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§ 354
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om partnerskap 
med Finlands Flygmuseum

HEL 2019-004555 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska överväga ett partnerskap med Finlands Flygmuse-
um. Hyresavtalet för Finlands Flygmuseums lokaler i Vanda går snart 
ut och museet söker nya partner och en ny förläggningsort med en 
plats i närheten där det är möjligt att flyga med traditionella luftfartyg.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är möjligt för staden att erbjuda 
partnerskap i ett omfattande projekt med Finlands Flygmuseum.

Staden har redan förbundit sig till ett annat riksomfattande och attraktivt 
museiprojekt, ett nytt arkitektur- och designmuseum. Aktuella är också 
stadens egna museiprojekt (bl.a. HAM-utredning och ett initiativ om ett 
museum för stadstrafik, traditionsvagnstrafik medräknad) som medför 
investeringstryck. Helsingfors är redan nu landets viktigaste museistad 
med sina mer än femtio museer i olika branscher, riksomfattande spe-
cialmuseer och konst- och kulturhistoriska museer.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med nämndens utlåtande.
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Enligt förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som 
undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 758

HEL 2019-004555 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.08.2019 § 142

HEL 2019-004555 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Ilmailumuseo on lähe-
stynyt kumppanuushaulla suoraan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
johtoa ja kulttuuripalvelukokonaisuutta, ja sisäisten virkamieskeskus-
telujen jälkeen on yhteisesti todettu, että kaupungilla ei ole perusteltuja 
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syitä tarjota kumppanuutta Ilmailumuseon mittavaan hankkeeseen. 
Kaupunki on sitoutunut jo toiseen, valtakunnalliseen ja vetovoimaiseen 
museohankkeeseen, uuteen arkkitehtuuri- ja designmuseoon, eikä sillä 
ole mahdollisuuksia sitoutua toiseen tilallisesti ja taloudellisesti mahdol-
lisesti vieläpä suurempaan hankkeeseen. Lisäksi käynnissä on myös 
kaupungin omia museohankkeita, jotka odottavat selvityksiä ja ratkai-
suja, alkusyksystä valmistuva HAM-selvitys ja aloite perinnevaunulii-
kenteen sisältävästä kaupunkiliikenteen museosta. Molempiin liittyy in-
vestointipaineita. Yhteydenottoja ja aloitteita myös muista ulkopuolisista 
museohankkeista tulee aina silloin tällöin, ja niiden painoarvoa, kiin-
nostavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta joudutaan arvioimaan asiantunti-
jatyönä. Aiempina vuosina kaupunki on ollut mukana mm. Yliopistomu-
seon ja Tekniikan museon tiede- ja teknologiamuseoselvityksessä, joka 
ei kuitenkaan johtanut hankkeen syntymiseen.

On hienoa, että museoilla on parhaillaan nostetta. Samalla on todetta-
va, että Helsinki on jo nykyisellään maan merkittävin museokaupunki yli 
viidelläkymmenellä eri alojen museollaan, valtakunnallisilla erikoismu-
seoillaan, taide- ja kulttuurihistoriallisilla museoillaan. Suomen museoi-
den eniten käydyt, top5-kohteet löytyvät kaikki jo nyt Helsingistä, ja nii-
stä kaksi on kaupungin omia museoita. Helsinkiläisten museoiden ve-
tovoima ja menestys edelleenkin on luonnollisesti kaupungin kulttuuri-
tarjonnan ja ekosysteemin kannalta olennaista. Kansallismuseon li-
särakennus on mukana hallitusohjelmassa ja samoin arkkitehtuuri- ja 
designmuseon edellytysten selvittäminen, joka on Suomi- ja Helsinki-
brändin kannalta merkittävää. Arkkitehtuuri- ja designmuseot ovat koko 
historiansa myös toimineet Helsingissä, joten niiden tilaratkaisut ovat 
osaltaan myös Helsingin näkökulmasta tärkeät, sen sijaan voi todeta, 
että Helsinki ei voi sitoutua parantamaan Vantaalla pitkään sijainneen 
museon olosuhteita heidän vuokrasopimuksensa päättyessä lähivuosi-
na. Ilmailumuseon kokoelmat ovat ensisijassa valtakunnalliset, joten si-
jainti Helsingissä ei voi olla keskeinen tavoite. On ymmärrettävää ja er-
inomaista, että ratkaisua etsitään eri puolilta Suomea, koska museon ti-
lat ovat tällä hetkellä nykyaikaisen museotoiminnan kannalta elinkaa-
rensa päässä, eikä kokoelmien säilytykseen ja entisöintiin soveltuvaa 
tilaa ei ole riittävästi. Vähemmän museopitoiselle paikkakunnalle Ilmai-
lumuseon tuoma lisäarvo ja vetovoima voikin olla merkittävä, tästä hy-
vänä esimerkkinä Merikeskus Wellamon menestys Kotkassa.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi


