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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 – Messukylän lainaviljamakasiini 
 

Hoitosuunnitelma koskee Messukylän lainaviljamakasiinirakennusta ja sen välitöntä lähiym-
päristöä: 

 
Messukylän lainaviljamakasiini 
 
Kaupunki:      Tampere 
Kaup.osa:      Messukylä 
Osoite:           Kivikirkontie 2a 
                        33700 Tampere 
Kiint.tunnus: 837-020-9903-0000 
Rak.numero: 002 
Kohteen keskikoordinaatit ETRS89-
TM35FIN:  
                      P: 6820847 
                      I:  331916 

 

  
Makasiini kaakosta. 
Kuva: Tampereen 
museoiden kuva-
arkisto 

 

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

 

Hoitokohde sijaitsee näkyvällä paikalla Messukylänkadusta etelään erkanevan Kivikirkontien 
pohjoispuolella, puistoalueella, Messukylän vanhaa kirkkoa ympäröivän kiviaidan tuntumas-
sa. Kohteen omistaa Tampereen kaupunki. Maapohjaa hallinnoin Kiinteistötoimi ja makasii-
nirakennusta Tilakeskus. 

Makasiinin ympäristö on loivasti etelä-lounaaseen laskevaa nurmipintaista hoidettua Kivikir-
kon puiston puistoaluetta. Puiston hoidosta vastaa Tampereen kaupunkiympäristön kehit-
täminen -yksikkö. Makasiinirakennuksen molemmin puolin, pohjoisessa ja etelässä kasvaa 
kookkaat tammet. Makasiinin itäpuolelta, sen oven editse, kulkee sorapintainen puistokäy-
tävä. 

Rakennuksen länsipuolella on luonnonkivistä ladottu kiviaita, jonka sisäpuolella on Messuky-
län vanha kirkko ja kirkkomaa. Kiviaidan, sen rajaaman maa-alueen ja kirkkorakennuksen 
omistaa ja niiden hoidosta vastaa Messukylän seurakunta. Kiviaidan tuntumassa, makasiinin 
takana kasvaa vadelmaa, tuomia ja terttuseljaa. 

Hoitoalue, johon hoitotoiminta kohdistuu, käsittää makasiinirakennuksen ja sen välittömän 
lähiympäristön, joka ulottuu noin kaksi (2) metriä rakennuksen ulkoseinien ympärille. Län-
nessä hoitoalue rajautuu vanhankirkon kiviaitaan, pohjoisessa ja etelässä kookkaisiin tam-
miin ja idässä puistokäytävään. Hoitoalue on rajattu kartalla 2. 
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KARTTA 2 Messukylän lainaviljamakasiinirakennus on rajattu kartalle punaisella ja hoitoalueena toimiva välitön 
lähiympäristö sinisellä. Pohjakartta: Tampereen kaupunki, kantakartta. 
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Makasiinin kuvaus ja historia 
 

Senaatti antoi 1840-luvulla määräyksen, että kaikkiin pitäjiin tulee perustaa oma lainajyväs-
tö. Tällä tavoin myös Messukylä sai oman lainamakasiininsa vuonna 1846. Lainamakasiini 
täytettiin viljalla osakastalojen manttaaliluvun mukaan. Ensimmäiset lainaukset lainamaka-
siinista tehtiin 1847 ja tämän jälkeen lainauksia tehtiin vuosittain muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. 

Lainamakasiini oli lukittuna usealla lukolla, jotka avattiin vain kolmena päivänä keväisin ja 
syksyisin. Tällöin lainattava ja talletettava vilja mitattiin tarkkaan ja kirjattiin kirjanpitoon. 
Makasiinin hoidosta tuli säännöllisiä kuluja ainoastaan makasiinin hoitajan, johtokunnan ja 
mittarien palkasta sekä vähäisistä korjaustöistä. Makasiinin varoja alettiinkin käyttää 1800-
luvun lopulla kunnan tarkoituksiin. Esimerkiksi kirjastonhoitajan palkka maksettiin vuodesta 
1885 alkaen viljana. Vaikka viljat yritettiin suojata varkauksilta, niin ajoittain ryöstelyä esiintyi 
ja lukkojen määrää ovessa lisättiin. Lopulta ovessa oli jopa viisi lukkoa. 

