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Henkilökunta on ollut mukana laatimassa Satakunnan museoiden yhteistä kokoelmaohjelmaa, joka
valmistui vuonna 2021. Ohjelmat toimivat rinnakkaisina dokumentteina, eikä tässä kokoelmaohjelmassa käsitellä maakunnalliseen ohjelmaan kirjattuja asioita yksityiskohtaisesti.
KOKOELMATOIMINTAA OHJAAVAT LAIT, SÄÄNNÖT JA OHJEET
Lönnströmin taidemuseo sr:n toimintaperiaatteet on määritelty säätiön säännöissä. Toimintaa
säätelevät teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin testamentti, säätiön säädekirja sekä Lönnströmin
museoiden toimintasääntö. Toimintaa ohjaavat lisäksi valtionosuutta saavia museoita koskevat lait
(Museolaki 314/2019 sekä Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2019 myöhempine
muutoksineen) sekä kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in Museotyön eettiset säännöt. Muut
toimintaan vaikuttavat lait ja asetukset on tarkemmin listattu maakunnallisessa kokoelmaohjelmassa.
MUSEON KOKOELMAORGANISAATIO JA -RESURSSIT
Museon koko henkilökunta osallistuu kokoelmatyöhön ja sen kehittämiseen oman työnkuvansa
mukaisesti. Museonjohtaja vastaa Lönnströmin taidemuseon toiminnasta. Hän tekee säätiön hallitukselle esityksen uusista taidehankinnoista. Hankinnat toteutuvat hallituksen päätöksen mukaisesti. Amanuenssi (taidemuseo) vastaa kokoelmien hoidosta ja ylläpidosta museaalisten periaatteiden mukaisesti. Amanuenssi (kotimuseo) vastaa arkistoista ja kotimuseon kokoelmaan ja kodissa
vietettyyn elämään liittyvästä tietoudesta. Tarkemmat vastuualueet on määritelty henkilökunnan
toimenkuvissa.

Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo. Kuva Niclas Warius
Näkymä Juhlasalista kohti Kapteenin huonetta. Kuva Niclas Warius

1. JOHDANTO
Lönnströmin taidemuseo sr (vuoteen 2020 asti Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö sr, jäljempänä
säätiö) on perustettu vuonna 1987 teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin (1895–1986) testamentin
mukaisesti edistämään kuvataidetta. Säätiö ylläpitää Teresia Lönnströmin testamentissaan lahjoittamaa vuonna 1988 avattua Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseota (jäljempänä kotimuseo).
Vuonna 1993 säätiö avasi yleisölle perustamansa Lönnströmin taidemuseon (jäljempänä taidemuseo), joka on vuodesta 2015 lähtien toiminut seinättömänä museona.
Kuvataiteen edistämisen ja museotoiminnan lisäksi säätiön ja sen kokoelmien tarkoitus on välittää
yleisölle Lönnströmien tarinaa ja kertoa kotiin liittyvien henkilöiden sekä Lönnström-yhtiöiden
historiasta ja merkityksestä. Museon visio on olla arvostettu edelläkävijä ajassa, tilassa ja kohtaamisissa. Sen arvoja ovat rohkeus, avoimuus ja ainutlaatuisuus.
Kokoelmaohjelma on tarkoitettu käytettäväksi säätiön kokoelmien hallinnoinnin työvälineenä.
Säätiön ensimmäinen kokoelmapoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2006 ja sitä on päivitetty
vuosina 2009 sekä 2014. Ohjelma määrittelee kokoelman luonteen sekä toimintatavat kokoelman
parissa. Kokoelmaohjelma ohjaa kokoelmien kartuttamista, säilyttämistä ja hoitamista. Se määrittää kokoelman esillä pitämistä ja saavutettavuutta suhteessa yleisöön, teosten lainaustoimintaa
sekä muuta kokoelmatyötä. Säätiön hallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 28.9.2020.
Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään viiden vuoden välein.
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Kotimuseon kokoelma muodostuu Teresia ja Rafael Lönnströmin kodin, nykyisen kotimuseon,
irtaimistosta, joka on hankittu vuoteen 1986 mennessä. Kokoelmaan kuuluvat kodin huonekalut,
tekstiilit, valaisimet sekä koriste-esineet. Kokoelmaan kuuluu noin 1 300 esinettä. Huonekalut ovat
pääosin 1900-luvun tyylihuonekaluja. Koriste-esineisiin kuuluu paljon 1900-luvun posliinia ja lasia.
Posliiniesineet ovat pääosin tanskalaisia ja keskieurooppalaisia, designlasiesineet kotimaisia ja
italialaisia. Kotimuseon kokoelma ei kartu ja esineet säilytetään Teresia Lönnströmin testamentin
mukaisesti kotimuseossa niiden alkuperäisillä paikoillaan.
LÖNNSTRÖM-KOKOELMA
Lönnström-kokoelma pitää sisällään museon ensimmäisen museomestari Raimo Rosvallin (s. 1944)
keräämiä Lönnström-yhtiöiden (1929–1984) tuotteita ja muita yhtiöiden toimintaan liittyviä esineitä, dokumentteja, valokuvia ja arkistoaineistoa.
Lönnström-yhtiöiden tuotanto ulottuu 1930-luvun sotatarviketuotannosta sotavuosien jälkeiseen
siviilituotantoon. Lönnström-kokoelma sisältää ammuksia, sytyttimiä, saniteettiarmatuureja
(vesihanoja), putkistovarusteita (venttiilejä ja termostaatteja), alumiinituotteita, teollisuusketjuja,
pienoismalleja sekä partateriä. Lönnström-kokoelma on luetteloitu vuonna 2003 ja siihen kuuluu
noin 300 esinettä. Säätiön hallitus päätti vuonna 2015, että kokoelmaa ei toistaiseksi kartuteta.
Lönnström-kokoelma ei ole pysyvästi esillä.
Lönnström-kokoelmaan on pysyvästi deponoitu tai lahjoitettu noin 200 esinettä. Rauman museon
kokoelmista on pysyvästi deponoitu Lönnström-yhtiöiden tuotteita vuonna 2008. Lisäksi Rauman
museo lahjoitti vuonna 2013 Lönnström-yhtiöiden työturvallisuuteen liittyvää esineistöä. Työturvallisuusesineistö on varastoitu, mutta ei luetteloitu.
Arabian Hovi-astiasto ja tsekkiläiset Moserin kristallilasit ruokasalin pääsiäiskattauksessa vuonna 2018.
Kuva Raija Heikola
Sekoitinhanoja 1960-luvulta Ammus-näyttelyssä. Kuva Pasi Mäkinen

2. LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEO SR:N MUSEO JA KOKOELMAT
KOKOELMAJAKO ENNEN JA NYT
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotiin liittyvät kokoelmat on määrätty perustettavan museon kokoelmiksi Teresia Lönnströmin testamentilla. Aiemmissa kokoelmapoliittisissa ohjelmissa säätiön
kokoelmiksi on määritelty kotimuseon esinekokoelma, Lönnström-kokoelma sekä taidekokoelma.
Säätiön hallitus linjasi vuonna 2015, että kokoelman käsitettä laajennetaan kokonaisvaltaisemmaksi. Näin ollen kotimuseon irtaimiston lisäksi kokoelma käsittää myös rakennuksen ja sitä ympäröivän pihan. Museo tallettaa lisäksi aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tietoa kodissa vietetystä
elämästä sekä taideprojekteista kertynyttä aineistoa. Koska Lönnströmin taidemuseon toimintakonsepti vaikuttaa taidekokoelman kartuntapolitiikkaan, käsitellään tässä ohjelmassa myös siihen
liittyviä kysymyksiä.
KOTIMUSEON KOKOELMA
Teresia ja Rafael Lönnström (1892–1943) rakennuttivat nykyisin kotimuseona toimivan rakennuksen edustuskodikseen Lönnström-yhtiöiden tehdasalueen läheisyyteen. Jermo Laosmaan (1911–
1962) suunnittelema rakennus (Syväraumankatu 41, Rauma) valmistui vuonna 1942. Pariskunnan
lisäksi talossa asui Teresian sisarentytär Else Bech (1911–1988). Rafael Lönnströmin varhaisen
kuoleman jälkeen Teresia Lönnström ja Else Bech asuivat talossa kahdestaan kuolemaansa saakka.
Vuonna 1982 rakennuksen yhteyteen valmistui lisäsiipi taidekokoelman uudemmalle osalle. Rakennusta ympäröi 1,5 hehtaarin piha, joka rajoittuu pohjoisreunaltaan vuonna 1982 Rauman kaupungille lahjoitettuun Rafu ja Teresia Lönnströmin puistoon.
5

SEINÄTÖN MUSEO
Lönnströmin taidemuseo toteuttaa näyttelytoimintaa seinättömänä museona. Kuvataiteilijat voivat
lähettää avoimen haun kautta ehdotuksia, joista säätiön hallituksen nimeämä työryhmä valitsee
toteutettavan nykytaideprojektin. Säätiö toimii projektin rahoittajana, kuvataiteilija vastaa taiteellisesta sisällöstä ja Lönnströmin taidemuseo toimii projektin johtajana. Projektille etsitään yhteistyössä sopiva esittämisympäristö ja toteutustapa kulloisenkin projektin vaatimusten mukaisesti.
Teoksen, omistajuuden tai toteutustavan rajat ovat olleet toteutuneissa projekteissa häilyviä. Projektien dokumentointi ja aineiston tallettaminen ovat erityisen tärkeässä roolissa projektien vaihtuvan ja tilapäisen luonteen lisäksi.
KODISSA VIETETTY ELÄMÄ
Fyysisten objektien lisäksi säätiö määrittelee arvokkaaksi aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisen. Tietoa kodissa vietetystä elämästä on tallennettu haastatteluin sekä valokuvien ja muun
aineiston muodossa. Kotimuseon piha ja rakennus sekä Teresia Lönnströmin asut ja asusteet
mielletään osaksi museon kokoelmaa fragmentteina kodissa vietetystä elämästä. Pihamaalla kasvaa
samoja kasveja kuin Teresia Lönnströmin aikana ja puutarhasta on tehty suunnitelmia 1940-luvun
lopulla, 1965, 1980-luvulla, 1992 ja 2005 sekä kasvikartoitus 2015. Fyysisiä tallenteita ja digitaalisia
aineistoja säilytetään museon arkistossa.

