
E

©
 M

V
p

h
o

to
s 

/ 
N

e
w

 Y
o

r
k

 t
iM

e
s

Guggenheim, 
pelottava rakkaamme

Mikä hiertää Helsingin parhaassa 
projektissa? Ehkä epävarmuus siitä, 
onko se kaupungin paras projekti.

Teksti Hannele Jäämeri

L Solomon R. Guggen-
heimin museossa New 
Yorkissa on esillä  Mau-
rizio Catellanin ret-
rospektiivinen näyt-
tely 22. tammikuuta 
saakka. Satiirinen teos 
Novecento, johon kuu-
luu täytetty hevonen, 
on ripustettu museon 
kuuluisaan rotundaan.
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P
ahin uhka: pilataan Hel-
singin kaupunkikuva 
pöyh keällä rakennuk-
sella, jonne saadaan sa-
maa hyvätasoista taide-
bulkkia, jota muutkin 
isot museot näyttävät 
eri puolilla maailmaa. 

Laskua maksavat suomalaiset veronmaksa-
jat, ja se on pois muusta kulttuurirahasta.

Paras visio: kaupunkiin saadaan lisää 
energiaa, uusi hieno museorakennus, 
kiinnostavia näyttelyitä, kansainvälisyyttä 
ja taideturisteja, talous hyötyy ja samoin 
suomalaiset taiteilijat.

Kaupungin tilaama raportti Guggenheim-
verkostoon liittyvän museon perustamises-
ta Helsinkiin luovutetaan kaupungille vuo-
den loppuun mennessä. Silloin kuulemme, 
onko Guggenheim-säätiö halukas tulemaan 
Helsinkiin. Ja jos on, niin millä suunnitel-
malla ja minkälaisilla ehdoilla.

Siitä hetkestä alkaa muutamia kuukausia 
kestävä keskustelu, joka jatkuu Helsingin 
kaupunginvaltuutettujen päätökseen asti. 
Se on tarkoitus tehdä kevään kuluessa. Vä-
lissä käydään kiivas lobbaus, ihastelu, ke-
huskelu, mustamaalaus ja pelottelu.

Ne, jotka ovat asian puolesta, ovat kuin 
herätyksen saaneita. Nyt saadaan ikkunat 
auki maailmaan! Vastustelijat kyselevät 
epäluuloisina pienen veronmaksajan raho-
jen perään ja epäilevät, onko ison brändin 
haarakonttorin saaminen niin kovin oma-
peräistä. Erilaisuudellahan nykymaailmas-
sa erotutaan.

Helsingin kaupungin edustaja selvitys-
työssä, kaupungin taidemuseon johtaja 
Janne Gallen-Kallela-Sirén kysyy, missä 
meillä näkyy erilaisuus? Suomessa on 63 
julkisesti ylläpidettyä taidemuseota, joiden 
kaikkien rahoituspohja, näyttely- ja kokoel-
mapolitiikka ovat samanlaisia ja henkilö-
kunta sataprosenttisesti suomalaista.

Helsingin kaupunki tilasi selvityk-
sen Guggenheim-säätiöltä ja mak-
saa myös kulut, 2,5 miljoona dolla-

ria, noin 1,7 miljoonaa euroa.
Uuden museorakennuksen rakentami-

nen jää Helsingin vastuulle. Sen on arvioitu 
maksavan noin 100–200 miljoonaa euroa 
riippuen siitä, minne rakennus sijoittuu, 
kuka sen suunnittelee, mikä on lopullinen 
tilantarve ja varustetaso.

Helsinki joutuu maksamaan myös oikeu-
desta käyttää Guggenheim-nimeä ja liitty-
misestä Guggenheim-verkostoon. Sillä saa 
tietotaitoa, mahdollisuuden yhteistyöhön, 
teoslainoihin ja näyttelyihin. Summa ker-
rottaneen loppuraportissa. Sen julkisuus ja 
koko hankkeen avoimuus ovat amerikka-
laisille uusi asia. Yksityisellä rahoituksella 

toimiva Solomon R. Guggenheimin säätiö 
ei ole juuri liikesopimuksiaan julkaissut. 
Meidän demokratiassamme julkisten varo-
jen käyttö edellyttää asioiden julkisuutta.

