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Julkinen taide esiintyy yhä useamman kaupungin strategiassa keinona luoda viihtyisyyttä ja mielen-
kiintoa uusille asuinalueille ja kävelypainotteisemmiksi muuttuviin keskustoihin. Toiveista huolimatta 
käytännön rakenteet taiteilijayhteistyöhön ovat useille suunnittelutiimeille kuitenkin vieraita. Taide 
saattaa siten esiintyä suunnitelmissa jollain tasolla, mutta usein karsiutuu toteutusvaiheessa koetun 
irrallisuutensa ja kalliutensa vuoksi. Ongelma ei ole taiteessa itsessään, vaan tiedon puutteessa ja siitä 
seuraavissa hajanaisissa toiminnallisissa rakenteissa, jotka tuottavat kirjavia tuloksia.

Tässä työssä kuvaan ensin lyhyesti julkisen tilan ja julkisen taiteen muotoja eri aikoina. Sen jälkeen 
kuvaan sekä taide- että suunnittelualojen nykykäytäntöjä yhteistyön lähtökohtien avaamiseksi. Listaan 
sitten syitä siihen, miksi taideyhteistyötä tänään vierastetaan, ja miksi se toisinaan epäonnistuu. Tämän 
jälkeen kuvaan vaihe vaiheelta onnistuneen taidehankkeen julkisen tilan suunnitteluprosessin rinnalla, 
keskittyen käytännön kysymyksiin. Vaiheistus pohjaa aivan viime vuosina aiheesta julkistettuihin op-
paisiin ja ohjeisiin.

Verraten taideteoksen hankinnan prosessiin, esitän vaihtoehtoisen mallin taiteilijayhteistyölle. Mallissa 
taiteilijan rooli on toimia tiimin sisäisenä asiantuntijana, joka tuo kokonaisuuteen suunnittelualasta 
poikkeavaa osaamistaan materiaaleista, tekniikoista ja muodoista. Tavoitteena ei kuitenkaan ole taide-
teos, vaan taiteilijan asemaa voisi verrata esimerkiksi akustiikkasuunnittelijaan - kyseessä on erityisasi-
antuntijan työ, jonka panos näkyy lopputuloksen laadussa, mutta ei erotu kokonaisuudesta itsenäisenä 
objektina.

Laajempi ymmärrys taideyhteistyön rakenteista ja mahdollisuuksista tarjoaa kaupungeille mahdolli-
suuden kehittää julkisia tiloja korkeatasoisella tavalla, hankkeisiin suhteutetuilla kustannuksilla. Kon-
sulttialalle mallien tuntemus tarjoaa mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja saavuttaa näin 
kilpailuetua.
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In recent years, public art has started to appear in the strategies of  cities, in the quest for a lively cent-
re that would attract both residents and tourists alike. The structures for collaborating with artists in 
designing urban space are, however, in practice often either unfamiliar, or lacking completely, in an 
average design team. Art can appear on plans in some level, but might get eliminated in the implemen-
tation phase, because it then starts to seem like an expensive extra that should not actually be executed. 
If  the organisation lacks the knowhow on how to actually use artists as part of  design teams, art will 
understandably seem uninviting.

In this work, I shortly explain some of  the forms and reasons for art in public space in different times, 
as well as different uses of  public space in general. Then I’ll go into the current processes and methods 
of  working in both these fields - contemporary art, and contemporary design of  urban spaces. Follo-
wing the general overviews, I’ll present some of  the most common problems faced today in art colla-
borations, and then go trough the process of  successfully commissioning an artwork as part of  a design 
process of  urban space in Finland today. The process is presented step by step, concentrating on prac-
tical issues. The presented steps are based on the most recent guidelines published about the subject. 

Comparing to this structure, I’ll present another model that I see as a possible option for the traditional 
collaboration between the design team and the artist. The aim of  the model is to use the artists’ kno-
whow of  materials - that highly differs from that of  the designer - to generate new kinds of  solutions 
to ordinary questions of  form, structure, and space. The artist’s role in this process would not be to 
produce artworks, but could be compared to that of  an acoustics designer, whose input will form an 
integral part of  the general overall quality, without standing out of  the whole. 

A broader understanding of  the models of  collaboration with artists provides the city an opportunity 
to provide higher quality public spaces to the citizens. The consulting engineering companies will find 
in it an opportunity to provide added value to their customers.
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sanastoa

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
esittelen taiteilijoille suunnittelualan historiaa ja 
arkea, sekä suunnittelualalla toimiville julkisen 
taiteen muotoja ja taiteilijan ammatin nykyisiä 
puitteita. Tarkoitus on rakentaa kummallekin 
yhteistyötaholle realistinen kuva toisen työstä, sen 
reunaehdoista, ja alalla tarvittavasta osaamisesta.

Toisessa osassa kuvaan taideyhteistyön kulkua 
käytännössä - kahdella mallilla. Ensimmäisessä 
mallissa toteutuu julkinen taideteos osana yleis-
ten alueiden suunnitteluhanketta, toisessa mallis-
sa taiteilija on mukana tiimityössä asiantuntijana, 
ilman tavoitetta taideteoksesta. Lopuksi käyn läpi 
muutamia erityisnäkökulmia.
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alikonsultti
Konsulttiin sopimussuhteessa oleva, tämän alai-
sena ja tälle kuuluvaa työtä suorittava konsultti. 
***

huoltokirja
Valmiin taideteoksen omistajuuden siirtyessä 
tilaajalle, taiteilija toteuttaa ja luovuttaa teoksen 
kanssa teoksen huoltoa koskevat ohjeet, joiden 
mukaan tilaaja ylläpitää teosta.

infrahanke
Infrahankkeilla tarkoitetaan julkisten tie-, katu-, 
tori- ja puistoalueiden rakennushankkeita. 
Hankkeet voivat olla uudisrakennus- tai perus-
korjaushankkeita. **

infrastruktuuri
Valtion tai kunnan tarjoamia, eri maissa eri 
tavoin ja eri laajuuksilla järjestettyjä peruspal-
veluita kuten sähkö- ja liikenneverkon ylläpito 
tai puhtaan veden saatavuus. Suomessa koulut, 
sairaalat, kulttuurielementit ja muut palvelut 
muodostavat sosiaalisen infrastruktuurin, ja 
liikenteen ja teknisen huollon verkot teknisen 
infrastruktuurin.

julkinen tila
Julkisen tilan käsite voidaan rajata monilla eri 
tavoilla. Tässä työssä käytän seuraavaa: kaikkien 
kunnan asukkaiden ja matkailijoiden kaikkina 
vuorokauden aikoina saavutettavissa oleva, 
julkinen ulkotila, jota hallinnoi ja ylläpitää kunta 
tai valtio

kaava 
Kaava on asiakirja, jossa määrätään alueiden 
käytöstä ja rakentamisesta. Kaavamuotoja on 
kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asema-
kaava. Ranta-alueilla olevan loma-asutuksen 
järjestämiseksi voidaan laatia myös erityinen 
ranta-asemakaava. *

katusuunnitelma 
Katusuunnitelma tarkentaa asemakaavan 
linjauksia katujen ja yleisten alueiden osalta. 
Katusuunnitelma on juridinen, muuta suunnit-
telua ja toteutusta sitova kartta / kaavio, jossa 
määritellään kadun toiminnot ja rakenteet 
sijainteineen ja materiaaleineen. 

konsultti
Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka alansa 
asiantuntijana vastiketta vastaan suorittaa
toimeksiannon perusteella selvitys-, tutkimus-, 
kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-,
kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä. 
***

luonnossopimus 
Sopimus, jonka taiteilija tekee tilaajan kanssa 
ennen kuin tekee luonnoksia tiettyyn kohteeseen 
mahdollisesti toteutettavasta taideteoksesta. 
Luonnossopimuksessa määritellään muun muas-
sa tilattavien luonnosten määrä, niiltä toivotut 
ominaisuudet, budjettiraamit, aikataulut, luon-
noksista maksettava palkkio, ja muut yhteistyötä 
linjaavat tekijät.

S a n a s t o a
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osallistaminen
Prosessi, jossa suunnitteluhanketta pyritään 
avaamaan niille, joita sen vaikutukset kosketta-
vat, esimerkiksi suunnittelualueen asukkaat tai 
siellä toimivat yritykset tai yhdistykset. Osal-
listaminen voi käsittää esimerkiksi työpajoja 
ja keskustelutilaisuuksia, joissa eri näkökulmia 
käydään läpi ja sovitetaan yhteen. Myös taidetta 
on toisinaan käytetty välineenä osallistamiseen. 

prosenttiperiaate
Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että 
rakennushankkeen rakennuskustannuksista 
varataan tietty prosenttiosuus (usein 0,5…2 %) 
taiteen hankkimiseen. **

rakennushanke
Rakennushankkeella tarkoitetaan toteutettavaa 
talonrakennusalan tai infra-alan rakennuskoh-
detta. **

rakennussuunnitelma
Katusuunnitelman ratkaisuja tarkentava suun-
nitelma, jonka mukaan rakenteet käytännössä 
toteutetaan.

rakentamisprosessi
Rakentamisprosessilla tarkoitetaan hankesuun-
nittelusta toteutukseen ja ylläpitoon asti ulottu-
vaa rakennushankkeen toteuttamisprosessia. **

taideasiantuntija, taidekentän tunti-
ja, taidekonsultti,  taidekoordinaat-
tori
Henkilö, joka koulutuksensa, käytännön  ko-
kemuksensa ja tietojensa kautta on perehtynyt 
kuvataidemaailmaan ja sen rakenteisiin, tietää 
minkälaisia taiteilijoita toimii eri taiteenaloilla, 
mitä näyttelyitä, gallerioita, taidemuseoita koko-
elmineen on ja minkälaisia ovat taidekilpailut, 
taidetilaukset ja erilaiset taiteilijoita koskevat so-
pimukset ja tekijänoikeudet. Tämän osaamisen 
avulla hän pystyy auttamaan taidehankinnan ja 
rakennushankkeen yhdistämisessä. Taideasian-
tuntija toimii välittäjätahona ja yhdyssiteenä 
hankkeen osapuolten välillä. Työn tarve ja 
laajuus suhteutetaan hankkeen kokoon. ***

taidehanke
Taidehankkeella tarkoitetaan teoksen tilausta tai-
teilijalta tai taiteilijoilta tiettyyn rakennuskohtee-
seen tai laajempaan hankkeeseen niin, että työ 
käsittää teoksen suunnittelun ja toteutuksen. **

taideohjelma
Taideohjelmalla tarkoitetaan yleissuunnitelmaa 
taiteen käytöstä. Ohjelmassa määritetään osa-
puolia ohjaavat tavoitteet, sekä taiteen hankinta- 
ja rahoitustavat ja aikataulut. **

taideyhteistyö, taiteilijayhteistyö
Suunnitteluhanke, jossa on jonkinlaisessa 
roolissa mukana taiteilija. Käytän tätä työssä 
kuvaamaan yleisesti suunnittelu- ja taidealan 
välistä yhteistyötä, riippumatta siitä, tähdätään-
kö yhteistyöllä teokseen, tai taiteilijan osaamisen 
käyttöön ilman tavoitteita teoksesta. (kts taiteili-
jakonsultti)

taiteilija 
(metodin mukaan mm. kuvataiteilija, taidemaa-
lari, kuvanveistäjä)
Taidekoulutuksen saanut tai itseoppinut, taidetta 
työkseen tekevä ammattilainen. Tässä työssä 
sanalla taiteilija tarkoitetaan etenkin kuvataitei-
lijoita. 

taiteilijakonsultti 
Taiteilija roolissa, jossa hän palkattuna asian-
tuntijana osallistuu kokonaisuuden suunnitte-
luun tiimityönä, ilman tavoitteita taideteoksen 
toteuttamisesta.

teoskynnys    
Kynnys, jonka ylittämisen jälkeen suunniteltua 
kuvaa, muotoa tai rakennetta koskettaa tekijän-
oikeuslaki, sillä se on tarpeeksi omaleimainen 
ja uniikki, tekijänsä persoonallisen näkemyksen 
tulos, lopputulos johon muut ei olisi samoista 
lähtökohdista päätyneet.
 
tilaaja
Taideteoksen hankintaprosessissa henkilö tai 
toimija, joka päättää tilauksesta, jonka kanssa tai 
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jonka valtuuttaman toimijan tai henkilön kanssa 
sopimus tehdään ja joka maksaa taideteoksen ja 
jonka omistukseen teos valmistuttuaan siirtyy. *

toimenpidelupa
Toimenpidelupa tarvitaan usein ulkotilaan 
sijoitettavalle teokselle. Toimenpideluvalla 
varmistetaan, että teos vaikuttaa ympäristöön 
positiivisesti, eli että se ei aiheuta ympäristön 
toiminnalle haittaa, ja että sen kaupunkikuvalli-
set vaikutukset ovat myönteiset. 

* tähdellä merkityt määritelmät pohjaavat 
sanastoon, jonka Suomen Taidemaalariliitto on 
julkaissut sivullaan esittelemän taiteen hankin-
tamallin yhteydessä. Olen muokannut joitakin 
määritelmistä vastaamaan paremmin tässä 
työssä esittämiäni laajempia ko. aiheen käsittely-
jä http://www.painters.fi/taiteenhankintamalli/
sanastoa/ (viitattu 4.9.2014)

** kahdella tähdellä merkityt määritelmät ovat 
Taide Rakennushankkeessa RT-kortista.

*** kolmella tähdellä merkityt määritelmät ovat 
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 
-RT-kortista.

S a n a s t o a
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kuva 2   -   Hynninen Sirpa ja Saarinen Vesa-Ville, Herttoniemen duunarit, 2014. Kuvaaja Hanna Kukorelli ©Helsingin taidemuseo
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Taiteilijoiden palauttaminen 
osaksi yleisten alueiden 
suunnittelutiimejä 
vaatii yhteistyömallien 
päivittämistä nykyisiä taide- 
ja suunnittelualan ammatteja 
palveleviksi käytännön 
rakenteiksi, joiden soveltaminen 
on molemmille osapuolille 
kannattavaa.
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2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä on 
käynnistynyt uusi kaupunkikulttuurin, keskus-
tojen elävyyden arvostuksen ja kaupunkitaiteen 
kausi, jollainen on Euroopassa nähty viimeksi 
80-luvulla. Kansainvälistyvässä Suomessa vai-
kuttavat kansainväliset kaupunkisuunnittelun 
trendit, ja yhä useamman suomalaisen kaupun-
gin strategiassa elävä, usein kävelypainotteinen 
keskusta nähdään vetovoimatekijänä, johon pyri-
tään. Työn taustalla on tämä Suomessa nouseva 
kiinnostus kaupunkikulttuuria ja kaupunkikes-
kustojen viihtyisyyttä kohtaan. Kaupunkitaide 
on yksi tapa nostaa kaupunkitilojen kokonaislaa-
tua, elävyyttä sekä kulttuurista moniarvoisuutta. 
Taide koetaan kuitenkin usein kalliiksi, muusta 
hankkeesta irralliseksi, kalliiksi ja hankalaksi han-
kinnaksi, eikä taiteen tilaaminen osana  yleisten 
alueiden suunnittelua ole tavallista. Erillisyys 
johtuu osittain funktionalismin myötä toteutu-
neesta suunnittelualojen, ja tuloksena toteutu-
vien alueiden toimintojen eriytymisestä. Ennen 
rakenteisiin kiinteästi liittyvä estetiikka ajautui 
sen myötä omaksi, erilliseksi alakseen, jonka ei 
enää katsottu kuuluvan tavalliseen ympäristön 
suunnitteluun. Suunnittelualalla vaikuttavat ide-
ologiat ja ilmapiiri ovat kuitenkin muuttuneet, ja 
taiteesta osana julkisen tilan suunnittelua ollaan 
jälleen kiinnostuneita. Käytännön toteutus vaatii 
kuitenkin yhteistyömallien päivittämistä nykyisiä 
taide- ja suunnittelualan ammatteja palvelevik-
si toiminnan rakenteiksi, joiden soveltaminen 
on molemmille osapuolille kannattavaa. Tätä 
yhteistyömallien kehitystyötä on viime vuosina 
tehty myös Suomessa, ja aiheesta on aivan vii-
me vuosina julkaistu kehitystyön tuloksia. Näis-
tä käytännölliseen yhteistyön kulkuun paneutuu 
etenkin talonrakennuskohteisiin soveltuva Taide 

rakennushankkeessa - opas tilaajalle, sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön teettämä, yhteistyön 
edistämisen hallinnollisiin rakenteisiin syventyvä 
selvitys nk. prosenttiperiaatteen edistämisestä. 
Uusinta tietoa aiheesta esittelee myös tänä vuon-
na julkaistu RT-kortti Taide rakennushankkees-
sa, joka kuvaa ytimekkäästi taideteoshankinnan 
vaiheet sekä infra- että talonrakennushankkeis-
sa. Tässä työssä nämä ajankohtaiset kuvaukset 
taideyhteistyön käytännöistä ovat päälähteiden 
joukossa. Omalla työlläni olen halunnut tuottaa 
niiden rinnalle tietoa, joka soveltuisi käytännön 
taideyhteistyön taustatueksi sekä suunnittelua 
tekeville tahoille, että taiteilijoille nimenomaan 
julkisen ulkotilan hankkeisiin. Samalla olen ha-
lunnut tuoda esiin näkemykseni siitä, kuinka 
taiteilijan ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää 
suunnittelualalla myös muutoin, kuin taidete-
osten toteuttajana. Yhteistyön helpottamiseksi 
olen myös halunnut kuvata molempien alojen 
toimijoille toisen osapuolen ammatinkuvaa ja sen 
taustoja. Kuva toisen työstä perustuu molemmilla 
kentillä kokemukseni mukaan toisinaan puhtaasti 
mielikuviin, ja tarkoitukseni on vahvistaa yhteis-
työn pohjaa rakentamalla realistista yleiskuvaa 
molempien ammattien arjesta sellaisena, kuin se 
tänään on. 

Työn ensimmäinen osa keskittyy yhteistyön läh-
tökohtiin, ja ammatinkuvien esittelyyn. Toinen 
osa syventyy yhteistyön kulkuun, ja esittelen siinä 
vaihe vaiheelta julkisen taiteen hankintaproses-
sin. Rinnastan tähän yhteistyökuvaukseen toisen-
laisen toimintamallin, jossa yhteistyöllä ei pyritä 
teokseen, vaan ympäristön kokonaislaatuun. Us-
kon tällaisen lähestymistavan olevan kustannuste-
hokas tapa paitsi nostaa ympäristön laatua, myös 
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kuva 3   -   Kolmesta valmistelemastani luonnoksesta jatkotyöstöön valittiin  Lumme -niminen teos, joka rakentuu hulevesikannen pintarakenteesta

soveltaa taiteilijan ammattitaitoa uudella tavalla 
suunnittelualan käytäntöihin. Malli tukeutuu jo 
nyt monialaisista ammattilaisista koostuviin tii-
meihin, jollaiset ovat tyypillisiä julkista tilaa suun-
nitellessa. Kokemukseni nykytaiteen kentältä tai-
teilijana ovat toisaalta vakuuttaneet minut siitä, 
että nykyinen ammattitaiteilijoiden sukupolvi 
on kiinnostunut yhä laajemmin toimimaan gal-
lerianäyttelyrakenteen ulkopuolella, myös tiimin 
jäsenenä. Pyrin esittämälläni uudella mallilla vas-
taamaan tähän näkemääni yhteistyön mahdolli-
suuteen käytännön esityksellä yhteistyön kulusta 
tiimissä, jonka jäsenenä ammattitaiteilija osallis-
tuu muiden rinnalla julkisen ulkotilan ratkaisujen  
muotoiluun.  

Taide on jatkuvasti kehittyvä ala, ja taiteen ja 
suunnittelun nykyaikainen yhteistyö Suomessa 
on vasta alussa. Taiteellisen työn luonteen vuok-
si jokainen hanke on yksilöllinen. Työn tarkoitus 
on ainoan oikean tavan sijaan osoittaa nykyisten 
käytäntöjen puitteissa luontevia rakenteita taitei-
lijayhteistyöhön. Työ avaa eri näkökulmia siihen, 
kuinka on mahdollista ottaa taiteilija mukaan jul-
kisen tilan suunnitteluun järjestelmällisesti, tar-
koituksenmukaisesti ja kohtuullisiin kustannuksin 
ja siten nostaa ympäristön laatutasoa. Mallit poh-
jaavat nykytietoon hyvistä käytännöistä, ja pyrki-
vät vahvistamaan ja kehittämään niitä edelleen. 

Työ muodostaa osan arkkitehdin diplomityöstäni 
Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Toisen osan 
muodostaa Tampereen kaupungille suunnitte-
lemani, kaupungin infrastruktuuriin kytkeytyvä 
taideteos, joka muodostuu kadun pinnassa tois-
tuvista hulevesikaivojen kansista. Teokseen voi 
tutustua muun taiteellisen työskentelyni rinnalla 
nettisivuillani www.kovari.fi. 

Työn tarkoitus on osoittaa 
kuinka on mahdollista 
ottaa taiteilija mukaan 
julkisen tilan suunnitteluun 
järjestelmällisesti, 
tarkoituksenmukaisesti ja 
kohtuullisiin kustannuksin 
ja siten nostaa ympäristön 
laatutasoa.



kuva 4   -   Karvonen Otto, Kaupungin juuret, 2013. Kuvaaja Hanna Kukorelli ©Helsingin taidemuseo
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Kyse ei ole kustannusten 
lisäämisestä taiteelle, vaan 
kustannusten ohjaamises-
ta ammattitaiteilijoiden 
käyttöön hankkeessa, jossa 
halutaan taiteellista erityis-
laatua.
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 Liikenneympyräteokset ja   
 ammattitaiteilija

Tällä hetkellä taidetta tehdään julkiseen tilaan 
usein monien muidenkin, kuin ammattitaiteilijoi-
den toimesta. Liikenneympyröihin, tien varsille 
ja puistoihin toteutuvien teoksien laatu on kirja-
vaa ja pahimmillaan huono julkinen taide laskee 
julkisen tilan laatua. Kirjavalaatuisen julkisen 
taiteen voidaan nähdä ilmentävän kentän sisäisiä 
rakenteita, jotka ovat kaikkea muuta kuin järjes-
tyneet. Hyviin tuloksiin johtavat prosessit eivät 
ole tuttuja suurimmalle osalle toimijoista, eikä 
organisaatioissa välttämättä ole toiminnallisia 
rakenteita yhteistyöhön, aidosta kiinnostuksesta 
huolimatta. Tämä johtaa helposti ratkaisuihin, 
joissa teokset toteuttaa se, joka on lähimpänä 
hanketta, eikä se, jonka palkkaus johtaisi laadul-
taan parhaisiin tuloksiin. Tuo lähinnä oleva taho 
voi olla suunnittelutiimin sisäinen, esimerkiksi 
hankkeen arkkitehti tai miljöösuunnittelija. Täl-
laisessa tilanteessa taiteen tekeminen on tekijän 
omalle, varsinaiselle ammattitaidolle rinnakkais-
ta, tasoltaan tapauskohtaisesti vaihtelevaa osaa-
mista sen sijaan että kyseessä olisi nimenomaan 
taiteen tekemisen ammattilainen. 

Siinä missä suunnittelutiimin jäsenen suunnit-
telema kokonaisuus toteutuu luontevasti osana 
hanketta, saa ammattitaiteilijan palkkaaminen 
monet ajattelemaan erillisbudjetteja, lisäkustan-
nuksia, ja monenlaisia erityisjärjestelyjä - lyhyesti 
sanottuna hankaluuksia ja ylimääräistä vaivaa. 
Tämä kuvaa enemmän kuilua taiteen ja suunnit-
telun ammattilaisten välillä, kuin todellisia eroja 
kustannuksissa tai muissa järjestelyissä. Ammat-

titaiteilijan palkkaaminen ei tarkoita ratkaisun 
tulevan muun tahon suunnittelemaa teosta kal-
liimmaksi. Kun tarkastellaan rinnakkain am-
mattitaiteilijoiden, ja muiden suunnittelijoiden 
suunnittelemia ja toteuttamia taideteosstatuksen 
omaavia kokonaisuuksia, ei suurin ero ole kus-
tannuksissa. Kyse ei siis ole kustannusten lisää-
misestä taiteelle, vaan kustannusten ohjaamisesta 
ammattitaiteilijoiden käyttöön hankkeessa, jossa 
halutaan taiteellista erityislaatua. Ydinkysymyk-
seni tässä työssä onkin, ”kun kuitenkin tehdään, 
miksei tehtäisi laadukkaasti.” Näkisin että olisi 
tärkeää saavuttaa tilanne, jossa julkinen taide on 
lähtökohtaisesti ammattitaiteilijoiden tekemää. 
Tämä edellyttää ennen kaikkea yhteistyön raken-
teiden tunnettuutta ja houkuttelevuutta molem-
pien ammattikenttien riveissä.

Milloin tarvitaan ammattitaiteilijaa

Uskon että syy siihen, miksi taiteilijoita ei käyte-
tä julkisen tilan suunnittelun kentällä laajemmin, 
johtuu yksinkertaisesti taideyhteistyön rakentei-
den vieraudesta, tai  osittain myös niiden puut-
tumisesta. Pyrkimykseni tässä työssä on esitellä ja 
kehittää noita rakenteita suhteessa nimenomaan 
julkisen tilan suunnitteluun. Rakennuksiin liitty-
vää taidetta on tutkittu - ja sitä toteutuu - enem-
män, osittain vakiintuneempien prosessien kaut-
ta. Kuitenkin juuri julkisten tilojen taide vaikuttaa 
laajimpaan joukkoon ihmisiä. Liikenneympyrään 
kasatut kivet tulee nähneeksi useampi, kuin kou-
lun aulaan toteutuneen maalauksen. Ei ole sa-
mantekevää, minkä tasoisia nuo elementit on.

Esitän siis, että kun halutaan toteuttaa taideteos 
osana julkisen tilan rakentamista, ei työtä tulisi 
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antaa sivutyöksi suunnittelutiimin jäsenille, 
vaan siihen tulisi palkata ammattitaiteilija. 
Tilannetta voisi verrata jalkapallojoukku-
een kokoamiseen. Puolustajia ei pyydetä 
tekemään maalivahdin töitä sillä tavoitteella, 
ettei maalivahtia tarvittaisi. Toisaalta, kun etsi-
tään maalintekijää ammattilaisista koostuvaan 
joukkueeseen, ei etsintää aloiteta amatöörien 
joukosta. Vaikka puoliammattilaisten joukossa 
olisi paljon innokkaita ja edullisia ehdokkaita, 
maallikkokin ymmärtää, että ammattilaisen ja 
amatöörin välillä on ero, joka kostautuisi loppu-
tuloksessa koko joukkueelle. Vastaavalla tavalla ei 
myöskään koulutetuista ammattisuunnittelijoista 
koostuvaan rakennushankkeeseen tulisi palkata 
kuin ammattitaiteilijoita. Yksinkertainen vastaus 
otsikon kysymykseen olisi: Ammattitaiteilija tulisi 
palkata silloin, kun muutkin hankkeessa mukana 
olevat ovat ammattilaisia.

Julkisen tilan kokonaislaadun osalta päästäisiin 
parempiin tuloksiin, mikäli jo hankkeiden alussa 
olisi käytössä tarvittavaa tietoa sen punnitsemi-
seen, missä määrin ja millä tavoin taiteilijayhteis-
työ voisi olla nostaa lopputuloksen laatua kysei-
sen hankkeen kokonaisuudessa. Jo alkuvaiheessa 
tapahtuvan, perustellun vertailun kautta voitai-
siin, kun se on oleellista, palkata hankkeeseen 
ammattitaiteilija, kunkin hankkeen tarpeisiin so-
vitetussa roolissa, hankkeen laadullisia tavoitteita 
vastaavalla toimeksiannolla. Syvennyn taiteilijan 
mahdollisiin rooleihin ja niiden eroihin työn toi-
sessa osassa.

Arkkitehti julkisen tilan suunnit-
telussa ja taideyhteistyössä

Rakennusalan sisällä arkkitehti nähdään alan 
luovana toimijana. Arkkitehti onkin, niissä raken-
nushankkeissa joissa hän on mukana, perustellus-
ti usein juuri tuo luovaa vastuuta kantava taho, 
jolla on painavin sana estetiikkaa, tilallisuutta ja 
materiaaleja koskevissa kysymyksessä - heti tilaa-
jan jälkeen. Hänen koulutuksensa ja osaamisen-
sa antaa tiimissä usein tähän parhaat valmiudet. 
Jotkin arkkitehdit toimivat myös julkisen taiteen 
saralla, suunnitellen ympäristötaideteoksia. Voi-
si siis ajatella, että arkkitehti olisi automaattises-
ti rakennusalan sisäisistä tahoista se, jolle kaikki 
”taiteelliset” tehtävät tulisi ohjata. Kuvataiteilijan 
ja arkkitehdin koulutuksen saaneena näen tämän 
roolituksen hieman toisin. Vaikka joissakin ta-
pauksissa arkkitehdin ja kuvataiteilijan ammatti-
taito ylittää rajoja molemmin puolin kenttää, ei 
tällaista yleistystä voi tehdä koskien koko ammat-
tikuntaa. Ongelmattomia yleistyksiä näiden mo-
nipuolisten alojen edustajien ammattitaidoista 
onkin ylipäänsä mahdotonta tehdä, mutta jotain 
olennaista lähestymistapojen eroista voisi kenties 
tavoittaa yleistämällä, että arkkitehdin erityis-
osaamista on luoda mielenkiintoisia tilakokemuk-
sia ja maisemia, kun taas taiteilijan erityisosaa-
mista on luoda merkityksiä. Taiteilijan käytön 
tarve syntyy, kun rakennuksiin tai kaupunkitilaan 
suunnitellaan huomiopisteiksi ja muiksi katseen 
vangitseviksi ja merkitystä luoviksi elementeiksi 
tarkoitettuja rakenteita - taideobjekteja, teok-
sia. Ympäristön kokonaislaadun vuoksi olisi sii-
nä vaiheessa tärkeää, että käytettävissä olisi sen 
ammattikunnan edustajia, jonka eritysosaamista 
tällaisten elementtien suunnittelu on, eli ammat-
titaiteilijoita. Tämä ei poista arkkitehtien tai mai-
sema-arkkitehtien, tai muiden luovia ratkaisuja 
tekevien tahojen ammattitaidon tarvetta, vaan 
tuo sen rinnalle uuden mielenkiintoisen lähesty-
mistavan, jonka kanssa näkisin paljon hedelmäl-
lisen yhteistyön mahdollisuuksia.

On kenties hyvä myös todeta, että paljon julkis-
ta tilaa suunnitellaan ilman yhtäkään arkkiteh-
tia, tai maisema-arkkitehtiä - ja tämä on aivan 

2.2



232  |  TYÖN TARKOITUS JA TAIDEYHTEISTYÖN NYKYTILANNE

tarkoituksenmukaista. Julkisessa tilassa yhdistyy 
paljon erilaisia toimintoja ja tarpeita, ja niiden 
suunnitteluun tarvitaan paljon eritysosaamista 
maanrakentamisesta liikennesuunnitteluun, vi-
hersuunnitteluun, ja liikenteen ohjaukseen - vain 
muutamia mainitakseni. Julkiselle tilalle asetet-
tavien vaatimusten luettelossa taiteellista laatua 
aiemmin tulevat toiminnallinen ja tekninen laatu, 
käytettävyys, turvallisuus ja huollettavuus. Estetii-
kan, miljöön ja tilallisuuden kokemuksen asian-
tuntemusta sovelletaan useimmiten vasta kun 
suunnitellaan tiloja, joissa on tarkoitus pysähtyä 
viettämään aikaa, ja joissa ihmisillä on siten pa-
rempi mahdollisuus havainnoida ympäristöään. 
Mitä keskeisempiä tiloja suunnitellaan, sitä 
enemmän erilaista asiantuntemusta tarvitaan, ja 
sitä laajempi asiantuntijoiden joukko on käytös-
sä. Näkisin, että samalla skaalalla tulisi tarkastella 
myös taiteilijoiden roolia osana kaupunkisuunnit-
telutiimiä. Mitä keskeisemmästä tilasta on kyse, 
sitä olennaisemmassa roolissa tulisi myös hank-
keeseen kytketyn taiteilijan olla.

Jossain vaiheessa tätä työtä minulta kysyttiin, 
teenkö sitä arkkitehtina, vai taiteilijana. Vasta-
sin, että arkkitehtinä olen päässyt mukaan julki-
sen tilan suunnitteluun tavalla, joka ei olisi ollut 
minulle mahdollista taiteilijana. Tutkinto antaa 
mandaatin, jolla voin ottaa paikkani järjestelmäs-
sä, jossa arkkitehdille on valmis asema. Tästä läh-

tökohdasta voin sitten kokemuksen kautta edetä 
erilaisiin tehtäviin ja rooleihin omien valmiuk-
sieni ja kiinnostukseni mukaan. Vastaavaa läh-
tökohtaa ei ole tällä hetkellä tarjolla taiteilijoille, 
huolimatta siitä, minkälaisissa rooleissa he voisi-
vat olla suunnittelualalle hyödyksi. Monialaisessa 
suunnittelutiimissä toimivana arkkitehtinä voin 
kuitenkin edesauttaa taiteilijoiden käyttöä tilan-
teessa, jossa taiteelliselle osaamiselle on tarvetta. 
Niissä suunnitteluhankkeissa, joissa arkkitehdil-
la on keskeinen rooli, tulisi tuo rooli mielestäni 
olla mahdollistajan, yhdistäjän, ja kokonaisuu-
den hahmottajan rooli. Tässä roolissa keskeiseksi 
nousee kyky kuunnella erityisalojen ammattilai-
sia, ja sitoa heidän osaamisensa tuloksia yhteen. 
Ammattitaitoa on myös huomata ne tehtävät, joi-
hin on olemassa jokin erityisosaaja, ja antaa noi-
den osa-alueiden suunnitteluvastuu heille. Taitei-
lijat ovat yksi tällainen ammattilaisten joukko, ja 
arkkitehtien tulisi mielestäni käyttää laaja-alaista 
osaamistaan ja keskeistä rooliaan suunnittelualal-
la hyödyntääkseen heidän osaamistaan osana 
suunnitteluhankkeita.

Niissä suunnitteluhankkeissa, 
joissa arkkitehdilla on 
keskeinen rooli, tulisi tuo rooli 
mielestäni olla mahdollistajan, 
yhdistäjän, ja kokonaisuuden 
hahmottajan rooli. 
Tässä roolissa keskeiseksi 
nousee kyky kuunnella 
erityisalojen ammattilaisia, 
ja sitoa heidän osaamisensa 
tuloksia yhteen. 
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Oma taustani ja motivaatiot

Olen koulutukseltani kuvataiteilija ja 
arkkitehti, ja työskentelen tällä hetkellä 

kaavoitukseen ja julkisen tilan suunnitteluun liit-
tyvissä tehtävissä Suomen suurimmassa suunnit-
telutoimistossa Ramboll Finland Oy:ssä. Monia-
laisen konsulttitoimiston edustajana näkisin, että 
kentällä on paljon mahdollisuuksia taideyhteis-
työlle, mutta vasta hyvin vähän järjestäytyneitä 
rakenteita tuon potentiaalin hyödyntämiselle. 
Kontakteja taidealalle on vain hieman, ja yh-
teistyön rakenteita ei tunneta laajasti. Näin tai-
deyhteistyötä ei lähtökohtaisesti tulla useinkaan 
miettineeksi mahdollisuutena. Taideyhteistyötä 
ehdottaessani siitä ollaan kuitenkin yleisesti ot-
taen kiinnostuneita. Toisinaan taidetta taas on 
visioitu suunnitelman osaksi, mutta se, kuinka 
ja missä vaiheessa teos toteutuisi, ja kuka sen 
suunnittelisi, ei välttämättä ole järjestelmällisesti 
käsittelyssä, tai ainakin se on suunnittelusta ”eril-
linen” kysymys. Keskustellessani suunnittelualas-

ta taiteilijakollegoideni kanssa, tai taiteesta suun-
nittelupuolen kollegoideni kanssa, huomaan että 
kummallakin kentällä yleiskuva toisen työn ar-
jesta ja ammattitaidosta perustuu melko hatariin 
mielikuviin. Yhtymäpinnat ovat vähäiset, ja siksi 
toisen työ ei ole tuttua. Tämän vuoksi päätin, että 
kirjoittaessani taideyhteistyöstä on olennaista ra-
kentaa lähtökohdaksi peruskuva toisen ammatin 
arjesta, jotta yhteistyö perustuisi realistiseen kä-
sitykseen yhteistyökumppanin työstä, ammatin  
puitteista ja osaamisesta. Näin yhteistyö ja sille 
asetetut tavoitteet olisivat mielikuvia vankemmal-
la pohjalla jo alkaessaan. 

Taiteen kentällä olen itse työskennellyt kuvan-
veiston ja installaatioiden parissa, ja osallistunut 
teoksillani sekä näyttelyihin, että julkisen tilan 
hankkeisiin. Teoksiini on mahdollista tutustua 
nettisivuillani www.kovari.fi. Kokemuksen kautta 
olen huomannut saman, minkä jokainen nuori 
ammattitaiteilija huomaa - näyttelytoiminta on 
taiteilijalle taloudellisesti epäkiitollista työtä. Yhä 

kuva 5  -  Maija Kovari: Un-Down-Up Dictionary. 2010. teräs, lakka, puuvilla. Haute Ecole d’Art et Design, Geneve
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useampi nuori taiteilija kyseenalaistaakin taide-
teosten kuljettamisen näyttelystä toiseen lähtö-
kohtaisena tapana harjoittaa omaa ammattia. 
Julkinen taide ja muut monialaiset hankkeet kiin-
nostavat koko ajan laajempaa joukkoa mahdolli-
suutena soveltaa omaa osaamista. Kaupunkitilas-
sa järjestyvät, uudenlaiset tapahtumat saavuttavat 
näyttelyä laajemman yleisön, ja ovat organisoitu-
miseltaan joustavia. Taideteos osana Ravintola-
päivää voikin tuntua kiinnostavammalta mah-
dollisuudelta, kuin puolentoista vuoden päässä 
siintävä, satoja tai tuhansia euroja kustantava 
gallerianäyttely. Taidekenttä esitysmahdollisuuk-
sineen on siis murroksessa samaan aikaan, kun 
julkisen tilan elävöittäminen nähdään keskeiseksi 
osaksi eri kaupunkien välisessä kilpailussa asuk-
kaista ja matkailijoista. Tilanne hedelmälliseen 
yhteistyöhön on otollinen, mutta mistä aloittaa? 

Ajankohtaisuudestaan huolimatta kaupunki-
suunnittelun kentän ja taiteilijoiden yhteistyöhän 
on vasta vähän käytössä olevia, järjestelmällisiä 
rakenteita. Kokonaisuutena näkisin, että sekä 
tilaajat, että suunnittelijat suhtautuvat taiteeseen 
positiivisesti, mutta yhteistyön kenttää ei tunneta, 
ja sitä pidetään siksi epämääräisenä, jopa epä-
houkuttelevana. Oma motivaationi on selkeyttää 
tuota kenttää, ja mahdollistaa sitä kautta useam-
man taiteilijan mielekäs osallistuminen suunnit-
telualan työhön. 

Taide- ja suunnittelualojen yhteistyön järjestel-
mällistäminen on ajankohtaista paitsi alojen si-
säisistä, myös yhteiskunnallisista syistä. Virtuaa-
lisen julkisen tilan yleistyessä fyysisen julkisen 
tilan merkitys tulee kasvamaan, ja sen merkitys 
kohtaamisten mahdollistajana monipuolistuu. 
François Ascherin1 tavoin näkisin, että virtuaali-
kontaktien arkipäiväistyminen ei vähennä mielis-
sämme fyysisen kohtaamisen arvoa. Päin vastoin, 
alamme uusien kommunikaatiomuotojen rinnal-
la arvostaa käsin kosketeltavuutta, aistittavuutta 
ja kasvokkain kohtaamista. Ascherin mukaan 
tällöin yksi merkittävä kaupunkitilan houkutte-
levuustekijä onkin sen kyvyssä tuottaa rikkaan 

1  Ascher, François. 2005. Multi-mobility, multispeed 
cities: a challenge for architects, town planners and politicians. 

Arquitectura de infraestructura, Santiago, Heinäkuu/2005, s. 11-19.

moniaistisia kokemuksia. Muistamme myös eri 
tavalla kanssaihmisten ja yhteisön arvon, ja alam-
me etsiä tapoja tavata toisiamme kasvokkain. Eri-
laiset kaupunkifestivaalit ja tapahtumat ovat nou-
sussa juuri siksi, että haemme tapoja olla yhdessä 
fyysisissä kaupunkitiloissa. Elämme eräänlaista 
urbaanin kulttuurin uutta nousukautta, joka liit-
tyy kiinteästi virtuaalisten tilojen nousuun. Tämä 
asettaa julkiselle ulkotilalle yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta uudenlaisia vaatimuksia.

Siinä missä julkisissa tiloissa toimitettiin aikanaan 
välttämättömyyksiä, ovat ne nyt yhdessäolon ja 
vapaa-ajan paikkoja. Jotta virtuaalisen kaupan-
käynnin ja yhdessäolon aikana kaupunkilaisilla 
olisi vielä syitä tulla keskustaan, on sen tarjotta-
va jotain, jota muut julkisen tilan muodot eivät 
tarjoa. Edellä on todettu yhteisöllisyyden nou-
seva arvo ja ihmisten halu tavata toisiaan kas-
votusten. Kokemus yhteisöön kuulumisesta on 
ihmisen voimakkaimpia tarpeita. Kun internetin 
mahdollistamana väestön jakautuminen alakult-
tuureihin vahvistuu, on entistä helpompi olla 
tekemisissä vain valitsemiensa samanmielisten 
ihmisryhmien kanssa. Kenties tällöin kykymme 
kohdata erilaisuutta voi myös laskea, emmekä 
enää kaipaakaan kaupunkilaisten yhteisöä, johon 
kuuluu aivan ketä sattuu. Uskon että mikäli täl-
laista eriytymistä halutaan välttää, korostuu tule-
vaisuudessa kaupungin rooli paikkana, jossa eri 
ihmisryhmät kohtaavat, ja oppivat sietämään ja 
kunnioittamaan toisiaan. Tässä taiteella voi olla 
merkittävä rooli. Taiteen on mahdollista tuo-
da esiin kulttuurisia merkityksiä ja kerrostumia, 
keskustelua ryhmien välillä. Siinä missä omaksi 
koettu yhteisö voi muodostua samoista, hyvin ra-
jatunkin piirin asioista kiinnostuneista ihmisistä, 
tulee laajin yhteisömme kuitenkin nyt ja aina ole-
maan sekalainen joukko sattumanvaraisia ihmi-
siä, jotka ovat yhtä aikaa elossa ja jakavat tämän 
ajan kanssamme. Sivistysvaltion merkki voisikin 
tulevaisuudessa olla kaikki jäsenensä tervetulleiksi 
toivottava kaupunkitila, jossa kaikille on jotain jo-
hon kulttuurisesti kiinnittäytyä. Tällaisen julkisen 
tilan rakentumiseen liittyy luontevasti taide eri 
muodoissaan.
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Työn kysymyksenasettelu ja 
rajaukset

Lähdin selvittämään, kuinka taiteilija voisi osal-
listua suunnittelukentän prosesseihin siten, että se 
parantaa lopputuloksen laatua. Tavoitteenani oli 
vastata kahteen pääkysymykseen: 

Kuinka julkiseen tilaan toteutuvan taidete-
oksen hankinta tehdään siten, että:
a)  teos on muodoltaan, materiaaleiltaan 
ja tuottamansa kokemuksen puolesta elä-
vässä ja mielekkäässä suhteessa ympäris-
töönsä, eikä vaikuta ”taivaalta tipahta-
neelta”, irralliselta elementiltä
b) teoksen hankinnan ja toteutumisen 
prosessi on sekä taiteilijalle, tilaajalle, että 
muulle suunnittelutiimille mielekäs  ja 
houkutteleva

Olisiko taiteilijalle kuviteltavissa rooli osa-
na tiimiä siten, että lopputuloksena olisi 
kokonaislaatua ilman teosta. Millaista olisi 
teokseen tähtäämätön taideyhteistyö.

Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan työn toi-
sessa osassa, jossa kuvaan taideyhteistyön proses-
sia kronologisesti molemmista yllä esittämistäni 
lähtökohdista. Taustoitan työn toista osaa ensim-
mäisessä osassa esittämälläni katsauksella alojen 
historiaan ja nykypäivään kuvaten:

• Millaisia tiloja julkinen ulkotila sisältää, 
ja millaista on ollut julkisen tilan käyttö 
eri aikoina?

• Mikä on ollut julkisen taiteen, julkisen 
tilan, ja vallalla olevien (kaupunkisuun-
nittelu-)ideologioiden suhde eri aikoina?

• Mitä kaikkea julkinen taide on tarkoit-
tanut historiassa, ja mitä se tarkoittaa 
tänään?

• Millainen on taiteilijan työprosessi tä-
nään?

• Millainen on tavanomaisen infrahank-
keen suunnittelu- ja toteutusprosessi tä-
nään?

2

1

2.4
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kuvat 6.1 - 6.3 -  Hanna Vihriälä: Hajuaistit aakkosjärjestyksessa. 
2003. pronssi, valurauta, alumiini, messinki. (kuvissa osa 
teoksesta) Terälahden ala-aste, Tampere. 

Keskityn työssäni tutkimaan nimenomaan julki-
seen ulkotilaan, siis kuntien ja valtion omistukses-
sa olevaan tilaan sijoittuvaa taidetta. Tähän on 
kaksi syytä. Ensiksi rakennuksiin sijoitettavan tai-
teen hankintaprosesseja on kuvattu aivan hiljat-
tain julkaistussa oppaassa Taide rakennushank-
keessa - opas tilaajalle. Rakennuksiin sitoutuvasta 
taiteesta ja sen hankinnasta on myös saatavilla 
tietoa esimerkiksi Tademaalariliiton sivuilta. Siitä 
kiinnostunut löytää siis tietoa muualta. Sitä vas-
toin Suomessa ei omien tietojeni mukaan tällä 
hetkellä ole saatavilla opasta, joka kuvaisi nimen-
omaan julkiseen ulkotilaan toteutuvan taiteen 
prosesseja, ja tämä työ pyrkii olemaan sellainen. 
Toinen syy on kiinnostukseni kaikkien saavu-
tettavissa olevan julkisen tilan laatuun, ja näke-
mykseni tuon laadun kasvavasta merkityksestä 
kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä. Näen taide-
yhteistyön yhtenä keinona nostaa julkisten ulko-
tilojen kokonaislaatua, ja haluan omalla työlläni 
edistää tällaisten yhteistyömallien yleistymistä ja 
kehittymistä.
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Julkisen tilan muotoja ja kate-
gorioita

Julkisen tilan käsitteen alle voidaan laskea kuulu-
vaksi kaikki sellainen tila, johon kaikilla kaupun-
kilaisilla on pääsy kaikkina vuorokauden aikoina. 
Toisinaan julkisen tilan joukkoon lasketaan myös 
julkiset rakennukset kuten kirjastot, virastotalot, 
sekä uskonnolliset rakennukset, mutta tässä työs-
sä keskitytään julkiseen ulkotilaan. Tuo kaikkien, 
tai lähes kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ole-
va tila on eri historian vaiheissa tarjonnut mah-
dollisuuden vallanpitäjälle ilmaista asemaansa 
kaupungin rakenteen suunnittelun ja tilojen 
muotoilun avulla. Toisaalta se on ollut kaupun-
kilaisten paikka vaihtaa kuulumisia, viettää aikaa 
ja käydä kauppaa. Julkisen tilan merkitys on eri 
kulttuureissa kautta aikojen korostunut köyhem-
pien kansanosien parissa, jolloin rajalliset sisäti-
lat saavat kujista, kaduista, aukioista ja puistoista 
tilallista jatkoa, ja paikan monenlaiselle arkiselle 
kanssakäymiselle. 

Eri tutkimuksissa, riippuen niiden tarkastelun 
laajuudesta ja kulttuurisesta rajauksesta, on jul-
kiselle tilalle määritelty erilaisia kategorioita. 
Tämän työn tarpeisiin haluan lyhyesti kuvata 
julkisen tilan eri muotoja, jotka muodostavat sen, 
jota myöhemmin kutsun työssä yksinkertaisesti 
julkiseksi tilaksi. Pohjaan seuraavan lyhyen esit-
telyn Benjamin W. Stanleyn, Barbara L. Starkin, 
Katrina L. Johnstonin, sekä Michael E. Smithin 
vuonna 2012 julkaisemaan artikkeliin.2 Julkista 
tilaa sekä ajallisesti että kulttuurisesti laajaottei-
sesti tarkastelevassa artikkelissaan he luokittele-
vat julkisen tilan seitsemään eri kategoriaan tilan 
käytön mukaan, nostaen kustakin esimerkkejä eri 
kulttuureista. Kategoriat ovat: ruuantuotanto-
alueet, puistot ja puutarhat, virkistykseen käyte-
tyt tilat, aukiot, kadut, logistiset tilat ja suunnitel-
tujen alueiden väliin jäävät epämääräisen käytön 
tilat (kutsun näitä epätiloiksi). Stanleyn ja muiden 
esittämään, tässä referoimaani analyysiin olen 
lisäksi nostanut vertailuun esimerkkejä suoma-

2 Stanley, Benjamin W. ym. 2012. Urban Open Spaces in 
Historical Perspective: A transdisciplinary typology and analysis. Urban 
Geography, 2012, 33, 8, s. 1089–1117. Bellwether Publishing.

laisista vastineista kansainvälisille julkisen tilan 
muodoille sekä käytännöille.

Ruoantuotantoalueet

Alueita, joita kaupungin sisällä käytetään vilje-
lyyn tai laidunmaina, voidaan kutsua ruuantuo-
tantoalueiksi. Niitä on esiintynyt paitsi itsenäisi-
nä, myös osittain sekoittuneina virkistyskäyttöön 
sekä antiikissa että tänään. Isoja ruokatuotannon 
alueita on ollut mm. Tang -aikakauden Kiinan 
pääkaupungissa Chang’anissa, ja islamilais-ara-
bialaisisten kaupunkien rakenteeseen on kuulu-
nut hedelmätarhoja. Modernilla aikakaudella 
esimerkiksi Englannissa on ollut yhteisiä vihera-
lueita kaupunkilaisten käytössä karjanhoitoon ja 
viljelyyn. Se, että vähintään osa ruoantuotannos-
ta kytkeytyy kaupunkirakenteen sisään, on tuhan-
sia vuosia vanhaa perinnettä, siinä missä vasta 
hiljattain on ruoan valmistus siirtynyt toistaiseksi 
pois kaupungeista. Nykyisissä kapitalistisissa yh-
teiskunnissa, joissa ruuan tuotanto- ja jakeluket-
jut ovat pitkälle erikoistuneet, on ruuan tuotanto 
lähes kokonaan siirtynyt sille varatuille alueille 
keskustojen ulkopuolella. Nykykaupungissa-
kin viljelytoimintaa kuitenkin tapahtuu, joskin 
hyvin erilaisessa kontekstissa: naapurustotason 
kaupunkipuutarhojen ylläpitoon kytkeytyy usein 
ideologisia tavoitteita, kun kestävän urbanismin 
teemat yhdistyvät luonnonmukaisen ruuantuo-
tannon ihanteisiin. Suomessakin nk. kaupunki-
puutarhoja on perustettu ympäristöjärjestöjen 
toimesta esimerkiksi vajaakäytöllä oleville julki-
sille alueille.3 Kriisikausien aikana, sekä heikom-
massa asemassa olevissa naapurustoissa on lähi-
ruoantuotanto eri historian vaiheissa kytkeytynyt 
suoraan tarpeeseen hankkia lisätuloja - poliittisen 
agendan tai ideologian sijaan. Harrastustoiminta 
ja taloudellinen pakko edustavat ääripäitä jatku-
mossa, jossa ruuan tuotanto on tavalla tai toisella 
kuulunut kaupunkilaisten lähiympäristöön ja elä-
mään.  
3  http://kaupunkiviljely.fi/missa/hylatyt-alueet-ka-
tot-rakennusalueet-ratapihat/ (viitattu 24.10.2014)

kuva 8 - Helsingin Esplanadin puisto

3.1
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Puistot

Puistot ja ruoantuotantotilat ovat usein olleet 
jossain määrin sekoittuneita. Ne nousevat kui-
tenkin hyvin erilaisista tarpeista. Siinä missä ruu-
antuotantotilat kaupungissa ovat olleet pääosin 
julkisen vallan osoittamia, mutta kaupunkilaisten 
itse ylläpitämiä, ovat puistot eri aikoina olleet 
nimenomaan poliittisen vallan alaisuudessa, ja 
palvelleet sieltä käsin osoitettua usein jollain lailla 
kansan sivistykseen tähtäävää päämäärää. Puis-
tojen käyttötarkoitus vaihtelee kulttuureittain. 
Vaikka jotkin niistä ovat olleet erityisesti tiettyyn 
käyttöön osoitettuja, ovat käytöt myös osittain 
sekoittuneet virkistyksen, sosiaalisen kanssakäy-
misen, rituaalien sekä hallitsevan tahon vallan 
korostamisen välillä. Erilaisten käyttöjen sallimi-
nen samassa tilassa on riippunut myös suuresti 
kulloisestakin hallitsijasta. Esimerkiksi historialli-
sessa Japanissa eräs palatsia ympäröivä puutarha 
kuvasi muotoilullaan uskonnollista järjestystä, 
ja oli suunniteltu yksin hallitsijan omaan käyt-
töön - vasta uusi hallitsija avasi puiston yleisölle. 
Vastaavia, alunperin hulppeaan yksityiskäyttöön 
tarkoitettujen puutarhojen avaamisia yleisölle 
uuden hallitsijan määräyksestä on tapahtunut 
kaikkialla maailmassa eri historian vaiheissa. 
Yksi puiston muoto ovat myös kirkkojen ympä-
rille rakennetut puutarhat ja niihin usein yhdisty-
neet hautausmaat. Viheralueet nähtiin terveyttä 
edistävinä reformistiliikkeen myötä 1800-luvun 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, samalla esi-
merkiksi 1800-luvun Birminghamissa puistot 
ajateltiin eri luokkien kohtaamispaikoiksi, joissa 
työväenluokan oli mahdollista jäljitellä ja omak-
sua yläluokan käytöstapoja. Tänä päivänä puis-
toja syntyy paitsi kuntien toimesta, myös suurten, 
maata omistavien organisaatioiden rakennusten 
yhteyteen. Ne voidaan nähdä puolijulkisena puis-
totilana, jotka täydentävät julkisia puistoja sekä 
asuntojen yhteydessä toimivia yksityisiä puutar-
hoja.

