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ASETTAMISPÄÄTÖS
Opetus- ja kulttuuriministeriä ja Helsingin kaupunki ovat tänään päättäneet asettaa
valmisteluhankkeen edistämään uuden kansainvälistä huipputasoa edustavan arkkitehtuurija designmuseon toteuttamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että hankkeessa laadittavan
konseptisuunnitelman pohjalta valtio, Helsingin kaupunki sekä Suomen arkkitehtuurimuseota

ja Designmuseota ylläpitävät säätiöt voisivat päättää hankkeen jatkovalmistelusta ja sen
edellyttämistä toimenpiteistä.
Hankkeen taustana on selvitys, jonka opetus- ja kulttuuriministeriä ja Helsingin kaupunki
toteuttivat yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kanssa. Selvitys

museokokonaisuuden toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä julkistettiin
21.8.2018 ja siinä puollettiin vahvasti uuden museokokonaisuuden toteuttamista.

Hankkeen tavoite
Valmisteluhankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma uudesta arkkitehtuuri- ja
designmuseosta. Konseptisuunnitelman laadinta tapahtuu yhteistyössä molempien
museoiden ja niiden edustamien toimialojen, eri yleisöjen, sidosryhmien ja kansainvälisen
kentän kanssa. Konseptisuunnitelmassa kuvataan valtion, kaupungin ja museoiden yhteinen
näkemys uuden toimintakokonaisuuden keskeisistä tavoitteista, toimintatavoista ja
kohderyhmistä sekä kansainvälistä huipputasoa edustavasta toteutuksesta. Suunnitelma on
lähtökohta museon vahvan yhteisen identiteetin muodostumiselle ja uuden toiminnan
tarvitsemalle tuelle.

Hankkeen toteuttaminen
Hankkeen toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin
nimeämä ohjausryhmä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseo ja tiedotuskeskussäätiönja Designmuseon säätiön kanssa.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja
kulttuuriministeriöstäja ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:
toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing
va. johtaja Reetta Heiskanen, Suomen arkkitehtuurimuseo

yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, Helsingin kaupunki
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus-ja kulttuuriministeriä
erityisavustaja Toni Kokko, opetus-ja kulttuuriministeriä

toimialajohtaja Tommi Laitio, Helsingin kaupunki
museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriä

hallituksen puheenjohtaja Pirjo Sanaksenaho, Suomen arkkitehtuurimuseo-ja

tiedotuskeskussäätiö
museonjohtaja Jukka Savolainen, Designmuseo
hallituksen puheenjohtaja Anna Valtonen, Designmuseon säätiö

Hankkeen projektipäälliköksi ja ohjausryhmän sihteeriksi nimetään toimitusjohtaja Tuomas
Auvinen. Projektipäällikön tehtävänä on:
vastata ohjausryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta

edistää hankkeen tavoitteita kokonaisvaltaisesti
vastata hankkeen toteuttamisen vaatimien suunnitelmien laatimisesta
vastata hankkeen koordinoinnista ja aikataulusta
raportoida hankkeen etenemisestä ohjausryhmälle

toimia hankkeen yhteyshenkilönä
vastata hankkeen tiedottamisesta.

Lisäksi projektiasiantuntijoiksi nimetään kehittäjä Ulla Teräs ja Head of Co-Creation Outi
Kuittinen. Asiantuntijoiden tehtävänä on:

valmistella osaltaan ohjausryhmälle tulevia asioita
toimia yhteistyössä projektijohtajan ja ohjausryhmän kanssa
edistää hankkeen tavoitteita ja toimia asiantuntijana erikseen sovittavalla tavalla
osallistua hanketta koskevaan yhteistyöhön erikseen sovittavalla tavalla.

Ohjausryhmä voi lisäksi nimetä hankkeelle kansainvälisen asiantuntijan sekä hankkia muuta
suunnitelman laadinnassa tarvittavaa erityisosaamista. Projektipäällikkö vastaa selvitystyön
edellyttämän asiantuntijavalmistelun organisoimisesta.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu
Hankkeen määräaika on 28.2.2019.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 141 250 euroa sisältäen projektijohtajan ja
projektiasiantuntijoiden palkkiot sekä hankkeen toimintakulut. Opetus-ja
kulttuuriministeriön osuus on 70 625 euroa (maksetaan momentilta 29.01.01) ja Helsingin

kaupungin osuus on 70 625 euroa. Hankkeen projektijohtajan ja projektiasiantuntijoiden
kanssa laaditaan erilliset toimeksiantosopimukset.
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