Bilbaon Guggenheim-museossa vuosit-
taisen lisenssimaksun on sanottu olevan 
20–30 miljoonaa euroa. ”Mieletön summa. 
Ehdottomasti hölynpölyä”, sanoo Carl Gus-
taf Ehrnrooth, suomalainen taiteenkerää-
jä, joka istuu Solomon R. Guggenheimin 
säätiön hallituksessa. Hän on myös emo-
museon edustajana Guggenheim-Bilbaon 
hallituksessa. Ehrnrooth ei voi antaa laa-
jempaa haastattelua, koska Helsinki-han-
ke on kesken.

Bilbaossa tapahtui ihme. Mielenkiin-
noton taantuva teollisuuskaupun-
ki Pohjois-Espanjassa sai valtaisan 

energiaruiskeen, kun sinne perustettiin 

Guggenheim-nimeä kantava taidemuseo. 
Frank Gehryn suunnittelemasta museora-
kennuksesta tuli mahtava nähtävyys, turis-
mi roihahti, elinkeinoelämä elpyi, ympäris-
tö parani, Bilbao tuli kartalle.

Bilbaon Guggenheim on nykyisin Euroo-
pan kannattavin museo, joka hankkii tu-
loistaan itse noin 70–80 prosenttia.

Miksi näin ei voi tapahtua Helsingissäkin?
Mallia on yritetty toistaa monessa mu-

seossa eri puolilla, eikä se onnistu. 
Vaikka saisimme tänne minkälaisen 

Gehryn rakennuksen tahansa, se ei olisi 
enää uutuus. Seuraava on jo nousemassa 
Abu Dhabiin.

”Bilbaon onnistuminen johtui monis-
ta tekijöistä. On vaarallista käyttää sitä pe-
rusteena suuriin museoinvestointeihin ja 
tähtiarkkitehtuuriin muissa maissa”, to-
teaa bilbaolainen taloustieteen professori 

mutta nykyinen, maailmalle levittäytyvä 
Guggenheim-brändi ei ole ammattipiireis-
sä niin arvostettu kuin Suomessa luullaan”, 
sanoo Valtion taidemuseon entinen ylijoh-
taja, kulttuurineuvos Tuula Arkio.

Bilbaon menestystä seurasi niin sanot-
tu Bilbao-ilmiö, noin kuusikymmentä ta-
hoa ehdotti yhteistyötä säätiölle. Milanos-
sa professorina toimiva ja paljon myös 
Yhdysvalloissa työskennellyt yhdyskunta-
suunnittelija Davide Ponzini on kuvannut 
”McGuggenheim”-vaihetta, jota voi verrata 
globaalin liike-elämän lisenssikauppaan. 
Säätiö teki lukuisia asiakkaan maksamia 
selvityksiä mahdollisista museohankkeis-
ta eri puolilla maailmaa. Silloisen johta-
jan Thomas Krensin laajennusinto ja bis-
neshenkisyys söivät säätiön hyvää mainetta 
ja uskottavuutta maailman muiden taide-
laitosten piirissä. Nykyinen johtaja Richard 

Armstrong valittiin rauhoittamaan tilan-
netta ja kohentamaan säätiön asemaa ja 
arvostusta. Hänen aikanaan Helsinki on 
ensimmäinen kunnolla tutkittu poten-
tiaalinen yhteistyökohde.

Guggenheim-säätiö on avoimesti ilmoitta-
nut olevansa kiinnostunut Helsingistä Pieta-
rin ja Baltian läheisyyden vuoksi. Niissä on 
yhä varakkaammaksi käyvä miljoonapäinen 
kulttuurista kiinnostunut yleisö. Samoin Aa-
siaan suuntautuva kauttakulkuliikenne on 
merkittävä seikka. Helsinki on myös vielä 
paikka, jota ei ole läpeensä koluttu. Kaupun-
gissa voi kokea yllätyksiä ja tehdä kulttuuri-
löytöjä. Suomessa asuu pitkälle koulutettua 
väkeä, teknologian taso on korkea, yhteis-
kunta järjestäytynyt ja korruptio vähäistä.

Markkinatutkimuksen tulokset kuullaan 
raportissa.

Osaavatko suomalaiset hinnoitella itsen-

Säätiö on 
kiinnostunut 
Helsingistä
Pietarin 
ja Baltian 
läheisyyden 
vuoksi.