 

 

Messukylän vanhan kirkon seutua 1946 otetussa Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvassa. Makasiini näkyy ku-
van keskellä, kirkon oikealla puolella. © Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki. 
 

Lainajyvästön toiminta lakkautettiin vuonna 1936 yhdeksänkymmentä vuotta perustamisen 
jälkeen. Ennen lakkauttamista jyvästöllä oli ollut ongelmia muun muassa hiirten ja rottien 
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kanssa. Myös laaditut velkakirjat olivat usein puutteellisia. Lisäksi tallettajien ja lainaajien 
määrä oli kaupungistumisen myötä vähentynyt. Kun Messukylä 1947 liitettiin Tamperee-
seen, siirtyi makasiini Tampereen kaupungin omistukseen. 

Lähiseudun asukkaiden mukaan makasiinia on käytetty viljan varastoinnin jälkeen jonkin 
aikaa Messukylässä toimineen lumpputehtaan varastona sekä Messukyläntien varressa si-
jainneen Tuotannon kaupan varastona. Näitä tietoja tukevat lattioilta tarkastuskäynnin yh-
teydessä kesällä 2013 löytyneet trasselia muistuttavat puuvillakuitumytyt sekä sisätilojen 
puupintoihin jääneet öljytahrat. 

Nelikulmainen (9 x 9 m) viljamakasiinirakennus on perustettu nurkkakiville, joiden välit on 
muutamia tuuletusaukkoja lukuun ottamatta muurattu umpeen luonnonkivistä ja tiilistä. 
Itäsivulla oven edustalla on portaina kookas luonnonkivilatomus. Rakennuksen runko on 
ulkopuolelta punamullalla maalattua hirttä. Julkisivuissa on punamullattu pystyrimalaudoi-
tus, joka ei ole alkuperäinen, vaan lisätty myöhemmin 1800-luvun lopulla ja osittain uusittu 
1900-luvun alkupuolella. Ulkolaudoitus on sään haristama, mutta täyttää yhä pääosin tarkoi-
tuksensa eli pitää hirsirungon kuivana ja suojaa sitä sään vaikutuksilta. 

Seinien alaosiin on kiinnitetty itäsivulle oven molemmin puolin sekä etelä- ja pohjoissivujen 
keskelle hevosten kiinnittämiseen käytetyt takorautaiset renkaat. Etelä- ja pohjoissivuilla 
räystäiden alla on pienet tuuletusluukut vintille. Katto on melko loiva, symmetrinen ns. telt-
ta- tai pyramidikatto. Alkuperäinen kate on todennäköisesti ollut pärettä. Nyt katteena on 
ilmeisesti 1900-luvun lopussa uusittu musta kolmiorimahuopa. 

 

      
Perustus, laudoitusta ja hevosen 
kiinnitysrengas. 

     Ovi ja kivistä ladottu porras. Välipohjan viljan kaatoaukko  
ja lattian rimaponttilaudoitus. 

 

Makasiinin oven kehyslistat ovat pelkistetyt, valkoiseksi maalatut, otsasta leveämmät. Ovet 
ovat raskastekoiset puiset pariovet, jotka on ulkopuolelta vahvistettu pellittämällä. Ovenke-
hyslistoissa on lovia, joiden perusteella ovessa on ollut kolme takorautaista oven yli kulke-
nutta lukkosalpaa. Alkuperäinen lukko ja lukkosalvat on korvattu 1900-luvun loppupuolella 
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nykyisillä yhdellä salvalla ja kahdella kookkaalla Abloy-lukolla. Ovien pellissä, kuten myös 
julkisivulaudoituksessa on haulin- tai luodinreikiä muistuttavia jälkiä. 

