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Taiteilijalla on paljon tarjottavaa kaupunki-  
ja infrasuunnitteluun. Integroidun taiteen  
avulla kaupunkikuvaan voidaan luoda  
ratkaisuja, joita ei välttämättä tunnista taide-
teoksiksi. Pikemminkin kyse on kiinnostavista  
yksityiskohdista. Ramboll Finland Oy:ssä  
työskentelevä kuvataiteilija ja arkkitehti  
Maija Kovari on osallistunut Tampereen  
keskustan Kyttälän alueen katutilojen  
suunnitteluun. Hänen mielestään taiteilijan  
työ tekee tilasta kiinnostavan ja kauniin.

Integroitu taide: kuvataiteilija Maija Kovarin 
kokemuksia katutilan suunnittelusta

K uvataiteilija ja arkkitehti Maija Kovari osoittaa työllään, kuinka  
monipuolisesti taiteilijan osaamista voidaan hyödyntää suunnittelu
hankkeissa. Kovari on ollut taiteilijana mukana Tampereen keskus
tan Kyttälän alueelle toteutettavassa Otavalankadun katusuunnitte

lussa. Hankkeessa on kehitelty integroidun taiteen tiimityömallia, ja se on yksi 
Prosentti taiteelle hankkeeseen osallistuvan Ympäristötaiteen säätiön prosentti
periaatteen pilottikohteista. Hankkeessa Kovari on ollut katusuunnittelutiimissä 
jäsen, joka suunnittelee ja ehdottaa kokonaisuuteen integroitavia taiteellisia  
ratkaisuja. Ratkaisuja on käytetty korvaamaan katujen tavanomaisia rakenteita.

Maija Kovari, missä kaikessa taiteilijan työpanosta voidaan  
käyttää? ”Paitsi taideteoksen suunnittelijana ja toteuttajana, taiteilijaa  
voidaan käyttää suunnittelutiimin sisäisenä asiantuntijana. Suunnitteluala  
on jo valmiiksi moniammatillista tiimityötä, jossa eri ihmisten asiantuntemus 
tuodaan yhteen ja luodaan onnistunut kokonaisuus.

Taiteilijan erityisosaamista on luoda tilalle oma, yksilöllinen tarina tai  
identiteetti, joka tekee siitä erityisen alueen asukkaille ja kaupunkilaisille.” 

Mikä on integroidun taiteen tiimityömalli? ”Integroidun taiteen tiimi
työmallissa taiteilija toimii monialaisen suunnittelutiimin asiantuntijajäsene
nä muiden rinnalla. Taiteilija tuo tiimiin omaan ammattitaitoonsa kuuluvaa 
merkitysten luomiseen ja sisältöjen rakentamiseen liittyvää osaamistaan, sekä 
suunnittelualasta jonkin verran poikkeavaa materiaalien ja muotojen osaa
mista. Taiteilija voi ideoida mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnittelu
tiimin työssään ratkaisemiin ongelmiin ja suunniteltuihin rakenteisiin. 
Muutos voi olla pienikin, eikä valmiista tilakokonaisuudesta voi välttämättä 
erottaa, missä taide loppuu ja muu tila alkaa. Tällöin taide nivoutuu osaksi  
tilan kokemusta. Kun integroitu taideelementti korvaa jotakin tavallista  

rakennetta, korvaa se myös sen kustannuksia mahdollistaen taiteen käyttöä 
myös pienemmän budjetin hankkeissa.” 

Mitä annettavaa taiteilijalla on tiimin sisäisenä asiantuntijana?  
”Taiteilijan rooli integroidun taiteen tiimityömallissa on olla läsnä, kun tilan 
materiaali ja muotovalintoja pohditaan. Taiteilija voi tuoda keskusteluun 
uusia näkökulmia ja esittää tilaan ajateltujen rakenteiden tilalle uudenlaisia 
ratkaisuja. Taiteilijalle kertyy jatkuvasti oman taiteellisen työn kautta koke
musta materiaalien ja muotojen monipuolisesta ja luovasta käytöstä. Näiden 
pohjalta hänen on mahdollista tuoda jotain uutta suunnittelutiimin olevassa 
olevaan osaamiseen.” 

Mitä on teokseen tähtäämätön yhteistyö? ”Teokseen tähtäämättömän 
yhteistyön tuloksena on tila, jossa taiteilijan panos näkyy muunlaisena vaiku
tuksena kuin teoksena. Mikäli yhteistyötahojen kesken on etukäteen sovittu 
siitä, ettei hankkeen lopputuloksena välttämättä synny taideteokseksi erottu
vaa objektia, on tällainen yhteistyö yksi mielenkiintoinen mahdollisuus. 

Taiteilija voidaan palkata suunnittelutiimin yhteistyötahoksi ideoimaan 
integroidun taiteen ratkaisuja. Tiimi työstää ideoitaan, ja lopputuloksena voi 
olla tilanne, jossa taiteilijan panos on niin hyvin integroitunut, ettei teosta 
erota tuloksesta. Taiteilijan panos on tällöin voinut olla esimerkiksi uuden
laisen teknisen tai materiaalisen vaihtoehdon tuominen keskusteluun ja to
teutukseen. Taiteilijan panos voi tehdä tilasta sen vuoksi kiinnostavamman  
ja kauniimman. Silti lopputuloksena ei ole teos.

Tämä ei ole haitallista, mikäli tilakokemus muodostuu kokonaisuutena mie
lenkiintoisemmaksi taiteilijan panoksen ansiosta. Pääasia on tuoda keskusteluun 
uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Ajatuksena integroidun taiteen tiimityömal
lissa on, että taiteilijan ideoimat rakenteet korvaavat tai kiinnittyvät tavalla tai 
toisella muutoin toteutuviin rakenteisiin. Integroinnissa on useita etuja, vaikka 
erillisillä teoksilla on ja tulee olemaan jatkossakin sijansa julkisessa tilassa.”

Mitä taiteilijan työpanos voi tuoda infrahankkeisiin? ”Infrahankkeet 
käsittävät karkeasti ottaen koko rakennusten väliin jäävän julkisen ulkotilan. 
Hankkeet voivat olla laajoja tiehankkeita tai pieniä aukioita tai katuja. Infra
hankkeen mittakaava määrittää taiteelle asetettavia reunaehtoja. Tieympäris
tössä teos tulee voida hahmottaa samalla kun sen ohi ajaa 100 km tuntivauh
dilla. Kävelyympäristössä teosta päästään tutkimaan läheltä kaikessa rauhassa. 

Infrahankkeet ovat otollisia integroidun taiteen tiimityömallille, koska ne 
muodostuvat laajan asiantuntijajoukon yhteistyöstä. Ammattitaiteilija on 
tähän tiimiin luonteva lisä silloin, kun kaivataan tilaan erityistä omaa ilmettä 
tai uudenlaista ajattelua.”