Virkistystilat

Virkistystiloiksi voidaan laskea tiettyyn va-
paa-ajan aktiviteettiin tarkoitetut tilat. Esimer-
kiksi Rooman kolosseumit ja teatterit, sekä Me-

so-Amerikkalaiset pallokentät ovat  palvelleet 
paitsi urheilun ja politiikan teon paikkoina, myös 
symbolisina arvojen ilmentäjinä. Nykyaikana 
tätä vastaavat laajasti eri puolille toteutetut, eri-
laisten tapahtumien areenoina palvelevat stadio-
nit. Tavallisten kaupunkilaisten naapurustotasoi-
nen virkistystoiminta on kuitenkin useimmiten 
tapahtunut tiloissa, joilla on muutakin käyttöä, 
kuten aukiolla ja kaduilla, ja vaikkapa pallopelit 
hiljaisella pihatiellä ovat yleisiä edelleen. Kuiten-
kin esimerkiksi Suomessa eri kaupunginosissa on 
yleensä erikseen virkistyskäyttöön varattuja tilo-
ja, kuten leikkipuistoja ja urheilupaikkoja, jolloin 
katu- ja aukiotilojen käyttö virkistystoimintaan 
on vähäisempää. Suomeen funktionalistiset aja-
tukset kaupunkitilan toimintojen eriyttämisestä 
rantautuivat juuri kun maa alkoi kaupungistua, 
muokaten monia maamme kaupunkikeskustoja 
monipuolisin vaikutuksin. Kaupunkilaisten vir-
kistystoiminta on siten vaihdellut sijainniltaan, ja 
löytänyt erilaisten kaupunkirakentamiseen vai-
kuttaneiden poliittisten aatteiden aikoina paik-
kansa joko sille erikseen osoitetuista tiloista, tai 
muista, siihen sovellettavista tiloista, joihin ihmi-
sillä on ollut vapaa pääsy. Virkistyskäyttöön tar-
koitettuja ulkotiloja on rikkailla ollut aina myös 
yksityisissä tiloissa. Hyvinvoivan henkilön Antii-
kissa yksityisellä pihalla saattoi olla esimerkiksi 
mahdollisuus jousiammuntaan, tänä päivänä 
vastaavana voitaisiin pitää esimerkiksi uima-al-
taan omistamista.  

Aukiot

Isoja aukioita, jotka yleensä ovat olleet hallinnol-
listen tai uskonnollisten tahojen ylläpitämiä, on 
esiintynyt erilaisissa kaupunkikulttuureissa kautta 
aikojen. Näitä yhdistää poliittinen tai symbolinen 
rooli, iso koko, sekä keskeinen sijainti hallinnol-
lisen tai uskonnollisen rakennuksen yhteydessä. 
Kauppa, poliittisen kokoontumiset, ja sosiaaliset 
suhteet moninaisine muotoineen ovat usein mah-
tuneet rinnakkain näihin tiloihin. Suomesta löy-
tyy myös useita tämän kaltaisia keskeisiä aukioita. 
Yksi varhainen esimerkki tällaisesta, hallinnol-
listen, koulutuksellisten ja uskonnollisten raken-
nusten ympäröimästä, monikäyttöisestä aukiosta 
löytyy nykyisestä Iranista. 1500-luvulla rakentu-
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nut kokonaisuus oli 400 vuoden ajan maailman 
suurin aukio, ja palveli niin alkuaikoinaan, kuin 
nykyäänkin sekä virkistyskäytön, kaupan, että 
poliittisen kokoontumisen paikkana. Nähdäkseni 
ihmisten kokoontumiseen tarkoitettujen, hallin-
nollisten tai uskonnollisten rakennusten ympä-
röimien aukioiden historiallisesta lukumäärästä 
voi päätellä, että hyvin monenlaiset vallanpitäjät 
ovat eri aikoina todenneet toivottavaksi, että kan-
sa virkistäytyy ja kohtaa toisiaan valtaapitävien 
tahojen edustajistojen silmien alla. 

Toinen aukion perustyyppi on pienempi, naapu-
ruston monipuolisessa käytössä palveleva aukio. 
Lännessä usein kirkon läheisyydessä sijaitsevaa 
kaupunginosa-aukiota on käytetty myös markki-

napaikkana ja tilana epävirallisiin kohtaamisiin. 
Nepalissa kaupunginosat ovat samoin järjestyneet 
naapurustoaukioiden ympärille, joskin alueen 
kiinnekohtana ovat toimineet markkinoiden li-
säksi esimerkiksi yhteisön yhteinen kaivo. Naa-
purustoa yhdistävää aukiota pidetään julkisen 
yhteistilan arkkityyppinä, eikä vailla perusteita. 
Siinä yhdistyvät julkisen vallan tavoitteet koota 
kaupunkilaiset edustavissa puitteissa yhteen sere-
monioita tai tiedonantoja varten, sekä kaupunki-
laisten mahdollisuus ”vallata” se tarpeen mukaan 
haluamaansa käyttöön.

Kolmantena aukion tyyppinä voidaan lisäksi 
pitää myös puolijulkista, kadulle avautuvaa sisä-
pihaa. Se on eri aikoina tarjonnut ympäröivien 

kuva 9 - 1500-luvulla rakentunut, edelleen käytössä oleva aukio Iranissa
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asuntojen asukkaille kooltaan rajatun yksityisen 
tilan jatkeen, jossa on voitu tehdä töitä ja seurus-
tella. Puhtaan veden jakelu, wc:t. ja jätehuolto, 
sekä tavaroiden tuotanto ovat olleet esimerkiksi 
1800-luvun puolivälin Birminghamilaisen sisä-
pihan toimintoja, jotka tiivistivät ympäröivien 
rakennusten asukkaiden sosiaalisia suhteita. Suo-
malaisena esimerkkinä voidaan pitää puukau-
punkien korttelien sisäpihoja, jotka nekin toimi-
vat asuntojen jatkeina ja moninaisten toimintojen 
puolijulkisina tiloina mm. laajenevassa, teollistu-
vassa Tampereen kaupungissa. Työläisten tarpei-
siin rakennettu Amuri sisälsi kymmeniä matalia, 
suljettuja kortteleita, joissa asuntojen keskellä 
olevalla pihalla oli yhteiskäytössä toimivia tiloja. 
Yhteistilat laajensivat yksityisiä tiloja puolijulki-
sella jatkeella - joka tuli tarpeeseen yksityistilojen 
ollessa kooltaan ja varustelultaan niukat. 

Kadut

Kadut on  palvelleet mielenosoitusten, rituaalien, 
viihtymisen, taloudellisen tuotannon ja kaupan 
paikkoina niin antiikin aikana kuin nykyäänkin. 
Kaduilla on keskeinen merkitys kaupunkien toi-
minnallisessa rakenteessa pelkkää liikkumista 
laajemmassa merkityksessä. Katujen rooli kau-
pungissa kytkeytyy niiden kokoon - siinä missä 
leveät bulevardit ovat useammin olleet osa valtaa-
pitävän tahon merkitystä korostavaa kaupunkiku-
vallista projektia, on keskikokoisten katujen rooli 

monipuolisempi. Jo Babyloniasta löytyneiden 
dokumenttien mukaan kaupungissa oli leveitä 
katuja (kuninkaille ja jumalille) ja kapeita katuja 
tavalliselle kansalle, sekä lisäksi kujia. Monumen-
taalisia bulevardeja löytyi niin antiikin Roomasta, 
Hausmannin Pariisista, neuvostokaupungeista, 
kuin nykyisistä laajenevista kiinalaiskaupungeis-
ta. Suuriin katuihin liittyy historiassa keskeisesti 
hallinta ja hallitsevan tahon vallan symbolinen 
osoittaminen kaupunkirakenteen keinoin. Esi-
merkiksi Hausmannin bulevardit Pariisissa suun-
niteltiin sen verran laajoiksi, ettei niille saanut 
rakennettua barrikadeja, mutta kuitenkin sen 
verran kapeiksi, jotta ne oli sotilasvoimin otetta-
vissa haltuun.4 Keskisuuret kadut - jo Babylonias-
sa kansan käyttöön tarkoitetut - ovat puolestaan 
eri kulttuurisissa konteksteissa palvelleet kaupun-
gin julkisen ulkotilan sydämenä, tarjoten tilan 
monipuoliselle toiminnalle. Samalla ne toimivat 
kodin jatkeena tarjoten lisätilaa yhdessäoloon.

1800-luvun alussa haluttiin tunkkaisiksi käynei-
siin länsimaisin teollisuuskaupunkeihin luoda 
järjestystä, ja avoin ruutukaava otettiin käyttöön 
sekä uusilla, että useilla uudistettavilla vanhoilla 
alueilla. Ilmiö johti lopulta modernistiseen toi-
minnalliseen erotteluun jonka mukaan katu on 
tila jossa kuljetaan kulkuvälineellä paikasta toi-
seen. Samalla otettiin käyttöön standardisoituja 
suunnittelukoodistoja, joiden perilliset ovat ny-

4  Wall ym. 2010, 46



373  |  YLEISET ALUEET - HISTORIA, KATEGORIAT JA SUUNNITTELUN NYKYPUITTEET

kyään kaupunkisuunnittelun arkea suuressa osas-
sa länsimaita. Toiminnallisen erottelun myötä 
monelle aiemmin kaduilla tapahtuneille toimin-
nalle, kuten virkistykselle  ja kaupalle on osoitet-
tu niille tarkoitettuja tiloja, ja kadut ovat jääneet 
autoille ja niiden pysäköinneille. Kulku toimin-
nallisesti monipuolisesta kaupunkitilasta teollis-
tuneen, likaisen ja ruuhkaisen suurkaupungin 
kautta nykyisiin autoistuneisiin, toiminnoiltaan 
eriteltyihin verkostokaupunkeihin, on ajallisesti 
ja alueellisesti rajattu, joskin useissa länsimaissa 
jaettu ilmiö. Esimerkiksi tällä hetkellä kehittyvissä 
maissa ei virkistystoiminnalle tai muulle julkisessa 
tilassa tapahtuvalle kanssakäymiselle ole osoitettu 
suunnitelmallisesti muita tiloja, jonka seurauk-
sena autot - jotka toki ovat ilmestyneet julkiseen 
tilaan sielläkin - jakavat julkisen tilan näiden toi-
mintojen kanssa. 

Se, mihin käyttöön kadut on osoitettu, on siis 
historiallisesti vaihdellut hallitsijan ja vallalla 
olevien aatteiden mukaan, mutta myös kaupun-
gin asukkaat muokkaavat katujen käyttöä omien 
tarpeidensa pohjalta. Läntisten, laajentuneiden 
nykykaupunkien pyrkimys käyttää katuja tehok-
kaaseen logistiikkaan tekee historian valossa poik-
keuksellisen pesäeron katujen monikäyttöisyyden 
kanssa.

Kujat ovat pienin katujen muoto, ja muodostavat 
useissa konteksteissa eräänlaisen välitilan katujen 

ja yksityisen tilan välille. Kujien käytölle voi puo-
lestaan olla omia, epävirallisia tai virallisia nor-
mistojaan. Jotkin rakennukset ovat saavutettavia 
vain kapeiden käytävien kautta, joita puolestaan 
erottavat katutilasta portit. Tällöin vain asuk-
kailla on pääsy tähän siirtymisen tilaan. Joissain 
arabialais-islamilaisissa kaupungeissa isot kadut 
muodostavat liikenteellis-kaupallisia käytäviä, 
joihin kaikki ovet tervetulleita, kun taas niiltä 
asuinrakennuksiin johtava kujaverkosto on sekä 
hallinnon, että epävirallisin normein, että portein 
säädelty. Niillä käytävä intiimimpi kanssakäymi-
nen tapahtuu kukin tietylle etniselle ryhmälle tai 
perhekunnille omiksi muodostuneilla alueilla. 
Indonesiassa 1800- ja 1900-luvulla oli niinikään 
katuverkoston taustalla sokkeloinen kujajärjestel-
mä. Työskentely ja sosiaalinen kanssakäyminen 
tapahtui kujilla, joiden käytöllä oli merkittäviä 
kulttuurisia ja sosiaalisia, sekä luokkaperusteisia 
eroja.

Logistiset tilat 

Kuljetustarpeisiin vastaavat tilat, kuten lentoken-
tät ja asematilat, joita käytetään lastien pakkaa-
miseen tai purkamiseen kuljetusreittien solmu-
kohdissa, muodostavat logististen tilojen luokan. 
Siinä missä satama edustaa yhtä vanhimmista 
edelleen käytössä olevista kuljetustoiminnan 
alueista, nykyaikainen kuljetuskäytön tila voisi 
olla esimerkiksi lentokenttä, tai ostoskeskuksen 

kuva 10 - kävelykatua Turussa
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parkkipaikka, joita tänään käytetään laajo-
jen ihmis- tai tavaramäärien pakkaukseen 
kuljetusta varten. Rautatieasemat ja muut 
asema-alueet kuuluvat niinikään tähän jouk-
koon.

Epätilat

Epätilaa luonnehtii käytön epämääräisyys, tai 
varsinainen käytön puute. Esimerkiksi niin ny-
kyään, kuin antiikin aikanakin toisinaan tyhjäk-
si jääneet tai hylätyt tontit kaupunkirakenteessa 
ovat tällaista epätilaa. Siinä missä antiikin aika-
na tyhjä tontti muodostui enemmänkin yksilön 
omien ratkaisujen tuloksena, tuottaa nykyaikai-
nen suunnittelu toisinaan suunnitellun rakenteen 
väliin jääviä, epämääräisiä alueita, joiden käyt-
töä ei ole tarkkaan määritetty. Kyseessä on ikään 
kuin suunnittelun sivutuote, kun kaupunkitilaa 
järjestetään eri käyttöihin tavoitteena mahdol-
lisimman taloudellisesti tuottava maapinta-alan 
käyttö. 

Epätila on siten käytöltään määrittelemätöntä 
tilaa, jossa usein päätyy kasvamaan hoitamaton-
ta kasvillisuutta. Epätiloiksi voidaan luonnehtia 
myös bufferivyöhykkeitä, joissa viheralueen on 
tarkoitus vain jakaa kaksi aluetta erilleen, ilman 
muuta, omaa ja itsenäistä käyttötarkoitustaan. 
Hoitamattoman viheralueen ottavat helposti 
käyttöönsä he, jotka eivät kaupungista muuta 
paikkaa löydä, kuten asunnottomat. 

Tällaista tilaa kehittämään, tai muun muassa 
sen kautta kaupunkitilan kehittämiseksi on tänä 
päivänä myös perustettu monenlaisilla tavoitteil-
la varustettuja yhdistyksiä. Tällainen toimija on 
mm. Hukkatila oy, joka pyrkii kehittämään vajaa-
käytöllä olevia tiloja yritysten ja yhteisöjen tar-
peita vastaaviksi. Samannimisen, mutta yhdistys-
pohjalta toimivan Hukkatila ry:n lähestymistapa 
on toisenlainen  - kaupunkitapahtumillaan se on 
nostanut vajaa- tai nollakäytöllä olevia tiloja väli-
aikaisesti arvoonsa ja pystynyt näyttämään niiden 
potentiaalin ja tulevan käytön mahdollisuudet.

Ideologioiden vaikutus julkisen 
tilan käyttöön ja ilmeeseen

Julkisen tilan muotoilu ja käyttö sitoutuvat niin 
kiinteästi kulloiseenkin kulttuuriseen konteks-
tiin, että ei ole käytännössä mahdollista tehdä 
minkäänlaista kronologista katsausta jossa olisi 
nähtävissä lineaarinen kehitys. Edellä on kuvattu 
julkisen tilan muotoja kategorioiden kautta, sekä 
viitattu niiden esiintymiseen erilaisissa kulttuuri-
sissa konteksteissa. Tässä kappaleessa julkista ti-
laa lähestytään merkitysten kautta nostaen esiin 
joitakin Euroopassa vallinneita ideologioita, ja 
niiden yleisiä asenteita aikansa julkiseen tilaan. 

Antiikin kaupunki - kauppaa käyvä, 
valikoiva demokratia

Eurooppalaisen julkisen tilan historia lasketaan 
usein alkaneeksi Kreikan kaupunkivaltioista, jois-
sa keskeinen julkinen aukio palveli äänestämisen 
ja julkisen keskustelun tilana. Vaikka valtiomuo-
dot antiikissa vaihtelivat, pidetään tätä aluetta 
demokratian lähtöpaikkana. Tunnetusti demo-
kratia ei koskenut tuolloin kaikkia - vain 1/7 
kansasta katsottiin oikeutetuksi osallistumaan 
kaupunkilaisuuteen.5 Loput jätettiin keskustelun 

5  Mumford 1961, siteerattu teoksessa: Carmona ym. 2008, 24

kuva 11 - Arkopolis-kukkula Ateenassa

3.2
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ulkopuolelle myöhemminkin historiassa käytetty-
jen perusteiden kuten iän, sukupuolen, sosiaali-
sen aseman tai kansallisuuden perusteella. Kaikki 
joilla oli rahaa olivat kuitenkin tervetulleita käy-
mään kauppaa sille varatuilla alueilla. Kaupun-
kien kehittyessä kasvoi julkisen tilan suunniteltu 
osuus, ja samalla julkisen tilan merkitys ja moni-
naisuus. Laadukkaan julkisen tilan positiivinen 
vaikutus kokijaan tunnistettiin ja siihen pyrittiin 
henkeä kohottavana ja mieltä jalostavana tekijä-
nä. Matthew Carmonan mukaan jo näissä, 2500 
vuotta sitten kukoistaneissa kaupungeissa näh-
dään paljon meillekin tuttuja julkisen tilan piir-
teitä, kuten:

• julkinen tila sisältää monia käyttötarkoituk-
sia

• kaupunkilaiset voivat kohdata siellä ja vaih-
taa ajatuksia koskien ympäristöään

• julkisessa tilassa käydään kauppaa
• siellä kohdataan epämuodollisesti ja viete-

tään aikaa yhdessä
• julkisen tilan laadulliset elementit tuottavat 

mielihyvää
• kaikki eivät ole yhtä tervetulleita kaikkiin 

julkisen tilan osiin6

6  Carmona ym. 2008, 24

Roomalainen forum oli kaupunkitilojen toiminto-
ja yhdistelevänä keskuksena kreikkalaista edeltä-
jäänsä monipuolisempi, sisältäen täysin ja osittain 
katettua, sekä kattamatonta tilaa, sekä toiminto-
ja kaupankäynnistä politikointiin, uskontoon ja 
urheiluun. Kaupungin kasvaessa toiminnoille 
osoitettiin erillisiä tiloja. Sosiaaliset, kulttuuriset, 
uskonnolliset ja kaupalliset toiminnot sijoittuivat 
keskustaan, luoden pohjan nykykaupungin ra-
kenteelle. Myös Roomassa ymmärrettiin julkisen 
tilan kyky välittää merkityksiä, joskin sitä päädyt-
tiin käyttämään eri tarkoituksiin. Carmona luon-
nehtii eroa siten, että siinä missä kreikkalaiset 
näkivät julkisen tilan kyvyn nostattaa henkeä ja 
kehittää mieltä kauneudella, käytettiin Roomas-
sa hyväksi taiteen keinot korostaa vallanpitäjän 
asemaa julkiseen tilaan sijoitetuilla aukioilla, 
sekä niitä ympäröivillä poliittisilla ja uskonnol-
lisilla keskuksilla ja patsailla. Rooma on tähän 
mennessä kenties historian pitkäikäisin kaupun-
kimenestystarina, jonka kuuluisat vedenkeruujär-
jestelmät mahdollistivat kaupunkien tärkeimmän 
fasiliteetin - puhtaan veden - välittämisen laajoille 
alueille.7 Kuten nykyisetkin kasvukeskukset, antii-
kin kaupungit houkuttelivat aikansa merkittäviä 
tieteen ja taiteen tekijöitä, joiden yhteistyönä ke-
hittyivät länsimaisen sivistyksen lähtökohdat. 

7   Glaeser 2011
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Eurooppalaiset kaupungit olivat keskiajalla pie-
niä, ja globaalissa mittakaavassa voidaan sanoa 
kaupunkilaisuuden painopisteen siirtyneen tuol-
loin itään ja arabiankieliseen maailmaan. Kolme 
neljästä eurooppalaisestakin kaupungista, joiden 
väkiluku 1500 vuotta sitten ylitti 50 000 asukas-
ta, oli arabialaisia. Arabialaisten kääntämä ja 
edelleen kehittämä länsimainen sivistys rantautui 
aikanaan takaisin länteen ja käynnisti renessans-
siksi kutsutun aikakauden.9

Renessanssi ja barokki sekä kuninkaal-
lisen vallan aukiot

Gehlin mukaan keskiaikainen kaupunki oli työka-
lu, jonka muoto oli kaupunkilaisten käyttötarpei-
den sanelema.10 Vaurauden lisääntyessä julkisen 
tilan suunnittelu lisääntyi, joka näkyi renessans-
sin aikaan mm. Italiaan ja Espanjaan muodos-
tetuissa, antiikin kauneusihanteita noudattavissa 
aukioissa. Julkisen tilan muotoilun tavoitteena oli 
9   Glaeser 2011, 20

10   Gehl 2006

Käytännöllinen ja uskonnollinen kes-
kiaika 

Rooman kaaduttua kirkon valta nousi, ja julkisen 
tilan kontrolli hallitsevalta taholta oli aiempaa vä-
häisempää. Kirkon suhde julkiseen tilaan oli käy-
tännöllinen. Naapurustokirkkoja nousi ympäri 
kaupunkeja, ja niiden yhteydessä olleista aukiois-
ta tuli samalla myös markkinapaikkoja ja paikal-
liskeskuksia. Nämä olivat usein ainut ulkoa päin 
suunniteltu julkisen tilan muoto. Puolustuksen 
vuoksi kaupunkia rajaavat muurit rajoittivat kau-
pungin kasvua, jossa julkinen tila kirkon lähistöä 
lukuun ottamatta muodostui tarpeen, ei niinkään 
suunnitelmien mukaan. Hallinnan puute luon-
nehtii myös tilojen käyttöä - ensimmäistä kertaa 
kaikki kansalaiset olivat tervetulleita julkisiin tiloi-
hin, joista muodostui eläviä kohtaamisen, työnte-
on ja kaupankäynnin tiloja. Katujen kaunistami-
seen ei ollut tuolloin erityisiä varoja, mutta monia 
niistä ihaillaan tänäkin päivänä katujen luonnol-
lisen tuntuisen, polveilevan muodon vuoksi. 8

8   Carmona ym. 2008, 23

kuva 12 - keskiaikainen katu Pérougesissa, Ranskassa
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nyt markkinapaikan tarjoamisen sijaan nostaa 
ylpeyttä kaupunkilaisuudesta, ja suunnittelutyö-
hön palkattiin arkkitehteja ja taiteilijoita. Antiikin 
mittasuhteet nousivat uuteen arvoonsa, ja mark-
kinat ja kaupallinen liikenne kiellettiin keskeisiltä 
alueilta.11 Kaupungista tuli taideteos, jonka to-
teuttaja oli hallitseva taho. Samassa yhteydessä 
tulivat ehostetuksi valtaapitävien palatsit näyttö-
nä vauraudesta ja asemasta järjestelmässä. Sama 
tapahtui Ranskassa, jossa kuninkaan tarve sekä 
esitellä että käyttää valtaansa johti ensimmäisen 
suunnitellun kaupunkiaukion valmistumiseen 
1605. Renessanssin aikaan suunniteltiin myös joi-
takin kokonaisia kaupunkeja sillä perusteella, että 
niiden muoto ilmaisi ideaalista geometrista järjes-
tystä, sen sijaan että se olisi lähtenyt käyttäjiensä 
tarpeista. Hallitsijan tarve säädellä julkisen tilan 
muotoa siis lisääntyi renessanssin aikakaudella. 
Carmona ym. vertaavat nykyisen kaupallisen sek-
torin roolia renessanssikuninkaan tarpeeseen ko-
rostaa merkitystään julkisessa tilassa seuraavasti: 
”(...) vastaava rakenne näkyy selvästi monien ny-
kykaupunkien julkisen tilan suunnittelussa, joissa 
pyrkimyksenä on korostaa kaupallisen sektorin 
merkitystä ja vaurautta. Tasapainottelu julkisten 
ja yksityisten intressien välillä julkisen tilan jaotte-
lussa ja hallinnassa omaa varsin pitkät juuret.” 12  

Terveellinen, moderni kaupunki

Euroopan teollistuttua kaupungit ruuhkautuivat. 
Tehtaat ja asunnot tungeksivat samoissa kort-
teleissa, josta oli ajan tuotantoprosessien puit-
teissa useita terveyshaittoja. Teollistumista seu-
ranneet aatteet olivat pyrkimystä vastata näihin 
epäkohtiin, ja tarjota tasavertaisia, terveellisiä 
asuntoja kaikille kansalaisille. Tältä ajalta ovat 
peräisin ajatukset puutarhakaupungeista, kes-
kustan ulkopuolisista satelliittikeskuksista, joissa 
kerrostaloasunnot asettuvat väljien ja vehreiden 
puistoalueiden väliin. Modernismin aate ko-
rosti terveellisyyttä, valoisuutta, ja tasa-arvoa. 
Suomessakin nähtiin perustellusti sisävessalliset 
kerrostaloasunnot huimana parannuksena työ-
väen aiempiin oloihin. Ajan mukaista oli myös 
virkistyksen, työnteon, ja asumisen erottaminen 

11  Carmona ym. 2008, 26

12  Carmona ym. 2008, 26 (oma käännös)

toisistaan kaupunkirakenteessa. Moderni yhteis-
kunta oli tehokas kuin kone, jossa jokaisella osalla 
on oma tarkoituksensa, ja siihen perustuva muo-
tonsa ja sijaintinsa. Lähiöiden visualisointikuvissa 
vilisi onnellisia ihmisiä, jotka nauttivat vehreästä 
ympäristöstään. Ei kuitenkaan osattu ennustaa, 
etteivät ihmiset viihtyisi väljissä tiloissaan.13 Jäl-
kikäteen voidaan kysyä ainakin kaksi kysymys-
tä: Eikö tilan psykologisia vaikutuksia tunnettu 
tarpeeksi jotta niitä oltaisiin osattu soveltaa, vai 
ajoiko ideologia käyttäjän todellisten tarpeiden 
ja toiveiden ohi? Entä kuinka pitkälti nykyinen 
suunnittelukäytäntö perustaa ratkaisunsa eri tila-
ratkaisujen  psykologisiin vaikutuksiin, ja kuinka 
pitkälti tänään noudatetaan nykyisiä ideologioita 
säädösten ja normien muotoon kirjoitettuna?

1800-luvun lopun murroksessa, kun teollisuuden 
haittavaikutuksia keskustoille alettiin purkaa, voi-
daan uuden ideologisen lähestymistavan rinnalla 
myös suunnittelukäytännön nähdä muuttuneen. 
Funktionalismiksi myöhemmin kasvanut järjes-
telmällisyys ei erotellut vain toimintoja toisistaan, 
vaan myös suunnittelun toteutuksesta: 

”Euroopassa ja Yhdysvalloissa suurkaupunkien 
suunnittelu eriytyi detaljitasosta, käytännön ra-
kentamisesta, maaperästä ja maiseman paikan 
piirteistä ja suunnittelun muodonanto kohdis-
tui ideologiseen ja teoreettiseen mallintamiseen. 
Kaupunkisuunnittelu kohdistui yhä enemmän 
teollisuuden aiheuttamisen ongelmien ratkai-
semiseen, ja laajoja kaupunkialueita koskeviin 
yleissuunnitelmiin, jotka perustuivat rakennus-
massojen, vapaan tilan, ja liikennejärjestelmien 
sommitteluun kaksiulotteisina layout-kuvina.” 14

Ajan kuluessa ja lisääntyvien laadullisten komp-
romissien myötä arkiseksi latistuva väljä ympä-
ristö muuttui virikkeettömäksi ja kolkoksi. Autot, 
entiset vapauden symbolit, valtasivat suuria aloja 
pysäköinnin ja tilavien ajoratojen kautta, ja mm. 
autoilun tilavaatimuksia koskeva normisto sinetöi 
mitoituksen osaksi nykyisiäkin käytäntöjämme.15 
Viime vuosina ”väljähtyneelle” ympäristölle on 

13  Gehl 2006

14  Uimonen 2010, 72

15  Stanley ym. 2012
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noussut vastareaktioita, ja kaupunkirakenteen tii-
vistäminen on jo ekologistenkin aatteiden myötä 
noussut jälleen ajankohtaiseksi eurooppalaisten 
kaupunkien strategioissa, niin myös Suomessa.

Julkisen tilan käyttö ja merkitys länsi-
maisessa nykykaupungissa 

Nykykaupungit toimivat globaalissa markkinata-
loudessa. Vaikka kaupunkien kehitystä säätelevät 
edelleen valtiolliset järjestelmät, on niiden väli-
nen kilpailu asukkaista ja matkailijoista eneneväs-
sä määrin kansainvälistä. Kaupunkien tavoittee-
na on saada alueelleen veronmaksajia yritysten ja 
asukkaiden muodossa. Näkökulmat siihen, mitä 
asukkaat, matkailijat ja yritykset kaupungilta 
haluavat, vaihtelee riippuen tavoitellusta kohde-
ryhmästä, ja nykyinen kaupunkisuunnittelu on 
tasapainottelua näiden kohderyhmien tarpeiden 
välillä. Carmonan ja muiden mukaan globaalin 
kapitalismin aatteen mukainen voittojen maksi-
mointi, sekä modernismista alkanut, sekä kau-
pungin toimintoja, että suunnittelualoja koskeva 
eriytyminen ovat syitä siihen, miksi kaupunkiti-
loja on tänään vaikeaa saada kehitettyä kokonai-
suuksina toimiviksi ja miellyttäviksi: 

”Nykyisiä jälki-moderneja julkisia tiloja luonneh-
tivat enenevässä määrin yhteydet kansainväliseen 
bisnekseen, vapaa-aikaan ja viihteeseen, sekä 
intensiiviseen säätelyyn, jota vaaditaan voittojen 
ja käyttäjätyytyväisyyden maksimoinnissa. Lyhy-
tikäisen ja mihinkään johtamattoman modernis-
tisen urbanismin tilalle on yhä enemmän tarjot-
tu myös ”perinteisiä”, ”positiivisia” rakenteita, 
jotka luonnehtivat aiempia aikakausia. Tällöin 
pidättäydytään toteuttamasta yksinkertaistavia, 
yliloogisia fyysisiä muotoja, mutta (...) samalla 
ei kuitenkaan ole päästy pitkälle lokeroituneista 
järjestelmistä joilla niitä suunnitellaan ja halli-
taan.”16

Yhtä mieltä ollaan siitä, että laadukkaalla julkisel-
la tilalla on merkitystä - laadun määritelmästä on 
enemmän erimielisyyttä. 

16  Carmona ym. 2008, 41 (oma käännös)

Julkisen tilan laadun vaikutukset kau-
pungille

Julkisen tilan laatu ja muoto vaikuttaa nykykau-
punkiin monin tavoin. Näitä vaikutuksia voidaan 
eritellä mm. seuraavasti17

Laadukkaan julkisen tilan ...

... taloudelliset vaikutukset
• positiivinen vaikutus kiinteistöjen hintoihin, 

tilanteesta riippuen tutkimukset osoittavat 
5,8,15, tai jopa 34 prosentin vaikutusta 

• parantaa kaupankäynnin mahdollisuuksia 
- eräässä tutkimustapauksessa jopa 40 pro-
sentin kehitys

• lisää maan arvoa, sekä nostaa sijoitusten 
määrää alueelle

• kehittää alueellista taloutta
 
... terveydelliset vaikutukset
• viihtyisä julkinen tila voi kannustaa siellä 

liikkumiseen - liikunnalla on tunnetut posi-
tiiviset terveysvaikutukset

• tarjoaa tilan urheiluun ja pelailuun
• vähentää stressiä ja edistää mielenterveyttä 

sekä lapsilla että aikuisilla

... sosiaaliset vaikutukset
• kehittää lasten oppimista ja on esitetty vä-

hentävän poissaoloja koulusta
• kehittää sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja
• voi auttaa syrjäytymisen ja rikollisuuden vä-

hentämisessä
• tarjoaa paikan erilaisille tapahtumille ja 

edistää yhteisöllisyyttä naapurustossa 
• jalankulkija keskiössä suunniteltu julkinen 

tila vähentää auto-onnettomuuksia

... ympäristövaikutukset
• monipuolistaa kaupungin lajistoa ja eliöstöä
• voi kannustaa ihmisiä käyttämään kestäviä 

liikennemuotoja
• kehittää ilmanlaatua ja vähentää saasteita
• auttaa hallitsemaan hulevesiä

17  Tulokset on koonnut eri tutkimusten pohjalta Matthew 
Carmona, jonka luetteloa olen tässä tiivistänyt. kts. Carmona, Matthew. 
Public space : the management dimension / Matthew Carmona, Clau-
dio de Magalhães, Leo Hammond. London ; New York : Routledge, 
2008. s. 7
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Minkä muotoista on nykyinen, laadu-
kas julkinen tila

Mitkä siis ovat nykyiset ideologiat, jotka mää-
rittelevät, mitä on laadukas julkinen tila? Jacob-
sin18 mukaan hyvä katu mahdollistaa vapaan 
joutenolon ja kävelyn, tarjoaa suojaa tuulelta ja 
paahteelta, on helppo hahmottaa rakennusten 
tai muiden reunustensa väliseksi tilaksi, ja tar-
joaa toisaalta näkymän siihen, mitä rajojen ta-
kana on (esim näyteikkunat). Lisäksi kadulla on 
toiminnallisia tai muotoilullista rikkautta, joka 
tarjoaa virikkeitä katseelle. Rakennukset ovat 
toisiinsa jonkinlaisessa esteettisessä suhteessa - 
eivät samanlaisia mutteivät sattumanvaraisia 
muodoiltaan, ja katu on hyvin hoidettu ja mate-
riaaleiltaan ja toteutukseltaan laadukasta työtä. 
Tanskalainen, Suomessa hyvin tunnettu ja arvos-
tettu arkkitehti Jan Gehl19 puolestaan määrittelee 
julkisen tilan käyttötarkoitukset kolmeen, toisiaan 

18  Jacobs 1993

19  Gehl 2006

täydentävään kategoriaan, ja lähestyy kadun 
muotoilua niiden pohjalta. Ensimmäinen katego-
ria ovat välttämättömät toiminnot, kuten töihin 
meno ja postin jakelu, jotka toteutuvat julkisessa 
tilassa sen laadusta huolimatta. Toinen kategoria 
ovat vapaaehtoiset toiminnot, jotka tapahtuvat, 
jos olosuhteet ovat suotuisat - samalla välttämät-
tömät toiminnot hidastuvat, kun tilasta ei ole kiire 
pois. Kolmas kategoria ovat sosiaaliset toiminnot, 
kuten tuttujen ja tuntemattomien kanssa jutuste-
lu, jotka tapahtuvat, kun olosuhteet ovat entises-
tään paremmat. 

Arkisessa suunnittelutyössä laatu joudutaan sovit-
tamaan useisiin päällekkäisiin, osin ristiriitaisiin 
tavoitteisiin, sekä käytettävissä oleviin varoihin 
- ideaaleja on harvoin mahdollista noudattaa 
täydellisesti. Toisaalta arjen realiteetit suojelevat 
meitä ideologioiden täydelliseltä toteutumiselta 
- millainen olisi Pariisi, jos modernismin ykkös-
promoottorin, Le Corbusierin tavoitteet Pariisin 
keskustalle olisivat toteutuneet.

kuva 13 - Le Corbusierin kuuluisa visio Pariisin keskustalle, ”le Plan Voisin”
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Maankäyttö- ja rakennuslaki: 

Yleinen alue, katualue ja liikennealue
Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa asema-
kaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, 
virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi 
osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhtei-
sön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta.
Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun ka-
tualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä 
yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakentei-
neen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. 
(83 §)

Kadunpito
Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, ra-
kentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon 
sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ka-
tualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten joh-
tojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittami-
seksi.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. 
Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvis-
tä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
annetussa laissa (669/1978). Kunta voi antaa sille 
kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain mui-
den tehtäväksi. (84 §)

Kadun rakentaminen
Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunni-
telman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja ra-
kennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan 
mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 
Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti nouda-
tettava, mitä 62 §:ssä säädetään.

Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksel-
la. (85 §)

Puitteet ja tavoitteet yleisen 
alueen suunnittelussa tänään

Tässä työssä keskitytään tutkimaan taiteen in-
tegroimista julkiseen ulkotilaan. Tämä tila on 
useimmiten kaupunkien ja kuntien, mutta myös 
valtion omistuksessa olevaa, nk, yleistä aluet-
ta (vrt. yritysten ja yksityisten omistamat tontit 
rakennuksineen) Yleisillä alueilla tarkoitetaan 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”asema-
kaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, 
virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi 
osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhtei-
sön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta.” Näin 
ollen, mikäli taidetta sijoitetaan ko. alueille, on se 
yleisesti ottaen kunnan tai valtion tilaamaa tai-
detta. 

Taiteen tilaamisen, sekä taide-, ja muun suunnit-
teluprosessin yhteen sovittamista kuvaillaan tar-
kemmin kappaleessa 7. Tämän osion tavoitteena 
on antaa rakennus- ja suunnittelualaa tuntemat-
tomalle peruskäsitys siitä, mistä yleisten alueiden 
suunnittelussa on kyse - mistä kadun tai muun 
yleisen alueen suunnittelu saa alkunsa, kuka sitä 
tekee, ja miten prosessi etenee. Jotta taidehank-
keet yleistyisivät, tulisi taiteilijoiden ymmärtää 
suunnittelualan toimintaa, pystyäkseen omalta 
osaltaan sovittamaan oman ammattitaitonsa 
osaksi suunnitteluhanketta. Yleisten alueiden 
suunnitteluprosessin tuntemus auttaa myös hah-
mottamaan sitä, milloin taiteen integrointi suun-
nitteluhankkeeseen on perusteltua, ja milloin tai-
deyhteistyöhön ei ole niin mielekästä lähteä.  

3.3
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Muiden yleisten alueiden toteuttaminen
Kunnan toteutettavaksi kuuluva kunnan tarpei-
siin osoitettu muu yleinen alue kuin katualue on 
kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukai-
nen maankäyttö edellyttää toteuttamista, jollei 
toteuttamisen lykkääminen ole kunnan taloudel-
liset edellytykset huomioon ottaen perusteltua. 
Yleinen alue on suunniteltava ja toteutettava 
niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen 
ympäristöönsä. 

Yleisen alueen toteuttaminen käsittää alueen ra-
kentamisen tai kunnostamisen ja sen kunnossapi-
don asemakaavan mukaisen käytön edellyttämäl-
lä tavalla.

Kunnan tulee laatia yleisen alueen toteuttamisek-
si suunnitelma noudattaen soveltuvin osin, mitä 
85§:ssä säädetään kadun suunnittelemisesta, jos 
tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tar-
peen. (90 §)

Julkisen ulkotilan suunnittelussa korostuu mo-
nen eri tarpeen yhteensovittaminen. Kappaleissa 
3.1-3.2 on kuvattu yleisten alueiden muotoja, ja 
niiden mahdollistamia aktiviteetteja eri aikoina 
historiassa. Suunnittelu- ja toteutusprosessin tar-
koitus on mahdollistaa nämä toiminnot, eli se, 
mitä kussakin ajassa yleisten alueiden tarkoituk-
seksi on katsottu. Kuten aiemmin on kuvattu, tuo 
tarkoitus on eri aikoina vaihdellut. Esimerkiksi 
Suomessa, kuten monissa muissakin länsimaissa, 
vapauden ja nopeuden symboliksi noussut yksi-
tyisautoilu hallitsi useiden katualueiden suun-
nittelua modernististen aatesuuntien yhdistyessä 
nopeaan kaupungistumiseen 1900-luvun puoli-
välin jälkeen. Kadun oli tarkoitus mahdollistaa 
nopea liikkuminen paikasta toiseen, jolloin ka-
dun muut funktiot, kuten kaupunkilaisten yhdes-
säolon ja virkistyksen mahdollistaminen, jäivät 
taka-alalle, tai niille osoitettiin erillisiä, niille ni-
menomaan soveltuvia tiloja kuten urheilukenttiä 
ja leikkipuistoja, kuhunkin toimintoon erikois-
tuen. Aiemmassa kappaleessa on kuvattu, kuinka 
toisaalta paikalliset tavat, toisaalta aatteelliset ja 
poliittiset suuntaukset ohjaavat kadulle ja aukiolle 
nähtyjä käyttötarpeita, jotka puolestaan ohjaavat 
suunnittelua ja toteutusta mahdollistamaan ensi-
sijaisesti nämä tavoitteet. Seuraavassa kuvataan 
keskeisiä tavoitteita katutilan suunnittelulle nyky-
päivän suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. 

Katutilan toiminnot Suomessa 
2010-luvun alussa

Tänään kaduille tavoitteellisina toimintoina Suo-
messa voidaan nähdä, riippuen kadun asemasta 
kaupunkirakenteessa, mm. liikkuminen (sisältäen 
liikkumisen jalan, pyörällä, yksityisautolla, julki-
silla, sekä kiinteistöjen huoltoajon), liiketoimin-
ta, virkistys ja vapaa-ajan toiminnat sekä lasten 
mahdollisuudet leikkiä turvallisesti.20 Julkiset 
katutilat on pystyttävä huoltamaan ja pitämään 
kunnossa eri sääolosuhteissa, ja niiden on yllä-
pidettävä suuri määrä kunnallistekniikkaa usein 
katujen alla kulkevasta viemäröinnistä ja muista 
kunnallisteknisistä verkostoista valaistukseen. Ti-
loihin on sovitettava myös ympäristön käyttöön 

20  Junttila 2011

Tämän osion tavoitteena on 
antaa rakennus- ja suunnit-
telualaa tuntemattomalle      
peruskäsitys siitä, mistä 
yleisten alueiden suunnitte-
lussa on kyse
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liittyvä viestintä liikenteen ohjauksesta ja muusta 
julkisesta kyltityksestä kaupalliseen viestintään. 
On myös hyvä muistaa että kaikkea suunnittelua 
ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
”Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun ka-
tualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä 
yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakentei-
neen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu.21 
Tämä tarkoittaa, että katualueen suunnittelussa 
suunnitellaan ja mahdollistetaan muutakin kuin 
kadulla liikkuvien ihmisten toimintaa ja viihty-
mistä - kaupungin toiminnassa pitävät verkostot 
sijoittuvat usein juuri katujen alle, ja ne on otetta-
va huomioon mm. istutusten sijoittelussa. 

Se millaisilla materiaali- ja muotovalinnoilla ka-
dun käyttäjien tarpeet mahdollistetaan, vaikuttaa 
suoraan siihen, kuinka katutilassa viihdytään, 
ja millaiseen toimintaan se käyttäjiä ohjaa tai 
rohkaisee, välttämättömien toimintojen lisäksi. 
Kuten Gehl kuvaa, välttämättömät toiminnot 
kuten töissä tai kaupassa käynti toteutuvat julki-
sessa tilassa sen laadusta riippumatta, kun taas 
vapaaehtoinen oleskelu tiloissa tapahtuu vasta, 
kun olosuhteet ovat siihen suotuisat. Valaistuk-
sella, kalustuksella, sekä rakenteiden muodoilla ja 
pinnoitteilla on mahdollista ohjata tilan käyttäjiä 
kohti toivottuja toimintoja, ja ylläpitää monenlai-
sille käyttäjäryhmille soveltuvaa, viihtyisää kau-
punkitilaa. Viime vuosikymmeninä, ja varsinkin 
aivan viime vuosina useiden suomalaisten kau-
punkikeskustojen katujen tavoitteeksi on noussut 
kaupunkilaisten ja matkailijoiden oleskelun mah-
dollistaminen. Kävelykatuja on suunniteltu, tai 
suunnitellaan parhaillaan useissa kaupungeissa 
nimenomaan keskeisillä paikoilla, joilla ihmisten 
halutaan viipyvän ja viihtyvän, sekä käyttävän 
kaupungin palveluita.

Riittävä laatu

Suomessa kunta ja valtio ylläpitävät muutakin 
infrastruktuuria kuin katuverkostoa ja kaupunki-
tilaa. Niihin ohjattavissa olevat resurssit ovat ra-
jalliset, ja poliittisella päätöksenteolla priorisoita-
vissa myös muuhun käyttöön, kuten koulutuksen 
ja sosiaalihuollon järjestämiseen, tai muihin kun-
21  Maakäyttö- ja rakennuslaki, luku 12, 83 §

nan palveluihin. Katutiloja, ja muita yleisiä tilo-
ja rakentaessa on siis kysyttävä, mikä on alueen 
tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden sopiva laatutaso. 
Kyse on aina valinnoista, siitä, mihin rahaa ha-
lutaan käyttää, mitä sillä saavutetaan, ja kuinka 
saavutukset todistetaan. Katutilan laatu perustuu 
ennen kaikkea tilan keskeisyyteen, ja sitä kautta 
määriteltävään katuluokkaan, mutta lopulta luo-
kitukseenkin perustuva laatu on aina arvokysy-
mys ja valinta. Taiteen asema katutilan rakenta-
misessa on sekin arvokysymys, jonka taloudellisia 
vaikutuksia on hankala mitata. Siten vaikkapa 
kysymys, meneekö taide katutilassa hukkaan, vai 
maksaako se itsensä kunnalle takaisin tuottaes-
saan viihtyvyyden lisäämisen kautta lisätuloja ka-
tutilassa toimivien yritysten myynnin kasvun, tai 
turismin lisääntymisen kautta, on ennen kaikkea 
poliittinen, eikä siihen ole yksiselitteistä vastaus-
ta. Jonkinlaisena yleisesti hyväksyttynä keskitie-
nä voisi todeta, että yleisten tilojen toteutuksen 
laatu on oltava sitä korkeampaa, mitä merkittä-
vämmässä roolissa alue on, siis mitä useamman 
kaupunkilaisen ja matkailijan käytössä, ja mitä 
isommassa roolissa kaupungin identiteetin ja 
kulttuuristen merkitysten verkostossa. Tärkeiden 
alueiden laatua voidaan entisestään nostaa lisää-
mällä niihin taiteellista suunnittelua, mutta mikä-
li rahaa ei ole tarpeeksi riittävän laadun toteutta-
miseksi edes ilman estetiikan asiantuntemusta, ei 
merkittäviä summia ole luontevaa ohjata kadun 
estetiikkaan peruskäytettävyyden kustannuksella. 

Tässä työssä myöhemmin esittämäni, ilman 
teostavoitteita toteutuva taideyhteistyö on yksi 
esitys tavasta, jolla taiteen ammattilaisen näke-
mys katutilan estetiikasta ei toteutuisi erillisenä 
teoshankintana, vaan olisi sovitettavissa osaksi 
katusuunnittelun tavanomaista prosessia, ja siten 
toteutettavissa nykyistä kohtuullisemmin kustan-
nuksin. Toisinaan taas maamerkin muodostava, 
itsenäinen teos on paikallaan kohtaamispaikkana 
tai tilaa identifioivana symbolina. Taiteella tai 
ilman, joka ikisen suomalaisen kadun ei tarvitse 
olla parasta mahdollista laatua. Resurssit ovat 
aina rajalliset, ja sovitettava siihen, mitä ja kuinka 
laajalle joukolle laatuun panostamisella saavute-
taan - joskus riittävän hyvä on riittävän hyvä.
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Kävely-ympäristössä viihtyisyyden 
merkitys korostuu

Viihtyisän kaupunkitilan merkitys korostuu eten-
kin keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kävely-ympä-
ristöissä. Kävellen ihmiset liikkuvat hitaimmin, 
ja huomaavat välttämättä autoilijoita paremmin 
ympäristön yksityiskohdat. Liikkuminen on myös 
vapaampaa, ja sisältää enemmän erilaisia toimin-
toja (kävely, näyteikkunoiden katselu, ostosten 
teko, penkeillä istuskelu, ympäristön tarkkailu, 
ruokailu) kuin autoiluun tarkoitetussa ympäris-
tössä.22 Monien vanhojen kaupunkien  matkai-
lullinen vetovoima perustuukin juuri kaupunki-
tiloihin, joissa laadukas ympäristö mahdollistaa 
miellyttävän tilan vapaamuotoiseen kävelyyn 
ja oleskeluun. Näihin kaupunkeihin mennään 
nauttimaan ympäristöstä - ja kuluttamaan tar-
jolla olevia palveluita. Viihtyisillä ympäristöillä 
kilpaillaan asukkaista ja matkustajista, ja pyritään 
luomaan kaupungille mieleenpainuvaa kaupun-

22  Junttila 2011

kimiljöötä, sekä siihen liittyviä mielikuvia. Ka-
dunkalusteiden yksilöllinen muotoilu sekä taiteen 
käyttö ovat keinoja, joilla kokonaisvaltaisesti huo-
lellisesti suunniteltua ja toteutettua ympäristöä 
voidaan viimeistellen viedä seuraavalle tasolle. 
Tällöin syntyy omaleimaista, tamperelaiseksi 
tai porvoolaiseksi tunnistettavaa, mieleen jäävää 
kaupunkitilaa.

Laatua läpi rakenteen

Kun puhutaan laadusta katusuunnittelussa, voi-
daan esteettisen laadun rinnalla puhua teknisestä 
ja toiminnallisesta laadusta. Teknistä laatua on 
rakenteiden kestävyys, toiminnallista puolestaan 
niiden soveltuvuus tilan jakaville käyttäjäryh-
mille, kuten jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ma-
teriaalien ja rakenteiden muodot ennen kaikkea 
toteuttavat näitä laatutavoitteita, mutta myös 
ilmentävät niitä käyttäjille - esimerkiksi laaduk-
kaaksi koettu luonnonkivi materiaalina voi olla 
keino viestiä käyttäjille alueen keskeisyydestä ja 
sen arvostuksesta. 
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Katusuunnitteluhankkeen kulku 
kaavoituksesta toteutukseen

Kuinka tavallinen katusuunnitteluhanke sitten 
etenee? Kadut ovat osa kaupungin rakennetta, 
ja niistä säädetään laeissa osana muuta maan-
käytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelulla 
pyritään siihen, että erilaiset tavat käyttää maata 
- kuten metsätalous, maanviljelys, asuminen, tai 
teollisuus - sijoittuisivat toisiinsa nähden luon-
tevalla tavalla. Maankäytön suunnittelua ohjaa 
Suomessa ylimmällä tasolla ympäristöministeriö, 
joka laatii valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, jotka valtioneuvosto hyväksyy. Näissä melko 
yleispiirteisissä linjauksissa määritellään suunnit-
telun tavoitteita niiltä osin, kun ne koskevat koko 
valtiota, tai kansainvälisiä yhteyksiä. Maakunnat, 
kuten Pirkanmaa, ovat velvoitettuja edistämään 
alueidensa suunnittelussa noita tavoitteita, ja 
kunnat puolestaan velvoitettuja seuraamaan 
omassa suunnittelussaan yhteisesti maakunnassa 
sovittuja linjauksia. Kunnat ohjaavat maankäyt-
töään seuraavaksi maakuntakaavaan pohjaavilla 
yleiskaavoilla koskettaen esimerkiksi keskustaa, 
tai jotakin muuta kokonaisuutena hahmotettavaa 
aluetta. Tämän tarkemmin suunnittelua ohja-
taan asemakaavoilla, jotka voivat käsittää alueen 
yhdestä tontista koko kortteliin, tai uusien aluei-
den kohdalla kokonaisiin naapurustoihin. Katu-
jen ja yleisten alueiden tarkempi suunnittelu no-
jaa tämän jälkeen noihin asemakaavoihin, joiden 
laatimisessa katusuunnittelua tekevät tahot ovat 
usein jo mukana, jatkaen tarkempaa suunnittelua 
ja toteutusta asemakaavassa tehtyjen linjausten 
pohjalta. Tässä kappaleessa kuvataan näitä kuta-
kin vaihetta erikseen.

