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Helsingm kaupunginhallitukselle 

\ .  
KONTULAN ATELJEET JA TAITEILIJA-ASUNNOT V 4 'a \, k k 4 - L  

Helsingin kaupungin virkamiestyoryhman selvitys taiteihjoiden tyotiloista valmistui vuoden 2007 
alussa. Tyoryhman mietinnossa kasiteltiin perusteelhsesti olemassa olevia taitedtjoiden tyotdoja 
seka lisaystarvetta - ja mahdollisuuksia. Suomen Taitedijaseuran ateljeesMtio antoi selvitysrapor- 
tista Iritteena olevan lausuntonsa 8.3.2007. 

Ateljeesaatio on osaltaan edennyt tyoryhrnan tavoitteiden mukaisesti hankkimalla ja peruskor- 
jaarnalla Kalasataman taitedijatalon tana vuonna, joten 15-20 taitehjaa paasee uusiin t y o t i l o h  
vuoden 2008 alussa. Hankkeessa on toimittu hyvassa yhteistyossa Helsingin kaupungin kanssa 
niin rahoitustuen myontamisessa kuin tontin ja rakentamisen hallinnollisissa kysymyksissa. 

Ateljeesaatio esittaa Helsingin kaupungdle, etta seuraavana yhteistyohankkeena tulisi aloittaa 
kaupungin virkamiestyoryhrnan ehdotuksissa ensinna mainitun Kontulaan kaavoitetun ateljee- ja 
asuinrakennushankkeen toteutus. Ateljeesaation mielesta sen toteutuksessa voitaisiin kokeda 
saation ja kaupungm yhteisen kimteistoyhtion (tai vastaavan yhteistyotavan) toirnintamalha. 

Hankkeen alustavassa kaynnistamisvaheessa saatio esittaa Helsingin kaupungdle seuraavia toi- 
menpiteita ]a toteutusperiaatteita: 
- ~e l s ingm kaupun& tulisi paatti& osallistumisesta hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen 

seka paattaa hankkeesta vastaava kaupungin organisaatio 
, I '  
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- Helsingin kaupungin ja ateljeesaation d s i  aloittaa yhteisen kmteistoyhtion selvitys- ja 

. . suunnittelutyo 
, . I  , ,,I - kiinteistolautakunnan tulisi varata tontti 17027/7 perustettavalle yhtiolle, joka vastaisi hank- 
:, / -. 
;LA - . keen toteutuksesta, 
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tontille tulevan asuntorakennuksen toteutus- ja rahoitusvastuu on ensi sijassa Helsingin 
LL. 4 kaupungLUa osana kaupungin asuntotuotantoa, kuitenkin niin, etta tontille tulevien tyoalojen 

, , .t.' 
. . 8 .. taiteihjoda olisi etusija asuntojen vuokraamisessa 

- tontdle tulevan tyotilarakennuksen toteutus- ja rahoitusvastuu on ateljeesaatiolli, joka pyrku 
\ !  

---.. 
,, *, i~a* rahoittamaan hankkeen vuokatuotoilla (laina) seka Helsingin kaupungin ja valtion myonta- 

. &- 

min avustuksin 

1 ::-/ 
- Helsingin kaupungin tulisi varautua edeUa mainittuun tyotilarakentamisen taloudelhseen tu- 

/ A  kemiscen. 

