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Esitys: 

Taidemuseo esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi taidemuseon 
käyttöön 320 000 euron lisämäärärahan Tapio Wirkkalan puiston toteutuksen 
loppuunsaattamiseen. Määräraha esitetään myönnettäväksi TA-kohtaan 8 29 
04, Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi osoitettu määräraha, jonka 
talousarviokohdan määrärahan kaupunginhallitus päätti vuonna 2011 osoittaa 
kaupungin taidemuseolle taidepuiston toteuttamista varten.  
 

Perustelut:  
Taidemuseo toteaa, että kaupunginhallitus päätti 10.1.2011, 18 § 

   hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) 
ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen siten, että puiston 
rakentamiskustannukset taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 
milj. euroa. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa kaupungin 
taidemuseolle taideteoksen toteuttamista varten 1,15 milj. euron 
määrärahan vuoden 2011 talousarviosta talousarvion kohdasta 8 29 
04, kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi. Khs päätti myöntää 21.05.2012 § 
616 taidemuseon esityksestä kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 
talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet 1 140 000 euroa Tapio 
Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen. 
 
Tapio Wirkkalan puiston toteuttamiseen Tapio Wirkkalan puiston 
(ympäristötaideteos / taidepuisto) rahoitus järjestettiin v. 2008 
kaavoitusmuutosten kautta (Khs 18.4.2005 § 555). Taidemuseolle myönnettiin 
myönnetty 1 150 000 € määräraha puiston rakentamista varten. Koska 
kaupungin tahtotila oli, että puiston tulee valmistua WDC- ja 200-juhlavuonna 
2012, taidemuseo joutui käynnistämään rakentamisen keväällä.  Tarjouksia oli 
pyydetty jo alkuvuonna 2011 (Stara /Talonrakennus), mutta niitä ei saatu 
ennen kuin toukokuussa 2012. Rakennustöiden urakoitsijoina toimivat Stara / 
KOP / Korjaustekniikka ja Stara / Pohjoinen kaupunkitekniikka. Lisäksi 
taidemuseo on tilannut taideteoksia sekä projektiin liittyviä tuotteita ja 
palveluita. 
 
Saadut tarjoukset osoittautuivat huomattavasti suuremmiksi kuin 
taidemuseolle osoitetut määrärahat. Asiasta oltiin välittömästi yhteydessä 
talous- ja suunnittelukeskukseen, jolloin sovittiin tasken esityksestä, että uutta 
määrärahaesitystä ei tässä yhteydessä tehdä. Puisto on valmis ja se 
julkistettiin taiteilija Robert Wilsonin läsnä ollessa 22.10.2012.  

 
Annetut rakennustyötarjoukset /toteutuneet kustannukset ylittävät lokakuussa 
2010 tehdyn kustannusarvion (Pekka Perttula / Ramboll Finland) n. 320 000€. 
Kustannuksen ylitykset johtuvat pääosin yleisen kustannustason noususta 
(indeksi 5,6 / v), maamassojen nousseista vastaanottokustannuksista ja 
kuljetusmatkojen pidentymisestä sekä rakennuskohteen vaativuudesta, 
etenkin betonitöiden osalta. Työ edetessä jouduttiin tekemään muutoksia, 
jotka johtuivat mm. turvallisuusseikoista.   



 
Taidemuseo esittää, että hankkeen loppuun saattamiseen osoitettaisiin 
tarvittava lisämääräraha. Tapio Wirkkalan puisto on poikkeuksellinen, 
kaupungin yhteinen hanke, jota on myös toteutettu yhteistyössä kaupungin eri 
toimijoiden kanssa.  
 
Hanke on valmistuttuaan tuonut Helsingille runsaasti positiivista julkisuutta ja 
tulee kaikella todennäköisyydellä olemaan suosittu vierailukohde ja 
vahvistamaan Helsingin asemaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina.  
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