Kaavoitusjärjestelmä lyhyesti

Maakunnat johtavat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet maankäyttöä ohjaavaksi maa-
kuntakaavaksi, jolla valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden lisäksi pyritään ohjaamaan 
maakunnan maankäyttöä sen kuntien omia ta-
voitteita edistävällä tavalla. Maakuntakaavassa 
muotoillaan maakunnassa sijaitsevien kuntien 
väliset yhteydet, sekä kuntien maankäyttöä kos-

3.4

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMA
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kevat yleispiirteiset linjaukset, kuten palvelu- tai 
liikenneverkko, joiden on tarkoitus pelata yhteen 
ja palvella maakunnan asukkaita kuntarajojen 
yli. Maakuntakaavalla pyritään takaamaan, että 
asuin- ja työpaikka-alueet sijoittuvat toisiinsa 
nähden luontevasti (esimerkiksi samoja liiken-
ne- ja palveluverkkoja hyödyntäen), että elin-
keinoelämän toimintaedellytykset ovat hyvät, ja 
palvelut maakunnan asukkaiden saavutettavissa. 
Maakuntakaavaa laaditaan kuntien yhteistyönä, 
ja siinä voidaan tehdä periaatteellinen päätös 
vaikkapa siitä, nojaako kunnan kehitys lähivuo-
sikymmeninä raideliikenteen, vai yksityisautoilun 
varaan, mihin muodostuu liikenteen kehittämi-
sen myötä keskuksia, joissa asuminen ja työpaikat 
tiivistyvät, tai hajautetaanko toimintoja laajem-
malle alueelle. Konkreettisesti maakuntakaava 
-niminen dokumentti on kartta, johon on piirret-
ty alueiden käyttöä ohjaavia rajauksia ja merkin-
töjä. Kartta on laajuutensa vuoksi yleispiirteinen 
ja linjaa ensisijaisesti keskittymiskohteista, kuten 
yhteyksien toimivuuden varmistamisesta tiettyjen 
alueiden välillä. Kaavakartta on sitova laillinen 
dokumentti, jonka tavoitteita selitetään ja tarken-
netaan liitteenä olevalla selostuksella, sekä usein 
laajoilla taustaselvityksillä. Kuitenkin tuotetusta 
laajasta aineistosta ainoastaan kaavakartta on 
tarkemman tason suunnittelua velvoittava. 

Kunnat suunnittelevat omaa maankäyttöään 
yleiskaavoilla, joissa yhdistyvät maakuntakaavas-
sa linjatut tavoitteet kunnan omiin tavoitteisiin. 
Yleiskaavassa luonnehditaan valitun alueen käyt-
töä edelleen yleispiirteisesti, kuitenkin tarkemmin 
kuin maakuntakaavassa. Yleiskaavoja voidaan 
laatia myös kunnan osille, vaikkapa keskustalle, 
tai jollekin muulle merkittävälle osa-alueelle, jol-
loin kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleis-
kaava voi olla myös strateginen, jolloin siinä 
korostuu pyrkimys kuvata ei vain maankäytön 
yleispiirteitä, vaan myös sen painopisteitä ja stra-
tegisia tavoitteita - millaisena kunta näkee tule-
vaisuutensa, ja kuinka nuo tavoitteet määrittävät 
maankäytön suunnittelua. Linjauksia voivat olla 
vaikkapa kävelykeskustan toteutus ja kivijalka-
kauppojen toimintamahdollisuuksien tukeminen, 
kuten on tehty Tampereen keskustan strategisessa 
osayleiskaavassa.23

23  http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoi-
tus/yleiskaavoitus/keskustanstrateginenosayleiskaava.html

Asemakaavoitus on niinikään kuntien tehtävä, ja 
siinä alueita otetaan suunnitteluun pienempinä 
osina tietyn järjestelmän mukaisesti24. Suunnitel-
tava alue voi olla vaikkapa yksi tontti, tai muu-
tamien tonttien muodostama korttelialue. Idea-
na on, että maanomistajien alueilleen ideoimaa 
maankäyttöä ohjataan kunnan yleisten tavoittei-
den suuntaan, ja asemakaavassa määrätään, mitä 
kullekin tontille tarkalleen ottaen saa rakentaa, 
jotta se tukee yleisiä tavoitteita, ja soveltuu ympä-
ristöönsä. Käytännössä kysymys on aina kunnan 
ja maanomistajan tavoitteiden yhteensovittami-
sesta. Kaavoituksella voidaan nimittäin ohjata, 
mutta ei pakottaa rakentamista. On siis turhaa 
kaavoittaa aluetta sellaiseksi, ettei se mitenkään 
edistä maanomistajan tavoitteita, tai vastaa kau-
punkilaisten tarpeita. Tuolloin kaava on kyllä voi-
massa, mutta käytännössä suunniteltu kehitys ei 
toteudu. Toisaalta, kaavan mukainen rakentami-
nenkaan ei takaa rakennukselle tavoiteltua käyt-
töä. Esimerkiksi: Moni toivoo, että rakennusten 
katutasossa olisi kadulla kulkevia ihmisiä palvele-
vaa toimintaa, kuten kahviloita ja liiketiloja. Uu-
delle asuinalueelle voidaan tähän tähdäten ase-
makaavassa määrätä, että rakennusten kadulle 
avautuvissa tiloissa on oltava liiketoimintaa. Kui-
tenkin voi käydä niin, etteivät alueella liikkuvat 
ihmiset riitä ylläpitämään näitä liiketoimintoja 
- kauppa ei käy. Liiketiloista maksettavaa vuok-
raa ei tällöin saada katetuksi liiketoiminnasta 
saatavissa olevilla tuloilla, jolloin yrittäjän ei ole 
mielekästä vuokrata kyseessä olevaa tilaa. Tällöin 
tila jää tyhjäksi, tai muuten vajaakäytölle, joka 
ei luonnollisesti ole rakennuksen omistajan kan-
nalta toivottavaa - eikä se myöskään ole omiaan 
elävöittämään katutilaa, joka kuitenkin on saat-
tanut olla ko. kaavamääräyksen perusteena.  Uu-
della asuinalueella saattaa mennä vuosia, ennen 
kuin rakennuksia on mahdollista käyttää suun-
nittelulla tavalla. Toisaalta tämä on hyväksyttävä 
osana yhdyskuntarakenteen muutosten hitautta, 
kaupunkisuunnittelua ei ainakaan toistaiseksi ole 
24    Vasemmalla sivulla on esitetty pelkistetty kaavio Ase-
makaavahankkeen vaiheista. Korostetuissa vaiheissa suunnitelmasta 
kysytään näkemyksiä sellaisilta kansalaisilta ja asiantuntijatahoilta, joi-
ta suunnitelma koskee, ja suunnitelmaa muokataan mahdollisuuksien 
mukaan seuraavaan vaiheeseen siiden pohjalta.  Kaavion pohjana on 
Tampereen kaupungin syksyllä 2014 nähtävillä olleiden asemakaavojen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käytetty kaavio asemakaava-
hankkeen vaiheista. KTS. esim: http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteis-
tot/kaavoitus/asemakaavoitus/vireillaolevatkaavat.html 
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mahdollista tehdä täysin liike-elämän rytmissä. 
Yleisesti ottaen kaavoituksessa on aina otettava 
huomioon alueella odotettavissa olevat muutok-
set ja toiminnot, ja tehtävä ratkaisut siten, että 
niillä on realistisia toteutumisen mahdollisuuk-
sia. Kaavoitus on siis mitä suurimmassa määrin 
yhteistyötä, jossa ohjataan maankäyttöä kohti 

kunnan (lähtökohtaisesti demokraattisella, poliit-
tisella päätöksenteolla valittuja) tavoitteita, ottaen 
huomioon maankäytön soveltava osapuoli - ihmi-
set ja yritykset, jotka suunniteltua käyttöä käytän-
nössä toteuttavat.

kuva 14 - Osa Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan kaavakartasta, 
sekä joidenkin merkintöjen selitykset. Kulloinkin ajankohtaiset kaavat ovat  
Suomessa julkisesti nähtävillä kuntien virastoissa sekä niiden nettisivuilla. 
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Liikenne- ja katusuunnitelmat tarken-
tavat ja tukevat kaavojen linjauksia 

Liikenteen sujumista suunnitellaan osana kaikkia 
suunnittelun vaiheita, käynnissä olevaa kaavata-
soa vastaavalla tarkkuudella. Liikennesuunnit-
telu tarkoittaa liikennevirtojen organisointia ja 
liikenteen sujumisen varmistamista katujen ja 
niiden muodostaman verkoston yleispiirteisellä 
suunnittelulla. Katusuunnitelma puolestaan ku-
vaa yksittäisten katujen fyysisen rakentamisen pe-
riaatteet, joita tarkempi suunnittelu (tarkempaa 
suunnittelua kutsutaan rakennussuunnitteluksi) 
tämän jälkeen tarkentaa toteutusta varten. Kadut 
suunnitellaan suhteessa sitä ympäröivään maan-
käyttöön, ja siten asuinalueen halki kulkeva katu 
on luonteeltaan ja tavoitteiltaan erilainen, kuin 
kaupallista keskustaa yhdistävä kävelykatu. Kaa-
vaan voidaan merkitä monia kadun toteutusta 
koskevia periaatteita, kuten istutuksia, joukkolii-
kennettä, tai tonttiliittymiä koskevia määräyksiä, 
joten katualueita sisältävissä asemakaavoissa on 
tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä katusuun-
nittelua toteuttavien tahojen ja kaavoittajan kes-
ken, jotta suunnitelmat ovat keskenään linjassa. 
Asemakaavoituksessa tehdään yhteistyötä myös 
sellaisten laitosten ja yritysten kanssa, joiden yl-

läpitämät verkostot kuten sähkö-, kaukolämpö-, 
vesi-, ja viemäriverkostot sijoittuvat katuraken-
teiden alle. Yhteistyöllä varmistetaan verkostojen 
tarpeiden huomioonottaminen kaavassa sekä ka-
tusuunnitemassa. 

Katusuunnitelma ja sitä tarkentava ra-
kennussuunnitelma

Katusuunnitelma tarkentaa asemakaavan lin-
jauksia katujen ja yleisten alueiden osalta. Ka-
tusuunnitelma on asemakaavakartan tavoin ju-
ridinen, muuta suunnittelua ja toteutusta sitova 
dokumentti, jonka sisällöstä on säädetty laissa. 
Katusuunnitelma sisältää vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin25:

• mihin katualueen eri osia käytetään (esim. 
jalankulku, oleskelu, pyöräily)

• kuinka katu suhtautuu ympäristöönsä ja 
kuinka kadun toteutus vaikuttaa alueen ym-
päristökuvaan 

• onko kadulla pysäköintiä tai hidasteita, ja 
kuinka liikenne on järjestynyt kadulla 

• kuinka katu kuivatetaan, ja mihin (esimer-
kiksi viemäriin tai istutuksien kasteluun) sille 
satava sadevesi ohjautuu

• kuinka katualueen pinnat on päällystetty
• mihin sijoittuvat kadun pysyvät rakenteet 

(kuten portaat, kaiteet, istutukset, kalusteet, 
laitteistot tai taide)

• valaistus

Kyseessä on periaatteellisten ratkaisujen vai-
he. Esimerkiksi kiveyksien osalta voidaan vali-
ta, käytetäänkö luonnonkiviä vai betonikiveä, 
mutta kiven kokoa tai mallia ei vielä määritellä. 
Lisäksi kerrotaan kustannusarvion avulla, mitä 
suunnitelman toteutus maksaa, ja kuinka kal-
lis se on suhteessa muihin vastaaviin kohteisiin. 
Tässä vaiheessa kustannusten määrään on vielä 
mahdollista vaikuttaa tehtävillä valinnoilla - mitä 

25  Suluissa olevat oman merkintäni pyrkivät esimerkein se-
littämään tähän avaamaani maankäyttö- ja rakennusasetuksen luvun 9, 
§ 41 listausta katusuunnitelman vaadittavasta sisällöstä.

Kaavoitus on yhteistyötä, 
jossa ohjataan maankäyt-
töä kohti kunnan (lähtökoh-
taisesti demokraattisella, 
poliittisella päätöksenteolla 
valittuja) tavoitteita.
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pidemmälle hankkeessa edetään, sitä enemmän 
siirrytään ratkaisujen toteutusvaiheeseen, jossa 
pääosa hankkeen kustannuksista syntyy, materi-
aalien hankinnan ja rakenteiden toteuttamisen 
kautta. Katusuunnitelman laatimisen vaiheet ja 
osa-alueet koskevat myös aukioita, toreja ja muita 
vastaavia alueita. Suunnittelun kentällä hyödyn-
netään katusuunnitelmien lisäksi monenlaisia 
kaavasuunnittelun yhteydessä laadittavia yleis-
suunnitelmia, joissa linjataan vastaavista asioista, 
toisinaan katusuunnitelmia laajemmassa mitta-
kaavassa huomioiden myös kunnallistekniikka, 
sekä vihersuunnittelu. Käytännöt vaihtelevat 
kunnittain.

Kun katusuunnitelma on valmis, se asetetaan jul-
kisesti nähtäville yleensä kunnan asianomaiseen 
virastoon sekä kunnan nettisivuille. Tämän jäl-
keen sitä tarvittaessa täydennetään mahdollisesti 
esiin nousseiden muutostarpeiden kautta, ja sen 
jälkeen suunnitelma hyväksytään virallisesti tar-
kemman suunnittelun pohjaksi. Rakennussuun-

tekemään.26 Näiden dokumenttien pohjalta kun-
ta lähtee toteuttamaan suunnitelmia, eli raken-
tamaan aluetta, joko omajohtoisella tuotannolla 
(kunnan omat työntekijät toteuttavat rakentami-
sen) tai kilpailutuksen kautta tapahtuvalla urak-
kamenettelyllä, jolloin kunnalle jää ulkopuolisen 
yrityksen toteuttaman rakentamisen valvonta. 

Toteutusvaiheesta syntyy suuri osa hankkeen 
kustannuksista - toteutus maksaa siis enemmän 
kuin suunnittelu. Kuitenkaan toteutusvaiheessa 
kustannuksiin ei ole enää juurikaan mahdollista 
vaikuttaa, sillä toteutusta sitovat sitä ennen val-
mistellut dokumentit toteutuksen tavasta.27 Jotta 
rajalliset resurssit tulisi käytettyä mielekkäällä 
tavalla, on kustannusten suunnittelu osa suunnit-
teluvaihetta. Suunnitteluvaiheessa määritellään 
materiaali- ja muut valinnat sen mukaan, millais-
ta laatutasoa tavoitellaan, joka puolestaan kyt-
keytyy kysymyksiin alueen keskeisyydestä - sekä 
luonnollisesti kysymyksiin kunnan taloudesta, ja 
poliittisiin päätöksiin resurssien ohjaamisesta.

Kunnossapito ja hoito jatkuu kunnes 
on tarve muuttaa katua

Kunnossapidolla viitataan rikkoontuneiden ka-
dunosien korjaamiseen, hoidolla puolestaan tar-
koitetaan puhtaanapidon, kasvillisuuden hoidon, 
sekä lumeen ja hiekoitukseen liittyviä toimenpi-
teitä. Näiden tarkoitus on pitää katu käyttökun-
nossa eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Ka-
dun hoito ja kunnossapito koostuvat seuraavista 
osa-alueista: 28

26 Katu 2002, Kadunrakennuksen tekniset ohjeet. 2003

27  Katu 2002, Kadunrakennuksen tekniset ohjeet. 2003

28  luettelo on lyhennelmä Katu2002:n kappaleesta 2.7, Ka-
dun ylläpito

Suunnitteluvaiheessa määri-
tellään materiaali- ja muut 
valinnat sen mukaan, mil-
laista laatutasoa tavoitellaan, 
joka puolestaan kytkeytyy 
kysymyksiin alueen keskei-
syydestä

Toteutusvaiheesta syntyy 
suuri osa hankkeen kustan-
nuksista - toteutus maksaa 
siis enemmän kuin suunnit-
telu.

nitelma tarkentaa katusuunnitelmaa sen hyväksy-
misen jälkeen, ja toteutus tapahtuu myöhemmin 
teknisten suunnitelmien pohjalta. Tässä vaihees-
sa määritellään, kuinka kadun rakennekerrokset 
toteutetaan, mitä materiaaleja tarkalleen ottaen 
käytetään, paljonko mitäkin materiaalia tarvi-
taan ja paljonko ne toteutuksineen maksavat. 
Nämä tiedot esitetään asemapiirustuksen, ja pi-
tuus- ja poikkileikkausten avulla, sekä tarvittavilla 
tarkentavilla piirustuksilla ja kirjallisilla liitteillä, 
joissa määritellään tarkasti kaikkien rakenteiden 
toteutustapa, materiaalit ja sijainnit. Tarkoitus on 
antaa selvä kuva siitä, mitä konkreettisesti tullaan 
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Talvihoito - eniten käytetyistä ja siten kiireelli-
simmistä pääkaduista alemman hoitoluokan ka-
tuihin edeten:  
• lumen auraus - jottei kadulle satanut lumi 

estä kadun käyttöä
• sohjon poisto - ettei se ehdi jäätyä ja esim 

tukkia viemärinkansia
• kaikesta huolimatta jäätyneiden sadevesikai-

vojen ym. rakenteiden sulatus
• polanteen poisto - eli kadun pinnalle kerty-

vien jääkerrosten tasaus
• hiekoitus, sekä keväisin hiekoitushiekan pois-

to

• lumen lähisiirto tai kuormaus ja kuljetus - et-
teivät kadun varsille auratut lumikasat joko: 
• estä tonteille ajoa
• kavenna jalkakäytäviä kohtuuttomasti
• korkeutensa vuoksi peitä näkyvyyttä 

esim. risteyksissä ja siten vaaranna lii-
kenneturvallisuutta, tai

• haittaa kadun kunnossapitoa kuten 
vahingoittuneiden liikennemerkkien ja 
rakenteiden korjausta

Puhtaanapitoon puolestaan kuuluu katujen ja sen 
kalusteiden ja liikennemerkkien puhdistus sekä 
graffitien poisto kadun kalusteista ja liikennemer-
keistä, sekä roskakorien tyhjennyksen ja roskien 
keräyksen kadulta. Kadun valaistusta ylläpide-
tään kustantamalla siihen tarvittava energia, sekä 
huoltamalla laitteistoa. Katujen kasvillisuutta 
hoidetaan ja kunnostetaan, sekä varmistetaan, 
etteivät ne estä liikenteen tai liikennemerkkien 
näkyvyyttä. 

Kunnossapito koostuu liikennemerkkien, kalus-
teiden ja laitteiden huollon lisäksi itse katupinnan 
kunnossapidosta, johon kuuluvat päällystevauri-
oiden korjaus, urautuneiden tai muuten kulunei-
den pinnoitteiden korjaukset tai tarvittaessa uusi-
minen, sekä mm. kuluneiden ajoratamerkintöjen 
korjaukset.29 

Kunnossapito määräytyy kaduilla kunnossapi-
toluokan mukaan, jolloin kaupunkirakenteen 
tärkeimmät kadut tulevat vähemmän keskeisiä 
väyliä aiemmin, ja ne esimerkiksi aurataan en-
sin lumesta. Kun uusitaan vioittunutta kalustoa, 
noudatetaan suunnitelmiin kuuluneen määrä-
luettelon mukaisia kalusteita, jotka vastaavat 
alkuperäisiä. Vastaavuutta noudatetaan sitä tiu-
kemmin, mitä keskeisemmästä alueesta on kyse, 
eli näin kadun keskeisyys vaikuttaa paitsi suunnit-
teluun, myös ylläpitoon.

Lain mukaan edellä luetellut ylläpidolliset tehtä-
vät kuuluvat kadun rakentamisen tavoin kunnan 
vastuulle. Kunnossapito ja hoito aiheuttavat kus-
tannuksia, joihin on osaltaan mahdollista vaikut-
taa suunnitteluratkaisuilla. Esimerkiksi  kadun 
kalustus voidaan ryhmitellä siten, että kadun 
koneellinen auraus on mahdollista niiden välistä, 
joka vähentää käsityönä tehtävän, huomattavasti 
kalliimman lumenpoiston tarvetta. Tällaisten rat-
kaisujen suunnittelu ja vertailu kuuluu katusuun-
nittelijoiden työhön.

29 Katu 2002, Kadunrakennuksen tekniset ohjeet. 2003
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Ketkä suunnittelevat ja toteutta-
vat julkiset tilat?

Edellä on kuvattu, kuinka suunnittelu on moni-
vaiheista eri näkökulmien yhteen sovittamista. 
Useita näistä näkökulmista edustavat eri osa-alu-
eisiin erikoistuneet ammattilaiset, joiden yhteis-
työnä suunnittelu tapahtuu. Tässä kappaleessa 
kuvataan lyhyesti, millaisia ovat nykyisiä katuja 
ja aukioita laativien ammattilaisten työnkuvat, ja 
kuinka yhteistyö toimii suunnittelijoiden välillä. 

Kaavoitusarkkitehdit, nuori ammatti-
kunta

Useimmat kaavoittajat ovat koulutukseltaan ark-
kitehteja. Kuitenkin kaavoitus alettiin nähdä lei-
mallisesti arkkitehdin tehtävänä Suomessa vasta 
melko hiljattain. Kaavoitusta tekivät aluksi sekä 
insinöörit, arkkitehdit, että maanmittarit, kiistel-
leen siitä, kenelle vastuu kuuluu. Vasta vuonna 
1936 perustettiin ensimmäinen asemakaavaopin 
opettajan virka, eli reilut 70 vuotta sen jälkeen, 
kun arkkitehtikoulutus aloitettiin Suomessa. 
Tähän asti arkkitehdit nähtiin Suomessa raken-
nussuunnittelijoina - työ, jonka rinnalla osa teki 
kaupunkisuunnittelua. Uimonen tulkitsee kau-
punkisuunnittelun eriytymisen Suomessa omaksi 
ammatikseen tapahtuneen vasta maailmansotien 
jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä, jolloin 
kaupunkisuunnittelulle oli tarvetta.30 Suomalais-
ten kaupunkien historia on nuori - niin myös suo-
malaisen kaupunkisuunnittelun.

30  Uimonen 2010, 73

Katusuunnitelma monialaisena yhteis-
työnä

Kaavoituksessa tehdyt ratkaisut tarkentuvat katu-
jen, puistojen ja aukioiden suunnittelussa. Koska 
julkisen tilan suunnittelu edellyttää niin monen-
laisia osaamisen alueita  kasvillisuudesta valais-
tukseen ja kunnallistekniikkaan, ei sen suunnit-
telu kunnissa kuulu yleensä ainoastaan yhdelle 
hallinnonalalle, vaan jakautuu eri osa-alueista 
huolehtiville tahoille. Nämä taas kaupungin 
koosta riippuen toimivat joko omien lautakun-
tiensa alaisuudessa, melko itsenäisinä virastoina 
tai laitoksina, tai pienemmissä kunnissa yhden 
teknisen lautakunnan alla toimivina yksikköinä. 
2000-luvulla syntynyt tilaaja-tuottaja-malli on 
lisännyt kunnan mahdollisuuksia tilata suunnit-
telua ulkopuolisilta toimijoilta kuten yksityisiltä 
suunnittelu- ja konsulttitoimistoilta.31 

Suunnittelu tapahtuu - niin kaupungin sisällä 
kuin konsulttitoimistossakin - monialaisessa yh-
teistyössä, jossa erilaiset osa-alueet sovitetaan toi-
siinsa eri ammattilaisten erityisosaamisen avulla. 
Kaistojen leveyksistä ja muista toiminnallisista 
vaatimuksista vastaavat katusuunnitteluun eri-
koistuneet insinöörit, ja kadun ilmeestä, kalustuk-
sesta, istutuksesta ja materiaalivalinnoista vastaa 
maisemasuunnittelija (koulutukseltaan usein joko 
maisema-arkkitehti, miljöösuunnittelija (AMK), 
tai hortonomi (AMK)). Hankkeen merkittävyy-

31  Uimonen 2010, 242, 332

3.5
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den ja laajuuden mukaan käytetään erikoissuun-
nittelijoita kuten valaistussuunnittelijoita. Tässä 
kokonaisuudessa konsulttitoimistot ovat ikään 
kuin kunnan jatke, suunnitellen alueita eri puo-
lilla maata kuntien tarpeiden mukaan. Toisinaan 
on kyse yksittäisestä suunnittelun tarpeesta, kun 
esimerkiksi pienen kunnan käytettävissä oleva 
erityisosaaminen ei riitä laajan alueen monipuoli-
seen suunnitteluun, tai työhön halutaan ulkopuo-

Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti konsultin
käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asia-
kirjat kuten kartat, piirustukset ja muut tilaajan hallussa 
olevat perustiedot. Samoin tilaaja luovuttaa konsultille 
korvauksetta sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja 
kohteen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita konsultti 
tarvitsee lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttä-
miseksi, muun muassa työturvallisuutta koskevien sään-
nösten ja määräysten huomioonottamiseksi.

sekä:  

Tilaaja hoitaa toimeksiantoon liittyvät säädösten ja vi-
ranomaismääräysten edellyttämät tehtävät, virallisen 
yhteydenpidon ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja 
maanomistajiin sekä hankkii tarvittavat luvat. Konsultti 
on velvollinen suorittamaan edellä mainituista tehtävistä 
ne, joista on sovittu. Tilaajalle kuuluu hankkeen kokonai-
suuden asianmukainen johtaminen tai sen järjestäminen.

Konsultin asemasta todetaan puolestaan mm. 
seuraavaa: 

Konsultin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä 
sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää 
teknistä tapaa noudattaen sekä ottaen huomioon yhteises-
ti asetetut tavoitteet. Konsultin on pysyttävä sekä talou-
dellisesti että muutoinkin riippumattomana hankkijoista, 
valmistajista, urakoitsijoista sekä muista tekijöistä, jotka 
voivat vaikuttaa häiritsevästi hänen objektiivisuuteensa. 
Tehtävän koskiessa konsultin omaa, tilaajan tai jonkun 
kolmannen etua siten, että asian käsittelyn objektiivisuus 
saattaa siitä kärsiä, konsultti on velvollinen ilmoittamaan 
tästä tilaajalle.

ja

Konsultin tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen 
käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa.32

Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi ostaa 
viimeisimmän version KSE- sopimusehdoista esi-
merkiksi Rakennustietosäätiön verkkokaupasta. 
Dokumentti tarjoaa tiiviin ja olennaisen näkökul-
man konsultin ja kunnan väliseen yhteistyöhön.33 

32 RT 13-11143 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 
KSE (2014).

33  https://www.rakennustietokauppa.fi/konsulttitoimin-
nan-yleiset-sopimusehdot-kse-2013.-(2014)/111133/dp 

Suunnittelu tapahtuu - niin 
kaupungin sisällä kuin 
konsulttitoimistossakin -  
monialaisessa yhteistyössä, 
jossa erilaiset osa-alueet so-
vitetaan toisiinsa eri ammat-
tilaisten erityisosaamisen 
avulla.

lisen näkemystä. Toisinaan taas on kyse jatkuvas-
ta kumppanuussuhteesta, jossa pienet hankkeet 
seuraavat toisiaan ja yhteistyö on vakiintunutta. 

Konsultit ja kunta, yritysyhteistyön 
muodoista ja säännöistä

Kuntien ja konsulttien välinen yhteistyö toteutuu 
laajojen sopimusten puitteissa, jotka määrittelevät 
kummankin vastuualueita. Keskeisimmät näistä 
puitteista ovat Julkisten hankintojen yleiset sopi-
musehdot, sekä  Konsulttitoiminnan yleiset sopi-
musehdot joita molempia päivitetään jatkuvasti. 
Jompi kumpi näistä muodostaa taustan jokaiselle 
konsultin ja kunnan väliselle työlle, ja määrittää 
yhteistyön perusrakennetta. Esimerkiksi Konsult-
tioiminnan yleisissä sopimusehdoissa määritel-
lään tilaajan asemaa koskien mm seuraavaa: 
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Kansalaisten mukanaolo ja vaikutus-
mahdollisuudet

Katusuunnitelmat on nykyisen lainsäädännön34 
mukaan tarkoitus tehdä yhteistyössä kaikkien sel-
laisten tahojen kanssa, joita lopputulos koskettaa 
- siis myös ja etenkin kansalaiset. Kansalaisten 
mukanaolon mahdollistaminen - osallistaminen 
- on Suomessa vasta alussa, ja alkanut painot-
tua maankäyttö- ja rakennuslaissa vasta viime 
vuosina. Tällä hetkellä osallistaminen tarkoittaa 
usein käytännössä sitä, että tehty suunnitelma on 
esimerkiksi kaksi viikkoa nähtävillä kaupungin 
virastotalossa ja kaupungin nettisivuilla, jolloin 
kansalaisen on mahdollista esittää siitä kirjallinen 
mielipiteensä. Nämä pyritään mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon kohteen jatkosuun-
nittelussa. Lopullisen päätöksen suunnitelmista 
tekevät poliittisin perustein valitut luottamushen-
kilöt kyseisestä alasta vastaavassa lautakunnassa 
ja tarvittaessa asia viedään tämän jälkeen edel-
leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Edus-
tuksellisen demokratian puitteissa on kansalaisen 
siten mahdollista vaikuttaa myös äänestämällä 
siihen, millaisia tendenssejä (esimerkiksi kevyen 
liikenteen suosiminen, pysäköintimahdollisuudet 
jne,) kotikaupungin julkisen tilan suunnittelussa 
suositaan. 

Osallistamiseen on myös muita keinoja kuin 
kirjallisten mielipiteiden keräys esillä olevista 
suunnitelmista. Merkittävissä hankkeissa vuo-
rovaikutuksen suunnittelulle on yhä enenevässä 
määrin omat asiantuntijansa, jotka organisoivat 
työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja muita mah-
dollisuuksia näkökulmien avaamiseen ja eri int-
ressiryhmien väliseen keskusteluun. Lähtökohtai-
sesti osallistamisessa on kyse sen varmistamisesta, 
että suunnitelmasta tulee sen varsinaisia käyttäjiä 
palveleva. Käyttäjäryhmiä on kuitenkin usein 
monia, ja niiden tavoitteet toisinaan keskenään 
ristiriidassa. Tällöin todella vaaditaan vuorovai-
kutussuunnittelijoiden asiantuntemusta. 

(viitattu 24.10.2014 - omaksi ostettuna dokumentin hinta oli 24.10.2014 
18,30 euroa.)

34  Suunnitteluprosessi on maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan avattava tarvittavilta osin kansalaisille, jotta heillä on mahdolli-
suus vaikuttaa toteutuviin ratkaisuihin. Suhteessa aiempiin käytäntöihin 
osallistaminen on korostunut nykyisessä maankäyttö- ja rakennuslaissa 

On haasteellista järjestää osallistaminen siten, 
että kuntalaisten kommenteista saataisiin esille 
varsinaiset tavoitteet ja toiveet, ja niiden järjes-
tämisestä pystyttäisiin keskustelemaan tulokselli-
sella tavalla. Yhtenä ratkaisuna tähän on esitetty 
myös taidetta. Kotimaisena esimerkkinä tästä toi-
mii Helsingin kaupungin Helsinki Creates Works 
(HelCre) -valmisteluhanke, jossa nuoria taitei-
lijoita palkataan helpottamaan kanssakäymistä 
asukkaiden kanssa kaupunkikehityshankkeissa. 

Helsingin kaupunki palkkaa valmisteluhankkeen aikana 
kahdeksan nuorta taiteilijaa. Ohjelman tavoitteena on, että 
taiteilijoiden asiantuntemus ja taiteen menetelmät tarjoavat 
keinoja koota kaupunkilaisia yhteen ja osallistaa heitä 
pohtimaan asuinympäristöönsä liittyviä kehityskohtei-
ta, mahdollisuuksia ja unelmia. Helsinki Creates Works 
-hankkeella on esikuvia esimerkiksi Ruotsissa, Espanjassa 
ja Englannissa.35

Kyseessä on Suomessa vasta yksittäistapaus, joka 
kuitenkin osoittaa, että kanssakäymisen järjestä-
minen koetaan paitsi tarpeelliseksi, myös luovaksi 
prosessiksi - osa-alue, jossa taiteilijoiden ammatti-
taitoa on mahdollista hyödyntää. 
35  http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2014-05-12/nuo-
ret-taiteilijat-mukaan-helsingin-kehittamiseen,  (viitattu 14.8.2014)
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Julkinen taide - historialliset ja 
nykyiset muodot ja teemat

Julkisen taiteen tunnettu historia jatkuu kauim-
millaan Kairon Sfinkseille ja Stonehedgen kivi-
asetelmille. Isot, erilliset monumentit ovat pinto-
jen koristelun ja muotoilun rinnalla aina olleet 
julkisen taiteen perusmuotoja. Englanninkielinen 
sana public art pitää sisällään myös julkisessa 
tilassa toteutettavat taidetempaukset ja tapah-
tumat, jolloin kadulla esiintyvä taiteilija kuuluu 
julkisen taiteen piiriin. Tällaisella laajalla rajauk-
sella tarkasteltuna julkisen taiteen muodot ovat jo 
kauan olleet samat, vain tekniikat ovat vaihdel-
leet. Tässä kappaleessa eritellään julkisen taiteen 
muotoja ja tekniikoita jaoteltuna kategorioihin 
muotonsa puolesta. Jokainen kategoria sisältää 
esimerkkejä sekä historiasta että nykyajasta, ja 
mukana on myös suomalaisia esimerkkejä. 

Taide kuvaa aina toteuttajansa näkemyksiä. Julki-
sella taholla on eri aikoina ollut erilaisia tavoittei-
ta sille, mitä julkisen taiteen on tarkoitus kuvata. 
Taiteilijoilla itsellään on puolestaan omia näke-
myksiään ilmaistavana. Toisinaan nämä kohtaa-
vat, toisinaan ei. Erillisissä laatikoissa on otteita 
syistä, miksi tietynlainen taide on ollut yleistä jos-
sakin tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Kappa-
le ei ole kattava katsaus julkisen tilan taiteeseen, 
vaan sen tarkoitus on esimerkinomaisesti kuvata 
julkisessa tilassa sijaitsevan taiteen eri kategorioi-
ta, ja niiden ilmenemismuotoja nykypäivänä ja 
historian saatossa.

Monumentit ja veistokset

Eräät vanhimmista julkisen taiteen muodoista 
ovat merkkihenkilöitä kunnioittavia monument-
tejä, joiden tarkoitus on muistuttaa kokijoitaan 
monumentin rahoittajan mielestä tärkeistä ih-
misistä ja tapahtumista. Esimerkkejä on loputto-
masti, mutta yksi varhainen ja hyvin tunnettu on 
Kairon pyramidien yhteydessä, aivan kaupungin 
keskustan tuntumassa seisova Sfinksi, joka muis-

4.1

kuva 16 -  Markus Aureliuksen ratsastajapatsas, Rooma, 160-176 AD.
Kuvassa on  pronssinen kopio alkuperäisestä, tä-

nään museoon sijoitetusta patsaasta 
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tuttaa faaraon ihmistä suuremmasta merkitykses-
tä. Näyttävä esimerkki toiselta aikakaudelta on 
pronssista toteutettu Marcus Aureliuksen ratsas-
tajapatsas Roomassa. Niiden tarkoitus on poh-
jimmiltaan sama, osoittaa ja lisätä kunnioitusta 
valtiolle tärkeää henkilöä kohtaan.
 
Suomessakin julkinen taide alkoi merkkihenkilöi-
den patsaista, joita alettiin toteuttaa Helsinkiin 
1800-luvun lopussa. Aluksi taide toteutui ulko-
maisin voimin, myöhemmin taidekoulutuksen 
kehityttyä myös korostuneesti kotimaisin teki-
jöin.36 Monumentit olivat ainakin suunnilleen 
esikuvansa näköisiä, ja tarkoitus oli nimenomaan 
kuvata tärkeän henkilön ulkomuotoa. Veistok-
set kuvasivat Helsingissä pitkään ihmishahmoja 
siirtyen sitten suurmiehistä työläisten ja lasten 
arkisempiin kuvauksiin, kuitenkin edelleen esit-
tävässä muodossa. Vasta 1960-luvulla Suomessa 
alettiin hyväksyä abstraktia taidetta julkiseen ti-

36  Kruskopf 2000, 13

laan. Merkkihenkilöiden kunniaksi pystytetyissä 
monumenteissakaan ei ollut enää välttämättä 
keskeistä kuvata ihmisen ulkonäköä, vaan sitä, 
miksi hän oli tärkeä. Sibelius -monumentti aset-
tuu tämän keskustelun rajapintaan. Veistos on 
suurikokoinen, ja asettuu kaupunkirakenteeseen 
monumentin tavoin tilaa jäsentämään, mutta Si-
beliuksen kehon sijaan se kuvaa tämän elämän-
työtä. Veistos koostuu muodosta, jonka sisään on 
mahdollista astua, ja kuunnella putkien huminaa, 
kokien teoksen tilallisuus. Abstrakti taide oli kui-
tenkin vielä tuolloin niin vierasta, että sen rinnalle 
tuli tilaajan pyynnöstä sijoittaa esittävä kasvokuva 
abstraktia teosta täydentämään.37 

Myöhemmin abstrakti taide vakiinnutti jalansi-
jansa, ja monumentti-teemalla on Suomessakin 
leikitty. Esimerkiksi Ruoholahteen kilpailutyön 
perusteella valittu Olo n:o 22 asettuu monument-
timaisesti kadun päätteeksi - mutta uudella taval-

37  Lindgren 2000, 220

kuva 17 - Sibelius-monumentti Helsingissä
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la. 22 erikokoisesta teräksisestä pallosta koostuva 
teos levittyy ranta-alueelle leikkisällä ja epä-mo-
numentaalisella tavalla. Uimosen mukaan38 Pasi 
Karjulan ja Marko Vuokolan teoksen ”(...) ratkai-

38  Uimonen 2010, 91

su perustuu juuri perinteen uudistamiseen, sillä 
toteutuneessa teoksessa on kyse eräänlaisesta ha-
jonneesta, räjähtäneestä monumentista, jossa 22 
teräspalloa levittäytyvät kuin sirpaleina kadun-
päätteeksi pudotetusta pommista.”

kuva 18 - Pasi Karjula & Marko Vuokola, Olo no: 22. 2000. Hietalahden altaan ympäristö, Hietalahti, Punavuori
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Taide kaikuu valtion linjauksia
Taiteella on korostettu kautta aikojen maallista, 
ja taivaallista, muutoin selittämätöntä mahtia, 
sekä käsitelty ihmisen suhdetta ympäröiviin olo-
suhteisiin. Rakennusten muodolla, sekä pintojen 
muotoilulla ja viimeistelyllä on ollut mahdollista 
korostaa palatsin tai temppelin erityismerkitystä 
suhteessa arkipäiväiseen. Taiteilija on kokemuk-
sen kautta harjaannutetun lahjakkuutensa avulla 
antanut muodon mesenaattien, tilaajien, vallan-
pitäjien, ja uskonnollisten tahojen tärkeinä pitä-
mille aiheille. Näin on ollut mahdollista kuvata 
mieleenpainuvalla, mutta esimerkiksi lukutaitoa 
vaatimattomalla tavalla jotain, jonka laaja ym-

märrys on ollut yhteiskunnan kannalta toivotta-
vaa - oli kyse uskonnollisista moraaliohjeista, kan-
sakunnan identiteetistä, tai kuninkaan vallasta. 
Vallan vaihtuessa symbolitkin on vaihdettu, esi-
merkiksi antiikin aikana toteutettuja patsaita tu-
hottiin keskiajalla maallisen vallan symboleina.39 

Toisinaan taide kommentoi ympäröivää yhteis-
kuntaa kriittisesti, tuoden esiin sen kipupisteitä ja 
ristiriitoja, tai tulevaisuuden näkymiä. Julkisessa 
tilassa tämä tehtävä on usein jäänyt ”tilaamatto-
malle” julkiselle taiteelle, kuten graffiteille, sillä 
harva julkinen taho näkee toiveidensa mukaiseksi 
herättää yhteiskunnallista, kriittistä keskustelua.
39  Uimonen 2010, 61

Kaikki monumentit ovat veistoksia, mutta kaikki veistokset eivät ole monumenttejä - ainakaan enää. 
Veistokset sijoittuvat tänä päivänä kaupunkitilaan hyvin erilaisilla tavoilla, toteutuen eri kokoisina, 
eri muodoissa ja materiaaleissa. Esimerkiksi Jyrki Siukosen Viisas hiiri on vuonna 2000 toteutettu, 
pieni veistos, jonka kaksi osaa sijoittuvat Kansallisarkiston sisäänkäynnin yhteyteen. 2000-luvun alussa 
syntynyt Viisas hiiri ei asetu kaupunkitilaan monumentille tyypilliseksi tilan jäsentäjäksi, vaan lähes 
huomaamattomaksi sivulliseksi, jonka löytäessään ilahtuu. 

kuva 19 - Jyrki Siukonen: Viisas hiiri. 2000. sijaintipaikka: Kansallisarkisto, Helsinki (ulkoportaikko ja sisäaula). Valtion taideteostoimikunnan kokoel-
ma. kuva: Museokuva. Kuvassa osa teoksesta.
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Pinnat taustoina kuville

Luolamaalaukset, lasimaalaukset, graafinen be-
toni, graffitit - kaikki ovat pintojen käyttöä taiteen 
pohjana. Maalaamalla tai muuten kuvioimalla 
on koristeltu julkisen tilan pintoja eri aikoina hy-
vin erilaisin tavoin, useimmiten käsityönä. Ny-
kyään pintojen kuviointi on mahdollista myös 
digitaalitekniikan avulla, kun taiteilijan erikseen 
piirtämä kuvio painetaan tai tulostetaan raken-
teen pintaan. Suosittu pintakoristelun muoto on 
graafinen betoni, jonka käytöstä yksi esimerkki 
on Hämeenlinnan kansallisarkiston seinään to-
teutettu kuvakollaasi, jossa klassiset kuviot tois-
tuvat ja asettuvat 2000-lukulaiseksi tulkinnaksi 
arkiston sisällöstä ja sen merkityksistä. Koneel-
lisen rakentamisen aikana pintoihin piirretyissä 

kuvissa kaikuu käsityö, joka tuo edelleen oman li-
sänsä taidekokemukseen ja jota moni kunnioittaa 
arvona sinänsä. Tällä hetkellä yleisesti käytetään 
pintojen kuviointiin seuraavia tekniikoita: 

• valokuvan tai muun kuvan tulostaminen tai 
muulla tavoin toteutettu kuvapinnoitus eri 
materiaaleille (menetelmistä yksinkertaisin, 
ja onnistuu hyvin monenlaisille materiaa-
leille)

• graafinen betoni (kuva-aihe toteutetaan ele-
menttiä tehdessä jo tehtaalla)

• materiaalien vesi- tai laserleikkaus (jossa 
viivapiirros on digitoitu, ja leikkuri leikkaa 
kuvion vaikkapa lattian pintaan vektoritie-
dostoa mukaillen)40

40  Järvipetäjä ym. 2012,110

kuva 20 - Irakilainen, jumalatarta kuvaava leijonamosaiikki, 575 e.a.a.
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Julkinen taide seinäpintoihin toteutettaessa on 
useimmiten yksityisen tahon (rakennuksen omis-
tajan) tilaamaa, mutta myös täysin julkisiin raken-
teisiin, vaikkapa tiehankkeen osana toteutettaviin 
meluseiniin on mahdollista tilata pintaan toteu-
tettavia töitä. Samoin aukioiden pinnoitteet, tai 
julkisten rakenteiden seinäpinnat ovat yksi mah-
dollinen tausta pintojen kuviointiin perustuvalle 
taiteelle.

Pinta kasvaa muodoiksi - reliefit 

Kohokuvioina rakenteiden pinnoista nousevat 
muodot, reliefit, ovat pintojen kuvioinnin tavoin 
vanha taiteen muoto. Kun rakenteita on tehty 
käsityönä, on ollut luontevaa, että tärkeitä kohtia 
koristetaan, ja niille suodaan muotoillessa enem-
män huomiota. Kun rakenteiden tuotannossa on 
siirrytty yhä isompien elementtien tehdasvalmis-
tukseen, on reliefien toteutus jäänyt historiaan. 
Nykyaikaisessa rakentamisessa entisaikojen ”imi-
toimista” historiallisen näköisten reliefien kautta 
halveksitaan helposti tyylittömänä ja epäaitona. 

Nykytaiteen kentällä voitaisiin pohtia, mikä 
tekniikka tänä päivänä tarjoaisi yhtä luontevat 
puitteet rakenteiden elävöittämiseen aidolla ja 
kiinnostavalla tavalla. Kun tuotantoprosessi on 

pitkälle koneellinen, ja suunnittelun ratkaisut teh-
dään paperilla, onko taiteilijankin paikka suun-
nittelupuolella?  Voiko käsityönä suunniteltu ja 
koneellisesti toteutettu muotoilu saavuttaa vastaa-
vaa arvostusta, kuin kiveen käsin hakattu muoto?  
Syntyykö taiteen arvostus edelleen voimakkaasti 
fyysisestä, aikaa vievästä vaivannäöstä?

Alemmassa kuvassa - kuva 22: ote pylvään ympäri kierttävästä, reliefirakenteella toteutetusta kertomuksesta. Vuodelta 112.
Ylemmässä kuvassa - kuva 21: Noin 1900 vuotta myöhemmin Turkuun käsityönä pienistä osista toteuteutettu Iglu -niminen keramiikkateos, joka 
kuorirakenteena koristaa teknisen rakennuksen pintaa Puutorin laidalla. (Pekka Paikkari, 2011, keramiikka, kork. 400 cm, pinta-ala 80 m2, Puutori)
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Graffitit
Katutaide on yksi kiistellyimmistä julkisen taiteen 
muodoista. Taiteelliselta laadultaan vaihtelevat 
teokset ilmestyvät katutilaan kirjavan ja eri syiden 
motivoiman tekijäkunnan toimesta yleensä ilman 
tilausta. Graffititaide voi olla tekijälleen keino 
kaunistaa tylsäksi ja estetiikasta riisutuksi koettua 
kaupunkitilaa, tai nostaa esiin esimerkiksi poliitti-
sia teemoja, joille ei muuten ole mahdollista saa-
da näkyvyyttä. Yleensä graffiteihin suhtaudutaan 
Suomessa ilkivaltana, joiden puhdistaminen pyri-
tään tekemään mahdollisimman nopeasti, mutta 
tilatut graffittitaiteen teokset yleistyvät koko ajan.  

kuva 23 - Graffittitaidetta Turussa
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Tarpeellinen, merkityksellinen - raken-
teet ja käyttöesineet taiteena

Tänä päivänä, kun kuvataan esteettisesti muo-
toiltuja käyttöesineitä tai rakenteita, joilla on 
muukin funktio, kuin taiteellisen merkityksen 
välittäminen, puhutaan taidekäsityöstä tai taide-
teollisuudesta. Esteettinen olemus nivoutuu täl-
löin osaksi kokonaisuutta niin täydellisesti, ettei 
niitä voi erottaa kahdeksi kokonaisuudeksi, jos-
sa estetiikka on lisätty kokonaisuuteen erillisenä 
kappaleena tai muotona. Ennen teollista sarja-
valmistusta estetiikka oli osa käsityöläisyyden pe-
rinnettä. Teollisen sarjatuotannon myötä alettiin 
arvostaa muotojen käytännöllisyyttä sekä tasa-ar-
voa, jossa koristautuminen näyttäytyi yrityksenä 
nousta muiden yläpuolelle.41 Koristelusta ja ko-
risteellisuudesta tuli epämuodikasta linjakkaan ja 
virtaviivaisen, pelkistetyn funktionaalisen muo-
tokielen vallatessa käyttöesineet ja kaupunkitilan 
rakenteet. 

41  Uimonen 2010, 78

kuva: kaidetaide, uniikiksi suunniteltu 
teollinen muotoilu osana rakennusta

kuva 24 - esimerkki katulampun toteutuksesta

kuva 25 - esimerkki katulampun toteutuksesta kuva 26 - Kaide-taide / Art-Handling, Company.  2009. Teos sijoittuu 
osaksi asuinkerrostalon porraskäytävää Helsingin Toukorannassa.
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Funkis ja koristelun kieltäminen
Kuuluisa tokaisu, ”ornamentti on rikos”, pohjaa 
ajatukseen aitoudesta. Kun rakennustuotteista 
alettiin valmistaa koneellisesti, nähtiin, että kä-
sityöhön liittyvän koristeellisuuden tuotanto ko-
neellisesti ei olisi aitoa, eikä siihen saisi teollisten 
tuotteiden valmistuksessa mennä. Koristeiden 
tehtävä oli myös ollut osoittaa varakkuutta. Näin  
ollen modernismin tasa-arvoa korostavan aatteen 
valossa ornamentiikka nähtiin epätasa-arvon lei-
mana. Ajan aate oli ”kauneus, johon kaikilla on 
varaa”, johon ei sopinut aiempien aikojen rik-
kautta julkistava koriste. 42 

Funktionalismin tasa-arvoisuuden ja käytännöl-
lisen estetiikan aatteet olivat yleviä periaatteita, 
joiden myötä tuotettiin paljon kaunista ja hyvin 
toimivaa ympäristöä. Suomalainen muotoilu on 
muun pohjoismaisen muotoilun tavoin kuuluisaa 
pelkistetystä tyylistään, johon monet luotetuim-
mista brändeistämme nojaavat edelleen. Kuiten-
kin kaupunkitilan rakenteiden pelkistyksessä oli 
ajan saatossa yhä vähemmän kyse tasa-arvoises-
ta, jalosta kauneudesta, ja enemmän pelkistämi-
sestä säästämisen vuoksi. Uskon, että nykyinen 
esteettisen suunnittelun näkeminen sivuseikka-
na johtuu funktionalismin myötä toteutuneesta 
toimintojen eriytymisestä, jonka myötä ennen 
rakenteisiin kiinteästi liittyvä estetiikka eriytyi 
omaksi, erilliseksi alakseen. Tällaisessa raken-
teessa sen mukaan ottaminen on luonnollisesti-
kin kustannus, jonka voi karsia tai ottaa mukaan 
erillisellä päätöksellä. Erityismuotoillut kalusteet 
kuuluvat erityisen merkittäville alueille, sillä nii-
den toteuttaminen vaatii erillistä taloudellista 
panosta. Tällöin niiden suunnittelussa käytetään 
teollisia muotoilijoita, tai toisinaan myös taiteili-
joita.43 Arkinen tuotantoprosessi on tänä päivänä 
hiotunut vahvasti siten, ettei taiteella ole siinä 
sijaa kuin poikkeustapauksissa. Erikoisemmat 
rakenteet toteutuvat usein festivaalien tai tapah-
tumien osana, jolloin esimerkiksi penkki voi olla 
poikkeuksellisen muotoinen, tarvitsematta kestää 
tulevan talven rasituksia. Samalla kun sarjatuo-
tantoa voidaan pitää syynä kaupunkitilan tylsyy-

42  Ruskin 1880, viitattu teoksessa Uimonen 2010, 78

43  Andersson, teoksessa Järvipetäjä ym. 113

teen, voidaan keskenään samankaltaisten kalus-
teiden puolesta argumentoida tunnistettavuuden 
avulla - bussipysäkkejä on helpompi käyttää, jos 
ne muistuttavat edes jossain määrin toisiaan. 

Mikäli estetiikka halutaan osaksi rakenteita, on 
tutkittava ennakkoluulottomasti, missä vaiheessa 
prosessia olisi taiteilijan luonteva paikka käyttää 
osaamistaan. Millä tavalla kadun kalusteet tänä 
päivänä voisivat säilyttää tunnistettavuutensa, ja 
hyödyntää sarjatuotantoa, mutta silti tarjota kau-
punkiin jotakin kiinnostavaa esteettistä sisältöä? 
Voisiko sarjavalmisteisessa bussipysäkissä olla 
vaihtuvalla värillä varustettu lasikatto? 

Kuva 27 - Olafur Eliassonin Your Rainbow Panorama -teos muodostaa rengas-
maisen näköalatasanteen, jossa lasitus on toteutettu eri sävyisillä lasipinnoilla. 
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Aineettomat teokset

Nykytaiteen kentällä, nykyteknologian mahdol-
listamana, teos voi liittyvä rakenteisiin olematta 
konkreettisesti niiden osa. Tällaisia voivat olla esi-
merkiksi valoa ja ääntä tai niitä molempia käyt-
tävät teokset. Esimerkiksi asettamalla valonlähde 
profiilin taakse, on mahdollista muodostaa valos-
ta kuvioita, samalla kun valaisun funktio säilyy. 
Vaikka valotaiteen olemassaolo toki vaatii fyysi-
sesti olemassa olevaa teknologiaa, on sen luonne 
ensisijaisesti aineeton. Esimerkiksi Tampereen 
keskustasta löytyy useita esimerkkejä, joista yksin-
kertaisin on Tampereen Ilves-hotellin julkisivuun 
kiinnittyvät valot. Valopisteiden harva sijoittelu ei 
synnytä valopintaa, vaan teos syntyy yksittäisten 
lamppujen värillisten valojen vaihtelusta. Vas-
taava, useammalla valonlähteellä toteutettu teos 
on Tampereen Sähkölaitoksen julkisivussa Nais-
tenlahdella. Ohitustielle näkyvässä teoksessa on 
satoja valonlähteitä, joiden puitteissa julkisivussa 
toteutuu vaihtuvia valoanimaatioita. Animaatiot 
liittyvät laitoksen valaistuksen kokonaisvaltaiseen 
suunnitteluun, joka on toteutettu sähkölaitoksen 
väreillä; sinisellä, punaisella ja valkoisella. Sär-
kännimen huvipuiston päärakennuksen julkisi-
vussa lamppuja puolestaan on jo niin paljon, että 
niillä on mahdollista toteuttaa monimutkaisia 
animaatioita, lähes videokuvaa. Näistä seuraava 
valotaiteen muoto onkin projisointi, jossa video-
kuvaa heijastetaan julkisivuseinälle. Projisoitava 
kuva on kuitenkin huomattavasti valonlähteistä 
koostuvaa kuvaa himmeämpi, ja siten tämä tek-
nologia rajoittuu yleensä tapahtumien yhteyteen 
ja muihin väliaikaisratkaisuihin, mieluiten sisäti-
loissa.

Valoteokset ovat saavuttaneet pitkän pimeän kau-
den omaavassa Suomessa aseman suosittuna jul-
kisen taiteen muotona myös siksi, että ne on mah-
dollista toteuttaa yhdistyneenä yleisvalaistukseen, 
joka puolestaan on julkisissa kohteissa joka ta-
pauksessa välttämätön jo turvallisuuden vuoksi. 
Äänitaide toisena teknologian mahdollistamana 
”aineettomana” taidemuotona ei ole saavuttanut 
vastaavaa asemaa, ja vaikka sitä toteutuu julkisiin 
tiloihin, on kyse usein jonkin tapahtuman yhtey-
dessä toteutetusta väliaikaisesta teoksesta. Lasien sävy vaihtuu taseanteen eri osissa,  tarjoten maisemaan uuden-

laisen vivahteen. Teos on toteutettu Tanskan Arhusiin vuonna 2011.