Ateljeesaatio on laatinut 3.5.2005 alustavan hankesuunnitelman M a l m  taiteilijakylan tyotilojen 
rakentamiseksi. Ihteistolautakunta on varannut (26.2.2002) tahan tarkoitukseen tontin 
38287/2 saatiolle ja jatkanut (8.3.2005) varausaikaa vuoden 2007 loppuun. IGmteistoviraston ti- 
lakeskus on tarjonnut 22.8.2007 tontin varauspaatoksessa sanotun mukaisesti saation vuokratta- 
vaksi taitedijakayttoon kolmea asuntoa seka varastotdoja peruskorjaamattomina suojelluista ra- 
kennuksista. Ateljeesaatio toteaa, etta s h  ei ole taloudelhsia resursseja toteuttaa yhta aikaa edel- 
la esitetyn Kontula-hankkeen rinnalla muita uudisrakennushankkeita. Mikali kaupunki katsoo, 
etta M a l m  tonttia ei ole tarkoituksenrnukaista pitaa saatiolle varattuna esim. vuoteen 2012 
saakka, saatio luopuu tontin varauksesta ja siihen liittyen tontdla olevien asuinhuoneistojen 
vuokratarjouksesta. 
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Kontulan hanke ei riita tyydyttamaan Helsingssa vaktsevaa kuvataiteihjoiden tyoalojen tarvetta. 
Ateljeesaatio pyrkti omalta osaltaan suunnittelemaan uusia tyotilakohteita niin kunnostamalla 
vanhoja luinteistoja tyo&kayttoon kuin mahdollisesti rakentamalla uusia ateljeerakennuksia. 
Helsingin kaupungin virkarniestyoryhman tyotilaselvitys antaa tahan tyohon oivalliset perussel- 
vitykset, joiden pohjalta tyotilojen lisaamista on  hyva jatkaa. Tassa tyossa saatio toivoo voivansa 
olla jatkuvasti hyvassa yhteistyossa Helsingin kaupungm kanssa. 

Yhteistyoterveisin 

Suomen Taitelijaseuran ateljeesaatiij 

Outi Luiusvaara 
puheenjohtaja, kuvataitellija asiamies 
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Helsinki 8. maaliskuuta 2007 

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN TAITEILIJATYC)TILASELVITYKSESTA 

I<uvataitedijoiden tyotiloista on paikaupunkiseudulla huutava pula. Tyotilojen puute on ankara 
huolimatta siita, etti Suomen Taiteilijaseuran ateljeesaation Vallilan taiteilijatalo on tuonut pysy- 
van ratkaisun yli sadalle taiteilijalle ja Kaapelitehdas tarjoaa hyvit tyoskentelymahdollisuudet 
samoin yli sadalle kuvataiteilijalle. 

Suomen Taiteilijaseuran ateljeesaatio ehdom kqeessaan 2.2.2006 Helsingin kaupunginhallituk- 
selle, etta Helsingin kaupunki paattiisi osallistua kuvataiteilijoiden tyotilaongelrnan ratkaisuun 
1. asettamalla tavoitteeksi 300 uuden pysyvin tyotilan aikaansaamisen Helsinkiin seuraavan 

viiden vuoden kuluessa ja 
2. selvittamallli ne toimenpiteet, joilla tiihan tavoitteeseen on mahdollista paasta kaupungin eri 

hallintokuntien, valtion ja taitedijayhteisojen yhteistyolla. 

Helsingin kaupunki tarttui s l t ion  aloitteeseen asettamalla virkamiestyoryhman selvitthaan 
tyotiloja. Tyoryhman laatirna "Selvitys taiteilijatyotiloista Helsingissa" (Lasipalatsi, Helsinki 
2007) on nyt valmistunut. Selvitys sisdtaa perusteehen katsauksen kuvataiteilijoiden tyotilojen 
timanhetkiseen alanteeseen ja erilaisiin lisaamistapoihin. Johtopaatoksissaan ja ehdotuksissaan 
tyoryhmi suuntaa tulevaisuuteen: tyotilojen lisaimiseen. 

Selvityksessa todetaan tyoalojen lisaamistarve ilmeiseksi: "Huolimatta tilojen maarallisesta lisa- 
yksesta niiden tame paakaupunkiseudulla on edelleen huomattava. Tahan vastaaminen pidem- 
malla aikavililla edellyttaa aloja hallinnoivien tahojen, suunnittelijoiden ja niita tarvitsevien tai- 
teilijoiden jatkuvaa yhteystyota. (s. 64)" Tyoryhma ei asettanut tasmallista maarallista arviota ja 
tavoitetta tyoalojen lisaamiselle eiki lisaamisen aikataulua. Ateljeesaatio pitaa edelleen valt- 
tamattomana lisaystavoitteena vahintaan 30Q kohtuuhintaisen tyotilan aikaansaamista 
Helsinkiin. 

