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Johdanto 
 

Adoptoi monumentti -toiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjään-
nösten parissa. Adoptoija ei omista kohdettaan, vaan huolehtii siitä, tarkkailee sen kuntoa, 
voi tutkia kohteen historiaa ja järjestää halutessaan paikalla erilaisia tapahtumia. Toiminta 
käynnistyi Pirkanmaan maakuntamuseossa vuonna 2009. Tuolloin allekirjoitettiin ensimmäi-
set muinaisjäännösten hoitosopimukset. Vuosina 2013–2014 toiminta on laajentunut kos-
kemaan myös rakennusperintöä. 

Rakennuksen tai muinaisjäännöksen adoptoija voi olla yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhtei-
sö, kuten koulu. Jotkut ovat perustaneet yhdistyksen varta vasten hoitokohteensa ympärille. 
Osaan kohteilla järjestettävistä hoitotapahtumista tai talkoista voi osallistua kuka tahansa. 
Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakkotietoja kulttuuriympäristöasioista tai 
rakennusalan erikoistaitoja. 

Hoitotoiminta perustuu kohteen omistajan, adoptoijaporukan ja Pirkanmaan maakuntamu-
seon väliseen sopimukseen. Sopimukset solmitaan toistaiseksi voimassaoleviksi. Neuvotte-
luista osapuolien välillä huolehtii Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Maakuntamuseossa työskentelee kulttuuriperinnön hoidon ammattilaisia: arkeologeja, ra-
kennustutkijoita ja perinnerakennusmestari, joiden asiantuntemus on adoptoijien käytettä-
vissä. Museo järjestää myös koulutustapahtumia ja retkiä, joiden puitteissa voi oppia lisää 
kulttuuriperinnön hoidosta sekä tavata muita adoptoijia. 

Jokaiselle kohteelle laaditaan oma hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon sen kunto 
sekä hoitajaporukan resurssit. Ensiksi suunnitelmassa kuvataan hoitokohde ja sen ympäristö 
sekä kerrotaan kohteen historiasta. Sen jälkeen annetaan ohjeet, joiden avulla hoitoporukka 
seuraa kohteensa kuntoa, tekee vuosittaisia huoltotoimenpiteitä sekä tarvittaessa myös 
muita hoito- ja kunnostustoimia. Hoitosuunnitelmassa kuvataan myös kohteen sopiva käyttö 
ja neuvotaan kiinnittämään huomiota turvallisuuteen sekä hoitotöiden että tapahtumien 
yhteydessä. Suunnitelman lopusta löytyvät kunkin kohteen adoptointiin liittyvien tahojen 
yhteystiedot. 

Hoitosuunnitelma toimii adoptoijaporukan käsikirjana kohteen hoitotyössä. Hoitotoimista 
ilmoitetaan vuosittain 31.12. mennessä Pirkanmaan maakuntamuseolle lyhyellä kirjallisella 
hoitopäiväkirjalla (ks. liite 1). Adoptoinnin tarkoituksena on myös tehdä kulttuuriympäristöä 
ja sen arvoja tunnetuksi. Tunnettavuutta voidaan edistää erilaisilla tapahtumilla sekä koh-
teelle pystytettävällä opastaululla. Opastaulu suunnitellaan yhteistyössä maakuntamuseon 
kanssa. 

Lisätietoa toiminnasta ja hoitokohteista on koottu nettisivuille www.adoptoimonumentti.fi 
Sivuilla on myös toimintaan liittyvät ajankohtaiset uutiset sekä ilmoitukset hoitotalkoista ja 
muista tapahtumista. 
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Hoitokohde – Milavidan maakellari 
 

Hoitosuunnitelma koskee Milavidan maakellaria ja sen välitöntä lähiympäristöä: 

 
Milavidan maakellari 

Kaupunki:       Tampere 

Kaup.osa:        I kaupunginosa (Näsi) 

Osoite:            Näsijärvenkatu 4 

                         33210 Tampere 

Kiint.tunnus:  837-101-9903-0000 

Rak.numero:  - 
 

 

 
Milavidan maakellarin 
sisäänkäynti pohjoisesta. 
Kuva: Tampereen muse-
oiden kuva-arkisto 

 

 
Milavidan maakellarin sijainti. 
Pohjakartta: Tampereen kaupunki, virastokartta. 
 

 

Hoitokohde sijaitsee Tampereen ydinkeskustan pohjoisosassa, I kaupunginosassa, Näsijär-
venkadusta pohjoiseen erkanevan Milavidanrinne -nimisen puistokäytävän varressa Näsin-
puistossa. Matkailukohteena suosittu Tallipiha sijaitsee kohteen itäpuolella. Kohteen omis-
taa Tampereen kaupunki. Maapohjaa hallinnoin Kiinteistötoimi ja kellarirakennusta kaupun-
kiympäristön kehittäminen -yksikkö. 

Kellarin ympäristö on etelä-kaakkoon paikoin jyrkästikin laskevaa osin kallioista hoidettua 
Näsinpuiston puistoaluetta. Puiston hoidosta vastaa Tampereen kaupunkiympäristön kehit-
täminen -yksikkö. Kellarin päällä ja sen läheisyydessä kasvaa kookkaita vaahteroita. Kellarin 
sisäänkäynnin editse kulkee kapea sorapintainen puistokäytävä, joka jatkuu kiviportaina lou-
naaseen. Maakellarin pohjoispuolella on pyöreä 1950-luvulla rakennettu entinen puistotyön-
tekijöiden sosiaalitila. 

Hoitoalue, johon hoitotoiminta kohdistuu, käsittää maakellarin ja sen välittömän lähiympä-
ristön, joka ulottuu noin kaksi (2) metriä kellarin seinien ympärille. Maakellaria ei ole merkit-
ty Tampereen kaupungin kantakartalle tai virastokartalle. Kellari ja hoitoalue on rajattu 
summittaisesti kartalla 2. 
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KARTTA 2 Milavidan maakellari on summittaisesti rajattu kartalle punaisella ja hoitoalueena toimiva välitön 
lähiympäristö sinisellä. Itäpuolella on Tallipiha ja eteläreunassa Näsijärvenkatu. Pohjakartta: Tampereen kau-
punki, kantakartta. 
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Maakellarin historia ja kuvaus 
 

Näsinpuiston eteläisellä kalliolla, Näsilinnankadun pohjoispään kohdalla on ollut upea Mila-
vida -niminen puuhuvila. Huvila oli ilmeisesti rakennettu vuonna 1860 Finlaysonin tehtaan-
johtaja Wilhelm von Nottbeckin toimesta. Myöhemmin se oli patruunan neljänneksi van-
himman pojan, Peterin, perheen koti, kunnes heille 1899 valmistui kallion laelle uusi komea 
asuinpalatsi, Näsilinna. 

 

 
Milavidan puuhuvila kaakosta. Kuva: Svante Lager-
grén, Tampereen museoiden kuva-arkisto. 

 
Milavidan puuhuvila 1910-1920-luvulla. Kuva: Atelier 
Laurent, Tampereen museoiden kuva-arkisto. 

 

Nottbeckien jälkeen huvila toimi kahvila-ravintolana ja täysihoitolana, kunnes tulipalo tuhosi 
sen 1920-luvulla. Milavida -huvilasta on enää jäljellä maakellari Tallipihan länsipuolella, Nä-
sinkalliolle johtavan puistokäytävän varrella. 

Kellareita käytettiin ruokatarvikkeiden säilyttämiseen ennen jääkaappien ja pakastinten ai-
kaa. Milavidan maakellari on todennäköisesti saman ikäinen kuin huvilakin. Hyvin samankal-
tainen kellari sijaitsee Lielahdessa Lielahden kartanon pihapiirissä. Wilhelm von Nottbeck 
omisti myös Lielahden kartanon vuodesta 1872, joten on mahdollista, että kellarit ovat sa-
mojen rakentajien tekemiä tai Lielahden kellari Milavidan kellarin mallin mukaan rakennettu. 

Milavidan maakellarilla on koristeellinen punatiilestä muurattu sisäänkäynti. Sisäänkäynnin 
malliltaan erikoisen katon saumapeltikate on uusittu 1990-2000-luvulla. Pelti on maalaama-
tonta. Kellarin ovi on mustaksi maalattua puuta ja sekin on uusittu samoihin aikoihin. Vaikka 
sisäänkäynti vaikuttaa pieneltä, itse kellaritila on suurehko tiiliholvattu maakellari, jonne 
ovelta laskeutuu jyrkät tiilistä muuratut askelmat. Kellari on perustettu lohkokiville. Maalat-
tiainen kellari on noin 6 metriä pitkä, 2,5 metriä korkea ja siinä on kaksi väliseinällä erotettua 
tilaa. Sisäseinät ja katot on rapattu ohuesti kalkkilaastilla. 
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Maakellarin päätilassa on mahdollisesti ollut irtokalusteena puiset hyllyt, joissa on säilytetty 
hilloja, mehuja, säilykkeitä ja muita elintarvikkeita. Lisäksi seinissä on muutamia syvennyksiä 
säilytystä varten. Katossa oleviin koukkuihin on voitu ripustaa vaikkapa suolattua tai savus-
tettua lihaa. Kellarin toiseen tilaan, sivuhuoneeseen johtaa matalahko oviaukko, jossa to-
dennäköisesti on aiemmin ollut ovi. Sivuhuoneessa on säilytetty perunoita ja muita juurek-
sia. 

 

 
Milavidan maakellarin punatiilestä muuratussa si-
säänkäynnissä on käytetty koristeellista tiililadontaa. 

 
Tiilimuurauksessa on käytetty ns. makkarasaumaa. 

