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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 A). 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 – Osmonpuiston soittolava 
 

Hoitosuunnitelma koskee Osmonpuiston soittolavaa ja sen välitöntä lähiympäristöä: 

 
Osmonpuiston soittolava 
 
Kaupunki:      Tampere 
Kaup.osa:   XV (Tammela, keskiosa) 
Osoite:           Ainonkatu 
                        33100 Tampere 
Kiint.tunnus: 837-115-9903-0000 
Rak.numero: 001 
Kohteen keskikoordinaatit ETRS89-
TM35FIN:  
                      P: 6823225 
                      I:  328551 

 

 
Soittolava koillisesta. 
Kuva: Antti Sompin-
mäki, Tampereen 
museoiden kuva-
arkisto 

 

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

 

Hoitokohde sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Osmonpuistossa, pohjoiseen nousevassa rin-
teessä, muodostaen näyttävän pääteaiheen Pinninkadun pohjoispäähän. Lavan eteläpuolitse 
kulkee poikittainen Ainonkatu. Kohteen omistaa Tampereen kaupunki. Maapohjaa hallinnoin 
Kiinteistötoimi ja soittolavarakennusta Tilakeskus. Tapahtumia lavalla järjestää kesäisin 
Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut, joka myös lainaa lavaa muille käyttäjille. 

 

 

Soittolava sijaitsee avoimessa rinteessä Osmonpuiston etelälaidalla. 
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Soittolavan eteläpuolella on hoidettu nurmipintainen rinne ja pohjoispuolella tasainen sora-
pintainen alue puistonpenkkeineen. Soittolavan länsipuolitse, kulkee kapea puistokäytävä. 
Lounaispuolella on ilmanvaihtohormi puiston alla olevaan väestötilaan. Lähistöllä kasvaa 
muutamia kookkaita jaloja lehtipuita. Puiston hoidosta vastaa Tampereen kaupunkiympäris-
tön kehittäminen -yksikkö. 

Hoitoalue, johon hoitotoiminta kohdistuu, käsittää soittolavarakennuksen ja sen välittömän 
lähiympäristön, joka ulottuu noin kaksi (2) metriä rakennuksen ympärille. Hoitoalue on rajat-
tu alla olevalle kartalle. 

 

 
Osmonpuiston soittolava on rajattu kartalle punaisella ja hoitoalueena toimiva välitön lähiympäristö sinisellä. 
Pohjakartta: Tampereen kaupunki, kantakartta. 
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Soittolavan kuvaus ja historia 
 

Puistokonsertit olivat halpaa koko kansan huvia 1900-luvun alussa ja niitä pyrittiinkin järjes-
tämään kaikkien saataville. Tampereella toimi valtuuston alainen musiikkilautakunta, jonka 
tehtäviin kuului muun muassa kesäisen musiikkiohjelman suunnitteleminen puistoihin. 
Vuonna 1929 kaupunginvaltuusto myönsi musiikkilautakunnan aloitteesta varat ”soittopavil-
jongin” rakentamiseksi Osmonpuistoon. Soittolavan piti valmistua vielä samana vuonna kau-
pungin 150-vuotisjuhliin, mutta kunnalliskertomuksen mukaan lava valmistui vasta loppu-
kesällä 1930. 

Osmonpuiston lavan piirustukset tehtiin kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla. 
Musiikkilautakunta ei hyväksynyt arkkitehtiosaston ensimmäistä ehdotusta, vain yhdeltä 
puolelta avointa lavaa. Musiikkilautakunnan mielestä soitto ei tällaiselta lavalta kuuluisi riit-
tävän hyvin ja laajalti ympäristöön. Niinpä päädyttiin rakentamaan Eteläpuiston esimerkin 
mukainen, avoimempi lava. Lavan lopulliset rakennuspiirustukset on 6.5.1930 signeerannut 
arkkitehti Jaakko Laaksovirta. 