Messukylän lainaviljamakasiinin pohjakerros on ikkunaton. Itäsivulla on ulkoa johtavat pa-
riovet ja lännessä peräseinällä vintille vievät jyrkät puiset kääntyvät avoportaat. Oviaukon 
ympärillä on hieman profiloidut maalaamattomat puulistat. Sisäseinät ovat hirsipinnalla ja 
niissä näkyy kaunis käsityönä veistetty pinta. Lattialistat ovat peltiset, L-muotoiset. Puiset 
kahdelta sivultaan lovetut pilarit jakavat tilan osiin. Pilarin loviin on pujotettu nyt seinustoilla 
seisovat laudat, joista on muodostunut alakertaan kaksi suurta viljalaaria. Keskelle laarien 
väliin on jäänyt noin 1,5 m leveä käytävä, josta on kuljettu vintille. Lisäksi laarien ja ulkosei-
nien väliin on jäänyt noin 40 cm levyinen tyhjä tila, minkä tarkoitus on ollut estää viljan va-
rastaminen ulkoseinän läpi poraamalla. 

Makasiinissa on kaksoislattiarakenne; sisemmän lautalattian alla on toinen järeistä puolik-
kaista hirsistä koostuva lattia. Sisälattia on rakennettu leveistä rimapontatuista laudoista, 
joiden päällä on laareissa ollut lisäksi tiuhaan nauloilla kiinnitetty pellitys. Sisempää lattia-
laudoitusta on uusittu ulko-oven edustalta. Sekä kaksoislattiarakenteen että laarien pellityk-
sen on ollut tarkoitus estää hiiriä ja muita viljavarkaita pääsemästä käsiksi laarien sisukseen. 
Lattian pellitys on sittemmin poistettu. Jäljellä ovat ainoastaan satunnaiset pellinpalat ja 
naulat. 

 

  
Viljamakasiinin alakerta, lovetut pilarit, seinustalla 

laarilautoja sekä vintille vievä porras. 
Sisäseinään kiinnitetty alkuperäinen oven lukko. 

 

Lattialla on säilynyt muutamia viljanjyviä ja akanoita. Itäseinässä, oven eteläpuolella, noin 40 
cm korkeudella on hirren läpi repeytynyt reikä ja lautalattiassa viistosti iskeytynyt pirstoutu-
nut jälki, jossa on säilynyt lyijyhauli. Jäljen on aiheuttanut todennäköisesti 1918 sodassa idäs-
tä lähestyneiden valkoisten ampuma srapnellin ammus. Alkuperäinen kookas ulko-oven luk-
ko on kiinnitetty itäseinään oven pohjoispuolelle. Laarilautojen lisäksi makasiinissa on säily-
nyt kookas matala puulaatikko, jota on saatettu käyttää apuna viljan mittaamisessa sekä 
myöhemmin kaupan varastotoiminnan aikana jauhojen mittaamisessa. 
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Yllä: Makasiinin alakerran lattiassa oleva srapnellin 
ammuksen jättämä pirstoutunut jälki sekä jäljestä 

löytynyt ja sinne palautettu lyijyhauli. 

Oikealla: Srapnellin ammuksen seinähirteen repimä 
reikä ja lattiassa jälki, johon ammus on pysähtynyt. 

 
 

Makasiinin vinttikerrokseen johtavat länsisivulta jyrkät puiset kääntyvät avoportaat, joita 
pitkin punnittu vilja on alkujaan laarien täyttyessä kannettu makasiiniin säkeissä. Lattia on 
rakennettu alakerran tapaan leveistä rimapontatuista laudoista. Rakenne näkyy lattiaan teh-
dyistä kapeista viistoreunaisista aukoista, joiden läpi vilja on kaadettu alakerran viljalaarei-
hin. Välipohjaan ulko-oven edustalle on myöhemmin (mahdollisesti 1800-luvun lopulla tai 
1900-luvun alussa) puhkaistu suurehko aukko ja vintille aukon kohdalle kiinnitetty vinssi. 
Näin viljasäkkejä ei ole enää tarvinnut kantaa yläkertaan, vaan ne on voitu vinssin avulla nos-
taa vintille suoraan ulko-ovelta. Vinssilaite on myöhemmin poistettu. 

