
 

 

 

Hämeenkosken 

kotiseutumuseo 
 

Pitäjänmuseon ovet avautuivat ensimmäistä 

kertaa 1.9.1958. Ovien avautumista edelsi 

Heimoliiton painostus kotiseutumuseoiden 

perustamiseen, sekä pitäjässä suoritetut laajat 

esinekeräykset. Museota perustamassa oli 

Hämeenkosken nuorisoseura, jonka alaisuuteen 

perustettu museotoimikunta otti museon 

hallinnoinnin haltuunsa. Nuorisoseuran ja 

Koski-seuran yhteistyössä ylläpitämä museo 

siirtyi Hämeenkosken kunnalle vuonna 1972 ja 

sitä myötä Hollolan kunnalle kuntaliitoksessa 

vuonna 2016. 

 

Museon perustajajäsenistä erityismaininnan 

arvoisia ovat tehtailija Hugo Silvonen, Koski-

seuran jäsenet maanviljelijä Pauli Paasivirta, 

maanviljelijä Niilo Nikkari sekä oopperalaulaja 

ja kanttoriurkuri Kalevi Koskinen.  

 

Museon pihapiiriin kuuluvat vanha 

viljamakasiini, hämäläinen talo, aittarakennus ja 

korsun mallinnus. Pihapiiriä ei ole rakennettu 

Hämäläiselle pihapiirille tyypilliseen suljettuun 

muotoon, vaan museorakennukset on aseteltu 

asiakaskäyttöön sopivammin avoimeen kaareen. 

 

Museolla on tehty kolme laajaa 

esineluettelointia. Ensimmäisen kerran 

esineluettelointia tehtiin vuonna 1985, jolloin 

museoliitto loi uuden ohjeistuksen museoiden 

toiminnasta. Tämän jälkeen esineluettelointia ja 

esineiden valokuvausta tehtiin 2000-luvun 

taitteessa. Tuolloin esineistöä on myös siirretty 

sähköiseen kokoelmajärjestelmään. Viimeisin 

laaja esineluettelointi, kokoelmadigitointi ja 

valokuvaus valmistui vuoden 2021 kesän 

alussa. 

 

 

SULJETTU TALVEN AJAKSI 

 

Kunnan yhteyshenkilö: 

nea.uusisalo@hollola.fi 

 

Osoite: 

 Keskustie 36,  

16800 Hämeenkoski  



Viljamakasiini 

Arkkitehti C.L. Engelin piirtämä viljamakasiini 

on rakennettu vuonna 1856. Viljamakasiinissa 

toimivan esinemuseon tilat on kunnostettu 

katosta lattiaan museon käyttöönoton 

yhteydessä. Tuolloin viljamakasiinin 

mädäntyneet lattiat kunnostettiin 

kokonaisuudessaan ja rakennukseen tehtiin 

useita rakenteellisia parannuksia. 

 

 

Esinemuseo on jaettu interiööreihin. Museosta 

löytyy esimerkiksi Toivo Maijalan omistaman 

Mieholan kyläkaupan ja Paavo Pekolan 

omistaman Putulan kyläkaupan esineistöä. 

Lisäksi kauppanurkkaukseen kuuluvat 

ainutlaatuiset limonadintekovälineet.  

Lisäksi museolle on rakennettu pellavaosasto, 

kouluosasto, sekä seurakunnan esineistön osuus. 

Museolla on näytillä myös erilaista 

kotitalousesineistöä, kuten kiuluja ja 

keittiöesineistöä, sahdintekovälineet, ahkio sekä 

erilaisia tuohitöitä. Museolla on myös muutamia 

1800-luvun mustaruutiaseita, joiden kautta on 

mahdollista päästä tutustumaan myös 

metsästyksen historiaan. 
 

 

Hämäläinen talo 

Hämäläisen talon on ovat lahjoittaneet Ester ja 

Toivo Siilinmäki. Kyseessä on vuonna 1836 

rakennettu Mustiston tilan päärakennus 

Hämeenkosken pitäjän Etolan kylästä. 

Hämäläistalo on sisustettu 1800-luvun tyyliin ja 

siinä on kolme huonetta, vierashuone, 

isännäntupa ja perinteinen tupa. Talomuseoon 

rakennettu interiööri mukailee 1800-luvun 

hämäläistä taloa ja siellä on nähtävissä 

perinteistä tuon aikakauden esineistöä. 

 

 

Aitta 

Aittarakennus on siirretty museon tontille 

vuonna 1958 Hyväneulasta. Museon 

aittarakennus on varastokäytössä.  

 