Taitedijoiden tyotilojen lisaiiminen edellyttaa investointivaiheessa julkista tukea. Kuvataiteilijoi- 
den maksukyvyn kannalta mahdollinen vuokran suuruus ei pysty kattamaan tilanhankkeiden 
paaomakuluja, jos kohta joissain hankkeissa vuokratuotoista voidaan rahoittaa osa investointia 
varten otetuista lainoista, Ateljeesaation nikemyksen mukaan tyotilakohteiden ylllipitokulut tuli- 
si paasaantoisesti rahoittaa tilojen kaytosd peritti& vuokriua. 

Kannanotto tyoryhman ehdotuksiin (sivu 66) 

Tyotyhman selvitys sisdtaa kolme konkreettista toimenpide-ehdotusta. Selvityksen perusteluihin 
ja johtopaatoksiin esit;dmme kommentteja t h a n  lausunnon liitteessa. Kannanottonaan tyotyh- 
man ehdotuksiin ateljeesaatio toteaa seuraavaa: 

asuntoien rakennushankkeiden suunnitteluun ia toteutukseen. I(iinteisto1autakunta on va- 
rannut Malmin tontin saation kayttoon vuoden 2007 loppuun saakka ja saatio on tehnyt 
alustavan hankesuunnitelman tontin uusien tyotllarakennusten osalta vuonna 2005. Mikali 
I<ontulan tontin kayttoonottoa pidetaan kiireisempiina, tulisi hankkeen suunnittelu kaynnis- 
taa kaupungin ja saation yhteistoimin. Ateljeesaatio voi ryhtya hankkeen toteuttajaksi, mutta 
toteuttajaksi voisi kenties ryhtya myos Helsingin ateljeetalosaati6, jonka hallinnossa Helsin- 
p kaupungdla on edustus. 



Yhtena varteenotettavana hallinnointimallina I<ontulan ja Malmin hankkeiden toteutuksessa 
tulisi huolella selvittaa keskin3iisen kiinteistoyhtion mahdollisuus, jossa kaupunki vastaisi 
asunnoista ja ateljeesaatio tyotiloista. Hankkeissa uusien tyijtdojen rakentamisen rahoituksen 

1 tulisi perustua valtion, kaupunp  ja taiteilijoiden (ateljeesaation) yhteisrahoitukseen. 

2. Tyoryhman ehdotus vli ka 
nittelutyosta on erittiin toivottavaa. Piitoimisen maaraalkaisen asiarniehen toimi k a u ~ u n ~ i n  
elinkeinotoimessa on vksi mahdollinenta~a tallaisen tvon tehostamiseen. Mikah toimi pe- 
rustetaan, saatio toivoo asiamiehen olevan tiiviissa yhteydessa saation kanssa. Mikali tallaista 
tointa ei perusteta, saatio pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ta joamaan kaupungin eri hal- 
lintokunnille sehs ta  asiantuntijayhteistyota, jolla ko. asiamiehen puuttuminen voitaisiin 
mahdollisimrnan hyvin kompensoida. Joka tapauksessa olisi hyva selvittaa se, miten kau- 
pungin eri hallintokuntien yhteistyo voitaisiin toteuttaa mahdillisimman joustavasti. 

edellvttaa julkista taloudellista tukea. Valtio tukee tyotilahankkeita taide- ja taiteilijapokttisen 
ohjelmansa mukaisesti, mutta valtionavun periaatteena on vastaavan suuruinen tulu *tilo- 
jen sijaintikunnalta. Helsingin kaupungin taloudellinen tuki tyotilahankkedle voidaan kana- 
voida monella tavoin, joista ehdotettu rahasto vakuttaa erittiin hyvalta ratkaisulta. Varsinkin 
jos rahastosta voitaisiin joustavasti myontaa tukea eri toirnijoiden (kuten ateljeesaatiij, kau- 
pungin ja saation perustama keskiniiinen kiinteistoyhtio tai jokin muu toirnija) perustelluille 
uudlsrakentamishankkeille ja olemassa olevien kitnteistojen tyotilahankkeiden hankinta- ja 
perusko jauskuluihin. 

