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JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖLTÄ 20 MILJOONAN EURON AVUSTUS 
ARKKITEHTUURI- JA DESIGNMUSEON PERUSTAMISELLE 
 
Jane ja Aatos Erkon säätiön hallitus on myöntänyt ehdollisen 20 miljoonan euron avustuksen 
uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamiselle Helsingin Eteläsatamaan. Avustus 
kohdennetaan uuden museosäätiön pääomittamiseen, eikä varsinaiseen rakentamistyöhön 
tai museon toimintaan. Säätiön avustus on suurin Suomessa koskaan kulttuurille osoitettu 
yksityinen lahjoitus. 

Uutta museota varten perustettaisiin vuoden 2021 aikana uusi museosäätiö, jonka hallintaan 
siirtyisivät nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon säätiöiden kokoelmat. Säätiö 
hallinnoisi myös uuden museon pääomaa, jonka tuotoilla toimintaa rahoitettaisiin. Uuden 
säätiön pääomatarve on 150 miljoonaa euroa, josta Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat 
varautuneet vastaamaan 120 miljoonalla eurolla.  
 
– Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo edustaisi valmistuessaan laadultaan, näkyvyydeltään ja 
vaikuttavuudeltaan kansainvälistä huipputasoa, kuten säätiön vaativat avustuskriteerit 
edellyttävät. Museon perustaminen oli säätiön toisen perustajan, Jane Erkon pitkäaikainen 
haave, jonka hyväksi hän aktiivisesti työskenteli. Toivomme, että ehdollinen avustuspäätök-
semme vahvistaa uskoa hankkeen onnistuneeseen toteutumiseen myös muille yksityisille 
rahoittajatahoille, toteaa Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen. 
 
Kokonaisuus on edennyt vaiheeseen, jonka aikana viimeistellään hankkeen toteuttamiselle  
välttämättömät suunnitelmat ja selvitykset vuoden 2023 loppuun mennessä. Avustus 
maksetaan, jos säätiön asettamat avustuspäätöksen ehdot täyttyvät. 
 
– Suomessa ja Pohjoismaissa muotoilu ja arkkitehtuuri ovat olleet merkittävässä roolissa 
hyvinvointiamme rakennettaessa. Vuorovaikutteinen, yhteisöllinen ja monitieteinenkin 
toimintatapa antaa runsaasti työkaluja modernin museotoiminnan rakentamiseen, Jane ja  
Aatos Erkon säätiön asiamies Hanna-Mari Peltomäki sanoo.  
 
Säätiön hallitus myönsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan myös 410.000 euron avustuksen 
Zodiak – Uuden tanssin keskukselle viisivuotiseen hankkeeseen yleisötyön kehittämiseksi osana 
suurempaa, kansainvälistä ohjelmaa. Avustus mahdollistaa erilaisin keinoin nuorille suunnat- 
 



 
 

 
tujen esitysten toteuttamisen, tavoitteena tehdä taidelaji tutummaksi esimerkiksi muunakin 
kuin harrastuksena. 
 
Lisäksi avustuksia myönnettiin lääketieteen vahvaan perustutkimukseen ja muihin tieteisiin noin 
4,2 miljoonaa euroa kaikkiaan viidelle tutkimukselle ja hankkeelle.  
 
Myönnettyihin avustuksiin voi tutustua osoitteessa www.jaes.fi. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista tutkimusta, taidetta ja kulttuuria. Säätiö 

vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden. Avustuksista päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu 

neljästi vuodessa. Lisätietoja säätiöstä ja hakemisesta osoitteesta www.jaes.fi. 

 

Lisätietoja: 

Hanna-Mari Peltomäki, asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö, hanna-mari.peltomaki@jaes.fi,  

p. 044 513 1069, www.jaes.fi 

 

 

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on 

tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön 

tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin 

edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista. 
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