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TAITE I L I JA  KATUSUUNNITTELUT I IM ISSÄ
integroidun taiteen tiimityömalli
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ALKUSANAT

LYHYESTI
Taide julkisessa tilassa nähdään edelleen pääosin patsaina - irrallisina 
elementteinä, jotka sijoitetaan muiden suunnittelemaan tilaan. Siinä 
missä julkinen tila vielä sata vuotta sitten oli runsain mitoin taiteilijoi-
den viimeistelemää ja persoonallista, katosi integroitu taide julkisesta 
tilasta käsityön kanssa yhtä matkaa. Jäljelle jäi suunnitelmien mukaan 
pitkälti esivalmistetuista osista koottu ympäristö, johon taidetta on 
mahdollista erikseen sijoittaa, mikäli siihen on rahaa, ja alue on mer-
kittävä. Usein rahaa ei ole, ja suurin osa julkisesta tilasta on tavallista 
– merkittäviä keskusta-aukioita on luonnollisesti vain murto-osa ympä-
ristöstä. Lähestymistapa asettaa julkisen taiteen varsin kapeaan rooliin, 
ja kutistaa näin sen käyttömahdollisuuksia. Tässä hankkeessa on tutkit-
tu, kuinka käsityöläisyyden ajasta tuttu, integroitu taiteellinen ajattelu 
olisi mahdollista tuoda mukaan 2000-luvun julkiseen tilaan, nykypäi-
vän suunnittelukäytäntöihin sovitetussa roolissa. Muitakin malleja on-
nistuneeseen julkisen taiteen toteutukseen on luonnollisesti useita.

TAITEILIJA SUUNNITTELUALAN 
ERITYISOSAAJANA
Painopiste hankkeessa on ympäristöön integroidussa taiteessa eril-
listen teosten sijaan. Toisaalta huomio on nimenomaan rakennusten 
väliin jäävässä julkisessa ulkotilassa arkkitehtuuriin kytkeytyvien teos-
ten sijaan. Tätä tilaa suunnittelee monipuolinen ammattilaisten joukko. 
Kuntien lisäksi alalla työllistävät suuret konsulttitoimistot, joilta kunnat 
tilaavat suunnittelualan palveluita. Tuo suunnitteluala on puolestaan 
viime vuosikymmeninä erikoistunut ja jakautunut yhä tarkempien eri-
tyisalojen ammattilaisiin, joilla jokaisella on oma osuutensa monialai-
sessa yhteistyössä, jonka tuloksena julkinen ympäristö suunnitellaan. 
(Tämän jälkeen on toinen erityisammattilaisten kirjava joukko, joka 

suunnitelmat toteuttaa.) Hankkeen lähtökohtana on, että taiteilija näh-
dään muiden tavoin suunnittelualan erityisosaajana, jota voi verrata 
vaikkapa hulevesisuunnittelijaan. Taiteilijasta tulee tästä näkökulmasta 
tarkastellen ammattilainen, joka tuo suunnittelutiimiin oman panok-
sensa, joka puolestaan nostaa kokonaisuuden laatua. Sen sijaan, että 
taiteilija suunnittelisi teoksen, joka tuodaan muiden suunnittelemaan 
tilaan, on taiteilija osa tiimiä, tuoden keskusteluun oman, muodon- ja 
merkityksenantoon, sekä materiaalien käyttöön liittyvän osaamisen-
sa. Työssä on testattu tällaista lähestymistapaa. Taiteilija toimii julkisen 
tilan suunnittelutiimin jäsenenä, ja taiteilijan ideoimat rakenteet kor-
vaavat tavallisia tilan rakenteita. Taide siis muodostuu eläväksi osaksi 
ympäristöä, ja hahmottuu osana siinä liikkumisen kokonaisuutta.
 
INTEGROITU TAIDE LAADUN JA 
SÄÄSTÖN TEKIJÄNÄ
Kun teokset korvaavat tavallisia rakenteita, ne korvaavat myös niiden 
kustannuksia. Syntyvät kustannussäästöt mahdollistavat taiteen toteu-
tuksen myös pienemmän budjetin hankkeissa, laajentaen näin julkisen 
taiteen toteuttamisen kenttää. Olen kutsunut työtapaa “integroidun 
taiteen tiimityömalliksi”. Seuraavilla sivuilla esitellään projektin lähtö-
kohdat, sen eri vaiheita, sekä tuloksena syntyneitä ohjeita taiteilijan 
ja suunnittelutiimin yhteistyöhön. Malli tarjoaa erillisten teosten sijoit-
telulle vaihtoehtoisen tavan käyttää ammattitaiteilijoiden osaamis-
ta osana suunnittelualaa. Samalla se vaatii taiteilijoilta jonkin verran 
suunnittelualan toimintamallien tuntemusta, kiinnostusta tiimityöhön 
sekä valmiutta myös kompromisseihin. Tämä puolestaan tarkoittaa 
hieman taidekentästä poikkeavan ammatti-identiteetin omaksumista.

Onnistuneeseen taideyhteistyöhön on useita eri mahdollisuuksia. Toi-
vonkin tämän hankkeen esimerkin osaltaan laajentavan niitä tapoja, 
joilla taiteen läsnäolo julkisessa tilassa nähdään mahdollisena. Projekti 
on toteutunut Tampereen kaupungin ja Ympäristötaiteen säätiön yh-
teistyönä, ja suunnittelevana konsulttitoimistona on toiminut Ramboll 
Finland Oy. Hankkeen kohteena on ollut Tampereen keskustaan sijoittu-
va Otavalankatu, ja suunnittelutyö on ajoittunut vuodelle 2015. Katu on 
tarkoitus toteuttaa kesällä 2016.

