon ollessa yleisölle auki Suomen merimuseossa on töissä kolme opas-varti-
jaa. Lisäksi museo työllistää satunnaisesti siviilipalvelusmiehiä, korkeakoulu- ja muita työhar-
joittelijoita sekä erilaisia projektityöntekijöitä.
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3  Suomen merimuseon
siirron toteutus

Rakennusaikataulu

Suomen merimuseon tilat näyttelyineen ovat Kotkan kaupungin hanketyöryhmän tavoiteai-
kataulun (liite 2) mukaisesti valmiita 21.5.2008, jolloin ne avataan yleisölle. Aikataulun mu-
kaisesti Suomen merimuseon ja muiden rakennuskompleksiin tulevien tilojen tilaohjelman
pitää olla valmis 27.2.2004. Arkkitehtikilpailun pohjaksi vaadittava näyttelysuunnittelu pi-
tää olla valmiina riittävällä tarkkuudella 15.3.2004.

Vuokratiloja koskeva sitova esisopimus tulee hyväksyä 1.4.2004 mennessä (ennen arkki-
tehtikilpailun käynnistymistä). Lopullinen tilojen vuokrausta koskeva sopimus tulee hyväk-
syä vuoden 2006 aikana siten, että valtion talousarvioon vuodelle 2007 voidaan sisällyttää tar-
vittavat määrärahat.

Kotkan kaupunki on jo käynnistänyt alueen liikenne- ja kaavasuunnittelun sekä valmis-
tautumisen arkkitehtikilpailuun. Arkkitehtikilpailu järjestetään 1.4.2004 - 30.9.2004 ja Kot-
kan kaupunki palkkaa sitä varten näyttelysihteerin sekä varaa budjettiinsa rahat kilpailun pal-
kintoja varten. Ensimmäinen palkinto on 80 000, toinen 60 000 ja kolmas palkinto 40 000
euroa. Lisäksi lunastukseen varataan 20 000 euroa. Arkkitehtikilpailutyöryhmään tulee edus-
tus myös Suomen merimuseosta ja Museovirastosta. Suomen merimuseon edustajan tehtä-
vänä on huomioida kilpailutyöt erityisesti museon toiminnan kannalta. Kilpailutyöryhmän
on tarkoitus valita arkkitehti syksyllä 2004.

Rakennussuunnittelun ja urakkalaskennan jälkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tou-
kokuussa 2006, jolloin rakennus olisi valmis kesäkuussa 2007. Näin näyttelyiden pystytyk-
seen ja tilojen yleiseen varustamiseen varattaisiin hieman alle vuosi.

Suomen merimuseo avattaisiin tavoiteaikataulun mukaisesti 21.5.2008 yhdessä Kymen-
laakson maakuntamuseon kanssa. Mahdollisimman suuren julkisuusarvon saamiseksi tarkka
aikataulu tulee miettiä lähempänä rakennuksen todellista valmistumisajankohtaa. Samoin on
hyvä selvittää se, saavutetaanko museoiden eriaikaisella avaamisella suurempi julkisuus kuin
avaamalla molempien museoiden näyttelyt ja muu yleisötoiminta samana päivänä.
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Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelusta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta museon-
johtajan (entinen yli-intendentin virka) johdolla. Merimuseon nykyisen henkilökunnan lisäksi
suunnitteluun osallistuvat vuosina 2004 ja 2005 palkattavat uudet tutkijat. Suomen merimu-
seon avautuessa Kotkassa sillä tulee olla uudet tilat ja resurssit huomioivat näyttely- ja koko-
elmapolitiikka. Myös museopedagogiikan suuntaviivat ja museon markkinointistrategia on
laadittava hyvissä ajoin ennen museon toiminnan käynnistymistä. Myös näyttelyiden ja toi-
minnan suunnittelussa pyritään hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia Kymenlaakson maa-
kuntamuseon kanssa.

Uusien näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat vakituisen henkilökunnan lisäksi
määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista. Perusnäyttelyyn tuleva esineistö on käytävä läpi,
joten tätä tarkoitusta varten palkataan määräaikainen konservaattori. Vaikka uusien näyttelyi-
den ulkoasun suunnittelusta vastaa ensisijaisesti Suomen merimuseon suunnittelija, on käy-
tettävä myös ulkopuolista näyttelyarkkitehtia ja ääni- sekä valaistussuunnittelijaa ja varattava
tähän tarvittavat resurssit.

Näyttelyiden suunnittelussa keskitytään uusien, vuonna 2008 avattavien perusnäyttelyi-
den suunnitteluun. Vaihtuvien teemanäyttelyiden osalta on tarkoituksenmukaisinta aloittaa
toiminta tuottamalla näyttely ulkomailta tai suunnitella ensimmäinen teemanäyttely vasta
perusnäyttelyiden avauduttua.

Suomen merimuseon perusnäyttelyt Helsingin Hylkysaaressa on tarkoitus sulkea lopul-
lisesti vuoden 2005 alusta. Näin henkilökunta pystyy keskittymään parhaalla mahdollisella
tavalla uusien näyttelyiden ja toiminnan suunnitteluun. Nykyisen perusnäyttelyn sulkeutumi-
nen ei tarkoita kuitenkaan kaiken muun toiminnan keskeyttämistä, vaan museo jatkaa perus-
tehtäviensä toteuttamista muun muassa tallennuksen osalta edelleen.

Jo alkuvaiheessa on panostettava uusien museoiden markkinointiin ja tiedottamiseen nii-
den toiminnoista. Lisäksi Suomen merimuseon on luotava hyvissä ajoin hyvät suhteet alueen
merellisiin toimijoihin sekä pyrittävä säilyttämään nykyinen yhteistyö- ja tukijaverkostonsa.
Museon toiminnan tulee perustua museon tavoitteet ja resurssit huomioiviin tutkimus-, tal-
lennus- ja näyttelystrategioihin.

Suomen merimuseo tulee jatkossakin tuottamaan suuren osan vaihtuvista näyttelyistään
itse, jolloin ne perustuvat museon tutkimus- ja dokumentointihankkeisiin.

Perusnäyttelyn osalta tulee valmistautua sen uusimiseen joko osittain tai kokonaan vii-
meistään kymmenen vuoden kuluttua avaamisesta. Näyttelytekniikan osalta uusimistarve on
todennäköisesti ajankohtainen jo huomattavasti aikaisemmin. Tämä tulee huomioida muse-
on tulevissa toimintamäärärahoissa.

Uuden henkilökunnan palkkaaminen

Suomen merimuseossa on 1.1.2004 alkaen kuusi nykyistä vakituista virkaa; yli-intendentti,
kaksi tutkijaa, suunnittelija, vedenalaisen esineistön konservaattori sekä toimistosihteeri. Li-
säksi määräaikainen toimistosihteeri käyttää 50 % työajastaan Suomen merimuseon työtehtäviin.

