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Helsingin kaupunginmuseon lausunto entisen Meilahden taidemu-
seon rakennuksen (Tamminiementie 6) purkumahdollisuudesta

HEL 2017-000553 T 10 06 00

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta 
lausuntoa mahdollisuudesta purkaa osoitteessa Tamminiementie 6 si-
jaitseva entinen näyttelyrakennus. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Tamminiementie 6 valmistui vuonna 1976 kaupungin taidemuseon 
näyttelytilaksi Meilahden kartanon viereen. Rakennuksen suunnittelija 
on Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehti Tero Aaltonen. 
Näyttelyrakennus on tasakattoinen, pääosin yksikerroksinen, suorakai-
teen muotoisten näyttelysalien massoista muodostuva kokonaisuus. 
Puhtaaksimuuratusta kalkkihiekkatiilestä muuratut julkisivut ovat lähes 
umpinaiset. Aulatilojen suurten ikkunoiden kautta avautuu näkymä 
puistopihalle. Näyttelytiloihin saatiin luonnonvaloa alun perin kupumai-
sista kattoikkunoista, joita oli kaikkiaan 132 kappaletta. Vesivahinkoja 
aiheuttaneet kattoikkunat poistettiin 2000-luvun alussa. Taidemuseotoi-
minta rakennuksessa päättyi 2012, kun Helsingin kaupungin taidemu-
seo keskitti näyttelytoimintansa Tennispalatsiin.

Vuonna 1985 voimaan tulleessa asemakaavassa rakennus on merkitty 
rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa museotoimintaa palvelevia tiloja. Vie-
ressä, osoitteessa Tamminiementie 8 sijaitsee sr-1 -merkinnällä suojel-
tuja entisen Meilahden kartanon rakennuksia. Sekä Tamminiementie 6 
että 8 rakennuksia ympäröivä alue on kaavassa merkitty kulttuurihisto-
rialliseksi ympäristönsuojelualueeksi, jolla olevat sr-1- ja sr-2-merkin-
nällä varustetut rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö 
muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden.

Tamminiementie 6 sijaitsee Meilahden huvila-alueella, joka on valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Alue 
on myös maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ”Meilahden 
huvila-alue ja Seurasaari”. Meilahden huvila-alueen ympäristöhistorialli-
sessa selvityksessä (2014) taidemuseon rakennusta ympäröivä Meilah-
den kartanon puisto on arvotettu korkeimpaan luokkaan I.

Rakennuksessa on ollut kattovuotoja ja kellarin laaja kosteusvaurio, jo-
ka on johtanut sekä bakteeri- että sienikasvustoon, jota on yritetty kor-
jata siinä kuitenkaan onnistumatta. Ongelmallisia vuotopaikkoja ovat ol-
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leet tasakatto ja ulkovaippa. Rakennuksen kunnostaminen vaatisi siinä 
määrin laajaa peruskorjausta, että sen alkuperäisyys ja ominaispiirteet 
kärsisivät merkittävästi. Rakennukseen ei liity suojelutavoitteita. Helsin-
gin kaupunginmuseo pitää valitettavana että Meilahden taidemuseora-
kennus on päässyt niin huonoon kuntoon, että se halutaan purkaa. En-
nen purkamista rakennus tulee dokumentoida valokuvin huolellisesti 
hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella siten, että kaupunginmuseo saa 
valokuvamateriaalin käyttöoikeudet.
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