Eritylsesti vanhojen kiinteistojen tyotilahankkeissa aikataulu on monesti sellainen, etta rahoi- 
tusratkaisut pitaa pystya tekemaan nopeallakin aikataululla. Vallilan taiteilijatalon 1. vaihee- 
seen vuosina 2000-2002 kaupunlu osoitti varoja kulttuurilautakunnan maararahoista, mutta 
ne maararahat on sittemmin lopetettu. Vast'ikaan on onnistuneita kokemuksia kaupungin ja 
valtion avustusten paatosaikataulujen yhteensovittamisesta odotettavissa ateljeesaation suun- 
nittelernan Kalasataman taiteilijatalohankkeen osalta. 

Tyoryhman ehdotusten lisaksi ateljeesaatio haluaa korostaa kaupun-@n asuntotuotannon vhtev- 
b. Esimerkiksi kaupungin Suomu- 
hankkeessa Viikissa voitiin todeta, etta oikealla tavalla taiteilijoiden tarpeisiin suunnitelluissa tyo- 
tila-asuntoratkaisuissa ta jonta ja kysynti kohtasivat toisensa hyvin ja huoneis toh tuli vuokra- 
laisiksi arnmattitaiteilijoita. 

Ateljeesaatio pitaa erittiiin myonteisena Helsingin kaupungin tyoryhman ehdotuksia taiteilijoiden 
tyotdojen lisaamiseksi. Ne ovat myos hyvin sopusoinnussa valtion vastaavien taide- ja taiteilija- 
poliittisten tavoitteiden kanssa. Ateljeesaatio ehdottaakin, etta vuoden 2007 kuluessa kaupunp, 
opetusrninisterion ja ateljeesaation edustajat yhdessa laatisivat suunnitelman lhvuosien tyotila- 
hankkeiden toteutuksesta, rahoituksesta ja aikataulusta Helsingissa. 

Yhteistyoterveisin 

Suoman Taitellijaseuran ateljeesaatio 

Outi Liusvaara 
puheenjohtaja, kuvataiteilija asiamies 

LIITE Kommentteja Helsingin kaupungin laatirnaan taiteilijoiden tyotilaselvitykseen ja sen 
johtopaatoksiin 
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SUOMEN TAITEILIJASEURAN ATELJEESI~I~TI~  LIITE 
Helsinki 8.3.2007 

Kommentteja Helsingin kaupungin laatimaan taiteilijoiden tyotilaselvitykseen 
ja sen johtopaatoksiin 

Taydennyksena Helsingin kaupungin tyotilaselvityksesta antamaansa lausuntoon, Suomen Tai- 
teilijaseuran ateljeesaatio esittaa tassa kommenttejaan selvitysraportissa ja sen myota esille tdei-  
siin nakokohtiin ja johtopaatoksiin. 

Tyoryhrna jakoi tyoalojen mahdollisten lisa2nistapojen kartoituksen kolrneen alakohtaan: kau- . .  

pungin omistuksessa olevat tllat, ostoskeskukset ja uuden rakentarninen. I<ommentoimme seu- 
raavassa niista kutakin erikseen. 