 

 

 

 

Osmonpuiston soittolavan rakennuspiirustuksia. Vasemmalla leikkauskuva ja oikealla julkisivu pohjoisesta. 
Tampereen kaupunki, Tilakeskuksen arkisto. 
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Soittolavan rakentaminen oli osa laajempaa pyrkimystä kohentaa kaupungin ilmettä 1920–
1930-luvuilla. Tuolloin kaupungin puistoja kehitettiin, julkisia veistoksia ja muistomerkkejä 
hankittiin ja siirtolapuutarhoja perustettiin. ”Suomen Manchesterista” pyrittiin lanseeraa-
maan viihtyisä ja matkailijoitakin houkutteleva ”tehtaitten kaunis kaupunki”. 

 

 

Osmonpuistossa sijaitsevaa soittolavaa ympäröi aina 1960-luvun lopulle asti umpikortteleista koostuva puu-
Tammela. Kuva: Maanmittauslaitos, ortoilmakuva 1946. 
 

Osmonpuiston soittolavalla ehdittiin valmistumisvuonna vielä pitää neljä konserttia. Puisto 
oli tammelalaisille tärkeä kohtaamispaikka, ja soittoillat saattoivat muodostua varsinaisiksi 
kansankokouksiksi. Useimmiten puistokonserteissa esiintyivät työväenyhtyeet, mutta Tam-
melassa myös Pelastusarmeijan järjestämiä konsertteja oli runsaasti. Yleisöä oli parhaimmil-
laan satamäärin ja erityisesti työväen soittokuntaa tultiin kuuntelemaan kauempaakin. 

Tyyliltään uusklassinen puolipyöreä soittolava on säilyttänyt erinomaisesti alkuperäisen il-
meensä, pinnat ja rakennusmateriaalit. Sen perustukset ja runko on valettu betonista. Lavan 
lattia on päällystetty uritetuilla laatoilla ja sen reunat ja lavalle kahden puolin johtavat por-
taat ovat graniittia. Lavan pohjoisenpuolinen suora etureuna on pinnaltaan rihlattu ja har-
maaksi maalattu. Katos ja sitä kannattelevat kahdeksan betonipilaria ovat valkoisiksi maala-
tut. Katemateriaalina on todennäköisesti saumattu pelti. Katoksen alapinnalla on seitsemän 
valaisinsyvennystä. Valaisimet on uusittu jossain vaiheessa. Kaareva vaakaan uritettu perus-
tus ja lavaa kiertävät taivutetut metalliputkikaiteet on maalattu harmaiksi. Lavan alla olevaan 
varastotilaan johtaa eteläpuolelta matala puinen pystypaneloitu ovi. Perustuksissa on lavan 
molemmin puolin pienet tuuletusaukot. 
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Näkymä soittolavalta etelään Pin-
ninkadulle. 

Soittolavan lattia on päällystetty 
uritetuilla laatoilla. 

Soittolavalle johtavat molemmilta 
puolilta kiviportaat, joissa on me-
talliputkikaide. 

Kuvat: Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo. 
 

Soittolavalla on merkittävää arkkitehtonista, kaupunkikuvallista, rakennushistoriallista ja 
sosiaalihistoriallista arvoa. Rakennus on valaistuksen uusimista lukuun ottamatta säilynyt 
alkuperäistä vastaavassa kunnossa kertoen havainnollisesti ajan rakennustavasta ja käytet-
tävissä olleista materiaaleista. Lisäksi se on sijainnistaan johtuen maisemallisesti erittäin 
merkittävä. 

 

 

Vastavalmistunut Osmonpuiston soittolava vuonna 1930. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.
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Hoito- ja kunnostustoimet 
 

Rakennuksen omistajalle kuuluvat betonirakenteiden kunnostustoimet 

Soittolavan kuntoa on arvioitu käymällä paikanpäällä useampia kertoja vuosina 2014-2015. 
Käynneille ovat osallistuneet mm. Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari 
Tapani Koiranen, rakennusrestaurointiopiskelijat Jaakko Äijö ja Saara Raukko sekä tutkija 
Miia Hinnerichsen. Käyntien perusteella Osmonpuiston soittolavan betonirakenteet tarvitse-
vat tulevaisuudessa korjaustoimenpiteitä, jotka eivät sovellu adoptoijan tehtäviksi, vaan ne 
on toteutettava rakennusalan ammattilaisen toimesta. Betonirakenteiden vaurioiden tutki-
minen ja korjaaminen kuuluu rakennuksen omistajalle Tampereen kaupungin Tilakeskuksel-
le. 

