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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 2013–2015 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 – Käpylän puhelinkoju 
 

Hoitosuunnitelma koskee Käpylän puhelinkojua ja sen välitöntä lähiympäristöä: 

 
Käpylän puhelinkoju 
 
Kaupunki:       Tampere 
Kaup.osa:       Lappi (Käpylä) 
Osoite:           Kantotie 2 
                       33180 Tampere 
Kiint.tunnus:  837-127-0218-0105 
Rak.numero:   - 
 

 

  
Puhelinkoju idästä. 

Kuva: Tampereen 
museoiden kuva-
arkisto 

 

 
Kartta 1 Puhelinkojun sijainti. 
Pohjakartta: Tampereen kaupunki, virastokartta. 
 

 

Hoitokohde sijaitsee Lapin kaupunginosassa, jota tamperelaiset kutsuvat Käpyläksi. Pientalo-
alueen keskellä on kolmelta sivulta katuihin ja yhdeltä sivulta asuintontteihin rajoittuva Lapin 
aukea – niminen pieni puistoalue. Itäosa puistoalueesta on voimassa olevassa, 1947 laadi-
tussa asemakaavassa kaavoitettu Y-tontiksi, eli julkista tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa pal-
velevaksi tontiksi.  

Maaperä Lapinaukealla viettää loivasti kohti länttä. Itäosassa on paljasta, sileää kalliota ja 
länsiosassa on hiekkapintainen, osin aidattu lasten leikkipaikka. Alueella kasvaa mäntyjä, 
eteläreunalla, Notkotien reunassa myös muutamia koivuja. Puhelinkoju on kalliolla puisto-
alueen pohjoisreunalla, hieman sisäänvedettynä Kantotien katulinjasta. 

Hoitoalue, johon hoitotoiminta kohdistuu, käsittää puhelinkojun ja sen välittömän lähiympä-
ristön, joka ulottuu noin kaksi (2) metriä kojun betonijalustan ympärille. Hoitoalue on rajattu 
kartalla 2. 
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KARTTA 2 Käpylän puhelinkoju on rajattu kartalle vihreällä ja hoitoalueena toimiva välitön lähiympäristö sinisel-
lä. Sijainti ja hoitoalue on merkitty silmämääräisesti, sillä kojua ei ole merkitty kantakartalle. Pohjakartta: Tam-
pereen kaupunki, kantakartta. 
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Puhelinkojun historia ja kuvaus 
 

Tampereen 1882 perustetun puhelinlaitoksen ensimmäiset puhelinkojut ilmestyivät kaupun-
gin katukuvaan vuonna 1925. Ensimmäisenä kojut pystytettiin Kauppatorille (nykyinen Kes-
kustori), rautatieasemalle ja Tammelantorille. Kojun mallin piirsi kaupunginarkkitehti Bertel 
Strömmer ja valmistajana toimi Näsilinnankatu 29:ssä toiminut Dunderbergin konepaja. Pu-
helinkojun malli oli käytössä 1930-luvun lopulle asti ja tiettävästi ainoastaan Tampereella. 

 

 
Yllä: Dunderbergin konepaja 1930-luvulla. Kuva: Tam-
pereen museoiden kuva-arkisto. 

Oikealla: Laukontorin puhelinkoju vuonna 1928. Kuva: 
Veikko Kanninen, Tampereen museoiden kuva-arkisto.  
 

1930-luvulla puhelinkojuja oli mm. Mustalahden satamassa, Aleksanterintorilla (nykyinen 
Pyynikintori), Laukontorilla, Viinikassa, Järvensivulla, Pispalassa, Tammelassa, Amurissa, Ne-
kalassa ja Järvensivulla. Myös Käpylän keskuspuistoon puhelinkoju tuli mitä ilmeisimmin 
1930-luvulla. Puhelinkojun sijainti oli aluksi Vesitien ja Helletien kulmassa, josta se myö-
hemmin siirrettiin pohjoisemmas, nykyiselle paikalleen. 