Beatriz Plaza tutkimuksessaan, jossa hän 
arvioi Bilbaon museon talousvaikutuksia.

Bilbao ei siis ole hyvä vertauskohta. Mut-
ta Helsingin onkin tarkoitus olla jotain ai-
van muuta.

Guggenheim on säätiö, mutta ei sil-
ti mikään hyväntekeväisyysjärjestö. 
Pyyteetön Guggenheim ei varmasti 

ole. Ainakaan heillä ei ole syytä suosia suo-
malaisia.

Säätiön peruskirjassa todetaan, että sen 
tulee omistautua edistämään modernin ja 
nykytaiteen arvostusta ja ymmärtämystä.

Tällä perusteella Guggenheimin halu laa-
jentua voidaan nähdä pyrkimykseksi levit-
tää taiteen sanomaa. Monet näkevät, että 
kyse on ennemminkin nimen ja vaikutus-
vallan kasvattamisesta.

”Museon vanha kokoelma on hieno, E
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L Guggenheim Bilbao on amerikkalaisen Frank Gehryn suunnittelema. Se pyydystää kymmeniätuhansia turisteja vuosittain.



ENEW YORK. Kaivostoiminnalla rikastuneeseen sukuun kuu-
luva amerikkalainen liikemies Solomon R. Guggenheim keräsi 
1920-luvulta alkaen huomattavan kokoelman ”ei-objektii-
vista” taidetta. Hän perusti nimeään kantavan säätiön, jonka 

tuli edistää taiteen 
ymmärtämystä 
näyttelyiden, 
koulutusohjel-
mien ja julkaisujen 
kautta. Solomon 
lahjoitti säätiöl-
le 600 teoksen 
ko koelmansa, 
joukossa muun 
muassa Vasili 

Kandinskin, Franz Marcin, Marc Chagallin ja Pablo Picasson 
töitä. Myöhemmin kokoelmaan on tullut monia lisäyksiä. Sitä 
myös jatkuvasti parannetaan myymällä ja ostamalla teoksia. 
Frank Lloyd Wright suunnitteli museolle tunnetun rakennuk-
sen New Yorkiin. Se valmistui vuonna 1956.

EVENETSIA. S olomon 
R. Guggenheimin vel-
jentytär Peggy oli myös 
taiteen kerääjä. Hänen 
isänsä kuoli Titanicin 
turmassa, ja tytär peri 
huomattavan omai-
suuden. 1920-luvulla 
Peggy Guggenheim 
asui Pariisissa ja liikkui 
taiteilijapiireissä. Hän piti myöhemmin taidegalleriaa sekä Lon-
toossa että New Yorkissa. Vuonna 1948 hän esitteli kokoelman-
sa Venetsian biennaalissa ja osti kaupungista palatsin, johon 
asettui asumaan. Hän avasi taidekokoelmansa myös yleisölle. 
Vuonna 1976 hän lahjoitti palatsin ja kokoelmat setänsä perus-
tamalle säätiölle, edellyttäen, että ne pysyvät Venetsiassa. Peg-
gy Guggenheim Collection on kiinteä osa Guggenheim-säätiötä.

EBILBAO. Bilbaon kaupunki Pohjois-Es-
panjassa teki vuonna 1991–1992 Guggen-
heim-säätiön kanssa sopimuksen museon 
rakentamisesta kaupunkiin. Frank Gehryn 
suunnittelema rakennus valmistui  ja museo 
avattiin vuonna 1997. Siitä tuli heti arkkiteh-
tuurinähtävyys, kuten Frank Lloyd Wrigh-
tin rakennuksesta aikanaan. Baskihallinto 
maksoi rakennuksen ja maksaa vuosittain 

lisenssimaksua nimen käytöstä, hallinnosta, toiminnan suunnit-
telusta ja säätiön asiantuntemuksesta. Museossa ei ole yhtään 
espanjalaista kuraattoria. Vierailijoita on valtavasti ja museo on 
merkittävästi kohentanut alueen taloutta.