Vuonna 2004 Suomen merimuseoon palkataan kaksi tutkijaa, konservaattori ja työmes-
tari. Tutkijan tehtävänä tulee olemaan museon merihistoriallisten arkistokokoelmien kartut-
taminen ja hoito. Toisen tutkijan tehtävinä ovat museopedagogiikkaan liittyvät tehtävät sekä
museon tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaaminen. Molemmat tutkijat osallistuvat uusien
näyttelyiden suunnitteluun.
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Uuden konservaattorin tehtävänä tulee olemaan Suomen merimuseon esineistön konser-
vointi ja ennalta ehkäisevä konservointi. Lisäksi konservaattori osallistuu näyttelyiden suun-
nitteluun ja rakentamiseen. Työmestarin tehtäviin kuuluu Suomen merimuseon venekokoel-
man sekä museolaivojen kunnosta vastaaminen ja näyttelyiden rakentamiseen liittyvät tehtä-
vät.

Vuonna 2005 merimuseoon palkataan tutkija vastaamaan näyttelytoiminnasta sekä työ-
mestari, jonka tehtävänä tulee olemaan näyttelyiden rakentaminen, pystytys ja huolto. Vuonna
2008 palkataan toimistosihteeri sekä kaksi museokassaa.

Merimuseon avautuessa Kotkassa vuonna 2008 vakituista henkilökuntaa tulee olemaan
kaksitoista henkeä; museonjohtaja, viisi tutkijaa, suunnittelija, konservaattori, kaksi työmes-
taria ja kaksi toimistosihteeriä.

Vuonna 2008 palkattavan toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu lipunmyynnissä avusta-
minen virka-aikana. Tämä vaikuttaa palkattavien museokassojen työajan pituuteen ja kestoon.
Museokassojen palkkamenot otetaan Suomen merimuseon toimintamenoista. Näiden lisäk-
si museoon palkataan tarvittaessa muuta määräaikaista henkilökuntaa. Opastukset tullaan
hoitamaan freelance-oppaiden avulla. Vahtimestari- ja vartiointitehtävät sekä siivous on tar-
koitus hoitaa ulkopuolisina ostopalveluina. Myös kahvila-ravintolaan on tarkoitus hankkia
ulkopuolinen yrittäjä.

Suomen merimuseon nykyinen vettyneen esineistön konservaattorin virka tulee sijaitse-
maan jatkossakin vettyneen esineistön konservointilaitoksessa, joka sijaitsee meriarkeologisen
yksikön yhteydessä. Hallinnollisesti virka kuuluu Suomen kansallismuseon konservointilai-
toksen alaisuuteen.

Kotkaan siirtyvien Suomen merimuseon nykyisten vakituisten virkojen hoitaminen on
ratkaistava vuoden 2006 loppuun mennessä. Museon johtajana toimivan yli-intendentin vi-
ran osalta ratkaisu on kuitenkin tehtävä sopivana ajankohtana. Siirron tässä vaiheessa nykyi-
nen yli-intendentti ei ole valmis siirtymään Kotkaan, joten hänen mahdollisuutensa siirtyä
meriarkeologisen yksikön johtoon tulee selvittää. Nykyisten Museoviraston virkamiesten uu-
delleensijoittuminen pitää ratkaista vuoteen 2008 mennessä niiltä osin kuin he eivät ole jo ai-
kaisemmin sijoittuneet muihin tehtäviin Museovirastossa.

Oheisessa taulukossa on esitetty Suomen merimuseon virat ja niiden perustaminen sekä
sijoittuminen:

Virka uusi/vanha perustamis- Sijoittuminen

vuosi 2008

museonjohtaja vanha Kotka

tutkija vanha Kotka

tutkija vanha Kotka

suunnittelija vanha Kotka

konservaattori vanha Helsinki

toimistosihteeri vanha Kotka

tutkija uusi 2004 Kotka

tutkija uusi 2004 Kotka

konservaattori uusi 2004 Kotka

työmestari uusi 2004 Kotka

tutkija uusi 2005 Kotka

työmestari uusi 2006 Kotka

toimistosihteeri uusi 2008 Kotka
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Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 5.3.2003 (dnro 1/660/2003) mukaisesti Suomen meri-
museon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kulut ovat Kotkaan siirtymisen osalta seuraavat:

- uudisrakennuksen vuokra 1 000 000 euroa vuosi

- varustaminen 2 900 000 euroa kertainvestointina

- 11 uutta virkaa 315 000 euroa vuodessa

- toimintamenot 615 000 euroa vuodessa

- siirtokustannukset 100 000 euroa kertainvestointina

Suomen merimuseon budjetti vuodelle 2003 oli 499 216 euroa, joista toimintamenojen
osuus oli 92 600 euroa. Tästä summasta museotoimintaan oli 34 750 euroa, meriarkeologi-
aan 43 650 euroa, konservointiin 6700 euroa ja yhteisiin toimintoihin 7500 euroa. Suomen
merimuseon henkilöstön palkkamenot nousevat portaittain niin, että vuonna 2008 palkka-
menot ovat yhteensä 551 217 euroa. Myös toimintamääräraha lisääntyy vuosittain niin, että
vuonna 2008 museon toimintamääräraha on 441 536 euroa. Palkkamenot on laskettu vuo-
den 2003 palkkatason mukaan (liite 1).

Suomen merimuseon palkka- ja toimintamenot vuosittain:

2004 2005 2006 2007 2008

Palkkamenot 418 960 454 080 481 705 481 705 551 217

Toimintamääräraha 53 000 103 000 203 000 353 000 441 536

Yhteensä 471 960 557 080 684 705 834 705 992 753

Vuoden 2003 lisäbudjetin 150 000 euroa on tarkoitus käyttää näyttelyiden ja kokoelmien
saamiseksi siirto/muuttokuntoon palkkaamalla muun muassa määräaikainen konservaattori ja
apulaistutkija. Rahaa on tarkoitus käyttää myös esineistön ja muun näyttelysuunnitelmaan
kuuluvaan materiaalin hankkimiseen ja suunnitteluun.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varustamiseen mainittu summa, 2 900 000 euroa,
käytetään kertainvestointina vuosien 2007 ja 2008 aikana.

Siirtokustannuksiin varattu 100 000 euroa käytetään samoin vuosien 2007 ja 2008 aika-
na.

Sekä palkka- että toimintamenojen osalta on huomioitava, että laskelmat on tehty peri-
aatepäätöksen laatimisajankohdan kustannustason mukaisesti. Määrärahojen lopullisessa mi-
toituksessa on siten otettava huomioon indeksi- ja muut pakolliset korotukset.
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4  Suomen merimuseo
Kotkassa

Museon tilat

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseon toiminnan pääosa sijoitetaan
Kotkaan rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka laajuus on enintään 6400 m². Suomen
merimuseon tilat tulevat Kotkan Kantasatamaan rakennettavaan museokeskus-rakennus-
kompleksiin, johon tulee myös Kymenlaakson maakuntamuseon, Kotkan kaupungin ja Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulun Merikirjaston tiloja. Kotkan kaupunki voi lisäksi sijoit-
taa museokeskuksen yhteyteen muita, kokonaisuuteen soveltuvia tiloja.

Suomen merimuseon tilaohjelman (liite 3) mukaisesti Suomen merimuseon ja Kymen-
laakson maakuntamuseon yhteisiä tiloja on 2 945 m², joista Suomen merimuseon osuus on
1 080 m². Museokeskukseen tulee lisäksi Kotkan kaupungin omistama 500 m² auditorio,
jota sekä Suomen merimuseo että Kymenlaakson maakuntamuseo vuokraavat erikseen teh-
tävän sopimuksen mukaisesti. Yhteisten tilojen yhteyteen tulee myös Kotkan Merikirjaston
tiloja 350 m².

Tämänhetkisen tilaohjelman mukaisesti Suomen merimuseon uudisrakennukseen tulevi-
en tilojen yhteispinta-ala on 5 660 m². Tilaohjelmaan sisältyy 1150 m² museon esinevaras-
toja, jotka tulevat uudisrakennukseen. Tästä alasta 750 m² on varattu museon yhteyteen tu-
levalle venekokoelmien varastolle, jota voidaan helposti pitää yleisölle avoimena ja joka kyt-
keytyy luontevasti näyttelytilojen yhteydessä olevaan venekunnostustilaan. Tilaohjelmaan si-
sältyy myös varaus alueellisen meriarkeologin toimipisteeksi. Tähän on varattu 155 m².
Muualle Kotkan alueelle sijoittuvat 550 m² esinevarastot mukaan lukien Suomen merimu-
seon Kotkaan tulevien tilojen yhteispinta-ala on 6 210 m².

Tilaohjelman ulkopuolisina tiloina Suomen merimuseolle varataan laituritilaa museora-
kennuksen välittömästä läheisyydestä museolaivoille sekä mahdollisille uiville museoveneille.
Ulkoalueelle varataan yhteistä tilaa Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa mahdollisille ulos
sijoitettaville museoesineille sekä tila ulkona järjestettäville työnäytöksille. Yhteisenä ulkoti-
lana varataan alue myös lasten leikkipaikkaa ja parkkipaikkoja varten.
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Suomen merimuseon toimintojen
siirtyminen Kotkaan

Alustavan rakennusaikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat ovat valmiina 1.8.2007.
Tämän jälkeen Kotkaan siirtyvät Hylkysaaresta esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilo-
jen varustus. Suomen merimuseon henkilökunta aloittaa pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa
syksyllä 2007.

Osa toiminnoista ja henkilökunnasta voi siirtyä Kotkaan tilapäisiin tiloihin jo aikaisem-
min rakennusvaiheen aikana. Kotkan kaupunki on lupautunut avustamaan väliaikaisten tilo-
jen hankkimisessa.

Aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon nykyisen henkilökunnan, joka ei ole halu-
kas muuttamaan Kotkaan, asema pitää ratkaista viimeistään vuoden 2006 loppuun mennes-
sä. Heidän tilalleen palkataan uudet henkilöt ja nykyiselle henkilökunnalle osoitetaan uusi vir-
ka Museoviraston organisaatiossa Helsingissä.

Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon uudisrakennuksen vuok-
rakustannukset ovat n.1 000 000 euroa vuodessa. Museovirasto valmistelee Kotkan kaupun-
gin kanssa ennen rakennuttamisen aloitusta uusia vuokratiloja koskevan esisopimuksen, jos-
sa vuokra määritellään tarkemmin. Vuokran määrässä huomioidaan Kotkan kaupungin raken-
nushanketta varten mahdollisesti saama EU-tuki pääomakuluja pienentävänä tekijänä. Vuok-
ratiloja koskeva esisopimus tulee käsitellä valtioneuvostossa ennen sen hyväksymistä.

Vuokramenoissa tulee ottaa huomioon indeksi- ja muut korotukset, jotta vuokratason
kohoaminen ei tulevaisuudessa pienennä ratkaisevasti Suomen merimuseon toimintamäärä-
rahaa.

Yhteistyö Kymenlaakson
maakuntamuseon kanssa

Museoiden tulee toiminnassaan pyrkiä hyvään yhteistyöhön. Yhteistyön käytännön muotoja
voivat tilojen osittaisen yhteiskäytön ohella olla museoiden ainakin osittainen yhteismarkki-
nointi, tiedotus, yhteiset yleisötapahtumat ja museopedagogiikka. Suomen merimuseo ja
Kymenlaakson maakuntamuseo ovat kuitenkin jatkossakin itsenäisiä, korkean profiilin omaa-
via museoita, jotka sopivat toimintojensa järjestämisestä ja yhteistyömuodoista rakennussuun-
nittelun aikataulun edellyttämällä tavalla. Yhteistyön järjestämisestä ja yhteistyömuodoista
tulee keskustella jo rakennussuunnittelun käynnistyessä ja laatia tarvittaessa kirjalliset sopi-
mukset.

Molemmilla museoilla on omat teemanäyttelyiden tilat, jotka ovat tarvittaessa yhdistet-
tävissä yhdeksi suureksi näyttelytilaksi suuria vaihtuvia näyttelyitä varten. Museoiden tulee ti-
lan sujuvan käytön takaamiseksi huomioida pitkän tähtäimen näyttelyohjelmat toiminta-
suunnitelmissaan.

Uudisrakennukseen tulee museoiden yhteinen sisääntuloaula sekä yhteinen lipunmyynti-
piste.

Museokauppa ja museon yhteyteen tuleva kahvila-ravintola toimivat museoiden yhteisissä
tiloissa. Museokaupan myynti voitaisiin hoitaa joko lipunmyyjien toimesta tai vaihtoehtoi-
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sesti museokaupan pito voidaan antaa ulkopuoliselle yrittäjälle. Tällöin museokauppaan tu-
levan yrittäjän kanssa tulee tehdä kaikkien edut huomioiva sopimus.

Molempien museoiden mukaisesti kahvila-ravintolaan on tarkoitus hankkia ulkopuolinen
yrittäjä, jolloin yritys maksaa tiloista sopimuksen mukaista vuokraa. Vuokratulot jaetaan Suo-
men merimuseon ja Kymenlaakson maakuntamuseon kesken. Järjestely takaa sen, että mo-
lemmilla museoilla on päätäntävaltaa tilan käytön ja yrittäjän valinnan suhteen.

Rakennuskompleksiin sijoittuu sekä Suomen merimuseon, Kymenlaakson maakuntamu-
seon että Kotkan Merikirjaston kirjastotilat. Asiakaslähtöisyyden vuoksi tilat sijoitetaan toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen tila on kuitenkin erotettavissa omana yksikkönään.
Tilojen avoinnapidosta ja lainaustoiminnan hoitamisesta tulee sopia em. laitosten kesken hy-
vissä ajoin.
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5  Meriarkeologia ja
vettyneen materiaalin
konservointi

Meriarkeologian yksikön toiminta
ja vettyneen materiaalin
konservointilaitos

Työryhmän tuli tehdä esitys niiden Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksien järjestämi-
sestä, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.

Meriarkeologista toimintaa määrittää muinaismuistolaki sekä Museovirastosta annetut lait
ja asetukset sekä niihin tehdyt muutokset. Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu, tutkimus
ja hoito ovat kuuluneet Museoviraston tehtäviin vuodesta 1968 lähtien ensin meriarkeologi-
an toimiston ja vuodesta 1972 Merihistorian toimiston ja vuodesta 1992 Suomen merimu-
seon yhteydessä.

