
Keski-Suomen museon 
perusparannushankkeen 

mediatilaisuus
22.10.2018

Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu: 
kiinteistöjohtaja Mikko Lepo ja rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö

Keski-Suomen museo: 
museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen

22.10.2018



Taustaa

• Alvar Aallon suunnittelema Keski-Suomen museo valmistui v. 1960 
ja Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelema laajennus v. 1990

• Rakennuksen heikohkon teknisen kunnon takia päätettiin aloittaa 
peruskorjaus sekä ajanmukaistaa samalla tekniset järjestelmät

• Kaupunginhallitus hyväksyi tarkistetun hankepäätöksen 26.03.2018
• Kustannukset 8 700 000 € (alv 0 %), noin 3000 m2
• Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus 2 000 000 €
• Aikataulu:

– tammikuu 2017, museo suljettiin yleisöltä ja näyttelyjen purkutyö alkoi
– lokakuu 2017, purkutyöt alkoivat
– maaliskuu 2019, sisäpuoliset tilat valmistuvat, näyttelyjen rakentaminen voidaan 

aloittaa
– kesäkuu 2019, pihatyöt valmistuvat
– syksy 2019 museon avajaiset
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• Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Päätöstä rakennuksen ja 
sisätilojen suojelusta lainsäädännöllä ei ole vielä, vaan asian 
käsittely on kesken ELY-keskuksella.

• Suunnittelu on luokiteltu kaikkien suunnittelualojen osalta 
poikkeuksellisen vaativaksi suunnittelutehtäväksi

• Pääsuunnittelija A-Konsultit Oy/Jyrki Iso-Aho
• Pääurakoitsija VRP Rakennuspalvelut Oy
• Rakennukseen tehdään mittava peruskorjaus
• Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu Terve Talo –

rakentamista (puhtaudenhallinta, suojaus)
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Alvar Aalto museo, nivelosa

- Kaupunki ja Alvar Aalto säätiön neuvottelevat Alvar Aalto museo-
rakennuksen peruskorjauksen ja museoiden ns. nivelosan 
hankesuunnitelman käynnistämisestä

- Yhteisenä tavoitteena on yhdistää museoiden toiminnallisuuksia
sekä kehittää asiakaspalvelua ja näyttelyratkaisuja

- Tavoitteena on, että hankesuunnitelma laaditaan v. 2019, 
toteutussuunnittelu v. 2020 ja varsinainen rakentamisvaihe v. 2021-
2022 (kaupungin talousarvioesityksen 2019 investointien 
taloussuunnitelma)

22.10.2018 4



22.10.2018 5Valokuva Riikka Javanainen

Terve Talo -rakentaminen
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Säilytettävien 
rakennusosien 
suojaaminen



Pääsuunnittelija/Jyrki Iso-Aho, A-Konsultit Oy
Suojelukohteiden/Alvar Aallon suunnittelemien peruskorjaustöiden 
haasteet: 
• Talotekniikan järjestelmien peruskorjaus haasteellista. 

Järjestelmät uusitaan vastaamaan nykymääräyksiä ja uusi 
tekniikka täytyy pääsääntöisesti kätkeä vanhoihin rakenteisiin. 

• Rakenteelliset korjaukset. 
Usein sisäilmasto-ongelmien takia korjataan/puretaan rakenteita. 
Rakenteiden sisällä olevat erilaiset vaurioituneet kerrokset pitää 
poistaa ja koko muu rakenne ehjine pintakerroksineen täytyy purkaa ja 
pintarakenteet ennallistaa.

• Rakennustavan muutokset. 
Perinteinen paikalla rakentaminen on vähentynyt ja tilalle on tullut 
teollisia tuotteita. Vanhoja tuotteita tai vanhoja työtapoja osaavia 
työntekijöitä on vaikea löytää.
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Rakentaja/Jari Hellman, vastaava työnjohtaja
VRP Keski-Suomi Oy

Keski-Suomen museon peruskorjauksen haastavimpia töitä:
• Vanhan hissikuilun perustusten tuenta- ja kaivutyöt. Hissikuilun pohjaa 

madallettiin purkamalla kuilun pohja ja uusi pohjalaatta sekä seinärakenteet 
tehtiin yhden kerroksen verran syvempään museoiden välille tulevaa 
yhdyskäytävää varten.

• Vanhat punatiilellä muuratut ja slammatut sisäseinät purettiin 
seinärakenteen tiivistystä ja uuden eristeen asennusta varten. Sisäkuori 
muurattiin uudelleen takaisin samoilla vanhoilla, puhdistetuilla tiilillä 
vanhojen saumauksien mukaisesti ja pinnoitettiin vanhan mallin mukaisesti 
slammaamalla.

• Laatoitetut ikkunapenkit pyrittiin purkamaan ehjinä pois seinän ja ikkunan 
välin tiivistyksiä varten. Tämä työ ei ollut teknisesti mahdollista ja laatat 
jouduttiin purkamaan yksitellen ehjinä irti, ja ne asennetaan uusiin, vanhan 
mallin mukaisiin betonisiin ikkunapenkkeihin. Vioittuneiden laattojen tilalle 
teetätetään uudet laatat.
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• 1.krs. aulan lattian uudelleen laatoitus ennakkoon samasta paikasta 
puretuilla vanhoilla laatoilla vanhan laatoituksen mukaisesti.