Taiteilijoiden osaaminen on laajaa, ja istuu mielestäni luontevasti jo val-
miiksi monialaiseen suunnittelukenttään, kunhan yhteistyön pelisäännöt 
ovat selvät. Uskon, että oppimalla toistemme työtavoista, voimme aut-
taa toisiamme yhä monipuolisemmin laadukkaan ja merkityksellisen jul-
kisen tilan rakentamisessa. Luodaan uutta yhdessä. 

Tampereella 10.12.2015, 

Maija Kovari

Arkkitehti, Kuvataiteilija
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1 SUUNNITTELU JA JULKINEN TAIDE 
- PERUSTIETOJA YHTEISTYÖSTÄ



TAIDEKONSULTOINNIN PILOTTIHANKE - TAMPERE - OTAVALANKATU / 2015 6 / 60

Vuonna 2014 julkaistu RT-kortti “Taide rakennushankkeessa” 
(RT 01-11147) määrittelee kolme julkisen taiteen muotoa:

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,
arkkitehtuuriin tai ympäristöön liittyviä taideteoksia. Integroidut
teokset muodostuvat teoksen ja sitä ympäröivien tilojen
ja rakenteiden yhdessä muodostamasta kokonaisuudesta.

Väliaikaiset teokset ovat sijoituspaikassaan tilapäisesti tai

1.1 TAITEEN SUHDE JULKISEN TILAN MUIHIN ELEMENTTEIHIN

Candy Changin Before I die -projektissa ihmiset saavat anonyymisti kirjoittaa julkiseen tilaan sijoitettuun tauluun, 
mitä haluavat tehdä ennen kuolemaansa. Hanke on toteutunut lyhytkestoisena projektina jo 70 eri maassa, yli 1000 
eri kohteessa. Kuva: Wikimedia Commons / Tiffany Bailey from New Orleans, USA

Eila Hiltusen Sibelius- -monumentti vuodelta 1967 on yksi suomen tunnetuimpia julkisia veistoksia. Tssä kuvaaja on maannut 
selällään veistoksen sisällä kuvan ottaessaan. Kuva: Wikimedia Commons / Dennis Jarvis from Halifax, Canada

määräaikaisesti. Ne ovat joko lähtökohtaisesti määräaikaisia
(esimerkiksi mediataidetta) tai ne voivat liittyä alueen tai kohteen
rakentamisvaiheisiin tai tonttien väliaikaiseen aitaamiseen
tai maisemointiin.

Kortti heijastaa hyvin taiteen piirissä tänä päivänä jaettua käsitystä sii-
tä, ettei taidetta julkisessa tilassa tulisi ensisijaisesti määritellä välineen 
(esim. maalaus, valoteos, pronssiveistos) kautta, vaan sen kautta, mi-
ten se suhtautuu muuhun toteutuvaan ympäristöön. Pysyvä teos voi 
olla seinämaalaus tai patsas, mutta sitä määrittää materiaalia voimak-
kaammin sen vapaus muista rakenteista. Erillinen taideteos voidaan 
toteuttaa suhteellisen irrallaan muusta prosessista, tai ympäristö, jo-
hon se sijoitetaan, voi olla täysin valmiskin. 

Integroidun taiteen kohdalla teosta luonnehtii sen voimakas suhde 
muuhun tilaan. Taide tässä tapauksessa muuttaa edellistä voimak-
kaammin muita tilan rakenteita, ja vaatii taiteen ja sitä ympäröivän ti-
lan suunnittelun välille enemmän vuoropuhelua. 

Väliaikaiset teokset ovat tärkeä lisä listaan, sillä niiden avulla on mah-
dollista parantaa ympäristöä taiteen avulla esimerkiksi silloin, kun jokin 
osa uudesta asuinalueesta on vielä rakennustyömaana, mutta joissain 
osissa aluetta jo asutaan. Väliaikainen taide voi tulla kyseeseen paitsi 
tehdessään rakennustyömaan mielenkiintoisemmaksi, myös aivan kes-
keisillä paikoilla osana tapahtumia tai muita ajaltaan rajallisia proses-
seja - mahdollisuudet ovat laajat.

http://candychang.com/before-i-die-in-nola/
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RT-kortin jaottelu taiteesta suhteessa ympäröiviin rakenteisiin on yksi 
tapa jäsentää julkista taidetta suhteessa julkiseen tilaan. Katujen ja au-
kioiden pinnat ja kalusteet muodostavat ne ympäröivät rakenteet, joi-
hin taide on aina jossain fyysisessä suhteessa. Suunnittelualaa ohjaa-
vat kuitenkin myös abstraktit rakenteet. Ne määrittelevät suunnittelua 
vähintään yhtä voimakkaasti, kuin fyysiset, aikanaan toteutuvat raken-
teet. Nuo abstraktit rakenteet muodostavat julkisen tilan suunnittelu-
järjestelmän, johon taiteen on tavalla tai toisella oltava mielekkäässä ja 
toimivassa suhteessa, mikäli se haluaa olla osa toteutuvia ympäristöjä.