Käpylän pientaloalueen ensimmäinen vaihe on rakennettu 1910-luvulla ja viimeiset talot 
1950-luvulla. Kojussa on puhuttu monet tärkeät puhelut, ennen kuin kotipuhelimet yleistyi-
vät 1900-luvun puolivälin tienoilla. Vaikka 1960-luvulla puhelin löytyi jo lähes jokaisesta ko-
dista, yleisöpuhelinten aika päättyi kuitenkin vasta aivan 1990-luvun lopussa matkapuhelin-
ten yleistymisen myötä. 
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Käpylän puhelinkoju sijaitsi alkujaan Lapin aukean lounaiskulmassa, Vesitien ja Helletien risteyksessä. Kuva: 
Maanmittauslaitos, ortoilmakuva 1946.  
 

Ensimmäisen Tampereella käytössä olleen puhelinkojun mallisia kojuja on tiettävästi säästy-
nyt Käpylän kojun lisäksi vain muutamia. Yksi kaupungin kolmesta ensimmäisestä kojusta, 
Keskustorin koju, on ollut kunnostettavana ja se on tarkoitus palauttaa vanhalle paikalleen 
vanhan kirkon tuntumaan. Myös Tampereen museoiden kokoelmissa on yksi samanmallinen 
koju. Se on ollut viimeksi nähtävillä Finlaysonin alueella toimineen Mediamuseo Rupriikin 
näyttelyssä 2000-luvulla. Tampereella on myöhemmin ollut käytössä useita muitakin yleisten 
puhelinkojujen malleja, mutta ne ovat viimeistään 2000-luvulla hävinneet katukuvasta. 

Käpylän puhelinkoju on perustettu kalliolle valetulle betoniperustalle. Koju on vihreäksi maa-
lattua metallia. Puhelinkojun seinien ylä- ja alaosat ovat avoimet. Yläosassa on kapea ristik-
kokoristelu ja alaosassa klassismille tyypilliset pinnakoristeet rosetteineen. Pariovissa on 
pienet pyöreät kurkistusaukot ja hopeanvärisiksi maalatut kehykset. Oviin on myöhemmässä 
vaiheessa kiinnitetty kromatut vetimet. Ulkoseinillä on hopeanvärisiksi maalatut kehykset ja 
keskellä rosetti. Telttamallinen katto on peltiä. Katon harjalla on metalliputki, jonka yläosas-
sa on tallella posliiniset johtoeristeet. Puhelinkone on poistettu kopista, mutta puhelinluette-
lon teline laukkukoukkuineen on jäljellä. Lisäksi kopissa on 1900-luvun loppupuolella asen-
nettu ja yhä toimiva kattovalo. 



Käpylän puhelinkoju Hoitosuunnitelma 23.3.2015/MH 

6 

   

Kojun seinän yläosa on avoin ja 
siinä on ristikkokoristelu. 

Heiluriovissa on kurkistusaukot. 
Alkujaan ovissa ei ole ollut vetimiä. 

Seinien alaosissa on pinnat ja rose-
tit. Takaseinältä rosetit on poistet-
tu. 

 

 
Puhelinluettelon teline ja laukkukoukku. 

 
Yllä: Kojun lamppu, joka toimii edelleen. 

Oikealla: Kojun katon räystäiden muoto toistuu sei-
nien alaosassa. Seinissä on listakehykset ja rosetit, 
jotka on maalattu hopeanvärisiksi. 

 
Sivun kuvat: Ritva Ruponen, Pirkanmaan maakuntamuseo 2014. 
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Käpylän puhelinkoju on kulttuurihistoriallisesti arvokas, koska se kertoo elävästi puhelinlii-
kenteen kehityksestä ja yleisten puhelinten käytön alkuvaiheista Tampereella. Pääosin alku-
peräistä vastaavassa asussa säilyneellä kojulla on myös arkkitehtonista arvoa suunnittelijan-
sa arkkitehti Bertel Strömmerin sekä selkeiden klassismin tyylipiirteidensä vuoksi. Lisäksi se 
on tällä hetkellä ainoa lähes alkuperäisellä paikallaan Tampereen kaupunkimaisemassa säily-
nyt puhelinkoju. 