Kaupungn omistamat d a t  ' 

Vuokraaminen: ICaupunki (kunteistoviraston tilakeskus) on valrnis vuokraamaan kaupungin 
ornistuksessa olevia tiloja m d e  kuin kaupungin omde h a l l i n t o k d e  niin, etta "tavoitteena 
on markkinahintojen noudattaminen kilpailutuksen kautta". Tallaisten alojen vuokrausmahdolli- 
suuksia on joitakm kertoja tutkittu kaupungin ja ateljeesaation edustajien kesken. I<'aytannossa 
tama ei ole kuitenkin osoittautunut toimivaksi malliksi, koska kaupungin vuokraodotukset ovat 
neuvotteluissa yleensa kohonneet taitellijakayton kannalta liian korkelksi. Usein nama ulat ovat 
olleet verrattain pier& rakennuksia (esim. huviloita), joiden taiteilijakayttoon saaminen on toteu- 
tunut ateljeesaatiota paremmin esirn. vuokraamalla ne suoraan yksittiisdle taiteilijoille tai p i e d e  
taiterlijaryhmille. 

Mwrninen i a lahi oittaminen: Vuokraus toiminnan rinnalla varteeno tettava vaihtoehto tyotilo j en 
lisaarniseksi on mahdollisuus luovuttaa lahjoittamalla tai m y y d a  kaupungin oman palvelutuo- 
tannon kannalta tarpeettomaksi jaaneita kiinteistoja tyotilakayttoon ateljeesaatiolle tai muille tyo- 
tilojen pysyvasta lisaiimisesta ja ylhpidosta kiGvlostuneiUe tahoille. I<aupunki voisi lahjoittaa tai 
myyda kohtuullisella h a l l a  tarpeettomaksi j aavan/j aiineen kiinteiston kunnostamattomana, 
jonka uusi omistaja sitten peruskorjaisi taiteilijakayttoon sopivaksi. Tgllaisten tilojen hankintaan 
ja kunnostukseen on mahdollista saada myos valtionavustusta. Kaupungin luovutuksen yhtey- 
dessa my ontam5 mahdollinen "hintasubventio" voitaneen katso a kaupungin rahoitusp anokseksi, 
jonka saanti on edellytyksena valtion tyotilojen hankinta- ja peruskorjausavustuksen myontimi- 
selle. N;kin toimien kaupungin mahdollinen Mttuuri- ja elinkeiuopoliittinen tuki tyotilahank- 
keelle o h i  kertaluontoinen tukr, jonka jdkeen tyotilakiinteisto tulisi toirneen ornillaan 

Vuokrauksen tai luovutuksen kohteeksi soveltuvia kiinteistomahdollisuuksia on esitelty mrn. 
selvityksen sivllllla 43-44, esimerkiksi 
- koulurakennuks et 
- Myllypuron h p o k e s  kus 
- lahioiden liikerakennukset ja -tilat. 

Muiden omis tamien dojen hankkirm'n en tylitiloiksi 

IGupungin tyoryhma kisitteli rnietinnos sMn tyoulakysyrnysta ennen kaikkea kaupungin omien 
kinteistojen nikokannalta. Tyotilojen lisahisen kannalta kaupungin omistamien tilojen rinnalla 
varteenotettavia vaihtoehtoja ovat muiden ornistajien tilat joko ostettuina tai vuokrattuna pitka- 



\. aikaisesti. Eritylsen soveliaita kohteita talloin ovat entiset @ien)teollisuuskiinteistot. joissa on 
usein sopivan "raakaa" tilaa, usein suuret ikkunat ja riittava huonekorkeus taiteilijoiden kayttoon 
ja kulj etusreitit ovat hyvin jarj estettavissa. 

NGsa tapauksissa hankkeen toteuttajien julkisen taloudellisen tuen tame on sama kuin esim. 
kaupungin kiinteistoja ostettaessa: hankinta- ja peruskorjauskustannuksia ei ole mahdollista ra- 
hoittaa yksin taiteilijoilta perittavilla vuokrilla vaan investohtiin tarvitaan julkista tukea. Esimer- 
kksi Vallilan taiteilijatalon d a t  saatio osti Merita IGnteistot Oy:lta, Helsingin kaupungdta ja 
Icapiteeli 0yj:lta. Valhlan taiteilijatalon noin sadan tyohuoneen ja 125 taitedijan tilakokonaisuu- 
den toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman valtion ja kaupungm taloudellista tukea. 

Ajankohtaisena hankkeena saatiij on tehnyt esisopimuksen Iaasatamaan Vanhan Talvitien ja 
Verkkosaarenkadun kulmassa olevan asemakaavalla suojellun rakennuksen muuttamista taiteili- 
jataloksi. Rakennuksen omistaa Rakennus Oy Hartela, joka on suunnitellut rakentavansa suojel- 
lun rakennuksen viereen "Design Villagen", jonka toiminta-ajatukseen taiteilijatalo soveltuisi hy- 
vin. Peruskorjauksen jalkeen talossa voisi olla tyotilat 25-30 kuvataiteilijalle, mutta esim. viiden 
e n s a s s e n  vuoden ajan talon M t t u u r i p r o a  kirkastaisi alakerroksessa vuokralaisena jatkava, 
siina nyt oleva Ehvin kuvan museo. Hankkeen hankinta- ja peruskorjauskustannuksia varten 
siato on hakenut opetusministeriolta ja Helsingin kaupungrlta 300.000 euron avustusta. 8.3.2007 
mennessa on opetusministerio tehnyt paatoksen myonGa saatiolle 200.000 euoa mikih Helsin- 
gin kaupunki pzttaa vastaavalla tavalla tukea hanketta. 

Tyoryhma tarkasteli perusteellisesti yhtiomuotoisten ostoskeskusten ta rjoamia tyoalamahdolli- 
suuksia (ss. 29-42). Monet ostoskeskukset ovat menettaneet akuperiisen kaupallisen toiminta- 
ajatuksen ja ovat osin vajaassa kaytossa. Osa ostoskeskuksista on lisaksi suojeltu asemakaavalla. 
Tyoryhman kasityksen mukaan ainakm joistakin doista voisi loytya taiteilijoiden tyotilolksi aina- 
kin miiiraaikaisesti soveltuvia mahdollisuuksia. 

Ateljeesaatiolli ei ole kokernuksia ostoskeskusten tarjoarnista mahdollisuuksista. Saatio pitaa 
tkkeana lisata taiteilijoiden tyiitilojen maaraa pysyvasti, joten kovin lyhytaikaisiksi ja tilapSsiksi 
ajatellut ostoskeskusratkaisut eivat ole saation toimintatapaan erityisen hyvin soveltuvia ratkaisu- 
ja. On luultavaa, etta tarjolla olevissa tiloissa on kooltaan ja muodoltaan sellaisia, etta ne saattai- 
sivat soveltua mahdollisesti jonkin taiteilijqhmin yhteistyoulaksi (esim. kuvanveistajien metalli- 
tai puusepantyohuone, mediataidepaja . . .). Yksittiisen taiteilijan oman tyohuoneen koko sen si- 
jaan on usein vain 20-40 m2, joten sellaisten remontokninen ostoskeskuksiin saattaa o h  ko. ra- 
kennusten suojeluperiaatteen vastaista.. Useimrmlle kuvataiteilijoille ikkunan kautta tuleva tasai- 
nen luonnonvalo on erittiin tkkeiii, joka saattaa rajoittaa ostoskeskustilojdn sovelrurnista taitei- 
lijakayttoon. On kuitenkin syyta suhtautua varauksellisesti niiden odotusten toteutumiseen, mis- 
sa ostoskeskuksesta tyotilansa vuokraavalle ammatmhaqoittajalle asetetaan merkittava visuaali- 
nen ja toiminnallinen rooli ostoskeskuksen elivoittajina. 

T~oryhman ehdotuksen mukaisesti jatkotyona tuleekin tarkistaa kunkin yksittiisen ostoskeskuk- 
sen vapaat tai vapautuvat tilat ja niiden soveltuvuus taiteilijoiden tyotilolksi (tyotilojen suunnitte- 
lusta katso esim. RT 94-10819). 