Elin Danielson-Gambogi (1861–1919), Antignano, 1900-luvun alkupuoli, öljy kankaalle. Kuva Saara Salmi

TAIDEKOKOELMA
Lönnströmin taidemuseo toimi vuosina 1993–2015 Raumalla säätiön omistamassa kiinteistössä
(Valtakatu 7, Rauma) järjestäen vaihtuvia näyttelyitä. Säätiö myi kiinteistön keväällä 2015. Vuodesta 2015 alkaen Lönnströmin taidemuseo on toiminut seinättömänä museona.
Lönnströmin taidemuseon taidekokoelman pääosa muodostuu 1800–2000-lukujen kotimaisesta
maalaustaiteesta. Taidekokoelman vanhin osa, ulkomaisten taiteilijoiden teokset 1800-luvulta, on
peräisin Teresia ja Rafael Lönnströmin lapsuudenkodeista. Kodin sisustukseksi hankittiin vanhempaa, lähinnä suomalaista maalaustaidetta taidekauppiailta ja huutokaupoista.
Kokoelman uudempi osa sisältää suomalaista ja kansainvälistä kuvataidetta 1980-luvulta lähtien.
Teresia Lönnström aloitti kokoelman tietoisen kartuttamisen 1980-luvun alussa. Neuvonantajana
taidehankinnoissa toimi hänen ystävänsä taidekriitikko, taidehistorioitsija Eila Pajastie (1918–1994,
vuoteen 1942 Paischeff). Teoksia hankittiin helsinkiläisistä gallerioista ja taiteilijoiden työhuoneilta,
erityisesti naistaiteilijoilta. Toinen painopistealue oli Rauman ja lähialueen taiteilijoiden teokset.
Lisäksi Rauman taidemuseon Biennale Balticum -näyttelyistä hankittiin Itämeren alueen taiteilijoiden grafiikkaa.      
Kokoelma on syntynyt vähitellen ja ulottuu ajallisesti 1860-luvulta tähän päivään. Taidekokoelmaan
kuuluu n. 350 teosta ja se karttuu säätiön hallituksen linjausten mukaisesti. Säätiö on toimintansa
ajan kartuttanut kokoelmaa Teresia Lönnströmin testamentin hengessä 167 taideteoksella, joista
60 on lahjoituksia.
Taidekokoelman kartunta voidaan jakaa neljään vaiheeseen: Teresia Lönnströmin taidehankinnat
vuoteen 1986 saakka, Lönnströmin taidemuseo sr:n (Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön) taidehankinnat 1987–1992, Lönnströmin taidemuseon aikaiset taidehankinnat 1993–2015 ja Lönnströmin taidemuseon toiminta seinättömänä museona vuodesta 2015 alkaen.
Taideteoskokoelman lisäksi säätiöllä on hallussaan deponointikokoelmana Oras Oy:n omistuksessa
olevia Lönnström-yhtiöiden perustajien muotokuvia ja valokuvia. Deponointikokoelma on varastoituna ja se on luetteloituna ilman tunnusta ja numerointia.
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Flatlands-nyktaideprojektin esitys Raumalla Posellissa 8.9.2018. Kuva Diego Casiraghi

4. KOKOELMIEN HALLINTA
TAIDEKOKOELMAN KARTUNNAN PÄÄPERIAATTEISTA
Teresia ja Rafael Lönnströmin kodin taidekokoelman keskiössä on Suomen kuvataiteen ns. kultakausi. Aikanaan kodin sisustukseen hankitussa kokoelmassa naistaiteilijoiden teokset tulevat poikkeuksellisen voimakkaasti esiin poiketen aikakauden miesvaltaisuudesta. Teresia Lönnström hankki
myös myöhemmin aktiivisina taideteosten ostokausina, 1970- ja erityisesti 1980-luvuilla merkittävän määrän teoksia juuri aikansa naistaiteilijoilta. Nämä Teresia Lönnströmin perintöä noudattavat linjavedot ovat taidekokoelman kartuntapolitiikan ydin. Uushankinnat kohdistuvat Teresia
Lönnströmin hankintapäätösten tavoin ensisijaisesti aikalaistaiteeseen ja erityisesti naistaiteilijoiden teoksiin.

Teresia Lönnströmin 60-vuotispäivät vuonna 1955 kotimuseon Juhlasalissa.

			

3. LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEO SR:N ARKISTOT
LÖNNSTRÖM-YHTIÖIDEN ARKISTO
Lönnström-yhtiöiden arkisto muodostuu yhtiöiden toimintaan liittyvästä asiakirja- ja valokuvaarkistosta.
TERESIA LÖNNSTRÖMIN ARKISTO
Teresia Lönnströmin henkilökohtainen asiakirja- ja valokuva-arkisto muodostuu Teresia Lönnströmin säilyttämästä asiakirja- ja valokuva-aineistosta. Asiakirja-arkisto sisältää muun muassa kodin
talouteen ja omaisuuteen, Teresia Lönnströmin Suomen Kulttuurirahastolle tekemään lahjoitukseen sekä säätiön perustamiseen liittyvää aineistoa. Arkisto on järjestetty, mutta ei luetteloitu.
Teresia ja Rafael Lönnströmin sekä Else Bechin henkilökohtainen valokuva-arkisto (TRLVA) sisältää
mustavalkoisia valokuvia, värivalokuvia, diakuvia ja negatiiveja, jotka on otettu matkoilta, juhla- ja
liike-elämän tilaisuuksista sekä yksityishenkilöistä. Henkilökohtainen valokuva-arkisto on luetteloitu
Excel-taulukkoon.
MUSEON JA SÄÄTIÖN ARKISTO
Museon ja säätiön arkisto on niiden toimintaa dokumentoiva arkisto, joka sisältää asiakirjojen
lisäksi kuva-, lehtileike-, haastattelu- ja painotuoteaineistoa. Lönnströmin taidemuseon toimintaa dokumentoiva arkisto on vuosilta 1993–2014 ja koostuu näyttely- ja muun oheistoiminnan
asiakirjoista sekä audiovisuaalisesta aineistosta. Lönnströmin taidemuseon seinättömän museon
asiakirja-arkisto (2015–) koostuu taideprojektien dokumenttimateriaalista, kuten sopimuksista,
sähköpostikirjeenvaihdosta, kuvista ja videoista. Kotimuseon asiakirja-arkisto vuodesta 1988 alkaen
koostuu näyttely- ja tapahtumatoiminnan aineistoista. Haastatteluaineisto käsittää 12 haastattelua,
joihin on kerätty muistitietoa Teresia ja Rafael Lönnströmistä sekä Else Bechistä. Museon arkisto
on järjestetty, mutta ei luetteloitu. Säätiön arkisto on virka-arkisto, jonka sisältö on lain määräämä.
Arkistot karttuvat oman toiminnan kautta. Arkistoille ei ole toistaiseksi tehty arkistokaavaa.
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Marjukka Paunila (s. 1949), Punainen amaryllis, 1983, öljy kankaalle. Kuva Saara Salmi