EBERLIINI. Deutsche Guggenheim on 
Guggenheim-säätiön ja Deutsche Bankin yh-
teisyritys, joka avattiin Berliinissä vuonna 
1997. Sen näyttelytila sijaitsee Deutsche 
Bankin rakennuksen alakerrassa, Unter den 
Linden -kadulla. Pankilla on yritysmaailman 
suurin taidekokoelma, noin 56 000 teosta. 
Museossa on vuosittain kolmesta neljään 
näyttelyä, joita molemmat osapuolet 

järjestävät. Berliinin Guggenheim ei ole saanut kovin näkyvää 
profiilia. Säätiön kannalta merkityksellistä on sekin, että Gug-
genheimin suku on juuriltaan saksalainen.

EABU DHABI. Arabi-
emiirikunnat allekir-
joitti vuonna 2006 
sopimuksen suuren 
Guggenheim-filiaalin 
perustamisesta Abu 
Dhabiin. Sopimus 
sisältää koko paketin, 
rakennuksen ja hal-
linnoinnin, jota säätiö 
hoitaa viisitoista vuotta. Arkkitehti on Frank Gehry ja suunnitel-
ma samaa tyylilajia kuin Bilbaon museo, Gehryn sanoin ”tahalli-
sen sotkuinen, kohden selkeyttä liikkuva”. Museon on tarkoitus 
valmistua vuonna 2013 kulttuurille omistetulle Saadiyat- saa-
relle, jonne tulee kokoelma tähtiarkkitehtien tuotoksia: Parii-
sin Louvren filiaali, arkkitehtina ranskalainen Jean Nouvelle, 
japanilaisen Tadao Andon merimuseo, britti Norman Fosterin 
piirtämä sheikki Zayedin kansallismuseo sekä irakilaissyntyisen 
Zaha Hadidin esittävän taiteen keskus.
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sä oikein? Vai ollaanko taas rähmällään 
jonnekin päin?

Kesäkuussa taloustieteilijä Beatriz Plaza 
kävi parin viikon vierailulla Aalto-yliopis-
tossa perehtymässä Helsingin Guggen-
heim-hankkeeseen.

Helsingin Sanomien haastattelussa Pla-
za sanoo, että Helsingin pitää löytää hinta 
brändinkohotukselle, jonka se tekee Gug-
genheimin hyväksi. ”Vaarana on, että Gug-
genheim nappaa Helsingistä tietotaitoa ja 
myy sitä oman brändinsä alla taas jonnekin 
muualle. Epäilen, osaavatko helsinkiläiset 
hinnoitella omaa osaamistaan.”

Plaza ihmettelee myös, miksi Suomessa 
odotetaan selvityksen tuloksia kuin viestiä 
Jumalalta. ”Miksei Suomessa kukaan tut-
ki museon talousvaikutuksia? Selvitystä 
tekevät konsultit päätyvät juuri siihen tu-
lokseen, jonka asiakas, siis Guggenheim, 
haluaa kuulla.”

Plaza myös sanoo, että säätiö tarvitsisi Bil-
baon rahoittaakseen New Yorkin museon sa 
peruskorjauksen.

Summat tulevat olemaan suuria, sanoo 
pääneuvottelijana toimiva Janne Gal-
len-Kallela-Sirén.

”On katsottava plussat ja miinukset ja mi-
tä jää viivan alle. Arvioimme myös, kuinka 
monessa vuodessa investoinnin on makset-
tava itsensä takaisin. Kuinka monta kult-
tuurilaitosta Suomessa perustetaan niin, 
että tämä kysymys kysytään?”

Gallen-Kallela-Sirén sanoo olevansa tiuk-
ka neuvottelija ja tunnettu tarkkana talou-
denpitäjänä. ”Jos ehdot eivät ole kohdal-
laan ja katson, että hanke ei ole Helsingille 
hyväksi, olen ensimmäinen, joka vetää täs-
sä kotiinpäin.”

Keskeinen kysymys on, mistä Guggen-
heimiin mahdollisesti sijoitettava raha saa-
daan – ja mistä se on pois? Voiko kuvitella, 
että kulttuurille saadaan ykskaks mittava 
lisärahoitus? Miten kaupunki on arvellut 
rahoittavansa hankkeen?

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo, 
ettei rahoituksesta voi keskustella ennen 
kuin tiedetään, mitä selvitys pitää sisällään, 
minkälainen on konsepti ja sen edellyttä-
mä tilantarve.

”Ei ole ajatuksia, kun ei ole esitystäkään. 
Rahoitustarvetta ei vielä tiedetä. Ensin odo-
tamme, onko Guggenheim halukas kehit-
tämään yhteistyötä Helsingin kanssa. Jos 
näin on, kaupunginvaltuusto päättää jatko-
vaiheeseen siirtymisestä.”