Uuden raken taminen 

Parhaiten taiteilijoiden tyotilojen eritylsvaatimuksen voidaan luonnollisesti toteuttaa uusissa ra- 
kennushankkeissa. Rakennushankkeet voivat olla "perinteisii" ateljeeasuinhuoneistoja tai ratkai- 
suja, joissa tyohuoneet toteutetaan e d s i n a  (vaikka mahdollisesti asuntojen laheisyydessa yhtei- 



sena hankkeena). Ateljeehuoneistoja voidaan myos rakentaa osana muuta asunto- ja liikedara- 
kentamista. Uuden rakentaminen on yleensa k h p a a  kuin vanhojen, kayttotarkoitukseen so- 
veltuvien rakennusten kunnostaminen. Ateljeesaatio on omassa to' unitulassaan asettanut tavoit- 
teeksi nimenomaan tyotilojen aikaansaamisen ja katsoo, etta tyotilahankkeiden yhteydessa mah- 
dollisesti rakennettavat vuokra-asunnot tulisi tuottaa normaalila asuntotuotantorahoituksella. 

Ateliee- ja asuntotontit. Helsingin kaupunki on asemakaavoittanut Malmille ja I<ontulaan tontit 
ateljee- ja asuntotuotantoa varten. Molemrmlla tonteilla on suunnittelun lahtokohtana ollut 
asuntojen ja tyodojen rakentaminen, mutta suunnittelemalla tontilla en toiminnot en  rakennuk- 
siin pystytaan vdttimaan monia asurnisen ja tyotilojen kiinteasta yhteydesta aiheutuvia haitta- 
valkutuksia. Hankkeita on kasitelty selvityksen sivuilla 45-50 ja karttaliitteissa 3 ja 4). 

Malmin taiteilijakylan (tontti 38289 /2, Riihenkulmanpolku) uusis ta tyotilarakennuksis ta saatio 
on laatinut hankesuunnitelrnan, jossa kolme 25-30 tyohuoneen uudisrakennusta ja nykylnen paja 
muodo staisivat tonme "taidepihan" ja tontin vanhat puurakennukset ja m a h d o h e n  uudisra- 
kennus tarjoaisivat suunnilleen yhta monta asuntoa taiteilijoille "asuinpihan" yrnparilla. I<aupun- 
gin kiinteistolautakunta on vuonna 2002 varannut tontin saatiolle vuoden 2007 loppuun saakka. 
Tontin naapurin on jo rakennettu Niemikotisaation uudisrakennuksia. Ateljeesaatio on halukas 
jatlramaan taiteilijakyk suunnittelua kaupungin edustajien kanssa, kuitenkin niin etta ennen yk- 
sitjrlskohtaista rakennussuunnittelua saataisiin varmuus hankkeen rahoituksesta. Tontinvarausta 
ateljeesaatiolle tulisikin t;dmk vuoksi jatkaa tarpeellisen pitkaksi ajaksi vuoden 2007 jalkeen. 

I<ontulan ateljeiden ja asuntojen (tonm 47027/7, I<ontulankaari 11) suunnitelma on osa I<ontu- 
lan kaupunginosan tiivistimista ja kaupungmosan toirninnallista monipuolistamista. Hanke liit- 
tyy kaupungin lah~oprojektiin. Tontille voidaan rakentaa erillinen asuinrakennus ja ateljeeraken- 
nus. Asemankaavan vahvistamisen (2001) jdkeen ei sen suunnittelu ole edennyt konkreemseksi 
hankesuunnitelmaksi. Suomen Taiteilijaseuran ateljeesaatio pitaa hyvana myos tyoryhman selvi- 
tyksessa ehdotettua toteuttarnisvaihtoehtoa, jossa sen toteuttajana olisi Helskgin ateljeetalosaa- 
tio ("Myllypurosaatio"), j olloin ty  otdojen omistuspohja kaupungissa pysyisi monipuolisena. Myl- 
lypurosaation hallinnossa on mukana niin Helsingin kaupungin kum Helsingin Taiteilijaseuran 
edustajat. Mikdi Myllypurosaatio ei ole valmts ryhtymaan hankkeen suunnittelijaksi ja toteutta- 
jaksi, on STS ateljeesaatio valmis tarttumaan hankkeen valrmsteluun. 