Kuva 28  - Sylvie Fleuryn teos YES TO ALL  vuodelta 2007 
huutaa viestiään Geneveläisellä katolla.
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Vuorovaikutus ja ympäristösuhde ny-
kyisen julkisen taiteen keskiössä

Taide tehdään aina viestintätarkoituksessa. Hal-
litsijaa kuvaavan perinteisen monumentinkin on 
laajasti ymmärrettynä tarkoitus toteutua vuo-
rovaikutuksessa, jossa kokijan mielessä syntyy 
veistoksen kohdatessa käsitys hallitsijan merki-
tyksestä. Taiteen vuorovaikutteisuus on kuitenkin 
teema, joka on korostunut viime vuosikymmeni-
nä. Vuorovaikutteisuuden korostumisen voidaan 
nähdä alkaneen performanssitaiteen noususta 
1960-luvulla, kun taiteilijat alkoivat kyseenalais-
taa taideobjekteja teoksena. Taiteen painopiste 
siirtyi hiljalleen tekijän ja kokijan väliseen kon-
taktiin, ja eri kokijoiden väliseen, jaettuun ko-
kemukseen ja vuorovaikutukseen. Tänä päivänä 

aiheen käsittelyn, ja taidetta käytetään yhä enem-
män myös välineenä ristiriitatilanteiden avaami-
seen. Sana teos voi siis viitata mitä erilaisimpiin 
ilmiöihin, kunhan ne ovat jonkun operoimia, 
luovia prosesseja, joilla pyritään kokemuksen syn-
tymiseen. Taidetta ei ole enää niin yksinkertaista 
paikallistaa.

”2000-luvun taiteen huomattava piirre on ollut taiteen 
osallistavuus, jossa teoksen sisällöksi nousevat sen aiheut-
tamat vuorovaikutussuhteet. Tällainen taide, jota voidaan 
kutsua osallistavaksi taiteeksi, tai relaatiotaiteeksi (relatio-
nal art), ottaa yleisön mukaan teoksen muodostumiseen.”45

Julkisen taiteen saralla vuorovaikutteisuus on ran-
tautunut myös Suomeen siten, että se yhä useam-

45  http://www.oxfordartonline.com/pub-
lic/page/themes/artin21cent , viitattu 31.7.2014

min nähdään tiettyyn tilanteeseen räätälöitävänä, 
sosiaalisen kanssakäymisen ja ongelmanratkaisun 
välineenä. Taiteella herätellään kysymyksiä ja 
keskustelua, taide nähdään välineenä eri ryhmien 
väliseen sillanrakentamiseen. Kansainvälisistä 
julkisen taiteen käytön trendeistä näkyy Suomes-
sa nykyään myös taideteemojen käyttö uusilla 
asuinalueilla ja muissa laajoissa rakennushank-
keissa, sekä näkemys taiteen käytöstä ajallisesti 
rajattuna keinona parantaa ympäristöä.46 Hel-
singissä rakentuvalle Kalasataman alueelle tila-
taan vielä rakentumattomille tonteille väliaikaisia 
taideteoksia, jotta asuinympäristö olisi kiinnosta-
vampi heille, jotka asuvat jo rakennetuilla osilla 
aluetta. Ajatus taiteen ikuisuudesta on väistynyt, 
ja tilalle on tullut taiteen kokemuksellisuus, jossa 
tärkeintä ei ole teoksen kesto. 

46  Taidetta arkeen, Ehdotus valtion keinoiksi edistää pro-
senttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2013:5. 

koko taideteoksen käsitteen voidaankin jo nähdä 
viittaavan nimenomaan vuorovaikutusproses-
siin sekä tapahtumiin, jotka seuraavat taiteilijan 
teoista. Taideteosta ei nykytaiteilijoiden kesken 
myöskään enää nähdä ikuisena ilmaisuna ikuisel-
le totuudelle, vaan prosessina, joka on sekä muo-
doltaan että sisällöltään ajallisesti ja paikallisesti 
rajallinen. Tämä on linjassa paitsi vuorovaikutuk-
sen hetkeen kytkeytyvän luonteen kanssa, myös 
sen yleisen kulttuurin murroksen kanssa, jossa 
ennen pysyvinä nähdyt instituutiot ja identiteetin 
osat nähdään yhä enemmän muuttuvina, jousta-
vina ja tilanteeseen sovitettavina.44 

Osallistavat projektit ja taidetapahtumat, taide 
välineenä jonkin tietyn ajallisesti ja tilallisesti 
rajatun kysymyksen käsittelyyn tai avaamiseen 
on yleistynyt myös Suomessa. Taideteos voi olla 
muodoltaan tapahtuma, joka mahdollistaa jonkin 

44  ”Notkea moderni” on yksi nykyistä, modernia maailmaa 
enemmän joustavuutta korostavaa kulttuuria kuvaamaan luotu käsite. 
kts. Zygmunt Bauman. 2002. Notkea Moderni. Tampere: Vastapaino

Taideteosta ei nykytaiteilijoiden kesken enää nähdä ikuisena 
ilmaisuna ikuiselle totuudelle, vaan prosessina, joka on sekä 
muodoltaan että sisällöltään ajallisesti ja paikallisesti rajalli-
nen.
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Kaikki taiteen lajit eivät toteudu viiden ja puo-
len miljoonan asukkaan maassa yhtä laajana, tai 
samaan aikaan, kuin kansainvälisellä kentällä. 
Nyt kun tieto muualla käytetyistä toimintamal-
leista kuitenkin kulkee aiempaa nopeammin, on 
taiteen uusien muotojen odotettavaa rantautua 
myös Suomeen - toivottavasti parhaat käytännöt 
esimerkkien joukosta valikoiden. 

Julkisen taiteen suhde ympäristöön - 
nykytermistöä

Hiljattain julkaistu, julkisen taiteen hankintaa 
selkeyttävä RT-kortti Taide rakennushankkeessa 
kuvaa julkisen taiteen teostyyppejä kolmessa ka-
tegoriassa. Kategoriat eivät perustu toteutettui-
hin muotoihin tai materiaaleihin sinänsä, vaan 
ottavat jaottelun perusteeksi teoksen ja ympäris-
tön suhteen:

Rakennushankkeisiin ja rakennettuun ympäris-
töön liittyvät taideteokset voivat olla hyvin erilai-
sia. Perinteisten konkreettisten ja pysyvien teosten 
lisäksi nykytaiteen teokset voivat olla lähes aineet-
tomia, kuten valoon tai ääneen perustuvat teokset 

tai lyhytikäisiä, kuten kasvillisuuteen perustuvat 
maisemateokset. 

Erilliset teokset 
ovat itsenäisiä taide-elementtejä, jotka voidaan sijoittaa 
rakennukseen, piha-alueelle tai laajempaan ympäristöön 
ilman sijoituspaikan merkittäviä muutoksia. 

Integroidut teokset 
ovat kiinteästi rakennuskohteen rakenteisiin, arkkiteh-
tuuriin tai ympäristöön liittyviä taideteoksia. Integroidut 
teokset muodostuvat teoksen ja sitä ympäröivien tilojen ja 
rakenteiden yhdessä muodostamasta kokonaisuudesta. 

Väliaikaiset teokset 
ovat sijoituspaikassaan tilapäisesti tai määräaikaisesti. 
Ne ovat joko lähtökohtaisesti määräaikaisia (esimerkiksi 
mediataidetta) tai ne voivat liittyä alueen tai kohteen ra-
kentamisvaiheisiin tai tonttien väliaikaiseen aitaamiseen 
tai maisemointiin.47

RT-kortin jaottelutapa kuvaa hyvin sitä, ettei tai-
detta julkisessa tilassa ylipäänsä enää nähdä ym-
päristöstään erillisenä elementtinä. Se, että kaikki 
erilliset teokset (oli kyse esimerkiksi materiaalil-
47  RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa. (2014)

kuva 29 - Taiwanilais-amerikkalaisen taiteilijan Candy Changin teos ”Before I Die...” koostuu julkiseen tilaan rakennetusta seinästä, ja taululii-
duista, joilla kadunkulkijan on mahdollisuus täydentää lause: ”Ennen kuin kuolen, haluan _______ ”. Teoksen ajatus on rohkaista tavallisia ihmisiä 
miettimään, mikä heille elämässä on merkityksellistä, ja muistuttaa, että aikamme meille tärkeiden asioiden parissa on rajallinen. Chang kirjoittaa: 
”Regularly contemplating death is a powerful tool to restore perspective and remind us of the things that make our lives meaningful. Our public 
spaces can help us make sense of the beauty and tragedy of life with the people around us.” Tämä päivänä teos on toteutettu tavallisten ihmisten 
voimin 525 kertaa, yli 35 kielellä, yli 70 maassa ympäri maailmaa. 
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Kenelle ja miksi taidetta teh-
dään

Kuvataide on ollut osa ihmisten elämää siitä asti, 
kun jokaisen kaikki aika ja energia ei ole mennyt 
hengissä pysymiseen. Se että taiteen tekemisen 
kaltainen itseilmaisun vapaus ja mahdollisuus on 
kaikilla, voidaan tänään pitää yhtenä sivistysval-
tion perustekijänä. Samalla taide on kenttä, jolla 
toimii myös sille omistautuneita ammattilaisia. 
Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti vapaan tai-
teilijuuden historiaa Euroopassa, sekä taidetta 
ammattina ja harrastuksena Suomessa tänään.

Killan jäsenestä yksityisyrittäjäksi - va-
paan taiteilijuuden historia

Taiteilijan työtä on kautta historian säädellyt 
kiltajärjestelmä, jonka jäseneksi edettiin oppi-
las-mestari -periaatteella. Kiltajärjestelmä oli 
kauan ainut tie tietyn taiteellisen välineen, kuten 
maalaustaide tai kuvanveisto, harjoittamiseen 
ammattimaisesti. Työskentelytapoja säädeltiin 
työn laadun varmistamiseksi, ja laatu koski kaik-
kea - välineitä, materiaaleja, ilmaisullisia keino-
ja, ja välityskanavia. Tämä varmisti kuluttajien 
- taiteen kohdalla aristokratian, kuninkaiden ja 
kirkon - saaman laadun, sekä taiteilijoiden saa-
man palkan, kun he kerran olivat onnistuneet pä-
tevöitymään killan jäseneksi. Taiteilijan ammatti 
oli siten nykypäivään verrattuna taloudellisesti 
suhteellisen vakaa. 

Materiaalien, tekniikoiden, ja kansainvälisten 
vaikutteiden sekä tuontitavaran lisääntyessä kil-
tojen ei ollut enää mahdollista ylläpitää rajoituk-
siaan, ja kiltajärjestelmät murenivat yksi toisensa 
jälkeen 1700-luvun lopulta alkaen, Kiinassa ja 
Lähi-idässä 1900-luvun alussa.48 Vapautuneesta 
kilpailusta johtunut kiltojen sortuminen teki tai-
teesta kaikille avoimen toimintakentän, joka johti 
tekijöiden määrän nousuun ja siitä seurannee-
seen kilpailuun taiteilijoiden välillä. Uudeksi luo-
kaksi noussut porvaristo alkoi kiinnostua taiteesta 
elämän ja arjen ylevöittäjänä, ja muodosti taide-
markkinoille uuden tilaajakunnan. Laajentuneen 
48  Weintraub 2003, 9 

4.2taan millaisista teoksista tahansa) on esitet-
ty yhdessä kategoriassa, siinä missä muissa 
kategorioissa korostetaan teoksen ja ym-
päristön voimakasta vuorovaikutussuhdetta, 
alleviivaa ympäristön ja taideteoksen muodosta-
man kokonaisuuden tärkeyttä taidekokemuksen 
muodostumisessa. Teosta ei ulkotiloissa koskaan 
tarkkailla itsenäisenä, vaan ympäristö asettaa 
sille vähintäänkin taustan. Koska tuo tausta on 
julkisessa tilassa harvoin neutraali, vaikuttaa si-
joitusympäristö aina voimakkaasti teoskokemuk-
seen. Integroidussa taiteessa tähän suhteeseen 
tartutaan ikään kuin teoksen lähtökohtana, ja 
ympäristöön lisätään, tai sen osaksi muodoste-
taan teos, joka muodostuu lähtökohtaisesti ym-
päristön kanssa elävässä vuorovaikutuksessa. 
Tällöin muu ympäristö on enemmän kuin tausta, 
se on teoksen materiaalia. Väliaikaisessa teokses-
sa teos on suhteessa senhetkiseen ympäristöön - 
taide siis tilataan ympäristöön, jonka tiedetään 
myöhemmin muuttuvan, ja siksi käyvän teokselle 
sopimattomaksi. Teos ja ympäristö ovat molem-
mat väliaikaisia, joten niiden suhdekin voi olla 
olemassa vain sen aikaa, kuin ympäristö pysyy.

Kappaleessa 7 kuvaan taideyhteistyötä kahdella 
tavalla, jotka rinnastan kronologisessa järjestyk-
sessä vaihe vaiheelta. Ensimmäinen malli mah-
dollistaa taideyhteistyön RT-kortin kuvaamis-
ta lähtökohdista, joissa taideteos on suhteessa 
ympäristöönsä - oli kyse erillisestä teoksesta, tai 
rakenteisiin integroidusta teoksesta, RT-kor-
tin jaottelun mukaisesti. Toisessa mallissa otan 
RT-kortissa kuvatusta integroidusta teoksesta 
askeleen eteenpäin mallissa, jossa teos ylipäänsä 
taiteilijan työn tuloksena jää pois, taiteilijan pa-
noksen sulautuessa ympäristöön saumattomasti. 
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vanssin rinnalle.49 Kansainvälinen nykytaide on 
osa tätä jatkumoa - vapailla markkinoilla vapaasti 
valittavilla välineille toteutettavia tekoja, joiden 
pyrkimyksenä on sanoa jotain merkityksellistä 
ympäröivästä maailmasta, ja joiden toivotaan 
koskettavan myös yleisöä sen verran, että he mak-
savat siitä. 

Taidetta itselle ja muille

Mikäli taiteilija on lahjakas ja työn tulokset hyviä, 
on yleistä että muillakin kuin taiteilijalla itsellään 
on toiveita siitä, mihin hän kokemuksen kautta 
harjaannutettua ilmaisukykyään voisi käyttää. 
Siinä missä taiteilijan työnä on joskus ollut yk-
sinkertaisesti korostaa kuninkaan valtaa ajan es-
teettisen normiston keinoin, voi tänään tehtävänä 
olla esimerkiksi yrityksen tilojen kaunistaminen 

49  Weintraub 2003, 11

yleisön makua oli vaikeampi ennustaa, ja avoimil-
la markkinoilla taiteilijat alkoivat siksi valita myös 
aiheensa ja tekniikkansa vapaasti. Kiinnostava ja 
poikkeava tyyli myös alkoi muuttua perinteiden 
vaalimista varmemmaksi tavaksi menestyä - jos-
kin toisinaan vasta kuoleman jälkeen. 

Kun taiteesta muodostui porvaristolle makua 
ja varallisuutta ilmentävä statussymboli, nousi 
taidekauppa galleriajärjestelmineen osaksi tai-
teen kenttää. Käsiteltävyys myytävänä tuotteena 
nousi teokselta toivottujen elementtien joukkoon 
esteettisen laadun, tekniikan, ja sisällöllisen rele-

Vapautuneesta kilpailusta 
johtunut kiltojen sortuminen 
teki taiteesta kaikille avoi-
men toimintakentän, joka 
johti tekijöiden määrän nou-
suun ja siitä seuranneeseen 
kilpailuun taiteilijoiden  
välillä.

tai keskustelun herättäminen - jälleen tilaajan 
arvojen ja tavoitteiden määrittämissä rajoissa. Ti-
laustöitä ohjaavat tilaajan pyrkimykset. Taiteilijat 
ajavat kuitenkin aina myös omia tavoitteitaan tai-
teen keinoin, ja nykytaiteen kansainvälisellä ken-
tällä tekijöitä motivoivat valtavan erilaiset teemat 
Jonkun tavoitteena on tutkia ja kuvata luonnon 
kauneutta, toinen haluaa tuottaa elähdyttäviä, 
koskettavia tilakokemuksia, kolmas nostaa esiin 
ihmisoikeus- tai ympäristökysymyksiä. Joitakin 
poliittisesti arkaluontoisia aiheita ei ole mahdol-
lista käsitellä, mikäli teoksen tulee herättää ensi-
sijaisesti positiivisia mielleyhtymiä, kuten esimer-
kiksi yrityksen tiloihin sijoitettavan teoksen. Näin 
taiteilijan omat aihevalinnat ja tekemisen tavat 
määrittelevät osittain ammatin harjoittamisen 
puitteet - aktivistiin rinnastuvan, poliittisiin muu-
toksiin tähtäävän taiteilijan voi olla vaikeaa tehdä 
työtään ainakaan yksinomaan yritysrahoitteisesti.

Monissa maissa ajatellaan, että kaikkein lahjak-
kaimpia ja ilmaisuvoimaisimpia taiteilijoita tulisi 
tukea lahjoituksin tai verovaroin, jotta he voisivat 
tuoda esiin itse tärkeiksi kokemansa aiheet. Näin 
pyritään pitämään yllä moniarvoista yhteiskun-
taa, jossa kriittisetkin äänet pääsevät esiin, ja vai-
keatkin aiheet tulevat käsitellyiksi. Käytännössä 
taiteelle pääosin veikkausvaroista tai yksittäisten 
säätiöiden kohdalla testamentteihin perustuvista 
lahjoituksista ohjattuja apurahoja säätelee aina 
jokin raati, joka määrittelee, millaiset aiheet ja 
tekotavat ovat tällä hetkellä rahoituksen arvoisia. 
Näin ollen, taidetta koskevat samat säännöt kuin 
muitakin yrittäjyysammatteja - saadaksesi palk-
kaa, jonkun muunkin on nähtävä työsi tekemisen 
arvoisena.

Taide ammattina - taide harrastuksena

Suomessa useimmilla kansalaisilla on vapaa-ai-
kaa ja varallisuutta tarpeeksi, jotta he voivat har-
rastaa kiinnostavaksi kokemiaan asioita elämänsä 
sisällön lisäämiseksi. Jollekin  valinta voi osua ur-
heiluun, toiselle musiikkiin, jollekin kuvataitee-
seen. Siinä missä joku pelaa viikoittain pesäpal-
loa huvin vuoksi tai käy silloin tällöin katsomassa 
peliä, käy toinen galleriassa ja kirjoittaa runoja 
pöytälaatikkoon. Ihmiset jotka tekevät taidetta, 
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tekevät sitä koska he nauttivat siitä ja kokevat sen 
hyväksi keinoksi tutkia elämän eri puolia. Lop-
putuloksesta saattaa joko vain tekijä, tai joukko 
muitakin ihmisiä tavoittaa jotakin, jonka ilmaise-
minen tällä tavoin lisää heidän elämänsä mielek-
kyyttä.

Jos taide on kaikkien käytössä oleva väline, mis-
tä tänään erottaa ammattilaisen ja harrastelijan? 
Yksikertainen vastaus on työn laatu. Tulosten 
vakuuttavuudesta puolestaan päättävät yleisö, 
sekä taideorganisaatiot. Yleisön kiinnostus näkyy 
teosmyynneissä sekä näyttelyiden ja tapahtumien 
kävijämäärissä. Taidealan organisaatiot näyttävät 
arvostustaan tarjoamalla taiteilijalle lisämahdolli-
suuksia teostensa valmistamiseen ja esittämiseen, 
osoittamalla tekijälle muun muassa: 

• apurahoja teosten tekoon ja niihin liittyviin 
projekteihin 

• näyttelyaikoja gallerioihin
• osallistumismahdollisuuksia muihin taideta-

pahtumiin joissa töitä esitellään
• taidejärjestöjen jäsenyyksiä jotka toimivat 

ennen kaikkea tiedotuskanavina
• tunnustuksia kuten palkintoja ja nimityksiä
• teosten ja näyttelyiden noteerauksia medi-

assa (taidekriitikot lasketaan tässä osaksi tai-
deorganisaatioita)

• vastuutehtäviä ja päätösvaltaa järjestöjen 
sisällä

• taidekenttää tai sen osaa koskevia edustus-
tehtäviä - liittojen hallitukset ym.

Mikäli ei  tavoittele mitään yllä mainituista sei-
koista, jää käytännössä taidekentän50 ulkopuo-
lelle. Taidetta voi tietenkin tehdä myös ilman 
taidekenttää, teosten esittelymahdollisuudet on 
tällöin vain etsittävä muualta - mikäli teoksiaan 
haluaa julkisuuteen. Taidekentän piirissä toimii 
osittain myös tekijöitä, joille taiteella on ennen 
kaikkea henkilökohtaista merkitystä oman ko-
kemuksen tutkimisena, eikä yleisön tai teosten 
esittelyn rooli ole tällöin välttämättä niin suuri. 
Taiteen tekeminen on monen elämänlaatua pa-

50  taidekentällä tarkoitetaan tässä  a). muita taiteilijoita, 
joiden kanssa keskustelu on monelle ammattilaiselle yksi tärkeä op-
pimisen kanava, sekä b). taideorganisaatioita, joiden kautta välittyy 
jäsenilleen paljon tietoa kentän toimintamahdollisuuksista

rantavaa toimintaa, joka ei Suomessa todellakaan 
ole ammattitaiteilijoiden yksinoikeus. Kuitenkin 
mitä voimakkaammin tekijänä haluaa kehittyä, 
sitä enemmän taiteelle on omistauduttava, ja sitä 
paremmiksi tulokset yleensä muuttuvat myös ylei-
sön silmissä. Taiteen ammattilaiseksi ”kasvetaan” 
omistautumalla työlle, ja kehittymällä siinä siten, 
että tulokset nousevat merkityksellisiksi muillekin 
kuin tekijälle. Tähän valmistaa myös taidekoulu-
tus, jonka puitteissa omaa työtä ja sen mahdollisia 
merkityksiä muille kuin tekijälle itselleen joudu-
taan perustelemaan, ja vertailemaan omia teok-
sia muiden ammattilaisten tekemään taiteeseen. 
Työssään menestyvillä, ja niin yleisön kuin kolle-
goidenkin arvostusta nauttivilla kuvataiteilijoilla 
onkin useimmiten myös alan koulutus.

Taiteen ammattilaiseksi 
”kasvetaan” omistautumalla 
työlle, ja kehittymällä siinä 
siten, että tulokset nousevat 
merkityksellisiksi muillekin 
kuin tekijälle. Tähän valmis-
taa myös taidekoulutus.
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Raha ja työelämän puitteet 
suomalaiselle nykytaiteilijalle

Taiteilijan työ on monen muun nykyammatin 
tavoin projektiluontoista, eli arjen työssä saman 
typpisen hankkeet limittyvät peräkkäin ja rinnak-
kain. Työhön kuuluu paitsi sisällön tuotantoa ja 
ratkaisujen kehittelyä teknisiin kysymyksiin, myös 
tiedonhakua, yhteydenpitoa asiakkaisiin ja yh-
teistyötahoihin, sekä uusien projektien ideointia 
ja hankkimista. Seuraavassa eritellään suomalai-
sen nykytaiteilijan ammatin peruspuitteita.

Teosten valmistus ja esittely

Taiteilija tekee teoksensa pyrkimyksenään ku-
vata jollekulle jotakin. Tämä edellyttää teoksen 
tuomista julkisuuteen. Perinteisenä ratkaisuna 
useimmat taiteilijat pitävät näyttelyitä galleriois-
sa, joita ylläpitävät erilaiset taideorganisaatiot. 
Galleria on kävijälleen maksuton. Gallerianäyt-
telyn pitäminen on Suomessa yleensä taiteilijalle 
maksullista. Taiteilija rahoittaa näyttelyvuokran 
joko tähän tarkoitukseen hakemallaan apura-
halla, tai muulla työllä. Teokset ovat galleriassa 

myynnissä, ja teosten hinnat ovat yleensä esillä 
teosten yhteydessä. Suomessa taiteen ostamisen 
markkinat ovat vielä kehitysvaiheessa, ja on ta-
vallista, etteivät teos ja kiinnostunut ostaja koh-
taa. Vasta julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 
suomalaiset ovat kiinnostuneita taiteesta ja ha-
luaisivat ostaa sitä. Taidemaailman ei kuitenkaan 
koeta palvelevan koko kansaa vaan keskittyvän 
taiteen suurkuluttajiin. Tutkimuksen mukaan 
65% suomalaisista on ostanut taidetta, mutta 
90% haluaisi ostaa sitä. Suomalaiset haluaisivat 
käyttää jopa nykyistä enemmän rahaa taiteen 
ostamiseen.51 Vaikka osa taiteesta on rakennettu 
nimenomaan näyttelyä varten, eikä esimerkik-
si suurikokoisten installaatioiden ostaminen ole 
moneenkaan kotiin mahdollista., on suurin on-
gelma kuitenkin vieraaksi koettu galleriajärjes-
telmä, ja riittämätön rakenne taiteen ostamiseen. 
Taiteilijan kannalta tämä on valitettava tilanne, 
sillä mieluisin tulonlähde olisi useimmille teosten 
myynti, ja ilman sitä gallerianäyttelyt jäävät usein 
taloudellisesti taiteilijan kannalta nollille, tai jopa 
miinukselle.
51  Tulokset käyvät ilmi Teollisuustaiteen Liitto Ornamon 
teettämästä Taiteen markkinatutkimuksesta, joka tässä laajuudessa on 
toteutettu Suomessa ensimmäistä kertaa.Tutkimuksen lehdistötiedote, 
16.9.2014. http://www.ornamo.fi/tiedostot2014/esr_taideteollinentai-
de%20/Taiteenmarkkinatutkimus_20140916.pdf (viitattu 24.10.2014) 

kesä 2014 galleria tiedottaa, että näyttelyhaku syksylle 2015 on avattu
  taiteilijat lähettävät hakemuksia saadakseen näyttelyajan
  hakemusten perusteella valitaan näyttelyn järjestäjät ko. kaudelle
  
syksy 2014 näyttelyn saaneet taiteilijat hakevat apurahaa eri tahoilta

talvi- 
kevät 2015 näyttelyn saaneet taiteilijat valmistavat teoksiaan (mahdollisesti teosten 
  valmistamiseen on saatu apurahaa, mikäli ei, rahoittaa taiteilija työnsä 
  muulla keinoin

syksy 2015 taiteilija maksaa näyttelyvuokran, ja pystyttää näyttelyn galleriaan
  näyttely avataan yleisölle, ja se on avoinna esimerkiksi 3-4 viikkoa
  näyttely päättyy, taiteilija varastoi myymättä jääneet teokset
  teoksia voidaan myöhemmin esittää muissa näyttelyissä

Nykytaidegallerian näyttelyorganisaatio aikajanalla

4.3
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Galleriat ilmoittavat näyttelyhakujen avautumi-
sesta taidealan järjestöjen kautta. Järjestöjä on 
taiteen lajien mukaan useita, ja järjestöillä on 
usein myös omia gallerioita. Esimerkiksi Suomen 

Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen vastaus toimikun-
nan päätöksestä. Kuvamateriaali sekä mahdolliset muut 
liitteet palautetaan postimerkein varustetun palautuskuoren 
lähettäneille.52

Näyttelyn järjestäminen on aloittelevalle taiteili-
jalle taloudellinen riski, jonka kautta hän toivoo 
saavuttavansa sekä yleisöä, että referenssejä tule-
via hankkeita varten.

Teoksia tehdään paitsi näyttelyihin, myös erilai-
siin taidetapahtumiin, julkiseen tilaan, yksityisille 
tilaajille, sekä monialaisten hankkeiden osana, ja 
levityskanavia omalle työlle etsitään uusilta alueil-
ta. Internet voi tulevaisuuden toimintamalleistaan 
riippuen olla yksi mahdollinen taiteen alusta, jos-
sa toisaalta voi olla vaikeaa kehittää taloudellisesti 
tuottavia tapoja taiteen esittämiseen.53 Koko ajan 
laajempia käyttäjäryhmiä tavoittava peliteollisuus 
voisi mys toimia jonkin uudenlaisen taiteen muo-
don alustana. 

Ansaintalogiikka - taiteilija yrittäjänä

Sitä, että suomalainen taiteilija hakeutuu pitä-
mään näyttelyä vailla taetta apurahoista, tai teos-
myynneistä - siis tuloista - voi verrata aloittavan 
yrittäjän ottamiin lainoihin ja muihin sijoituksiin, 
joiden oletetaan johtavan menestyksekkääseen 
yritystoimintaan. Aluksi on saatava näkyvyyt-
tä, ja vaikka tuottamattomiakin hankkeita, jotta 
voi myöhemmin saada palkkaa työstään. Koska 
teosten myynti esimerkiksi gallerianäyttelystä ei 
ole lainkaan varmaa, rahoitetaan taiteen teke-
minen usein lähtökohtaisesti muilla tavoin. Yksi 
mahdollinen rahoituskeino on apuraha. Valtio, 
kunnat ja erilaiset, usein testamentteihin tai lah-
joituksiin perustuvat säätiöt myöntävät vuosit-
tain tai puolivuosittain tehtävien hakujen kautta 
apurahoja. Apurahoja on hankekohtaisia, ja nk. 
vuosiapurahoja. Vuosiapurahan (noin 170054 eu-

52  http://www.sculptors.fi/?page_id=39 (viitattu 5.9.2014)

53 http://www.hs.fi/kulttuuri/Tamperelainen+kuvataitei-
lija+Timo+Bredenberg+Hakkerointi+on+kiinnostavinta+taidetta/

a1391409292603, (viitattu 14.8.2014)

54  Suomen Kultuurirahaston vuosiapuraha on 22 000 euroa 
(https://www.skr.fi/fi/hakuopas , viitattu 1.8.2014, Taiteen edistmiskes-
kuksen vuosiapuraha puolestaan 19 729 euroa, http://www.taike.fi/
taiteilija-apurahan-suuruus, viitattu 1.8.2014

kuvanveistäjäliiton ylläpitämän Sculptor -galleri-
an näyttelyhaku tapahtuu järjestön nettisivuilla 
olevan ilmoituksen mukaan seuraavasti:

Näyttelyaikaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, 
josta ilmenee mille kaudelle anomus jätetään. Anomuksen 
voi tehdä vain yhdelle kaudelle kerrallaan. Anomuksessa 
tulee olla taitelijan nimi ja täydellinen osoite puhelinnu-
meroineen sekä lyhyt luonnehdinta näyttelystä. Liitteenä 
tulee lisäksi olla 5-10 täydellisesti nimikoitua värikopiota 
mahdollisimman viimeaikaisesta tuotannosta, curriculum 
vitae ja katalogeja (ei kopioita kritiikeistä) Mainita voi 
myös toivomuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista 
näyttelysuunnitelmista.

(gallerian pohjapiirros on ladattavana ilmoituksen yhtey-
dessä)

Näyttelyjaksot ovat noin 3 viikon pituisia. Näyttelyvuokra 
on jäseniltä 2700 ja ulkopuolisilta 3100 euroa. Vuokraan 
sisältyy mm. n. 700 kutsukortin postimaksu mutta ei pai-
nokuluja. Myyntiprovisio on 35%.

Anomus tulee lähettää osoitteella Galleria SCULPTOR 
Näyttelytoimikunta, Eteläranta 12, 00130 Helsinki. 

Sitä, että suomalainen tai-
teilija hakeutuu pitämään 
näyttelyä vailla taetta apu-
rahoista, tai teosmyynneis-
tä - siis tuloista - voi verrata 
aloittavan yrittäjän ottamiin 
lainoihin ja muihin sijoituk-
siin, joiden oletetaan johta-
van menestyksekkääseen 
yritystoimintaan.
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ron kuukausittainen tuki, jonka tarkoitus on va-
pauttaa muusta palkkatyöstä ja mahdollistaa kes-
kittyminen taiteen tekemiseen) saa kuvataiteen 
alalla noin 8 % hakijoista, ja ne kestävät puolesta 
vuodesta viiteen vuoteen. Hankekohtaisen apu-
rahan voi puolestaan saada yksittäisen näyttelyn 
kuluihin kuten teosten materiaaleihin ja kuljetuk-
siin. Hankekohtaisia apurahoja koskevat tilastot 
vaihtelevat, mutta esimerkiksi Koneen säätiön 
kohdeapurahan sai kulttuurin ja taiteen saralla 
syksyllä 2013 vajaat 8% hakijoista.55 Useimmat 
näyttelyt rahoitetaankin ainakin osittain jollain 
muulla kuin apurahalla. Kuvataidealalla tyypil-
listä on taiteellisen työn osittainen rahoittamien 
jollain taiteeseen liittyvällä, alan osaamista vaati-
valla muulla työllä, kuten opettamisella.56 
Taiteilijan toimeentulo muodostuu yleensä jon-
kinlaisella yhdistelmällä seuraavista tulonlähteis-
tä:

• Apurahat
• kohdeapurahat (tiettyyn näyttelyyn tai esim. 

työvälineen hankintaan)
• työskentelyapurahat (1/2, 1, 3, tai 5 -vuoti-

selle jaksolle myönnetty tuki, jonka tarkoi-
tus on mahdollistaa keskittyminen taiteen 
tekemiseen vapauttamalla tarpeesta tehdä 
muuta työtä taiteen tekemisen rinnalla) n 20 
000 e / vuosi

• palkinnot (erittäin harvinaisia, mutta saa-
jalleen tärkeitä, jopa käänteen tekeviä tun-
nustuksia - esim. Vuoden nuori taiteilija (20 
000e)57 tai Ars Fennica-palkinto (40 000e)58)

• Tilaustyöt
• tilaustyöt julkiseen tilaan (toistaiseksi kosket-

tanut etenkin kuvanveistäjiä, mutta laajene-
massa muille taiteen aloille)

• tilaustyöt yritysten tiloihin 
• yksityishenkilöiden tilaustyöt

55  http://www.koneensaatio.fi/fi/tietopaketti, (viitattu 
14.8.2014)

56  Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo 2010

57 http://www.tampere.fi/taidemuseo/nayttelyt/tulevat/
vuodennuorettaiteilijat2014jannenabbjamariateeri.html, (viitattu 
1.8.2014)

58  http://www.arsfennica.fi/saatio.html (viitattu 1.8.2014)

• Taidealan sisäinen muu työ
• taidehankkeet  / kuratointi, koordinointi, 

tuotanto 

• Taiteeseen liittyvä, tai taiteellista 
osaamista hyödyntävä muu työ kuten 
opetustyö (yleistä kuvataiteen alalla)

• Taiteeseen liittymätön työ

Taiteilijoiden toimeentuloa purkavan, vuonna 
2010 julkaistun selvityksen mukaan vuonna 2000 
ainoastaan taiteellista työtä teki 37 prosenttia 

taiteilijoista. Tähän lasketaan kuuluvaksi taiteen 
alat rakennustaiteesta musiikkiin ja runouteen, 
joten mukana on tekijöitä säännöllisessä työssä 
olevista arkkitehdeistä konserttimuusikoihin. Yli 
puolet taiteilijoista teki vuonna 2000 myös tai-
teelliseen työhön liittyvää muuta työtä ja 21 pro-
senttia täysin muuta, ei-taiteellista työtä. Suoma-
laisten taiteilijoiden tuloista vain noin puolet oli 
peräisin taiteellisesta työstä. Taiteellisesta työstä 
saatujen veronalaisten tulojen mediaani vuonna 
2000 oli 13 455 euroa. (...) Kuvataiteilijoiden (...) 
mediaanitulo taiteesta oli 3 532 euroa vuodessa. 
Myöhempien selvitysten mukaan kuvataiteili-
joista 81 prosenttia ansaitsi alle 10 000 euroa 
vuodessa teosten myynnistä. Alle 5000 euroa 
vuodessa ansaitsi 64 prosenttia.59 Luvut kuvaa-
vat, kuinka pieni osa taiteilijan tuloista koostuu 
teosten myynnistä. Kun tätä verrataan tuloksiin 
siitä, että suomalaiset haluaisivat ostaa taidetta 
nykyistä enemmän, mutta eivät löydä taiteen luo, 
korostuu taidemarkkinoiden taiteilijan kannalta 

59  Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo 2010

Kuvataidealalla tyypillistä 
on taiteellisen työn osittainen 
rahoittamien jollain taitee-
seen liittyvällä, alan osaa-
mista vaativalla muulla työl-
lä, kuten opettamisella.
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epäedullinen tilanne lisää. On ymmärrettävää, 
että taiteilijat etsivät uudenlaisia rakenteita am-
mattitaitonsa soveltamiseen.

Ammattitaidon soveltaminen 

Perinteisin ja merkittävin ammattitaidon osa on 
luonnollisesti taideteoksen tuottaminen. Koska 
kuitenkin taideteoksen käsite on jo vuosikym-
meniä ollut valtavan laaja, edellyttäen tekijästä 
riippuen sisällöllisiä, teknisiä, ja sosiaalisia tai-
toja, on näitä taitoja alettu käyttää erilaisissa 
rooleissa myös muilla aloilla ja taiteilijat toimivat 
Suomessakin usein monenlaisissa taiteeseen liit-
tyvissä projekteissa oman taiteellisen työn lisäksi. 
Näkisinkin että taide tulevaisuudessa sekoittuu 
enenevässä määrin muihin aloihin. Maailmalla 
taiteilijan asema esimerkiksi juuri rakennusalan 
hankkeissa on joissain kohteissa jo poikkeuksel-
lisen merkittävä: Australiassa, Sydneyn China-
townissa koko alueen kehityshanketta vetää tai-
teilija, jonka näkemys on mukana koko alueen 

ilmeessä ja identiteetissä.60 Suomessa vastaavasti 
kuvataiteilija Marjukka Korhosella on suunnit-
telutiimissä keskeinen rooli Vantaan Keimolan 
valvontatornin alueen uudistamisessa, jossa kil-
pailun kautta haettiin alueen keskeisen rakenteen 
uudistamiseksi taiteilija-arkkitehti -tiimien ehdo-
tuksia.61 

Kenenkään tavoite ei ole, että taiteilijalla olisi 
aina tällainen asema. Kyse on taiteilijan roolia 
määritellessä tapauskohtaisesti siitä, mitä tai-
teella kulloinkin halutaan saavuttaa. Se, mihin 
taiteilijan ammattitaito venyy, riippuu kuitenkin 
suoraan siitä, millaisia mahdollisuuksia ammat-
titaidon soveltamiseen on tarjolla, minkälaiseen 
työhön taidekoulutus valmistaa, tai kuinka muita 
aloja kannustetaan ja koulutetaan taiteilijayhteis-
työhön. Valtaa toimintamahdollisuuksien kehit-
tämiseen on sekä koulutuspolitiikasta päättävillä 
tahoilla, että monialaisesta yhteistyöstä kiinnostu-
neilla yrityksillä ja taiteilijoilla. 

60  http://www.architectureanddesign.com.au/news/artist-
lindy-lee-leads-urban-design-in-sydney’s-ch (viitattu 24.10.2014)

61  Marjukka Korhosen haastattelu
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taiteen soveltamiseen useita näkökulmia. Toi-
saalta taiteen itseisarvoa ja riippumattomuutta 
korostetaan, toisaalta yhteistyömahdollisuuksiin 
muiden alojen kanssa suhtaudutaan luontevasti 
työtä rikastavana mahdollisuutena. Tutkimuk-
sessa nousevat esiin taiteilijakentän suhteet myös 
julkiseen taiteeseen, ja sitä edellyttävään yrittä-
jyys-lähtöiseen toimintamalliin. Toisaalta yrittä-
jyyttä vierastetaan, paitsi markkinahenkisyyden 
ja taiteen perinteisen vastakkainasettelun kautta, 
toisaalta siksi että se istuu huonosti yhteen apu-
rahakausien ja projektien välillä monen tarvitse-
maan sosiaaliturvaan. Y-tunnuksen omaavalla ei 
ole oikeutta toimeentulotukeen tai työttömyys-
korvaukseen, tuli työstä tässä kuussa tuloja tai ei. 
Samalla yritystoiminta ilman yritystä ei onnistu. 
Eli vaikka taiteilija olisi kiinnostunut yritysyhteis-
työstä, ei yrityksen perustamiseen liittyvää talou-
dellista asemaa ole houkuttelevaa ottaa ammatin 
vaihtelevan ja vaikeasti ennakoitavan tuloraken-
teen vuoksi.

Selvityksiä kuvataiteilijan toimenku-
vasta tulevaisuudessa

Taiteilijan työnkuvan laajentamisen ja ammat-
titaidon soveltamisen teemoja on käsitelty ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa Kulttuu-
ripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen kokoamassa 
selvityksessä ”Pitäisi laajentaa työalaansa” - Ku-
vataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet 
tulevaisuuden työelämässä, joka julkaistiin vuon-
na 2013. Selvityksessä pyrittiin kyselyaineiston 
avulla löytämään vastauksia kysymyksiin siitä, 
”mihin suuntaan kuvataiteilijan ammattirooli ja 
tehtävät ovat muuttumassa trendiennusteiden ja 
ammattikentän edustajien omien arvioiden pe-
rusteella sekä millaiset ovat näiden oletettujen 
muutosten vaikutukset kuvataiteilijan tieto- ja 
taitovaatimuksiin tulevaisuudessa”.62 Aineisto oli 
rajattu kattamaan ammattikorkeakouluista nuor-
ten koulutuksesta kuvataiteilijaksi vuosina 2001–
2010 valmistuneet. Tutkimustuloksissa erottuu 

62  Herranen ym. 2013, 18
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Konkreettinen teoksen toteutus-
prosessi 

Jos lähdetän siitä, että taiteilijan tavoitteena on 
tuottaa taideteos, seuraa prosessi enemmän tai 
vähemmän säännöllistä linjaa. Vaikka yksittäiset 
hankkeet ovat kaikki erilaisia, etenee teos aina 
lähtökohdista syntyneestä ideasta toteutukseen, 
ei toisinpäin. Tässä kappaleessa esitellään yleis-
kuva teoksen toteutusprosessista. 

Lähtökohdat ja puitteet

Taidetta tehdään yleensä johonkin tilaan tai tar-
koitukseen. Työlle on joko sovittu näyttely, tai 
joku on tilannut taiteilijalta teoksen. Tilaustyö 
voi olla tähdätty sisä- tai ulkotilaan, valmiiseen, 
tai vasta rakentuvaan ympäristöön - puitteet vai-
kuttavat hankkeen kulkuun, sekä lähtökohtiin. 
Toisinaan esimerkiksi kilpailussa on määritelty, 
että osallistujien halutaan käsittelevän jotakin 
tiettyä teemaa. Teoksen sijoituskonteksti saattaa 
määritellä teemaa myös automaattisesti - esimer-
kiksi kirkko tai ala-koulu teoksen sijoituspaikkana 
määrittelee jo lähtökohtaisesti sisällöllisiä teemo-
ja. Mikäli teos on tulossa näyttelyyn, on taiteilija 
usein hakenut näyttelyä tietyllä, itse valitsemal-
laan aiheella, jota hän on näyttelyhakemuksessa 
todennut käsittelevänsä. Mikäli teos on tilaustyö, 
on tilaaja voinut pyytää taiteilijaa käsittelemään 
jotain tiettyä aihetta, vaikkapa teoksen sijoitus-
paikan historiaa. 

Sijoituspaikka määrittelee myös taiteen mahdol-
lisuuksia ja asettaa teokselle reunaehtoja koon, 
materiaalien ja kestävyysvaatimusten puolesta. 

Jos taiteilija on sopinut näyttelyajan galleriaan tai 
museoon, hän työskentelee toteuttaakseen teok-
sen tai teoksia, jotka tullaan sijoittamaan esimer-
kiksi kuukauden ajaksi ko. näyttelytilaan. Mikäli 
kyse on julkisesta tilasta, on teoksen usein otet-
tava huomioon paljon enemmän kestävyyteen 
liittyviä tekijöitä - muun muassa ilkivalta, tai sää 
- siinä missä galleriateoksen voi toisinaan ajatel-
la kestävän vain näyttelyn ajan, jolloin toteutus-
mahdollisuuksien kirjo on laajempi. 

Ideointi

Luovan ihmisen ammattitaito on yksinkertaistet-
tuna nähdä yksittäisissä asioissa viitteitä laajem-
mista ilmiöistä, ja kyky tuottaa kokonaisuuksia, 
jotka avaavat näitä ilmiöitä merkityksellisellä 
tavalla myös muille. Itse ideointiprosessi on tun-
netun mystinen, mutta usein seuraa useimmilla 
ihmisillä samantyyppisiä vaiheita, joista voidaan 
erottaa:63 

• jatkuva aiheiden ja kiinnostavien ilmiöiden 
keräily, joka ajan myötä tuottaa laajan ai-
neiston, josta ammentaa

• tapauskohtaisten tietojen keräily, joka kos-
kee kutakin hanketta erikseen

• ajatusten, ilmiöiden ja tietojen yhdistely ja 
testailu

• sulattelu ja etäisyyden ottaminen
• idean syntyminen
• idean jalostaminen, siitä keskustelu
• idean hiominen valmiiksi teokseksi tai tuot-

teeksi
63  Young 2003. Teos on kirjoitettu alun perin kuvaamaan 
mainosalan työntekijän ideointiprosessia, mutta näkisin sen pitkälti 
vastaavan taiteilijan työprosessia, prosessin vastaavuuden korostuessa 
tilaustyön ollessa kyseessä.

4.4
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Prosessi ai tapahdu tyhjiössä, vaan lomittuen ja 
rytmittyen eri vaiheissa olevien hankkeiden lo-
maan. 

Eri taiteilijoilla on vahvuuksien ja mieltymysten 
mukaan muotoutuneita aihepiirejä, joiden puit-
teissa he toimivat. Taide pyrkii kommunikoimaan 
jotain, eli kyse on ajatuksen tai tunteen välittä-
misestä keinoin, joka ei ole mahdollista muulla 
tavoin. Useimmat taiteilijat merkitsevät ideoita 
jollain lailla muistiin, ja palaavat niihin aika ajoin. 
Näin suurimmalla osalla taiteilijoista on rinnak-
kain mielessään ja aineistoissaan erilaisia, eri vai-
heissa olevia ideoita ja teosten aihioita. Osasta 
näistä ei koskaan tule teosta, osa kehittyy valmiik-
si teoksiksi asti. Idea voi olla sisällöllinen aihe (esi-
merkiksi jokin ympäristössä havaittu merkityksel-
linen hetki, tai yhteiskunnassa havaittu piirre), tai 
materiaalinen, vaikkapa muovin käyttäytyminen 
tai suuri määrä jostakin saatuja helminauhoja. 
Oman näkemykseni mukaan taiteilijan ammat-
titaidon ydin on yhdistellä materiaalisia ja sisäl-
löllisiä aiheita tavalla, joka synnyttää kokijassa 
mielleyhtymiä ja oivaltamista. 

Luonnostelu ja materiaalien testaus

Luonnosteluvaiheessa ideaa testataan konkreet-
tisesti, ja tutkitaan kuinka sen tärkeimmät piir-
teet saataisiin esiin. Luonnostelu vastaa karkeasti 
edellisen kohdan listan kohtia 6-7 ja voi tarkoittaa 
esimerkiksi
• perinteistä luonnostelua kynällä paperille
• luonnostelua kuvankäsittelyohjelmilla kuten 

Photoshopilla
• kolmiulotteista luonnostelua (materiaalina 

voi olla mikä tahansa 3-uloitteiseen muo-
toon rakennettavissa oleva, helposti muo-
toiltava materiaali, kuten pahvi, styroksi, 
savi, jne)

• materiaalien testailua
Luonnosten avulla idea tarkentuu ja teoksen 
muoto ja materiaalit valikoituvat käyttöön. Pää-
määränä on, että idean, johon usein sekoittuu 
monia piirteitä, tärkeimmät elementit saadaan 
esiin, ja teoksen viesti selkiytyy. Työ siis jatkuu ta-
valla tai toisella luonnosten kautta lopullisen työn 
rakentamiseen. Luonnosten ja testien määrä riip-
puu tekijän työskentelytavoista sekä teoksen muo-
dosta. Esimerkiksi suurikokoisista veistoksista on 

Kuva 30 - Valokuvataiteilija Karoliina Paappa on työstänyt joidenkin teostensa lavasteiksi suurennettuja kiiltokuvia. Alkuperäiset kiiltokuvat skanna-
taan, jonka jälkeen niistä rakennetaan tietokoneella suurennos. Kuvassa näkyy työprosessin tietokoneella toteutettava työvaihe. Valmiiksi koottu 
suurennos tulostetaan osissa ja kootaan käsin lopulliseen kokoon. Valmis elementti toimii lopullisen valokuvan lavastuksen osana.
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käytännöllistä tehdä pienikokoisempia versioita 
ennen lopullisen tekotavan ja muodon valintaa ja 
varsinaisen teoksen rakentamista. 

Teoksen toteutus ja esittely

Työn toteuttamiseksi taiteilija kokoaa tarvittavat 
materiaalit työhuoneelleen, tai muuhun paik-
kaan, jossa teos toteutetaan. Nykyään on myös 
yleistynyt, että taiteilija teetättää joitain osia työs-
tä alihankintana. Luonnostelu- ja toteutusvaihe 
saattavat myös limittyä teoksen tekotavasta riip-
puen yhdeksi ja samaksi prosessiksi. 

Tämä toteutusvaihe sisältää lajista riippuen pal-
jon luonteeltaan käytännöllistä, konkreettista työ-
tä. Esimerkiksi kuvanveistäjän kohdalla tämä voi 
tarkoittaa mm:

• eri materiaalien ilmeen testausta
• kiinnitysmenetelmien testausta
• materiaalien kestävyyden testausta
• teoksen rungon tai muun perusrakenteen 

toteuttamista
• materiaalien muokkausta ja kiinnittämistä 

toisiinsa
• valettavan muodon muotin rakentamista
• pinnoitteiden testausta
• teoksen kokoamista
• teoksen siirtämistä ja kiinnittämistä paikoil-

leen 
• jne.

Taiteilija käyttää, mitä pidemmälle ura etenee, 
myös aiemmissa projekteissa opittujen menetel-
mien soveltamista, sekä aiemmissa hankkeissa 
luotuja kontakteja. Nykytaiteilijat vaihtelevat 
usein tekniikoita, joten jokainen uusi teos sisältää 
samalla myös uuden opettelua, joskin työvaiheet 
kokonaisuutena muistuttavat eri hankkeissa toi-
siaan. Taiteilijat myös konsultoivat tarvittaessa 
muiden alojen asiantuntijoita, esimerkiksi materi-
aalien ominaisuuksia selvittäessään.64 Vaikka tai-
teenlajien kesken on sekoittumista, on kuitenkin 
useimmilla taiteilijoilla jokin työskentelykenttä 

64  Hanna Vihriälän haastattelu

jonkin erityisalan, esimerkiksi kuvanveiston tai 
valokuvauksen parissa, josta heidät tunnetaan 
parhaiten. Nykytaiteilijat ovat kuitenkin enää 
harvoin sitoutuneita vain yhteen materiaaliin, eli 
pronssista teoksen valanut voi toteuttaa seuraavan 
työnsä yhdistelemällä muovileluja - työskennellen 
kuitenkin edelleen kolmiulotteisen muodon ja ti-
lakokemuksen parissa.

Fyysistä työprosessia varten useimmilla taitei-
lijoilla on työhuone. Työhuone on usein tähän 
tarkoitukseen vuokrattu tila, jossa työskentelee 
yleensä muitakin taiteilijoita vuokrakustannus-
ten jakamiseksi. Taiteilijat pyrkivät valikoimaan 
työhuoneensa siten, etteivät keskinäiset erot työs-
kentelytavoissa aiheuta toiselle häiriötä - esimer-
kiksi metallia työstävien tekijöiden on luontevaa 
jakaa tilat, joissa hitsaaminen on mahdollista, 
jolloin tilassa ei voi käyttää paloherkkiä materi-
aaleja kuten maaleja tai tärpättiä. Myös eri työs-
kentelytapojen aiheuttama melu on tekijä, joka 
ohjaa samoilla tavoilla työskenteleviä samoihin 
työhuoneisiin. Mikäli taiteilija tekee videotaidetta 
tai muuten työskentelee paljon tietokoneella, voi 
olla tarkoituksenmukaista työskennellä pääosin 
kotona, ja vuokrata studio tai muita tiloja vain 
tarpeen mukaan. Teoksen valmistuttua se joko 
viedään sovittuun esittelypaikkaansa, tai sille py-
ritään löytämään esittelypaikkoja erilaisten hake-
musten avulla. Esittelyn jälkeen, mikäli teosta ei 
ole myyty, on taiteilijan varastoitava teos odotta-
maan seuraavaa esittelyä. 