 

Kellaria ei huvilan tuhoutumisen jälkeen todennäköisesti ole enää käytetty alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseensa elintarvikkeiden säilyttämiseen. Vuosien kuluessa unohdettuun kella-
riin on kertynyt sekalaista rojua, kuten puutavaraa, piikkilankaa, puutarhan kasteluletkuja, 
puuntaimien tukemiseen käytettyjä seipäitä, työmaan rajaamiseen käytettyjä puomeja, rik-
kinäisiä puistonpenkkejä jne. Sivuhuoneessa on rojun seassa säilynyt jäänteitä suurista päre-
koreista, joissa on säilytetty juureksia. 

 

 
Rojun täyttämä maakellari ovelta kuvattuna.  

 
Kellaritilojen välinen oviaukko sivuhuoneesta kuvat-
tuna.. 

Sivun kuvat: Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo. 
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Kellari on Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestarin syksyllä 2014 tekemän 
maastokäynnin perusteella ikäisekseen verrattain hyväkuntoinen. Sisäseinissä tai katossa ei 
näy merkittäviä vaurioita lukuun ottamatta murtumaa sisäänkäynnin tuntumassa. Sen on 
todennäköisesti aiheuttanut samalla kohdalla kellarin katolla kasvaneen melko kookkaan 
vaahteran paino. Vaahtera on kaadettu keväällä 2015. Sisäseinissä ja katossa on lisäksi to-
dennäköisesti kosteuden aiheuttamia paikallisia rappauspinnan vaurioita ja sivuhuoneen 
molemmissa päädyissä vähäisiä vaurioita tiilimuurauksessa. Päätyjen vauriot ovat todennä-
köisesti aiheutuneet liian ohuesta ja osin kokonaan puuttuvasta suojaavasta maakerroksesta 
näillä kohdin kellarin katolla. 

 

 
Maakellarin katossa sisäänkäynnin tuntumassa on 
selkeä murtuma, joka on ilmeisesti aiheutunut yläpuo-
lella kasvaneen melko kookkaan vaahteran painosta. 

 
Kellarin sivuhuoneen eteläisellä peräseinällä on graffi-
ti ja seinän yläosassa vaurioita rappauksessa. 

 

 
Maakellari pohjoisesta. Ympyrällä merkityssä kohdas-
sa pilkottaa sivuhuoneen pohjoispäädyn tiiliholvausta. 

 
Maakellarin sivuhuoneen tiiliholvausta on tullut näky-
viin myös eteläpäädyssä. 

Sivun kuvat: Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo. 
 

Puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuen kellari on melko kostea ja siellä säilytetty puutavara 
on lahonnutta. Sivuhuoneessa on ollut katossa ilmanvaihtohormi, joka on jossain vaiheessa 



Milavidan maakellari Hoitosuunnitelma 7.4.2015/MH 

7 

tukittu. Myös kellarin aiemmassa ovessa on 2010 otetun valokuvan perusteella ollut ilman-
vaihtoritilä. Nykyinen ovi on umpinainen ja melko tiivis. 

Muita ongelmia tai vaurioita kellarin kunnossa arviokäynnillä ei havaittu. Tosin kunnon arvi-
ointi oli haastavaa sisällä olevasta runsaasta rojusta ja puutteellisesta valaistuksesta johtuen. 
Kellarissa tulisi tehdä uusi kuntoarviokäynti, kun se on tyhjillään. 

Milavidan maakellari on kulttuurihistoriallisesti arvokas, sillä pääosin alkuperäisessä asus-
saan säilyneenä se kertoo perinteisestä rakentamisen tavasta ja perinteisistä rakennusmate-
riaaleista. Kellarilla on myös henkilöhistoriallista arvoa, koska sen rakennuttaja oli Tampe-
reen historian merkkihenkilö, tehtaanpatruuna Wilhelm von Nottbeck. Lisäksi kellari on ai-
noa maisemassa säilynyt jäänne paikalla sijainneesta puuhuvilasta. Kellari on osa Näsinpuis-
ton, Näsilinnan (entisen Hämeen museon) ja Tallipihan historiallisesti yhteen kuuluvaa mai-
semallista kokonaisuutta. 

 

 

Näsinpuistoa 1946 otetussa Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvassa. Milavidan maakellarin sijainti on ympäröi-
ty punaisella. Kuva: Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki. 
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Hoito- ja kunnostustoimet 
 

Hoidon tavoitteet ja periaatteet 

Adoption ensisijaisena tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti merkittävän maakellarin säily-
minen. Kaikki hoito- ja kunnostustoimet tulee tehdä huolellisesti suunnitellen, rakennuksen 
arvot ja ominaispiirteet huomioiden siten, että rakennuksen ilme, piirteet, rakenteelliset 
ratkaisut, pinnat ja rakennusmateriaalit säilyvät. Hoito- ja kunnostustoimien kustannuksista 
vastaa adoptoija. Mikäli adoptoija haluaa tehdä hoitokohteelle muita kuin hoitosuunnitel-
massa mainittuja toimenpiteitä, tulee heidän hyvissä ajoin etukäteen neuvotella asiasta Pir-
kanmaan maakuntamuseon kanssa. 