Taidekokoelman hankintatapoina käytössä on tällä hetkellä osto ja lahjoitus. Museonjohtaja valmistelee perustelut uuden taideteoksen liittämisestä taidekokoelmaan amanuenssin kanssa. Perustelut esitetään säätiön hallitukselle, joka tekee päätöksen hankinnasta. Hankinnasta tehdään taiteilijan ja säätiön välillä kauppa- tai lahjakirja, jossa määritellään sopimusehdot.
Teoshankintoja tehdään tarkoitukseen osoitetun määrärahan puitteissa seuraavin periaattein:
teoksia hankitaan olemassa olevaa kokoelmaa täydentäen ja ensisijaisesti suoraan taiteilijoilta.
Hankinnoissa painotetaan säätiön perustajan Teresia Lönnströmin linjanvetoja. Mahdollisia lahjoituksia harkitaan tapauskohtaisesti säätiön hallituksen päätösten mukaisesti.
Taidemuseon uuden toimintamallin aikana jokaisen projektin kohdalla on arvioitu voisiko projektissa toteutuneen teoksen tallentaa museoon ja mahdollisesti liittää osaksi taidekokoelmaa. Lähtökohtaisesti projektin aikana toteutuneet teokset ovat kuitenkin taiteilijan omistuksessa.
KOKOELMIEN LIITTÄMINEN, LUETTELOINTI JA DIGITOINTI
Kokoelmiin liittäminen, luettelointi ja digitointi ovat osa museon perustutkimusta. Luetteloinnin
vaiheita on kuvattu tarkemmin maakunnallisessa kokoelmaohjelmassa.
KOTIMUSEON KOKOELMA
Kotimuseon kokoelma on luetteloitu inventaariokorteille (R347/3.87) ja kirjattu Excel-muodossa
Suomen museoviraston ylläpitämään Musketti-tietokantaan. Kotimuseon interiöörissä esillä olevat
esineet, huonekalut ja tekstiilit on luetteloitu vuonna 1997 tunnuksella TRLS ja ne on numeroitu
huoneittain. Luetteloinnissa on käytetty museoalan asiasanastoa. Osa kokoelmasta on digitoitu.
LÖNNSTRÖM-KOKOELMA
Lönnström-kokoelma on numeroitu ja luetteloitu manuaalisesti inventaariokorteille (R347/3.87)
tunnuksella TRLS/LK vuonna 2003.
TAIDEKOKOELMA
Taidekokoelma on inventoitu vuosina 1993–94 tunnuksella TRLS Suomen museoliiton inventaariokorteille. Taideteokset on kirjattu vuodesta 2016 Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat ylläpitämään digitaaliseen Muusa-tietokantaan. Taideteokset, jotka ovat osa kotimuseon interiööriä on
luetteloitu huoneittain. Varastoissa olevat taideteokset on luetteloitu hankinta- tai lahjoitusjärjestyksessä. Luetteloinnissa käytetään Iconclass-asiasanastoa sekä yso (yleinen suomalainen ontologia) ja trls (Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön oma sanasto) aihesanastoja. Taideteosten inventointi pidetään ajan tasalla kokoelman karttuessa. Taidekokoelma on dokumentoitu digikuvaamalla
vuodesta 2011 lähtien. Tiedostot säilytetään museon ulkoisella palvelimella, josta on olemassa
varmuuskopio.
Uusien teoshankintojen yhteydessä amanuenssi antaa teokselle yksilöllisen inventaarionumeron
sekä liittää teoksen ja siihen liittyvän oheistiedon taiteilijasta, teoksen tekoprosessista sekä ohjeistuksen installoinnista sähköiseen Muusa-kokoelmanhallintaohjelmaan. Kokoelman taiteilijoista
kerätään lehtileikkeitä arkistoon.   
POISTOT JA ELINKAARI
Kotimuseon irtaimiston siirtoja tehdään elinkaariajattelun pohjalta. Kun objektin kunto ei enää salli
esilläoloa, objekti siirretään varastoon eikä se ole enää osa kodin sisustusta. Mahdollisuuksien ja
tarpeiden mukaan objektin tilalle teetetään tai hankitaan korvaava objekti, joka vastaa hengeltään
alkuperäistä.
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Amanuenssi ehdottaa siirtoja ja poistoja museonjohtajalle, jonka kanssa lopullinen päätös tehdään.
Tarvittaessa varmistetaan objektin kunto ja konservointimahdollisuus konservaattorilta tai erityisasiantuntijalta sekä suunnitellaan, miten poistettu objekti voidaan korvata.
Taidekokoelman poistoissa noudatetaan elinkaariajattelua ja poistoja tehdään tarvittaessa teoksen
kunnon perusteella. Kokoelmasta on poistettu tällä hetkellä kaksi teosta niiden huonon kunnon
tai hajoamisen vuoksi. Teosten inventaarionumeroa ei poisteta tai käytetä uudelleen. Tällä tavoin
varmistetaan kokoelmahistorian säilyminen.
ARVOLUOKITUS JA MERKITYSANALYYSI
Merkitysanalyysillä tarkoitetaan taideteokseen tai esineeseen kohdistuvaa jatkuvaa prosessia,
jossa tutkitaan ja selvitetään kohteen arvoja ja merkityksiä mahdollisimman laaja-alaisesti ja monista näkökulmista ja joka täydentyy tiedonkartunnan ja tutkimuksen kautta. Prosessi on kuvattu
tarkemmin maakunnallisessa kokoelmaohjelmassa. Kokoelmien arvoluokitus ei ole vielä käytössä.
Tavoitteena on tulevaisuudessa määritellä kokoelmien ydin. Erityisesti arvoluokitus on huomioitava
mahdollisten uusien lahjoitusten osalta. Taideteosten arvoluokitukseen vaikuttaa taiteen arvottaminen osana kokoelman muodostumista, osana oman aikansa tai alueen taidetta, taiteilijan tuotantoa, aiheen ja tekniikan kautta tai dokumenttina esillä olleesta näyttelystä.