Monien nykytaiteilijoiden työnkuvaan kuuluu 
myös työskentely erilaisissa taiteilijaryhmissä, 
tai jonkin erityishankkeen ympärille organisoi-
tuneessa tiimissä. Tällainen työskentelymuoto 
saattaa jatkua henkilökohtaisen taiteellisen työn 
rinnalla vuosia kerrallaan. Samalla taiteilijane-
romyytti on käynyt vanhanaikaiseksi, eikä sitä 
kentän sisällä enää tunnisteta. Nykytaiteilija on 
verkostoitunut, erilaisia taitojaan eri projekteis-
sa yhdistävä ammattilainen. Hän toimii kentällä 
joka vaatii luovuutta paitsi työn sisällössä, itse 
työn puitteiden muodostamisessa - jotain jonka 
jokainen nykytaiteilija luo itse itselleen jatkuvasti 
uudelleen.  
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Kuva 31 - Karoliina Paapan valmis valokuvateos, jossa edellisen sivun tiikeri esiintyy. Teos on vuodelta 2012, sarjasta Milavida, Tyttö ja tiikeri. 
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Valtion tavoite julkisen taiteen 
edistämisestä 

”Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskei-
nen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Taide 
ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova 
vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitus 
kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnistavaa 
kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on kaikkien 
kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla pa-
rannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt ulkopuolel-
le jäävissä ryhmissä.” 65 

Valtion suhde kulttuuriin

Maailmanlaajuisesti taiteeseen suhtaudutaan 
usein edelleen uhkana virallisille tahoille. Taiteel-
linen ilmaisu on keino kyseenalaistaa vallitsevia 
käytäntöjä, joka ei epädemokraattisissa valtioissa 
ole toivottavaa. Suomessa taiteeseen suhtaudu-
taan edellä siteeratun, nykyisen hallitusohjelman 
mukaan myönteisesti voimavarana, joka ruokkii 
koko yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa perään-
kuulutetaan kulttuuriyrittäjyyttä, ja kulttuurin 
saavutettavuutta kaikelle kansalle. Erikseen mai-
nitaan mm prosenttitaiteen edistäminen julkises-
sa rakentamisessa66 (Prosenttitaide on julkisen 
taiteen tunnetuin periaate, jonka mukaan julkis-
ten rakennushankkeiden yhteydessä 1-2 % hank-
keen kokonaiskustannuksista varataan taidehan-
kinnoille. Periaate on luonteeltaan ohjeellinen, 

65  Opetus- ja Kultuuriministeriö, Kulttuuri Hallitus-
ohjelmassa. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripoli-
tiikka/kulttuuri_hallitusohjelmassa/?lang=fi , viitattu 8.8.2014

66  Opetus- ja Kultuuriministeriö, Kulttuuri Hallitus-
ohjelmassa. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripoli-
tiikka/kulttuuri_hallitusohjelmassa/?lang=fi , viitattu 8.8.2014

ja pyrkii käsitteenä kuvaamaan, kuinka pienellä 
osalla rakennuskustannuksista on mahdollista 
hankkia taidetta kokonaisuutta elävöittämään. 
Julkista taidetta voi tehdä myös ilman prosentti-
periaatetta, mutta sana kiteyttää yhden lähtökoh-
dan yhteistyölle, ja esimerkiksi kunta voi ottaa sen 
ohjenuorakseen.) 

Taiteen vapautta ylläpidetään valtion avustuksil-
la, jotka rahoitetaan pääosin (52%) veikkausva-
roilla, ja joista suurin summa jakautuu kuntien 
ja valtion kulttuurilaitoksille. Apurahoina taiteili-
joille jaetaan vain 3% valtion kulttuuriin kohdis-
tamasta rahoituksesta. Vuoteen 2020 ulottuvassa 
opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan 
strategiassa linjataan edelleen valtion tämänhet-
kisistä tavoitteista kulttuurielämälle. Siinä (...) 
”kuvataan toimialan toimintaympäristömuutos 
sekä määritellään kulttuuripolitiikan kehittämi-
sen tahtotila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. 
Kulttuuripolitiikan vaikuttavuustavoitteita ovat:
• kulttuurisen perustan vahvistaminen
• luovan työn tekijöiden ja kulttuuripalvelui-

den tuottajien toimintaedellytysten paran-
taminen

• kansalaisten kulttuuriin osallistumisen ja hy-
vinvoinnin edistäminen

• kulttuurin taloudellisten vaikutusten vahvis-
taminen” 67

• 
Taide, tai laajemmin kulttuuri, nähdään siis 
valtion taholta tavoiteltavaksi perusarvoksi, jos-
sa kaikuu Helsingin Juhlaviikkojen tunnetuksi 
tekemä slogan ”Taide kuuluu kaikille”. Samoin 

67  Opetus- ja Kultuurimimisteriö Kulttuuripolitiikkaan liit-
tyvät linjaukset, ohjelmat ja hankkeet. http://www.minedu.fi/OPM/
Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/?lang=fi, 

viitattu 8.8.2014
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korostuu nykyisissä linjauksissa alojen välinen yh-
teistyö ja kulttuuriyrittäjyys. Siten, vaikka taidetta 
tuetaan, on tavoitteena kehittää kulttuurialaa yri-
tysmyönteisempään suuntaan, jossa kulttuuri on 
yleistä hyvinvointia lisäävä ala, mutta ei julkisen 
rahoituksen varassa. 

Hallitusohjelmaan kirjattu prosenttitaiteen edis-
täminen on yksi viite siitä, että taiteen toivotan 
risteävän muille aloille muutenkin, kuin vireyttä 
ylläpitävänä vapaa-ajan kokemuksena - taiteen 
tekijöiden toivotaan suuntautuvan tulevaisuudes-
sa ammatillisesti tiiviimpään yhteistyöhön mui-
den alojen kanssa, ja taiteen toivotaan avautuvan 
muulle yhteiskunnalle kentän sisäisen keskustelun 
sijaan. 

Hallitusohjelmaa pitkäikäisemmin ympäristön 
suunnittelua ohjaavat lait, ennen kaikkea Maan-
käyttö- ja rakennuslaki.  Siinä todetaan alueiden 
käytön suunnittelun tavoitteeksi:

”edistää hyvän ja käyttäjien tarpeita 
palvelevan, terveellisen, turvallisen ja 
viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja 
esteettisesti tasapainoisen elinympäris-
tön aikaansaamista”. 

sekä

”edistää rakennetun ympäristön kau-
neutta ja kulttuuriarvojen vaalimista”68

Lauseiden voidaan lukea koskettavan taiteenla-
jeista käytännössä vain arkkitehtuuria. Raken-
nukset ovat kuitenkin vain yksi julkisen tilan muo-
donantajista, ja katujen, puistojen ja aukioiden 
rakenteet tulisi myös nähdä tässä lain asettamassa 
valossa - ne ovat mukana viemässä ”rakennetun 
ympäristön kulttuuriarvoja” valittuihin suuntiin. 
Yleisiä periaatteita on helppo ja osittain perus-
teltua pitää pelkkinä tyhjinä korulauseina. Mer-
kityksellisempiä ovatkin julkisen tilan ja taiteen 
toteuttamista ohjaavat hallinnolliset rakenteet. 

68  Maankäyttö ja rakennuslaki ,12 §

Taiteen ja ympäristösuunnittelun hal-
linnonalojen yhteistyö

Lautakuntiin perustuvan suomalaisen taidehal-
linnon perusrakenne syntyi autonomian aikaan. 
Tuohon aikaan kehittyi myös maassa julkisen 
kuvanveiston kenttä uutena taiteen muotona, ja 
valtio sääteli sitä suhteellisen tarkasti, valvonnan 
korostuessa erityisesti merkkihenkilöiden muis-
tomerkkien kohdalla. Taidehallinnon alkuhetket 
kytkeytyvät Suomessa voimakkaasti kansallisen 
integraation rakentamisen kauteen. 1960-90-lu-
vuilla luotiin puolestaan nykyinen, moniportai-
nen taidehallinto, jossa taide institutionalisoitui 
paitsi osaksi julkista palvelusektoria, myös ala-
kohtaisiksi organisaatioiksi teosten tekotapojen 
mukaan. Samoihin aikoihin taidealan liikeyrityk-
set linjattiin taiteen ydinalueiden ja tukijärjestel-
mien ulkopuolelle.69 Nykyinen taidehallinto on 
tämän suhteellisen eriytyneistä osa-alueista koos-
tuvan kokonaisuuden jälkeläinen, jossa  yhteydet 
taidealojen välillä, sekä taide- ja suunnittelualo-
jen välillä eivät ole kovinkaan vankalla pohjalla. 
Uimosen mukaan taiteen ja julkisen tilan raken-
tamisen yhteistyötä hidastaa esimerkiksi juuri 
hallinnonalojen erillisyys: ”Kaupunkisuunnitte-
lua koskeva lainsäädäntö perustuu maankäytön 
säätelyn perinteeseen, mikä jo osaltaan selittää 
vaikeuksia liittää kaupunkisuunnittelun ja taiteen 
kysymyksiä yhteen julkishallinnossa, koska taide-
hallinto puolestaan pohjautuu taiteilijoiden ase-
man ja taiteen eri alueiden taloudelliseen tuke-
miseen ja kehittämiseen.”70 Nykyisen hallituksen 
ajatukset taiteen ja muiden alojen yhdistämisestä 
eivät ole uusia, mutta ne eivät edusta viime vuo-
sikymmenten taidehallinnollisissa suuntauksissa 
valtavirtaa. 

69  Uimonen 2010, 112

70  Uimonen 2010, 108
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Valtioneuvosto

Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Laki alueiden kehittämisestä
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus

Laki taiteen edistämisen järjestelyistä
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
Valtionavustuslaki
Museolaki

Sisäasiainministeriö Opetusministeriö

Museo-
virasto

Valtion 
taidemuseo

Taiteen 
keskus-
toimikunta
 ∙ Kuvataide-
toimikunta

 ∙ Muotoilu-
toimikunta

 ∙ Rakennus-
taidetoimi-
kunta

Valtion 
taide teos-
toimikunta

Ympäristöministeriö

Kuvataideakatemia
TaiK
Muut taiteen, 
taidehallinnon  
ja taiteen tuotannon 
oppilaitokset

Suomen 
Arkkitehtiliitto ry.
Suomen Maisema- 
arkkitehdit ry.
Rakennustaiteen 
Seura ry.
Rakennustaiteen  
museon Säätiö

Kaavanlaatijien 
rekisteri

Kuvanveistäjäliitto ry.
Ornamo
Skjl
Suomen 
Taiteilijaseura
Suomen 
taidegraafikot
Valokuvataiteilijoiden 
Liitto
Muut taidejärjestöt

Tekniset  
korkeakoulut- ja 
Yliopistot

Alueellinen 
taidetoimikunta
Läänintaiteilijat

Maakuntaliitto
Aluearkkitehti

Alueellinen 
ympäristökeskus Aluetaidemuseo

Ympäristötaiteen säätiö

kuva 2.2 Kaupunkisuunnittelun ja julkisen taiteen yhteistyötä tekeviä organisaatioita. 
Vrt. esim. Heiskasen kaavioon 2002: 29 julkinen kulttuuripoliittinen päätöksenteko ja  
kulttuurihallinto Suomessa.

ympäristöhallinnon sektori taidehallinnon sektori

Kuva 33 - Kaavio Laura Uimosen väitöskirjasta Taidetta suunnitteluun (2010, 117) kuvaa, kuinka taiteen ja suunnittelun hallinnolliset rakenteet koh-
taavat vain yksittäisissä kohdissa organisaatioiden rakenteita. 
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Julkisen taiteen edistämisen malleja 

Prosenttitaiteen edistäminen on edellä kuvatusti 
hallituksen ohjelmassa ja Opetusministeriö jul-
kaisi vuonna  2013 Ympäristötaiteen säätiöllä 
teettämänsä selvityksen prosenttitaiteen edistä-
misen keinoista. Selvityksessä esitetään kolme 
mahdollista mallia tukea prosenttitaiteen yleisty-
mistä. Kaikkia malleja yhdistää hallinnonalojen 
välinen toiminta, ja ne perustuvat alojenväliseen 
yhteistyöhaluun ja kykyyn, sekä hyvin kulkevaan 
tietoon. Ensimmäisessä mallissa prosenttitaiteen 
koordinointivastuu olisi Taiteen edistämiskes-
kuksella, ja sen alaisilla paikallisilla taideorgani-
saatioilla, painottaen taiteen saavutettavuutta ja 
taiteilijoiden työllistymistä maan laajuisesti. Se 
edellyttäisi mallin käytöstä palkitsevia rakenteita. 
Toisessa mallissa valtion taidemuseon alaisuuteen 
perustettaisiin eräänlainen kokonaisvaltaisen 
suunnittelun organisaatio, joka yhdistäisi taiteen, 
arkkitehtuurin ja muotoilun organisaatioiden 
vahvuuksia ja tavoitteita laadukkaasta ympäris-
töstä, ja jonka avulla koordinoitaisiin valtion jul-
kisen taiteen hankintoja. Kolmas malli perustuu 
yritysyhteistyöhön, jossa Työ- ja Elinkeinominis-
teriön alaisuuteen perustettaisiin taideyhteistyötä 
helpottava konsulttiverkosto, ja kehitettäisiin tai-
teilijoille sopivia yrittäjyysmalleja. 

Kaikki mallit vaativat kaikkien yhteistyötahojen 
koulutusta mallien käyttöön, ja niiden sovelta-
minen olisi otettava osaksi julkista rakentamista 
useiden vuosien jänteellä sisältäen laki- ja orga-
nisaatiomuutoksia. Selvitystä esittelevässä se-
minaarissa nousi myös esiin, että vaikka selvitys 
koskee ns. prosenttiperiaatteen edistämistä, on 
prosenttiperiaate vain yksi termi kuvaamaan jul-
kista taidetta osana julkista rakentamista.71 Tai-
teen mukanaolo julkisessa tilassa ei siis ole sidottu 
prosentteihin, ja ilmankin prosenttiperiaatetta on 
mahdollista soveltaa onnistunutta taideyhteistyö-
tä, kuten esimerkiksi Kotkassa on tehty.  Sana on 
kuitenkin kaikille tuttu, ja siksi käyttökelpoinen 
termi kuvaamaan sitä, että taide on mukana. Sii-
nä vaiheessa, kun taide on luonteva osa rakenta-
mista, prosenttitaide tai prosenttiperiaate käyvät 
sanoina tarpeettomiksi.
71    Taidetta arkeen - Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttipe-
riaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2013:5. Julkistamisseminaari 19.3. 2013  

”Prosentti taiteeseen -periaatteen toteutuminen vaatii mo-
nialaista tietopohjaa ja erityisesti täydennyskoulutusta. 
Taiteilijat tarvitsevat tietoa arkkitehtuurisuunnittelusta, 
rakentamisen prosesseista, materiaaleista, turvallisuudesta 
ja lupamenettelyistä. Suunnittelu- ja rakentajatahot tar-
vitsevat tietoa taiteen tavoitteista ja toimintakäytännöistä 
sekä taiteilijan ammatti-identiteetistä ja työtavoista, kuten 
nykyään tavallisesta alihankkijoiden käyttämisestä. Myös 
ohjaavat viranomaiset, rahoittavat tahot ja koulutuksen 
suunnittelijat tarvitsevat laajan tietopohjan kaupunkikehit-
tämisestä ja yhteiskunnallisista merkityksistä.”72

Koulutustarpeet ovat laajoja, mutta niiden ei 
tarvitse koskea koko taiteilija- tai suunnittelija-
kuntaa. Lisäkoulutusta olisi kuitenkin oltava löy-
dettävissä yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille 
ja taiteilijoille, jotta julkinen taide kasvaisi osaksi 
kaupunkisuunnittelujen käytäntöjä myös Suo-
messa. Valtio voi toimia tässä asian edistämiseksi, 
ja seuraavina vuosikymmeninä nähdään, muut-
tuvatko rakenteet tavalla tai toisella julkista tai-
detta konkreettisesti edistävään suuntaan. 

Taideteostoimikunta julkisen taiteen ti-
laajaesikuvana

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa valtion ra-
kentaminen määritellään muun rakentamisen 
esikuvaksi - valtio siis näyttää rakennusalalle 
laadullista mallia.73 Julkiselle taiteelle on julkis-
hallinnossa oma toimikuntansa, joka kytkeytyy 
valtion toteuttamaan rakentamiseen, ja jolla on 
Uimosen mukaan vastaava esikuvarooli taiteen 
integroinnissa rakennushankkeisiin.74 Kyseinen 
toimielin on valtion taideteostoimikunta, joka ti-
laa taidetta valtion rakennushankkeisiin, ja jonka 
opetusministeriö taidehallinnon ylimpänä toimi-
jana asettaa kolmivuotiskausittain. Taideteostoi-
mikunnassa on edustajat taiteen alojen liitoista, 
opetusministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä 
sekä valtion kiinteistöistä vastaavasta Senaat-
ti-kiinteistöistä.75 

72 Taidetta arkeen - Ehdotus valtion keinoiksi edistää pro-
senttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2013:5. 2013, 28 

73  Valtion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 1998, 7 

74  Uimonen 2010

75  Uimonen 2010 
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Siinä missä taideteostoimikunnan rooli rajau-
tuu Suomessa julkishallinnon hankkeisiin, on 
Ruotsissa toimivalla valtion taidetoimikunnalla 
(Statens konstråd) monipuolisempi rooli julkisen 
taiteen asiantuntijatahona ja toimijana. Uimosen 
mukaan ”(...) toimivaltaa laajennettiin vuonna 
1997 siten, että se (taidetoimikunta) voi toimia 
myös yhteistyössä kuntien ja yksityisten rakennut-
tajien kanssa valtion julkisen sektorin ulkopuo-
lella. Ruotsissa keskeisessä roolissa ovat valtion 
taidetoimikunnan projektijohtajat (projektleda-
re), jotka käynnistävät julkisen tilan suunnittelun 
rinnalle erillisen taideprojektin, jossa taiteilijat ja 
suunnittelun osapuolet kohtaavat heti alusta läh-
tien. Projektit eivät korvaa kaavoituksen tai ra-
kennussuunnittelun vaiheita vaan kytkeytyvät nii-
hin. Taideprojekti ei välttämättä sisällä ajatusta 
itsenäisestä teoksesta, vaan taide saattaa kääntyä 

muotoilun alueelle uusina materiaaleina tai pro-
sessin tuottamina suunnitteluideoina. Jokaiselle 
taideprojektille kirjataan oma taideohjelmansa, 
jonka osapuolet hyväksyvät projektin alussa.” 76 

Ruotsin mallissa nousee esiin taiteen mahdolli-
suuksien avoimuus ja puitteiden sopiminen ta-
pauskohtaisesti - välttämättä ei tähdätä teokseen 
vaan taiteilijan mukanaololla voidaan pyrkiä 
myös uusiin ideoihin suhteessa materiaaleihin tai 
muihin suunnitteluratkaisuihin. Vastaavalla ta-
valla tulisi mielestäni myös Suomessa, riippumat-
ta onko kyseessä valtion, kunnan tai yksityisen 
tahon organisoima taideyhteistyö, lähestyä taitei-
lijayhteistyötä monipuolisena mahdollisuutena. 
(Avaan tavoitteiden sopimisen vaihetta taideyh-
teistyön lähtökohtana kappaleessa 7.1.)

76  Uimonen 2010, 117

Kuva 34 - Vuonna 2013 julkaistu selvitys ”Taidetta arkeen - Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5”(2013,39), kuvaa oheisella aikajanalla mahdollista aikataulua ja rakennetta, jolla prosenttiperiaate olisi 
mahdollisuus ottaa järjestelmällisesti käyttöön Suomessa. Olen muokannut taulukon graafista ilmiasua.
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Kuntien tavat koordinoida julki-
sia taidehankintoja

Kunnilla on erilaisia kantoja julkiseen taiteeseen, 
erilaisia tavoitteita ja eri tavoin järjestyneitä or-
ganisaatiorakenteita näiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Tässä osiossa kuvataan yleisesti ja 
muutaman esimerkin kautta suomalaisten kunti-
en suhdetta julkiseen taiteeseen.

Prosenttiperiaate kunnissa

Useilla suomalaisilla kunnilla on joko määrät-
tyjen alueiden, tai koko kunnan laajuisia peri-
aatteita taiteen hankkimisesta. Käytännöt vaih-
televat kunnittain, mutta yksi kattonimikkeistä 
on 1920-luvulta asti kansainvälisesti levinnyt, 
Suomessa 1960-luvulla yleistynyt, niin kutsut-
tu prosenttiperiaate, jota kuvattiin edellisessä 
kappaleessa. Julkinen taho voi tehdä päätöksen 

prosenttiperiaatteen soveltamisesta, jolloin se 
velvoittaa taiteen mukanaoloon julkisissa talon-
rakennus- ja infrahankkeissa. Päätöksen prosent-
tiperiaatteen soveltamisesta, sekä siihen käytettä-
västä summasta tekee yleensä kaupunginvaltuusto 
tai -hallitus, tekninen toimi tai tilakeskus. Varat 
ovat yleensä tilakeskuksen tai teknisen toimen, 
tai harvemmin kulttuuri- ja sivistystoimen, tai 
taidemuseon budjetissa. Prosenttiperiaate on ol-
lut käytössä useissa suomalaisissa kunnissa 60-lu-
vulta saakka. Tällä hetkellä prosenttiperiaatetta 
noudattavat Suomessa systemaattisesti Helsinki, 
Hämeenlinna ja Oulu, ja jonkin verran myös Jo-
ensuu, Kotka, Kuopio, Mikkeli, Rovaniemi, Salo, 
Turku, Vaasa ja Vantaa - eli kolmetoista kahdes-
takymmenestä suurimmasta suomalaisesta kau-
pungista.77 Periaatteen sovellusmallit vaihtelevat 
ja kunnilla on niistä omia paikallisia versioitaan.

77  Karttunen & Herranen teoksessa: Taidetta arkeen, Ehdo-
tus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakenta-
mista. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit 2013, 44
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Verotarkennusten valmistelun käynnistäminen Laki/säädökset astuvat voimaan.

Kuvataide-, konsultointi- ja tilaajatahon koulutuksen
suunnittelu

Taiteilijat osallistuvat varhaisessa vaiheessa
suunnitteluprosesseihin.

Lain valmistelun käynnistäminen
Yritys saa verohelpotuksia eettisillä perusteilla.
Taide osana eettistä kriteeristöä.

Prosenttitaide vakiintunut suomalaisen yhteiskunnan
ja taide-elämän järjestelmäksi. Maahan
on syntynyt toimija, jonka kautta tietotaitoa
voidaan tehokkaasti käyttää ja levittää.

Prosenttitaidehankkeissa toimiminen on vakiintunut
kiinteäksi osaksi kuvataidekoulutuksen
käytäntöjä.

Verotarkennukset voimaan. Taide kiinteänä osana yritysten yhteiskuntasuhteiden
hoitamista.
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Työryhmä-mallit 

Tampereella, Jyväskylässä ja Vantaalla on käy-
tössä vakiintunut, työryhmiin perustuva julkisen 
taiteen hankintamalli. Vantaalla ja Jyväskylässä 
työryhmiin kuuluu edustajia taidemuseosta ja/
tai paikallisesta taiteilijaseurasta, sekä kaupunki-
suunnittelun, yhdyskuntatekniikan, ja tilapalve-
lun tai rakennusvalvonnan edustajia. Molemmat 
ryhmät ovat suositustensa pohjalta mahdollista-
neet kaupungeissaan taidehankintoja prosent-
tiperiaatteen käyttöä laajemmin. Tampereen 
työryhmämalli on kaksiosainen sisältäen työryh-
män taidemuseon sisällä, sekä yhteistyöryhmän, 
johon kuuluu lisäksi tilakeskuksesta hankearkki-
tehti ja huoltomestari sekä kaupunkiympäristön 
kehittämisestä vastaava kaupunginpuutarhuri. 
Yhteistyöryhmä käy läpi ajankohtaisia rakennus-
hankkeita ja tekee ehdotuksia taidehankinnoista. 
Taidemuseon työryhmä valmistelee kaikki taide-
hankinnat, ja sillä on 130 000 vuotuinen määrä-
raha (2011) sisältäen museon kokoelmien lisäksi 
julkisen tilan kohteet.78

78  Karttunen & Herranen teoksessa: Taidetta arkeen, Ehdo-
tus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakenta-
mista. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit 2013, 52

Kotka - laadukasta nykytaidetta ilman 
prosenttitaidetta

Kotkassa on onnistuttu integroimaan taidetta 
julkiseen tilaan ilman prosenttiperiaatetta. Pro-
senttitaiteen edistämiseen liittyvässä selvityksessä 
Kotka nostetaan esiin rohkaisevana esimerkkinä 
siitä, kuinka taiteen edistämiseksi ei välttämättä 
tarvita raskaita rakenteita. Taiteen ei myöskään 
välttämättä tarvitse olla museo-organisaation hal-
linnassa - hyviä tuloksia syntyy taidetta tuntevan 
työryhmän käsissä riippumatta siitä, mihin orga-
nisaation työryhmä hallinnollisesti kytkeytyy.

”Kotkan veistospuisto on rohkaiseva esimerkki julkisen 
taiteen kentällä. Kotkansaaren keskustaa on 1800-luvun 
lopulta halkonut noin 800 metrin pituinen lehmusesplana-
di. Oli syntynyt paineita kohentaa tätä keskeistä miljöötä. 
Uudistustyön pääsuunnittelija haki mahdollisuutta, miten 
tuohon lähes kilometrin pituiseen suoraan puistokaistaan 
saataisiin lisää jännitettä. Kaivattiin välietappeja ja kat-
seenvangitsijoita. Lehmuskujanne alkoi muuttua vähitellen 
veistospuistoksi. Vuonna 2001 paljastettiin ensimmäiset 
veistospuiston teokset. Tapio Junnon pronssinen Aurinkoon 

Kuva 35 - Hanna Vihriälä: Calvus, nuori ukkospilvi. 2008, alumiini, Kotka.
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katsoja ja Jaakko Pernun pajusta rakentama Kiertolainen 
saivat aloittaa projektin, joka jatkunee vuoteen 2015 saak-
ka. Veistospuiston taustaorganisaatio on taidehankkeessa 
maassamme erikoinen, päättäjänä ei olekaan kaupungin 
kulttuuripuoli vaan hanketta hallinnoi kaupungin luotta-
musmiesorganisaatiosta irrallinen Veistostyöryhmä, bud-
jetointivastuun ollessa Kotkan kaupungin puistotoimella. 
Työryhmä koostuu mahdollisimman monipuolisesta ryh-
mästä luottamushenkilöitä, virkamiehiä ja kuvanveiston 
ammattilaisia. Veistostyöryhmän toiminnassa on pyritty 
mahdollisimman joustavaan ja keskustelevaan etenemi-
seen. Kaikilla työryhmän jäsenillä on ollut mahdollisuus 
tuoda ehdotuksia kokoukseen. Päävastuu on kuitenkin ollut 
työryhmän ammattiveistäjillä. Alkuvuosina valitut kuvan-
veistäjät saivat varsin vapaasti valita paikan teokselleen, 
myöhemmin on lähdetty ohjeistamaan paikan valinnassa, 
jotta koko alueelle saataisiin teoksia. Strategiana oli läh-
teä liikkeelle tunnetuilla nimillä ja antaa nuorille vuoro 
myöhemmässä vaiheessa, kun hanke oli jo saanut yleisen 
hyväksynnän kaupunkilaisten keskuudessa. Veistosprome-
nadille on vuoden 2012 loppuun mennessä pystytetty teok-
set yhdeksältätoista kuvanveistäjältä.”79

Taidekaavat ja taideohjelmat uusilla 
asuinalueilla

Viime vuosina on yleistynyt, etenkin asuntomes-
sualueilla tai muilla uusilla rakennettavilla alu-
eilla, tapa laatia alueelle laajempi taideohjelma 
tai taidekaava. Taidekaavassa voidaan velvoittaa 
rakentajat tontinluovutussopimusten ehdoissa 
käyttämään esimerkiksi maan hankinta-arvosta 
1-2 % taidehankintoihin alueella, kuten on tehty 
Helsingin Arabianrannassa. Toteutuvat teokset 
ovat taloyhtiöiden omistuksessa, eikä niistä koidu 
kaupungille kustannuksia. Vasta suunnitteilla ole-
vassa Kalasatamassa taidetta hankitaan alueelle 
rakennuttajilta perittävillä kerrosalaan sidonnai-
sella maksulla - 10e / kem2 -  joka muodostaa 
koko alueelle yhteisen budjetin taiteelle. Kalasa-
tamassa näkyy myös väliaikaisen taiteen yleisty-
minen - väliaikaisilla teoksilla elävöitetään aluei-
ta, jotka eivät vielä ole rakentamisen kohteena.80 
Vantaan Leinelässä sekä Tampereen Vuoreksessa 

79  Kaipiainen teoksessa: Taidetta arkeen, Ehdotus valtion 
keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. 

Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit 2013, 23

80  Karttunen & Herranen teoksessa: Taidetta arkeen, Ehdo-
tus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakenta-
mista. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit 2013, 48

edellytetään taiteen hankkimista kaikilta julkisia 
rakennuksia toteuttavilta tahoilta, mutta taiteen 
kustannuksia ei ole sidottu rakentamisen kustan-
nuksiin. 

Alueelliset taideohjelmat pyrkivät ohjaamaan 
yksityisiä tahoja taiteen hankintaan, siinä missä 
niiden kohdalla kunnan panostus jää usein pie-
neksi. Taideohjelmissa on tärkeää sopia yhteisistä 
pelisäännöistä, ja erillisen taidekoordinaattorin 
tai taideasiantuntijan käyttö tulee usein kysymyk-
seen kokonaisuuden hallinnassa. 

Mikäli taiteen kustannuksia ei taideohjelmassa 
millään lailla sidota rakennuskustannuksiin, voi 
se johtaa lopputuloksen laadun kärsimiseen. Mi-

käli taidetta hankitaan periaatteella ”kunhan nyt 
jotain”, heikkenee lopputuloksen laadun rinnal-
la koko prosessin mielekkyys kaikille osapuolille. 
Nämä ongelmat puhuvat Kalasatamassa sovellet-
tavan periaatteen puolesta. Toinen etu Kalasata-
man mallissa on sen joustavuus - taiteeseen sijoi-
tettavat varat muodostavat kassan, josta taidetta 
on mahdollista suunnitella alueelle kokonaisuu-
tena, sen sijaan, että jokaista tonttia välttämättä 
koristaa patsas. 

Opetusministeriön vuonna 2013 tilaaman selvi-
tyksen mukaan81 kokonaisvaltainen taiteen suun-
nitelma tai taiteen kaava, jossa taide yllä kuva-
tusti nivoutuu osaksi jonkin alueen suunnittelua 

81  Taidetta arkeen, Ehdotus valtion keinoiksi edis-
tää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista 2013, 17

Taiteen ei välttämättä tarvit-
se olla museo-organisaation 
hallinnassa - hyviä tuloksia 
syntyy taidetta tuntevan työ-
ryhmän käsissä riippumatta 
siitä, mihin organisaation 
työryhmä hallinnollisesti 
kytkeytyy.
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on yleistynyt kuntien taidehankinnoissa. Toinen 
taiteen hankinnan trendi koskee kaupunkilaisten 
osallistamista; suurien alueiden taidehankinnois-
sa käydään usein keskustelua taiteesta paikallisten 
asukkaiden kanssa työpajojen avulla, ja taide voi 
myös olla keskustelun väline. Kolmas murros kos-
kee taiteen moninaistumista - pysyvien teosten 
vaihtoehtona nähdään yhä useammin myös vä-
liaikaiset, paikkasidonnaiset taideteokset, joiden 
rooli hankkeessa tai alueella voi perustua hyvin 
erilaisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi rakentuvalle 
alueelle voidaan hankkia taidetta elävöittämään 

tetaan alueen rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökoh-
taisella maksulla (...) 10 euroa/m2) (...) .82

Taloudelliset hyödyt ja motivaatio tai-
deyhteistyölle kunnissa

Uimosen mukaan julkishallinto tavoittelee tai-
teella yhteiskunnallista arvoasemaansa julkisen 
tilan muokkaajana, kaupunkitilan vetovoimai-
suuden parantamista, ja sen tuomia taloudellisia 
voittoja.83 Taidetta käytetään myös keinona osoit-
taa sitoutumista humaaniin arvomaailmaan.84 
Uimosen mukaan:

Julkishallinnon organisaatioilta odotetaan yhä 
enemmän taloudellista hyötyä. Kuntien kaupun-
kisuunnitteluorganisaatioiden toiminnassa on 
liikelaitoksien piirteitä, ja taiteen sekä kaupun-
kisuunnittelun yhteistyöhankkeet perustuvat yhä 
useammin taiteilijoiden yhteistyöhön yksityisten 
rakennuttajien kanssa sekä siihen, että taiteen 
odotetaan tuovan alueelle taloudellista vetovoi-
maa. 85 

ja:

”Markkinalähtöisessä kaupunkikehittämisessä 
on tyypillistä, että useat eri keinot valjastetaan 
taloudellisen hyödyn tavoitteluun ja myös taide 
otetaan osaksi tietoista kaupunki-imagon tuot-
tamista. Fyysisiä objekteja kuten taideteoksia ei 
käytetä ainoastaan suunnitelmien esteettisinä 
yksityiskohtina, vaan niiden avulla tuotetaan ja 
vahvistetaan ennalta valittua kaupunki-imagoa.”

sekä:

(...) kuten kaupunkisuunnittelusta on tullut Mä-
enpään mukaan 2000-luvulla yhä enemmän va-
litun imagon fyysisen ilmiasun toteuttaja, osallis-
tuvat taidemaailma ja koko visuaalinen kulttuuri 
kaupunkien imagon rakentamiseen. Markkina-
lähtöisen kaupunkikehittämisen piirre on luoda 

82  http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama/
perustietoa/ymparistotaide-kukoistaa (viitattu 24.7.2014)

83  Uimonen 2010, 16

84  Karttunen, 1990 teoksessa Uimonen 2010, 122

85  Uimonen 2010, 219

vasta rakenteilla olevia alueita, jolloin ympäristö 
on rakentamiskauden ajan viihtyisämpi alueella 
jo asuville.

Kuvaus Kalasataman taideperiaatteesta
(...) Kalasatamassa asutaan, liikutaan ja työskennellään 
myös pitkän rakentamisvaiheen aikana. Asukkaiden viih-
tyvyyden parantamiseksi ja alueen imagon luomiseksi sinne 
tehdään rakentamisaikaista ja pysyvää taidetta. Ympäris-
tön viihtyisyyttä lisätään:

• pysyvällä ympäristötaiteella,
• väliaikaisella ympäristötaiteella,
• monimuotoisella väliaikaiskäytöllä.

Julkisilla katualueilla, puistoissa ja aukioilla on runsaasti 
paikkoja pysyvälle ympäristötaiteelle. Väliaikaista ympä-
ristötaidetta ja muuta toimintaa sijoittuu niille alueille, 
joilla ei parhaillaan rakenneta, esimerkiksi Kalasataman 
rantareitin varrelle. (...) Ympäristötaidetyötä ohjaa Hel-
singin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus. Työ rahoi-

”Ympäristötaidetyötä ohjaa 
Helsingin kaupungin talous- 
ja suunnittelukeskus. Työ 
rahoitetaan alueen rakennut-
tajilta perittävällä kerrosne-
liökohtaisella maksulla (...) 
(10 euroa / m2)”
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kuluttamisen tilaa, jossa myös taide on osa ku-
lutettavaa kaupunkikulttuuria. Ilmosen mukaan 
kaupungeista on tullut taloudellisen dynamismin 
ja kulttuurisen vitaalisuuden lähteitä, jotka vetä-
vät puoleensa tuottavia resursseja, luovia lahjak-
kuutta, turismia ja kulutusta. Tämä on merkin-
nyt kaupunkikeskustojen renessanssia, kun niistä 
on tullut asumisen ja vapaa-ajan paikkoja, joita 
dominoivat estetisoitunut kulutus ja symbolinen 
rakentaminen. 

Taiteella ja sen tilaamisella on kunnalle siis välilli-
nen arvo taloudellisten voittojen tavoittelussa, joi-
ta taiteen parantaman imagon odotetaan alueel-
le tuovan.  Toisaalta taide on ihmisten omissa 
toiveissa aidosti merkityksen ja elämän sisällön 
lähde, ja taide kaupunkitilassa voi myös haastaa 
kuluttamisen kaupunkitilan ensisijaisena ajanviet-
teenä. Kahtiajaossa palataan historia-osuudessa 
kuvaamiini eroihin suhteessa julkiseen taiteeseen 
antiikin ajalla Kreikan ja Rooman välillä. Tai-
teen tilaamisella julkinen valta voi taiteen avulla 

joko muistuttaa kadun kulkijoita elämän arvos-
ta ja yleismaalimallisista ihanteista tai korostaa 
valtaapitävän tahon merkitystä ja vahvistaa sen 
asemaa. Nykymaailmassa nuo määräävät tahot 
ja toisaalta ajallemme keskeiset universaalit, inhi-
milliset teemat ovat toki erit kuin antiikissa, mutta 
samalla näiden välinen vuorottelu julkisen tilan 
taiteessa lienee päättymätön. 

Tanskassa on tällä hetkellä osittain käytössä pe-
riaate, jossa uuden asuinalueen rakentaminen 
aloitetaan puistoista, leikkipaikoista, ja ympäris-
tötaiteesta. Nämä houkuttelevat ihmisiä paikalle 
jo ennen rakennusten valmistumista, käyttämään 
syntyneitä palveluita. Tämä puolestaan tutustut-
taa ihmiset alueeseen, ja nostaa sitä kautta sen 
haluttavuutta ja sitä kautta myyntiarvoa jo ennen 
rakentumista. Rakentamisen budjettia on mah-
dollista tämän jälkeen kasvattaa, ja kaikki voitta-
vat ympäristön laadun kasvaessa edelleen. 86

86 Suullinen tiedonanto, Søren Hansen, Ramboll Kööpenhamina  

kuva 36 - Helsingin Arabianrannassa taide on otettu osaksi rakennuksia ja niiden väliin jääviä pihatiloja. Kirsi Kivivirran teos Seinät puhuvat seinät 
perustuu rakennuksien suunnittelijoiden arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipajan ja taiteilijan pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Kuvassa osa teokses-
ta. 2005.
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Tunnistamani ongelmat ja työn 
tavoitteet

Taideyhteistyö osana julkisen tilan suunnittelua 
on yhä harvinaista. Toisaalta silloin kun sitä on, 
se ei aina suju loistavasti. Hankaluudet johtuvat 
usein yksinkertaisesti siitä, että yhteistyön ns. hy-
vät käytännöt ovat yhä vieraita suurimmalle osal-
le sekä taiteen, että suunnittelu- ja rakennusalan 
ammattilaisista. Taideyhteistyön mahdollisuuksia 
ei tunneta, ja yhteistyön koordinointiin ja sen 
vaiheiden erityispirteisiin liittyvä osaaminen on 
voimakkaasti henkilöitynyttä. 

Kun osaamista ei ole, taideyhteistyössä nähdään 
ymmärrettävästi riskejä, ja sen vuoksi siihen ei 
ryhdytä lainkaan. Olen jakanut yleisimmät tai-
deyhteistyössä ilmenevät ongelmat tässä karkeasti 
kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria 
sisältää suurimmat syyt siihen, miksi taideyh-
teistyöhön ylipäänsä ei lähdetä mukaan. Toiseen 
kategoriaan olen listannut syitä, miksi taideyh-
teistyö voi epäonnistua, kun sellaiseen ryhdytään, 
mikäli hanketta ei viedä läpi ammattitaitoisesti. 
Luettelo on seuraava: 

taiteilijayhteistyöhön ei ylipäänsä ryhdytä 
kovin usein, sillä:
• taideyhteistyö koetaan kalliiksi / hankalaksi 

/ turhaksi
• ei ymmärretä taiteen mahdollisuuksia / ka-

pea kuva siitä, mitä taide on
• ei tiedetä kuinka ottaa taide mukaan vaikka 

haluttaisiin / ei tunneta taiteen kenttää ja 
taideyhteistyön prosesseja

toisinaan kun julkista taidetta on toteutet-
tu, se on joko huonoa, tai ympäristöstään 
irrallista, sillä:
• tekijä ei ole ammattilainen 
• teoksen puitteet on tarkoin rajattu, ja muut 

ympäristön ilmettä säätelevät ratkaisut val-
miiksi päätetty. (Näin ollen taiteilijalla on 
hyvin rajattu mahdollisuus käyttää ammat-
titaitoaan sekä teoksen kokonaisuuden, että 
sen ympäristösuhteen suunnittelussa ja to-
teutuksessa.)

• teoksen budjetti on kohtuuttoman pieni
• prosessi on huonosti koordinoitu

6.1

Taideyhteistyön mahdolli-
suuksia ei tunneta, ja yhteis-
työn koordinointiin ja sen 
vaiheiden erityispirteisiin 
liittyvä osaaminen on voi-
makkaasti henkilöitynyttä. 

Kun osaamista ei ole, tai-
deyhteistyössä nähdään 
ymmärrettävästi riskejä, ja 
sen vuoksi siihen ei ryhdytä 
lainkaan. 
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Olen työn ensimmäisessä osassa taustoittanut, 
kuinka estetiikka ja suunnittelu, taide ja raken-
taminen, ovat eriytyneet toisistaan funktionalisti-
sen toimintojen eriytymisen myötä. Kaupunkien 
keskinäisen kilpailun kasvaessa niiden esteettinen 
muotoilu ja elävyys alkavat jäälleen nostaa pää-
tään, tahtoa yhteistyölle on jälleen. Vaikka yh-
teistyö on vielä jäsentymätöntä, näen itse suun-
nittelukentän ja taiteilijoiden osaamisissa paljon 
yhtäläisyyksiä, joihin yhteistyön kulku voi nojata. 
Julkiseen taiteeseen suuntautuneet taiteilijat ovat 
käytännöllisiä, ja heille tärkeintä on työn loppu-
tulos. Lisäksi ammatin samankaltaisuuksia alojen 

Ongelmien luonteesta voi päätellä, että taiteili-
joiden sekä julkisen tilan suunnittelijoiden ja ti-
laajien välisen yhteistyön kenttä on maassamme 
suhteellisen nuori ja järjestäytymätön. Ongelmat 
kumpuavat siten ennen kaikkea tiedon puuttees-
ta - hyvätkään käytännöt eivät auta, jos ne eivät 
ole käytännön työtä tekeville tuttuja. Käytäntö-
jen hioutuminen ja vakiintuminen taas onnistuu 
vain ajan kanssa. Pyrin tässä työssä vaikutta-
maan omalla osallani siihen, että tulevaisuudessa 
luettelo olisi seuraava:

taiteilijayhteistyöhön ryhdytään aina kun 
suunniteltava alue on ympäröivälle yhtei-
sölle merkityksellinen, sillä:
• suunnittelualalla ja tilaajakentällä tunnis-

tetaan taiteen mahdollisuudet nykyistä laa-
jemmin, ja nähdään, että taideyhteistyö voi 
toteutua monella tavalla

• taiteen kustannukset osataan suhteuttaa 
kulloisenkin hankkeen kokonaiskustannuk-
siin alueen merkittävyyden mukaan

• taiteelle ja taiteilijalle nähdään vaihtoehtoi-
sia rooleja, joiden sovellusmahdollisuudet 
tunnetaan

hankkeissa käytetään ammattitaiteilijoi-
ta, jotka:
• ovat ammattilaisjoukkona helposti yhteis-

työtahojen tavoitettavissa
• tulevat hankkeeseen mukaan suunnittelun 

alkuvaiheessa
• toimivat hankkeesta ja taideyhteistyön ta-

voitteista riippuen joko hankkeen vetäjänä, 
teoksen toteuttajana, tai tiimin asiantuntija-
jäsenenä

välillä ovat mm: teknisen ja materiaalisen osaa-
misen yhdistäminen, muotojen ja materiaalien 
tuntemus ja soveltaminen halutun lopputuloksen 
aikaansaamiseksi, kustannustietoisuus sekä töi-
den projektiluontoisuus. Arjen työn tasolla suun-
nittelu- ja taidealalla on paljon yhteistä sisältöä, 
mutta yhteinen kieli on viime aikoina puuttunut 
- tästä nousee työni otsikko. Molempien ymmär-
rettävissä olevan rakenteen avulla on molempien 
tahojen mahdollista hyötyä yhteistyöstä nykyistä 
paremmin. 

Arjen työn tasolla suunnit-
telu- ja taidealalla on paljon 
yhteistä sisältöä, mutta yh-
teinen kieli on viime aikoina 
puuuttunut - tästä nousee 
työni otsikko.
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Tutkimuskysymykset ja metodit

Lähdin työni avulla selvittämään, kuinka 
taiteilija voisi osallistua suunnittelukentän 

prosesseihin siten, että se parantaa lopputuloksen 
laatua. Jotta yhteistyö yleistyisi, tulisi sen johtaa 
hyviin tuloksiin, ja prosessin tulisi olla houkutte-
leva molemmille osapuolille. Lähtökohtana mi-
nulla oli kaksi kysymystä, joihin pyrin esittämään 
vastauksia. Muotoilin kysymyksiksi:

1. Kuinka julkiseen tilaan toteutuvan taideteok-
sen hankinta tehdään siten, että:

a)  teos on muodoltaan, materiaaleiltaan ja 
tuottamansa kokemuksen puolesta elävässä 
ja mielekkäässä suhteessa ympäristöönsä, 
eikä vaikuttaisi ”taivaalta tipahtaneelta”, ir-
ralliselta elementiltä
b) teoksen hankinnan ja toteutumisen pro-
sessi on sekä taiteilijalle, tilaajalle, että muulle 
suunnittelutiimille mielekäs  ja houkutteleva

2. Olisiko taiteilijalle kuviteltavissa rooli osana 
tiimiä siten, että lopputuloksena olisi kokonais-
laatua ilman teosta. Millaista olisi teokseen täh-
täämätön taideyhteistyö

Näkökulmani on käytännöllinen, sillä halusin 
että työni tarjoaisi arjen työhön kytkeytyviä rat-
kaisumalleja yhteistyöstä kiinnostuneille ammat-
tilaisille kummallakin alalla. 

Lähteet

Työtäni varten perehdyin taidehankintojen hy-
vistä käytännöistä viime vuosina kirjoitettuihin 
teoksiin, kuten:

Taide rakennushankkeessa, opas tilaajalle
Oppaan muotoon kirjoitetussa teoksessa alan 
ammattilaiset kuvaavat taiteen hankinnan pro-
sessia eri vaiheista ja eri näkökulmista. Vuonna 
2012 julkaistu teos keskittyy etenkin taiteen tilaa-
miseen talonrakennushankkeissa, mutta siitä on 
apua myös julkisen tilan taidetta hankkivalle.

RT-kortti, taide rakennushankkeessa
Vuonna 2014 julkaistu taide rakennushankkeessa 
RT-kortti on lyhyt mutta ajantasainen kuvaus tai-
dehankinnan tavoista sekä julkisen ulkotilan, että 
talonrakennushankkeiden osana. 

Lisäksi luin taideyhteistyötä eri näkökulmista 
taustoittavia selvityksiä ja tutkimuksia, kuten:

Taidetta Suunnitteluun, Taidehankkeet 
ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunki-
suunnittelussa. 
Laura Uimosen vuonna 2010 julkaistu väitöskirja 
luotaa laajasti taideyhteistyötä ja eri toimijoiden 
sille asettamia toiveita suomalaisen kaupunki-
suunnittelun kentällä

Taidetta arkeen, Ehdotus valtion keinoiksi 
edistää prosenttiperiaatetta osana julkista 
rakentamista.  
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 
julkaisema selvitys, sekä siihen liittyvät tausta-
selvitykset ovat toteutuneet osana nykyiseen hal-

6.2
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litusohjelmaan kirjattua pyrkimystä edistää nk. 
prosenttiperiaatteen soveltamista suomalaisessa 
rakentamisessa. Aiheesta on käynnissä myös laa-
jempi hanke jonka osana prosenttitaidetta pyri-
tään monin tavoin edistämään alan järjestöjen 
yhteistyöprojektien kautta, sekä mm kohdenne-
tuilla apurahoilla ja pilottihankkeilla. 

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi haastattelin useita, 
jo kauan taidealan ja rakentamisen rajapinnassa 
toimineita ammattilaisia, sekä kävin lisäksi lyhyitä 
keskusteluja jommallakummalla alalla (suunnit-
teluala / taidekenttä) toimivien ammattilaisten 
kanssa. Haastattelemani henkilöt - sekä syyt sii-
hen, miksi halusin kuulla heidän näkemyksiään 
- olivat:

Eevaliisa Härö, Ramboll Finland oy, liiketoi-
mintapäällikkö - arkkitehti
Tehnyt pitkän uran kaupunkisuunnittelun ken-
tällä, ja ollut mukana myös useissa julkisen tilan 
taidehankkeissa ja alan kehittämisprojekteissa 
Suomen suurimmassa suunnittelualan yritykses-
sä. Työni ohjaaja.

Ulla-Kirsti Junttila, Sito oy, johtava asiantunti-
ja - muotoilija ja taiteen lisensiaatti
Tehnyt eri rooleissa paljon työtä kaupunkimuo-
toilun edistämiseksi. Keskeisessä roolissa myös 
vuonna 2014 julkaistun Taide rakennushank-
keessa RT-kortin valmistelutyössä.

Marjukka Korhonen, kuvanveistäjä, taidekon-
sultti - taiteen maisteri
Suunnittelualan yritys WSP Finlandin kaupun-
kimuotoiluun erikoistuneesssa yksikössä kauan 
toiminut kuvataiteilija. Tehnyt useita julkisia 
teoksia, koordinoinut taidehankkeita sekä ollut 
mukana taidekoordinoinnin kehitystyössä Ympä-
ristötaiteen säätiössä.

Tuula Lehtinen, Frei Zimmer Oy, toimitusjoh-
taja, kuvataiteilija
Julkisen taiteen koordinointiin erikoistuneen Frei 
Zimmer -yrityksen toimitusjohtaja. Paljon koke-
musta julkisen taiteen koordinoinnista ja alan toi-
minnasta Suomen lisäksi Norjasta. 

Hanna Vihriälä, kuvanveistäjä- taiteen maisteri
Yhtä lailla yleisön kuin kollegoidenkin arvostama 
suomalainen kuvanveistäjä, joka on näyttelytoi-
minnan rinnalla tehnyt useita julkisia teoksia niin 
rakennushankkeiden yhteyteen, kuin myös julki-
seen ulkotilaan. (Kuvia Vihriälän julkisista teok-
sista on työn sivuilla 26-27, ja 92)

Lisäksi haastattelin puhelimitse seuraavia henki-
löitä:

Klas Fontell, Helsingin taidemuseo, arkkitehti
Taidemuseoiden julkisessa tilassa sijaitsevat ko-
koelmat muodostavat merkittävän osan suurten 
kuntien julkisesta taiteesta. Fontell on vastannut 
vuosia Helsingin taidemuseon julkisten kokoel-
mien teoksista. Museo myös konsultoi muita kau-
pungin osastoja taidehankinnoissa.

Jan-Erik Andersson, kuvataiteilija, koulutuk-
seltaan taiteen tohtori
Andersson on tehnyt useita julkiseen tilaan si-
joittuvia teoksia, sekä paljon  rakenteisiin inte-
groituja taideratkaisuja arkkitehtuurihankkeiden 
yhteydessä.

Haastattelujen ja kirjallisuuden avulla olen koon-
nut kuvauksen siitä, mitä onnistunut taideyhteis-
työ edellyttää prosessilta ja siihen osallistuvilta. 
Tavoitteenani on ollut kuvata, kuinka molem-
missa kysymyksissä kuvaamani taideyhteistyö  
- teokseen tai kokonaislaatuun tähtäävät mallit 
- käytännössä etenee, ja mitkä ovat keskeisimpiä 
huomioon otettavia seikkoja onnistuneen yhteis-
työn varmistamiseksi. 
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Aiheen käsittelytapa

Edellä kuvaamani, ensimmäinen tutkimuskysy-
mys koskettaa julkiseen tilaan integroituvan teok-
sen hankintaa:

1. Kuinka julkiseen tilaan toteutuvan taideteok-
sen hankinta tehdään siten, että:
a) teos on muodoltaan, materiaaleiltaan ja tuot-
tamansa kokemuksen puolesta elävässä ja mielek-
käässä suhteessa ympäristöönsä, eikä vaikuttaisi 
”taivaalta tipahtaneelta”, irralliselta elementiltä
b) teoksen hankinnan ja toteutumisen prosessi on 
sekä taiteilijalle, tilaajalle, että muulle suunnitte-
lutiimille mielekäs  ja houkutteleva

Kysymyksiin 1a ja 1b on mahdollista vastata 
kattavasti pohjaten viimevuosina julkaistuun 
tutkimustietoon ja selvityksiin. Nämä vastaukset 
kulkevat seuraavan kappaleen runkona kuvaten 
kronologisesti onnistuneen taideyhteistyön vai-
heita, kun tavoitteena on voimakkaasti ympä-
ristöönsä suhteessa oleva, siihen lisäarvoa tuova 
taideteos. 

Toinen kysymys esittää taiteilijalle roolin, jossa 
tavoitteena ei ole teos, vaan julkisen tilan koko-
naislaadun nostaminen muilla tavoin taiteilijan 
avulla:

2. Olisiko taiteilijalle kuviteltavissa rooli osana 
tiimiä siten, että lopputuloksena olisi kokonais-
laatua ilman teosta? Millaista olisi teokseen täh-
täämätön taideyhteistyö?

Toisessa kysymyksessäni esittämäni taiteilijan 
rooli pohjaa omaan kokemukseeni taiteen ja 
suunnittelualan rajapinnassa, jossa uskon, että 
taiteilijaa voitaisiin käyttää myös perinteisestä 
teoksen tuottaja -roolista poikkeavalla tavalla. 
Mallissa taiteilijan rooli olisi tuoda tiimiin osaa-
mistaan materiaaleista, muodoista ja rakenteista 
siten, että uniikki ote sulautuu lopputulokseen. 
Taiteilijan rooli ei olisi hankkeen keskeisin, eikä 
hänelle jäisi tekijänoikeuksia työhönsä - samalla 
lailla kuin yksittäisille suunnittelijoille ei jää teki-
jänoikeutta tekemiinsä ratkaisuihin koskien esi-
merkiksi aukion suunnittelua. Suomalaisista ku-

vanveistäjistä esimerkiksi Martti Aiha ja Jan-Erik 
Andersson toimivat kuvataiteilijoina myös tä-
mänkaltaisilla tavoilla, mutta toistaiseksi kentällä 
on paljon käyttämätöntä potentiaalia - toimijoi-
ta ei ole paljon, eikä toimintamallia ole missään 
julkisesti ohjeistettu tai kuvattu yleisellä tasolla. 
Siksi tätä roolia koskevat kuvaukset pohjaavat 
kirjallisen aineiston sijaan haastatteluiden kautta 
kokoamiini asiantuntija-arvioihin taideyhteistyön 
mahdollisuuksista, sekä omiin kokemuksiini tai-
de- ja suunnittelualojen rajapinnassa. Teokseen 
tähtäävän yhteistyön rinnalla uskon itse, että 
kokonaislaatuun tähtäävän yhteistyön malli olisi 
sekä taiteilijoita että suunnittelualaa kiinnostava 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä.  