Julkisen tilan suunnittelu tarkentuu yleis- ja asemakaavojen kautta 
yleissuunnitelmista aukio- ja katusuunnitelmiin, sekä lopulta toteu-
tuksen tarkasti määritteleviin rakennussuunnitelmiin. Taiteen erilainen 
rooli suhteessa näihin suunnittelutasoihin voi olla hyvä lähtökohta, kun 
tilaajapuolella pohditaan taiteen mahdollisuuksia eri hankkeissa. Seu-
raavassa on lyhyesti kuvattu suunnittelujärjestelmää niille lukijoille, jot-
ka toimivat suunnittelualan ulkopuolella. Seuraavalla sivulla on lisäksi 
erikseen kuvattu katusuunnittelua suunnitteluvaiheena. Tämän hank-
keen taidetyö on kytkeytynyt nimenomaan katusuunnittelutyöhön.

YLEISKAAVA, ALUEELLINEN ASEMAKAAVA 
(TAI ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA)
Isoja alueita tai kaupunginosia suunniteltaessa voidaan laatia taiteen 
yleissuunnitelma tai taidekaava muun suunnittelun rinnalla. Tällöin voi-
daan määrittää esimerkiksi: taiteen mahdolliset sijaintipaikat alueella, 
taiteen kaupunkikuvallinen rooli kussakin sijainnissa, mahdolliset tai-
teen muodot (kts. RT-kortti), sekä etsiä keinoja taiteen rahoittamiseen 
alueella. Taloudellisessa mielessä taide voidaan tässä vaiheessa sitoa 
esimerkiksi tontinluovutusehtoihin, tai kohdistaa rakentajatahoille ker-
rosneliökohtainen “kolehti”, jonka kautta alueelle on mahdollista luo-
da taiteeseen käytettävissä oleva kokonaisbudjetti yksi kerrallaan ra-
hoitettavien hankintojen sijaan. Rahoituksen avulla on myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa mahdollista kilpailuttaa tai muuten tilata taidetta 
kuhunkin kohtaan sopivaksi katsotuilta taiteilijoilta. Isoissa aluehank-
keissa korostuu taidekonsultin rooli. Hankkeen sisältäessä useita teok-
sia ja taiteilijoita, on projektissa tarpeen olla yhteyshenkilö, joka tuntee 
sekä suunnittelualaa, että taiteen kenttää, pitäen taidehankkeiden lan-
gat käsissään osana alueen suunnittelua. Konsultteja löytyy esimerkik-
si Ympäristötaiteen Säätiön sivuillaan julkaisemasta listauksesta.

KATU-, AUKIO-, TAI PUISTOSUUNNITELMA 
(TAI NÄITÄ JOHDATTELEVA YLEISSUUNNITELMA)
Näissä vaiheissa ympäristön ilmettä määritellään jo tarkasti ja taiteili-
jan on hyvä olla mukana, etenkin jos halutaan toteuttaa ympäristöön 
integroitua taidetta. Myös erillisten taideteosten toteutusta sujuvoit-
taa, mikäli taiteilijan on mahdollista suunnitella omaa osa-aluettaan jo 
tässä vaiheessa. Prosessien yhtäaikaistamisella taiteen ja muun suun-
nittelun ratkaisut saadaan sovitettua toisiinsa, välttäen näin kaksinker-
tainen työ, jota saattaa olla edessä, mikäli taideteokset sovitetaan ti-
laan jälkikäteen. Näin säästyy myös kustannuksia. Taiteen rahoituksen 
kannalta on myös hyvä, mikäli suunniteltu taideteos ja sen kustannus-
arvio on mahdollista ottaa huomioon tämän vaiheen kustannusarvi-
ossa. Katu-, aukio-, ja puistosuunnitelma ovat lakisääteisiä asiakirjoja, 
joiden hyväksyminen etenee poliittisen elimen (esim. kaupunkikuva-
lautakunta tai kaupunginvaltuusto) kautta. Suunnitelman ja siihen liit-
tyvän kustannusarvion saatua poliittisen hyväksynnän, on taiteeseen 
siinä esitetty kustannus myös osa hyväksyttyä suunnitelmaa, eikä niin 
altis myöhemmälle karsimiselle, joka usein kohtaa epämääräisemmin 
luonnehdittuja toiveita taiteen toteutumisesta alueelle. Teoksen bud-
jetointi osaksi kokonaisuutta puolestaan edellyttää, että taideteoksen 
luonnostelu on siinä vaiheessa, että sille on mahdollista määrittää kus-
tannusarvio - tämäkin siis puoltaa hankkeiden yhtäaikaistamista. 

On huomattavaa, että kun taide korvaa tavallisia kadun rakenteita, kor-
vaa se myös niiden kustannuksia. Tämä tarkoittaa, ettei taiteelle vält-
tämättä tarvita erillistä lisärahoitusta, vaan se on mahdollista toteut-
taa tavanomaisilla kadun uudistamiseen tai kunnostamiseen varatuilla 
varoilla. Taiteen tilaamiseen osana katusuunnittelua ei tarvita tämän 
kummempia rakenteita, vaan se on täysin mahdollista toteuttaa osana 
normaalia suunnitteluprosessia, kuten tässä esitellyssä hankkeessa.