 

 

 

 

 

Puhelinkoju Petsamossa 1953. 
Kuva: Pekka Kosonen, Tampe-
reen museoiden kuva-arkisto. 

Yleinen puhelin Hämeenkadulla 
2000. Kuva: Reetta Tervakangas, 
Tampereen museoiden kuva-arkisto. 

Alumiinirunkoinen puhelinkoppi 
Koskipuistossa 2007. Kuva: Tittarii-
na Koivisto, Tampereen museoiden 
kuva-arkisto. 
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Hoito- ja kunnostustoimet 
 

Hoidon tavoitteet ja periaatteet 

Adoption ensisijaisena tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti merkittävän puhelinkojun säi-
lyminen. Kaikki hoito- ja kunnostustoimet tulee tehdä huolellisesti suunnitellen, kojun arvot 
ja ominaispiirteet huomioiden siten, että kojun ilme, piirteet, rakenteelliset ratkaisut, pinnat, 
väritys ja rakennusmateriaalit säilyvät. Hoito- ja kunnostustoimien kustannuksista vastaa 
adoptoija. Mikäli adoptoija haluaa tehdä hoitokohteelle muita kuin hoitosuunnitelmassa 
mainittuja toimenpiteitä, tulee heidän hyvissä ajoin etukäteen neuvotella asiasta Pirkan-
maan maakuntamuseon kanssa. 

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

 

Alkukunnostus 

Puhelinkojun katto puhdistetaan A-tikkailta tai telineiltä käsin kuivaharjaamalla katto peh-
meällä harjalla irtoroskista, kuten neulasista, 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 nestemäistä käsitiskiainetta, mäntysuopaa tai peltikattojen pesuun tarkoitet-
tua pesuainetta. Katonpesuainetta käytettäessä on noudatettava tarkasti aineen annostelu- 
ja käyttöohjeita. 

Pesun jälkeen katon annetaan kuivua, jonka jälkeen kunto tarkastetaan ja valokuvataan. Mi-
käli maalipinnassa näkyy merkittäviä vaurioita, hilseilyä tai kupruilua, katolla on ruostetta tai 
reikiä, tulisi katto kunnostaa. Kunnostukseen saa ohjeet Pirkanmaan maakuntamuseon pe-
rinnerakennusmestarilta. 

Katon tapaan puhdistetaan myös kojun muut metalliset ulko- ja sisäpinnat. Sisäseinillä on 
jonkin verran spraymaalilla ja tussilla tehtyjä suttuja, joita voi varovasti yrittää poistaa tär-
pättiin kastetulla rätillä. Puhdistusta tulee kokeilla ensin pienelle alueelle, mahdollisimman 
huomaamattomaan paikkaan, jotta varmistutaan että seinän alkuperäinen maalipinta kestää 
puhdistuksen vaurioitumatta. 

Kojun ovien saranat säädetään ja rasvataan, niin että ovet sulkeutuvat kunnolla. Kattolam-
pun lasikupu irrotetaan, pestään vedellä ja tiskiaineella, kuivataan ja palautetaan paikoilleen. 
Kojun betonijalusta puhdistetaan harjaamalla joko kuivana tai kosteana. 

Myös ulko- ja sisäseinät, erityisesti mahdolliset vauriokohdat, olisi hyvä puhdistuksen jälkeen 
valokuvata, jotta kuvien avulla voidaan jatkossa vertailla vaurioiden etenemistä. 
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Vuosittaiset hoito- ja kunnostustoimet 

Puhelinkojulla voi vuosittain järjestää yhdet suuremmat talkoot, useampia pienempiä talkoo-
tapahtumia tai hoito- ja kunnostustoimia voi tehdä useamminkin aina kojulla käytäessä. 