Rakennuksen tulisi säilyä alkukunnostustoimien jälkeen adoptoijan vuosittaisilla, melko ke-
veillä, kuntoa ylläpitävillä hoito- ja kunnostustoimilla sekä säännöllisellä kunnon tarkkailulla. 
Hoitosuunnitelmassa mainitut kunnostustoimet perustuvat Pirkanmaan maakuntamuseon 
kellarille 2014 tekemiin tarkastuskäynteihin. 

 

Alkukunnostus 

Tampereen kaupungin puistojen hoidosta vastaava yksikkö on tehnyt kellarin ympäristön 
peruskunnostuksen kevään 2015 aikana osana Näsinpuiston laajempaa peruskunnostusta. 
Työ sisälsi mm. kellarin katolla kasvaneen vaahteran kaatamisen ja puuston karsimista, ok-
sakorkeuden nostamista sekä eloperäisen jätteen poisviemisen alueelta. Muusta alkukun-
nostuksesta vastaa adoptoija. 

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä on kellarin sisätilan tyhjentäminen. Kaupunkiympäristön 
kehittäminen yksikkö on luvannut pyynnöstä toimittaa tyhjennystä varten kellarin edustalle 
siirtolavan. Roju tulisi tyhjennyksen yhteydessä lajitella kierrätystä varten, vähintäänkin se-
kajäte ja metallit erilleen. Lisäksi kaikki rakennuksen historian kannalta olennaiset esineet 
tulee ottaa talteen siistiin happovapaasta pahvista valmistettuun arkistolaatikkoon. Kellarin 
oveen tulee kiinnittää lukko estämään asiattomien pääsy kellariin. 

Maalattialta siivotaan kaikki eloperäinen jäte. Lopuksi lattiaa voidaan tarpeen mukaan tasoit-
taa. Kosteus tekee maalattian kuraiseksi ja kuivuus taas pölyäväksi. Ongelmaa voidaan vä-
hentää levittämällä maalattialle noin 5 cm kerros hienorakeista hiekoitussepeliä tai latomalla 
lattia vanhoista tiilistä. Kosteuden vuoksi kellarin lattiaa ei voi tehdä puusta, eivätkä kesto-
puu tai betoni sovi 1800-luvun kellariin. 

Tyhjennyksen jälkeen kellarin sisäseinät ja -katot harjataan kevyesti pehmeällä harjalla. Sii-
votessa ei tule käyttää liian karkeaa harjaa, jotta pinnat eivät vaurioidu. Vettä tai puhdistus-
aineita ei tule käyttää. Sekä kellarin tyhjennyksen että sisäpintojen harjauksen yhteydessä on 
suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.  
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Ilmanvaihdon järjestämiseksi ja tilan kuivaamiseksi sivuhuoneen katon ilmanvaihtoaukko 
avataan ja siihen kiinnitetään ulkopuolelle asianmukainen, siisti ja mielellään sisäpuolelta 
suljettava peltinen ilmanvaihtohormi, jossa on verkko ja hattu. Lisäksi oven alaosaan teh-
dään aukko ja siihen kiinnitettään verkollinen ilmanvaihtoventtiili. Venttiilin olisi samoin hy-
vä olla sisäpuolelta suljettava. 

Maakellarin ruohoa kasvava katto ja muu hoitoalue haravoidaan lehdistä ja oksista ja mah-
dolliset puunvesat katkotaan juuresta oksasaksilla. Katolla kasvavia kasveja ei saa poistaa 
juurineen, sillä juuret pitävät maan paikoillaan. Kaikki eloperäinen jäte toimitetaan biojät-
teeksi (puistoon ei saa jättää haravointikasoja) ja maatumattomat roskat sekajätteeseen. 

Kellarin sivuhuoneen päätyjen kohdalla katolla on liian vähän maata, minkä vuoksi katon 
holvauksen tiilet pilkottavat näkyvissä ja altistuvat sään vaihteluille ja kosteudelle. Maa tulee 
poistaa päätyjen kohdalta, tiilimuuraus korjata ja päälle asettaa kattohuopaa estämään kos-
teuden pääsy tiiliholvaukselle. Kattohuovan päälle levitetään noin 20 cm maakerros, johon 
kylvetään nurmi. 

Sisäpintojen halkeamia ja rappausvaurioita voidaan tarpeen mukaan korjata. Materiaalien 
valintaan ja töiden tekemiseen voi kysyä tarkempia ohjeita Pirkanmaan maakuntamuseon 
perinnerakennusmestarilta. 

Kellarin sisäänkäynnin peltikatto puhdistetaan kuivaharjaamalla katto pehmeällä harjalla 
irtoroskista, kuten lehdistä, sammaleesta sekä muusta roskasta. Erityisen huolellisesti tulee 
puhdistaa pellin taitteet, jotta niihin ei jää likaa. Mikäli lika ei kuivana irtoa, tulisi katto pestä 
vettä ja pehmeää harjaa (esim. tiskiharja) käyttäen. Tarvittaessa veteen voidaan lisätä nes-
temäistä käsitiskiainetta, mäntysuopaa tai peltikattojen pesuun tarkoitettua pesuainetta. 
Katonpesuainetta käytettäessä on noudatettava tarkasti aineen annostelu- ja käyttöohjeita. 