Aikaisemmin Pajunen on nähnyt muina 
mahdollisina rahoitukseen osallistujina se-
kä yksityiset tukijat että valtion ja pitänyt 
hyvänä lähestyä myös naapurikuntia, Es-
poota ja Vantaata.

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki sa-
noo, ettei Helsingin kaupungilta ole tullut 
yhteydenottoa

”Kulttuurin pienissä määrärahoissa tus-
kin löytyisi tilaa tällaiselle. Hankkeen pe-
rusteetkin näyttävät enemmän liittyvän 

matkailuun kuin kotimaiseen kulttuuri-
politiikkaan.”

Arhinmäki on juuri saanut esitellä hal-
litukselle museoiden, teatterien, orkeste-
rien ja museoviraston tukien leikkauksia.

”Jos rahoitus löytyy täysin kulttuurin ul-
kopuolelta ja yksityisistä lähteistä, minul-
la ei tietenkään ole mitään sitä vastaan, et-
tä Helsinkiin tulisi uusi hieno taidemuseo, 
päinvastoin!”

”Guggenheimissa on hienoja juttuja”, 
Arhinmäki sanoo ja kertoo käyneensä mu-
seossa aina, kun on ollut New Yorkissa, vii-
meksi muutama viikko sitten.

”Toisaalta jokaisella itseään kunnioitta-
valla pääkaupungilla pitää olla oma taide-
museo ja kokoelma, joka hankkii erityisesti 
oman maan uutta taidetta”, kulttuurimi-
nisteri huomauttaa. ”Miten nämä ja Gug-
genheimin tarpeet yhdistyvät, ja miten sii-
hen löytyy rahoitus, sitä en tiedä.”

Sekä Jussi Pajusen että apulaiskau-
punginjohtaja Tuula Haataisen suul-
la kaupunki on myös sanonut, ettei 

raha ole pois muista kulttuurihankkeista, 
esimerkiksi 70 miljoonan keskustakirjas-
tosta, josta ensi vuoden alussa pidetään 
suunnittelukilpailu.

”En pidä uskottavana, että rahoja riit-
täisi sekä kirjastolle että Guggenheimille. 
Sen verran pitkä on kokemukseni näistä 
ku vioista”, Tuula Arkio sanoo.

Jokaisella uudella museolla on kuherrus-

kuukausi, arki paljastuu sen jälkeen. Yksi-
tyistä rahaa varmasti tulee, ainakin aluksi.

Yksityiseen rahaan uskoo myös Carl Gus-
taf Ehrnrooth, joka oli aikanaan perustamas-
sa Kiasman tukisäätiötä, kun museolta lei-
kattiin valtion tukea. Nyt kenttä on laajempi.

”Guggenheim-museoiden verkosto on 
kansainvälinen, ja Helsingin museohanke 
voi herättää mielenkiintoa taiteentukijoiden 
keskuudessa myös muualla maailmassa.”

Tahtomattaankin Guggenheim-hanke 
vaikuttaa maan koko kulttuurikenttään. 
Tällä hetkellä sponsoria etsivä suomalai-
nen kulttuurilaitos saa yhä useammin vas-
taukseksi, että katsotaan ensin, miten Gug-
genheim-hankkeen käy. Jos se toteutuu, 
annamme rahamme sinne.

Ihmisiltä on mennyt suhteellisuudenta-
ju, sanoo eräs taiteen piirissä työskentele-
vä. ”Kumarrellaan kuin Mekkaan päin ja 
hoetaan gugge gugge.”

Miten uusi Guggenheim Helsinki 
-museo toimisi?

Guggenheim-säätiöllä ei ole 
odottamassa muhkeita taideteoksia Hel-
sinkiin laivattaviksi. Tuntuu olevan yleinen 
väärinkäsitys, että olisimme saamassa tän-
ne pysyvästi arvokkaan kansainvälisen ko-
koelman. Toimintaan kuuluisi todennäköi-
sesti kuitenkin kiertäviä, isoja näyttelyitä. 
Säätiön näyttelyt ovat usein hyviä. Se lisäisi 
Helsinkiin taidetarjonnan runsautta.

Mitä muuta?