Yleissuunnitelmat vaihtelevat tarkkuudeltaan valtavasti. Ne voivat 
tukea asemakaavoitusvaihetta, tai toteutua erillisinä tutkielmina, joil-
la alueen luonnetta pyritään hahmottamaan. Yleissuunnitelmat eivät 
ole kaavojen ja katusuunnitelmien tavoin lakisääteisiä, sitovia doku-
mentteja. Nuo sitovat dokumentit tehdään kuitenkin usein jonkinlais-
ten yleissuunnitelmien ja ideasuunnitelmien pohjalta, joita lakisäätei-
nen suunnitteluvaihe voi sitten seurata tarkastikin. Taiteen rooli osana 
yleissuunnittelua riippuu siten yleissuunnitelman roolista hankkeessa. 

RAKENNUSSUUNNITELMA
Tässä vaiheessa edellisellä suunnittelutasolla lukkoon lyötyjä ratkaisuja 
tarkennetaan, ja viedään detaljitason piirustuksiksi toteutusta varten. 
Vaiheen kytkeytyessä vahvasti edelliseen, voi olla vaikeaa tuoda tai-
teilija mukaan vasta tässä vaiheessa, mikäli tavoitellaan tilaan voimak-
kaasti integroitavaa teosta. Erillisen teoksen tilaaminen on puolestaan 
edelleen mahdollista. Tässä vaiheessa suunnitelman budjetti on jo lyö-
ty lukkoon, eli taiteen rahoitus on järjestettävä muuta kautta. Taiteen 
rahoittajana voi tällöin toimia joko taidemuseo, tai yksityinen taho tai 
yritys.

VALMIS YMPÄRISTÖ
Tyypillisin taiteen sijoituspaikka on edelleen valmis ympäristö, johon 
tuodaan erikseen valmistettu teos. Tämä on perinteinen tapa tilata jul-
kista taidetta, mutta se voi myös tuntua kalleimmalta, kun taiteesta 
muodostuu prosessin luonteen vuoksi välttämättä “erillinen” kustan-
nus. Edelleen kustannukset ovat usein kuitenkin oletettua pienempiä, 
mikäli tilaaminen ja toteutus hoidetaan ammattimaisesti, ja myös tai-
teilija on ammattilainen. Taiteilijan ammattilaisuus on tekijä, jonka tulisi 
olla lähtökohta kaikissa eri taideyhteistyön muodoissa.

LISÄTIETOA
Lisätietoa taiteen muodoista ja tilaamisen tavoista:

Taide rakennushankkeessa RT-kortti (RT 01-11147)
Taide rakennushankkeessa - Opas tilaajalle 
Prosenttiperiaatteen käsikirja - taiteilijalle
Prosenttiperiaatteen käsikirja - taiteen tilaajalle
Infra-taide-infra-sanakirja - eli kuinka julkisen tilan suunnittelu-
tiimi ja taiteilija voivat hyötyä yhteistyöstä

Kirjoja myy ainakin Rakennustieto-kirjakauppa Helsingissä. 
Suurin osa aineistosta on kuitenkin ilmaista, ja ladattavissa esi-
merksiksi Maija Kovarin nettisivuilta www.citiesareours.com.

1.2 TAITEEN SUHDE JULKISEN TILAN SUUNNITTELUN VAIHEISIIN

http://www.citiesareours.com/about
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Tässä kappaleessa on esitetty suunnittelualaa tuntemattomalle luki-
jalle lyhyt kuvaus katusuunnittelun sisällöstä ja eri asiantuntijoiden 
roolista tiimissä. Osa tekstistä on julkaistu aiemmin kirjassa “Infra-tai-
de-infra -sanakirja, eli miten julkisen tilan suunnittelutiimi ja taiteilija 
voivat hyötyä yhteistyöstä”, jossa on myös laajemmin tietoa suomalai-
sen suunnittelualan rakenteesta. Kirja on ladattavissa pdf-muodossa 
täältä. Kattavamman kuvan katutilojen suunnitteluun liittyvistä kysy-
myksistä saa esimerkiksi Ulla-Kirsti Junttilan toimittamasta julkaisusta 
Katuympäristön suunnitteluopas.

Katusuunnitelma kuvaa yksittäisten katujen fyysisen rakentamisen pe-
riaatteet, joita tarkempi suunnittelu (tarkempaa suunnittelua kutsutaan 
rakennussuunnitteluksi) tämän jälkeen tarkentaa toteutusta varten. Ka-
dut suunnitellaan suhteessa sitä ympäröivään maankäyttöön, ja siten 
asuinalueen halki kulkeva katu on luonteeltaan ja tavoitteiltaan erilai-
nen, kuin kaupallista keskustaa yhdistävä kävelykatu. Katusuunnitelma 
tarkentaa asemakaavan linjauksia katujen ja yleisten alueiden osalta. 
Katusuunnitelma on asemakaavakartan tavoin juridinen, muuta suun-
nittelua ja toteutusta sitova dokumentti, jonka sisällöstä on säädet-
ty laissa. Katusuunnitelma sisältää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• mihin katualueen eri osia käytetään (esim. jalankulku, oles-
kelu, pyöräily)
• kuinka katu suhtautuu ympäristöönsä ja kuinka kadun to-
teutus vaikuttaa alueen ympäristökuvaan 
• onko kadulla pysäköintiä tai hidasteita, ja kuinka liikenne 
on järjestynyt kadulla 
• kuinka katu kuivatetaan, ja mihin (esimerkiksi 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)
• valaisinten sijoittelu ja valaistuksen kokonaisilme kadulla

Kyseessä on periaatteellisten ratkaisujen vaihe. Esimerkiksi kiveyksien 
osalta voidaan valita, käytetäänkö luonnonkiviä vai betonikiveä, mutta 
kiven kokoa tai mallia ei vielä määritellä. Lisäksi kerrotaan kustannus-
arvion avulla, mitä suunnitelman toteutus maksaa, ja kuinka kallis se 
on suhteessa muihin vastaaviin kohteisiin. Tässä vaiheessa kustannus-
ten määrään on vielä mahdollista vaikuttaa tehtävillä valinnoilla - mitä 

pidemmälle hankkeessa edetään, sitä enemmän siirrytään ratkaisujen 
toteutusvaiheeseen, jossa pääosa hankkeen kustannuksista syntyy, 
materiaalien hankinnan ja rakenteiden toteuttamisen kautta. 