Näihin kahteen rooliin jaan kappaleen 7 kuvauk-
sen taideyhteistyön prosessista. Ilman teostavoit-
teita toteutuva taiteilijayhteistyö rinnastettuna 
ympäristöönsä voimakkaassa suhteessa olevaan 
taideteokseen ominen hankintaprosesseineen on 
oma esitykseni siitä, kuinka olisi mahdollista erot-
taa taiteilijalle kaksi käyttökelpoista roolia, joilla 
näkisin voitavan saavuttaa hyviä tuloksia taideyh-
teistyössä useimmissa hankkeissa. 
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Taiteilijalle on tunnistettavissa näiden lisäksi 
vielä kolmas rooli, joka eräällä tavalla yhdistää 
kuvaamani kaksi toimintamallia. Kyseessä on 
malli, jossa taiteilija vetää suunnitteluhanketta 
ja suunnittelee paitsi teoksia, myös teoksia ym-
päröiviä rakenteita. Taiteilijalla on tässä mallis-
sa keskeinen ja vastuullinen rooli, ja malli sopii 
merkittäville alueille, joihin halutaan erityisen 
korkeaa laatua. Myös taiteilijalla on oltava pal-
jon kokemusta ja monipuolista ammattitaitoa. 
Mallilla voidaan vastata tavoitteeseen, jossa koko 
ympäristön halutaan muodostavan yhtenäisen 
elämyksen, jossa yksityiskohdat tukevat toisiaan 
taideteoksen tai teosten muodostamassa ympäris-

tön kokonaisuudessa.  Kuvaan tätä mallia lyhyesti 
kappaleessa 7.1.1,  antaakseni kattavan kuvan tai-
teilijan roolien mahdollisuuksista. Olen kuitenkin 
jättänyt sen pois taidehankinnan vaiheittaisesta 
kuvauksesta siksi, että se on laajuutensa vuoksi 
melko kallis taideyhteistyön muoto, ja siksi sovel-
tuu vain erityisen merkittäviin kohteisiin. Vaiheit-
tain ja seikkaperäisemmin esittämäni kaksi muu-
ta mallia soveltuvat taidehankintaan kohtuullisin 
kustannuksin, ja myös osana pienempiä suunnit-
teluhankkeita, ja olen siksi keskittynyt työssäni 
niiden kuvaukseen. Kahta kuvaamaani mallia 
erottaa jaottelussani selkeimmin kysymys tekijän-
oikeuksista, jota kuvaan seuraavassa kappaleessa.
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juuri siinä, tähdätäänkö taiteilijan työpanoksen 
käytöllä teoskynnyksen ylittävään, itsenäiseen 
kokonaisuuteen, joka erottuu muusta ympäris-
töstä taideteokseksi, vai teoskynnyksen alittavaan 
suunnitteluun ja asiantuntijaosaamiseen, jossa 
taiteilijan näkemys on nivoutunut osaksi tiimityö-
tä ja lopputulosta, näkyen esimerkiksi sen omalei-
maisissa materiaali- ja muotoratkaisuissa, osana 
kokonaisuutta. Siten siis taiteilijan rooli suhteessa 
muuhun tiimiin on erilainen teoskynnyksen mo-
lemmin puolin, samoin yleensä palkkioperusteet, 
sekä taiteilijalta roolissaan vaadittava osaaminen. 

Teoskynnys on rajalinja, jonka olen tässä tutki-
muksessa valinnut vertailupinnaksi kuvatessani 
kahden erilaisen taideyhteistyön kulkua, taitei-
lijan roolia hankkeessa, taiteilijan työpanoksen 
suhdetta ympäristöönsä, sekä kustannusten muo-
dostumista.87 Oheisessa taulukossa luonnostelen 
näiden toimintamallien eroa suhteessa teoskyn-
nykseen ja tekijänoikeuksiin. Luvusa 7 kuvaan 
taidehankkeen kulkua näistä kahdesta näkökul-
masta, kuvaten ensiksi aina taideteoksen hankin-
taprosessia ja verraten sitä sitten kokonaislaatuun 
tähtäävään taiteilijayhteistyön malliin.
87   Erittelyssä jätetään käsittelemättä mahdollisuus, jossa 
koko ympäristö nähdään kokonaistaideteoksena, ja siten mahdollisesti 
teoskynnyksen ylittävänä, usean suunnittelijan yhteistyönä syntyvänä 
kokonaisuutena. Periaatteessa teoskynnys voisi tällaisessakin tapauk-
sessa ylittyä, siten että tekijänoikeus kokonaisuudesta jakautuisi koko 
suunnittelutiimille. Koska tällainen tilanne on suhteellisen epätoden-
näköinen, tuntuisi erikoiselta välttää tähtäämistä suurimpaan mahdol-
liseen kokonaislaatuun siksi, että olisi riski teoskynnyksen ylittymisestä, 
ja siitä koituvista vaatimuksista olla muuttamatta tai purkamatta toteu-
tettua kokonaisuutta. 

Tekijänoikeudet ja niiden rajaa-
mat toimintamallit yhteistyölle

Taiteilijan toteuttamia teoksia suojaa tekijänoi-
keus. Tekijänoikeus on voimassa kunnes tekijän 
kuolemasta on kulunut 70 vuotta. Tekijänoike-
uslaissa (404/1961) ei mainita sanaa teoskynnys, 
mutta sanaa käytetään yleisesti kuvaamaan sitä, 
täyttääkö kyseessä oleva taiteellinen työ tekijän-
oikeuslain määritelmän teokselle. Kysymys siitä, 
ylittyykö teoskynnys, tarkoittaa kysymystä siitä, 
nauttiiko teos tekijänoikeuslain turvaamaa suo-
jaa. Tekijänoikeus muodostuu (teoskynnys ylit-
tyy), jos teos on luotu siten, ettei kukaan muu olisi 
voinut sitä samalla lailla tehdä - lopputuloksessa 
tiivistyy nimenomaan tämän tekijän luovat, per-
soonalliset ratkaisut. Kuvataiteen kohdalla teos-
kynnys ylittyy työn luonteesta johtuen helposti. 
Vaikka esimerkiksi arkkitehdin suunnittelutyö 
sisältää myös luovia ratkaisuja, ei tekijänoikeus-
lakia sovellettaessa teoskynnyksen katsota niin 
helposti ylittyvän kaupunki- ja rakennussuunnit-
telun kentällä toteutuvissa suunnitelmissa. Teki-
jänoikeuslaki puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka 
suunnittelun tulokseen suhtaudutaan, kun alueen 
käyttötarkoitus muuttuu. Teoskynnyksen ylittä-
vän taideteoksen muuttaminen tai purkaminen 
ei onnistu ilman taiteilijan lupaa, kun taas teos-
kynnyksen alittavan suunnittelutyön kohdalla 
tekijänoikeuslaki ei yleensä suojaa suunnittelun 
tulosta.

Teoskynnyksen ylittyminen tarjoaa yhden mah-
dollisen tarkastelukulman taiteilijan panoksen 
määrittämiseen. Kappaleen johdannossa kuvaa-
mani kaksi ensimmäistä toimintamallia eroavat 
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teoskynnys teoskynnys ylittyy teoskynnys ei ylity

työtapa taiteilijan suunnittelema tai-
deteos muuhun ympäristöön 
liitettynä

taiteilijakonsultin työpanos osa-
na työryhmän luomaa ympäris-
tön kokonaislaatua

tulos taideteos laadukas ympäristö, josta ei 
erotu taideteokseksi nousevia 
osuuksia

tuloksen 
suhde 
ympäristöön

lopputulos on teos, joka hah-
motetaan suhteessa ympäris-
töön, johon se voi kiinnittyä 
eri tavoin ja eri asteisesti

lopputulos on ympäristön ko-
konaisuus

tekijänoikeus taiteilijalle syntyy tekijän-
oikeus suunnittelemaansa 
teokseen

taiteilijalle ei synny tekijänoike-
utta syntyvään kokonaisuuteen 
tai sen osiin

teoksen 
hävitys

ellei teossopimuksessa erik-
seen sovita teoksen määrä-
aikaisuudesta, teosta ei saa 
purkaa ennen kuin tekijän 
kuolemasta on kulunut 70 
vuotta

ympäristön käyttötarkoituksen 
muuttuessa sen kaikki rakenteet 
saa purkaa

taiteilijan 
palkkio

yleensä taiteilijalle makse-
taan hänen tarjouksessaan 
esittämä kokonaispalkkio

sopimuksen mukaan taiteilijal-
le maksetaan konsulttipalkkio 
tuntipohjaisesti

materiaali-
kustannukset

teoksen rakentamiseen tar-
vittavat materiaalit lisätään 
hankkeen kokonaisuuden 
materiaalikustannuksiin

taiteilijan ideoimat rakenteet 
korvaavat muita vastaavassa ti-
latessa toteutuvia, ja siten myös 
niiden kustannuksia

kuva 38 - Taulukko kuvaa taiteilijalle työssäni kuvaamaa kahta roolia suhteessa tekijänoikeuksiin ja taidehankkeen organisoitumiseen
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Taidekenttä kehittyy koko ajan muun yhteiskun-
nan mukana. Vaikka tässä esitetään teoskynnys 
yksinkertaisena tapana jakaa taiteilijayhteistyö 
kahteen lähestymistapaan, kehittyvät kentän käy-
tännöt koko ajan, eikä jako taiteilijalle tässä esi-
tettyihin kahteen rooliin todellisuudessa ole niin 
mustavalkoinen. Toivon, että molemmat kuvaa-
mani mallit muodostuisivat suunnittelualalle ny-
kyistä tutummiksi, ja niitä sovellettaisiin rohkeasti 
tähdättäessä laadukkaaseen ympäristöön. Tässä 
esittämäni, todellisuutta yksinkertaisempi jaotte-
lu taideyhteistyöstä teoskynnyksen suhteen avaa 
kuitenkin kaksi erilaista näkökulmaa lähestyä 
taiteilijan ammattitaitoa, ja voi sitä kautta lisätä 
yhteistyössä nähtyjä mahdollisuuksia ja niiden 
soveltamista. 

Taiteilijan rooli ja osaamisalueet taitei-
lijayhteistyössä

Taiteilijan perinteisin työ on tuottaa taideteok-
sia. Usein teokset toteutetaan näyttelyihin, joissa 
ne ovat esillä muutamasta viikosta muutamaan 
kuukauteen. Toisinaan taiteilijoilta tilataan teos, 
joka toteutetaan julkiseen ulkotilaan. Tällöin 
taiteilijalta vaaditaan monipuolisempaa osaa-
mista teoksen joutuessa kestämään aikaa, säätä 
ja mahdollista ilkivaltaa. Ulkotilassa teoksen ja 
ympäristön välinen suhde on merkityksellisempi 
ja monipuolisempi, kuin galleriassa. Taide hah-
mottuu suhteessa ympäristöön, joka toimii joko 
hyvänä, tai huonona taustana teokselle, joko tu-
kien, tai heikentäen teoksen ideaa. Toisinaan teos 
käyttää ympäristöä ikään kuin materiaalinaan, 
jolloin ympäristön rooli kokonaisuudessa nousee 
jälleen uudelle asteelle. Kappaleen 4.1. lopussa 
kuvaan, kuinka hiljattain julkaistu RT-kortti Tai-
de rakennushankkeessa jaottelee julkisen taiteen 
kategorioihin sen kautta, mikä teoksen suhde ym-
päristöön on. Galleria ja julkinen ulkotila tarjo-
avat taiteen esittämiseen hyvin erilaiset puitteet, 
jotka sopivat erilaisille taiteilijoille ja teoksille.

Ympäristön konaislaatuun tähtäävä, ilman teos-
tavoitteita toteutuva taiteilijayhteistyön malli on 
tässä suhteessa uusi vaihtoehto, jossa ympäristön 
ja teoksen suhde sulautuu yhdeksi kokonaisuu-

deksi, josta taiteilijan panosta ei voi erottaa muus-
ta tiimistä. Tämä tarkoittaa taiteilijalle teoksen 
toteuttamisesta poikkeavaa roolia, ja on selvää, 
ettei se sovi kaikille. Tekijästä riippuen työtapa 
voi keskittyä teoksiin, jotka vaativat galleriatilan 
tarjoaman rauhan, esimerkiksi herkkien materi-
aaliensa vuoksi. Taiteilijat työskentelevät ennen 
kaikkea onnistuneen lopputuloksen eteen, ja kei-
not siihen pääsemiseksi vaihtelevat. Teostyyppien 
lisäksi myös työskenteltapa voi siten olla sellai-
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nen, ettei sen sovittaminen  tiimityöhön onnistu. 
Kaikki eivät esimerkiksi kaipaa tiimityön tuomaa 
vaatimusta keskustella omasta työstä työprosessin 
ollessa vielä käynnissä.

En esitä, että kaikkien taiteilijoiden tulisi opetella 
toimimaan julkisessa tilassa, tai tiimityössä. Pyrin 
sen sijaan omalta osaltani mahdollistamaan, että 
siellä missä julkisen tilan hankkeisiin kaivattai-
siin taiteililijaa, niitä olisi löydettävissä sellaisten 

taiteilijoiden joukosta, jotka ovat kiinnostuneita 
yhteistyöstä, ja joiden teos- ja työskentelytyypeille 
nuo tavallisuudesta poikkeavat olosuuhteet sopi-
vat.

Kuva 39 - Aina teoksia ei voida toteuttaa julkiseen tilaan. Kuvassa oma 
teokseni vuodelta 2009. Sveitsiläiseen galleriaan toteutuneessa teok-
sessa vanhojen rannekellojen kellotaulut muodostavat gallerian ylä-
puolisen tähtikartan avajaisiltana.
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Onnistuneen taidehankkeen vai-
heet pähkinänkuoressa

Julkisen taiteen tilaaminen on Suomessa verrat-
tain nuori kenttä, ja taidehankkeiden välillä on 
valtavasti käytännön vaihtelua alkaen tekijän 
valinnan tavasta koko hankkeen organisoitumi-
seen. Teokseen tähtäävässä yhteistyössä suurin 
hankkeen kulkuun vaikuttava tekijä on hankkeen 
koko - se asettuuko teos osaksi uuden alueen laa-
jempaa taideohjelmaa, vai yksittäiseen puistoon, 
määrittää sitä kuinka hanke organisoituu. Mikä-
li taiteilijan ammattitaidon käytöllä ei tähdätä 
teokseen, asettuu iso osa työskentelyvaiheista jäl-
leen uuteen valoon. Taidehankkeissa on kaikesta 
vaihtelustaan huolimatta kuitenkin yleispiirteitä, 
jotka koskevat kaikkia hankkeita tavalla tai toi-
sella. Vaiheet, jotka yhdistävät tavalla tai toisella 
kaikkea taideyhteistyötä, ovat:

1. Taideyhteistyön puitteista päättämi-
nen

2. Tekijän valinta
3. Luonnosten teko
4. Tarkempien suunnitelmien teko
5. Toteutus ja ylläpito

Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan vaiheiden si-
sältöä tarkemmin. Alla kuvataan niiden sisältö 
lyhyesti pääpiirteissään, jotta lukija saa yleisku-
van taidehankkeen kulusta tarkemman erittelyn 
pohjaksi. Kuvauksen lähtökohtana on, että tai-
deyhteistyön kohde on julkinen ulkotila - ei siis 
rakennus.88 

88         Taiteesta toteutettuna rakennuksen kiinteänä osana lue esi-
merkiksi vuonna 2011 julkaistu opas: Taide rakennushankkeessa, opas 
tilaajalle.  

Taideyhteistyön puitteet
Kun aletaan keskustella taiteesta hankkeessa, 
määritellään taiteen mukanaolon tavat, jotka 
ohjaavat myöhemmin hankkeen kulkua. Esimer-
kiksi kappaleessa 5.2 kuvatut kunnan käytössä 
olevat rakenteet tai alueelliset taideohjelmat ovat 
tällaisia yhteistyötä määrittäviä puitteita. Oli 
hankkeen taustalla millaiset rakenteet tahansa, 
on aluksi määriteltävä yhteistyön tavoitteet: mik-
si, ja miten taiteilija on mukana suunnittelussa, 
ja mihin hänen osaamisensa käytöllä tähdätään. 
Tavoite voi olla maamerkiksi muodostuva itsenäi-
nen teos, ympäristön rakenteisiin sekoittuva in-
tegroitu teos, tai taiteilijan näkemyksen mukaan 
tuominen suunnittelutiimiin, ja sitä kautta tavoi-
teltu korkeampi ympäristön kokonaislaatu ilman 
teos-tavoitteita. Tärkeintä on, että on lausuttu ää-
neen ja kirjattu ylös, miksi taiteilijayhteistyöhön 
lähdetään, ja millä tavalla se aiotaan toteuttaa.

Tekijän valinta 
Kun päätös taideyhteistyöstä on syntynyt, ale-
taan etsiä yhteistyökumppania, taiteilijaa. Ke-
vyimmällä organisaatiorakenteella päästään, 
mikäli hankkeen osapuolilla on olemassa olevaa 
taidekentän tuntemusta, ja tekijä on mahdollista 
löytää itse vertailemalla, ilman kilpailun järjes-
tämistä. Kilpailuista on erilaisia vaihtoehtoja, 
joiden kustannukset ovat verrannollisia kilpailun 
laajuuteen, eli siihen, kuinka monelta, ja kuin-
ka nimekkäiltä tekijöiltä ideoita tilataan. Uuden 
alueen ollessa kyseessä tekijän valinta tulisi tehdä 
siinä vaiheessa, kun hankkeeseen ryhtymisestä on 
päätetty, mutta suunnittelua ei ole vielä aloitettu. 
Tärkeintä tekijän valinnassa aikaisen ajoittumi-
sen lisäksi on perusteltu päätös - tavalla tai toisel-
la on varmistuttava tekijän ammattilaisuudesta ja 
soveltuvuudesta hankkeeseen.

Luonnosten teko
Teosta tavoitellessa luonnoksia voidaan pyytää 
useammalta taiteilijalta, jolloin alustavat luon-
nokset toimivat taiteilijavalinnan perusteena. 
Mikäli tekijä on jo valittu, voi hän tehdä yksin 
esimerkiksi kahdet luonnokset, joista tilaaja va-
litsee tarkennettavan luonnoksen. Voidaan myös 
edetä niin, että taiteilijalta odotetaan vain yhtä 
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luonnosta, perustuen tekijän aiempaan tuotan-
toon ja työlle sovittuihin reunaehtoihin. Uudella 
alueella luonnosten teko tulisi optimaalisessa ti-
lanteessa tapahtua yhtä aikaa katu- / puistosuun-
nitelman kanssa, jotta teoksen vaatimat kiinnitys- 
valaistus- ja muut tekniset perusratkaisut tulevat 
sovitetuksi yhteen. Mikäli luonnokset tehdään 
tämän jälkeen, vaatii luonnoksen sovittaminen 
ympäristöönsä erillistä tarkastelua, joka aiheuttaa 
usein kallista. Tämän vuoksi jälkikäteen hanki-
tun teoksen muodolle on enemmän rajoitteita, 
kun muutoksia rakenteisiin pyritään välttämään. 
Mikäli taiteilijan avulla ei pyritä teokseen, käyte-
tään tässä työvaiheessa taiteilijan ammattitaitoa 
ja näkemyksiä osana katu- / aukiosuunnitelmien 
valmistelua, ja siihen liittyviä materiaali-, ja muo-
tovalintoja.

Tarkempien suunnitelmien teko
Hyväksyttyjen teosluonnosten pohjalta lähdetään 
tekemään tarkempaa toteutussuunnitelmaa teok-
selle. Tässä vaiheessa suunnitellaan teoksen tek-
ninen toteutus, ja siihen liittyvät mitoitukselliset 
ja muut tekijät. Näiden pohjalta muotoillaan to-
teutuksen tarkka suunnitelma, sekä sen pohjalta 
mahdollisesti tarvittava toimenpidelupahakemus 
teokselle. Ilman teostavoitteita tämä vaihe vastaa 
katu-, puisto- tai aukiosuunnitelmien teknisen 
suunnitelman vaihetta, joissa tiimityössä aiem-
massa vaiheessa päätettyjä valintoja tarkenne-
taan.

Toteutus ja ylläpito
Tässä vaiheessa taiteilija toteuttaa teoksen, ja 
se asennetaan paikalleen. Riippuen tapaukses-
ta taiteilija rakentaa teoksen joko paikan päällä, 
työhuoneellaan, tai ulkopuolisessa laitoksessa 
kuten valimossa. Teos asennetaan paikalleen, ja 
taiteilija työstää ja luovuttaa tilaajan hallintaan 
huoltokirjan, jonka mukaan teosta ylläpidetään 
ja huolletaan. Teos siirtyy tilaajan omistukseen, 
mutta tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Mikäli 
taideyhteistyössä ei olla tavoiteltu teosta, eikä te-
oskynnys ylity, ei taiteilijalle jää tekijänoikeutta 
yhdessä suunniteltuihin rakenteisiin. Ympäristön 
rakentaminen ja huolto tapahtuu tavalliseen ta-
paan, kunnes on tarve muuttaa aluetta ja purkaa 
sen rakenteita. 

Erillinen teos ja kokonaislaatu taideyh-
teistyön tavoitteina

Vaikka edellä luetellut vaiheet yhdistävät molem-
pia toimintamalleja, on niissä myös selvästi omat 
erityispiirteensä, jotka tekevät ne tietynlaisiin 
hankkeisiin ja tietynlaisille taiteilijoille sopiviksi. 
Ensimmäisessä tapauksessa teos suunnitellaan, 
vaikka kommunikoiden muun tiimin kanssa, 
kuitenkin lähtökohtaisesti muusta hankkeesta 
erillisenä, siihen liittyvänä hankkeena. Teos voi 
olla voimakkaassakin suhteessa ympäristöönsä, ja 
rajat teoksen ja ympäristön välillä voivat olla häi-
lyviä, mutta lopputulos hahmottuu joka tapauk-
sessa itsenäiseksi teokseksi. 

Toisessa tapauksessa tavoitteena ei ole teos, vaan 
ympäristön kokonaislaatu, johon taiteilija tuo 
oman panoksensa materiaali- ja muoto-osaami-
sensa kautta. Taideteokseen tähtäävä lähesty-
mistapa tuottaa selkeästi tunnistettavia näkyviä 
taideteoksia tai taide-elementtejä julkiseen tilaan. 
Tällaiset teokset vaativat erillisen budjetin, mutta 
niiden puitteissa taiteilijan on mahdollista ilmais-
ta itseään laajemmin ja monipuolisemmin. Jäl-
kimmäisessä tavassa julkista tilaa ajatellaan laa-
dukkaana kokonaisuutena, jonka osat eivät nouse 
erillisiksi teoksiksi, vaan kaikki rakenteet pelaavat 
yhteen saman vaikutelman ja tunnelman luo-
miseksi. Jälkimmäisellä mallilla on mahdollista 
kiinnittää erityishuomiota materiaali- ja muoto-
valintoihin ja lisätä taiteellista otetta tavalliseen 
ympäristösuunnitteluun ilman erillistä taidebud-
jettia. 

Seuraavassa kuvataan taideyhteistyön kulku 
seikkaperäisemmin vaihe vaiheelta, ja avataan 
onnistuneen yhteistyön avainkohtia molempien 
toimintamallien puitteissa. Lähtökohtana eri 
osioissa esittelen ensin taideteokseen tähtäävän, 
yleisemmän toimintamallin kuhunkin hankkeen 
vaiheeseen, ja toiseksi luonnostelen kokonaislaa-
tuun tähtäävän taideyhteistyön rakenteita suh-
teessa taidehankintaan tähtäävän yhteistyöhön, 
mikäli ne poikkeavat toisistaan.



kuva 40   -   Maija Kovari, Konkretia, 2009. ilmassa leijuva veistos - rautatanko, lanka. 66 x 410 x 0,6 cm
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Taideyhteistyön puitteista päät-
täminen

Taiteen käytön kuten muidenkin suunnittelurat-
kaisujen tulee olla suhteessa alueen käyttöön ja 
merkitykseen. Aina ei tarvita taidetta, eikä aina, 
kun taiteeseen lähdetään, kannata sille määrittää 
samaa roolia. Tässä kuvataan, kuinka taiteen 
rooli hankkeessa päätetään ja kuinka tämä ohjaa 
taideyhteistyön organisoitumista.

Taiteilija merkitysten verkoston muok-
kaajana

Taiteilijan ammattitaitoa on luoda ennakko-
luulottomilla ratkaisuilla merkityksellisiä muo-
toja. Taideyhteistyön tavoitteena voi olla tehdä 
kohteesta erityinen, nostaa esiin alueella olevia 
merkityksiä, tai vain nostaa kokonaislaatua kor-
keammaksi. Tämä ei luonnollisesti ole tarpeen 
kaikkialla ja kaikissa hankkeissa. Kaupunki voi-
daan nähdä erilaisten verkostojen kerrostumi-
na, jossa yhtenä kerrostumana ovat esimerkiksi 
veden muodostamat verkostot maan alla, toinen 
julkisen liikenteen muodostamat verkostot. Muita 
kerroksia voisivat olla julkisen liikenteen verkosto, 
tai viheryhteydet. Tiloille muodostuvat kulttuuri-
set ja kokemukselliset merkitykset ovat tämän kal-
tainen kerrostuma kaupungin verkostojen kerros-
tumissa. Kulttuurinen merkitysverkosto koostuu 
tilojen koetuista tunnelmista, ihmisten alueille 
antamista merkityksistä, ja alueille sijoittuvista 
toiminnoista. Verkostona sillä on omat yhteyten-
sä ja solmukohtansa. Nuo yhteydet ja solmukoh-
dat eivät ole sidoksissa alueiden kokoon, tai mer-

kitykseen muissa verkostoissa, vaan nimenomaan 
kaupunkilaisiin itseensä, ja heidän kokemuksiinsa 
kaupungista - joskus fyysisesti pienellä kohteella 
voi olla suuri merkitys paikkana, kulttuurisia ja 
kokemuksellisia merkityksiä omaavana kohtana 
kaupungin rakenteessa.89 

Mitä merkittävämpi kohde on tässä merkitysten 
ja kokemusten verkostossa, sitä mielekkäämpää 
sen suunnittelussa on osoittaa erityishuomiota 
alueen kokemuksellisuuteen ja estetiikkaan. Tai-
teellisella suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa 
tähän asemaan, eli epämääräistä tai negatiivista 
aluetta voidaan luovilla ratkaisuilla johtaa uu-
teen suuntaan.  Toisaalta keskeinen yleinen alue, 
joka muutenkin suunnitellaan erityisen laaduk-
kaasti, saa taiteellisesta otteesta mahdollisuuden 
näyttää kaupunkilaisille, että kyse on tilasta, jota 
arvostetaan, ja jonka suunnitteluun panostetaan 
kaikilla tasoilla. Taiteilijan läsnäolo suunnittelu-
tiimissä voi avata suunnittelutyötä huomioimaan 
nämä kulttuuriset merkitykset, ja taiteilijan avulla 
voidaan löytää yllättäviä tapoja vaikuttaa alueen 
kokemukseen.

89  kysymys siitä, kuinka paikan kokemuksen merkitys ei 
ole suhteessa kohteen fyysiseen kokoon, nousi esiin Eeva-Liisa Härön 
haastattelussa
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Hankkeen vetäjä, itsenäinen ammat-
tilainen, tiimin jäsen - taiteilijan 
kolme roolia

Jälleen on todettava, että seuraavaksi esittelemäni 
kategoriat eivät ole kattava kuvaus taiteilija  mah-
dollisista rooleista. Taideyhteistyötä pohdittaessa 
on kuitenkin keskeistä tiedostaa, mitä taiteelta 
halutaan, ja mikä on taiteen ja taiteilijan rooli 
prosessin kokonaisuudessa. Seuraavassa kuvaan 
kolme mahdollista roolia, jotka taiteella ja taitei-
lijalla voi nähdä olevan suhteessa muuhun hank-
keeseen ja tiimiin.

Suunnitteluhanke kokonaistaideteok-
sena - taiteilijalla keskeinen rooli

Kun ajatus taiteen mukanaolosta on syntynyt, on 
ennen taiteilijan etsimistä pohdittava, mitä yhteis-
työllä halutaan saavuttaa. Jos alueella on voima-
kas kulttuurinen merkitys, jota halutaan korostaa 
tai voimistaa, voi taiteilijalla olla mielekästä antaa 
keskeinen rooli hankkeessa. Esimerkki tällaisesta 
hankkeesta on Vantaan Keimolan valvontator-
nin suunnitteluhanke, jossa taiteilijan kädenjälki 
näkyy koko alueessa, yksityiskohdista kokonaisil-
meeseen. Hanke toteutuu kilpailun kautta vali-
koituneen ehdotuksen perusteella keskelle uutta 
asuinaluetta. Keimolanmäelle toteutuu 170 000 
kem2 käsittävä asuin- ja työpaikka-alue. Alueella 
sijaitsee aikanaan koko maan moottoriurheilun 
keskuksena toiminut Keimolan moottoristadion, 
jonka kohteet on aiemmissa selvityksissä suositel-
tu suojeltaviksi. Stadionin näkyvin rakennelma 
on valvontatorni, josta näkyi aikanaan kauas 
rata-alueelle. Toiminnan hiipuessa koko alue on 
metsittynyt, ja rakenteet torni mukaan lukien 
rapistuneet. Uudessa kaupunkirakenteessa torni 
asettuu asuinalueen keskukseen, johon siitä halu-
taan taiteen keinoin muokata alueen kiintopiste 
ja identiteetin symboli, jonka suunnitteluun ja 
toteutukseen on varattu 500 000 euroa. Kilpai-
lun voittajaksi valikoitui viiden kutsutun arkkiteh-
ti-taiteilija työryhmän joukosta WSP Finland Oy 
ja kuvanveistäjä Marjukka Korhonen. Palkinto-
lautakunnan perusteluissa todetaan:

”Voittaneessa ehdotuksessa ”Ombra” sienimäinen tai 
vesitornimainen muoto luo kokonaisuutena näyttävän ja 
komean eleen. Palkintolautakunta totesi, että vaikka eh-
dotus kadottaa alkuperäisen ajatuksen valvontatornista, se 
toimii aukiolla maamerkkinä, sen selkeänä päätteenä ja 
myös alueen kokoajana. Katoksen alle muodostuu kutsuva 
kaupunkitila, jonka alla voi pitää vaikka sadetta. Teok-
seen ajatellulla äänimaisemalla halutaan palauttaa esille 
paikan historiallinen konteksti. Interaktiivisesti muuttuva 
äänimaailma mahdollistaa leikillisen kontaktin sosiaalisen 
kohtauspaikan ytimessä. Lasikatoksen teräskonstruktion 
viitteellisenä esikuvana on ollut auton vanne. Päiväsai-
kaan aukion pintaan ja viereisiin rakennuksiin heijastuvat 
valojen ja varjojen heijastukset kuuluvat ehdotuksen vah-
vuuksiin. Ehdotuksen osana on myös muuttuva valaistus, 
joka muuttaa kokonaisuuden ilmettä voimakkaasti pimeinä 
vuorokauden aikoina.”90

Ehdotuksessa taiteellinen suunnittelu ulottuu 
paitsi torniin, myös interaktiivisiin äänimaailmoi-
hin, jota asettuu osaksi aukiota. Samoin valais-
tus on keskeisessä roolissa. Tällaisessa kohteessa 
koko alue muodostuu kokonaistaideteokseksi. 
Tällöin on tärkeää, että kaikki mukanaolevat ele-
mentit puhuvat samaa kieltä, ja taiteilijalla on 
oltava valta päättää kaikista kokonaisuuden il-
meeseen vaikuttavista tekijöistä työn kehittyessä 
suunnitelmasta toteutukseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että mikäli jokin kaluste, valaisin, tai 
vaikkapa maalin tyyppi täytyy syystä tai toisesta 
vaihtaa, tulee vaihdos hyväksyttää taiteilijalla. 
Kun taide on keskeisessä roolissa, myös taiteilija 
on keskeisessä roolissa. Hänellä on päävalta koko-
naisuuden suunnittelussa, jotta hänen luomansa 
ilme todella ulottuu koko alueelle. 

90 http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto/mar-
ja-vantaa/maankayton_suunnitelmat/keimolanmaen_asuntoalue_
nro_220200_/prime101_fi.aspx# (viitattu 24.10.2014)

7.1.1
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Maailmalla taiteilijoita on käytetään luomaan 
identiteettiä alueelle kokonaisuutena vastaavis-
sa rooleissa - esimerkiksi ote ilmoituksesta, jossa 
haetaan taiteilijaa luomaan teos sekä ottamaan 
kantaa muotoilun kokonaisilmeeseen Austinin 
lentokentällä:

The City of  Austin Art in Public Places (AIPP) program 
of  the Cultural Arts Division, Economic Growth & Re-
development Services Office (EGRSO) seeks to commis-
sion an experienced public artist to participate as part of  
the design team for the Consolidated Rental Car Facility 
(CONRAC) Art in Public Places project at the Austin ‐ 
Bergstrom International Airport. The selected artist will 
collaborate with the design team to create integrated ar-
twork for the new facility and add an artistic perspective 
to the overall design. The City of  Austin requests qualifi-
cations from experienced public artists who live and work 
in the United States. Up to four finalists will be selected 
and interviewed. From the group of  finalists, one artist 
or artist team and one alternate will be recommended for 
the project. Involving an artist on the design team for the 
CONRAC facility is a unique opportunity to contribute an 
integrated artwork approach to the building aesthetic and 
create a signature work of  art for the Airport. Because of  
its prominent location, integration of  public art as a design 
element of  the new facility is a priority. To capitalize on 
this opportunity, funding has been identified for an artist to 
collaborate with the design team, contributing to the shared 
vocabulary and materials of  the base project to artistically 
enhance the building.91

Taide osassa aluetta - taiteilija keskus-
teluyhteyden päässä

Mikäli taide halutaan mukaan tuomaan esiin 
jotakin kohtaa suunnitelmasta, mutta se ei ulotu 
koko alueelle, ei taiteilijan päätäntävaltaakaan 
ole tarvetta ulottaa kaikkiin yksityiskohtiin. Kun 
taideteos on mukana vain osassa aluetta, on 
tarpeen, että taiteilija voi tehdä tiimin kanssa 
yhteistyötä siinä määrin, mitä teoksen kiinnitty-
minen alueelle edellyttää. Hän ei kuitenkaan ole 
vastuussa alueen kokonaisilmeestä, vaan vastuu 
rajoittuu taideteoksen suunnitteluun, sekä siihen, 

91  hakemustekstin alussa oleva tiivistelmä / hankkeen 
kuvaus. http://www.publicartist.org/resources/536_1.pdf, (viitattu 
14.10.2014)

että muun tiimin kanssa keskustellen varmistu-
taan teoksen asettumisesta luontevalla tavalla 
osaksi muita rakenteita - esim kiinnitys- valais-
tus- ja muiden taiteen ja muun suunnittelun ra-
japintaan liittyvien ratkaisujen kautta. Tällainen 
toimintamalli soveltuu jo suunnitellulle alueelle 
tuomaan lisäarvoa, tai muutoin hankkeeseen, 
jossa halutaan taideteos, mutta koko aluetta ei 
ole tarpeen tai mahdollista muuntaa taiteelliseksi 
kokonaisuudeksi. 

Kun tilataan taiteilijalta teos, on päätäntäval-
ta teokseen hänellä, eikä teosta saa esimerkiksi 
muuttaa ilman taiteilijan lupaa. Tätä päätäntä-
valtaa suojataan tekijänoikeudella, joka koskee 
teoskynnyksen ylittäviä kokonaisuuksia, kuten 

aiemmin on kuvattu. Tekijänoikeus on ennen 
kaikkea keino taiteen suojeluun, mikäli halutaan 
luoda jotain, jonka halutaan kestävän ajan ja 
muutosten paineet. 92

92  ajatus tekijänoikeuksista keinona suojata hankittavaa 
teosta alueiden muutoksissa nousi esiin Marjukka Korhosen haastatte-
lussa

”The selected artist will 
collaborate with the design 
team to create integrated 
artwork for the new facility 
and add an artistic perspecti-
ve to the overall design.”
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Taide ilman teosta - taiteilija tiimissä 
erityisosaajana

Kun taiteilijayhteistyöllä ei tähdätä teokseen, 
asettuu taiteilijan rooli edellä kuvattujen väli-
maastoon. Taiteilija osallistuu hankkeeseen tii-
min jäsenenä - ei siis lisäelementin tuottajana, 
mutta ei myöskään koko tiimin vetäjänä. Tällöin 
taiteilija voi tuoda mukaan osaamistaan muo-
tojen ja materiaalien ideoinnin kautta, mutta 
hänellä ei olisi päätösvaltaa alueen koko ilmee-
seen, eikä mahdollisuutta nostaa koko aluetta 
taideteos-statuksen piiriin. Jos verrataan tällaista 
hanketta Keimolan Valvontatornin esimerkkiin, 
ei mukana olisi tällöin interaktiivisia ääniteoksia, 
vaan taiteilijan panos näkyisi paljon nöyremmin 
osana ”tavallisia” muotoja. Tällöin ei tavoitella 

näyttäviä rakenteita, maamerkkejä, tai suurta 
taidetta, vaan yksittäisiä, ilahduttavia ratkaisuja.

Tällaista yhteistyötä ei ole Suomessa juurikaan 
tehty. Kun taiteeseen lähdetään, tavoitellaan 
usein näyttävyyttä ja erityisyyttä. Erillinen han-
ke luonnollisesti vaatii myös erillisen budjetin, ja 
muita erityisjärjestelyjä, ja sopii siten mukaan, 
kun jonkin alueen ilmettä halutaan korostaa. 
Kuvaamani taiteilijan rooli olisi uusi kaikille osa-
puolille, mutta sillä olisi mahdollista tuoda suun-
nittelutiimiin uusia näkökulmia, materiaalien ja 
muotojen ennakkoluulottoman käsittelyn kautta. 
Kuvaan tätä roolia tarkemmin suuraavassa kap-
paleessa.

kuva 41 - Tavoitteet määrittelevät, missä roolissa taiteilija on hankkeessa. Kahta ensimmäistä roolia käsitellään seuraavissa luvuissa.

tilaa 
elävöittäviä 

teoksia
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Taide ilman teosta - esimerkkejä 
mahdollisuuksista

Koska aihe on uusi, minulla ei ole näyttää siitä 
toteutuneita esimerkkejä. Olen kuitenkin löytä-
nyt kuvaamiani käsittelytapoja erilaisista hank-
keista osana kokonaisuutta. Voisiko tällaisia 
ratkaisuja soveltaa myös detaljeina tavallisessa 
ympäristössä? Seuraavat kuvat esittävät detaljeja 
laajemmista suunnitelmista, ja niiden tarkoitus 
on havainnollistaa, mitä tarkoitan materiaalien 
käytön muokkaamisella, taiteilijan työn tuloksella 
ilman teosta.

ESIM 2
Toisena nostaisin esiin Olafur Eliassonin teoksen 
Your raibow Panorama Tanskan Arhusissa Ky-
seessä on suurikokoinen taideteos, joka asettuu 
osaksi näköalatasanteen maisemaa värillisten 
pleksilasien värivaihtelun kautta.  Silti, voisiko 
tämänkaltaista, värikästä pleksiä käyttää myös 
omana ratkaisunaan, detaljina kokonaisuudessa.

7.1.2

ESIM 1
Kaikuja tällaisesta otteesta voisi olla Aamu Son-
gin ja Johan Olinin suunnittelemassa kaide-tai-
de-teoksessa. Työssä he herättivät eloon uuden 
kerrostalorakennuksen porrasaulan kaiteet - jo-
kaisessa kerroksessa erikseen, kaiteiden taipuessa 
muodoiksi ja istuimiksi. Kokonaisuus muodostaa 
koko porrasaulan haltuunsa ottavan kokonaisuu-
den jota on vaikea olla näkemättä muuten kuin 
teoksena. Samalla siinä on jotain arkista, epä-tai-
demaista, sen kasvaessa tavallisista rakenteista 
aivan kuin huomaamatta, ilman lisättyjä raken-
teita.

kuva 42 kuva 43
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Esimerkiksi aukion omaleimaiseksi tarkoitettu 
kiveys voi maksaa satoja tuhansia euroja. Mikäli 
mukaan otetaan, esimerkiksi 10 000 euron palk-
kiolla taiteilija suunnittelemaan materiaaliratkai-
suja ja kokonaisvisuaalisuutta, voidaan käyttää 
hänen suunnittelemiaan rakenteita nostamaan 
alueen ilme uudelle tasolle, tarvitsematta nostaa 
laatua perinteisillä tavoilla, kuten kalliilla mate-
riaalivalinnoilla. Uskon, että kehittämällä tätä 
yhteistyömallia voitaisiin saavuttaa vastaavilla 
kustannuksilla laajempi skaala mahdollisuuksia 
toteuttaa laadukkaita ja kiinnostavia ratkaisuja.

Taiteilija on lähtökohtaisesti tottunut tekemään 
teoksia, ja päättämään itse ratkaisuistaan. Jos 
taiteilija pyydetään työryhmään, jossa häneltä ei 
odoteta tekijänoikeuksilla suojattua teosta, vaan 
materiaalien ja muotojen suunnittelua kokonai-
suudessa, josta hän ei saa yksin päättää on hä-
neltä odotettu panos on hyvin toisenlainen. On 
keskeistä, että tavoitteita ja sitä kautta taiteilijan 
rollia mietitään jo hankkeen alussa, ja että ne ovat 
taiteilijan tiedossa ennen hankkeeseen ryhtymis-
tä.93 Taiteilijayhteistyön tavoitteet, ja taiteilijalle 
hankkeessa kaavailtu rooli ovat olennaisia hank-
keen kulkua määrittäviä kysymyksiä, jotka tulee 
kirjata tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin.

93  Marjukka Korhosen haastattelu

ESIM 3
Thomas Heatherwickin teos  Blue Carpet toteu-
tui Newcastleen vuonna 2002. Sen maan pinnas-
ta ylös kaartuvissa ”maton kulmissa” on myös 
sellaista kevyttä, taiteellista otetta, jota näkisin 
voitavan sitoa rakenteisiin taiteilijan suunnittele-
mana.

kuva 44
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Tekijän valinta 

Kunnalla saattaa olla jokin perustava läh-
tökohta siitä, että taidetta hankitaan jollekin 
alueelle. Kunnalla voi myös olla enemmän tai vä-
hemmän vakiintunut työnjako, jossa kaupunkiti-
lan suunnittelusta vastaavat tahot tekevät yhteis-
työtä museon tai muun taideorganisaation kanssa 
taiteen hankinnassa tapauskohtaisesti.  Kuntien 
taidehankinnan malleja on esitelty tarkemmin 
kappaleessa 5.2. Suurimmassa osassa kuntia 
ei kuitenkaan ole vakiintuneita taideyhteistyön 
rakenteita, tai ne ovat voimakkaasti sidoksissa 
muutamiin aktiivisiin ihmisiin. Toisinaan taide-
teoksen tilaaminen taas saa alkunsa yksittäisen 
ihmisen aloitteesta. Laadukkaan lopputuloksen 
saavuttaminen onnistuu kaikissa näissä tapauk-
sissa, eikä taiteilijayhteistyöhön ryhtymistä kan-
nata vältellä sillä perusteella, ettei kunnassa ole 
siihen vakiintuneita rakenteita. Tässä esitellään 
muutamia tapoja löytää taiteilija, kun idea tai-
teen hankkimisesta on syntynyt.

Teokseen tähtäävä taideyhteistyö - 
taiteilijavalinnan tapoja

Kun tähdätään taideteokseen, etsitään taiteili-
jaa toteuttamaan teos muun hankkeen rinnalla, 
siihen liittyen. Taiteilijan osaaminen on luonteel-
taan tekijäänsä sidottua ja ainutlaatuista, jolloin 
sitä ei koske hankintalain vaatimus kilpailuttami-
sesta. Taiteilijayhteistyön voi aloittaa sopivaksi 
katsomansa taiteilijan kanssa, kun sellaisen on 
löytänyt. Tässä esitellään tapoja löytää hankkee-
seen sopiva taiteilija teokseen tähtäävässä taide-
hankkeessa.

Taiteen hankinta kilpailuttamalla

Avoin taidekilpailu tarkoittaa kaikille taiteilijoille 
avointa kilpailua, jossa tekijät lähettävät lähdeai-
neistoon pohjautuvia luonnoksiaan raadille, joka 
päättää, kenen idealla suunnittelua jatketaan. 
Avoimen taidekilpailun järjestäminen vaatii 
resursseja, mutta toisaalta sillä on mahdollista 
saada monipuolinen määrä ehdotuksia teokseksi 
kohteeseen. Koska taiteilijat suunnittelevat teok-
sensa kilpailuohjelman pohjalta ilman suoraa 
kommunikaatiota tilaajaan, on kilpailuohjelman 
oltava mahdollisimman selkeä, tarkka, ja infor-
matiivinen. Sen on kuvattava taiteilijalle kaikki 
mahdollisesti aiheeseen liittyvä tieto ideoinnin 
pohjaksi. Kilpailuohjelman laadinnassa on hyvä 
käyttää ammattilaista, kuten Suomen Taiteilija-
seuraa, jolla on kilpailujen järjestämisestä tarkat 
ohjeet.94 Kutsukilpailussa kilpailuun valitaan re-
ferenssien perusteella osallistumaan useampi tai-

94  Milla Järvipetäjä, teoksessa Jär-
vipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 58

7.2
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teilija, jolloin ehdotuksia tulee vähemmän, mutta 
kilpailu on rakenteeltaan kevyempi, ja nopeam-
min toteutettavissa. Mallia on käytetty esimer-
kiksi aiemmin kuvatun Keimolan Valvontatornin 
ideakilpailussa. Tieto vähäisemmästä osallistuja-
määrästä, sekä kutsukilpailun tapauksessa aina 
kaikille osallistujille maksettava, ennalta sovittu 
palkkio myös motivoivat ja mahdollistavat te-
kijöitä panostamaan ehdotukseensa. Kallein ja 
hitain kilpailumuoto on näitä yhdistelevä malli, 
jossa avoimella kilpailulla valitaan taiteilijat, jotka 
kutsutaan tarkentamaan luonnoksiaan kutsukil-
pailussa. Tärkeissä kohteissa tämä voi kuitenkin 
olla perusteltua. 

Kilpailujen kustannukset ovat osa taidehankkeen 
budjettia, ja voivat olla pienen kilpailun kohdalla 
muutaman tuhannen luokkaa, isompien kohdalla 
huomattavasti kalliimpia, riippuen kilpailun laa-
juudesta, sekä järjestäjän työpanoksen koosta.95 

Kutsukilpailussa osallistuville taiteilijoille makse-
taan keskenään samansuuruinen korvaus, johon 
vaikuttaa pyydettyjen teosehdotusten perusteel-
lisuus, sekä kutsuttavien taiteilijoiden kokemus. 
Avoimen kilpailun tapauksessa palkitaan yleensä 
muutama parhaaksi katsottu ehdotus summilla, 
jotka ilmoitetaan kilpailuohjelmassa. 

95  Rautalahti, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012

Taiteen hankinta ilman kilpailua

Taideteoksen voi ostaa myös suoraan sopivaksi 
katsomaltaan tekijältä ilman usean tekijän jul-
kista kilpailuttamista. Teos voi tällöin olla joko 
ennestään valmis teos, tai erikseen ko. tilaan val-
mistettava. Taiteilijaan voi olla yhteydessä suo-
raan ja pyytää tältä tietoja esimerkiksi taiteilijan 
nettisivuilta löytämästään teoksesta, tai kysellä 
taiteilijan mahdollisuuksia toteuttaa luonnoksia 
kohteeseen sopivaksi teokseksi. On hyvä huoma-
ta, ettei laki edellytä taidehankinnan kohdalla 
julkisissa hankinnoissa muutoin noudatettavaa 
hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä, eli 
hinnasta riippumatta teoksen voi ostaa suoraan 
haluamaltaan tekijältä. 96 

Taidehankkeen tilaaja voi käyttää hankintalain 
mukaista suoraa hankintaa taiteilijalta tai taitei-
lijoilta, jotka aiempien referenssien, kokemuksen 
tai muun ammatillista osaamista kuvaavan tiedon 
perusteella ovat sopivia kyseiseen kohteeseen. 
Taidehankinnat ovat aina ainutkertaisia teoksille 
asetettujen vaatimusten määräytyessä tapauskoh-
taisesti. Siksi ne eivät edellytä julkisissa hankin-
noissa muutoin noudatettavaa hankintalain mu-
kaista kilpailutusmenettelyä.97 

Tekijän voi siis valita omiin mieltymyksiinsä pe-
rustuen tai taideasiantuntijan avulla. Taideasi-
antuntijana voi toimia kunnan sisäinen taideor-
ganisaatio, tai ulkopuolinen taideasiantuntija, 
taidekonsultti. Yleisesti ottaen, mitä laajempi 
hanke - esimerkiksi iso uusi asuinalue, jolle ha-
lutaan useita teoksia eri tekijöiltä, vs. yksittäinen 
teos tietyssä puistossa - sitä kätevämpää on käyt-
tää taiteilijoiden valinnassa asiantuntijaa. Tyylin 
rinnalla taiteilijavalintaan vaikuttaa taiteilijan 
kokemus. Kun tilataan teos suoraan taiteilijalta, 
ilman että hankkeen kulussa on mukana erillistä 
taideasiantuntijaa, on hyvä varmistaa, että tai-
teilijalla on valmiudet julkisen teoksen prosessin 
läpivientiin ja itsenäiseen yhteistyöhön rakennus-
hankkeen muiden osapuolien kanssa. Taiteilijal-
ta, jonka tyyli kiinnostaa, voi kysyä suoraan, onko 
hän ennen tehnyt julkista taidetta, ja ovatko sen 
96  Laki julkisista hankinnoista, Suorahankinta. http://www.

finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348#L5P27 viitattu 12.8.2014

97  RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa. (2014)

”Taidehankinnat ovat aina 
ainutkertaisia teoksille ase-
tettujen vaatimusten mää-
räytyessä tapauskohtaisesti. 
Siksi ne eivät edellytä julki-
sissa hankinnoissa muutoin 
noudatettavaa hankintalain 
mukaista kilpailutusmenet-
telyä”



122 INFRA-TAIDE-INFRA  -SANAKIRJA   |   MAIJA KOVARI

prosessit hänelle tuttuja. Tällaiset tiedustelut 
eivät vielä velvoita kumpaakaan osapuolta 
mihinkään, ja niitä voi esittää useammalle 
tekijälle ottamalla heihin suoraan yhteyttä.

Kuinka löytää sopiva taiteilija

Sopivan tekijän voi valita tutustumalla taiteili-
joiden tähänastiseen tuotantoon, ja tekemällä 
valintansa siltä pohjalta - ottaen huomioon tai-
teilijan referenssit, tähänastinen kokemus julki-
sista teoksista, ja muu ammatillinen osaaminen. 
Lähes jokainen ammattitaiteilija pitää yllä net-
tisivuja, joiden kautta on mahdollista tutustua 
tekijän tuotantoon. Useimmat taiteilijat kuuluvat 
johonkin, yleensä teosten tekotavan (esim. maa-
laus, kuvanveisto) mukaan jakautuviin liittoihin 
(taidemaalariliitto, kuvanveistäjäliitto), joiden 
nettisivuilla listataan liiton taiteilijat. Listoja se-
laamalla on mahdollista saada suhteellisen nopea 
yleiskuva tänään tehtävästä, kunkin lajin nyky-
taiteesta. Mikäli taiteilijavalinnan tekeminen itse 
tuntuu hankalalta, voi hankkeesta ja sen puitteis-
ta sekä taiteilijalta toivottavasta roolista esimer-
kiksi tehdä lyhyen kuvauksen, ja pyytää liittoja 
välittämään tieto jäsenilleen. Näin kiinnostuneet 
taiteilijat voivat olla suoraan yhteydessä tilaajaan. 
Mikäli taiteilijavalintaan on mahdollista varata 
erikseen resursseja, voi valintaa tekemään palka-
ta erillisen taidekoordinaattorin. Esimerkiksi Frei 
Zimmer:in, taidekoordinointiin erikoistuneen, 
tamperelaisyrityksen valmistelema esitys hank-
keeseen sopivista taiteilijoista maksaisi haastat-
telussa käydyn keskustelun mukaan muutaman 
tuhat euroa. (Käsittelen taidekonsultin käyttöä 
lyhyesti erikseen kappaleessa 8.3.). Taiteilijan 
valinta kannattaa tehdä huolella, sillä taiteilijat 
tyyleineen poikkeavat toisistaan paljon, ja koh-
teeseen kuin kohteeseen on löydettävissä parem-
min, ja huonommin sopivia tekijöitä. Taiteilijan 
löydyttyä edetään luonnossopimusten kautta 
teosluonnosten laatimiseen.

