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11 Valtuutettu Tarja Tenkula: 
 

Guggenheim-taidemuseota koskeva kansalaiskeskustelu 
 
”Tiedotusvälineissä on kerrottu, että kaupunginjohtaja on allekirjoittanut 
yhdysvaltalaisen Guggenheim-museosäätiön kanssa sopimuksen, jon-
ka mukaan säätiö selvittää, olisiko kaupungin mahdollista muuttaa 
kaupungin taidemuseo Guggenheimin nimellä toimivaan museoon. 
Selvitys saadaan kuluvan vuoden lopulla ja sen perusteella on tarkoitus 
tehdä uutta museota koskeva päätös. 
 
Hanke on herättänyt kaupunkilaisten keskuudessa suurta kiinnostusta, 
joka varmaan aktivoituu uudestaan raportin julkistamisen jälkeen, kun 
museota koskevaa päätöstä aletaan valmistella. 
 
Kysynkin nyt, miten kaupungin johto on aikonut ottaa kaupunkilaiset ja 
eri alojen asiantuntijat mukaan uutta museota koskevaan keskusteluun. 
 
Onko tarkoitus, että hankkeen valmisteluun eri tavoin osallistuvat kau-
punginjohtajat tai virastot järjestävät sarjan avoimia keskustelutilai-
suuksia, joissa mahdollisen Helsingin Guggenheim-taidemuseon vaiku-
tuksia tarkastellaan mm. elinkeinoelämän, matkailun, kaupungin oman 
talouden, kansainvälisen kilpailukyvyn, kaupunkirakenteen, tonttipolitii-
kan, Helsingin taidemuseon ja helsinkiläisen taide-elämän näkökulmis-
ta?” (Sj) 
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VASTAUS VT TARJA TENKULAN KYSYMYKSEEN NRO 11/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sivistys- ja henkilöstötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginhallitus päätti koko-
uksessaan 17.1.2011 hyväksyä Solomon R. Guggenheim - säätiön ja 
Helsingin kaupungin välisen sopimuksen Guggenheim - museon perus-
tamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja 
kehitysselvityksen laatimisesta. Sopimus koskee selvityksen tekemistä 
Helsinkiin sijoittuvan Guggenheim -museon perustamismahdollisuuk-
sista. Se merkitsee samalla Helsingin kaupungin taidemuseon nykyi-
sen toiminta- ja hallintomallin sekä nykyisten museotilojen sijainnin uu-
delleenarviointia. Selvitystyö on tarkoitus tehdä seuraavista näkökul-
mista: 
 
− kartoitus olemassa olevista suomalaisista kuvataiteen alal-

la toimivista taidelaitoksista ja suhde muihin kulttuuri- ja 
taidelaitoksiin metropolialueella 

− hallintomalli ja oikeudelliset kysymykset 
− taiteellinen ohjelmisto- ja kokoelmapolitiikka 
− taidekasvatuksellinen ohjelmisto 
− yhteiskunnalliset näkökohdat (social perspective) 
− talous, markkinatutkimus ja museon talousvaikutukset 
− tilat, sijaintipaikka ja tekniset edellytykset arkkitehtuurille 
− kävijämääräennusteet. 
 
Selvityksen toteuttaa Solomon R. Guggenheim -säätiö, jolla on useiden 
vuosien kokemus vastaavien selvitysten tekemisestä eri puolilla maa-
ilmaa. Hankkeen selvitysryhmä käy aktiivisesti keskusteluja eri toimijoi-
den kanssa, sekä kaupungin virastojen että ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Myös julkinen keskustelu on ollut vireää eri tiedotusvälineissä 
kuten lehdistössä ja televisiossa. Valtuustolle on ajateltu järjestää oma 
keskustelutilaisuus. Tämän lisäksi sivistystoimen rootelissa valmistel-
laan keskustelutilaisuuksia kuvataiteen ja taidemuseoiden roolista ja 
laajemminkin kaupungin kulttuuristrategiasta. Keskustelutilaisuuksiin 
on tarkoitus kutsua edustajia eri taiteilijajärjestöistä ja kulttuuri- ja kuva-
taidelaitoksista sekä muita taidetoimijoita. 
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