 

  

Soittolavan alla olevan varastotilan katon betonipalkeissa 
on murtumia. Kuva: Miia Hinnerichsen 16.3.2015. 

Varastotilan katossa on paikoin näkyvissä ruostunutta 
betoniraudoitusta. Kuva: Saara Raukko 17.3.2015. 

  

Murtuma laululavan kattoa kannattavan pilarin alapäässä, 
Kuva: Jaakko Äijö 26.5.2015. 

Alkava murtuma kattoa kannattavassa pilarissa, minkä 
vuoksi kaikki pilarit on syytä tarkistaa. Kuva: Jaakko Äijö 
26.5.2015. 
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Adoptoinnin tavoitteet ja periaatteet 

Adoption ensisijaisena tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkit-
tävän soittolavarakennuksen säilyminen. Kaikki hoito- ja kunnostustoimet tulee tehdä huo-
lellisesti suunnitellen, rakennuksen arvot ja ominaispiirteet huomioiden siten, että raken-
nuksen ilme, piirteet, rakenteelliset ratkaisut, pinnat ja rakennusmateriaalit säilyvät. Hoito- 
ja kunnostustoimien kustannuksista, betonirakenteiden kunnostusta lukuun ottamatta, vas-
taa adoptoija. Mikäli adoptoija haluaa tehdä hoitokohteelle muita kuin hoitosuunnitelmassa 
mainittuja toimenpiteitä, tulee heidän hyvissä ajoin etukäteen neuvotella asiasta Pirkan-
maan 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 
soittolavalle 2014 – 2015 tekemiin tarkastuskäynteihin. 

 

Adoptoijan tehtävissä olevat kunnostustoimet 

Soittolava ja sille johtavat portaat lakaistaan hiekasta, sepelistä ja muista irtoroskista. Sam-
maloituneet kohdat voidaan harjata kevyesti teräsharjalla tai pestä varovaisella painepesulla. 
Mahdolliset roskat kerätään myös soittolavaa ympäröivältä hoitoalueelta (noin 2 metriä ra-
kennuksen ympäriltä). Jäte toimitetaan kierrätykseen tai sekajätteeseen. Puistonhoito, kuten 
nurmikonleikkaus kuuluu kaupunkiympäristön kehittäminen- yksikölle. 

 

  
Soittolavan alla olevassa varastotilassa oli 2015 seka-
laista rojua sekä varastotilan vanhat ovet. 

Lavan molemmin puolin on avoimet tuuletusaukot 
varastotilaan, aukkojen ritilät ovat kadonneet. 

Kuvat: Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo. 
 

Soittolavan alla on varastotila. Varastotilan seinät ja lattia siivotaan harjalla ja rikkalapiolla. 
Pölyn vuoksi siivouksen yhteydessä on suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. Pölyämisen 
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vähentämiseksi pintoja voidaan myös kostuttaa kevyesti vedellä. Siivotessa ei tule käyttää 
puhdistusaineita tai liian karkeaa harjaa, jotta seinien ja lattian pinnat eivät turhaan kulu. 

Varastotilan tuuletusaukkojen ritilät ovat kadonneet, jäljellä on vain metalliset kehykset. 
Aukoista on työnnetty sisään oksia ja muita roskia. Ilmanvaihtoaukkoihin vaihdetaan ulko-
puolelle uudet metalliset ritilät tai sisäpuolelle kiinnitetään pienireikäinen metalliverkko es-
tämään roskaamista sekä lintujen ja muiden eläinten sisällepääsy. 

 

 

 

Soittolavan pilarien maalipinta on paikoin kulunut. 
Kuva: Miia Hinnerichsen 18.12.2013. 

Maali hilseilee katon valaisinsyvennysten reunuksista. 
Kuva: Jaakko Äijö 26.5.2015. 

 

Soittolavan maalipinnat ovat paikoin kuluneet, hilseilevät ja graffiteilla tuhritut. Pilarien, ka-
ton lamppusyvennysten reunusten kaiteiden ja perustuksen maalipinta harjataan varovasti 
teräsharjalla, jotta irtonainen maali lähtee pois. Pinta puhdistetaan pölystä pehmeällä harjal-
la, pestään maalaripesulla ja kuiva pinta maalataan kauttaaltaan uudelleen. Katossa maala-
taan vain lamppusyvennykset reunuksineen, ei koko kattoa, sillä siitä tulee helposti laikukas. 
Maalauksessa käytetään nykyvärityksen mukaista ja kullekin pinnalle soveltuvaa maalia. 
Maalaustöihin ja maalityypin valintaan saa lisäohjeita Pirkanmaan maakuntamuseon perin-
nerakennusmestarilta Tapani Koiraselta. 
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Laasti on paikoin kulunut pois graniittisten reunuski-
vien välisistä saumoista. 

Osa lattialaatoista on vaurioitunut ja pinnat samma-
loituneet. 

Kuvat: Jaakko Äijö 26.5.2015. 
 

Soittolavan graniittisten reunuskivien välisistä saumoista on laasti paikoin kulunut pois. Kivet 
saumataan siististi uudelleen kalkkisementtilaastilla KSL50/50/600. Myös joitain lavan lat-
tialaatoista on rikkoutunut. Jos samanlaisia laattoja on saatavissa esim. purkutavarakirppis-
ten tai muiden kanavien kautta, niin pahimmin rikkoutuneet laatat voidaan uusia. Myös näi-
hin töihin saa lisäohjeita maakuntamuseon perinnerakennusmestarilta. 

Alkukunnostustoimia ei tarvitse tehdä yhdellä kertaa, vaan työt voidaan jakaa useille talkoo-
päiville tai vaikka useille eri vuosille. Adoptoija voi alkukunnostustoimien materiaalihankinto-
jen ja muiden kustannusten kattamiseksi järjestää maksullisia tapahtumia, harjoittaa varo-
jenkeruuta tai hakea erilaisia apurahoja tai avustuksia. 

 

Jatkossa tehtävät vuosittaiset hoito- ja kunnostustoimet 

Soittolavalla voi vuosittain järjestää yhdet suuremmat talkoot tai hoito- ja kunnostustoimia 
voi tehdä useamminkin rakennuksella käytäessä. 

Soittolava ja sille johtavat portaat lakaistaan hiekasta, sepelistä ja muista irtoroskista. Lavaa 
ympäröivä hoitoalue (noin 2 metriä rakennuksen ympäriltä) siistitään vähintään kerran vuo-
dessa, lumettomaan aikaan, mieluiten loppusyksyllä tai alkukeväästä. Hoitoalue raivataan 
mahdollisesta nurmea korkeammasta kasvillisuudesta katkaisemalla rikkaruohot, pensaiden 
ja puiden vesat maan tasalta. Mahdollisista lavan pilareihin tai katolle ulottuvista lähipuiden 
oksista ilmoitetaan arboristi Heli Vuorilammelle (p. 050 3060 423), joka käy ne poistamassa. 
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Maatumattomat roskat kerätään ja viedään sekajätteeseen. Kaikki eloperäinen jäte, kuten 
oksat, risut, vesat ja lehdet haravoidaan, kuljetetaan pois hoitoalueelta ja kompostoidaan tai 
toimitetaan biojätteeksi. Erityisen huolellisesti tulee siistiä lavan perustuksia ympäröivä mu-
kulakiveys. 

Varastotila siivotaan tarpeen mukaan. Siivouksessa tulee noudattaa edellä alkukunnostus-
toimien yhteydessä annettuja ohjeita. 

Vähintään kerran, mieluiten kaksi kertaa vuodessa, tarkastetaan, että soittolavan kunnossa 
ei ole tapahtunut muutoksia. Apuna voi käyttää vaurioista aiemmin otettuja valokuvia, jol-
loin muutokset on helppo huomata. Tarkastettaessa tulee kiinnittää huomiota ainakin seu-
raaviin seikkoihin: 

 Näkyykö perustuksessa, muissa pinnoissa tai pilareissa muutoksia, kuten rapautumis-
ta, uusia lohkeamia tai halkeamia?  

 Onko maalipinnoissa tapahtunut muutoksia? Onko niihin ilmestynyt tummia pilkkuja 
tai vihreää sammalta? Näkyykö hilseilyä? Miltä maalin kunto vaikuttaa? 

 Onko rakennukselle tehty ilkivaltaa? 
 Vuotaako katto? Näkyykö räystäissä, lavan katossa tai varastotilan katossa, lattiassa 

tai seinillä jälkiä tuoreista vesivuodoista? Tuntuvatko pinnat käteen kosteilta? 
 

Hälyttävistä huomioista, kuten ilkivalta tai katon vuotaminen, tulee ilmoittaa maakuntamu-
seolle välittömästi. 

Hoito- ja kunnostustoimet kirjataan lyhyesti hoitopäiväkirjaan (ks. liite A), joka toimitetaan 
Pirkanmaan maakuntamuseolle vuosittain 31.12. mennessä joko postilla tai sähköpostilla. 
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Kohteen käyttö ja infotaulu 
 

Osmonpuiston soittolava soveltuu päiväaikaan järjestettävien pienimuotoisten, lyhytaikais-
ten ja häiriötä aiheuttamattomien tilaisuuksien, kuten erilaisten laulu-, teatteri-, musiikki- ja 
tanssiesitysten tai niiden harjoitusten pitopaikaksi. Tapahtumien järjestämisen yhteydessä 
on otettava huomioon lähiympäristön asukkaat. Tapahtumien äänet eivät saa kantautua liian 
voimakkaina asuntoihin. Äänentoistoa käytettäessä on pitäydyttävä Tampereen kaupungin 
järjestyssäännöissä määrätyissä desibelirajoissa. 

Adoptoija on vastuussa yleisötapahtumille mahdollisesti vaadittavien lupien selvittämisestä 
sekä niiden hankkimisesta. Yleissääntönä voidaan pitää, että pienet yleisötilaisuudet, jotka 
eivät edellytä järjestyksenpitotoimia, ja joista ei aiheudu haittaa sivullisille, ympäristölle tai 
liikenteelle, eivät vaadi ilmoitusta poliisille. Erinomainen opas tapahtumien järjestämiseen 
löytyy Tampereen kaupungin tapahtumatoimiston sivuilta: www.tapahtumatoimisto.com 
Luvista saa lisätietoa Poliisin sivuilta: www.poliisi.fi/luvat/ 

Adoptoija on myös vastuussa yleisötilaisuuksien turvallisuudesta, järjestyksenpidosta ja jäl-
kien siivoamisesta tapahtuman jälkeen. Jos tilaisuuksiin tulee runsaasti yleisöä, tulisi miettiä 
pitääkö paikalle järjestää wc-tilat, opasteita tai vesipiste. Ensiapuvälineet on hyvä olla saata-
villa kaikissa tilaisuuksissa. Mahdollisista tapahtuman aiheuttamista vahingoista adoptoija on 
vastuussa Tampereen kaupungille. 

Lavan alla olevan lukittavan varastotilan avain luovutetaan adoptoijalle adoptointisopimuk-
sen allekirjoittamisen yhteydessä. Myös kiinteistön hallinnoijalla Tampereen kaupungin tila-
keskuksella on avain varastotilaan. Varastotila on adoptoijan käytössä adoptointisopimuksen 
ollessa voimassa. Adoptoija voi tuoda ja säilyttää varastotilassa vähäisiä määriä hoitotoimiin 
liittyviä välineitä, kuten siivousvälineitä (katuharja, harja ja rikkalapio, roskasäkkejä tms.) 
sekä tapahtumissa tarvittavia irtokalusteita tai muita tarvikkeita. Tila on kylmä ja ajoittain 
kostea, joten siellä ei kannata säilyttää kylmälle tai kosteudelle arkoja materiaaleja. Tavarat 
on hyvä nimikoida. Mikäli adoptiosopimus puretaan ja adoptiotoiminta kohteella päättyy, 
tulee adoptoijan tyhjentää tuomansa tavarat varastotilasta. 