Selvityksessa esitelhan myos muita kaupungin kaavoituskohteita, joissa taiteihjoiden tyotilat tu- 
levat kyseeseen (muotoilijoiden hanke Pohjois-Hermannissa, Vuosaaren kartanon vanhat ra- 
kennukset ja uudisrakentaminen, Mellunkykn tyotila/asuintontit rivitaloille, Myllypuron nelja 
ateljee- ja asuintalotonttia). Ateljeesaatio nakemyksen mukaan kuvataiteilijoiden tyotilaongelman 
ratlraisut toteutuvat taloudellisimmin ja parhaimmin suurehkoina kokonaisuuksina, ja ateljeesaa- 
tio keskittaa oman toimintansa sellaisiin hankkeisiin. Yksitfiket rakennukset ja tontit soveltune- 
vat parhaiten yksittiisten taiteilijoiden tai pienten taiteilijaryhmien hankkeiksi. Ateljeesaatio tar- 
joaa oman inforrnaatioverkkonsa kayttoon silloin, kun kaupungdla on john tiillahen mahdolli- 
suus ajankohtaisesti tarjolla. 

(ss. 5 1-62) on toteutettu joitakin asumiseen ja tyosken- 
telyyn tarkoitettuja taitedijahuoneistoja. Toteutettavat tyotilaratkaisut todetaan perusteellisin las- 
kuesimerkein selvityksessa monin tavoin hallinnon, markkinoinnin ja taloudellisuuden kannalta 
"haasteellisiksi". Esimerkkina esitelliian V h  "Suomu-hankkeen" taiteilija-asunnot vuonna 
200x. Niiden osalta sllheutui markkinointiongelmia taiteilijoille yleensa liian suuri huoneistokoko 
(5-6h +k). Samalla tyoryhma toteaa, etti oikealla tavalla taitedijoiden tarpeisiin suunnitellut tyoti- 
la-asuntoratkaisut (huoneistokoko alle 100 m 3  tarjonta ja kysynta kohtasivat toisensa h y m ,  
huoneistoihin tuli vuokralaisiksi amrnamtaiteilijoita. "Suomu-hankkeen" taiteilijakohteiden 
markkinoinnissa hyodynnettiin ateljeesaation yhteytti taiteilijakenttian, mutta muuten vuokra- 
laisasiat hoidettiin tavalliseen tapaan kiinteistoviraston asuntoasiainosastossa. Ateljeesiitio && 

taitedijoi- - 



den tarpeisiin sovitettuja taitellijahuoneistoja. Niiden suunnitteluun saatio antaa mielelkan oman .- asiantuntemuks ensa 

Asuntotuotannon yhteydessa voitaisiin ajatella myos ensimm2iseen kerrokseen rakennettavien 
hiketilojen kayttoa taitehjoiden tyotiloina. N h  on joissakin tapauksissa tehtykin (Vuosaaren 
taiteilijatalo, Arabianrannan Muo toilijanpiha) joko erillisratkaisuina tai yhdistettpa ylemman 
kerroksen asuntoon. Icaupungin vuokra-asuintalojen liikehuoneistojen vuokrarislu on Tilakes- 
kuksella, joka selvityksen mukaan ei ole halukas ottamaan esim. taitellijat~loja huolehtiakseen 
mm. vuokrariskm vuoksi. Mikali nzden liiketilojen rakentamisrahoitukseen ei ole mahdollista 
soveltaa muuhun tyotilarakentamiseen kaytettavaa julktsta rahoitustukea, jaanevat tallaiset tyoti- 
lat paasaantoises ti toteuttarnatta. 