Katusuunnitelman laatimisen vaiheet ja osa-alueet koskevat myös au-
kioita, toreja ja muita vastaavia alueita. Suunnittelun kentällä hyödyn-
netään katusuunnitelmien lisäksi monenlaisia yleissuunnitelmia, joissa 
linjataan vastaavista asioista, toisinaan katusuunnitelmia laajemmassa 
mittakaavassa huomioiden myös kunnallistekniikka, sekä vihersuunnit-
telu. Käytännöt vaihtelevat kunnittain, ja yleissuunnitelmien rooli suh-
teessa katusuunnitelmiin on hyvin tapauskohtainen.

Kun katusuunnitelma on valmis, se asetetaan julkisesti nähtäville 
yleensä kunnan asianomaiseen virastoon sekä yleensä myös kunnan 
nettisivuille. Tämän jälkeen sitä tarvittaessa täydennetään mahdolli-
sesti kaupunkilaisten esiin tuomien muutostarpeiden kautta. Valmis 
suunnitelma hyväksytään poliittisessa elimessä kuten kaupunkikuva-
lautakunnassa tai kaupungin valtuustossa tarkemman suunnittelun 
pohjaksi. Tässä vaiheessa hyväksytään myös suunnitelman toteutuk-
sen kustannusarvio. Tämä on olennaista, sillä hyväksytty kustannusar-
vio luo puitteet tarkemmalle suunnittelulle.

Rakennussuunnitelma tarkentaa katusuunnitelmaa sen hyväksymisen 
jälkeen. Tässä vaiheessa määritellään, kuinka kadun rakennekerrokset 
toteutetaan, mitä materiaaleja tarkalleen ottaen käytetään, paljonko 
mitäkin materiaalia tarvitaan ja kuinka erilaiset detaljit ratkaistaan. 
Nämä tiedot esitetään asemapiirustuksen, ja pituus- ja poikkileikkaus-
ten avulla, sekä tarvittavilla tarkentavilla piirustuksilla ja kirjallisilla liit-
teillä, joissa määritellään tarkasti kaikkien rakenteiden toteutustapa, 
materiaalit ja sijainnit. Tarkoitus on antaa selvä kuva siitä, mitä konk-
reettisesti tullaan tekemään, jotta toteutus olisi laadittujen asiakirjojen 
pohjalta mahdollisimman sujuvaa.  

Näiden dokumenttien pohjalta kunta lähtee aikanaan toteuttamaan 
aluetta, joko omajohtoisella tuotannolla (kunnan omat työntekijät to-
teuttavat rakentamisen) tai kilpailutuksen kautta tapahtuvalla urakka-
menettelyllä, jolloin kunnalle jää ulkopuolisen yrityksen toteuttaman 
rakentamisen valvonta. 
Toteutusvaiheesta syntyy suuri osa hankkeen kustannuksista - toteu-
tustyö tarvittavine materiaaleineen maksaa siis enemmän kuin suun-

nittelu. Kuitenkaan näihin kustannuksiin ei ole enää toteutusvaiheessa 
juurikaan mahdollista vaikuttaa, sillä toteutusta sitovat sitä ennen val-
mistellut dokumentit toteutuksen tavasta. Jotta rajalliset resurssit tu-
lisivat käytettyä mielekkäällä tavalla, on kustannusten suunnittelu osa 
suunnitteluvaihetta. Suunnitteluvaiheessa määritellään materiaali- ja 
muut valinnat sen mukaan, millaista laatutasoa tavoitellaan, joka puo-
lestaan kytkeytyy kysymyksiin alueen keskeisyydestä. Luonnollises-
ti  kysymykset kunkin alueen laadusta kytkeytyvät myös kysymyksiin 
kunnan taloudesta, sekä poliittisiin päätöksiin resurssien ohjaamisesta.

Tärkeä osa kadun suunnittelua on myös sen kunnossapidon suunnit-
telu. Kunnossapito kuten auraus, hiekoitus tai pintojen ja kalusteiden 
puhtaanapito muodostavat nekin kustannuksia, joten niiden mahdollis-
taminen luontevalla tavalla on tärkeä osa kadun suunnittelua. Esimer-
kiksi kadun kalustus voidaan ryhmitellä siten, että kadun koneellinen 
auraus on mahdollista kalusteiden lomassa, joka vähentää käsityönä 
tehtävän, huomattavasti kalliimman lumenpoiston tarvetta. Tällaisten 
ratkaisujen suunnittelu ja vertailu kuuluu katusuunnittelijoiden työhön, 
ja mainitut ylläpidolliset tehtävät kuuluvat lain mukaan kadun raken-
tamisen tavoin kunnan vastuulle. Tästä luetaan jalkakäytävät, jotka 
kuuluvat kiinteistöille, ellei erikseen ole sovittu muuta. Mikäli väylä on 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, on hoito kunnan vastuulla. 

