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Suomen Pankin rahamuseo avataan ensi tiistaina
Suomen Pankin rahamuseo avataan yleisölle tiistaina 26. elokuuta 2003. Rahamuseo sijaitsee Suomen
Pankin naapurissa, Helsingin tuomiokirkon kivijalassa, osoitteessa Snellmaninkatu 2. Nimestään huolimatta
museo keskittyy erityisesti rahatalouden nykyhetkeen. Pääteemoja ovat rahapolitiikka ja keskuspankin rooli
rahatalouden vakauden vartijana. Museossa esitellään myös rahan ja Suomen Pankin – maailman neljänneksi
vanhimman keskuspankin – historiaa sekä seteleitä ja setelitaidetta. Eri teemat pyritään esittelemään
mahdollisimman interaktiivisesti ja havainnollisesti.
Museon ovat suunnitelleet arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky:n arkkitehdit Juhani Pallasmaa ja
Teemu Taskinen. Rakennuksen peruskorjaus sekä museotilan vaatimat muutokset ovat maksaneet noin 1,2
miljoonaa euroa ja näyttelyn sisältö vajaan miljoonan.
Rahamuseo jakaantuu kolmeen osaan. Museon sydän on rahapolitiikkaa, keskuspankin toimintaa ja
rahatalouden ilmiöitä esittelevä keskusaukio. Osio on osastopäällikkö Juha Tarkan käsialaa. Hän on myös
kehittänyt Taito-rahapolitiikkapelin, jossa museovieraat voivat kokeilla kykyjään keskuspankin pääjohtajana.
Historiaosio käsittelee rahan ja rahapolitiikan kehitystä meillä ja muualla. Sen käsikirjoittaja on
arkistotutkija Vappu Ikonen, joka on toiminut myös koko museohankkeen koordinaattorina.
Setelit ja setelitaide -osio keskittyy setelitaiteeseen ja -taiteilijoihin. Sen käsikirjoituksesta vastaa museon
intendentti Jaakko Koskentola.
Lisäksi museossa on vaihtuvia näyttelyitä. Ensimmäisen on koonnut Vappu Ikonen, ja sen teemana on
”Maa, joka maksoi velkansa”. Se esittelee Yhdysvaltain Suomi-aiheisia uutisia ja pilapiirroksia 1930luvulta. Suomi oli tuolloin ainoa maa, joka maksoi takaisin kaikki sota- ja jälleenrakennuslainansa
Yhdysvalloille.
Raha- ja pankkimaailman abstrakteja aiheita elävöittävät museon multimediat. Jo mainitun
rahapolitiikkapelin lisäksi museossa on neljä muuta multimediaa. Historiamultimedian avulla voi
tehdä aikamatkan rahatalouden kehitykseen ja tietovisassa kokeilla, mitä museosta on jäänyt mieleen.
Rahanarvolaskuri Arvo kertoo rahan arvon ja hintojen kehityksestä. Rahahuoltovideo taas selvittää käteisen
kiertokulkua kansantaloudessa.
Rahamuseo on avoinna tiistaista perjantaihin klo 12–19 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11–16.
Maanantaisin se on kiinni. Ryhmille järjestetään opastuskierroksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Museossa on myös pieni kahvila ja museomyymälä. Museoon on vapaa pääsy.
Rahamuseon verkkosivuilta osoitteesta www.rahamuseo.fi löytyy lisätietoa ja lehdistöaineistoa,
joka sisältää valokuvia sekä yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen (FAQ).
Lisätietoja rahamuseosta antavat intendentti Jaakko Koskentola, puh. (09) 183 2981 ja
arkistotutkija Vappu Ikonen, puh. (09) 183 2578.