Kojua ympäröivä hoitoalue (noin 2 metriä rakennuksen ulkoseinien ympäriltä) siistitään vä-
hintään kerran vuodessa, lumettomaan aikaan, mieluiten loppusyksyllä tai alkukeväästä. 
Maatumattomat roskat kerätään ja viedään sekajätteeseen. Mahdolliset hoitoalueelle il-
maantuneet rikkaruohot tai muut kasvit poistetaan juurineen. Puhelinkojun seiniin tai katol-
le ulottuvista lähipuiden oksista ilmoitetaan arboristi Heli Vuorilammelle (p. 050 3060 423), 
joka käy ne poistamassa. 

Kaikki eloperäinen jäte, kuten oksat, risut, vesat ja lehdet haravoidaan, kuljetetaan pois hoi-
toalueelta ja kompostoidaan tai toimitetaan biojätteeksi. Betonitasolle kerääntyneet neula-
set ja muut roskat harjataan pois. Kerääntyessään metallijalustan viereen, ne keräävät kos-
teutta ja ruostuttavat metallia. 

Puhelinkopin seiniä voi puhdistaa tarpeen mukaan kostealla pyyhkimällä tai edellä alkukun-
nostustoimien yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kojun vesikaton kunto olisi hyvä 
tarkistaa vuosittain, näin pidennettäisiin katon käyttöikää. Mikäli katolle on kertynyt roskia 
tai jäkälä- ja sammalkasvustoa, ne tulisi poistaa samoin edellä annettujen ohjeiden mukai-
sesti.  

Vähintään kerran, mieluiten kaksi kertaa vuodessa, tarkastetaan, että puhelinkojun kunnossa 
ei ole tapahtunut muutoksia. Muutosten ja vaurioiden etenemisen havaitsemiseksi voi apu-
na käyttää kojulta aiemmin otettuja valokuvia. Tarkastettaessa tulee kiinnittää huomiota 
ainakin seuraaviin seikkoihin: 

 Näkyykö betonilaatassa muutoksia, rapautumista, halkeamia? 
 Onko metallijalustan viereen kertynyt neulasia ja muuta roskaa? 
 Onko katolle kertynyt neulasia ja muuta roskaa? 
 Miltä maalipintojen kunto vaikuttaa? Ovatko ruostejäljet levinneet? 

Hilseileekö maali? 
 Narisevatko oven saranat? Sulkeutuvatko ovet kunnolla? 
 Onko rakennukselle tehty ilkivaltaa? 

 

Hälyttävistä huomioista, kuten ilkivalta tai katon vuotaminen, tulee ilmoittaa maakuntamu-
seolle välittömästi. Maakuntamuseon perinnerakennusmestari myös neuvoo tarvittaessa 
kaikissa hoito- ja kunnostustoimissa. 

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 
 

Puhelinkojun tehtävä on kaunistaa kaupunkikuvaa ja kertoa olemassaolollaan puhelinliiken-
teen historiasta. Kojua voisi käytön suhteen verrata julkisiin veistoksiin tai muistomerkkeihin, 
joskin sitä voidaan vapaasti käyttää lasten leikkipaikkana kuten tähänkin asti. Kojun koon 
huomioiden, sille on vaikea keksiä erityisiä muita käyttötarkoituksia. 

Adoptoija voi halutessaan järjestää kojulla tai sen läheisyydessä erilaisia tapahtumia, kunhan 
toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa asukkaille tai ohikulkijoille. Adoptoija on myös 
vastuussa yleisötapahtumien järjestämiseksi mahdollisesti tarvittavien ilmoitusten tekemi-
sestä ja lupien hakemisesta. Kojun käyttö ei myöskään saa edellyttää pysyviä muutoksia sen 
runkoon tai pintamateriaaleihin. Kojussa ei tule säilyttää mitään, eikä sen seiniin tai muihin 
rakenteisiin saa kiinnittää tapahtumien tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä mitään, mistä jää 
pysyviä jälkiä rakenteisiin. 