 

  
Makasiinin yläkerta ja välipohjaan tehty vinssiaukko. Vintin ristikkoraudoitettu tuuletusluukku. 
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Vintti on alakerran tapaan ikkunaton lukuun ottamatta etelä- ja pohjoissivuilla olevia pieniä 
puisia tuuletusluukkuja. Luukkujen sisäpuolella on alkuperäiset vahvat hirsiin kiinnitetyt ta-
korautaiset ristikot. Lisäksi niihin on myöhemmin lisätty metalliverkot estämään lintujen 
pääsyä sisälle. Vinttiä on ilmeisesti käytetty makasiini toiminnan päätyttyä varastointiin, sillä 
lattioilla ja katon rakenteissa on siellä täällä rasvajälkiä ja lumppujen säilytyksestä kieliviä 
kuituja. 

Makasiinilla on merkittävää rakennushistoriallista ja sosiaalihistoriallista arvoa. Rakennus on 
vinssin poistamista lukuun ottamatta säilynyt alkuperäistä käyttötarkoitustaan vastaavassa 
kunnossa kertoen havainnollisesti viljamakasiinien rakennustavasta 1800-luvulla ja viljama-
kasiinien toiminnasta. Kansalaissodan jättämät jäljet kertovat sodan tapahtumista Messuky-
lässä, mikä lisää rakennuksen sotahistoriallisia arvoja. 
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Hoito- ja kunnostustoimet 
 

Hoidon tavoitteet ja periaatteet 

Adoption ensisijaisena tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkit-
tävän makasiinirakennuksen säilyminen. Kaikki hoito- ja kunnostustoimet tulee tehdä huolel-
lisesti suunnitellen, rakennuksen arvot ja ominaispiirteet huomioiden siten, että rakennuk-
sen ilme, piirteet, rakenteelliset ratkaisut, pinnat ja rakennusmateriaalit säilyvät. Hoito- ja 
kunnostustoimien kustannuksista vastaa adoptoija. Mikäli adoptoija haluaa tehdä hoitokoh-
teelle muita kuin hoitosuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä, tulee heidän hyvissä ajoin 
etukäteen neuvotella asiasta Pirkanmaan 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 
makasiinille tekemiin tarkastuskäynteihin sekä toukokuussa 2014 tehtyyn rakennuksen vau-
riokartoitukseen. 

 

Alkukunnostus 

Tampereen kaupungin puistojen hoidosta vastaava yksikkö on tehnyt makasiinin ympäristön 
peruskunnostuksen kevään 2014 aikana. Työ sisälsi lähimpien puiden kaatamista ja karsimis-
ta, oksakorkeuden nostamista, vesakon poistamista sekä kaiken eloperäisen jätteen pois-
viemisen alueelta. Muusta alkukunnostuksesta vastaa adoptoija. 

Makasiinin sisätilat siivotaan harjalla ja rikkalapiolla tai imuroimalla. Laarien reunalaudat ja 
puulaatikko voidaan nostaa siivoustyön ajaksi ulos, mikäli sää sallii tai siirtää sisällä aina sei-
nältä toiselle. Kaikki rakennuksen historian kannalta olennaiset esineet, kuten hauli(t), paket-
tikortit, pieni määrä lumppua, vanhoja nauloja ym. tulee ottaa talteen siistiin happovapaasta 
pahvista valmistettuun arkistolaatikkoon. 

Makasiinin seiniin ja muihin rakenteisiin tehdyt merkinnät, kuten kirjoitukset ja tukkimie-
henkirjanpito tulee säilyttää osana rakennuksen historiaa. Siivotessa ei tule käyttää liian kar-
keaa harjaa, jotta seinien ja lattian puupinnat eivät turhaan kulu. Tahrat voi harjauksen tai 
imuroinnin jälkeen puhdistaa veteen kostutetulla harjalla tai nukkaamattomalla liinalla. Puh-
distusaineiden käyttöä tulee välttää. Pölyn vuoksi siivouksen yhteydessä on suositeltavaa 
käyttää hengityssuojainta. 