Pesun jälkeen katon annetaan kuivua, jonka jälkeen kunto tarkastetaan ja valokuvataan. 
Maalaamaton saumapeltikatto voidaan maalata mustalla peltikattomaalilla. Maalaustyöhön 
saa ohjeet Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestarilta. 

Kun kellari on siivottu ja kuiva se voidaan kalkita. Kalkitus raikastaa kellarin, ehkäisee homet-
ta ja tekee kellarista valoisan. Kalkkilietteen valmistukseen tarvitaan noin 5 kg rautakaupasta 
saatavaa sammutettua kalkkia ja noin 10 L vettä. Kalkki sekoitetaan ensin pieneen vesimää-
rään ja kun seos on puuromaista, lisätään loput vedestä koko ajan sekoittaen. Seos jätetään 
valmistumaan seuraavaan päivään. Jos seos seuraavana päivänä sekoittamisen jälkeen on 
liian jäykkää maalaamiseen, lisätään vettä. Jos halutaan kestävämpää kalkkimaalia, seokseen 
lisätään suolaa. Seosta levitetään suurella siveltimellä runsaasti kellarin seinille ja kattoon. 
Lattia on hyvä suojata roiskeilta. Kalkkilietteen valmistuksen ja maalauksen aikana on käytet-
tävä suojalaseja.  

Alkukunnostustoimia ei tarvitse tehdä yhdellä kertaa, vaan työt voidaan jakaa useille talkoo-
päiville, tarvittaessa useamman vuoden ajalle. Maakuntamuseo neuvoo tarvittaessa kaikissa 
hoito- ja kunnostustoimissa. Adoptoija voi alkukunnostustoimien materiaalihankintojen ja 
muiden kustannusten kattamiseksi järjestää maksullisia tapahtumia tai harjoittaa muuta 
varojenkeruuta. 
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Vuosittaiset hoito- ja kunnostustoimet 

Kellarilla voi vuosittain järjestää yhdet suuremmat talkoot, useampia pienempiä talkoo-
tapahtumia tai hoito- ja kunnostustoimia voi tehdä useamminkin aina rakennuksella käytä-
essä. 

Maakellaria ympäröivä hoitoalue (noin 2 metriä rakennuksen ulkoseinien ympäriltä) siisti-
tään vähintään kerran vuodessa, lumettomaan aikaan, mieluiten loppusyksyllä tai alkuke-
väästä. Maatumattomat roskat kerätään ja viedään sekajätteeseen. Hoitoalue raivataan kas-
villisuudesta katkaisemalla kasvit, pensaat ja puiden vesat maan tasalta. 

Kaikki eloperäinen jäte, kuten oksat, risut, vesat ja lehdet haravoidaan, kuljetetaan pois hoi-
toalueelta ja kompostoidaan tai toimitetaan biojätteeksi. Erityisen huolellisesti tulee siistiä 
kellarin oven ja ilmanvaihtohormin ympäristö.  

Kellarin sisätilat siivotaan tarpeen mukaan. Siivouksessa tulee noudattaa edellä alkukunnos-
tustoimien yhteydessä annettuja ohjeita. 

Peltikaton kunto olisi hyvä tarkistaa vuosittain, näin pidennettäisiin katon käyttöikää. Mikäli 
katolle on kertynyt roskia tai jäkälä- ja sammalkasvustoa, ne tulisi poistaa samoin edellä an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. 

Kellarin tulisi olla kuiva ja hyvin tuuletettu. Tilanteen seuraamiseksi kellariin olisi hyvä hank-
kia lämpötila ja ilman kosteusmittari. Hyvä kellarin sisäilman suhteellinen kosteus on 85-90 
% ja sisälämpötilan tulisi talvella pysyä plussan puolella. Kellarin tuuletusaukot tulisi sulkea 
talvikuukausien (marras-maaliskuu) ajaksi, jotta ilman lämpötila kellarissa pysyisi plussan 
puolella. Tiilet alkavat rapautua, jos kellarin lämpötila laskee pakkaselle. Rakennuksen kuiva-
na pysymistä voidaan myös edistää lapioimalla ulko-oven edustalle satanut lumi pois muu-
taman kerran talvessa. Keväisin tuuletusaukot tulee taas avata. 