Koska katusuunnitelmiin liittyy monia toisiinsa vaikuttavia näkökulmia, 
toteutuu se useiden ammattilaisten yhteistyönä. Suunnittelutiimiin 
voivat kuulua esimerkiksi seuraavat vastuualueet, joihin kuhunkin on 
oma koulutuksensa:

• Katu- ja vesihuoltosuunnittelu 
• Liikenteenohjaussuunnittelu 
• Geosuunnittelu 
• Maisemasuunnittelu 
• Valaistuksen suunnittelu 
• Valaistuksen sähkösuunnittelu 
• Tekninen avustaja (piirustusten viimeistely)

Eri ammattilaisten yhteistyöllä on tarkoitus varmistaa, että eri näkökul-
mat tulevat otetuksi huomioon, ja kaupunkilaiset voivat luottaa toteu-
tetun kadun toimivuuteen. 

1.3 MITÄ ON KATUSUUNNITTELU

www.citiesareours.com/s/Kovari_infra-taide-infra-sanakirja_netti.pdf
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2002897?lang=fin
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2002897?lang=fin
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Tämän hankkeen tavoite on ollut testata mallia, jossa taiteilijaa käy-
tetään suunnittelutiimin sisäisenä asiantuntijana, tiimin tasa-arvoisena 
jäsenenä. Taiteilijan rooli on tällöin olla läsnä, kun tilan materiaali- ja 
muotovalintoja pohditaan, ja tuoda keskusteluun uusia näkökulmia. 
Tällöin taiteilija voi esittää tilaan ajateltujen rakenteiden tilalle uuden-
laisia ratkaisuja, perustuen hänen omaan, taiteellisen työn kautta han-
kittuun kokemukseensa materiaalien ja muotojen kekseliäästä sovel-
tamisesta. Nämä ideat ja luonnokset voivat muodostaa tilaan isonkin 
tilan läpi jatkuvan kokonaisuuden, tai interventio tai muutos voi olla 
pienikin. Tietyssä tapauksessa voi olla, ettei muutos edes hahmotu ti-
lasta teokseksi. Jos tällainenkin mahdollisuus on otettu sopimuksissa 
huomioon mahdollisena lopputuloksena, ei tunnistettavan taideteok-
sen puute ole välttämättä mikään ongelma, mikäli tilakokemus taitei-
lijan panoksen vuoksi muodostuu kokonaisuutena mielenkiintoisem-
maksi. Pääasia on, että taiteilija tuo keskusteluun uusia näkökulmia ja 
vaihtoehtoja, ja panoksellaan parantaa lopputuloksen laatua. 

Keskeinen tavoite mallissa on, että taiteilijan ideoimat rakenteet kor-
vaavat tavalla tai toisella muutoin toteutuvia rakenteita, tai kiinnittyvät 
niihin. Vaikka erillisillä teoksilla on ja tulee ilman muuta jatkossakin olla 
sijansa julkisessa tilassa, on korvaavasta integroinnista useita etuja:

1) VERRANNAISKUSTANNUKSET
Mikäli taide korvaa tavallisia rakenteita, korvaa se ainakin osittain myös 
niiden kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että taiteen mukanaolo tulee in-
tegroidussa mallissa kokonaisuuden kannalta edullisemmaksi, joka li-
sää mallin käyttömahdollisuuksia myös pienempiin hankkeisiin, joissa 
erilliselle teokselle ei hankintana olisi resursseja.

2) PÄÄTÖKSET OSANA PROSESSIA
Kiinteänä osana suunniteltuja rakenteita tulee taide budjetoiduksi 
osana lakisääteistä suunnitelmaa, kuten katusuunnitelmaa. Tämä vah-
vistaa sen toteutettavien rakenteiden joukkoon silloin, jossa kunta 
päättää katusuunnitelmasta tehdystä esityksestä ja siihen liittyvästä 
budjetista. Kun esimerkiksi taideteoksen muodostava muurirakenne 
on suunnitelman osana hyväksytty ja budjetoitu osaksi tilaa, se ei ole 
niin helposti karsittavissa tilanteessa, jossa jotain onkin jätettävä to-
teuttamatta kustannusten karsimiseksi. Kun taideteos on osa kokonai-
suutta, ja sen kustannukset osa kokonaisbudjettia, on sen pysyminen 
mukana myös toteutusvaiheessa siten varmempaa, kuin tilanteessa, 
jossa suunnitelmiin on esimerkiksi kirjattu vain katkoviivalla sijainti vie-
lä suunnittelemattomalle teokselle - katkoviiva on helppo poistaa.

2) HUOLLETTAVUUS
Kolmas integroitavan tiimityömallin tuottama etu on taiteen huollet-
tavuus. Kun teos muodostaa samalla esimerkiksi kaiteen tai istuimen, 
tulee se pidettyä kunnossa, kun katua normaalisti huolletaan. Tämä 
edistää teoksen kunnossapitoa.