5. KOKOELMIEN HOITO
SÄILYTYSTILAT JA OLOSUHTEET
Museossa noudatetaan yleisiä museaalisia materiaali- ja aineistokohtaisia suojausohjeita.
Kodin interiööriin kuuluvat taideteokset ja esineet ovat pysyvästi esillä yleisölle. Tiloissa ei ole
koneellista ilmastointia, mutta museotiloissa on lämpömittareita, joiden avulla henkilökunta seuraa
huoneiden lämpötiloja. Kotimuseon ikkunat on suojattu UV-suojakalvoilla ja toimiston ikkunat
lämpökalvoilla.
Ne taideteokset, jotka eivät ole esillä kotimuseossa, säilytetään varastotiloissa, joiden rakennus- ja
hyllymateriaalit ovat suositusten mukaiset. Tiloissa ei ole koneellista ilmastointia. Kehystämätön
taidegrafiikka, piirustukset ja taidevalokuvat säilytetään arkistokelpoisissa metallisissa piirustuslaatikoissa. Taideteokset on suojattu taideteosvarastoissa silkkipapereilla ja happovapailla välipahveilla, jotka uusitaan tarvittaessa.
Lönnström-kokoelma säilytetään erillisessä museon yhteydessä olevassa varastossa, jossa ei ole
koneellista ilmastointia.
Arkistomateriaali säilytetään arkistokelpoisissa kansioissa ja laatikoissa erillisissä arkistotiloissa.
DIGITAALINEN PITKÄAIKAISSÄILYTYS
Digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen käytäntöjä kuvataan tarkemmin maakunnallisessa kokoelmaohjelmassa. Taidekokoelmaan kuuluvat videot säilytetään taideteosvarastossa. Teoksista otetut
tiff-muotoiset digikuvat säilytetään ulkoisella palvelimella. Tulevaisuudessa digitaaliseen pitkäaikaissäilytykseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
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TURVALLISUUS
Kotimuseo on varustettu palo- ja murtohälytysjärjestelmillä. Lisäksi kotimuseossa on tallentava
kameravalvonta ja museosta on tehty riskikartoitus ja pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmassa on määritelty vastuuhenkilöt ja vastuualueet. Suunnitelmaan on kirjattu myös valvontajärjestelmien huoltotoimenpiteet ja niiden aikataulu sekä laitteiden toiminnan valvontavastuut. Suunnitelma päivitetään säännöllisesti vastaamaan nykytilannetta.
KOKOELMIEN VAKUUTTAMINEN
Kotimuseon kokoelma ja taidekokoelma on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella ja rakennus
laajalla kiinteistövakuutuksella. Kotimuseon interiöörissä esillä olevien taideteosten vakuutusarvot
on määritetty 2010. Uudemmat taideteokset on vakuutettu hankintahinnan ja indeksikorotuksen
mukaan. Taideteosten vakuutusarvot on tarkastettu vuonna 2014. Kotimuseon kokoelman vakuutusarvo on määritelty inventoinnin yhteydessä.

6. KOKOELMIEN KÄYTTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
KOKOELMIIN TUTUSTUMINEN
Lönnströmin taidemuseo sr:n kokoelmiin voi tutustua vierailemalla kotimuseossa, jossa esineet ja
taidekokoelman vanhempi osa ovat jatkuvasti esillä. Kotimuseon toisessa kerroksessa sijaitsevaan
Else Bechin oleskeluhuoneeseen suunnitellaan kulloistenkin teemojen mukaisia kokoelmanostoja
taidekokoelman uudemmasta osasta.

Taidekonservaattori Jaana Paulus pintapuhdistaa Otto Mäkilän (1904–1955) maalausta Tehdas, Tampere, 1929,
öljy kankaalle. Kuva Jaana Paulus

			

Rauman kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti museoon tutustuu kaksi luokkaastetta: 3. ja 9. luokat. Oppilaat tutustuvat joko kotimuseoon tai Lönnströmin taidemuseon
Khronoksen talo -projektiin ja sen virtuaalitodellisuusympäristöön.
KOKOELMIEN ESITTÄMINEN VERKOSSA
Lönnströmin taidemuseon konseptiin kuuluu, että kuvataideprojektit ovat mahdollisimman avoimesti mahdollisimman laajan joukon saavutettavissa. Projekteihin voi tutustua ja niitä voi seurata
verkossa. Periaatetta on toteutettu mm. projektien omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa
sekä Wikipediassa.

KONSERVOINTI
Kokoelmien kunnon tavoitteena on turvata esineiden ja teosten säilyminen mahdollisimman pitkään alkuperäisessä kunnossaan. Museoammatillinen henkilökunta toteuttaa ennaltaehkäisevän
konservoinnin periaatteita, jossa huomioidaan olosuhteet, suojaus, käsittely ja puhdistaminen.
Tarvittaessa museo ostaa konservointipalveluja.
KOTIMUSEON IRTAIMISTO
Kotimuseon irtaimistosta on tehty huolto- ja korjauskartoitus vuosina 2015 ja 2017. Siivouksessa
noudatetaan hoitosuunnitelmaa, josta löytyy myös yksityiskohtaisia tietoja esim. hopea- ja lasiesineiden käsittelystä.
Tekstiilikonservaattori on tarkastanut kotimuseossa osana sisustusta esillä olevien tekstiilien kunnon,
kartoittanut konservointitarpeen ja antanut hoito-ohjeet, joiden pohjalta kiinnitetään huomiota
ennaltaehkäisevään konservointiin.
TAIDEKOKOELMA
Taidekonservaattori Hannele Heporauta on tarkastanut vuonna 1993 kotimuseossa osana sisustusta esillä olevien taideteosten kunnon ja kartoittanut konservointitarpeen. Taideteosten kunto
tarkastetaan säännöllisin väliajoin, erityisesti teoslainojen yhteydessä.
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Taidekokoelma on luetteloitu Wikidataan ja kuvia vanhimmista teoksista, joiden tekijänoikeus on
rauennut on siirretty Wikimedia Commonsiin. Vuonna 2020 Lönnströmin taidemuseo on ollut
yhteistyökumppanina Porin taidemuseon Verkossa rikkaammaksi – toimintamalli Satakunnan
alueen taidemuseoille kokoelmien avoimeen ja vuorovaikutteiseen julkaisemiseen digitaalisesti
-hankkeessa. Hankkeessa tuotettiin taloudellinen matalan kynnyksen toimintamalli, jota muut
museot voivat hyödyntää kokoelmatietojen ja -kuvien verkkojulkaisemisessa. Hankkeeseen osallistuvien museoiden kokoelmaobjektien tietoja julkaistaan monikielisenä, avoimena ja linkitettynä
tietona hyödyntämällä Wikimedia-säätiön ylläpitämää Wikidata-tietokantaa. Hankkeen aikana
luodaan yhteys Wikidatasta Kansalliskirjaston Finna-hakupalveluun, mikä mahdollistaa kokoelmien
esittelyn verkossa.
Kotimuseoon voi tutustua myös erilaisten mobiilioppaiden kautta joko museovierailun yhteydessä
tai museon ulkopuolella.
TUTKIMUS JA JULKAISUT
Museon kokoelmat ja arkistot ovat tutkijoiden käytettävissä. Vuoteen 2011 mennessä hankittu
taidekokoelma on esitelty Kaunis minun silmissäni -kirjassa, jonka säätiö julkaisi vuonna 2012.
Kirjassa julkaistut asiantuntija-artikkelit antavat monipuolisen kuvan kokoelman erityispiirteistä.
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Taidekokoelman ja arkistomateriaalien pohjalta on valmistunut vuonna 2016 Turun yliopiston
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella Raila Tapion pro gradu -tutkielma Teresia
Lönnström (1895–1986) taiteen kerääjänä.
Taidemuseon projektien yhteydessä pyritään etsimään oppilaitoksia yhteistyökumppaneiksi ja
tarjoamaan heille tutkimusaiheita. Esimerkiksi Keskustelupuisto-projektin yhteydessä museo on
tehnyt tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kanssa.
TEOSLAINAT
Taideteoslainoissa noudatetaan vakiintuneita linjauksia: teoksia lainataan ammatillisesti hoidetuille
museoille sekä kokoelmaan kuuluvien taiteilijoiden kotimaisiin näyttelyihin. Kirjalliset lainapyynnöt
osoitetaan museonjohtajalle hyvissä ajoin ennen toivottua laina-aikaa ja jokainen laina harkitaan
tapauskohtaisesti. Lainasta laaditaan sopimus, jossa määritellään esimerkiksi lainausehdot ja -aika,
vakuutus, pakkaus ja kuljetus. Lainaaja vastaa kaikista lainasta aiheutuvista suorista kuluista ja
vakuuttaa teokset ns. naulasta naulaan -periaatteen mukaisesti.

7. KOKOELMAPOLITIIKAN LIITTEET
Deponointi Oras Oy, 1997
Henkilökunnan työnkuvat
Kaunis minun silmissäni -julkaisu, 2012
Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt, 2016
Kokoelmapolitiikan muistilista museoille, 2015
Museoiden luettelointiohje arkistoaineistolle, 2014
Museoiden luettelointiohje audiovisuaaliselle aineistolle, 2014
Museoiden luettelointiohje esineille, 2014
Museoiden luettelointiohje taideteoksille, 2014
Museoiden luettelointiohje valokuville, 2014
Puutarhan kasvikartoitus, 2015
Pro gradu -tutkielma Teresia Lönnström (1895–1986) taiteen kerääjänä. (Raila Tapio 2016)
Säädekirja, 1987
Säätiön säännöt, 2020
Toimintasääntö, 2014