Makasiinin alakerran lattiassa pellityksen poistamisen jäljiltä törröttävät naulat lyödään sy-
vemmälle ja jäljellä olevat pellinkappaleet vasaroidaan lattian myötäisiksi. Myös irronnut 
peltinen lattialista oiotaan kevyesti ja kiinnitetään takaisin alkuperäiselle paikalleen. Srapnel-
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lin ammuksen makasiinin lattian tekemän jäljen ja jäljessä säilyneen lyijyhaulin päälle kiinni-
tettään läpinäkyvä pleksilevy, jotta hauli ja jälki säilyvät koskemattomina. 

Vintille välikattoon avatun aukon ympärille asennetaan putoamista estämään tukevasta puu-
tavarasta tehty kaide ja jalkalista. Kaiteet kiinnitetään puupilareihin ja seinähirsiin ja jalkalis-
ta lattiaan nauloilla tai ruuveilla. Räystäille lautojen päälle lisätään sisäkautta metalliset seu-
laverkot, jotta linnut eivät enää pääse vintille pesimään ja sotkemaan sisätiloja. Yläkerran 
lattian lahonnut kohta vahvistetaan kiinnittämällä sen päälle tukeva lastulevy tai vastaava. 
Oven lukot ja oven sekä tuuletusluukkujen saranat öljytään. Vintille johtavien jyrkkien kai-
teettomien portaiden alapäähän asennetaan yläkertaan pääsyä rajoittava nauha ja ”pääsy 
kielletty” –kyltti. 

Makasiinin alapohjaan vuosien kuluessa kertyneet roskat poistetaan kivijalassa olevista pie-
nistä aukoista käsin. Apuna voi käyttää varrellista roskanpoimijaa. 

Makasiinin länsiseinän alin hirsi tulisi vaihtaa ja eteläseinän kaakkoiskulma korjata hirsipai-
kalla ja seinän pintalahokohdat lankkupaikoilla. Myös itäseinän keskiosan kaksi alinta hirttä 
tulisi korjata hirsipaikalla. Porraskiveys on tätä varten osin purettava. Purku tulee tehdä si-
ten, että kivet numeroidaan, niiden paikat valokuvataan ja piirretään paperille. Hirsipaik-
kauksen jälkeen porraskiveys ladotaan takaisin samalle paikalleen kuitenkin siten, että ki-
veyksen ja rakennuksen väliin jää kapea 5-10 cm tuuletusrako. Hirsitöissä tulee pyrkiä käyt-
tämään vanhaa puutavaraa. Ammattitaitoa vaativat hirsityöt on suunniteltu tehtäväksi hirsi-
työkurssilla, joka suunnataan täydennyskoulutukseksi alalle kouluttautuneille sekä vanhojen 
rakennusten korjaamisesta kiinnostuneille. 

Vesikaton huovan kunto tarkistetaan nosturilta tai telineiltä käsin. Samalla tarkistetaan räys-
täslautojen kunto ja pahoin vaurioituneet kohdat voidaan tarvittaessa uusia. Mikäli katolle 
on kertynyt roskia tai jäkälä- ja sammalkasvustoa, ne poistetaan kevyesti harjaamalla. Huopa 
voidaan myös käsitellä sammaleenpoistoaineella (esim. Icopal-sammaleenpoistoaine). Sa-
malla voidaan tarkastaa lähimpien puiden oksat, ne eivät saa ottaa kiinni rakennukseen tai 
pudottaa lehtiä katolle. Katolle ulottuvista lähipuiden oksista ilmoitetaan Tampereen kau-
pungin arboristi Heli Vuorilammelle (p. 050 3060 423), joka käy ne poistamassa. 

Ulkolaudoitus uusitaan ainoastaan puutuvilta osin vanhaa laudoitusta vastaavaksi. Laudoi-
tuksen puutteet - tippalaudat, helmalaudat, nurkkalaudat, laudoitus, rimat - korjataan van-
halla puutavaralla. Mikäli vanhaa puutavaraa ei ole saatavissa, voidaan korjauslaudat näky-
vämmille etelä- ja itäseinille ottaa makasiinin länsiseinältä ja käyttää uutta puutavaraa vä-
hemmän näkyvällä länsiseinällä. Ohjeena tulee käyttää Museoviraston korjauskortistoa (MV 
Korjauskortti nro 3: Ulkolaudoituksen korjaus). 

Korjauksen jälkeen ulkolaudoituksen pinta puhdistetaan kauttaaltaan harjaamalla irtoliasta 
ja sammalesta ja maalataan punamultamaalilla. Nurkkalaudat, räystäslaudat ja oven kehyk-
set maalataan valkoisella kalkki- tai pellavaöljymaalilla. Rakennuksen julkisivujen korkeus on 
noin 5 m, joten maalaustyö edellyttää rakennustelineiden vuokraamista tai lainaamista. Pu-
namultamaali voidaan valmistaa itse. Maalin keittoon saa ohjeita Pirkanmaan maakuntamu-
seon perinnerakennusmestarilta. 
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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 katta-
miseksi järjestää maksullisia tapahtumia, harjoittaa varojenkeruuta tai hakea Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) myöntämää rakennusperinnön hoitoavustus-
ta. Avustushakemukseen on haettava makasiinirakennuksen hallinnoijan, Tampereen kau-
pungin Tilakeskuksen edustajan hyväksyntä ja allekirjoitus. Pirkanmaan maakuntamuseo 
avustaa tarvittaessa avustushakemuksen täyttämisessä. 

 

Vuosittaiset hoito- ja kunnostustoimet 

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

Makasiinirakennusta ympäröivä hoitoalue (noin 2 metriä rakennuksen ulkoseinien ympäriltä) 
siistitään vähintään kerran vuodessa, lumettomaan aikaan, mieluiten loppusyksyllä tai alku-
keväästä. Maatumattomat roskat kerätään ja viedään sekajätteeseen. Hoitoalue raivataan 
kasvillisuudesta katkaisemalla kasvit, pensaat ja puiden vesat maan tasalta. Rakennuksen 
seiniin tai katolle 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. Erityisen huolellisesti tulee siistiä 
kiviportaiden ympäristö, jotta portaiden ja rakennuksen välinen tuuletusrako säilyy avoime-
na. Ulko-oven edustan rakenteiden kuivana pitämistä voidaan myös edistää lapioimalla kivi-
portaille satanut lumi muutaman kerran talvessa. 

Makasiinin sisätilat siivotaan tarpeen mukaan. Siivouksessa tulee noudattaa edellä alkukun-
nostustoimien yhteydessä (s.9-11) annettuja ohjeita. 

Vesikaton kunto olisi hyvä tarkistaa vuosittain nostimelta tai telineiltä käsin, näin pidennet-
täisiin katon käyttöikää. Mikäli katolle on kertynyt roskia tai jäkälä- ja sammalkasvustoa, ne 
poistetaan kevyesti harjaamalla. Kattohuopa voidaan myös käsitellä sammaleenpoistoaineel-
la (esim. Icopal-sammaleenpoistoaine). 

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

 Näkyykö kivijalassa muutoksia, halkeamia tai puuttuuko kiviä? 
 Onko julkisivuissa tapahtunut muutoksia? Puuttuko ulkolaudoituksesta lautoja tai ri-

moja? Onko laudoitukseen ilmestynyt sammalta tai jäkälää? Miltä punamultamaalin 
kunto vaikuttaa? 

 Onko rakennukselle tehty ilkivaltaa? 
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 Näkyykö sisällä tai ulkona muurahaisia tai muita hyönteisiä? Näkyykö aiemmin puh-
taaksi harjatuilla kohdilla tuoretta puupurua? 