Museoviraston organisaatio jaettiin vuonna 1995 kolmen päätulosalueen kesken. Näitä
päätulosalueita ovat museotoimen kehittäminen, kulttuuriympäristö sekä museot ja näytte-
lyt. Päätulosalueiden mukaisessa jaossa vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävät kuuluvat kult-
tuuriympäristö -päätulosalueeseen, johon kuuluvat myös arkeologian ja rakennushistorian
osastot. Tosin vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta yksikön talous- ja henkilöstöasiat on hoi-
dettu museot ja näyttelyt -tulosalueen (Suomen kansallismuseon) yhteydessä.

 Kesäkuussa 2003 hyväksytty Museoviraston uusi työjärjestys selkiyttää tilannetta ja sijoit-
taa vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoidon myös henkilöstön ja talousasioiden osalta
kulttuuriympäristö -päätulosalueeseen arkeologian osaston yhteyteen, johon perustettiin me-
riarkeologian yksikkö. Uudessa työjärjestyksessä Museovirastolle kuuluvat kulttuuriperintö -
päätulosalueen viranomaistehtävät kuuluvat siten samaan kokonaisuuteen.

Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy uudistuksen jälkeenkin Suomen merimuseon
yhteydessä.

Työryhmä pyysi Museoviraston esitystä vedenalaisen kulttuuriperinnön hoitoon, tutki-
mukseen ja suojeluun sekä vettyneen materiaalin konservointiin liittyvien tehtävien hoitami-
sesta. Museovirasto esittää, että vedenalaisen kulttuuriperinnön hoitoon, tutkimukseen ja suo-
jeluun sekä vettyneen materiaalin konservointiin liittyvät tehtävät hoidetaan edelleen Helsin-
gissä Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.
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1.1.2004 lähtien meriarkeologian yksikkö kuuluu Museoviraston työjärjestyksen mukai-
sesti arkeologian osaston alaisuuteen. Vettyneen materiaalin konservointilaitos kuuluu jatkos-
sakin Suomen kansallismuseon alaisuuteen samoin kuin Museoviraston muukin konservoin-
titoiminta.

Meriarkeologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservoinnin tulee sijaita mahdolli-
simman lähellä toisiaan sujuvan toiminnan takaamiseksi. Helsingissä olevat tilat takaavat par-
haat edellytykset toiminnalle ja sen kehittämiselle.

Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee tällä hetkellä Suomen merimuseossa,
mutta sihteeri ei kuulu Suomen merimuseon alaisuuteen. Suomen merimuseon museotoi-
mintojen muuttaessa Kotkaan perinnelaivarekisterin sihteerin työpisteelle luontevin sijainti-
paikka on edelleen Helsingissä. Noin puolet kaikista perinnelaivarekisteriin kuuluvista aluk-
sista pitää kotipaikkanaan Helsinkiä ja Viaporin telakka on maamme tärkein perinnelaivojen
korjaustelakka. Perinnelaivarekisterin sihteerin kiinteä yhteistyö Viaporin telakan kanssa on
tärkeää.

Hylkysaaren käyttö

Meriarkeologian toiminnot ja vettyneen materiaalin konservointilaitos sijaitsevat Hylkysaares-
sa, joka on rakennuksineen Museoviraston omistuksessa. Suomen merimuseon käytössä ovat
saaren kaikki rakennukset kahta asuinrakennusta lukuun ottamatta. Sekä Villa Ida että enti-
nen luotsien sauna- ja pesutuparakennus ovat vuokrattuina asunnoiksi.

Vettyneen materiaalin konservointilaitos sijaitsee tällä hetkellä Hylkysaaressa vuonna 1987
valmistuneissa 500 m² tiloissa, jotka täyttävät konservointilaboratorion tarpeet hyvin. Myös
meriarkeologiselle toiminnalle Hylkysaari tarjoaa sijaintinsa ja tilojensa osalta hyvät edellytyk-
set.

Tällä hetkellä meriarkeologian työ- ja toimistotiloja sijaitsee museon päärakennuksen,
konservointilaitoksen ja ns. vanhan laboratorion yhteydessä. Lisäksi meriarkeologien käyttä-
mä venekalusto on sijoitettu Hylkysaaren telakka-alueelle.

Meriarkeologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservointilaitoksen tehtävien hoito
Hylkysaaressa ei estä saaren myymistä myöhemmin tarvittaessa kokonaan, jos em. toimin-
noille löytyy luonteva sijoituspaikka muualta Helsingissä.

Mikäli Hylkysaari kiinteistöineen tullaan myymään tilojen vapauduttua Suomen meri-
museon käytöstä, tulee em. toiminnoille löytyä muualta luonteva sijoituspaikka. Meriarke-
ologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservointilaitoksen tilatarve tulee siinä tapauksessa
huomioida Museoviraston tilaohjelmassa.

Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyessä Kotkaan vuoteen 2008 mennessä jää-
vät Hylkysaaren luotsikasarmin näyttely- ja varastotilat sekä osa toimistotiloista tyhjiksi. Siir-
tyminen tapahtuu vaiheittain Kotkan rakennushankkeen aikataulun mukaisesti. Tyhjiksi jää-
viin tiloihin on mahdollista sijoittaa joko Museoviraston muita toimintoja tai niitä voidaan
vuokrata tai myydä ulkopuolisille.
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Hylkysaaren kustannukset

Hylkysaaren kiinteistökustannukset olivat vuonna 2002 105 868 euroa, johon sisältyy satun-
naisia vikakorjauskustannuksia 35 000 euroa. Summat jakautuvat seuraavasti:

• Kiinteistökulut 37 195

• Ylläpitokulut 33 673

• Vikakorjaukset 35 000

• Yhteensä 105 868 euroa

Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyminen pois Hylkysaaresta pienentää todennä-
köisesti kiinteistökuluja jonkin verran muun muassa siivouskulujen osalta. Hylkysaaren kiin-
teistökulut eivät tule rasittamaan varsinaisen Suomen merimuseon kustannuksia. Hylkysaa-
ren kiinteistökustannuksista vastaa Museoviraston kiinteistöyksikkö.

Museovirasto saa Hylkysaaresta tuloja kahden työsuhdeasunnon vuokrina.
Hylkysaaren arvoksi rakennuksineen on arvioitu 3 360 000 euroa vuonna 2000.

Meriarkeologian henkilö-
ja toimintaresurssit

Arkeologian osastoon kuuluvaan meriarkeologian yksikköön siirtyy 1.1.2004 lähtien Suomen
merimuseosta tutkijan ja työmestarin virat. Yksikköön kuuluu myös kaksi määräaikaista tut-
kijaa. Lisäksi määräaikainen toimistosihteeri käyttää 50 % työajastaan meriarkeologian yksi-
kön työtehtäviin. Vuonna 2004 puolet toimistosihteerin palkkakuluista maksetaan puolet
EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman rahoituksen avulla.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja opetusministeriön sijoittamista koskeneen päätök-
sen mukaan Suomen merimuseoon perustetaan yksitoista uutta virkaa toiminnan kehittämis-
tä koskeneiden Suomen merimuseon suunnitelmien mukaisesti. Siten on perusteltua, että työ-
järjestyksen uudistamisesta johtuvista organisaatiomuutoksista huolimatta uusien virkojen si-
joittamisen osalta perustana pidetään periaatepäätöksen aikaista toiminnallista kokonaisuut-
ta. Näin osa uusista viroista perustetaan meriarkeologian yksikköön. Myös toimintamenojen
lisäyksistä osa kohdennetaan meriarkeologiaan.

