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§ 446
Den av ledamoten Mari Puoskari väckta motionen om flyttning av ett 
offentligt konstverk i Mejlans

HEL 2017-006093 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mari Puoskari väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Puoskarin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Puoskari och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden flyttar det offentliga konstverket "Te för två", en fontänskulp-
tur av Kalle Hamm, till en ny plats. Verket finns för närvarande på om-
rådet för Helsingfors konstmuseum i Mejlans. En lämplig plats kunde 
vara Villa Hagasunds område eller någon annan plats där verket är pla-
cerat i en för sig naturlig kulturell kontext och kan beundras av helsing-
forsarna.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens utlåtande och 
konstaterar att det av utlåtandet framgår att den nuvarande platsen för 
konstnären Kalle Hamms verk ligger utanför stadsdelens stråk och är 
utsatt för vandalism. Om konstmuseibyggnaden i Mejlans förblir tom el-
ler rivs måste verket placeras på ett nytt ställe.

Det framgår av nämndens utlåtande att konstmuseet anser verket vara 
konstnärligt högklassigt och definitivt värt att bevara. Konstmuseet har 
redan undersökt om verket kan placeras på Villa Hagasunds innergård, 
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men gården är för trång. Konstmuseet fortsätter undersöka potentiella 
platser att placera verket.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Puoskarin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 1032

HEL 2017-006093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Puoskarin aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 39

HEL 2017-006093 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Puoskarin valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin tai-
demuseo valmistelee kokoelmiinsa kuuluvan julkisen teoksen siirron 
Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle tai perusteltuun muuhun 
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paikkaan. Kyseessä on taiteilija Kalle Hammin suihkulähdeveistos Tee-
tä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuonna 2004 tuolloin Mei-
lahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Meilahden näyttelyra-
kennuksen käytön päätyttyä teos on jäänyt kulkureittien katveeseen, 
alttiiksi ilkivallalle ja pronssiosien katoamiselle.

Taidemuseon kanta on, että teos on taiteellisesti korkeatasoinen, eh-
dottomasti säilyttämisen arvoinen ja ansaitsee näkyvän paikan. Se on 
tullut kaupunkilaisille rakkaaksi ja soveltuu hyvin paikkaan, jossa on pä-
ivittäistä toimintaa. Mikäli Meilahden taidemuseorakennukseen on lä-
hitulevaisuudessa suunnitteilla tällaista käyttöä, Taidemuseo pitää te-
oksen nykyistä paikkaa edelleen mahdollisena. 

Mikäli entinen taidemuseorakennus jää yhä useammaksi vuodeksi tyh-
jilleen tai se puretaan, teos tarvitsee uuden sijoituspaikan. Teoksen siir-
ron voisi toteuttaa rakennuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä, 
koska teokseen kuuluu maan alle sijoitettu kookas suihkulähdekoneisto 
ja vesiputkisto. Lisäksi osa teoksen käyttötekniikasta sijaitsee entisten 
taidemuseorakennuksen sisällä. 

Suihkulähdekoneiston ja putkiston siirtäminen on suuritöistä ja kallista. 
Taidemuseo on halukas selvittämään teokselle uutta sijaintipaikkaa ja 
järjestämään teoksen siirtämisen, mikäli siirtämisen ja uudelleen sijoit-
tamisen kustannuksiin saadaan erillinen määräraha. Suihkulähdeko-
neisto on teoksen oleellinen osa, eikä teosta tule siirtää ilman sitä. 

Taidemuseo on tutkinut Hakasalmen huvilan sisäpihaa mahdollisena 
uutena sijoituspaikkana, mutta todennut, että tila on teokselle liian ah-
das. Tulevassa sijoituskohteessa tulisi olla valmiina vesijohto- ja viemä-
riverkosto sekä tilaa konehuoneelle. Taidemuseo tutkii teokselle sovel-
tuvia sijoituspaikkoja.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi


