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Taideteoksen kokijan voidaan julkisessa tilassa olettaa 
olevan tilan käyttäjä. Koulussa tai kirjastossa nämä ovat 
koululaisia ja kirjaston asiakkaita, asuinrakennuksessa 
talon asukkaita. Julkisessa ulkotilassa teoksen kanssa  
vastakkain voi potentiaalisesti päätyä kuka vain, milloin 
vain, kohdaten näin teoksen hyvin erilaisissa olosuhteissa,  
eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Julkinen ulkotila 
asettaa teokselle omat haasteensa muun muassa vaihtele-
van sään ja ilkivallan muodossa. Samalla sen suunnittelu-
prosessi poikkeaa hieman rakennusten suunnittelusta.

Taide ja julkisten  
ulkotilojen suunnittelu

Julkisten ulkotilojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito kuuluvat 
Suomessa lain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoit
taa sitä, että taiteenkin tilaaja on yleensä viime kädessä kunta, tai 
jokin sen alaisista organisaatioista. Tilaajan roolissa kunnan on mah

dollista toteuttaa julkisten ulkotilojen suunnittelua itse, tai tilata sitä ulko
puolisilta asiantuntijoilta ja suunnittelutoimistoilta. Kummassakin mallissa 
on kyseessä monialainen ja monivaiheinen prosessi jossa yhdistyvät esi
merkiksi kaavoituksen, liikennesuunnittelun, katu ja puistosuunnittelun, 
valaistuksen, sekä myös taiteen osaaminen. 

Kaupungit ja elämä niissä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Siksi myös jul
kisten tilojen suunnittelu on pohjimmiltaan jatkuva prosessi joka etenee 
yhtäaikaisesti eri alueilla ja eri tarkkuustasoilla kaavoituksesta tarkempiin 
suunnitteluvaiheisiin ja toteutukseen. Yksityiskohtaisin kaavataso on asema
kaavoitus, jossa määritellään kortteli ja tonttikohtaisesti alueiden tarkka 
käyttötarkoitus, sekä annetaan ohjeita rakennusten ja yleisten alueiden to
teuttamisen tavasta. Tällä tasolla voidaan antaa myös taidetta koskevia ohjei
ta, jotka sitovat esimerkiksi sijoittamaan teoksen tietylle alueelle tai tontille. 
Isoille alueille kuten kaupunginosille on mahdollista laatia myös taideohjel
mia jäsentämään laajemmin julkisen taiteen roolia ja toteutustapoja alueella.

Taiteilijan työtä voidaan sisällyttää julkisten ulkotilojen suunnitteluun 
myös osana tarkempia suunnitteluvaiheita riippumatta siitä, onko esimer
kiksi asemakaavassa määrätty teoksen sijoittamisesta alueelle. Hedelmällinen 
vaihe taideyhteistyölle ovat katu, aukio ja puistosuunnitelmat, joissa mo
niin taideteokseen vaikuttaviin puitteisiin, kuten materiaaleihin ja kalustei
siin, luodaan ratkaisu. Samoin määritellään alueen toteutuksen budjetti,  
joka saa suunnitelman rinnalla poliittisen hyväksynnän.
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Laaditut ratkaisut tarkennetaan rakennussuunnitelmassa, jonka perusteel
la alue toteutetaan ja luovutetaan yleiseen käyttöön. Taideteoksen sijoittami
nen onnistuu luonnollisesti myös valmiiseen ympäristöön. Tämä edellyttää 
kuitenkin usein muutoksia tilaan esimerkiksi teoksen perustusten toteut
tamiseksi. Taiteilijan ja muiden suunnittelijoiden työn yhtäaikaistamisella 
voidaan teoksen toteutumisen edellytykset turvata normaalin suunnittelun 
puitteissa, säästäen näin myös kustannuksia.

Laki ohjaa julkisen tilan suunnittelun vaiheita monin tavoin. Tavoitteena 
on toimiva ympäristö, jonka muotoutumiseen kuntalaiset voivat vaikuttaa. 
Vaikka järjestelmä on tarkkaan säädelty, on sen monialaisissa käytännöissä 
paljon yhteistyön mahdollisuuksia taiteen ja suunnittelun ammattilaisille.

Julkisen tilan  
suunnittelun vaiheita

SuuNNiTTELiJOiDEN VALiNTA

KATu-, PuiSTO-, TAi AuKiOSuuNNiTELmA
määrittelee alueen toiminnallisen, teknisen, 

ja kaupunkikuvallisen luonteen, mm. 
kalustuksen periaatteet ja sijoittelun

SuuNNiTELmAN NäHTäViLLäOLO
kaupunkilaisilla on mahdollisuus 

esittää suunnitelmaan parannuksia

TArKENNuS JA HYVäKSYmiNEN
poliittinen taho hyväksyy kommenttien  

pohjalta tarkennetun suunnitelman  
ja siihen liittyvän kustannusarvion – myös  

taiteesta luonnos ja kustannusarvio

rAKENNuSSuuNNiTELmA
tarkentaa edellä hyväksytyn suunnitelman  

kaikki ratkaisut toteutusta varten

TOTEuTTAJiEN VALiNTA

TOTEuTuS, TYÖmAA
Urakoitsija, aliurakoitsijat  
Työvaiheiden valvonta:  

Pääsuunnittelija, erikoisalojen  
suunnittelijat, taiteilija

KäYTTÖÖNOTTO
Yleiseen käyttöön luovutus  

Teoksen luovutus  
Teoksen huoltokirja

ViESTiNTä JA 
AiKATAuLuTuS

ovat avainasemassa  
onnistuneessa hankkeessa.  
Teoksen toimiva liittyminen  
ympäristöön – ja toisinpäin  
– taataan käymällä kaikki  
teoksen lähelle sijoittuvat  

ratkaisut läpi aina  
yhdessä.

KAAVOiTuS Eri TArKKuuSTASOiLLA
ohjaa kaikkea tarkempaa suunnittelua

SuuNNiTTELuTArVE
alueen käyttö muuttuu tai esimerkiksi 

sen kunnostus on tullut ajankohtaiseksi

SuuNNiTTELuA  
OHJAA AiNA KuNTA*
Suunnittelutyöstä vastaava  
ryhmä voi koostua kunnan  

omista suunnittelijoista,  
tai työtä voi tehdä  
ulkopuolinen taho  

eli konsultti.

SuuNNiTTELu
on monialaista yhteistyötä, 

koostuen hankkeesta riippuen 
esimerkiksi seuraavista:

Katu- ja vesihuoltosuunnittelu 
Liikenteenohjaussuunnittelu 

Valaistuksen suunnittelu 
Maisemasuunnittelu 

Geosuunnittelu 
Taide

* poikkeuksen tekee valtio,  
joka myös omistaa julkisia tiloja

Taiteilijan visualisointi näyttää 
mahdollisia teoksen sijainteja 
Tampereen Otavalankadulle 
sijoittuneessa integroidun  
taiteen pilottihankkeessa.  
teosluonnos ja kuva Maija Kovari