Kokonaislaatuun tähtäävä taideyh-
teistyö - taiteilijavalinnan tapoja

Kokonaislaatuun tähtäävä taideyhteistyö pohjaa 
malliin, jossa taiteilija toimii asiantuntijakonsult-
tina muiden suunnittelijoiden rinnalla. Taiteilija-
valinnassa tulee painottua tähän tarvittava osaa-
minen, ja taiteilijalla tulee olla käsitys häneltä 
odotettavasta työpanoksesta. Taiteilija vertautuu 
tässä mallissa hulevesisuunnittelijan kaltaiseen 
erityisasiantuntijaan, jonka on oltava mukana 
hankkeen alusta alkaen, jotta hänen tietotaite-
onsa saadaan sovitettua osaksi kokonaisuutta. 
Tämän vuoksi tässä mallissa taiteilijavalinta teh-
dään taiteilijan olemassa olevaan osaamiseen ja 
referensseihin pohjaten jo ennen varsinaista työn 
aloittamista, eikä hankkeeseen kohdistuvien teos-
luonnosten perusteella, kuten usein teokseen täh-
täävissä hankkeissa (kts. luku 7.3.1).

Taiteilijan valinta muiden suunnitteli-
joiden valinnan yhteydessä

Kun taiteilijaa käytetään osana tiimiä, tulee tai-
teilijan olla paikalla, kun suunnittelutiimi ensim-
mäisen kerran kokoontuu työnsä ääreen. Tai-
teilijan valinta tulee siis tehdä ennen puisto- tai 

7.2.2

Taiteilijan mukanaoloa tii-
missä voi myös edellyttää 
tarjouspyynnössä, mikäli työ 
tilataan konsultilta. 

katusuunnitteluhankkeen aloittamista muiden 
suunnittelijoiden valinnan yhteydessä. Aloite 
taiteilijan mukaan ottamisesta voi tulla kenel-
tä tahansa hankkeessa mukana olevalta tahol-
ta. Oleellista on, että päätös taiteilijan käytöstä 
suunnittelutiimin jäsenenä syntyy, sille sovitaan 
taloudelliset puitteet, ja vastuuhenkilö tiimin si-
sältä, esimerkiksi hankkeelle osoitettava projek-
tipäällikkö. Päätöksen taideyhteistyöstä voivat 
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tehdä samat tahot, jotka muutoinkin päättävät 
katusuunnitteluhankkeista. Taiteellisen suunnit-
telun mukanaolo ei lähtökohtaisesti edellytä, että 
päätöksen taiteen mukanaolosta tekee jokin muu 
taho, kuin joka normaalisti päättää katusuun-
nitelmista. Taiteilijavalinnassa esimerkiksi mu-
seo-organisaatio tai muu taidetta hyvin tunteva 
taho voi tarvittaessa mahdollisesti olla avuksi. 
Joissain kunnissa tällaiselle yhteistyölle on jo va-
kiintuneita malleja.  
Tässä vaiheessa hankkeesta päättävät tahot va-
kuuttuvat taiteilijan käytön mielekkyydestä ja 
päättävät sen pohjaksi seuraavista asioista: 

• kuinka taiteilija valitaan (tekeekö esityksen 
taiteilijasta oman organisaation sisäinen 
taho, konsultoidaanko valinnassa ulkopuo-
lisia asiantuntijoita, tai käytetäänkö jonkin-
laista avointa kilpailumenettelyä) 

• mitä taideyhteistyöllä halutaan saavuttaa 
(hyvä tavoite on yksinkertaisesti alueen es-
teettisen laadun parantaminen materiaali- 
ja muotoratkaisuilla98)

• taiteellisen yhteistyön kustannusraameista 
- siis, kuinka paljon taiteilijan  suunnittelu-
työhön varataan, mikä on hankkeen koko-
naisbudjetti, ja onko materiaalien puolesta 
erikseen mahdollista varata rahaa taiteelli-
selle panokselle, vai onko ne sovitettava ko-
konaisbudjettiin. 

• kuka on taiteilijan yhteyshenkilö hankkeessa 
(luonteva valinta on esimerkiksi hankkeen 
projektipäällikkö)

Kun siis esimerkiksi puistoalueen uudistus tulee 
ajankohtaiseksi, on hyvä vertailla taiteilijoita sa-
malla, kun muutakin suunnittelutiimin kokoon-
panoa. Taiteilijan mukanaoloa tiimissä voi myös 
edellyttää tarjouspyynnössä, mikäli työ tilataan 
konsultilta. Mikäli taiteilija on ainut kunnan ul-
kopuolinen suunnittelija, voidaan taiteilijoita 
lähestyä suoraan itse, seuraavassa kappaleessa 
kuvatuilla tavoilla. Ellei kunnalla ole museo-or-

98  Mikäli halutaan, voidaan tässä yhteydessä linjata tai-
teellisen otteen tavoitteeksi esimerkiksi alueen veden / kirjallisuuden 
/ teollisuuden / muun aihepiirin tuominen esiin. On kuitenkin hyvä 
tiedostaa, että mitä tarkempaa aihetta taiteen halutaan kuvaavan, sitä 
vaikeampaa sitä on tuoda esiin yksinkertaisesti osana muita rakenteita. 
Teos muodostuu tällöin helposti itsenäisemmäksi, ja sitä kautta kal-
liimmaksi osaksi kokonaisuutta, tai vaihtoehtoisesti aiheen käsittely jää 
hyvin viitteelliseksi.

ganisaation tai vastaavan kanssa vakiintunutta 
yhteistyötä julkisen taiteen saralla, voi päätöksen 
taiteilijavalinnasta tehdä katusuunnitteluhank-
keesta muutenkin päätökset tekevä elin, esimer-
kiksi aihetta eteenpäin vievän henkilön valmiste-
leman esityksen pohjalta. 

Taiteilijan voi valita tutustumalla edellisessä kap-

paleessa kuvatunlaisesti heidän aiempaan tuo-
tantoonsa, ja ottamalla kiinnostaviin tekijöihin 
suoraan yhteyttä. Kysymys siitä, kuka taiteilija 
tyylinsä puolesta sopii mihinkin hankkeeseen, 
on viime kädessä makuasia, joskaan ei kovin 
yksinkertainen sellainen. Kaikilla on mielipide 
taiteesta, ja valintaan vaikuttaa, kenen silmissä 
valinnan halutaan näyttävän onnistuneelta. Mi-
käli halutaan taiteilija, joka on aidosti uskottava 
tekijä taidemaailmassa, voi olla, että on parasta 
konsultoida asiantuntijaa, joka tuntee taidemaa-
ilman tämänhetkiset toimijat tyyleineen ja vah-
vuuksineen. Tyylin lisäksi valinnassa on teokseen 
tähtäämättömässä hankkeessa lisäksi otettava 
huomion taiteilijan valmiudet ja kiinnostus osal-
listua yhteistyöhön uudenlaisessa roolissa tiimin 
jäsenenä, ilman tavoitteita teoksesta. Tässäkin 
voi taiteilijoita lähestyä suoraan, ja kysellä heidän 
valmiuksistaan ja kiinnostuksistaan kuvatun kal-
taiseen hankkeeseen.

Kun taiteilijaa käytetään 
osana tiimiä, tulee taiteilijan 
olla paikalla, kun suunnitte-
lutiimi ensimmäisen kerran 
kokoontuu työnsä ääreen. 
Taiteilijan valinta tulee siis 
tehdä ennen puisto- tai ka-
tusuunnitteluhankkeen aloit-
tamista muiden suunnitteli-
joiden valinnan yhteydessä.
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Yksi tapa etsiä taiteilija on välittää taidekentälle 
avoin kutsu, tarjouspyyntö, johon taiteilijat voivat 
vastata. Jotta taiteilijat voivat tehdä perustellun 
tarjouksen, on ilmoituksen oltava hanketta hyvin 
kuvaava,  ja vastausten vertailuun on varattava 

aikaa ja osaamista. Alla on kuvattu, miltä esimer-
kiksi voisi näyttää tällainen tarjouspyyntö taide-
kentälle, ja millaisia tietoja taiteilijan tulisi sitä 
kautta saada voidakseen tarjoutua hankkeeseen 
tekijäksi.

Etsitään taiteilijaa osallistumaan aukion toteutuksen suunnitteluun Kunnan keskustaan   
(10.5.2021)

Kyseessä on Kunnan satama-alueen suunnitteluhanke, jossa alueen keskelle sijoittuva satama-aukio 
suunnitellaan uudelleen. Aukiota pyritään muuttamaan kävely-ystävällisemmäksi, ja sinne tullaan si-
joittamaan penkkejä istuskeluun, kioski, sekä istutuksia. Kunnan tekninen virasto etsii hankkeeseen 
taiteilijaa ideoimaan muun tiimin kanssa toteutuvia rakenteita. Kyseessä ei ole erillisen teoksen tilaus, 
vaan taiteilijan halutaan ideoivan, kuinka katualueen, portaiden ja istutusten rakenteet, materiaalit ja 
värit voisi toteuttaa siten, että aukiosta muodostuisi laadukas ja taiteellisesti kiinnostava kokonaisuus. 

Taiteilijalta vaaditaan kykyä työskennellä tiimissä, hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja, sekä ky-
kyä kompromisseihin. Lisäksi vaaditaan kykyä kuvata ideoitaan joko 3D-mallin, pienoismallin, tai 
piirustusten avulla. Työskentelytiimin kieli on suomi. Hankkeen suunnittelu ajoittuu kesälle 2022, ja 
taiteilijalta edellytetään läsnäoloa 4:ssä suunnittelukokouksessa kesän aikana erikseen sovittavina ajan-
kohtina. Tarkempi suunnittelu ajoittuu syksylle, jolloin edellytetään läsnäoloa 3:ssa suunnittelukokouk-
sessa. Toteutus ajoittuu kesälle 2023, ja taiteilijan edellytetään osallistuvan toteutuksen valvontaan (2-3 
käyntiä paikan päällä). 

Kiinnostuneita taiteilijoita pyydetään toimittamaan tarjouksensa osoitteeseen X, 5.6. mennessä, si-
sältäen: Tekijän yhteystiedot ja CV, kuvia aikaisemmista taiteellisesta toiminnasta (voi olla linkki net-
tisivuille), kuvaus aiemmista kokemuksista ulkotilaan toteutuvasta taiteesta, mahdolliset suosittelijat, 
arvio työhön kuluvista tunneista suhteessa työohjelmaan, sekä tuntipalkka. Taiteilijalla on oltava yritys, 
tai muu kanava työn laskuttamiseksi. Valittuun taiteilijaan otetaan yhteyttä 15.6. mennessä. Valinta-
perusteena ovat taiteilijan aiempi kokemus rakennusalan toiminnasta, referensseinä esitettyjen teosten 
taiteellinen laatu, sekä tarjouksen kokonaishinta.

Liitteet:
Kuva alueesta nykyisellään
Työohjelma, sisältäen hankkeen aikataulun, sekä suunnittelun osa-alueet, suunnittelun tavoitteet ja 
suunnittelutiimin kokoonpanon
Hankkeen kokonaisbudjetti

kuva 45 - Tarjouspyyntö-malli välitettäväksi tilaajalta valitun taiteilijaliiton jäsenille
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Edellä on kuvattu yksi esimerkki taiteilijahan-
kinnasta - sähköpostitse taidekentälle välitettävä, 
tarjouspyyntö, eli työpaikkailmoituksen kaltai-
nen avoin ilmoitus työtehtävästä ja puitteet tai-
teilijoiden tarjoutumiselle hankkeeseen. Alla on 
puolestaan esitetty, mitä taiteilijan tulisi omassa 

kuva 46 - Taiteilijan tarjousmalli - sivu 1/3

tarjouksessaan osata listata, jotta tilaaja voisi teh-
dä perustellun taiteilijavalinnan ehdokkaiden tar-
jousten perusteella. Taiteilijan tulee osata muo-
toilla, missä puitteissa hän työnsä tekee, ja mitkä 
ovat hänen työnkuvansa rajat, jotta yhteistyö su-
juu jouhevasti. 

Tarjous osallistumisesta Kunnan satama-aukion suunnitteluun

Tilaaja: Kunta 
Tekijä: taiteilijan nimi 

1. Työn sisältö
Työ sisältää osallistumisen Kunnan satama-aukion suunnitteluun työohjelman (kohta 4)  mukaan. 

2. Työn lähtökohdat ja tavoitteet

2.1. Lähtökohdat ja lähtötiedot
Työn lähtökohtina toimivat tavoitteet alueesta viihtyisänä kävelypainotteisena ympäristönä, sekä 
alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa. Lähtötietoina tilaaja sitoutuu toimittamaan taiteilijalle 
kaikki hallussaan olevat tiedot koskien: 
• alueen kulttuurihistoriaa
• alueen nykyistä tilannetta, valokuvien ja karttojen muodossa
• nyt aloitettavan suunnittelutyön reunaehtoja ja tavoitteita

2.2. Taiteilijan rooli
Taiteilijan rooli hankkeessa on ideoida muiden suunnittelijoiden kanssa rakenteisiin toteutuvia ma-
teriaaleja, muotoja ja yksityiskohtia, joiden avulla pyritään nostamaan alueen omaleimaisuutta sekä 
viihtyisyyttä. Tavoitteena eivät ole erilliset, alueelle sijoitettavat taideteokset, vaan taiteilijan esittämät 
materiaali- ja muotovalinnat alueen rakenteille tähtäävät alueen kokonaislaatuun. Taiteilija sitoutuu 
sovittamaan ideoimansa rakenteet aukion huollettavuuden ja käytettävyyden (mm. huoltoajo, pelastus-
tiet, talvikunnossapito) asettamiin reunaehtoihin. Tilaaja sitoutuu vastaamaan lopullisista ratkaisuista 
niiden kestävyyden, huollettavuuden ja muiden teknisten reunaehtojen täyttymisen osalta.

2.3. Teoskynnyksen ylittyminen ja tekijänoikeudet
Alueen suunnittelu tapahtuu tiimityönä, jossa taiteilijalla on päävastuu materiaalien ja muotojen ide-
oinnista esteettis- tilallisesta näkökulmasta, ja muulla tiimillä teknis- toiminnallisesta näkökulmasta. 
Lopputuloksena tavoitellaan esteettisesti eheää, mielenkiintoista tilaa. Suunnittelutyön yhteydessä 
mahdollisesti syntyvät teosmaiset yksityiskohdat / taiteelliset eleet täydentävät kokonaisuutta ja voivat 
sijoittua myös useisiin kohtiin aukion rakenteessa, niitä ei kuitenkaan suunnitella erillisiksi teoksiksi 
tämän työn puitteissa. Mikäli työn edetessä päätetään kokonaissuunnitelmaa täydentää erillisillä teok-
silla, jotka vaativat itsenäistä suunnittelutyötä ja ylittävät teoskynnyksen, sovitaan niiden suunnittelusta 
erillisellä sopimuksella. 
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3. Työn hinta

3.1. Tuntityön hinta
Työ toteutetaan kohdassa 4 esitetyn työohjelman mukaan. Tuntityön hinta on 70e / h (+ alv 24%). Työ 
laskutetaan kahden kuukauden välein toteutuneiden tuntien mukaan.  

3.2. Mahdolliset työohjelman ulkopuoliset lisätyöt
Mikäli työn edetessä tilaaja esittää kokonaissuunnitelman täydentämistä työohjelmassa mainitsemat-
tomilla tehtävillä, ei kuitenkaan erillisillä teoksilla, laskutetaan niistä erikseen toteutuneiden tuntien 
mukaisesti. Taiteilija sitoutuu tiedottamaan tilaajaa tilanteessa, jossa työohjelmassa esitetyt tuntiarviot 
ovat ylittymässä.

3.3. Materiaali- ja toteutuskustannukset
Suunnittelun myötä valittujen materiaalien kustannukset, sekä toteutuksen kustannukset kuuluvat ti-
laajalle.

3.4. Matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat
Ulkopaikkakunnalta saapuvalle taiteilijalle maksetaan matka- ja majoituskulut sekä päivärahat hänen 
käydessään Kunnassa. Matkustusajalta ei makseta palkkaa.

4. Työohjelma

tunnit työvaiheen sisältö
20 Alueen kulttuurihistoriaan sekä kaupunkirakenteelliseen asemaan tutustuminen lähtö-

tietojen perusteella
3 1. kokous - aloituskokous

kokouksessa taiteilija saa tiedot muiden suunnittelijoiden tavoitteista sekä alueen toiminnallisista reuna-
ehdoista, ja voi tehdä lisäkysymyksiä niihin liittyen

25 alustavat ideat toteutuvasta alueesta perustuen lähtötietoihin ja 1. kokoukseen 
3 2. kokous - suunnittelukokous

kokouksessa taiteilija esittelee näkemyksiään mahdollisista taiteellisista muodoista muut suunnittelijat 
esittävät alueen muotoihin liittyvät ideansa
keskustellaan taiteilijan ideoiden sovittamisesta kokonaisuuteen, ja sovitaan jatkosuunnittelun suunnista 
(esim: taiteellisen suunnittelun kohde tulevat olemaan aukiota reunustavat penkit, jotka tullaan materiaa-
leiltaan sitomaan osaksi aukion pinnoitusta, tms.)

40 penkkien sekä aukion pinnoituksen materiaalien ja värityksen luonnostelu
3 3. kokous - suunnittelukokous

taiteilija esittelee tarkennetun luonnoksensa taiteellisesta osiosta, sekä muista siihen liit-
tyvistä rakenteista. Sovitaan muotojen mahdollisesta tarkennuksesta, sekä katusuunnitel-
man liitteeksi lisättävistä, taiteilijan toimittamista luonnoskuvista

30 taiteilija toteuttaa luonnokset katusuunnitelman liitteeksi
tauko suunnittelutyössä

kuva 46 - Taiteilijan tarjousmalli - sivu 2/3
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5. Tekijänoikeudet ja omistajuus
Suunniteltavat ja toteutuvat muodot jäävät tilaajan omistukseen. Taiteilijalle ei jää tekijänoikeutta 
suunniteltuihin rakenteisiin, ja mikäli aukion käyttötarkoitus muuttuu, saa taiteilijan suunnittelemat 
rakenteet purkaa muiden rakenteiden tavoin. Taiteilijalla on lupa esitellä yhteistyön tuloksia omilla 
nettisivuillaan tms. kanavassa korvauksetta.

6. Huolto ja rakenteiden elinkaari
Tilaaja sitoutuu huoltamaan rakenteita ja korvaamaan rikkoutuneet osat vastaavilla. Siellä missä ma-
teriaali on erikseen taiteilijan määrittelemä, on huoltokirjan mukaisesti käytettävä samaa materiaalia 
kokonaiskuvan säilyttämiseksi. 

7. Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on voimassa 25.5.– 15.6.2021. Tarjoukseen pyydetään vastausta kirjallisesti.

_______________________________________
25.5.2021, allekirjoitus

(yhteystiedot nettisivuineen)

Liitteet: 
kuvaukset aiemmista julkiseen tilaan toteutetuista teoksista
CV
suosittelijat yhteystietoineen

3 (suunnittelutiimi toteuttaa tekniset piirustukset, s-postiyhteys taiteilijaan)
3 4. kokous - suunnittelukokous

sovitaan lopullisista materiaaleista ja mitoista
20 taiteilija osallistuu materiaalitoimittajien kanssa neuvotteluun, sekä teknisen toteutuksen 

suunnitteluun
taiteilija toteuttaa visualisoinnit suunnittelemiensa rakenteiden ilmeestä

30 taiteilija toteuttaa piirustukset rakenteista, jotka muu tiimi tarkentaa osaksi lopullisia tek-
nisiä piirustuksia. 
tauko suunnittelutyössä

10 rakennuttaja valvoo toteutusta taiteilijan visualisointien, sekä tiimin toteuttaminen tek-
nisten piirustusten pohjalta (sis. 2-3 maastokäyntiä)

10 taiteilija toteuttaa huoltokirjan materiaalitietoineen

200 taiteilijan työpanos tunneissa yhteensä (arvio)

Tarjouspyyntö ja siihen kirjoitettu malli-tarjous 
kuvaavat taiteilijan roolia tiimityönä toteutuvas-
sa, kokonaislaatuun tähtäävässä taideyhteistyös-
sä. Taiteilijan roolin vuoksi valinta tapahtuu täs-
sä mallissa ennen luonnosten tekoa, siinä missä 

luonnokset voivat taideteokseen tähtäävässä mal-
lissa olla osaperusteena taideteoksen tilaamiselle. 
Taideteokseen tähtäävän mallin sopimusraken-
netta käsitellään seuraavassa kappaleessa.

kuva 46 - Taiteilijan tarjousmalli - sivu 3/3
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Suunnittelun kulku 

Toimintamallista riippuen yhteistyö 
etenee taiteilijan valinnasta kohti teoksen 

luonnostelua tai alueen suunnittelua. Kokonais-
laatuun tähtäävässä taiteilijayhteistyössä luon-
nostelu tapahtuu yhdessä tiimin kanssa, kun ra-
kenteita, niiden sijainteja ja muotoja kehitellään. 
Siten yhteistyö itsessään on mallin käytön nimen-
omainen sisältö. Taideteokseen tähtäävässä mal-
lissakin on kuitenkin eduksi, mikäli taiteilija on 
tiiviissä yhteydenpidossa muun suunnittelutiimin 
kanssa, jolloin osapuolten on mahdollista ottaa 
toistensa tarpeet huomioon suunnittelussaan, 
eikä kumpiakaan suunnitelmia tarvitse jälkikä-
teen korjata niiden sovittamiseksi toisiinsa. Näin 
säästetään turhia kustannuksia. Kappaleessa 
7.3.1. kuvataan suunnittelun kulkua, kun taitei-
lija toteuttaa teokseen tähtäävät luonnokset, ja 
kappaleessa 7.3.2. vastaavia vaiheita kokonais-
laatuun tähtäävässä yhteistyössä.

Valittu taiteilija suunnittelee teoksen 
muun hankkeen rinnalla

Taideteokseen tähtäävän yhteistyön ensimmäi-
nen vaihe on taideteoksen luonnostelu. Luon-
noksia voidaan tilata myös useammalta tekijältä, 
jolloin luonnokset toimivat taiteilijavalinnan pe-
rusteena. Mahdollista on myös, että taiteilija on 
valittu aiempien referenssien pohjalta, ja valittu 
taiteilija toteuttaa esimerkiksi 2-3 luonnosta, jois-
ta tilaaja valitsee yhden lopullisen teoksen suun-
nittelun pohjaksi.   Luonnoksissa määritellään 
teoksen perusidea sekä suhde ympäristöön, ja 
niiden pohjalta päätetään, lähdetäänkö toteutuk-
seen. Luonnosten teko alkaa luonnossopimuksis-
ta, ja päättyy joko taidehankkeen hylkäämiseen, 
tai teoksen tarkempaan jatkosuunnitteluun.

Teosluonnokset ja muu suunnittelu to-
teutuvat parhaiten yhtä aikaa

Kun tekijä on valittu, tilataan häneltä luonnok-
set kohteeseen. Luonnoksissa alustavasti kuva-
taan teoksen yleisilme, sekä teknisen toteutuksen 
pääperiaatteet. Se, missä vaiheessa suunnitte-
luprosessia nämä luonnokset tilataan, vaikuttaa 
teoksen lopputulokseen monin tavoin. Mikäli 
luonnokset tilataan, kun katusuunnitelmaa ol-
laan aloittamassa, on teos mahdollista suunni-
tella hyvin luontevasti osaksi ympäristöä. Mitä 
paremmin taiteilija otetaan mukaan hankkee-
seen (osaksi kokouksia ja suunnittelupalavereita) 
sitä helpommin teos saadaan sitoutumaan mui-
hin toteutuviin rakenteisiin ja niiden muodosta-
miin teknis-toiminnallisiin reunaehtoihin. Mikäli 

7.3 7.3.1
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luonnokset tilataan, kun esim. katusuunnitelma 
on valmis, on usein jäljellä rajatummat mahdol-
lisuudet teoksen sitouttamiseksi osaksi suunnitel-
maa. Siksi taide tulisi pyrkiä ottamaan huomioon 
heti kun idea sen mukanaolosta syntyy - vaikka 
kysymys taiteesta nousisi esiin vasta matkan var-
rella suunnitelmia tehdessä. Tällöin ei vielä ti-
laamatonta taidetta tulisi rajata suunnitelmissa 
liian tarkasti. Jos esim. teoksen sijaintipaikka on 
katu- / puistosuunnitelmassa rajattu löyhemmin, 
ja jos teoksen ilmettä ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä kuten materiaaleja ja värejä ei ole suunni-
telmissa lyöty lukkoon, on taiteilijalla enemmän 
vapautta kehittää suunniteltuun ja mahdollisesti 
jo toteutettuun ympäristöön elävässä suhteessa 
oleva teos. Sama vapaus kannattaa luonnosvai-
heessa antaa taiteilijalle, mikäli tilataan teosta jo 
olemassa olevaan ympäristöön. Taiteilijalta voi 
myös pyytää ehdotuksia teoksen sijaintipaikaksi. 

Sopimus luonnosten teosta

Ottaessaan taiteilijaan yhteyttä tilaaja sekä koh-
teen suunnittelijat kuvailevat taiteilijalle hank-
keen, sen toteutuvat rakenteet, sijainnin teoksel-
le asettamat vaatimukset, sekä budjetin puitteet 
mahdollisimman tarkasti. Tässä kohtaa sana 
tarkasti ei viittaa siihen, että taiteen aihe, sijainti, 
materiaalit ja muut sitä määrittävät puitteet tu-
lisi kaikki olla tarkasti rajattuna ennen taiteilijan 
kutsumista mukaan. Vapaudet näiden tekijöi-
den suhteen päin vastoin helpottavat taiteilijan 
työtä. Tarkkuudella tarkoitetaan tässä sitä, että 
niihin liittyvät reunaehdot ja mahdollisuudet on 
oltava tekijän tiedossa mahdollisimman seikka-
peräisesti, ja taiteilijalla tulisi olla mahdollisuus 
avoimeen keskusteluyhteyteen niistä päättävien 
tahojen kanssa tarkentavien kysymysten esittämi-
seksi. Taiteilija käyttää näitä tietoja luonnoksensa 
lähtöaineistona sovittaessaan ideoimaansa teosta 
hankkeeseen. Ennen luonnosten teon aloittamis-
ta laaditaan luonnossopimus, jossa sovitaan työn 
laajuudesta, puitteista, sekä tehtävän kokonai-
suudesta. Mahdollinen on myös kaksivaiheinen 
sopimusmalli, jonka jälkimmäinen osa valitun 
luonnoksen tarkentamisesta lopulliseksi teokseksi 
astuu voimaan, mikäli jokin teosluonnos hyväk-
sytään. Luonnoksista maksetaan korvaus, vaikka 

teosta ei päädyttäisi toteuttamaan. Mikäli luon-
noksia halutaan lisää, tulee niistä myös maksaa 
erillinen korvaus. Luonnokset jäävät taiteilijan 
omistukseen, mikäli erikseen ei muuta sovita.

Luonnosvaihe

Teosluonnokset ovat ideoita teoksen muodolle ja 
toteutukselle. Niiden avulla taiteilija kuvaa muul-
le tiimille ja tilaajalle, millaista voisi olla hankkee-
seen sopiva taide. Taiteilija tarvitsee työnsä läh-
tötiedoiksi paljon tietoa ympäristön rakenteista 
ja muista toiminnoista. Jos alueen suunnittelu on 
parhaillaan käynnissä, on luontevaa että taitei-
lija on tarpeen mukaan läsnä suunnittelutiimin 
kokouksissa, tai muutoin pitää suunnittelijoihin 
suoraan yhteyttä, jolloin ratkaisuista on mah-

dollista keskustella yhdessä. Näin taiteilija saa 
reaaliaikaista tietoa tilaan toteutuvien muiden 
rakenteiden aiotuista muodoista, väreistä ja ma-
teriaaleista, ja hänen on mahdollista suunnitella 
teoksensa suhteessa niihin. Luonnosteluvaiheen 
tuloksena taiteilija toimittaa tilaajalle teosluon-
noksen, eli selvityksen ”teoksen visuaalisesta il-
meestä, toteutuksesta, sijoituksesta ja ylläpidosta 
sekä kokonaiskustannusarvion, joka kattaa myös 
mahdollisten alihankkijoiden ja asiantuntijoiden 
tehtävät. Tilaajan hyväksyttyä luonnoksen taitei-
lija ja tilaaja tekevät sopimuksen teoksen toteu-
tuksesta.” 99

99  RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa. (2014)

 Luonnoksissa määritellään 
teoksen perusidea sekä suhde 
ympäristöön, ja niiden poh-
jalta päätetään, lähdetäänkö 
toteutukseen.
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Luonnosten sisältö
Luonnoksissa esitetään teoksen idea pienoismal-
lin tai piirustusten avulla. Luonnoksessa kuva-
taan teoksen yleisilme, ja sen tarkoitus on antaa 
mahdolliselle tilaajalle mielikuva lopputulokses-
ta. Luonnoksessa ei vielä tarvita tarkkoja tek-
nisiä piirustuksia, vaan sen tarkoitus on esittää 
toteutuksen yleisilme, sekä teknisen toteutuksen 
pääperiaatteet. Samalla sen on kuitenkin oltava 
toteutuskelpoinen ja realistinen. Piirustusten ja/
tai pienoismallin avulla esitetyn luonnoksen yh-
teydessä on yleensä myös kirjallinen kuvaus teok-
sesta, kokonaiskustannusarvio sisältäen teoksen 
materiaali-, ja mahdolliset alihankintakulut, sekä 
materiaaliselvitys, jossa luetellaan:

• teoksen koko
• pintamateriaalit ja käsittelyt
• huollettavuus ja säänkesto
• kiinnitys- ja perustamistapa ja tekniikka, 

sekä niiden tekniset vaatimukset
• kuvaus sijoituspaikasta
• valaistus ym tarpeet teoksen ympäristölle100

Luonnosten sisällöstä sovitaan jo niitä tilattaessa. 
Hankkeesta riippuen taiteilijaa voi tarvittaessa 
myös pyytää sisällyttämään luonnokseen muuta 
kuin yllä lueteltua materiaalia  - tästäkin on mai-
nittava luonnossopimuksessa. On luonnoksille 
eduksi, että taiteilija voi olla vapaasti yhteydessä 
muihin suunnittelijoihin teknisten reunaehtojen 
tarkentamiseksi, ja hyvien ratkaisujen neuvottele-
miseksi yhdessä. 

100  Rautalahti, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 17

TAIDETEOKSEN TILAUSSOPIMUS

Osapuolet
1. ______________________________________ (”Taiteilija”), henkilö/y-tunnus ______________
Yhteystiedot:_____________________________________________________________________
2. ______________________________________ (”Tilaaja”), y-tunnus ______________________
Yhteystiedot/yhteyshenkilö:_________________________________________________________

Taiteilija ja Tilaaja sopivat tällä asiakirjalla taideteoksen tilaamisesta. Sopimus on kaksivaiheinen. En-
simmäinen vaihe (sopimus luonnoksesta) ja yleiset sopimusehdot tulevat voimaan, kun tämä sopimus 
on allekirjoitettu. Toinen vaihe (sopimus lopullisesta teoksesta) tulee voimaan, kun Tilaaja on kirjalli-
sesti hyväksynyt yhden luonnoksen toteutettavaksi.

1. SOPIMUS LUONNOKSESTA
1.1. Luonnokset taideteoksesta
Teoksen aihe:______________________________________________________________________
Teoksen arvioitu koko:_______________________________________________________________
Sijoituspaikka, mahdolliset rajoittavat seikat:_____________________________________________
Luonnosten määrä: ______ kpl ,       Luonnosten mittakaava 1: ___________
Luonnosten toteutustapa: 2-ulotteinen / 3-ulotteinen ,    Luonnosten viimeinen toimituspäivä: _._.__
Muut ehdot:_______________________________________________________________________
Tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti Taiteilijalle _______ kk:n kuluessa luonnosten valmistumisesta lo-
pullisen teoksen tilaamisesta tai tilaamatta jättämisestä.
Muut liitteet: työsuunnitelma 
1.2. Luonnosten hinta, maksuaikataulu ja muuta
Hinta per tilattu luonnos on ____________ €.

Kuva 47 - Allaoleva sopimus on Suomen Taiteiijaseuran mallisopimus 
taideteoksen tilaamiseen. Suomen Taiteilijaseura ylläpitää taideyhteis-
työhön ajantasaisia sopimusmalleja, joita on ladattavissa sen netti-
sivuilta osoitteesta: artists.fi/taiteilijalle/sopimusmallit
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Hintaan _ ei lisätä alv:a _ lisätään alv 8 %, jolloin alv:n osuus _______ € ja hinta veroineen ______ €.
Tästä summasta puolet maksetaan heti kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja puolet 14 pv kuluessa 
luonnosten toimituksen jälkeen erillisiä laskuja vastaan. Jos Tilaaja hyväksyy luonnoksen toteutetta-
vaksi, luetaan luonnoksista maksettu korvaus osaksi teoksen lopullista kauppahintaa. Jos Tilaaja ei 
hyväksy mitään luonnosta toteutettavaksi, korvaus jää Taiteilijan luonnospalkkioksi. Luonnokset jäävät 
Taiteilijan omaisuudeksi, ellei muuta ole sovittu. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää luonnoksia hyväkseen 
Taiteilijasta riippumattomalla tavalla.

2. SOPIMUS LOPULLISESTA TEOKSESTA
2.1. Lopullinen teos
Lopullinen teos tehdään hyväksytyn luonnoksen, siinä kuvatun pohjamateriaalin ja tekotavan perus-
teella. Taiteilijalla on oikeus teoksen taiteellisen arvon säilyttämiseksi ja lisäämiseksi poiketa luonnok-
sesta lopullista teosta valmistaessaan siinä määrin, minkä mittakaavan muutos ja lopullisen materiaalin 
käyttö edellyttävät. Taiteilija valvoo kaikki teoksen valmistamiseen liittyvät aputyöt siihen asti, kun 
teos on valmiina luovutettavaksi tilaajalle. Teoksen tulee taiteellisen työn osalta olla valmis tilaajalle 
luovutettavaksi viimeistään ____ kk kuluessa siitä, kun Tilaaja ilmoitti lopullisen teoksen tilaamisesta.
2.2. Hinta ja maksuaikataulu
Teoksen kokonaishinta on __________€.
Hintaan □  ei lisätä alv:a □  lisätään alv 8 % □ lisätään alv 22 %.
Alv:n osuus ________ € ja hinta veroineen _________ €.
Materiaalikustannukset: _ sisältyvät _ eivät sisälly hintaan ja niiden määrä lisätään kauppahintaan.
Tilaajan velvollisuus maksaa Taiteilijalle erikseen teoksen toteuttamiseen liittyvät matkakustannukset 
ja päiväraha valtion matkustussäännön suuruisina: □  kyllä □  ei
Tilaaja maksaa kauppahinnan useammassa erässä seuraavan maksuaikataulun mukaisesti erillisiä las-
kuja vastaan: luonnokset sopimuskohdan 1.2 mukaisesti, _______ €, kun Tilaaja on hyväksynyt teok-
sen toteutettavaksi, _______ €, kun, ___________________________________________________
_____________ ja _______ €, kun teos on taiteellisen työn osalta valmis ja tilaajalle luovutettavissa.
Kaikille viivästyneille suorituksille tulee suorittaa 10 % viivästyskorko.
2.3. Muut ehdot
Tilaaja vastaa teoksen kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista aiottuun sijoituspaikkaan, sa-
moin teoksen sijoittamisesta paikalleen. Tilaaja vastaa teoksen sijoituspaikan rakenteiden kestävyydes-
tä. Taiteilijalla on oikeus valvoa teoksen paikalleensijoitus. Tilaaja □ ei korvaa □ korvaa sijoituksesta ja 
sen valvonnasta Taiteilijalle aiheutuvat majoitus- ja matkakulut. Mikäli teos on tehty määrättyyn sijoi-
tuspaikkaan, Tilaajan velvollisuus olla siirtämättä teosta sijoituspaikaltaan: □ ei saa siirtää □saa siirtää.
Taiteilijan oikeus lainata teos näyttelyyn: □ kyllä □ ei. Taiteilijan oikeus valmistaa teoksen kappaleita 
ilman tilaajan lupaa: □ kyllä □ ei, muuten kuin tavanomaiseen arkistoimis- ja tuotannonesittelytar-
koitukseen. Jos luonnoksen tai teoksen valmistusaika viivästyy Taiteilijasta riippumattomasta syystä, 
valmistusaikaa pidennetään tuon syyn aiheuttaman viivästyksen määrällä. Tilaajalla on oikeus saada 
työn kuluessa tietoja sen edistymisestä. Tilaaja on velvollinen noudattamaan seuraavia huolto-ohjeita 
(erillinen liite tarvittaessa). 
Muuta:____________________________________________________________________________

3. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus on tehty kahtena yhtäpitävänä kappaleena, joista yksi kummallekin osapuolelle.
Paikka ja päiväys ___________________,____,____.______. 

__________________________________ __________________________________
TAITEILIJA     TILAAJA
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Päätös hankinnasta ja tilaussopimukset

Tilaajan, tilaajan valtuuttaman henkilön tai va-
lintatyöryhmän hyväksyttyä luonnoksen, jatkuvat 
työn valitun taiteilijan kanssa teossopimuksen 
laatimisella. Mahdollinen on myös edellisessä 
kappaleessa kuvattu menettely, jossa jo luonnos-
sopimukseen on kirjattu ns. toinen vaihe koskien 
teoksen toteuttamista, sekä toteutusvaiheen reu-
naehdot, jotka astuvat voimaan, mikäli tilaaja 
hyväksyy jonkin teosluonnoksista. Näin mo-
lemmat osapuolet tietävät jo alussa, mihin 
mahdollisesti sitoutuvat.101 Sopimuksissa on 
hyvä todeta myös, mikäli teos on ajateltu 
määräaikaiseksi, ja mitä teokselle tehdään 
tuon määräajan päätyttyä. Nykytaiteilijoille ei 
yleensä enää ole olennaista teoksen ikuisuus, joka 
puolestaan on tekijänoikeuslain lähtökohta. Näin 
ollen, mikäli määräaikaisuudesta ei ole teoksen 
lähtökohdissa sovittu, voi teoksen purkaminen 
osoittautua hankalaksi. Sopimuksissa voidaan 
siten todeta esimerkiksi, että teoksen on ajateltu 
kestävän 15 vuotta, tai kunnes tilan luonne tai 
alueen käyttö muuttuu, jossa yhteydessä teos esi-
merkiksi sovitaan palautettavaksi tekijälleen tai se 
voidaan vaihtoehtoisesti purkaa. 

Tilaussopimuksen synnyttyä taiteilija aloittaa 
teoksen tarkemman suunnittelun ja rakentami-
sen luonnoksissa esitetyltä pohjalta. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että taideteos on tekijän itsenäisen 
valinta- ja luomisprosessin tulos, ja valmis teos ei 
välttämättä vastaa täysin luonnoksissa esitettyä. 
Luonnokset ovat linjaus teoksen luonteesta, mutta 
teos kehittyy tarkemmassa suunnittelussa lopul-
liseen muotoonsa, joka voi myös poiketa jonkin 
verran luonnoksista. On lopputulokselle eduksi, 
mikäli taiteilijalla on vapaus kehittää ideaansa 
tarkemmassa suunnittelussa edelleen. Luonnol-
lisesti alueen teokselle asettamat reunaehdot on 
tällöinkin otettava huomioon, ja suunnitelmista 
on hyvä keskustella matkan varrella teoksen to-
teutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.

101 Aaltonen, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 66

Taiteilija osana katusuunnittelu- ja 
rakennussuunnittelutiimiä

Tässä mallissa suunnittelun tavoitteena on luoda 
toimivaa, turvallista ja ilmeeltään mielenkiintois-
ta ympäristöä ilman erillisiä taideteoksia. Tiimin 
eri ammattilaisilla on kullakin tähän oma annet-
tavansa ja osaamisalueensa, joka sovitetaan osak-
si kokonaisuutta. Taiteilijan ammattitaito liittyy 
tilan esteettis-toiminnalliseen muotoon, ja sitä 
tukeviin liittyviin detaljeihin ja materiaaleihin. 
Taiteen tekemiseen liittyvän kokemuksen kautta 
taiteilijalla on rakenteiden muotoiluun muusta 
tiimistä poikkeava lähestymistapa, jota on tavoit-
teena käyttää hyväksi hyvien ratkaisujen etsimi-
sessä yhdessä. On osa taiteilijan ammattitaitoa 
sovittaa näkemyksensä osaksi kokonaisuutta - ja 
puolestaan muiden suunnittelijoiden ammatti-
taitoa esittää taiteilijalle toiminnallis-teknisten 
reunaehtojen puitteita esimerkiksi puhtaanapi-
don tai teknisten verkostojen näkökulmasta. Tai-
teellinen ote muotoutuu kokonaisuuden osaksi 
yhteistyönä. 

Tässä taiteilijayhteistyön mallissa on olennaista, 
että taiteilijalla on alusta asti selkeä käsitys tavalli-
sesta taiteen tekemisestä poikkeavasta roolistaan, 
ja että hän on tiimin tapaamisissa mukana aloi-
tuskokouksesta lähtien. Siinä missä erillinen teos 
on mahdollista hankkia valmiiseenkin ympäris-
töön, on se tässä mallissa  mahdotonta, kun ta-
voite itsessään on laadukas ympäristö yhteistyön 
tuloksena kaikkine suunnitteluratkaisuineen. Tai-
teilijan mukanaolosta on siis sovittava, ja taitei-
lija valittava ennen katu- tai puistosuunnitelman 
suunnittelutyön aloittamista. 

7.3.2
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Taiteellisen näkemyksen on tarkoitus toteutua 
suunnittelun edetessä muuta suunnittelua vas-
taavalla tarkkuudella. Katu- tai puistosuunni-
telmavaiheessa sovitaan siten yleisistä linjoista 
ja materiaalisista perusratkaisuista, joita tarken-
netaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Koska 
lähtökohtaisesti ei tavoitella erillisiä teoksia, vaan 
taiteilijan ideoimia, kokonaisuuden identiteettiä 
vahvistavia ja yhtenäistäviä materiaali-, muoto, 
tai detaljiratkaisuja, ei erillisiä teosluonnoksia 
synny suunnittelun ohella. Silti, mikäli jotkin yk-
sityiskohdat ovat kokonaisuuden kannalta olen-
naisia, on niistä toki luontevaa esittää suunnitel-
mien yhteydessä tarkennuksia ja otteita. 

Mallissa taiteilija käy kokouksissa ja työpalave-
reissa muiden tavoin ja keskustelee suunniteltavis-
ta muodoista tiimin kanssa, ideoiden niihin ma-
teriaali- ja muotoratkaisuja. Tällöin ei tavoitella 
erillisiä teoksia, vaan yhdessä ideoituja, uniikkeja 
ratkaisuja, jotka ovat elävä osa kokonaisuutta. 
Malli eroaa suuresti taidehankinnasta sekä taitei-
lijan roolin, että hankkeen kustannusrakenteen 
osalta. Suunnitellut ratkaisut tulevat parhaimmil-

laan toteutetuksi suunnittelupalkkiolla, sillä ideoi-
dut rakenteet materiaaleineen korvaavat muutoin 
toteutuvia. 

Jos suunnittelun edetessä jokin kohta tuntuisi vaa-
tivan jonkinlaista itsenäistä ”aksenttia”, mikään-
hän ei estä tilaamasta samalta taiteilijalta lisäksi 
joitakin teoksiksi erottuvia kokonaisuuksia, mikäli 
budjetti tähän taipuu. Näin mahdolliset teokset 
tulevat myös puheeksi jo hyvissä ajoin, ja ovat 
ilmeeltään ja rakenteeltaan helpompi sovittaa 
luontevaksi osaksi yhdessä mietittyä kokonaisuut-
ta. Mikäli teoksen hankintaan päädytään tällä 
tavalla, saadaan sitä koskevat luonnokset esimer-
kiksi suunnitelmien liitteenä nähtäville.102 Mikäli 
erillisiä teoksia ei olisi päädytty luonnostelemaan, 
olisi yhteistyön lopputulos yksinkertaisesti alueen 
kokonaisuus kaikkine detaljeineen, jossa taiteili-
jan panos näkyy osana yhteistyötä, kulttuurisena 
kerrostumana osana rakenteita. 

102  Rakennussuunnitelman yhteydessä näitä luonnoksia 
tarkennettaisiin teknisen toteutuksen ja materiaalivalintojen osalta 
valmiiksi suunnitelmiksi, joille haettaisiin toimenpidelupa osana muun 
suunnittelun prosessia, ja muutenkin varmistettaisiin teoksen toteutet-
tavuus ja liittyminen muihin rakenteisiin.
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Työn toteutus, valmistuminen 
ja elinkaari

Toteutusvaiheessa suunnitelmat saavat muoton-
sa. Teokseen tähtäävässä mallissa taiteilija raken-
taa tai rakennuttaa teoksen, ja se asennetaan pai-
kalleen muun hankkeen aikatauluihin sovittaen. 
Kokonaislaatuun tähtäävässä mallissa ympäristö 
toteutuu suunnitelmissa esitettyjen piirustusten 
mukaan.  Molemmissa tapauksissa on hyvä laatia 
erilliset ohjeet siitä, miten teosta, tai ympäristön 
kokonaisuuden kannalta olennaisia rakenteita tu-
lee huoltaa.

Taideteoksen toteutus ja huolto

Sopimusten synnyttyä taiteilija toteuttaa 
teoksen. Teoksesta riippuen taiteilija voi rakentaa 
sen kokonaan itse, tai alihankintaa käyttäen. Teos 
asennetaan sovittuna ajankohtana osaksi aluetta, 
ja omistajuus sekä vastuu ylläpidosta siirtyy teok-
sen tilaajalle. Tekijänoikeudet jäävät taiteilijalle, 
ellei muuta ole erikseen sovittu. 

Taideteosta on huollettava kuten muutakin ym-
päristöä. Yleensä tekijä laatii tätä varten huolto-
kirjan. Jos teos siirtyy valmistuttuaan esimerkiksi 
osaksi taidemuseon kokoelmia, voivat museon 
konservaattorit laatia materiaaliselvityksen ja 
hoito-ohjeet.103  huoltokirjaan sisältyvät ainakin 
seuraavat tiedot:
103  Rautalahti, teoksessa Järvi-
petäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 87

Teostiedot:
• tekijän nimi ja yhteystiedot
• teoksen nimi
• valmistumisvuosi
• mitat ja tekniikka
• lyhyt yleisluonnehdinta teoksesta ja sen taus-

tasta
• teoksen sijoitus ja suhde rakennukseen

Materiaaliselvitys:
• kaikki käytetyt materiaalit
• värikoodit
• materiaalien toimittajat
• käytetyt tekniikat ja pintakäsittelyt
• tarkka kuvaus teoksen sijainnista, kiinnitysta-

vasta ja tarviketyypeistä
• mahdollisesti valaistusta koskevat erityisoh-

jeet

Työtapaselvitys:
• työvaiheet ja tekotavat
• toteutuksen eri vaiheissa mukana olleet hen-

kilöt ja yritykset: valimo, maalausliike, ra-
kennesuunnittelija jne.

Huoltoselvitys:
• säännöllisen ylläpidon ohjeet (puhtaanapito)
• mahdolliset lisäohjeet, jotka koskevat teok-

sen ympäristöä ja ominaispiirteitä (esim. 
ympäröivä nurmi pidettävä lyhyenä, jottei se 
estä teoksen näkyvyyttä)

• entisöintiohjeet mahdollisen ilkivallan tai va-
hingon sattuessa

• hoidosta vastaava henkilö104

104  Rautalahti, teoksessa Järvipe-
täjä & Nikkilä (toim.) 2012, 87-88

7.4

7.4.1
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Huoltokirjaa on hyvä täydentää valokuvilla 
tärkeistä teknisistä ratkaisuista sekä valmiin 
teoksen ilmeestä. Lisäksi on hyvä sopia siitä, 
kuinka menetellään, kun teoksen ympäristön 
käyttö muuttuu. Minne teos siirretään, mikäli se 
poistetaan paikaltaan, tai onko teossopimusten 
yhteydessä sovittu teoksen purkamisesta ympäris-
tön mahdollisten muutostöiden yhteydessä. 

Katu-, puisto- tai aukiosuunnitelman 
toteutus ja ylläpito

Lähtökohtaisesti taiteilija mukanaolo suunnitte-
luprosessissa ei muuta kokonaisuuden toteutus-
prosessia, tai valmiin alueen huollon järjestelyjä. 
Taiteilijan suunnittelemat rakenteet tilataan ja 
toteutetaan kuten muutkin rakenteet, ja toteu-
tuksen ja suunnitelman vastaavuutta valvotaan. 
Taiteilijan on luontevaa olla omalta osaltaan 
mukana toteutusprosessissa, mikäli hänen suun-
nittelemansa osa-alueet ovat nousseet kokonai-
suudessa olennaiseen rooliin ja vaativat erillistä 
valvontaa toteutuakseen suunnitellulla tavalla. 
Lähtökohtaisesti kokonaislaatuun tähtäävässä 
mallissa ei ole kuitenkaan kyse taiteilijan toteut-
tamasta käsityöstä, vaan taiteellisten osioiden 
asennus tapahtuu muun rakentamisen tavoin 
muiden ammattilaisten toimesta. Aiemmin esite-
tyssä mallitarjouksessa on luonnosteltu taiteilijan 
työpanos toteutusvaiheessa tapauksessa, jossa tai-
teilijan suunnittelemat rakenteet ovat osa alueen 
rakenteita.

Työn valmistuttua kokonaisuuden omistajuus on 
tilaajan, taiteilijan suunnittelemat ja ideoimat 
alueen osiot mukaan lukien. Koska ei ole suunni-
teltu erillisiä teoksia, kohdellaan taiteilijan suun-
nittelemia yksityiskohtia kuten muitakin olennai-
sia detaljeja - niitä ylläpidetään huolellisesti ja 
korjataan tarpeen mukaan vastaavilla rakenteilla. 
Huoltovastuu on tilaajalla, taiteilijan ja tiimin yh-
dessä toteuttamien huolto-ohjeiden mukaan. 

7.4.2

Lähtökohtaisesti kokonais-
laatuun tähtäävässä mallissa 
ei ole kuitenkaan kyse taitei-
lijan toteuttamasta käsityös-
tä, vaan taiteellisten osioiden 
asennus tapahtuu muun ra-
kentamisen tavoin muiden 
ammattilaisten toimesta.



kuva 48   -   Maija Kovari, Työ, 2010. puu, maali, matto. 104 x 45 x 13 cm. Teos on aikuisille muokattu versio tutusta Hakka -lelusta.
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Luvat

Taidetta koskevat samat vaatimukset muun 
muassa terveellisyydestä ja turvallisuudesta, kuin 
muutakin rakentamista, ja useimmissa tapauksis-
sa teoksen lupaprosessi kulkee osana normaalia 
viranomaisten kanssa läpikäytävää lupaprosessia. 
Yleisille alueille sijoitettaessa teokselle vaaditaan 
sijoitus- sekä yleensä myös toimenpidelupa, jonka 
kautta teosta tarkastellaan viranomaisen taholta 

kuttaa alueen ilmeeseen positiivisesti. Lupapro-
sessi ei siis normaalisti aiheuta taideyhteistyön 
kohdalla ongelmaa, mikäli teosta on suunniteltu 
avoimessa vuorovaikutussuhteessa tilaajan kans-
sa, ja luonnosvaiheessa on jo alustavasti selvitetty 
teoksen toteutuksen puitteet. Näin lupavaihe ei 
tuota yllätyksiä kenellekään.

Kokonaislaatuun tähtäävän taideyhteistyön koh-
dalla lupa-asiat hoituvat muiden rakenteiden 
lupaprosessien kaltaisesti. Merkittävästi tavan-
omaisesta poikkeaville rakenteille saatetaan tarvi-
ta toimenpidelupa, jota koskevat piirustukset to-
teutetaan osana rakennussuunnitelmaa. Taiteilija 
voi laatia toimenpidelupaa vaativista rakenteista 
visualisointeja ja muita kuvauksia. Tilanteesta 
riippuen esimerkiksi tekniset piirustukset, jotka 
tulee toteuttaa tietyillä nimenomaisilla ohjelmis-
toilla, on hyvä laatia yhteistyössä muut raken-
nuspiirustukset laativan ammattilaisen kanssa 
yhtenäisyyden varmistamiseksi. Vastuu teknisestä 
kestävyydestä on samalla taholla, kuin vastaava 
vastuu koskien hankkeen muita rakenteita.etenkin kaupunkikuvallisesta näkökulmasta.105 

Toimenpideluvassa havainnollistetaan, yleensä 
vapaamuotoisesti, mikä on teoksen ilme, ja mil-
laisia ovat sen vaikutukset ympäristöönsä (esim 
ääni, sekä suhde kulkuväyliin ja muuhun tilan 
käyttöön). Lupapäätökset on hinnoiteltu kunnis-
sa erikseen, esimerkiksi yksinkertainen toimen-
pidelupa maksoi vuonna 2011 Turussa noin 200 
euroa.106 Kuten muussakin rakentamisessa, on lu-
paprosessin tarkoitus varmistaa, että alueella on 
turvallista liikkua ja että uusi rakentaminen vai-

105           HIntsanen, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 78

106           Hintsanen, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012, 79

8.1

Toimenpideluvassa havain-
nollistetaan, mikä on teok-
sen ilme, ja millaisia ovat 
sen vaikutukset ympäris-
töönsä
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Kustannukset

Taiteilijan työn sisältöä on molemmissa edellä 
kuvatuissa malleissa muotojen ja värien ideointi, 
luonnostelu ja tarkempi suunnittelu, sekä taide-
teokseen tähtäävässä mallissa mahdollisesti myös 
työn fyysinen toteutus. Kuvattuja taiteilijayh-
teistyön malleja yhdistävät kustannusten osalta 
tämän vuoksi ne kulut, jotka koituvat taiteilijan 
palkkiosta - molemmissa taiteilija ideoi ja luon-
nostelee, sekä tarkentaa luonnoksia toteutusta 
varten. Kaikki muut kulut riippuvat hankkeen 
muodosta - mahdollisen teoksen toteutustavas-
ta, hankkeen laajuudesta, sekä taiteilijan roolista 
suhteessa muuhun suunnitteluun. 