 Vuotaako katto? Näkyykö räystäissä, vintin lattiassa, katossa tai katon rakenteissa jäl-
kiä tuoreista vesivuodoista? Tuntuuko puu käteen kostealta? 

 

Hälyttävistä huomioista, kuten ilkivalta tai katon vuotaminen, tulee ilmoittaa maakuntamu-
seolle välittömästi. Mikäli seinillä nähdään hyönteisiä, hirsiin ilmestyy uusia hyönteisten käy-
täviä tai aiemmin puhdistetuissa kohdissa näkyy tuoretta puupurua, täytyy hyönteisten pesä 
etsiä ja myrkyttää. Maakuntamuseon perinnerakennusmestari neuvoo tarvittaessa tuholais-
torjunnassa kuten muissakin 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 
 

Messukylän lainaviljamakasiinin alakerta soveltuu kesäkaudella pienimuotoisten, lyhytaikais-
ten ja häiriötä aiheuttamattomien tilaisuuksien, kuten kirkkokahvien tai kokousten pitopai-
kaksi. Makasiinin yläkertaa ei turvallisuussyistä tule käyttää ollenkaan (jyrkät kaiteettomat 
portaat, matalat kattorakenteet, välikaton lahovaurio ja vinssiaukosta putoamisen vaara). 
Rakennukseen voidaan tuoda käyttöön liittyviä irtokalusteita tai muita tarvikkeita ja niitä 
voidaan myös säilyttää siellä kohteen ollessa adoptoituna. 

Makasiini sopii myös erinomaisesti pienten tilapäisten tai pysyvämmänkin kesänäyttelyn 
näyttelytilaksi. Mahdollisen näyttelyn pystyttäminen tulee tehdä siten että, makasiinin ra-
kenteisiin jää mahdollisimman vähän pysyviä jälkiä. Suositeltavin ripustustapa on välikattoon 
kiinnitettävät huomaamattomat kiskot, joihin erimuotoiset taulut tai tekstiplanssit voidaan 
kiinnittää roikkumaan siimoilla. Näin seinäpinta säilyy koskemattomana. 

Makasiinin käyttöä suunniteltaessa on huomioitava, että rakennuksessa ei hoitosuunnitel-
man tekohetkellä (kesä 2014) ole sähköä, lämmitystä, valaistusta, ikkunoita eikä vesijohtoa 
tai viemäriä. Näistä lämmitystä, ikkunoita, vesijohtoa ja viemäriä ei voida sallia rakennetta-
van tulevaisuudessakaan, koska rakennuksen ulkonäkö, luonne ja alkuperäiseen käyttötar-
koitukseen liittyvät piirteet tulee säilyttää. Makasiinin käyttö ei myöskään saa edellyttää ti-
lamuutoksia tai kiinteiden rakenteiden rakentamista sisätiloihin.  

Viljamakasiinin käyttö edellyttää sisätilojen siivoamista ja kunnostamista edellä Alkukunnos-
tustoimet –luvussa (s. 9-11) kuvatun mukaisesti. Ulko-oven edustan kiviportaissa kulkemisen 
helpottamiseksi rakennuksen ulkoseinään voidaan kiinnittää puukaide. 

Käyttö edellyttää myös jonkinlaisen valaistuksen järjestämistä makasiinin alakertaan. Valais-
tus voidaan järjestää tilapäisillä, oman jalan varassa seisovilla akku tai sähkökäyttöisillä valai-
similla. Sähköä on mahdollista saada tilapäisesti lähikiinteistöistä jatkojohdoilla, mikäli kiin-
teistöjen omistajat tähän suostuvat. Valaistus voidaan myös toteuttaa pysyvämmällä ratkai-
sulla; vetämällä rakennukseen sähköt ja kiinnittämällä välikattoon kiinteät valaisimet. Mikäli 
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. 