Perhe, johon pyrimme
Guggenheim-perheeseen 
kuuluu viisi museota.  
Ne kaikki ovat erilaisia.

Helsinki-selvitystä johtava säätiön apu-
laisjohtaja Ari Wiseman on sanonut, että 
myös Guggenheim-säätiö haluaa kehittää 
toimintaansa uuteen suuntaan. Helsinkiin 
visioidaan tulevaisuuden museota, joka on 
joustavampi ja kokeellisempi.

Maasta toiseen sukkuloiva, teltassa toi-
miva virtuaaliteos BMW Guggenheim Lab 
on esimerkki säätiön uudesta filosofiasta. 
Se virittää keskustelujen, osallistavan teke-
misen ja pelaamisen kautta ihmisiä kehit-
tämään uusia ideoita kaupunkielämään ja 
ympäristöön.

Etukäteen on vaikea ottaa kantaa , sanoo 
Tuula Arkio.

”Hieno asia, jos tulee uutta konseptia. 
Kuka sitä vastustaisi? Kaikkia kiinnostaa 
uusi hyvä taidelaitos. Kilpailukin on vain 
hyvästä. Mutta toistaiseksi ei ole esitetty 
yhtään esimerkkiä, mitä se voisi olla. Mu-
seon arvon ratkaisee sen toiminta, näytte-
lypolitiikka ja hankinnat.”

”Taiteidenvälisyyttä, performanssia, vi-
deo- ja virtuaalihommia on Suomessakin 
tehty jo kaksikymmentä vuotta. Odotan 
kiinnostuksella jotain uutta ja merkityk-
sellistä.”

Mitä tapahtuu Helsingin taidemu-
seolle?

On mahdollista, että sen tehtä-
viä pilkotaan osiin. Esimerkiksi vastuu kau-
pungin julkisista veistoksista ja julkisten 
rakennusten taidehankinnoista ja niiden 

 ”Kulttuurin 
rahoissa 
tuskin 
löytyisi tilaa 
tällaiselle”, 
Arhinmäki 
sanoo.
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hoidosta saatetaan siirtää muualle kaupun-
gin organisaatioon.

Tulisiko osa taidekokoelmista uuden ra-
kennuksen johonkin tilaan? Se jää nähtä-
väksi.

Tiedetään, että Guggenheim ei kerää 
alueel lista taidetta. Tähän asti Helsingin 
taidemuseo on kerännyt etenkin kotimais-
ten taiteilijoiden teoksia ja Suomessa teh-
tyä taidetta. Jatkuuko se? Useimmat taiteili-
jat ovat huolissaan, ja aiheesta. Kaupungin 
taidemuseo on iso toimija kentällä.

Taidemaalari ja Kuvataideakatemian 
professori Silja Rantanen epäilee, voiko 
uusi laitos korvata Helsingin taidemuseon 
suomalaisen nykytaiteen esittelijänä ja ke-
rääjänä. ”Guggenheimin ei tarvitse tarjota 
meille kuin brändätty sukunimi, ja olemme 
valmiit kieltämään kotimaisen museoalan 
asiantuntemuksen.” Rantanen toivottaa 
Guggenheimin tervetulleeksi Helsinkiin 
omalla kustannuksellaan.

Taiteilijakunnasta löytyy toisenlaisia-
kin kantoja. Taiteilijaseuran keskusteluti-
laisuudessa Nanna Susi ja Osmo Rauhala 
korottivat äänensä hankkeen puolesta ja 
pitivät Guggenheim-yhteistyötä suurena 
mahdollisuutena ja satsauksena tulevien 
sukupolvien eduksi.

Bilbaoon on kerätty museon avaamisesta 

Museo  
ei kerää 
alueellista 
taidetta.

alkaen uutta kokoelmaa. Nyt siihen kuuluu 
109 teosta. Ensimmäisenä hankittiin Mark 
Rothkon loistava maalaus, viimeisimpiä on 
sarja Georg Baselitzin teoksia. Noin puolet 
hankinnoista on tehty espanjalaisilta taitei-
lijoilta. Tapahtuisiko Suomessakin jotain täl-
laista? Se vähentäisi ostojen määrää, mutta 
lisäisi hankittujen kotimaisten tekijöiden 
kansainvälistä näkyvyyttä.