Vuonna 2005 meriarkeologian yksikköön on tarkoitus perustaa kolme uutta virkaa: yli-
intendentti, tutkija ja toimistosihteeri. Vuonna 2006 perustetaan tutkijan virka. Palkkamenot
sekä toimintamäärärahat lisääntyvät portaittain niin, että vuonna 2006 menot ovat yhteensä
463 207 euroa. Palkkamenot on laskettu vuoden 2003 palkkatason mukaan.

Vuonna 2006 meriarkeologian yksikössä on tämän mukaisesti seitsemän vakituista virkaa
sekä kaksi määräaikaista, jos näiden virkojen rahoitus on jatkunut vuoden 2004 jälkeen. Ra-
hoituksen järjestyessä määräaikaiset virat on tarkoitus vakinaistaa. Virkojen sijoituspaikka on
Helsinki. Yksi tutkija sijoitetaan kuitenkin Kotkaan alueelliseksi meriarkeologiksi.
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Meriarkeologian yksikön palkka- ja toimintamenot vuosittain:

2004 2005 2006 2007 2008

Palkkamenot 150 509 255 596 290 716

Toimintamääräraha 53 491 104 491 172 491

Yhteensä 204 000 360 087 463 207

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittu Lounais-Suomen toimipisteen tutkijan virka
perustetaan mainitun yhdentoista viran lisäksi. Virka perustetaan meriarkeologian yksikköön
Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologin virkana. Viran kustannukset ovat vuoden 2003
palkkatason mukaisesti 35 120 euroa vuodessa.

Oheisessa taulukossa on esitetty meriarkeologian yksikön virat ja niiden perustaminen
sekä sijoittuminen:

virka uusi/vanha perustaminen sijoittuminen

tutkija vanha Helsinki

työmestari vanha Helsinki

yli-intendentti uusi 2005 Helsinki

tutkija uusi 2005 Helsinki

toimistosihteeri uusi 2005 Helsinki

tutkija uusi 2006 Kotka

tutkija uusi 2006/2007 Turku
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6  Lounais-Suomen
toimipisteen perustaminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimi-
pisteeseen sijoitetaan tutkija ja noin 500 m² näyttelytila. Työryhmä on kuullut Forum Ma-
rinumin sekä Turun kaupungin edustajien mielipidettä asiasta.

Työryhmälle 13.11.2003 jättämässään esityksessä Forum Marinum ja Turun kaupunki
esittävät, että Suomen merimuseon näyttelytila sijoittuisi ns. Kruununmakasiinin vintille. Tila
olisi käytettävissä vuonna 2007 edellyttäen myös opetusministeriön osallistumista rahoituk-
seen. Näyttelyn tulisi olla perusnäyttelyluonteinen ja esim. erityisesti koululaisille suunnattu.
Avoinna- ja ylläpidosta voisi vastata Forum Marinum yhdessä sovittavalla tavalla. Myös tut-
kija voisi sijoittua Forum Marinumin yhteyteen.

Näyttelytila

Suomen merimuseon henkilökunta tutustui Lounais-Suomen toimipisteeksi tarjottuun näyt-
telytilaan 28.11.2003. Työryhmälle jättämässään esityksessä Suomen merimuseon henkilö-
kunta totesi muun muassa, että tila on vaikeasti sovellettavissa esinenäyttelytilaksi. Myös esi-
neistön kuljetuksen ja yleisön kulun kannalta tila on hankala.

Kruunumakasiinin vinttitila ei täytä ilman suuria muutoksia näyttelytilalle asetettuja tur-
vallisuus- ja esteettömyyskriteereitä. Tämän mukaisesti olisi toivottavaa, että Forum Marinum
voisi osoittaa vaihtoehtoisesti paremmin soveltuvan tilan Suomen merimuseon Lounais-Suo-
men näyttelytilaksi.

Aikataulu

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon siirron pitäisi olla val-
miina vuoden 2007 loppuun mennessä. Rahoitusaikataulun viivästymisen vuoksi Kotkan
uudisrakennus Suomen merimuseon näyttelyineen ja toimintoineen avautuu yleisölle touko-
kuussa 2008. Viivytys vaikuttaa myös Lounais-Suomen toimipisteen suunnittelun ja raken-
tamisen aikatauluihin.



26

Turun kaupungin ja Forum Marinumin esityksenä on Suomen merimuseon Lounais-
Suomen toimipisteen näyttelyiden avaaminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna
2007.

Näyttelyiden suunnittelu

Suomen merimuseon Turkuun tuleva ensimmäinen näyttely on perusnäyttelyluonteinen.
Näyttelyn ajallinen kesto tulee olemaan noin kymmenen vuotta. Tämän jälkeen tilaan voi-
daan pystyttää uusittu perusnäyttelyluonteinen näyttely tai vaihtoehtoisesti tila voi olla Suo-
men merimuseon vaihtuvien näyttelyiden ensimmäinen esittelypiste.

Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa, jon-
ka tarkoitus on tuoda lisäarvoa koko Suomen merimuseolle. Näyttelyiden sisällöstä, suunnit-
telusta ja rakentamisesta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta, mutta rakentamisessa
voidaan tarvittaessa käyttää Forum Marinumin henkilökuntaa apuna. Tavoitteena on toimi-
va Suomen merimuseo -kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa.

Suomen merimuseon resurssit ja eri aikataulut huomioiden Lounais-Suomen toimipisteen
näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa on kolme vaihtoehtoa.

a) Pilottinäyttely

Ainoa tapa toteuttaa Lounais-Suomen toimipisteen näyttely nopeassa aikataulussa on näytte-
lyn suunnittelu ja rakentaminen pilottinäyttelynä. Tällöin näyttelyn sisältö perustuisi Suomen
merimuseon jo olemassa olevaan materiaaliin ja tukeutuisi Kotkan näyttelysuunnitelmaan.
Näyttelyn avulla testattaisiin Kotkaan tulevia näyttelyteknisiä ratkaisuja.

b) Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen

yhtä aikaa Kotkan näyttelyn kanssa

Turun näyttelytila valmistuu tämän hetkisen aikataulun mukaisesti 2007. Jos Suomen meri-
museon näyttely halutaan avata tuolloin, vaatii se näyttelyn suunnittelua ja rakentamista yhtä
aikaa Kotkan näyttelyn kanssa. Kahden suuren näyttelyhankkeen suunnittelu ja rakentaminen
ei ole mahdollista ilman merkittävää lisäpanostusta henkilö- ja määräraharesursseihin ilman
että näyttelyiden taso kärsii.

c) Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen

Kotkan näyttelyn jälkeen

Turun kaupungin ja Forum Marinumin toiveena on opetuksellisten näkökohtien painottami-
nen näyttelyssä. Opetuksellisten näkökohtien välittämisessä käytettäisiin muun muassa mo-
dernia näyttelytekniikkaa.

Turun näyttelyn rakentamiseen varattu 70 000 euroa suhteutettuna näyttelytilan kokoon
ja sille asetettuihin odotuksiin on varsin pieni. Kotkaan tulevien ratkaisujen ja hankintojen
soveltaminen Turkuun mahdollistaa huomattavasti suuremman liikkumavaran.