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

Messukylän lainaviljamakasiinille voidaan pystyttää rakennuksen historiasta ja merkityksestä 
kertova opastaulu. Opastaulun sisältö tulee laatia yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuse-
on kanssa tai vähintäänkin hyväksyttää sisältö maakuntamuseolla. Opastaulun graafinen 
suunnittelu tehdään maakuntamuseolla ja siinä noudatetaan yhteistä Adoptoi monumentti  
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–toiminnan puitteissa pystytetyille opastauluille luotua mallia. Opastaulua ei saa kiinnittää 
rakennuksen seinään. Opastaulun tarkka pystytyspaikka makasiinilla tulee sopia yhteistyössä 
maakuntamuseon, kohteen omistajien ja puiston hoidosta vastaavan tahon kanssa. 
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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, Kivikirkon-
puiston tai Messukylän vanhan kirkon käyttäjille tai hoitajille. 

 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 tule pysäköidä puistoalueelle koh-
teen läheisyyteen, vaan on käytettävä esim. läheistä vanhan kirkon parkkialuetta. 

 Makasiinirakennuksen 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 

Makasiinirakennuksen aiheuttamat vaarat 

Huomioi epätasaiset, aloittain liukkaat luonnonkiviportaat, ulko-oven korkea kynnys sekä 
alakerran lattian pellinpalat ja naulat, joihin voi kompastua, yläkerran matalat kattoraken-
teet, joihin voi lyödä päänsä, yläkerran lattian laho kohta, kaiteeton välikaton vinssiaukko ja 
jyrkät, kaiteettomat portaat ja porraskuilu, joissa putoamisvaara. 

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. makasiinin yläkerrassa tehtä-
vät työt, julkisivujen yläosien ja räystäiden korjaus ja maalaus sekä katon tarkastaminen ja 
huolto. Makasiinin yläkerrassa on noudatettava erityistä varovaisuutta ennen lattian vahvis-
tamista ja kaiteiden kiinnittämistä. Korkealla työskenneltäessä ei saa käyttää nojatikkaita, 
vaan on käytettävä työpukkeja, tukevia A-tikkaita, siirreltäviä telineitä tai henkilönostinta. 
Telineitä on käytettävä painumattomalla alustalla, niiden pyörät on lukittava työskentelyn 
ajaksi ja tarvittaessa käytettävä lisätukia. Henkilönostimen käytössä on noudatettava käyttö-
ohjeita ja mm. tuettava nostin huolellisesti ja eristettävä nostimen työalue. 

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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Yhteystiedot 
 
Adoptiokohteen maapohjan ja makasiinirakennuksen omistaja on Tampereen kaupunki. 
 
Maapohjan hallinnoija/ hallinnoijan edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi 
Yhteyshenkilö: Juhani Pentinmäki 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 554 5889 
Sähköposti  juhani.pentinmaki@tampere.fi 
 
Rakennuksen hallinnoija/ hallinnoijan edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Tilakeskus 
Yhteyshenkilö: Anne Karinen 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 516 9189 
Sähköposti  anne.karinen@tampere.fi 
 
Adoptiokohdetta ympäröivän Kivikirkon puiston hoidosta vastaa 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, 

rakentaminen ja kunnossapito 
Yhteyshenkilö: Petri Kujala, rakennuttajahortonomi 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 062 8295 
Sähköposti  petri.kujala@tampere.fi 
 
Adoptoija 
Nimi  Messukylän perinneseura ry 
Yhteyshenkilö: Matti Heinivaho, puheenjohtaja 
Osoite  Kivikirkontie 7, 33700 Tampere 
Puhelin  040 511 1060 
Sähköposti  matti.heinivaho@tampere.fi 
 
Hoitotoiminnan ohjaaja ja valvoja 
Nimi  Pirkanmaan maakuntamuseo, Adoptoi monumentti –toiminta 
Yhteyshenkilö: Miia Hinnerichsen 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  040 800 7389, 03 5656 5140 
Sähköposti  adoptoimonumentti@tampere.fi 
Internet  www.adoptoimonumentti.fi 
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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 
 
 
 