Vähintään kerran, mieluiten kaksi kertaa vuodessa, tarkastetaan, että kellarin kunnossa ei 
ole tapahtunut muutoksia. Tarkastettaessa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seik-
koihin: 

 Onko ilmankosteus pysynyt tasaisena? 
 Näkyykö sisätiloissa uusia halkeamia tai muita muutoksia? 
 Toimiiko ilmanvaihto? Ovatko ilmanvaihtohormi ja oven venttiili kunnossa? 
 Onko ulkopuolella tapahtunut muutoksia? Pilkottaako tiiliä näkyvissä? 
 Vuotaako katto? Näkyykö katossa tai seinillä jälkiä tuoreista vesivuodoista? 
 Onko ovi kunnossa ja sulkeutuu tiiviisti?  
 Onko rakennukselle tehty ilkivaltaa? 

 

Hälyttävistä huomioista, kuten ilkivalta tai katon vuotaminen, tulee ilmoittaa maakuntamu-
seolle välittömästi. Maakuntamuseon perinnerakennusmestari neuvoo tarvittaessa kaikissa 
hoito- ja kunnostustoimissa. 
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Hoito- ja kunnostustoimet kirjataan lyhyesti hoitopäiväkirjaan (ks. liite 1), joka toimitetaan 
Pirkanmaan maakuntamuseolle vuosittain 31.12. mennessä joko postilla tai sähköpostilla. 
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Kohteen käyttö ja infotaulu 
 

Kellari soveltuu kesäkaudella pienimuotoisten, lyhytaikaisten ja häiriötä aiheuttamattomien 
tilaisuuksien, kuten teehetken tai pienen kokouksen pitopaikaksi. Kellari voisi sopia myös 
pienten tilapäisten kesänäyttelyiden näyttelytilaksi. Mahdollisen näyttelyn pystyttäminen 
tulee tehdä siten että, kellarin rakenteisiin jää mahdollisimman vähän pysyviä jälkiä. Suosi-
teltavin ripustustapa on seinille kiinnitettävät huomaamattomat kiskot, joihin eri muotoiset 
taulut tai tekstiplanssit voidaan kiinnittää roikkumaan siimoilla. Näin seinäpintaan tulee 
mahdollisimman vähän vaurioita. 

Maakellarin käyttö edellyttää sisätilojen tyhjentämistä ja siivoamista sekä kunnostamista 
edellä Alkukunnostustoimet –luvussa kuvatun mukaisesti. Adoptoijan tulee myös hankkia 
kellarin oveen lukko, jotta ilkivallantekijät pysyvät poissa kellarista. Mikäli adoptiosopimus 
puretaan ja adoptiotoiminta kohteella päättyy, tulee adoptoijan joko luovuttaa kellarin avain 
kohteen omistajalle tai poistaa lukko ovelta. 

Kellarin käyttöä suunniteltaessa on huomioitava, että rakennuksessa ei hoitosuunnitelman 
tekohetkellä (kevät 2015) ole sähköä, lämmitystä, valaistusta, ikkunoita, hätäpoistumistietä 
eikä vesijohtoa tai viemäriä. Näistä lämmitystä, ikkunoita, hätäpoistumistietä, vesijohtoa ja 
viemäriä ei voida sallia rakennettavan tulevaisuudessakaan, koska rakennuksen ulkonäkö, 
luonne ja alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyvät piirteet tulee säilyttää. Kellarin käyttö 
ei myöskään saa edellyttää tilamuutoksia tai kiinteiden rakenteiden rakentamista sisätiloihin. 

Käyttö edellyttää myös jonkinlaisen valaistuksen järjestämistä kellariin. Valaistus voidaan 
järjestää tilapäisillä, oman jalan varassa seisovilla akku tai sähkökäyttöisillä valaisimilla. Säh-
köä valaistusta varten on myös mahdollista saada tilapäisesti lähikiinteistöistä jatkojohdoilla 
(kiinteistönomistajan suostumuksella), kevyellä kannettavalla aggregaatilla tai sähkölaitok-
selta tilattavalla tilapäisellä sähköliittymällä. Valaistus voidaan myös toteuttaa pysyvämmällä 
ratkaisulla; vetämällä rakennukseen sähköt ja kiinnittämällä kattoon kiinteät valaisimet. Mi-
käli valaistus toteutetaan pysyvästi, on sähkötyöt pyrittävä tekemään mahdollisimman huo-
maamattomasti ja mahdollisimman vähän rakenteita vaurioittaen. Valaisimet tulee valita 
tilaan ja rakennukseen sopiviksi, mahdollisimman huomaamattomiksi ja paloturvallisiksi. 
Kaikki pysyvät sähkötyöt tulee teettää ammattilaisella. Adoptoija vastaa sähkönsaamiseen 
liittyvistä tiedusteluista sekä mahdollisista kuluista. 

Kellari on adoptoijan käytössä adoptointisopimuksen ollessa voimassa. Adoptoija voi tuoda 
ja säilyttää siellä vähäisiä määriä hoitotoimiin liittyviä välineitä, kuten siivousvälineitä (katu-
harja, harja ja rikkalapio, harava, roskasäkkejä tms.) sekä tapahtumissa tarvittavia irtokalus-
teita tai muita tarvikkeita. Tila on kylmä ja ajoittain kostea, joten siellä ei kannata säilyttää 
kylmälle tai kosteudelle arkoja materiaaleja. Mikäli adoptiosopimus puretaan ja adoptiotoi-
minta kohteella päättyy, tulee adoptoijan tyhjentää kellarista tuomansa tavarat. 