Turun näyttelypisteen suunnittelu olisi mahdollista aloittaa jo alkuvuodesta 2008 ja ava-
ta heti vuoden 2009 alusta. Tällä ratkaisulla on mahdollista saavuttaa molempien näyttelyi-
den korkea taso sekä niiden toimiminen hyvänä kokonaisuutena.

Suomen merimuseon resurssit sekä Kruunumakasiinin ylimmän kerroksen tilan asettamat
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rajoitukset huomioiden sinne tulevien näyttelyiden suunnittelu Kotkan näyttelyiden jälkeen
on paras vaihtoehto.

Tutkijan sijoittuminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun. Forum
Marinumin esityksessä tutkija sijoittuisi Forum Marinumin tiloihin.

Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteen tutkija kuuluu Museoviraston kult-
tuuriympäristö-tulosalueen arkeologian osaston alaiseen meriarkeologian yksikköön ja toimii
Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Alueelliselle meriarkeologille kuuluvien tehtä-
vien hoitamisen kannalta luontevimmat yhteistyökumppanit Turussa ovat muut Museoviras-
ton kulttuuriympäristö-tulosalueen työntekijät.

Alueellisen meriarkeologin työpiste sopisi työn sisällön puolesta parhaiten Turun maakun-
tamuseon yhteydessä Kalastajankadulla sijaitsevien arkeologian osaston hoitoyksikön työtilo-
jen yhteyteen. Turun maakuntamuseon suunnitelmissa on rakennuttaa lisätilaa, jolloin alueel-
lisen meriarkeologin työtilat olisi mahdollista huomioida suunnittelussa.

Museoviraston rakennushistorian osaston restaurointiyksikön tutkijan työtilat sijaitsevat
Museoviraston omissa tiloissa Turun linnassa. Meriarkeologi voisi sijoittua näihin tiloihin eikä
siitä aiheutuisi Museovirastolle vuokrakustannuksia. Museovirastolla on lisäksi varastotilaa
Turun linnan lähellä olevissa rakennuksissa.

Meriarkeologian yksikön uusien virkojen kokonaisuuden kannalta Turkuun sijoitettava
virka perustettaisiin vuonna 2006 tai 2007.

Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteen
kuluihin varataan 55 000 euroa vuodessa. Tämä kattaa sekä näyttelytilan että alueellisen me-
riarkeologin työtilojen vuokran. Lisäksi näyttelyn rakentamiseen varataan 70 000 euroa ker-
tainvestointina.

Meriarkeologin viran kustannukset ovat vuoden 2003 palkkatason mukaan 35 120 eu-
roa vuodessa.

Pilottinäyttelyä varten näyttelytilan pitäisi olla käytettävissä vuoden 2006 alusta. Jos näyt-
tely rakennetaan vasta Kotkan näyttelyiden valmistuttua, niin tila tulee olla Suomen merimu-
seon käytössä vuonna 2008. Vuokranmaksu näyttelytilasta ja näyttelyn rakentamiseen varat-
tu summa alkaisi siten joko vuodesta 2006 tai 2008. Ratkaisu näyttelytilasta ja näyttelyn to-
teuttamisaikataulusta on tehtävä kevään 2004 aikana.

Näyttelytilan vuokrassa tulee huomioida tilan kunnostukseen opetusministeriön kautta
mahdollisesti tuleva avustus.

Lounais-Suomen näyttelypiste on osa Suomen merimuseota, joka toimii yhteistyössä Fo-
rum Marinumin kanssa. Lipunmyynnin järjestämisestä, pääsymaksujen perimisestä ja tulout-
tamisesta tulee sopia Forum Marinumin ja Suomen merimuseon kesken.

Vuokrassa ja Suomen merimuseolle tuloutettavien pääsylipputulojen osuudessa tulee huo-
mioida vastikkeellisuus. Jos Forum Marinum vastaa kiinteistökustannusten lisäksi Suomen
merimuseon näyttelytilojen vartioinnista, avoinnapidosta, opastuksesta ja siivouksesta, niin
tämä huomioidaan joko korkeampana vuokrana tai pienentämällä Suomen merimuseolle tu-
loutettavien pääsylipputulojen osuutta.
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7  Työryhmän esitykset

Työryhmä esittää seuraavassa suunnitelman Suomen merimuseon siirtämiseksi Kotkaan sekä
suunnitelman toteuttamisaikataulun, vaihtoehdot Lounais-Suomen toimipisteen perustami-
seksi sekä esityksen Helsinkiin jäävistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista.

Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan

Tilaohjelma (liite 3)

• Uudisrakennukseen tulee Suomen merimuseon tiloja yhteensä 5 660 m² (mukaan

lukien osuus yhteistiloista). Lisäksi muualle Kotkaan sijoitetaan Suomen merimuseon

esinevarastoja 550 m². Yhteensä Suomen merimuseon käytössä on 6 210 m².

• Lopullinen tilaohjelma tullaan laatimaan Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.

Aikataulu (liite 2)

• Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina 1.8.2007. Tämän jälkeen Kotkaan

siirtyvät Hylkysaaresta esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus.

• Suomen merimuseon henkilökunta aloittaa pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa

syksyllä 2007.

• Tilat ovat tavoiteaikataulun mukaisesti avattavissa yleisölle 21.5.2008.

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

• Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelusta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta

museonjohtajan johdolla.

• Uusien näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen sekä esineistön läpikäyminen

vaativat myös määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista.

Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa

• Suomen merimuseo ja Kymenlaakson maakuntamuseo ovat jatkossakin itsenäisiä,

korkean profiilin omaavia museoita.

• Museoiden tulee toiminnassaan pyrkiä hyvään, asiakkaat huomioivaan ja toimintojen

kannalta järkevään taloudelliseen yhteistyöhön.
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Henkilöstö (liite 1)

• Suomen merimuseon avautuessa Kotkassa vuonna 2008 vakituista henkilökuntaa

tulee olemaan kaksitoista henkeä; museonjohtaja, viisi tutkijaa, suunnittelija,

konservaattori, kaksi työmestaria ja kaksi toimistosihteeriä.

• Osa museoon liittyvistä toiminnoista on tarkoitus hoitaa ulkopuolisina ostopalveluina,

joten museon työllistävä vaikutus on edellä mainittua suurempi.

• Suomen merimuseon nykyisen henkilökunnan, joka ei ole halukas muuttamaan

Kotkaan, asema pitää ratkaista viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä. Heidän

tilalleen palkataan uudet henkilöt ja nykyiselle henkilökunnalle osoitetaan uusi

virka Museoviraston organisaatiossa Helsingissä.

Kustannukset (liite 1)

• Vuonna 2008 palkkamenot ovat yhteensä 551 217 euroa vuoden 2003

palkkatason mukaan laskettuna.

• Vuonna 2008 museon toimintamääräraha on 441 536 euroa.

• Varustamiskustannukset 2 900 000 euroa käytetään kertainvestointina

vuosien 2007 ja 2008 aikana.

• Siirtokustannuksiin varattu 100 000 euroa käytetään samoin vuosien 2007 ja

2008 aikana.

• Kaikki kustannukset on laskettu valtioneuvoston periaatepäätöksen laatimisajankohdan

kustannustason mukaisesti, joten määrärahojen mitoituksessa on huomioitava indeksi-

ym. pakolliset korotukset.

