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§ 354
Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon 
kanssa

HEL 2019-004555 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki harkitsee kumppanuutta Ilmailumuseon kanssa. 
Vantaalla sijaitsevan Ilmailumuseon vuokrasopimus on päättymässä ja 
se etsii uusia kumppaneita ja uutta sijaintipaikkaa, jonka läheisyydessä 
olisi perinneilma-alusten lennättämisen mahdollistava lentopaikka.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupungilla ole mahdollisuutta tarjota 
kumppanuutta Ilmailumuseon mittavaan hankkeeseen.

Kaupunki on jo sitoutunut toiseen valtakunnalliseen ja vetovoimaiseen 
museohankkeeseen, uuteen arkkitehtuuri- ja designmuseoon. Käynnis-
sä on myös kaupungin omia museohankkeita (mm. HAM-selvitys ja 
aloite perinnevaunuliikenteen sisältävästä kaupunkiliikenteen museos-
ta), joihin liittyy investointipaineita. Helsinki on jo nyt maan merkittävin 
museokaupunki yli viidelläkymmenellä eri alan museolla, valtakunnalli-
silla erikoismuseoilla sekä taide- ja kulttuurihistoriallisilla museoilla. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

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 lähes-
tynyt kumppanuushaulla suoraan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan joh-
toa ja kulttuuripalvelukokonaisuutta, ja sisäisten virkamieskeskustelujen 
jälkeen on yhteisesti todettu, että kaupungilla ei ole perusteltuja syitä 
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tarjota kumppanuutta Ilmailumuseon mittavaan hankkeeseen. Kaupun-
ki on sitoutunut jo toiseen, valtakunnalliseen ja vetovoimaiseen museo-
hankkeeseen, uuteen arkkitehtuuri- ja designmuseoon, eikä sillä ole 
mahdollisuuksia sitoutua toiseen tilallisesti ja taloudellisesti mahdolli-
sesti 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, kiinnos-
tavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta joudutaan arvioimaan asiantuntija-
työnä. 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 
niistä kaksi on kaupungin omia museoita. Helsinkiläisten museoiden 
vetovoima ja menestys edelleenkin on luonnollisesti kaupungin kulttuu-
ritarjonnan ja ekosysteemin kannalta olennaista. Kansallismuseon lisä-
rakennus on mukana hallitusohjelmassa ja samoin arkkitehtuuri- ja de-
signmuseon 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 
erinomaista, että ratkaisua etsitään eri puolilta Suomea, koska museon 
tilat 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