Mikäli adoptoija haluaa käyttää kellaria muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, tulee 
heidän hyvissä ajoin etukäteen olla yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseoon. Myöskin 
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kaikista rakennukseen käytön vuoksi tehtävistä pysyvistä muutoksista tulee ilmoittaa hyvissä 
ajoin etukäteen Pirkanmaan maakuntamuseolle ja kohteen omistajille. 

Milavidan kellarin oveen voidaan kiinnittää rakennuksen historiasta ja merkityksestä kertova 
opastaulu. Opastaulun sisältö tulee laatia yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa 
tai vähintäänkin hyväksyttää sisältö maakuntamuseolla. Opastaulun graafinen suunnittelu 
tehdään maakuntamuseolla ja siinä noudatetaan yhteistä Adoptoi monumentti –toiminnan 
puitteissa teetetyille opastauluille luotua mallia. 
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Turvallisuus ja muut huomioitavat asiat 
 

Hoito- ja kunnostustoimet sekä kaikki kohteella järjestettävät tapahtumat tulee suunnitella 
ja toteuttaa siten, että niistä ei aiheudu vahinkoa hoitokohteelle, sen omistajille tai ympäris-
tölle. Adoptoija vastaa kohteelle aiheuttamistaan vahingoista, mikäli ne ovat syntyneet hoi-
tosuunnitelman vastaisesta toiminnasta tai käytöstä. 

Adoptoija vastaa myös järjestämiensä talkoiden ja tapahtumien turvallisuudesta, siksi sekä 
osallistujien että ohikulkijoiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hoito- ja 
kunnostustoimia ja tapahtumia varten on etukäteen suunniteltava toiminta onnettomuusti-
lanteessa, mm. selvitettävä lähin lääkäriasema, ensiapu, aukioloajat, päivystysajat, puhelin-
numerot, ajoreitit, sisäänkäynnit, lähin apteekki jne. Onnettomuuden tai tapaturman sattu-
essa kohteella on oltava valmius ensiavun antamiseen, esim. ensiapulaukku ja ensiaputaitoi-
nen henkilö paikalla. 

Turvallisuutta voi parantaa myös huolellisella etukäteissuunnittelulla ja riskien tunnistamisel-
la sekä niiden tietoisella välttämisellä.  

 

Hoito- ja kunnostustoimissa tai tapahtumissa huomioitavat seikat 

 Kaikilla hoito- ja kunnostustöihin osallistuvilla henkilöillä tulee olla soveltuva vakuu-
tus, kuten talkoovakuutus tai vapaa-ajan tapaturmavakuutus. 

 Toiminnasta ei saa aiheutua vahinkoa hoitokohteelle, sen omistajille tai ympäristölle. 

 Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa tai häiriötä lähiympäristön asukkaille, Näsinpuis-
ton hoitajille tai käyttäjille tai Näsilinnan tai Tallipihan asiakkaille. 

 Kohteen tai sen ympäristön tavoitettavuus ei saa laskea; esim. kulkuväylien on pysyt-
tävä avoimena. 

 Suurempia kunnostustöitä tehtäessä talkootyömaa tulee rajata esim. huomionauhal-
la, jotta ohikulkijat osaavat varoa työmaata. 

 Huoltoajo kohteelle on sallittua, mutta autoja ei saa pysäköidä puistoalueelle koh-
teen läheisyyteen, vaan on käytettävä läheisiä katujenvarsia tai pysäköintialueita. 

 Kellarin kulttuurihistoriallisia arvoja ja ominaispirteitä ei saa turmella. 

 Muita kuin hoitosuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä tai käyttöä varten tulee ky-
syä etukäteen lupa Pirkanmaan maakuntamuseolta ja kohteen omistajilta. 
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Yleisimpiä hoitotyössä sekä tapahtumia järjestettäessä huomioitavia vaaroja 

Maakellarin aiheuttamat vaarat 

Huomioi ulko-oven kynnys, epätasaiset, aloittain liukkaat, jyrkät, kaiteettomat portaat sekä 
sisällä olevat rojut ja lattian epätasaisuudet, joihin voi kompastua, matalat kattorakenteet ja 
oviaukot, joihin voi lyödä päänsä. 

Työkalujen, koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvat vaarat 

Älä käytä sinulle ennestään tuntemattomia työkaluja, koneita tai laitteita. Tutustu ensin 
käyttöohjeisiin ja turvalliseen käyttöön ja ohjeista myös muita turvalliseen käyttöön. Käytä 
suositeltuja turvavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja, hengityssuojaimia, kuulosuojaimia, 
turvakenkiä tms. 