• Vesikaton rakenteiden purku ja samalla vanhojen rakenteiden 
dokumentointimitoitukset. Vesikatot ja niiden rakenteet tehtiin uudelleen 
vanhojen mittojen ja räystäs- sekä jiirikorkeusasemien mukaisesti.

• Vanhojen rakennusosien (listoitukset, väliovet, ikkunat ja 
paneelisälealakatot) ehjinä purku ja dokumentointi. Nämä kunnostetaan ja 
palautetaan entisille paikoilleen.

• Rinteessä olevaan rakennukseen tehtiin uutta talotekniikkaa varten iv-
konehuone ja tekniikkakanaali rakennuksen yläpuolisille sivuille. Kaivanto 
jouduttiin ahtaan tontin ja rinteen vuoksi tukemaan ponttiseinin.
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Hissikuilun perustusten alentaminen

Valokuvat Riikka Javanainen 
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Museon ulkoseinän tuenta ja  
perustusten alentaminen 
hissikuilun vieressä

Valokuvat Riikka Javanainen 
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Talotekniikkakanaali

Valokuvat Riikka Javanainen



Keski-Suomen museo Ruusupuistossa
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• Vuonna 1896 Ruusupuiston paikalla sijainneelle pelto- ja niittyalueelle perustettiin 
Jyväskylän Puutarhayhdistys ja alueella alettiin kasvattaa erityisesti omenapuita ja 
ruusuja

• Keski-Suomen museon paikkaa oltiin mietitty Ruusupuistoon jo 1930-luvulla, mutta 
vasta helmikuussa 1954 Jyväskylän kaupunginvaltuusto teki päätöksen Ruusupuiston 
varaamisesta museorakennuksille

• Ensin kaksi käsityöläistaloa siirrettiin kerrostalojen rakentamisen vuoksi nopeasti 
muuttuvasta kaupungin keskustasta turvaan Ruusupuistoon

• Vuonna 1956 arkkitehti Alvar Aalto saatiin innostumaan museon suunnittelusta 
Rakennustyöt alkoivat vuonna 1959 ja museo avattiin kaksi vuotta myöhemmin

• Keski-Suomen museo rakennuksineen ja kokoelmineen siirtyi lahjoituksena 
museoyhdistykseltä Jyväskylän kaupungille vuonna 1981, jolloin museo nimitettiin 
maakuntamuseoksi – kaupunki sitoutui ylläpitämään ja toteuttamaan vaadittavat tilat

• Museo peruskorjattiin ja laajennettiin vuosien ensimmäisen kerran vuosien 1987-
1990 aikana 

• Käsityöläiskodit siirrettiin vuonna 2010 kaupungin keskustaan osaksi Toivolan Vanhaa 
Pihaa 

• Keski-Suomen museo suljettiin peruskorjauksen takia vuoden 2016 lopussa ja 
avataan yleisölle jälleen loppuvuodesta 2019



Alvar Aalto Jyväskylässä

• Jyväskylä arkkitehti Alvar Aallon lapsuuden ja nuoruuden kotikaupunki
• Perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään 1923
• Jyväskylässä eniten Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia kuin millään 

muulla paikkakunnalla maailmassa
• Kohteet kuvastava arkkitehdin koko uraa
• Kohteita kaikkiaan 29, joista kahdeksan on Jyväskylän kaupungin 

omistuksessa
• Lehtisenkuja 1 piharakennus 1923
• Säynätsalon kunnantalo 1949-1952
• Muuramen Koetalo 1952-1954
• Keski-Suomen museo 1961, laajennus 1987-1989 (Arkkitehtitoimisto Alvar 

Aalto & co)
• Poliisitalo (Tietotalo) 1967-1970
• Alvar Aalto -museo 1971-1973
• Rakennusvirasto (Rakentajan talo) 1975-1978
• Kaupunginteatteri 1980-1982 (Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & co)
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Keski-Suomen museon tulevaisuus

• Syksyllä 2019 Keski-Suomen museo avautuu yleisölle
• 1. kerros ja 4. kerros on varattu entiseen tapaan vaihtuville kulttuurihistoriallisille 

näyttelyille ja arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä kuvataiteeseen liittyville näyttelyihin
• Vaihtuvia näyttelyjä 6-8 vuosittain
• 2. ja 3. kerrokseen sijoittuu museon uusi perusnäyttely, joka luotaa Keski-Suomen ja 

Jyväskylän kaupungin vaiheita esihistorian ajoista 2000-luvun alkuun
• Uusi museopedagoginen työpajatila auditorion ja vanhan luentosalin rinnalle
• Myös rakennuksen arkkitehtuuri on itsessään ”näyttely”
• Vuonna 2022 nivelosa tulee yhdistämään peruskorjatun Alvar Aalto -museon ja Keski-

Suomen museon Suomen ensimmäiseksi kulttuuriperintöön, arkkitehtuuriin ja 
muotoiluun keskittyväksi museokeskukseksi

• Jyväskylään keskittyy samalla myös valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristö-
ja arkkitehtuurikasvatuksen erityisosaamista 

• Nähtävillä kaksi laajaa perusnäyttelyä ja kolme jatkuvasti vaihtuvaa erikoisnäyttelyä
• Museokeskuksessa tulee olemaan entistä laajemmat aukioloajat, tasokas kahvila ja 

ravintolapalveluja, museokauppa, museokeskusinfo, käsikirjasto, auditorio ja vapaata 
oleskelutilaa
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