Infrahankkeet kuten katusuunnitelmat ovat otollisia integroidun tai-
teen tiimityömallille mm. siksi, että ne jo valmiiksi muodostavat laa-
jasta asiantuntijajoukosta ja heidän tasa-arvoisesta yhteistyöstään. 
Hankkeessa esitetään, että ammattitaiteilija on tähän tiimiin luonte-
va lisä silloin, kun kaivataan tilaan erityistä ilmettä tai merkityssisäl-
töä. Taiteilijan toimiminen osana suunnittelutiimiä on yksi mahdollinen 
malli taiteilijoiden osaamisen käyttöön. Sen ei kuitenkaan ole tarkoitus 
korvata muita malleja, tai erillisten teosten toteutumista, vaan tuoda 
niiden rinnalle vaihtoehtoja. Taiteen rooli kannattaa aina harkita suh-
teessa suunniteltavaan tilaan ja hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

1.4  MIKÄ ON INTEGROIDUN TAITEEN TIIMITYÖMALLI 
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Hankkeessa työn alla olleen Otavalankadun ka-
tusuunnitelman lähtökohtainen ratkaisu oli, että 
Otavalankadun ja sitä risteävän Aleksanterinka-
dun risteys kivetään luonnokivellä. Vaihtoeh-
toisessa esityksessä risteykseen luonnosteltiin 
perinteisestä pitsikuviosta aiheensa nostava 
maalaus, joka eri värisen kiveyksen tavoin erot-
taisi sen ympäristöstä osaksi jalankulkijoiden 
aluetta, mutta tekisi sen uniikilla tavalla, muo-
dostaen samalla taideteoksen. Tässä suoja-
tiemassalla toteutettu teos korvaa kiveyksen, 
sekä sen kustannuksia, ja taiteesta muodostuu 
integroitu osa ympäristöä.

yllä: risteyksen kiveys luonnonkivellä
alla: risteyksen toteutus maalauksella
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KATUSUUNNITTELUN TAVOITTEET 
JA ALUEEN NYKYTILANNE2
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Tämä esimerkkihanke sijoittuu Tampereen ydinkeskus-
tassa sijaitsevalle Kyttälän alueelle, joka on merkitty si-
nisellä oheiseen ilmakuvaan. Alue on muuttumassa kä-
velypainotteisemmaksi, ja monet sen kaduista on juuri 
kunnostettu, tai ajoitettu kunnostettaviksi lähivuosina. 

Kyttälän alueen suunnittelun lisäksi on tätä työtä teh-
dessä käynnissä useita, kaupungin keskustaan vaikut-
tavia hankkeita, mukaan lukien etenkin keskustan ohit-
tavalle liikenteelle suunnattu rantatunneli, maanalaisen 
pysäköinnin laajat ratkaisut keskustassa, sekä raitiotien 
kehittämishanke. Nämä kaikki tukevat osaltaan keskus-
tan kehittymistä viihtyisänä kävely-ympäristönä - ta-
voite, joka toistuu useissa, laajemman tason strategi-
sissa suunnitelmissa. Esimerkiksi keskustan strategisen 
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
on todettu, että keskustan elinvoimaisuuteen pyritään 
vaikuttamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

• Keskustan asemaa urbaanin asumisen paikkana 
vahvistetaan.

• Keskustan roolia työpaikkojen keskittymänä kas-
vatetaan.

• Keskustassa edistetään kestävää liikkumista ja 
tuetaan kehitystä valtakunnanverkkojen solmu-
kohtana.

• Keskustan kaupunkitiloista tehdään eläviä.
• Keskustan palvelujen saatavuuteen ja monipuoli-

suuteen panostetaan.
• Keskustan puistojen ja muiden yleisten alueiden 

virkistysarvoa ja käyttömahdollisuuksia paranne-
taan, viher- ja virkistysverkon jatkuvuudesta huo-
lehditaan.

• Keskustan kaupunkikuvan korkeasta laatutasosta 
huolehditaan.

• Keskustan rannat otetaan aktiiviseen käyttöön. *

* Keskustan strateginen osayleiskaava, selostus, 4.6.2015

Tavoitteita keskeisten alueiden elävyydestä ja virkistys-
arvosta on mahdollista tukea myös julkisen taiteen kei-
noin. Virkistystavoitteen ei tarvitse tarkoittaa, että taide 
latistetaan kevyeksi sisustuselementiksi. Kaupunkitilan 
elävyys tai virkistävyys on yksi taiteen tuottamista ar-
voista, joita kannattaa lähestyä monipuolisesti.

2.1 KYTTÄLÄN ALUE 
JA TAMPEREEN 
KESKUSTA

Ilmakuva Tampereen keskustasta - kuva: Maanmittauslaitos
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Keskustan strateginen osayleiskaava
Yleiskaavaehdotus 4.6.2015
Kartta 1, maankäyttö

Keskustakehän sisäpuolella oleva katuverkko
Ideasuunnitelma LUONNOS 8.11.2012

Åkerlundinkatu, Tampere
Hidaskatumerkki puuttuu

Kävelykatu, Malmön keskusta
Aikarajoitettu ajoneuvoliikenne sallittu

Hidaskatu, Malmön keskusta
Hidaskatumerkintä, kevytliikenne priorisoitu
(vastaa pihakatua keskusta-alueella)

Korttelikatu, Malmön keskusta
reviirit erotettu matalilla reunakivillä (jk, pp, ajon.)

