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JULKISET VEISTOKSET JA MONUMENTIT ; OHJEITA LAHJOITTAJATAHOILLE 
  

ESISUUNNITELMA 
 

Lahjoittajatahon tulisi varautua valmistelemaan hankkeen esisuunnitelma, 
josta ilmenee ainakin: 
 
- Lahjoittajataho yhteyshenkilötietoineen 
- Esityksen tausta ja viitekehys 
- Luonnos / visio teoksesta tai nimetty tekijä 
- Esitys tai toive sijoituspaikaksi  
- Rahoitussuunnitelma  
- Esitys taiteilijan / toteuttajan valintamenettelystä 
 

YHTEYSTAHOT 
Esisuunnitelmaa laadittaessa olisi suotavaa olla yhteydessä Kaupungin 
taidemuseoon ja Kaupunkisuunnitteluvirastoon sekä Kaupunginmuseoon ja 
Rakennusvirastoon, riippuen teoksen luonteesta.  
 

LAHJAKIRJA 
Mikäli hankkeeseen on eri virastoissa suhtauduttu myönteisesti ja 
paikkaesitys sekä teoksen luonne / muoto on selvillä voi lahjoittajataho esittää 
kyseisen teoksen lahjoittamista kaupungille. Lahjakirja ja tarkennettu 
esisuunnitelma osoitetaan Kaupunginkanslialle joka useimmiten teettää ensin 
lausuntokierroksen ( lausuntoa pyydetään yleensä 
Kaupunkisuunnitteluvirastolta, Rakennusvirastolta, Taidemuseolta sekä 
Kiinteistövirastolta tai muulta virastolta jota hanke voi koskea ) 
 

TEOKSEN VASTAANOTTO 
Lahjoitusteosten vastaanottamisesta päättää kaupunginhallitus. Kaupungin 
taidemuseolla on kuitenkin oikeus ottaa vastaan yksittäisiä lahjoitusteoksia 
taidemuseon johtokunnan päätöksellä. Taidemuseon johtokunnan ottaessa 
kantaa asiaan tulee teoksen ulkomuoto ja sijoitus sekä muut perusasiat olla 
selvitetty ja taidemuseo voi vielä ennen päätöstä pyytää 
rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnan ennakkolausuntoa 
asiasta. 

 
  LUVAT 

Lahjoittajatahon tulee varautua teettämään rakennuslupahakemukseen 
 tarvittavaa materiaalia, kuten asemapiirros, havaintomateriaalia tai malli ym., 

sekä tarvittaessa rakennekuvia. Sijoituspaikan ollessa kaupungin tonttimaata 
voi kaupungin taidemuseo avustaa lupaprosessissa. Rakennusluvan 
(toimenpide) myöntää Rakennusvalvontavirasto. 

 
  TEOKSEN PERUSTUKSET JA SEN PYSTYTYS 

Lahjoitusteoksen perustusten rakentaminen on asiakokonaisuus, joka 
ratkaistaan tapauskohtaisesti; sijaintipaikasta ja muista seikoista riippuen 
kaupunki on joissain tapauksissa vastannut niiden rakentamisesta.  

 
  TEOS VALMIINA 

Kaupunginhallituksen tai Taidemuseon johtokunnan tehtyä päätös teoksen 
vastaanottamisesta ja sen valmistuttua se liitetään yleensä (teoksen 
luonteesta riippuen) joko Kaupungin taidemuseon tai Kaupunginmuseon 
kokoelmiin. 

      
 



 
 
   
 
   YHTEYSTIEDOT  
 
 

 Virasto   Henkilö 
 
  
 Kaupunginkanslia / Yleinen osasto Kaupunginsihteeri  
     Leena Mickwitz  
     Pohjoisesplanadi 11 – 13, PL 1 
     00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

p. 09 310 36054 / 0503416526 
 
 Kaupungin Taidemuseo  Arkkitehti Klas Fontell 
    Jaakonkatu 3 B, PL 5400 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
p. 310 87047 / 050 - 3362186  

 
 Kaupunkisuunnitteluvirasto Alueen kaavoittaja 
     Kansakoulukatu 3, PL 2100  
     00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
      

Rakennusvirasto   Katuarkkitehti Pia Rantanen 
 Kasarmikatu 21, PL 1506  
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

 
 Rakennusvalvontavirasto Alueen lupa-arkkitehti  
     Siltasaarenkatu 13, PL 2300  
     00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
  
 Kaupunginmuseo  Sofiankatu 4, PL 4300 
    00099 HELSINGIN KAUPUNKI 