Kokoelmiin kuuluvia teoksia ei periaatteessa sijoiteta pidemmäksi aikaa muihin kuin museotiloihin
ja -näyttelyihin. Sijoitus on kuitenkin mahdollista, mikäli hallitus asiantuntijalausunnon nojalla niin
päättää. Kotimuseon interiööriin kuuluvia esineitä sekä Lönnström-kokoelman esineistöä ei lainata
ulkopuolelle.
KOKOELMAPALVELUT
Kokoelmiin liittyviin tietopalvelukysymyksiin vastataan pyynnöstä puhelimitse ja sähköpostitse.
Valokuvista voi mahdollisia käyttörajoituksia lukuun ottamatta tilata kopioita kertakäyttöoikeudella
ja -korvauksella. Kuvia lainataan pyynnöstä esimerkiksi tutkimus- ja julkaisukäyttöön. Tulevaisuudessa taideteos-, esine- ja kuvapalveluissa noudatetaan Satakunnan museoiden yhteistä hinnastoa.
Tiedotusvälineille ja tutkijoille kuvapalvelu on maksutonta.
KÄYTÖN RAJOITUKSET
Kokoelmien käyttöä rajoittavat tai määrittelevät ennen kaikkea säätiön säädekirja ja säännöt, lainsäädäntö (erityisesti tekijänoikeuslait), museon ja luovuttajan välisen luovutussopimuksen ehdot
tai museon ja taiteilijan väliset sopimukset, teoksen säilyvyyteen liittyvät kysymykset sekä museon
resurssit.
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Musiikkipedagogi Venla Katila Lönnströmin kotihiirenä. Kuva Sini Vuorikivi

8. KÄSITTEITÄ
Aineeton kulttuuriperintö
Unescon yleiskokouksessa 2003 hyväksytyn sopimuksen mukaan aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä ja kulttuurisia
tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään.
Arvoluokitus
Arvoluokituksen avulla museo arvioi tietyillä kriteereillä tai tietyistä näkökulmista esinettä tai taideteosta,
sen museoarvoa ja sopivuutta museon kokoelmaprofiiliin sekä luokittaa teoksen suhteessa sen tulevaan
hoitoon, säilytykseen, käyttöön ja muuhun museokokoelmaan.
Asiasanoitus
Erilaisten standardoitujen asiasanastojen sanoja käytetään museoissa kokoelmien sisällönkuvailuun ja
kokoelmiin liittyvän tiedon hakuun.
Deponointi
Deponoinnilla eli tallennuksella tarkoitetaan taideteoksen tai esineen hallintaoikeuden siirtoa, eräänlaista
pitkäaikaista lainaa. Talletuksessa käyttöoikeus siirtyy museolle ja taideteoksesta tai esineestä tulee osa
museon kokoelmia. Omistusoikeus ei siirry ja käyttöön saattaa liittyä rajoituksia. Talletuksen ehdoista laaditaan kirjallinen sopimus.
Digitointi
Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston (esim. filmille kuvatun valokuvan tai
VHS-videonauhan) muuntamista digitaaliseen muotoon.
Dokumentointi
Dokumentoinnilla tarkoitetaan taideteoksen, tiedon tai ilmiön tallentamista. Muutosten huomioiminen,
teosten, esineiden tai ilmiöiden elinkaari ja dokumentoinnin pitäminen ajan tasalla tekevät siitä jatkuvan
prosessin.
Elinkaari
Nykytaideteokselle saatetaan teoksen käsitteellisen, tilapäisen tai tuhoutuvan luonteen vuoksi määritellä
kokoelmiin liitettäessä elinkaari, jonka jälkeen teos poistetaan museon kokoelmista.
Ennaltaehkäisevä konservointi
Ennaltaehkäisevällä konservoinnilla tarkoitetaan niitä olosuhteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään tai hidastamaan teoksen vaurioitumista. Toimenpiteet ovat epäsuoria, eivätkä ne muuta teoksen
materiaaleja. Ennaltaehkäisevässä konservoinnissa paneudutaan kokoelmien säilytys-, näyttely- ja kuljetusolosuhteisiin sekä turvallisuuteen ja taideteosten asianmukaiseen käsittelyyn.
Inventointinumero
Inventointinumero on taideteoksen tai esineen yksilöllinen ja pysyvä tunniste, joka annetaan sille kokoelmaan liitettäessä ja jonka avulla sen paikka kokoelmassa pystytään määrittämään.
Kokoelmapoisto
Kokoelmapoistolla tarkoitetaan objektin pysyvää siirtämistä pois museokokoelmasta esimerkiksi esineen
katoamisen tai tuhoutumisen vuoksi.
Luettelointi
Luetteloinnilla tarkoitetaan teoksen tietojen viemistä museon teostietokantaan. Teokselle annetaan inventointinumero ja sen dokumentaatioon sisällytetään teoksen tekijätiedot, ajoitus, tekniikka ja koko, teoksen
kuvaus ja hakusanat sekä tiedot taideteoksen hankinnasta, alkuperästä, kunnosta, käsittelystä ja nykyisestä
olinpaikasta. Teos kuvataan ja tunnistekuva lisätään teostietokantaan.
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Syväraumankatu 41, 26100 Rauma
+358 (0)45 2610 504
info@lonnstrominmuseot.fi