Lounais-Suomen toimipisteen perustaminen

Näyttelytila

• Suomen merimuseon Lounais-Suomen noin 500 m² pysyvä näyttelypiste

perustetaan Forum Marinumin yhteyteen.

• Tarjottu Kruunumakasiinin vinttitila ei täytä ilman suuria muutoksia näyttelytilalle

asetettuja turvallisuus- ja esteettömyyskriteereitä. Olisi toivottavaa, että Forum Mainum

voisi osoittaa vaihtoehtoisesti paremmin soveltuvan tilan Suomen merimuseon Lounais-

Suomen näyttelytilaksi.

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

• Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa.

• Näyttelyiden sisällöstä, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Suomen merimuseon

henkilökunta.

• Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo -kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö

Forum Marinumin kanssa.

• Näyttely toteutetaan joko pilottinäyttelynä vuoden 2006 aikana tai Kotkan näyttelyiden

rakentamisen jälkeen vuonna 2008. Jälkimmäinen ratkaisu mahdollistaisi näyttelyiden

suunnittelun kokonaisuutena.

Tutkijan sijoittuminen

• Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi Suomen merimuseon uusi tutkijan

virka sijoitetaan Turkuun.

• Virka perustetaan Museoviraston arkeologian osaston alaiseen meriarkeologian
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yksikköön ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina.

• Alueellinen meriarkeologi olisi mahdollista sijoittaa Turun linnan yhteydessä sijaitsevaan

Museoviraston tilaan.

• Meriarkeologian yksikön uusien virkojen kokonaisuuden kannalta Turkuun sijoitettava

virka tulisi perustaa vuonna 2006 tai 2007.

Helsingissä hoidettavat tehtäväkokonaisuudet

Meriarkeologian yksikön perustaminen

• Kesäkuussa 2003 hyväksytyn Museoviraston uuden työjärjestyksen mukaan

meriarkeologinen toiminta sijoitetaan Museoviraston arkeologian osastoon perustetta-

vaan meriarkeologian yksikköön.

• Samalla selkiytyy myös vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoito, koska uuden

järjestelyn myötä tehtävät hoidetaan myös henkilöstön ja talouden osalta Museoviraston

kulttuuriympäristö -päätulosalueen yhteydessä, johon tehtävät kokonaisuudessaan

liittyvät ja johon meriarkeologian yksikkö on jatkuvassa yhteydessä mm.

viranomaistoimintojen osalta.

Toimintojen sijoittuminen

• Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen Helsingissä on työryhmän mukaan

perusteltua siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit.

• Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy uudistuksen jälkeenkin Suomen merimuseon

yhteydessä.

• Vettyneen esineistön konservaattorin virka tulee sijaitsemaan jatkossakin

Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä.

• Vettyneen materiaalin konservointia varten on Helsingissä olemassa asianmukaiset ja

nykyaikaiset tilat.

• Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee tällä hetkellä Suomen merimuseossa,

mutta sihteeri ei kuulu Suomen merimuseon alaisuuteen. Suomen merimuseon

museotoimintojen muuttaessa Kotkaan perinnelaivarekisterin sihteerin työpisteelle

luontevin sijaintipaikka on edelleen Helsingissä.

Henkilöstö- ja toimintaresurssit

• Osa Suomen merimuseon henkilökunta- ja toimintaresurssien lisäyksistä kohdennetaan

meriarkeologian yksikköön alkuperäisen Suomen merimuseon toiminnan

kehittämissuunnitelman mukaisesti.

• Vuosina 2005 ja 2006 yksikköön perustetaan neljä uutta virkaa.

• Vuonna 2006 palkkamenot ja toimintamääräraha on yhteensä 463 207 euroa vuoden

2003 palkkatason mukaan laskettuna.

• Vuonna 2006 meriarkeologian yksikössä on seitsemän vakituista virkaa (mukaan lukien

Kotkan ja Turun alueelliset meriarkeologit) sekä määräaikaista henkilökuntaa.
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8  Jatkotoimenpiteet

Työryhmän muistioon on koottu hankkeen osapuolten yhteisesti sopimat suuntaviivat jatko-
työskentelyn pohjaksi. Tarvittaessa osapuolet voidaan kutsua tarkentaviin jatkoneuvottelui-
hin. Työryhmän työn päättyessä hanke etenee seuraavasti:

Uudisrakennushanke

• Tilaohjelman viimeistely tapahtuu Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.

• Kotkan kaupunki vastaa arkkitehtikilpailun järjestämisestä. Palkintolautakunnassa

ovat edustettuina myös opetusministeriö ja Museovirasto/Suomen merimuseo.

• Kotkan kaupunki vastaa rakennushankkeen rahoitusjärjestelyistä.

• Tilojen vuokraamista koskeva sitova esisopimus on laadittava 1.4.2004 mennessä.

Ennen kuin Museovirasto voidaan valtuuttaa allekirjoittamaan esisopimus, on asia

käsiteltävä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

• Lopullinen vuokrasopimus Kotkan kaupungin ja Museoviraston välillä laaditaan

vuoden 2006 aikana.

Henkilöstö- ja toimintaresurssit

• Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen aiheuttamat kustannukset otetaan

huomioon lisäyksenä opetusministeriön määrärahakehyksessä valtioneuvoston

periaatepäätöksen mukaisesti.

• Museovirasto valmistelee opetusministeriölle tarvittavat esitykset valtion talousarviota

varten.

• Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon kustannustason muutokset.

Toiminnan ja näyttelyiden suunnittelu

• Suomen merimuseo ja meriarkeologian yksikkö laativat uudet, päivitetyt toiminnan

kehittämissuunnitelmat sisältäen myös tulevan näyttelytoiminnan molemmilla

paikkakunnilla.

Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa

• Museot sopivat jatkossa keskenään yhteistyön muodoista ja tavoista, joista laaditaan

tarvittaessa kirjalliset sopimukset.

• Tilojen osalta yhteistyöstä sovitaan Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.
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LLLLLounais-ounais-ounais-ounais-ounais-Suomen toimipisteen perustaminenSuomen toimipisteen perustaminenSuomen toimipisteen perustaminenSuomen toimipisteen perustaminenSuomen toimipisteen perustaminen

• Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin kanssa Lounais-

Suomen toimipisteen toteuttamisen osalta.