Rakennuksen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava, että lavalla tai sen alla olevassa varas-
totilassa ei hoitosuunnitelman tekohetkellä (maaliskuu 2015) ole ikkunoita, lämmitystä, vesi-
johtoa tai viemäriä. Näitä ei voida sallia rakennettavan tulevaisuudessakaan, koska raken-
nuksen ulkonäkö, luonne ja alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyvät piirteet tulee säilyt-
tää. Lavalla ei myöskään ole istuimia eikä pukutiloja. Yleisölle on varattu muutama puiston-
penkki.  

Lavan alla olevassa varastotilassa on sähköpistoke, joka on adoptoijan käytettävissä. Sähkö 
laskutetaan kerran vuodessa takamittauksen mukaan. Kulttuuritoimi hoitaa kaikki kohteella 
käytettävään sähköön liittyvät tulevat kustannukset. 
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Lavaan tai varastotilan seiniin tai muihin rakenteisiin ei saa kiinnittää tapahtumien tai hoito-
toimenpiteiden yhteydessä mitään, mistä jää pysyviä jälkiä rakenteisiin. Soittolavan ja varas-
totilan käyttö ei saa myöskään edellyttää tilamuutoksia tai kiinteiden rakenteiden rakenta-
mista. 

Adoptoijan ei tarvitse ilmoittaa järjestämistään tilaisuuksista erikseen omistajalle tai hallin-
noijalle, mutta niistä tulee ilmoittaa vuokralaiselle, Tampereen kaupungin Kulttuuripalveluil-
le, joka myös käyttää soittolavaa järjestämissään tapahtumissa ja lainaa sitä edelleen muille 
käyttäjille. 

Käytöstä ei saa aiheutua haittaa kohteelle, sen omistajalle, hallinnoijalle, vuokralaiselle, muil-
le käyttäjille tai ympäristön asukkaille. Mikäli adoptoija haluaa käyttää soittolavaa muuhun 
kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, tulee heidän hyvissä ajoin etukäteen olla yhteydessä 
Pirkanmaan maakuntamuseoon. Myöskin kaikista rakennukseen käytön vuoksi tehtävistä 
pysyvistä muutoksista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen Pirkanmaan maakuntamuseol-
le ja kohteen omistajille. 

Osmonpuistoon soittolavan läheisyyteen voidaan pystyttää rakennuksen historiasta ja mer-
kityksestä kertova opastaulu. Opastaulun sisältö tulee laatia yhteistyössä Pirkanmaan maa-
kuntamuseon kanssa tai vähintäänkin hyväksyttää sisältö maakuntamuseolla. Opastaulun 
graafinen suunnittelu tulisi tehdä maakuntamuseolla ja siinä noudattaa yhteistä Adoptoi 
monumentti -toiminnan puitteissa pystytetyille opastauluille luotua tyyliä. Opastaulua ei saa 
kiinnittää lavarakennukseen, lukuun ottamatta varastotilan ovea. Opastaulun tarkka pysty-
tyspaikka tulee sopia yhteistyössä maakuntamuseon, kohteen omistajan 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, sivullisille 
tai ympäristölle. Adoptoija vastaa kohteelle aiheuttamistaan vahingoista, mikäli ne ovat syn-
tyneet hoitosuunnitelman 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. 

 Maalaus- tai kunnostustöitä ei tule tehdä tikkailta käsin, vaan on käytettävä henki-
lönostinta tai huolellisesti koottuja ja tuettuja telineitä. 

 Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa tai häiriötä lähiympäristön asukkaille, ohikulkijoil-
le, Osmonpuiston käyttäjille tai hoitajille. 

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

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

 Soittolavan 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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 Huomioitava soittolavan ja lähiympäristön aiheuttamat vaarat, kuten epätasainen 
maasto, jyrkkä rinne, kiviportaat ja lavaa ympäröivät kiveykset, joihin voi liukastua tai 
kompastua, varastotilan matala oviaukko, johon voi lyödä päänsä, lavan melko mata-
la kaide, joka voi aiheuttaa putoamisvaaran. 

 Huomioitava ja pyrittävä minimoimaan sään aiheuttamia vaaroja, kuten ukonilma, 
jäinen maa sekä jään, lumen tai sateen liukastamat porraskivet. 
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Yhteistyötahot ja yhteystiedot 
 
Adoptoija 
Nimi  Folk Extreme ry 
Yhteyshenkilö: Anne-Mari Kivimäki, puheenjohtaja 
Osoite  PL 33, 37121 NOKIA 
Puhelin  050 370 5600 
Sähköposti  folkextreme.orkesteri@gmail.com 
 
Folk Extreme on uuden kansanmusiikin tuotantokokoonpano, joka on perustettu vuonna 
2014 ylläpitämään valtakunnallista kokeellisen kansanmusiikin ammattimaista orkesteritoi-
mintaa. Yhdistyksen jäsenet Anne-Mari Kivimäki, Piia Kleemola, Reetta-Kaisa Iles, Samuli 
Volanto, Silja Palomäki, Pekko Käppi ja Timo Saari ovat musiikki ja tanssialan ammatillisen 
koulutuksen saaneita henkilöitä, musiikin maistereita ja musiikin tohtoreita ja musiikin alalla 
ammattimaisesti muusikkoina ja tanssitaiteilijoina toimivia henkilöitä. Folk Extremen jäsenet 
haluavat tehdä korkeatasoisia taidehankkeita yhden tuotantotahon alla yhteisvoimin, käyt-
tämällä apuna jäsenten vahvuuksia ja kokemusta taidealalla. 
 
Tavoitteena on saada yhdistykselle ja sen edustamalle kokeelliselle kansanmusiikille näky-
vyyttä ja sitä kautta lisää työmahdollisuuksia. Yhdistyksen taiteilijajäsenillä on resurssit ja 
ammattitaito saattaa loppuun kunnianhimoiset hankkeet. Maantieteellisesti orkesterin toi-
mijat sijoittuvat akselille: Helsinki-Tampere-Seinäjoki. 
 
Folk Extremen kotipaikkakunta on Tampere ja yhdistyksen toimitilat sijaitsevat tehdasraken-
nuksessa, samassa tilassa toimivien taiteellisen alan yritysten Taideyhtiö Puhtin ja Soultonics 
Ky:n kanssa Nokialla. Toimitilassa on orkesterin harjoitustila, joka muuntautuu 40-
paikkaiseksi teatteritilaksi sekä erillinen studiotarkkaamo, toimisto ja puvustuspiste. 
 
 
Nimi  Kulttuuriosuuskunta Uulu 
Yhteyshenkilö: Lari Aaltonen 
Osoite  PL 455, 33101 Tampere 
Puhelin  040 538 4615 
Sähköposti  osmonpuisto@uulu.fi 
 
Kulttuuriosuuskunta Uulu on tamperelainen etnomusikologien, muusikoiden ja muiden kult-
tuurialan ammattilaisten yritys. Monipuolisen osuuskunnan toiminta muodostuu koulutta-
misesta, esiintymisestä, soittimien rakentamisesta ja alan asiantuntijoiden välittämisestä 
moniin eri tilanteisiin. Myös ohjelmavälitys, levy-yhtiötoiminta ja laajemmat kulttuuri- ja 
taidehankkeet kuuluvat osuuskunnan toimialaan. Kaikessa toiminnassa korostuvat etnomu-
sikologian periaatteet musiikin kulttuurilähtöisyydestä ja jokaisen ihmisen oikeudesta musi-
kaalisuuteen.  
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Kulttuuriosuuskunta Uulu perustettiin vuonna 2003 Tampereella. Osuuskunnan toiminta on 
valtakunnallista, ja sen koulutuspalvelut toteutetaan yhteistyössä Maailman musiikin kes-
kuksen kanssa. Nykyään Uulussa toimii 8 varsinaista jäsentä ja toimintavuoden aikana n. 50 
muuta avustajaa tai freelancer -työntekijää. Avustajat ovat muusikoita, taiteilijoita tai muita 
kulttuurialan ammattilaisia, jotka tekevät yksittäisiä keikkoja tai osallistuvat Uulun projektei-
hin ja hankkeisiin. 
 