Putoamisvaaralliset työt 

Hoito- ja kunnostustoimien putoamisvaarallisia töitä ovat mm. kellarin sisäänkäynnin katon 
tarkastaminen, maalaus ja huolto. Korkealla työskenneltäessä ei saa käyttää nojatikkaita, 
vaan on käytettävä työpukkeja, tukevia A-tikkaita tai siirreltäviä telineitä. Telineitä on käytet-
tävä painumattomalla alustalla, niiden pyörät on lukittava työskentelyn ajaksi ja tarvittaessa 
käytettävä lisätukia. 

Säätilojen aiheuttamat vaarat 

Pyri minimoimaan sään aiheuttamia vaaroja, kuten ukonilma, jäinen maa sekä jään, lumen 
tai sateen liukastamat porraskivet. 

Eläinten aiheuttamat vaarat 

Käärmeenpurema, ampiaisenpisto, myyräkuume 
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Yhteistyötahot ja yhteystiedot 
 
Adoptoija 
Nimi  Olgan kellariryhmä ry 
Yhteyshenkilö: Sirkka Nikkari, puheenjohtaja 
Osoite  Kauppakatu 14 B 9, 33210 Tampere 
Puhelin  044 209 3470 
Sähköposti  sirkka.nikkari@tpnet.fi 
 
Olgan kellariryhmä ry on keväällä 2015 varta vasten Milavidan kellarin adoptointia varten 
perustettu yhdistys. Yhdistyksen perustajat ovat Tampereen kaupungin vapaaehtoisia luot-
seja. 
 
Hoitotoiminnan ohjaaja ja valvoja 
Nimi  Pirkanmaan maakuntamuseo, Adoptoi monumentti -toiminta 
Yhteyshenkilö: Miinu Mäkelä, tutkija 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  040 801 6815, 03 5656 5140 
Sähköposti  adoptoimonumentti@tampere.fi 
Internet  www.adoptoimonumentti.fi 
  http://vapriikki.fi/kyy/ 
 
Tampereen museoihin kuuluvan Pirkanmaan maakuntamuseon tehtävänä on ohjata, kehit-
tää ja tukea kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoa ja säilymistä sekä museotoimin-
taa omalla toiminta-alueellaan. Maakuntamuseo antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, ra-
kennuskulttuuriin, rakennuskorjaukseen, paikalliskulttuurityöhön, kansalaistoimintaan ja 
suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa. Museon toimitilat sijaitsevat Tampereella, Museokes-
kus Vapriikissa. 
 
Milavidan maakellaria hallinnoi ja sitä ympäröivän Näsinpuiston hoidosta vastaa 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, 

 rakentaminen ja kunnossapito 
Yhteyshenkilö: Teemu Kylmäkoski, rakennuttajahortonomi 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  040 801 6376 
Sähköposti  teemu.kylmakoski@tampere.fi 
 
Kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajayksikköön kuuluva Rakennuttaminen ja kunnossapi-
to vastaa yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon tilaamisesta. 
 
Maapohjan hallinnoija/ hallinnoijan edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi 
Yhteyshenkilö: Juhani Pentinmäki 
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Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 554 5889 
Sähköposti  juhani.pentinmaki@tampere.fi 
 
Kiinteistötoimi on hallinnollisesti osa Tampereen kaupungin konsernihallinnon kaupunkikehi-
tysryhmää. Kiinteistötoimessa hoidetaan kaupungin omistuksessa oleviin maihin liittyviä 
asioita. Kiinteistötoimi vastaa muun muassa maanhankinnasta ja luovutuksesta ja maaomai-
suuteen liittyvästä edunvalvonnasta. Toimintaa ohjaa kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen. 
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Kartat, valokuvat, ilmakuvat ja arkistomateriaalit 
 
Kantakartta, Tampereen kaupunki. 
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LIITE 1 

Vuosittainen hoitoraportti 
 
Vuoden aikana hoitokohteella tehdyt hoitotoimenpiteet, tarkastukset, huomiot sekä tiedot 
järjestetyistä tapahtumista kirjataan lyhyesti hoitoraporttiin, joka toimitetaan Pirkanmaan 
maakuntamuseolle 31.12. mennessä joko postilla tai sähköpostilla. 
Postiosoite:   Pirkanmaan maakuntamuseo 

Adoptoi monumentti –toiminta 
PL 487 
33101 Tampere 

Sähköposti  adoptoimonumentti@tampere.fi 

KOHTEEN NIMI 
 
 
HOITOPÄIVÄKIRJA (Talkoot, kunnostustoimet, tarkastukset, tapahtumat, muu toiminta) 
 
TAPAHTUMA 1: 
Päivämäärä: 
Toimenpiteet: 
Osallistujat: 
 
 
TAPAHTUMA 2: 
Päivämäärä: 
Toimenpiteet: 
Osallistujat: 
 
 
 
MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT (ilkivalta, roskaaminen, kohteen vaurioituminen, muutok-
set kunnossa) 
 
 
 
 
 
Aika, paikka:    Hoitoraportin laatija 
 
 
 