• Ratkaisu näyttelytilasta ja toteuttamisaikataulusta on tehtävä kevään 2004 aikana.
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MUSEOKESKUS / Suomen merimuseo - Kymenlaakson maakuntamuseo                                     Liite 3 
 
 TILAOHJELMA  
     
YHTEISET TILAT  
 
A. ASIAKASPALVELUTILAT  2430 m²    
   
1.Vaihtuvat näyttelyt 
 Näyttelysali   250 (SMM) 
 Näyttelysali   250 (KMM) 
 YHTEENSÄ  500 m²,  (SMM: 250 ; KMM: 250) 
 
2.Ulkonäyttelytila 
 Uivat alukset: kiinteä ja kelluva laituri (SMM, KMM) 
 Katettu ulkonäyttelytila, esineistöä ja toimintaa, esim. työnäytökset (SMM, KMM) 
 Lasten leikkipaikka (SMM, KMM) 
 Museoveturi ja tavaravaunu (KMM) 
 Satamanosturit 3 kpl (KMM) 

 Meripäivien tarvitsema ulkotila (KMM)  
  

3. Sisääntulotilat ja palvelut 
   
 Aulatilat   200 

 Vaatesäilytys   70 
 Lipunmyynti ja neuvonta  10  
 Vahtimestari / oppaat  15 
 Toimistotila   20  
 Museokauppa  50 
 Museokaupan varasto  50 
 Kahvila / Ravintola   150 
 Kahvila / Ravintolan keittiö 50 
 Ravintolan henk.kunnan puku-, pesu- 
 ja wc-tila    20 
 Ensiapuhuone   10 
 Yleisö wc:t    50  
 YHTEENSÄ  695 m²  (SMM: 347,5 ; KMM: 347,5) 
 
4. Opetus-, opinto- ja kokoustilat     
   

Auditorio 400 hengelle  500 (Kotkan kaupunki) 
Opetustila/ryhmätyöskentelytila  160 (SMM 80, KMM 80) 
Kirjasto    575 (SMM 125, KMM 100, 350 KyAm.kk) 
YHTEENSÄ  1235 m² (SMM: 205, KMM:180, Kotkan 
kaupunki 500, KyAm.kk. 350)  

 
  

2. HENKILÖKUNNAN  TILAT   265 m²    
   
 



1. Lastaustila 
 Tilaa tuleville/lähteville näyttelyille 50  

 Tilaa purkaa/pakata näyttelypakkauksia 50 
 YHTEENSÄ  100 m² (SMM 50, KMM: 50) 

 
2.Esinehuolto 

Karanteenitila  20 (SMM 10, KMM 10)   
Pakastustila    20 
YHTEENSÄ  40 m² (SMM: 20, KMM: 20) 
 

3. Näyttelyrakennus- ja verstastilat    
Puutyöverstas  100 

 Metallipaja   25 
YHTEENSÄ  125 m² (SMM: 62,5, KMM: 62,5 m²) 

 
 
3. MUUT TILAT   250 m² + ? 

      
 
1. Henkilökunnan sos.tilat 

Sosiaalitilat (suihkut, wc, pukuhuoneet) 40 
YHTEENSÄ  40 (SMM: 20, KMM: 20)  

  
 

2. Kiinteistön toiminta     
 Siivouskeskus    30 
 Siivouskomerot    10 
 Kiinteistöhuollon valvonta    30 
 (Säätölaitteet) 
 Kiinteistöhuollon työvälineet   20 
 Kiinteistön varasto    20 
 Jätevarasto     10 
 Ongelmajätevarasto    10 

 
Autotallit       60 (SMM) 
     20  (KMM) 

 
 (Väestönsuoja     ?) 
 (Ilmastointikonehuone     ?)  
 
                  YHTEENSÄ    210 m² + ?, (SMM: 125, KMM: 85) 
 
 
Suomen merimuseon ja Kymenlaakson maakuntamuseon yhteiset tilat yhteensä 2945 m², 
josta 
 
 

- Suomen merimuseo   1080 m² 
- Kymenlaakson maakuntamuseo  1015 
- Kotkan kaupunki     500 



- Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
merikirjasto      350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUOMEN MERIMUSEON TILAT:   4580 m² 
 
A.  ASIAKASPALVELUTILAT 

 
1. Näyttelytilat 

     2235 m² 
     Perusnäyttelyt (sis. venenäyttelyt)  2100 
 Työnäytöstila  135  
 Vaihtuvat näyttelyt,  Ks. Yhteiset tilat 
 Ulkonäyttelytila, Ks. Yhteiset tilat 
 
2. Sisääntulotilat ja palvelut 
    Ks. Yhteiset tilat 
 
3. Opetus-, opinto- ja kokoustilat 
    Ks. Yhteiset tilat 
 
  
 
B. HENKILÖKUNNAN TILAT      
 
1. Henkilökunnan työhuoneet    280 m²  
    

Yli-intendentti    25  
Toimistosihteeri (laskentavast.)   15 
Toimistosihteeri (museotilit.)   15 
Tutkija (esinekokoelmat)    15 
Tutkija (näyttelyt)    15 
Tutkija (arkistokokoelmat)    15 
Tutkija (valokuvakokoelmat)   15 
Tutkija     15 
Museolehtori     15 
Suunnittelija (näyttelyt, graaf.mat.)   20 
Kokoushuone    45 
Postitus, monistus    15 
Varasto     15 
Projektitutkijoiden huone    25 
Merimuseon tuki ry    15 

 



 
2. Työtilat     865 m² 
 
1. Lastaustila 
Ks. Yhteiset tilat 
 
2. Esinehuolto    50 m² 
 Karanteeni ja Pakastustila 

Ks. Yhteiset tilat    
Luettelointi- ja pakkaustila, 
pakkausainevarasto   50 

 
3. Näyttelynrakennus- ja verstastilat     295 m² 
 Puutyöverstas ja metallipaja 
 Ks. Yhteiset tilat 
   Näyttelytarvikevarasto    135  
 Näyttelyiden kokoaminen    75 
   Raaka-ainevarasto    40   

Venepuusepän ja työmestarien 
työhuoneet 3 x 15    45 

 
4. Arkistot     110 m² 

Virka-arkisto     10 
Arkistot (valokuva- ja merihist.  
arkisto)   100 

 
5. Valokuvaamo    30 

Valokuvausstudio   20  
Pimiö   10 

 
 

6. Konservointitilat       225 m² 
 Esinekonservointi  150 
  Konservaattorit 3 kpl 3x15   45 
 Kemikaalivarasto   10 

Työkalu- ja tarvikevarasto   20 
 

     
7. Alueellisen meriarkeologian toimipiste  155 m²       

Työvene- ja kalustovarasto    75  
   Polttoaine-, öljy-, kaasu- ja  
 kalustovarasto (kylmä)    20  
   Sukelluslaitevarasto     10  
   Työvälinevarasto     10  
   Sukelluspukujen huolto       
 -pesutila 5, kuivatus 5    10 
 Tutkija     15 

Työmestari     15   
 
  



C. ESINEVARASTOT        1150 m² 
 
 Kuivassa säilytettävät esineet 200 
 Tasaisessa RH:ssa säilytettävät  
 esineet   200 
   Venevarastot (museon yhteydessä 

ns. varastonäyttelynä)  750  
 
     
 
D. MUUT TILAT        50 m² 
 
1. Henkilökunnan sos.tilat    
 Wc-tilat       20 
 Kahvio     30 
 
 
 
 
 
ESINEVARASTOT     550 m² 
Eivät sijaitse museorakennuksen yhteydessä.     
 
Tekstiilivarasto  100  

Vaatimukset: ilmastointi.  
Esinevarasto  200 

Kuivassa säilytettävät esineet. Vaatimukset: ilmastointi. 
Esinevarasto  200 

Tasaisessa RH:ssa säilytettävät esineet. Vaatimukset: ilmastointi. 
Pakkaus- ja työtila 50   
 
 
SUOMEN MERIMUSEON TILAOHJELMA:   
Suomen merimuseo 4580  
Yhteiset tilat (osuus) 1080 
Varasto                        550 (sijainti esim. Langinkoskella Kotkassa) 
Yhteensä                    6210 m²  
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