Osuuskunta toimii laaja-alaisesti kohderyhminään sananmukaisesti kaikki vauvasta vaariin. 
Tuotamme työpajoja, konsertteja, esityksiä, soitinratoja sekä ylläpidämme omaa taiteen pe-
rusopetusta antavaa musiikkikoulua. Uulu toteuttaa vuosittain useita hankkeita liittyen niin 
musiikin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin kuin kansan- ja maailman musiikkien esille tuomi-
seen. Tarjoamme erilaisia asiantuntijapalveluita musiikkiin ja kulttuureihin liittyvissä sisäl-
löissä. Uululla on myös yksi Suomen laajimmista soitinkokoelmista, johon kuuluvia instru-
mentteja voi myös vuokrata sen lisäksi että soittimet kulkevat keikoilla mukanamme. Uululla 
on oma soitinrakentaja, joka valmistaa soittimia myyntiin ja osuuskunnan käyttöön. Osuus-
kunnalla on myös julkaisutoimintaa oman levymerkin, Uulu Recordsin, kautta. 
 
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 
 
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. 
 
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 
Internet  http://www.tampere.fi/tilakeskus 
 
Tampereen kaupungin Tilakeskus Liikelaitos vastaa kaupungin tilojen ja rakennuskannan 
monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä sekä uusien 
tilojen rakennuttamisesta. Tilakeskus hallinnoi noin 800 kaupungin omistamaa rakennusta. 
Sen tila- ja kiinteistöpalveluilla luodaan edellytykset hyville kunnallisille palveluille. 
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Maapohjan hallinnoija/ hallinnoijan edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi 
Yhteyshenkilö: Erja Parkkali 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 517 7052 
Sähköposti  erja.parkkali@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. 
 
Adoptiokohteen vuokralainen/ vuokralaisen edustaja 
Nimi  Tampereen kaupunki, Kulttuuripalvelut 
Yhteyshenkilö: Jaakko Laurila 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  050 523 2134, 040 806 2330 
Sähköposti  jaakko.laurila@tampere.fi; kulttuuri@tampere.fi 
 
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut välittää ja järjestää kulttuuri- ja taidetilaisuuksia 
sekä tarjoaa tiloja ja tukea tapahtumille, näyttelyille sekä omaehtoiselle harrastustoiminnal-
le. Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäiset, eri kulttuurin lajeista kiinnostuneet ja eri puo-
lilla kaupunkia asuvat tamperelaiset. Kulttuuripalvelut yhteistyökumppaneidensa kanssa jär-
jestävät vuosittain lähes 1 000 tapahtumaa. 
 
Ympäröivien puistoalueiden hoidosta vastaava taho 
 
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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Lähteet 
 
Kartat, valokuvat, piirrokset ja ilmakuvat 
 
Kantakartta, Tampereen kaupunki. 

Asemakaava 1966. Tampereen kaupunki/ Suunnittelupalvelut, arkisto. 

Ortoilmakuvat 1946, 1956, 1966. Maanmittauslaitos. 

Rakennuspiirustukset 1930. Tampereen kaupunki/ Tilakeskus, arkisto. 

Arkistovalokuvat. Tampereen museoiden kuva-arkisto. 

Nykytilan valokuvat. Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Virastokartta, Tampereen kaupunki. 
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LIITE A 

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 
 
 
 