Uuden museon henkilökuntaa ja uutta 
toimintakuviota voi vain arvailla. Oletetta-
vasti huomattavalla postilla tulisi istumaan 
Helsingin taidemuseon nykyinen johtaja 
Janne Gallen-Kallela-Sirén.

Y leisögallupeissa moni on sanonut 
haluavansa Guggenheim-museon 
Suomeen ja ajatellut Frank Gehryn 

museorakennusta Bilbaossa. Mielikuva on 
virheellinen. Suomeen on tuskin tulossa 
Gehryn piirtämää museota. Uusi rakennus 
kylläkin, sen säätiö on selkeästi ilmaissut.

Uusi museorakennus on myös museon-
johtaja Gallen-Kallela-Sirénin ymmärrettävä 
tavoite. Kaupungin taidemuseolla ei ole hy-
viä tiloja, ja siitähän koko hanke sai alkunsa.

Kaupunki otti asian huomioon Eteläsata-
man alueen kokonaissuunnittelusta järjes-
tetyssä kansainvälisessä kilpailussa, jonka 
tuomarointi on meneillään. Osallistujien on 
pitänyt sijoittaa vanhan kanavaterminaalin 
kohdalle noin 10 000 neliön julkinen raken-
nus mahdolliselle Guggenheim-museolle.

Kanavarannan tontti vaatii erityisen hy-
vää suunnittelua. Se kävi jo ilmi, kun kau-
punki pyysi siihen hotellisuunnitelman 
tunnetulta Herzog & de Meuron -toimistol-
ta. Toimisto, jolta on nähty hyviäkin töitä, 
sijoitti paikalle varsin kolhon, ristinmuo-
toisen laatikon, joka sitten hylättiinkin 
kaupunginvaltuustossa keväällä 2010.

Voiko olettaa, että nyt tulee parempaa? 
Hyväksytäänkö rakennus, joka asettuu 
osaksi vanhaa arvokasta kaupunkikuvaa 
eikä yritä huutaa itseään esiin ylitse mui-
den? Gallen-Kallela-Sirén haluaa, että mu-
seoarkkitehtuuri on ”rohkeaa ja elämyk-
sellistä”. Toisaalta hän sanoo kiihkeästi 
puolustavansa historiallista kaupunkiku-
vaa. Miten nämä ovat sovitettavissa yhteen 
Eteläsatamassa?

Mutta onhan muitakin paikkoja. Jos to-
della halutaan kunnon WAU-talo, sen paik-
ka voisi olla Kalasatama tai Jätkäsaari. 
Hernesaari on myös vaihtoehto. Sinne voi 
tehdä uutta vanhasta telakasta, kuten on 
tehty Tate Modern -museossa Lontoossa.

Kaupunkitutkijoiden ja ekonomistien 
mielestä tähtiarkkitehdiltä tilattu kult-
tuurirakennus, jolta toivotaan räjähtävää 
lisäys tä matkailuun, on jo käytetty malli. 
”Starachitecturen” vetovoiman varaan ei 
voi taloutta laskea. SK
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L Vastavalmistunut Solomon R. Guggenheim -museo New Yorkin Vii-
dennellä Avenuella vuonna 1960. Frank Lloyd Wrightin rakennus he-
rätti laajaa huomiota.

 

» Tunnista klassikko

Geoffrey 
Chaucer 

Canterburyn 
tarinoita 

Mahtavan 
rehevä runoteos 

Decameronen 
tapaan!

Leo Tolstoi
Anna Karenina

Anna Kareninan 
ja kreivi Vronskin 

intohimoinen 
tarina on 
maailman 
hienoimpia 

rakkausromaaneja.

Emily Brontë 
Humiseva harju

Antaumuksellinen 
kuvaus 

kapinallisen 
Catherinen ja 

leppymättömän 
Heathcliffin 

lemmenpalosta.
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Löydä » Maailmankirjallisuuden 
tunnetuimmat teokset. 

Klassikko on lahja, joka ei vanhene 
koskaan. Nuorelle se on oman 
kirjaston alku. WSOY Klassikot 
on kasvava sarja rakastettavia, 
kuohuttavia ja voimallisia tarinoita 
vuosikymmenien ja vuosisatojen takaa.
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KLASSIKKO-

 tuntemuksesi ja 

voita kirja-

uutuuksia kotiin 

kannettuna.