Mikäli adoptoija haluaa käyttää puhelinkojua muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, 
tulee heidän hyvissä ajoin etukäteen olla yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseoon. 

Käpylän puhelinkojulle voidaan pystyttää sen historiasta ja merkityksestä kertova opastaulu. 
Opastaulu voi olla suurempi, omilla jaloillaan seisova, kojun vierelle pystytettävä taulu tai 
pieni kojun sisäseinään kiinnitettävä taulu. Opastaulun sisältö tulee laatia yhteistyössä Pir-
kanmaan maakuntamuseon kanssa tai vähintäänkin hyväksyttää sisältö maakuntamuseolla. 
Opastaulun graafinen suunnittelu tehdään maakuntamuseolla ja siinä noudatetaan yhteistä 
Adoptoi monumentti –toiminnan puitteissa pystytetyille opastauluille luotua mallia. Opas-
taulua ei saa kiinnittää kojun ulkoseinään. Opastaulun tarkka pystytyspaikka tulee sopia yh-
teistyössä maakuntamuseon, kohteen omistajien ja puiston hoidosta vastaavan tahon kans-
sa. 



Käpylän puhelinkoju Hoitosuunnitelma 23.3.2015/MH 

11 

 

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 hyvä etukäteen suunnitella toiminta onnetto-
muustilanteessa, mm. selvitettävä lähin lääkäriasema, ensiapu, aukioloajat, päivystysajat, 
puhelinnumerot, ajoreitit, sisäänkäynnit, lähin apteekki jne. Onnettomuuden tai tapaturman 
sattuessa kohteella on oltava valmius ensiavun antamiseen, esim. ensiapulaukku ja ensiapu-
taitoinen henkilö paikalla. 

Turvallisuutta voi parantaa huolellisella etukäteissuunnittelulla ja riskien tunnistamisella se-
kä 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, ohikulkijoil-
le, puiston käyttäjille tai hoitajille. 

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

 Tarkastettaessa tai puhdistettaessa kojun kattoa 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 tar-
vittaessa käytettävä lisätukia. 

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

 Huoltoajo kohteelle on sallittua, mutta autoja ei tule pysäköidä puisto- tai katualueil-
le kohteen läheisyyteen, vaan on käytettävä läheisiä parkkialueita tai kadunvarsi-
pysäköintiä. 

 Puhelinkojun kulttuurihistoriallisia arvoja ja ominaispiirteitä 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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Yhteistyötahot ja yhteystiedot 
 
Adoptoija 
Nimi  Lapin Kaupunginosan Omakotiyhdistys ry 

(Käpylän omakotiyhdistys) 
Yhteyshenkilö: Lassi Calonius, puheenjohtaja 
Osoite  Havutie 11, 33180 Tampere 
Puhelin  040 041 1299 
Sähköposti  lassi.calonius@gmail.com 
 
Tamperelaisten Käpylänä tuntema omakotialue, virallisesti Lapin kaupunginosa, sijaitsee 
parin kilometrin päässä kaupungin keskustan pohjoispuolella. Siellä on 130 taloa ja niissä 
noin 350 asukasta. Käpylän omakotiyhdistys, viralliselta nimeltään Lapin Kaupunginosan 
Omakotiyhdistys ry, on perustettu 1949 edustamaan ”kylän” asukkaita. Aktiivinen omako-
tiyhdistys ajaa asukkaidensa asiaa ja järjestää ahkerasti erilaisia tapahtumia alueella.  
 
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.  
 
Puhelinkojua hallinnoi ja sitä ympäröivien yleisten alueiden ylläpidosta 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. 
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Kohteen maapohjan hallinnoija/ hallinnoijan edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi 
Yhteyshenkilö: Juhani Pentinmäki, kiinteistöisännöitsijä 
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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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 
 
 
 