Taideteoksen kustannukset muodostuvat taiteili-
japalkkion lisäksi toteutuksen kustannuksista ku-
ten materiaalikuluista, kuljetuksista ja aputöistä. 
Lisäksi hankkeesta koituu sen laajuudesta riippu-
en erilaisia hallinnollisia kuluja, jotka nousevat 
hankkeen koon mukaan. Kokonaislaatuun täh-
täävässä taideyhteistyössä välttämättömät kulut 
muodostuvat ainoastaan taiteilijan palkkiosta. 
Kaikki muut kulut riippuivat suunnitteluyhteis-
työssä tehdyistä ratkaisuista, jotka parhaassa ta-
pauksessa voivat jopa tuottaa säästöjä suhteessa 
tavanomaiseen hankeorganisoitumiseen ja sitä 
kautta valittuihin materiaaliratkaisuihin. 

Alla on kuvattu yleisesti taideyhteistyön kulura-
kennetta, ja seuraavissa kappaleissa kustannuksia 
eritellään tarkemmin joidenkin Helsingin taide-
museon viime vuosina hankkimien teosten muo-
dostamien esimerkkien kautta. 

Taideyhteistyön välttämättömät kulut
• taiteilijan tekemät luonnokset tai ideointityö
• taiteilijan tarkentama toteutussuunnitelma 

tai tarkentava suunnittelu em. kohdan poh-
jalta

• työn aikaiset vakuutukset 

Kustannukset, jotka em. lisäksi toteutuvat 
teokseen tähtäävässä mallissa
• teoksen valmistus-, työtila-, työväline- ja ma-

teriaalikustannukset sekä muut teoksen val-
mistamisesta koituvat kulut

• teoksen sijoituspaikan rakenteiden ja teok-
sen vaatimien teknisten järjestelmien sekä 
perustusten suunnittelu ja toteutus

• teoksen kuljetus ja asennus, tarvittavat lait-
teet ja telineet sekä teoksen sijoituspaikan 
viimeistely

Mahdolliset lisäkustannukset, jotka toteu-
tuvat mikäli kyse on laajemmasta hankkeesta, 
johon halutaan joko useita teosideoita, tai useita 
valmiita teoksia
• taidekoordinointi ja kokonaisuuden hallinta
• mahdollisen kilpailun järjestelyt
• teosluonnokset mahdollisesti usealta taiteili-

jalta
• taidehankkeeseen osallistuvien asiantuntijoi-

den, suunnittelijoiden ja apulaisten työ- ja 
matkakustannukset

• taidehankkeesta tiedottaminen

8.2
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Taideteoksen hankinnan kustannuk-
set

Kustannusten arviointi ja hallinta on osa taide-
hankkeen vaiheita. Taiteen kustannukset vaihte-
levat muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin 
riippuen koko hankkeen laajuudesta, tekijän ko-
kemuksesta ja nimekkyydestä, sekä itse teoksen 
koosta. Taiteilijaa valitessa ja luonnoksia tilates-
sa on perusteltua kuvata taiteilijalle, mitkä ovat 
hankkeen vaikka viitteellisetkin kustannusraamit, 
jotta hän osaa sovittaa luonnoksensa niihin. On 
osa taiteilijan ammattitaitoa kertoa tilaajalle, 
mikäli hän kokee, ettei hänen oma työskentely-
tapansa - esimerkiksi kalliit valutekniikat tai suu-
rikokoiset teokset - mahdu hankkeen asettamiin 
kustannusraameihin. Tällöin voidaan miettiä, 
onko ko. taiteilija työskentelytapoja mahdollista 
sovittaa hankkeen raameihin, tai onko parempi 
lähtökohtaisesti aloittaa suunnittelu toisen taitei-
lijan kanssa.

Ohessa on lueteltu taidehankkeen kustannuksia 
erilliset teokseen tähtäävässä hankkeessa. Liha-
voidulla ovat kustannukset, jotka toteutuvat aina 
taideteosta hankittaessa, loppujen listattujen teki-
jöiden toteutuminen on hankekohtaista.

8.2.1 Taideteoksen hankinnan kustannuksia

• Hallinnolliset kulut (mahd kilpailu tms. tai-
teilijoiden vertailu valinnan perusteeksi)

• Taiteilijapalkkio (taiteilijan työhön käyttä-
mät tunnit, yleensä vähintään 1/3 taiteen 
kustannuksista, riippuen hankkeesta)

• Materiaalikustannukset (sis. välilliset materi-
aalikulut kuten muotit)

• työtilan kustannukset ja työvälinekustannuk-
set

• kuljetus- ja matkakustannukset
• ostotyö kuten
• lujuuslaskelmat
• perustamistyö
• mahd. apulaisten palkkiot
• mahd. rakennesuunnittelijoiden palkkiot
• laitevuokrat
• vakuutukset
• valvonta
• teoksen kiinnitys107

Kustannusarvio kuuluu normaalisti taideteoksen 
luonnosten rinnalla esitettyihin dokumentteihin, 
eli kuten muussakin suunnittelutyössä, kustan-
nuksia arvioidaan ennen hankkeeseen ryhtymistä 
suunnitelmien avulla.

107  Lista kustannuksista perustuu muokkaamaani luetteloon 
artikkelissa Rautalahti, teoksessa Järvipetäjä & Nikkilä (toim.) 2012
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Esimerkkejä teosten kustannuksista

Taideteosten hankinnat ovat aina erityista-
pauksia, ja yleistyksiä hinnoista on vaikea tehdä. 
Olen kuitenkin halunnut nostaa tähän joitakin 
aitoja teoshankintaesimerkkejä, jotta syntyy jon-
kinlainen peruskäsitys siitä, mistä teoksen hinta 

8.2.2 muodostuu, ja mikä siihen vaikuttaa. Teokset 
ovat Helsingin Kaupunginmuseon viime vuosina 
kokoelmiinsa hankkimia, ammattilaisten toteut-
tamia nykytaiteen teoksia.108

108 Laatikoissa esitetyt hintatiedot on saatu sähköpostitse 
Helsingin taidemuseolta. Kursiivilla esitetyt sitaatit ovat museon netti-
sivuilla olevan veistoshaun kuvailuja teoksista. http://www.taidemuseo.
fi/suomi/veisto/hakemistosivu.html?mode=statue  (viitattu 19.10.2014)

Hankebudjetti 38 000 €, 
Taiteilijabudjetti n. 70 %  kokonaisuudesta (sis. 
taiteilijapalkkiot, paikkojen määrittely, siluettien 
ulkonäön kehittäminen ja toteutus,  kiinnitysme-
kanismit, materiaalivalinnat, asentaminen ym.) 
Muut kulut: valmistuskulut, rakenne- ym. suun-
nittelu, kalustovuokrat jne. (lisäksi perustukset ja 
hallinnolliset kulut kaupungin sisäisenä työnä)
Huom. taiteilijabudjetti on suhteellisen suuri, 
koska suunnittelua on työssä niin paljon - jokai-
nen siluetti on yksilöllinen ja paikkoja / teoksia 
yli 60 kpl. 

Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen: Herttoniemen duunarit, 2014

”Taiteilijat Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen ovat 
luoneet Herttoniemen yritysalueelle laajan, kadunkyltteihin 
liittyvän teoskokonaisuuden. Teos sijoittuu (...) noin 1,5 
kilometrin mittaiselle alueelle, jossa on erilaisia ammattiin 
viittaavia kadunnimiä.

1940-luvulla käyttöönotettu Herttoniemen teollisuusalue 
on yksi Helsingin suurimpia yritysalueita. Alueella asuu 
tällä hetkellä muutama kymmenen henkilöä, mutta siellä 
on yli 10 000 ihmisen työpaikka. Alueella sijaitsee mer-
kittävä autokaupan keskittymä, rautakauppoja sekä muun 
muassa pakkaus- ja vaatetusalan yrityksiä.

Herttoniemen duunarit koostuu lähes kuudestakymmenes-
tä erilaisesta siluettikuvasta, jotka esittävät ihmishahmoja 
työkaluineen. Jokainen hahmo liittyy alla olevaan kadun-
nimikylttiin: esimerkiksi Sahaajankadun kyltin yläpuolel-
la on suurta sahaa pitelevä työmies- tai nainen. Työkalut 
ovat suuria verrattuna ihmishahmoihin, mikä irrottaa ko-
konaisuuden realismista. Hahmot työkaluineen viittaavat 
myös alueen historiaan.

Teoksen materiaali on ultraluja, säänkestävä ja taipuma-
ton teräs. Laserilla leikatut hahmot on lopuksi jauhemaa-
lattu. Siluettien koko on suhteutettu katukylttien kokoon ja 
ne on ryhmitelty siten, että hahmojen välille syntyy vuoro-
puhelua ja visuaalista jännitettä.

Herttoniemen duunarit on Helsingin taidemuseon tilaama 
teoskokonaisuus. Sen syntyhistoria liittyy taidemuseon jo 
vuonna 2008 aloitettuun hankkeeseen, jossa taiteilijoille 
annettiin mahdollisuus ideoida uusi taideteos itse valitse-
maansa paikkaan. Hynninen – Saarinen valitsivat Hert-
toniemen teollisuusalueen.” 107

kuva 49 - Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen: Herttoniemen duu-
narit. Valokuvaaja Hanna Kukorelli ©Helsingin taidemuseo, teoksen

omistaa Helsingin taidemuseo
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Hankebudjetti 102 000 €, 
Taiteilijabudjetti n. 50 %  kokonaisuudesta ( tai-
teilijapalkkio, paikkojen määrittely, yksittäisten 
viittojen ja nippujen ulkonäön kehittäminen ja 
toteutus,  kiinnitysmekanismit, materiaalivalin-
nat, suuntalaskelmien ohjaus, valaistuksen suun-
nittelun ohjaus ym.) 

Muut kulut: materiaali ja valmistuskulut, raken-
ne- ym. suunnittelu, kalustovuokrat ja porausku-
lut  jne. (lisäksi perustukset ja hallinnolliset kulut 
kaupungin sisäisenä työnä)

”Kaupungin juuret on Helsingin taidemuseon tilaama 
laaja veistoskokonaisuus, joka sivuaa kaupungin demogra-
fiaan ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Teos koostuu 
asemahallin katossa roikkuvista kidemäisistä muodostel-
mista, joissa on yhteensä 735 alumiinista kylttiä. Nämä 
kyltit osoittavat suoraan maapallon lävitse paikkoihin 
joista Helsingissä asuvat ihmiset ovat kotoisin.

Otto Karvonen: Kaupungin juuret, 2013

Otto Karvonen kuvailee teoksensa taustaa seuraavasti: 
Kampin metroasema on eräs Helsingin matkustajaliiken-
teen solmu kohdista, ja sen läpi kulkee päivittäin valtava 
joukko eri puolilla kaupun kia asuvia ihmisiä. Halusin 
toteuttaa Kamppiin teoksen, joka kertoo jotakin rakkaasta 
kotikaupungistani ja on samaan aikaan voimakkaan visu-
aalinen ja ajatuksia herättävä. 

Teoksen kylteissä on edustettuna vain pieni osa niistä tu-
hansista paikoista, joista helsinkiläiset ovat kotoisin. Jo-
kainen teoksessa esiintyvä paikannimi on kuitenkin jollekin 
helsinkiläiselle hyvin merkityksellinen. Jos vaikka löytää 
nimien seasta kaukaisen koti kylänsä, voi sinne lähettää 
telepaattisen tervehdyksen - oikeaan suuntaan.

Kaupungin juuret -teoksen kylttien suunnat on määritellyt 
Nina Kolu Helsingin yliopiston Maantieteen laitokselta ja 
valaistuksen on suunnitellut Taneli Pyysalo.” 107

kuva 50 - Otto Karvonen: Kaupungin juuret. Valokuvaaja Hanna Kukorelli ©Helsingin taidemuseo, teoksen omistaa Helsingin taidemuseo
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Hankebudjetti 80 000 € 
(huom. tämä koskee ensimmäistä paikkaa Kal-
liossa - siirrosta Kannelmäkeen on myöhemmin 
tullut lisäkustannuksia) 
Taiteilijabudjetti n. 85 %  kokonaisuudesta ( tai-
teilijapalkkio, suunnittelua ja suunnittelun oh-
jausta, teoksen ulkonäön ja detaljeiden määritte-
ly ja  toteutus,  materiaalivalinnat, rakentaminen 
ja asentaminen ym.) 
(Tässä projektissa taiteilija otti rakentaakseen 
teoksen, siksi taiteilijabudjetti prosentuaalisesti 
niin suuri.)

Muut kulut:  rakennesuunnittelu, jalusta, kaivuu-
työt ym. 

Oona Tikkaoja: Unelma, 2012 

”Oona Tikkaojan teos Unelma on siirrettävä julkinen teos. 
Sen ensimmäinen sijoituspaikka oli Hakaniemessä Silta-
saarenkadulla, ns. Unioninakselilla (kuva). Kuumailma-
palloa, karusellia tai paviljonkia muistuttavan veistoksen 
kuvun sisällä on tuulen voimalla liikkuva värikäs Savoni-
us-roottori. Noin kymmenen metriä korkea teos on toteutettu 
teräksestä ja polykarbonaatista.

Taiteilija kuvailee teoksen taustaa näin: ”Teoksen ensim-
mäinen sijoituspaikka on Unioninkadun akselilla, jossa si-
jaitsee monia korkeuksia tavoittelevia instituutioita, muun 
muassa observatorio, yliopisto ja kirkkoja. Unioninkadun 
viivoittimella piirretty linja muistuttaa ihmisen pyrki-
myksestä geometriseen järjestykseen ja tavoitteesta suitsia 
luonnon orgaanisuutta suunnittelun keinoin. Vaikka teos 
liittyy vahvasti Unioninkatuun, kertoo se seuraavissa si-
joituspaikoissa yhtä osuvasti yleisinhimillisestä pyrkimyk-

sestä ylöspäin. Unelma liittyy niin ihmisen haaveisiin ym-
märtää luonnon mysteerejä, tavoitella fyysisiä ja filosofisia 
korkeuksia kuin unelmoida kauneudesta ja järjestyksestä”. 

Teos julkistettiin Kalliossa Siltasaarenkadulla elokuussa 
2012.

Teos siirrettiin Kannelmäkeen ja julkistettiin Sitratorilla 
marraskuussa 2013. 107

kuva 51 - Oona Tikkaoja: Unelma. Valokuvaaja Hanna Kukorelli 
©Helsingin taidemuseo, teoksen omistaa Helsingin taidemuseo
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Hankebudjetti 60 000 €

Taiteilijabudjetti n. 30 %  kokonaisuudesta ( tai-
teilijapalkkio, suunnittelua ja suunnittelun oh-
jausta, teoksen ulkonäön, ympäristön ja detaljei-
den määrittely materiaalivalinnat ym.)

Muut kulut:  rakennesuunnittelu, rakentaminen 
(tekniikka, tekninen suunnittelu, kaivuu- ja ym-
päristötyöt, asentaminen ym.) 

Huom. Tässä projektissa taiteilija periaatteessa 
”vain ” suunnittelijan roolissa, siksi taiteilijabud-
jetti prosentuaalisesti suhteellisen pieni.

Gun Holmström: Omfalomiini, 2006

”Gun Holmströmin interaktiivinen taideteos Omfalomiini 
sijaitsee Vesalan Rekipellonpuistossa Mellunmäen etelä-
laidalla. Puisto on kolmionmuotoinen ja hiekkateiden ym-
päröimä. Ruostumattomasta teräksestä tehty teos kiiltelee 
keskellä kohoavan pienen kumpareen laella, jonne johtaa 
taiteilijan kolme vapaasti muotoilemaa kivipolkua. ”Om-
falos” tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa ”napaa”, maa-
ilman keskipistettä. Muinaisissa oraakkelien temppeleissä 
omfalokset olivat tärkeitä esineitä, joiden kautta uskottiin 
pystyvän kommunikoimaan suoraan jumalten kanssa. 
Teoksen sisään kätkettyjen optisten äänisensoreiden säve-
lasteikko reagoi käden liikkeiden varjoihin. Pimeällä teos 
pysyy hiljaisena.

Omfalomiini -teos sai II palkinnon Vuosaaren Uutelan 
taideteoskilpailussa v. 2003. Kilpailulautakunta kuvailee 
lausunnossaan teosta oudon kiehtovaksi, jossa katsojan 
osallistuminen teokseen muodostaa performanssimaisen 
tapahtuman ja luo näin uutta konseptia julkiselle taiteel-
le. Taiteilija itse luonnehtii teostaan poikkitaiteelliseksi, 
veistoksen ja ääniteoksen välimuodoksi. Teoksen peilikirk-
kaaseen kupuun heijastuvat ympäristön väri- ja valoilmiöt 
sekä katsojan liikkeet, jotka saavat aikaan sisältä tulevan 
äänimaailman.” 107

kuva 52

kuva 53

kuvat 52 - 53  - Gun Holmström: Omfalomiini. Valokuvaaja Hanna Kukorelli ©Helsingin taidemuseo, teoksen omistaa Helsingin taidemuseo
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Esimerkit kuvaavat, kuinka teoksesta riippuen 
hinnan merkittävin osuus voi muodostua eri 
osa-alueesta. Tämä ei missään tapauksessa tar-
koita, että olisi mahdollista löytää eri tapauksia 
analysoimalla jokin malli erityisen edulliselle 
taiteelle. Laadukasta taidetta voi saada kohtuul-
lisella hinnalla organisoimalla hankinnan hyvin, 
jolloin kustannukset ohjautuvat itse teoksen laa-
tuun. Lähtökohtaisesti hintaa karsimalla ei ole 
mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia. 

Taiteessa on kyse lisäarvon tuomisesta, ja siihen 
on luontevaa ryhtyä vain, mikäli todella halu-
taan panostaa laatuun. Tällöin loputon karsi-
minen laadusta sotii hankinnan perustavoitetta 
vastaan. Järkevää on jo hankkeen alkuvaiheessa 
päättää hankinnan puitteista, ja keskustella myös 
taiteilijan kanssa teokseen käytettävissä olevista 
summista. Tältä pohjalta taiteilijan on mahdol-
lista ottaa käytettävissä oleva budjetti huomioon 
teosta luonnostellessaan. Mikäli jo luonnostyön 
tuloksena huomataan, että visioitua teosta ei ole 
mahdollista taivuttaa vaadittavan budjetin mit-
toihin, on hankkeesta mahdollista, ja perusteltua, 
vetäytyä.



146 INFRA-TAIDE-INFRA  -SANAKIRJA   |   MAIJA KOVARI

Taiteilijayhteistyön kustannukset 
kokonaislaatuun tähtäävässä yhteis-

työssä

Erikseen tilattuna ja toteutettuna taide muodos-
taa erikseen hankittavan, ja erikseen budjetoita-
van lisän normaalin hankkeen rinnalle. Ilman 
teosta toteutuvassa taiteilijayhteistyössä sekä pro-
sessi, että lopputulos ovat osa muuta hanketta, 
jolloin tavoitteena on että kustannuserot ilman 
taiteilijan panosta toteutettuun ympäristöön jää-
vät pieniksi, samalla kun ympäristön laatu nou-
see taiteellisen osaamisen myötä.

Yhteistyön kustannukset muodostuvat tässä mal-
lissa etenkin taiteilijan työtunneista. Tällöin ei Kustannuksiin vaikuttaa tässä mallissa eniten se, 

missä vaiheessa taiteilijan ratkaisut suunnitellaan 
osaksi muuta kokonaisuutta. Mikäli suunnittelu 
tapahtuu täysin yhtäaikaisesti muiden rakentei-
den suunnittelun osana, on kaikki materiaaleja 
ja rakenteita koskevat tilaukset mahdollista tehdä 
osana kaikkia muita tavallisen hankeorganisoitu-
misen vaiheita. Mikäli taiteilijan panos otetaan 
mukaan jälkikäteen, tarkoittaa tämä väistämät-
tä kaksinkertaista työtä, joka tekee menettelystä 
kallista. Taiteilijan suunnittelemat rakenteet kor-
vaavat mallissa sellaisia rakenteita, jotka muutoin 
toteutuisivat ko. kohtiin. Näin ollen  taiteilijan pa-
noksen toteutuskustannukset eivät ole rakenteet 
itsessään, vaan niiden ja tavanomaisten rakentei-
den hintojen välinen erotus. Tapauksesta riippu-
en hinta voi olla sama, tai jopa halvempi, kuin 
vastaavissa, yleisesti käytetyissä ratkaisuissa. 109 

109  Jan-Erik Anderssonin haastattelu

voida puhua niinkään taidehankinnasta, kuin 
asiantuntijapalveluna ostetusta osaamisesta, joka 
osaltaan muokkaa toteutuvia rakenteita. Mate-
riaalivalintojen kautta taiteilijan suunnittelema 
osuus ei välttämättä nosta kokonaisuuden hintaa 
erillistä taidehankintaa vastaavalla tavalla, vaan 
voi muodostua jopa normaaliratkaisua edulli-
semmaksi. 

8.2.3

Mikäli taiteilijan panos ote-
taan mukaan jälkikäteen, 
tarkoittaa tämä väistämättä 
kaksinkertaista työtä, joka 
tekee menettelystä kallista. 

Taiteilijan panoksen toteu-
tuskustannukset eivät ole 
rakenteet itsessään, vaan 
niiden ja tavanomaisten ra-
kenteiden hintojen välinen 
erotus
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Taideasiantuntijan rooli taitei-
lijayhteistyössä

Kysymys siitä, milloin taiteilijayhteistyöhön 
tarvitaan taiteilijan lisäksi erillinen taideasian-
tuntija, on monitahoinen ja riippuu monella ta-
valla hankkeesta. Taideasiantuntijalla (taidekoor-
dinaattori tai -konsultti) tarkoitetaan RT-kortin 
mukaan:

”henkilöä, joka nivoo taidehankkeen osaksi rakennus-
hanketta. Taideasiantuntija toimii välittäjätahona ja 
yhdyssiteenä hankkeen osapuolten välillä. Työn tarve ja 
laajuus suhteutetaan hankkeen kokoon.” 110

Ympäristötaiteen säätiö puolestaan kuvaa netti-
sivuillaan taidekonsultin roolia näin:
”Taide rakentamishankkeessa on käytännössä kolmen 
erilaisen käytännön – suunnittelun, rakentamisen ja 
taiteen - yhdistämistä. Taidekonsultin tehtävänä on 
toimia tulkkina käytäntöjen välillä.  Taidekonsultti 
on taiteen asiantuntija, joka koordinoi yhteen taide- ja 
rakennusprojektin. Konsultin (koordinaattorin, asian-
tuntijan, kuraattorin) keskeinen tehtävä on laatia toteu-
tuskelpoinen ja realistinen suunnitelma taiteen toteut-
tamisesta, jolla taataan hyvin organisoitu ja hallittu 
yhteistyö hankkeen eri osallistujien kesken. Erityisesti 
taideasiantuntijan palveluita tarvitaan laajoissa ja 
pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa henkilöt ja osapuo-
let voivat vaihtua moneen kertaan. Tai jos hankkeessa 
on suuria, monen taiteilijan toteuttamia teoksia saman 
aikaisesti. Tarve konsultin palkkaamiseen riippuu siten 
hankkeen mittakaavasta ja vaativuudesta.” 111

110 RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa. (2014)

111 http://www.yts.fi/taide-rakentami-
sessa/taidekonsultti (viitattu 25.10.2014)

Näissä kuvauksissa korostuu taideasiantuntijan 
rooli tulkkina - hän on se, joka ymmärtää molem-
pia osapuolia, ja nivoo hankkeen kulkua yhteen 
sen eri vaiheissa, etenkin laajoissa ja pitkäkestoi-
sissa hankkeissa. Molemmissa kuvauksissa maini-
taan myös, että tarve taideasiantuntijalle riippuu 
hankkeen laajuudesta.

Prosessin hallinnan rinnalla taidekonsultilla voi 
olla myös toisenlainen rooli, joka ajoittuu hank-
keen alkuvaiheeseen. Kyseessä on eräänlainen 
agentin tai head hunterin rooli. Jos tilaajaorga-
nisaatiossa ei ole entuudestaan lainkaan tunte-
musta taidekentän toimijoista, voi olla tarpeen 
konsultoida taideasiantuntijaa yksinkertaisesti 
taiteilijavalintaa koskien. Taidekonsultti tuntee 
kentän ja se taiteilijat, ja osaa suositella kuhunkin 
hankkeeseen sopivia taiteilijoita, jotka ovat a) am-
mattilaisia, b) tyyliltään kohteeseen sopivia. 112 
Konsultin avulla on myös mahdollista järjestää 
kilpailu, jonka kautta tilaaja voi verrata usean te-
kijän välillä.

Riippuu valitun taiteilijan, sekä suunnitteluor-
ganisaation olemassaolevasta osaamisesta, tarvi-
taanko taideasiantuntijaa jommassa kummassa 
roolissaan. Käsittelen ensin tulkin roolia:

Tulkin rooli korostuu etenkin, mikäli valittu tai-
teilija on julkisen taiteen suhteen kokematon. 
Tällöin taideasiantuntija voi auttaa taiteilijaa 
niissä asioissa, jotka liittyvät julkisen taiteen to-
teuttamiseen siinä määrin, missä ne muuttavat 
teoksen toteutusprosessia suhteessa gallerianäyt-
telyihin tai muihin taiteen esittämisen muotoihin. 
Samoin tilaaja saa ajantasaista tietoa kussakin 

112 http://freizimmer.fi/taidekoordinointi/ (viitattu 25.10.2014)

8.3
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vaiheessa huomioon otettavista asioista. Apu voi 
olla monenlaista neuvonantoa käytännön asioi-
hin tai sopimuksiin liittyen. Toisaalta, jo aiemmin 
julkista taidetta tehnyt ei vastaavaa apua välttä-
mättä tarvitse lainkaan, vaan osaa itse tiedottaa 
tilaajaa kulloinkin oman osuutensa kannalta 
ajankohtaisista asioista. Tarve asiantuntija-apuun 
prosessin hallinnassa - tulkkina - siis syntyy, kun 
tiimissä ei muutoin ole tahoa, joka tuntisi julkisen 
taiteen prosessit. 

Taideasiantuntijan tarve tulkkina riippuu siis 
taiteilijan ja tiimin yhteenlasketusta osaamises-
ta suhteessa julkisen taiteen toteuttamiseen. Jos 
osaamista on paljon, voi koordinaattori näyt-
täytyä hankkeelle ylimääräisenä tahona, joka 
pidentää taiteilijan ja suunnittelutiimin välistä 
keskusteluyhteyttä, ja lisää hankkeen kokonais-
kustannuksia. Mikäli taas tiimi ja taiteilija ovat 
yhteistyön suhteen kokemattomia, voi asiantunti-
jan läsnäolo huomattavasti sujuvoittaa hankkeen 
kulkua. Huomattavaa on myös että kokematto-
man taiteilijan palkkio on pienempi kuin koke-
neen, jolloin  taideasiantuntijan kustannuksia 
voidaan osittain ajatella katettavan taiteilijapalk-
kiossa saaduilla säästöillä. 

Yllä olevissa kuvauksissa todetaan, että tarve tai-
deasiantuntijalle riippuu hankkeen laajuudesta. 
Yksittäisessä hankkeessa, johon tilataan yksi teos 
yhdeltä taiteilijalta, ei välttämättä tarvita taide-
konsulttia tai ulkopuolista asiantuntijaa prosessin 
hallinnan varmistamiseen. Näkisin, että tällaises-
sa tilanteessa taiteilijoiden ja taiteilijayhteistyössä 
mukana olevien suunnittelijoiden tulisi lähtökoh-

taisesti pystyä suoraan yhteistyöhön, joka perus-
tuu avoimeen keskusteluyhteyteen. Taiteilijan ja 
suunnittelijan näkökulmat työhön ovat loppujen 
lopuksi melko samankaltaiset - molemmat ko-
rostavat onnistunutta lopputulosta ja etsivät am-
mattitaitonsa avulla käytännön teknisiä ratkaisuja 
sen luomiseksi. Mielestäni keskustelulle on näissä 
puitteissa lähtökohtaisesti hyvä pohja, mikäli mo-
lemmat osapuolet ovat hankkeen suhteen moti-
voituneita. Tällaisessa yhteistyössä esiin tulevat 
kysymykset voidaan selvittää yhdessä asianomais-
ten viranomaisten kanssa ilman erillisen taideasi-
antuntijan apua. 

Seuraavaksi käsittelen agentin roolia, eli taideasi-
antuntijan apua taiteilijavalinnassa. Viitaten työn 
alussa esittämääni vertaukseen jalkapallojoukku-
een kokoamisesta, onnistunut taiteilijavalinta on 
onnistuneen hankkeen lähtökohta. Toimivassa 
ammattilaisjoukkueessa myös taiteilijajäsen on 
paitsi ammattilainen, myös kyseiseen projektiin 
sopiva. Taiteilijavalinnassa on kyse paitsi maku-
asiasta, myös muutamien faktojen varmistamises-
ta.

Taiteilija ei ole millään lailla suojattu ammatti, 
eli taiteilija-nimikkeellä voi esiintyä kuka vain 
niin haluaa. Kun valitaan taiteilijaa rakennus-
alan yhteistyöhön tulisi taiteilijan olla ammatti-
lainen ja pystyä tuottamaan sujuvasti eri tahojen 
kanssa kommunikoiden taiteelliselta laadultaan 
korkeatasoinen teos sille sovituissa taloudellisissa 
ja aikataulullisissa puitteissa. Tämä on yksi nä-
kökulma siihen, kuka on sopiva taiteilija - sopi-
va taiteilija on ensiksi ammattitaiteilija. Toinen, 

kuva 54 - osa Real Madridin kokoonpanosta joukkueen perustamisvuonna 1902
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hienovaraisempi näkökulma liittyy siihen, kuka, 
ammattitaiteilijoiden joukosta, on sopiva ko. 
hankkeeseen. Palaan alussa esittämääni vertauk-
seen jalkapallojoukkueen kokoamisesta. Ammat-
tilaisten ja harrastajien välisen rajauksen jälkeen 
on kyse valintaa tekevän tahon näkemyksestä ja 
ammattitaidosta - kuka sopisi täyttämään juuri 
tässä kohtaa tarvittavan roolin. Valinnan vaiku-
tukset ovat tässä kohtaa lajia seuraavalle erottu-
via, tärkeitä yksityiskohtia, joista joukkueen var-
sinainen toimivuus muodostuu. Jos jalkapallosta 
ei ole lainkaan kiinnostunut, ei välttämättä enää 
tässä vaiheessa ymmärrä eroa valintojen välillä. 
Alan ammattilaisillekin kyse on ratkaisusta, jon-
ka voi tehdä monella tavalla. Tulokset kuitenkin 
näkyvät kaikille joukkueen menestyksessä ja suo-
siossa. Vastaavasti taiteen kohdalla on kyse hie-
novaraisista eroista, kentän tuntemuksesta, näke-
myksestä, ja ammattitaidosta. Juuri tuon sopivan 
ammattilaisen valinnassa taidekonsultin rooli on 
etsiä joukkueeseen sopiva taiteilija. Taidekonsult-
ti on head hunter, joka etsii suunnittelutiimiin so-
pivan taiteen ammattilaisen.

Alaa tuntemattoman voi olla vaikea nähdä koor-
dinaattorin arvo - tai koordinaattorien väliset erot 
- siinä suhteessa, kuinka hyvin he tuntevat taide-
kenttää, ja osaavat tehdä perustelun valinnan 
siitä, millainen taiteilija on hankkeeseen sopiva. 
Toisaalta alaa tuntemattoman on vaikeaa tehdä 
taiteilijavalinta itse siten, että sillä saavutettaisiin 
tavoiteltavia tuloksia. Kysymys siitä, tulisiko tai-
teilijan valinnassa konsultoida ulkopuolista asian-
tuntijaa, ei ole yksinkertainen. Laadukkaan jul-
kisen taiteen yleistymistä toivovan näkökulmasta 
molempien toimintamallien suosittelussa on huo-
not puolensa. Mikäli tilaaja haluaa valita taitei-
lijan, joka paitsi hallitsee prosessin, myös aidosti 
tuo alueelle laadullisesti uskottavaa lisäarvoa, 
tulisi osaavaa taiteen asiantuntijaa konsultoida 
aina, kun taidekentän tuntemusta ei löydy omasta 
takaa. Kysymys siitä, onko tuota asiantuntemusta 
vai ei, on jätettävä kulloinkin asiasta päättävän 
tahon harkintaan. 

Kolmanneksi kuvaan vielä taideasiantuntijan 
roolia ja tarvetta kehittämässäni kokonaislaatuun 
tähtäävässä mallissa. Teokseen tähtäämättömässä 

tä, mikäli tuon jäsenen mukanaolo edellyttäisi 
sitä, että hänellä on aina mukanaan erillinen 
asiantuntijataho, joka avustaa häntä ja muuta 
tiimiä yhteistyössä. Kun puhutaan yhteistyöstä 
ilman teostavoitteita, puhutaan Suomessa uu-
denlaisesta toimintamallista. Ottaen huomioon 
se, ettei taiteilijoille ole Suomessa tarjolla raken-
nusalan yhteistyöhön valmistavaa koulutusta, jää 
tällaiseen rooliin pystyvien taiteilijoiden määrä 
maassa välttämättä pieneksi. Tästäkin huolimat-
ta tulisi teokseen tähtäämättömän taiteilijayhteis-
työn kohdalla lähteä siitä, että taiteilijat toimivat 
prosessin kulussa itsenäisessä yhteistyösuhteessa 
muuhun suunnittelutiimiin. Tämä silläkin uhal-
la, että pilottihankkeet vaativat enemmän työtä 
molemmilta osapuolilta. Vain tätä kautta voivat 
taiteilijat pitkällä tähtäimellä saavuttaa luonte-
van yhteistyötahon aseman muiden rakennus-
alalla toimivien erityisasiantuntijoiden joukossa 
mallissa, jossa he osaamisellaan tuovat lisäarvoa 
kokonaisuuteen ilman teostavoitteita. 

taiteilijayhteistyössä, jota olen aiemmissa kappa-
leissa kuvannut, voidaan taideasiantuntijaa tar-
vita sopivan taiteilijan valintaan samalla tavoin 
kuin teokseen tähtäävässä yhteistyössä. Itse pro-
sessissa taiteilijalla on kuitenkin oltava valmiudet 
ja valtuudet toimia itsenäisesti. Ei ole millään 
lailla realistista esittää suunnittelutiimiin muiden 
rinnalla tasa-arvoisessa asemassa toimivaa jäsen-

Mikäli tilaaja haluaa valita 
taiteilijan, joka paitsi hallitsee 
prosessin, myös aidosti tuo 
alueelle laadullisesti uskotta-
vaa lisäarvoa, tulisi osaavaa 
taiteen asiantuntijaa konsul-
toida aina, kun taidekentän 
tuntemusta ei löydy omasta 
takaa.



kuva 55   -   Maija Kovari, Valmis, 2007. Musta tuhannen palan palapeli
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Kuinka julkiseen tilaan toteutuvan taideteoksen hankinta tehdään siten, että teos on 
muodoltaan, materiaaleiltaan ja tuottamansa kokemuksen puolesta elävässä ja mielek-
käässä suhteessa ympäristöönsä, eikä vaikuta ”taivaalta tipahtaneelta”, irralliselta ele-
mentiltä?

1.) Keskustelu taiteesta on aloitettava 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
hanketta. 
Kun taide tilataan hankkeen jo ollessa pitkällä tai 
jopa loppuvaiheessa, on teokselle usein varattuna 
enää hyvin kapea asema. Puitteet ja taiteen tark-
ka sijainti on lyöty lukkoon, taidetta ympäröivät 
materiaalit on päätetty. Näin taiteilijalle jää hyvin 
rajatut mahdollisuudet käyttää ammattitaitoaan 
taiteen sopeuttamiseksi eläväksi osaksi ympäris-
töä. 

Ideaalitilanteessa taiteilija on mukana hankkeen 
alkuvaiheesta asti, ja saa tietoa suunnitteluratkai-
suihin liittyvistä päätöksistä hankkeen edetessä. 
Näin taiteilija voi luonnostella teostaan aidosti 
suhteessa kehittyvään ympäristöön, ja teoksen ja 
muun ympäristön rajapintaan liittyvät ratkaisut 
voidaan neuvotella yhteistyössä. 

Työn kahdessa osassa on kuvattu taide- ja suunnittelualojen käytäntöjä ja taustoja, sekä kuvattu miele-
käs taideyhteistyöprosessi vaihe vaiheelta. Palaan tässä yhteenvedossa alussa asettamiini kysymyksiin, 
ja kokoan vastaukset yhteen eri toimijoiden näkökulmista. Lopuksi kuvaan prosessin kiteytettynä vaihe 
vaiheelta. 

1
A

2.) Taiteilija on ammattilainen
Taiteen piirissä toimii sekä harrastelijoita että 
ammattilaisia. Rakennushankkeeseen sitoutu-
vaan taidehankkeeseen ei tulisi palkata taiteen 
harrastajaa, vaan ammattilainen. Ammattitaitei-
lijalla on laajemmat valmiudet ottaa huomioon 
ympäristön asettamia tilallisia ja esteettisiä reuna-
ehtoja, ja näin vahvempi ammattitaito toteuttaa 
teos, jonka suhde ympäristöön on luonteva, ja 
joka sopii osaksi hanketta.

On hankekohtaista, kuka on ammattilaisten jou-
kosta tekotavaltaan ja tyyliltään sopiva taiteilija. 
Mikäli organisaatiossa ei ole resursseja tai osaa-
mista taiteilijoiden vertailuun, on taiteilijavalin-
nassa luontevaa käyttää ammattilaista. Nimitys 
tällaiselle asiantuntijataholle on joko taidekoordi-
naattori, taidekonsultti tai taideasiantuntija.

Y h t e e n v e t o

Siihen, että tilattu taideteos sijoittuisi ympäristöönsä luontevaan ja mielekkääseen suhteeseen, ja pa-
rantaisi ympäristön laatua sen olennaisena osana, voidaan vaikuttaa parhaiten varmistumalla kahdesta 
peruslähtökohdasta:
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Kuinka julkiseen tilaan toteutuvan taideteoksen hankinta tehdään siten, että teoksen 
hankinnan ja toteutumisen prosessi on sekä taiteilijalle, tilaajalle, että muulle suunnit-
telutiimille mielekäs  ja houkutteleva?

... taiteilijan näkökulmasta:
• suunnittelutiimi on kiinnostunut tai-

teesta hankkeessa ja haluaa taiteilijan 
tekevän työnsä

• suunnittelutiimillä on peruskäsitys 
siitä, mitä taiteen tekeminen käytän-
nössä on

• taiteilijan työtä ei rajoiteta turhilla ra-
jauksilla 

• hankkeessa on avoin keskusteluyhteys  
tiimin ja taiteilijan välillä

• palkka on kohtuullinen työpanokseen 
suhteutettuna

... valittu ammattitaiteilija: 
• on hankkinut perustiedot suunnitte-

lualan toiminnasta ja ymmärtää sen 
teknisiä reunaehtoja

• on valmis esittelemään työtään sen 
eri vaiheissa ja noudattamaan proses-
sin aikatauluja

• pystyy suunnittelemaan myös teok-
sensa hintaa, ja tarvittaessa neuvotte-
lemaan eri vaihtoehdoista suunnitte-
lutiimin kanssa

• teostyyliltään on kiinnostunut teok-
sensa ja ympäristön suhteesta

... suunnittelutiimin näkökulmasta:
• taiteilija ymmärtää perusteet suun-

nittelualan toiminnasta
• taiteen prosessi sopii hankkeen mui-

hin prosesseihin jaon vaiheistettu jär-
kevästi

• asiakkaalle on taiteen avulla mahdol-
lista tuottaa lisäarvoa, ja näin saavut-
taa kilpailuetua muihin toimijoihin

• taiteen hinta on suhteessa hankkee-
seen, ja pysyy budjetin rajoissa

... hankkeen suunnittelutiimi:
• on päättänyt etukäteen taideyhteis-

työn tavoitteista ja budjetti- ym. raa-
meista - taidetta halutaan ja yhteis-
työn puitteet ovat selvät

• jättää luonnosvaiheessa taiteilijal-
le päätösvaltaa teoksen sijainnin ja 
muodon suhteen

• pitää yhteyttä taiteilijaan hankkeen 
alusta asti ja kuuntelee taiteilijan nä-
kemyksiä koskien suunnitteluratkai-
suja, jotka vaikuttavat teoksen ympä-
ristöön

... tilaajan / kunnan näkökulmasta:
• taide nostaa kaupunkitilan laatua
• taide tuo näkyvyyttä kunnalle ja lisää 

kunnan houkuttelevuutta paikkana 
yrittämiseen, matkailuun ja asumi-
seen

• prosessit toteutuvat sujuvasti
• taide ei tule liian kalliiksi

... hankkeen tilaaja / sijaintikunta:
• edellyttää suunnittelutiimeistä taiteen 

mukanaoloa hankkeissa, jotka vaikut-
tavat kaupungin kulttuurisen raken-
teen kannalta keskeisiin alueisiin

• sisällyttää taiteilijan mukanaolon 
oleellisiin tarjouspyyntöihin ja varaa 
taideyhteistyölle resursseja

1
B

Mikä edistää prosessin mielekkyyt-
tä ja houkuttelevuutta ...

Taideyhteistyön mielekkyyttä voi-
daan edistää varmistumalla siitä, 
että...
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Olisiko taiteilijalle kuviteltavissa rooli osana tiimiä siten, että lopputuloksena olisi ko-
konaislaatua ilman teosta? Millaista olisi teokseen tähtäämätön taideyhteistyö?

Toisena kysymyksenäni esitin, voisiko taiteilija 
olla mielekkäällä tavalla mukana tiimissä ilman, 
että tavoitteena on taideteos. Olen kuvannut täl-
laista hankeorganisoitumista kokonaislaatuun täh-
tääväksi taideyhteistyöksi. 

Tässä mallissa suunnittelun tavoitteena on luoda 
toimivaa, turvallista ja ilmeeltään mielenkiintois-
ta ympäristöä ilman erillisiä taideteoksia. Tiimin 
eri ammattilaisilla on normaalin monialaisen 
tiimin työnjaon mukaisesti kullakin tähän oma 
annettavansa ja osaamisalueensa, joka sovitetaan 
osaksi kokonaisuutta. Taiteilijan ammattitaito 
liittyy tilan esteettis-toiminnalliseen muotoon, 
ja sitä tukeviin liittyviin detaljeihin ja materiaa-
leihin. Taiteen tekemiseen liittyvän kokemuksen 
kautta taiteilijalla on rakenteiden muotoiluun 
muusta tiimistä poikkeava lähestymistapa, jota 
on tavoitteena käyttää hyväksi hyvien ratkaisu-
jen etsimisessä yhdessä. Yhteistyön lopputulos on 
alueen kokonaisuus kaikkine detaljeineen, jossa 
taiteilijan panos näkyy osana yhteistyötä, kulttuu-
risena kerrostumana osana rakenteita. Lähtökoh-
taisesti taiteilija mukanaolo suunnitteluproses-

sissa ei muuta kokonaisuuden toteutusprosessia, 
tai valmiin alueen huollon järjestelyjä. Taiteilijan 
suunnittelemat rakenteet korvaavat mallissa sel-
laisia rakenteita, jotka muutoin toteutuisivat ko. 
kohtiin. Näin ollen  taiteilijan panoksen toteutus-
kustannukset eivät ole rakenteet itsessään, vaan 
niiden ja tavanomaisten rakenteiden hintojen 
välinen erotus. Tapauksesta riippuen hinta voi 
olla sama, tai jopa halvempi, kuin vastaavissa, 
yleisesti käytetyissä ratkaisuissa. Koska taiteili-
jan ideoimat ratkaisut eivät ole hänen itsenäisesti 
suunnittelemiaan teoksia, ei niihin myöskään syn-
ny tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet kokonaisuu-
teen jäävät tiimille tavanomaisten suunnitelmien 
tavoin.

Oheisessa kaaviossa nostan esiin yhteistyön 
mahdollisuudet ja erityisesti huomioitavat näkö-
kulmat eri toimijoille. Taiteilijan rooli poikkeaa 
mallissa suuresti teokseen tähtäävän mallin roo-
lista, ja on keskeistä, että tuo rooli on selvä kaikil-
le osapuolille, etenkin taiteilijalle itselleen, ennen 
työhön ryhtymistä. 

2
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... taiteilijan näkökulmasta:
• soveltaa omaa ammattitaitoa tavalli-

sesta poikkeavalla tavalla
• saada omalle työlleen taidekenttää laa-

jempi yleisö
• oppia uusia näkökulmia materiaalien 

käyttöön ja teknisiin ratkaisuihin
• tienata rahaa

... taiteilijan näkökulmasta:
• ei pääse toteuttamaan itsenäisiä tai-

deteoksia
• on oltava valmiudet ja kiinnostusta eri 

ratkaisujen kehittelyyn yhdessä tiimi-
työnä

• on sitouduttava hankkeen sovittuihin 
aikatauluihin

• suunnittelutyöhön ei jää yksilöllistä 
tekijänoikeutta, vaan se jää tiimille

... suunnittelutiimin näkökulmasta: 
• on mahdollista tuottaa tilaajalle taiteel-

lista lisäarvoa ilman erillisteoksen han-
kinnan kustannuksia

• on mahdollista oppia taiteilijalta uusia 
näkökulmia materiaali- ja muotorat-
kaisuihin

... tilaajan näkökulmasta: 
• on mahdollista kokeilla toisenlasta ta-

paa kehittää merkityksellisiä kaupunki-
tiloja laadukkaiksi kokonaisuuksiksi

• on mahdollista toteuttaa taiteellista 
laatua erillistä teosta edullisemmin 
kustannuksin

... suunnittelutiimin näkökulmasta: 
• on oltava motivaatiota tuottaa erityis-

laatua, ja kuunnella taiteilijan näke-
myksiä tuon laadun saavuttamiseksi

• on valittava taiteilija, jolla on ma-
teriaaleihin ja muotoihin liittyvää 
osaamista, sekä kokemusta julkisesta 
taiteesta

• on oltava vankkaa osaamista, jonka 
turvin on mahdollista valita myös uu-
denlaisia ratkaisuja

... tilaajan näkökulmasta: 
• on edellytettävä, että hankkeeseen 

valitun tiimin ja taiteilijan osaaminen 
on korkeaa, ja että he ovat tällaiseen 
yhteistyöhön motivoituneita

• on asetettava selvästi hankkeen tavoit-
teet 

• on asetettava selvästi hankkeen bud-
jettiraamit

Kokonaislaatuun tähtävässä taideyh-
teistyössä on mahdollista:

Kokonaislaatuun tähtävässä taide-
yhteistyössä on otettava huomioon:
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Prosessin kulku tiivistettynä  - kaksi mallia taiteilijayhteistyöhön

Taideyhteistyön tänä päivänä tavallisimmat on-
gelmat eivät johdu taiteesta sinänsä. Ongelmana 
on, että yhteistyöprosessien hyviksi tiedetyt pro-
sessit ovat useimmille molemmilla aloilla toimi-
vista ammattilaisista vieraita. Taiteilijayhteistyö, 
kuten kaikki muukin projektitoiminta, on hanka-
laa ja kallista, mikäli hanke on huonosti valmistel-
tu, siihen lähdetään liian myöhään, ja yhteistyö-
kumppaneilta puuttuu tietoa ja/tai ammattitaitoa 
toteuttaa työ laadukkaasti. Mikäli yhteistyö sen 
sijaan tapahtuu hyvin organisoidusti, toistensa 
työtä ainakin periaatteellisella tasolla ymmär-
tävien ja kunnioittavien ammattilaisten voimin, 
on kyseessä luonteva tapa parantaa ympäristön 
laatua työnjaolla, jonka historia kaupunkitiloissa 
ulottuu vuosisatojen taa. Onnistuneen yhteistyön 
varmistamiseksi on tärkeää, että hankkeessa mu-
kanaolijat tietävät, mikä on toisen osapuolen am-
matillinen osaaminen ja alan toimintakulttuuri, 
ja kuinka yhteistyö etenee toimivalla ja luonte-
valla tavalla eri vaiheissaan. Näihin kysymyksiin 
olen pyrkinyt työssäni esittämään vastauksia sekä 
taiteilijan, että suunnittelualan näkökulmasta.

Olen edellä kuvannut kaksi mallia taiteilijan ja 
suunnittelutiimin väliseen yhteistyöhön. Se, kum-
paa mallia kannattaa käyttää, riippuu hankkeen 
tavoitteista, ja käytettävissä olevista resursseista. 
Malleista teokseen tähtäävä yhteistyö on laa-
jemmin käytetty Suomessa. Sillä on mahdollista 
toteuttaa maamerkeiksi ja katseenvangitsijoiksi 
muodostuvia taideteoksia osaksi julkista tilaa. 
Teokset voivat olla muodoltaan hyvin monenlai-

&
TAITEILIJAYHTEISTYÖN 
MAHDOLLISUUDET JA 

MUODOT
taiteilija

suunnittelu-
tiimi

tilaaja

sia, itsenäisistä, suurikokoisista monumenteista 
aina moniosaisiin, muihin rakenteisiin integroi-
tuviin teoksiin. Keskeistä mallin onnistumiselle ei 
ole teoksen muoto sinänsä. Keskeistä on määri-
tellä taiteen tavoitteet jo hankkeen alkuvaiheessa, 
valita tavoitteiden mukaan hankkeeseen sopiva 
ammattitaiteilija, ja antaa hänelle vapaudet käyt-
tää ammattitaitoaan avoimessa keskusteluyhtey-
dessä muun tiimin kanssa.

Kokonaislaatuun tähtäävässä taideyhteistyössä 
taiteilijan näkemys nivoutuu osaksi suunnitel-
tavien rakenteiden kokonaisuutta materiaali- ja 
muotoratkaisujen kautta. Tällä mallilla taiteilijan 
ammattitaitoa on mahdollisia hyödyntää julkisen 
tilan laadun nostamiseksi taideteoksen tilaamista 
edullisemmin. Hanke vaatii taiteilijalta monipuo-
lista osaamista taiteellisen ammattitaidon lisäksi, 
ja taiteilijavalinta on syytä tehdä huolella. Keskei-
seksi myös tässä mallissa nousee siten ajoissa teh-
ty, onnistunut taiteilijavalinta, ja työn puitteista 
sopiminen ennen hankkeen aloitusta.

Oheisessa kaaviossa on rinnakkain esitettynä 
pääkohdat molempien yhteistyömallien vaiheis-
ta. Työvaiheet on esitetty kronologisesti, ylhäältä 
alaspäin, hankkeen lähtökohdista kohti toteutusta 
ja mahdollista purkua. Vasemmassa laidassa ku-
vaan kokonaislaatuun tähtäävän taideyhteistyön 
kulkua, oikeassa laidassa taideteoksen hankintaan 
tähtäävän taideyhteistyön kulkua.  

&
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jatkuva 
yhteydenpito 

muuhun suunnitte-
lutiimiin varmistaa 
teoksen ja muun 
ympäristön raja-

pinnan toimi-
misen

teoksen toteutetta-
vuuden varmistus ja

sen sijoituspaikan suun-
nittelu, sekä toimenpi-

delupa-anomus kuuluvat 
muun suunnittelutiimin 

vastuulle

teknisen 
kestävyyden var-

mistaminen, kuten 
lujuuslaskelmat, kuulu-
vat ko. asioista vastaa-

valle suunnittelijalle 
tiimissä 

taiteilija
tiimin

jäsenenä

taiteilija
teoksen 

toteuttajana

taiteilijat ylläpitävät 
ajantasaisia tietoja 

osaamisestaan 
nettisivuillaan ja 
projektipankeissa

taiteilijat tekevät 
luonnoksia lähtö-

tietoihin perustuen. 
tekijä valitaan 
teosluonnosten 

perusteella

taiteilija
tekee 

luonnoksia
teoksesta jokin teos-

luonnoksista vali-
taan jatkotyöstön 

pohjaksi

taiteilija tarkentaa luon-
nokset teossuunnitel-

maksi, toteuttaa teoksen 
tekniset suunnitelmat, 
ja lisäksi kuvat toimen-

pidelupa-anomusta 
varten 

kokonaisuutta tar-
kennetaan yhdessä 
rakennussuunnitel-

mien vaiheessa

rakenteita huolle-
taan normaalisti ja 
rikkoutuneet osat 

korvataan vastaavillaalueen käytön 
muuttuessa 

rakenteet voidaan 
purkaa

alueen käytön 
muuttuessa teos 

siirretään muualle 
sopimuksen 

mukaan

teosta tai 
sen osia ei saa 

muuttaa tai purkaa 
paitsi jos teoksen 

määräaikaisuudesta 
on  sovittu

teosta huolletaan 
taiteilijan laatiman, 

erillisen huolto-
suunnitelman 

mukaan

taiteilija toteuttaa 
teoksen paikoilleen 

sovitussa aika-
taulussa joko itse, 

tai alihankintaa 
käyttäen

taiteilija 
valitaan 

referenssen 
perusteella

taiteilija 
etsitään 
kilpailun 

avulla

taiteilija 
valitaan 

tarjousten 
perusteella

tarjous-
pyynnöt ja 
tarjoukset sopimus 

luonnosten 
teosta

taideasian-
tuntija 

mukana

€
MITÄ 

HAETAAN 
?

TAITEILIJAN 
ROOLI

TAITEILIJAN 
VALINTA

kokonaislaa-
tua ja uusia 
näkökulmia

tilaa
elävöittäviä

teoksia

LUONNOS
-VAIHE

TARKENNUS 
-VAIHE

TOTEUTUS 
-VAIHE

ELINKAARI

€ €

katu- aukio- tai 
puistosuunnitelmaa 
laaditaan tiimityönä, 
jossa taiteilijalla on 
erityissuunnittelija-

konsultin rooli

LUONNOS 
-VAIHE

TARKENNUS 
-VAIHE

TOTEUTUS 
-VAIHE

ELINKAARI
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