Ratinan suvanto

Ylin vesi 77,15

Tammerkoski

Tammerkoski

410

Keskustakehä (autoliikenne-
painotus, pysäköinnin 
opastus)
Korttelikatu 
perinteinen liikenteellinen 
tilanjako ja reunakivi
Hidaskatu (reunakivetön), 
“shared space” hidaskatu-
merkinnällä
Kävelykatu (huoltoajo 
voidaan sallia aamulla)
Joukkoliikennekatu (bussit, 
taksit, raitiovaunu)
Lohkoperiaate (autolla 
lohkosta toiseeen keskustan 
katukehän kautta)
Kääntöpaikka
1-suuntainen
Pyöräparkki
Keskustan katukehän 
kytkentäsolmut

AJO PYSÄKÖINTIIN

NYKYISET (myös Hämppi)
Ympyröity maanalaisella 
pysäköintiverkostolla 
korvattavat laitokset
TULEVAT
Pysäköintipaikkamäärä410

KUNKKU
(yhteys myös 

Hämppiin)

Laajennus + 

yhdistäminen

Kunkkuun

600

370

460

130

305

575
950

KANSI JA 
AREENA
600
(yhteys myös 
maanalaiseen
P-verkostoon)

HÄMPPI

RATINA

RATINA

1200

700

Hälytysajo-

neuvojen reitti

Liittyminen sallittu-

bussit, taksit

950

Hankesuunnittelussa
tutkittava vaihtoehto

5.3 KÄVELYPAINOTTEINEN KESKUSTA

5.3.1 Lohkojako

Keskustan katukehän sisäpuolella keskustan liikenne-
verkko saa korostetun kävelypainotuksen. Katukehän 
sisäpuolella keskusta jaetaan neljään lohkoon Hä-
meenkatu ja Tammerkoski lohkojen sisempinä rajoina. 
Hämeenkadun yli ei ole sallittua ajaa muilla kuin erityi-
sajoneuvoilla (hälytysajo).  

Lohkojen sisällä kadut on jaoteltu kahteen luokkaan, 
kortteli- ja hidaskaduiksi. Korttelikadut kytkevät lohkot 
keskustan katukehään ja johtavat lohkon sisällä ole-
viin pysäköintilaitoksiin. Korttelikadut ovat katuja, joilla 
eri liikkujaryhmille on tarjolla oma tilansa ja reunakivi 
erottaa perinteisesti ajoradan ja jalkakäytävän toisis-
taan. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Pyö-
räily tapahtuu pääasiassa ajoradalla. Korttelikatujen 
ja keskustan katukehän risteyksien toimintaa ohjataan 
liikennevaloilla. Kaikissa korttelikatujen risteyksissä on 
pääsääntöisesti suojatiet.

Hidaskadut ovat pihakatutyyppisiä katuja, joilla on se-
kaliikenne ja pysäköinti on sallittu erikseen osoitetuissa 
paikoissa. Hidaskaduilla autot ajavat kävelyvauhtia ja 
väistävät jalankulkijaa, kuten pihakadulla. Ruotsissa 
pihakatumerkinnästä on luovuttu ja korvattu ne tietyin 
ehdoin (liikennetila ei saa houkutella kävelyä nopeam-
paan ajoon) hidaskatumerkinnällä. 

Hidaskatujen ajosuunnat on määritetty ottaen huo-
mioon tontille ajo, pysäköinnin tarve sekä kadun tilalli-
nen jäsentyminen.

Kyttälän kaupunginosan varsin intiimi katutila ja rikas 
kaupan ja palveluiden tarjonta on hidaskatujen kehittä-

5.15 Tampereen kävelypainotteinen keskusta

Keskustakehän sisäpuolella oleva katuverkko
Ideasuunnitelma LUONNOS 8.11.2012

Åkerlundinkatu, Tampere
Hidaskatumerkki puuttuu

Kävelykatu, Malmön keskusta
Aikarajoitettu ajoneuvoliikenne sallittu

Hidaskatu, Malmön keskusta
Hidaskatumerkintä, kevytliikenne priorisoitu
(vastaa pihakatua keskusta-alueella)

Korttelikatu, Malmön keskusta
reviirit erotettu matalilla reunakivillä (jk, pp, ajon.)

Ratinan suvanto

Ylin vesi 77,15
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Keskustakehä (autoliikenne-
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opastus)
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Hidaskatu (reunakivetön), 
“shared space” hidaskatu-
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Kävelykatu (huoltoajo 
voidaan sallia aamulla)
Joukkoliikennekatu (bussit, 
taksit, raitiovaunu)
Lohkoperiaate (autolla 
lohkosta toiseeen keskustan 
katukehän kautta)
Kääntöpaikka
1-suuntainen
Pyöräparkki
Keskustan katukehän 
kytkentäsolmut

AJO PYSÄKÖINTIIN
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Katujen suunnittelussa otetaan huomioon niiden sijainti kaupunkira-
kenteessa, sekä katusuunnittelua ohjaavat, laajemman tason suunni-
telmat. Alla on otteet keskustan strategisesta osayleiskaavasta, sekä 
keskustan liikenneverkkosuunnitelmasta, joissa hahmottuu Otavalan-
kadun asema osana keskustan liikenneverkkoa. Niiden mukaisesti Ota-
valankatua kehitetään katusuunnitelmassa nykyisen kaltaisena, yksi-
suuntaisena katuna. Otavalankadun läntisimmän kävelyosuuden rooli 
osana keskustan kävelyalueita on tällä hetkellä pieni, mutta kasvaa 
osana kävelyreittien verkostoa keskustan muuttuessa yhä kävelypai-
notteisemmaksi. 

Seuraavassa kappaleessa on kuvattu kaduin nykytilannetta valokuvi-
en avulla. Kävelykatuosuuden osalta katusuunnittelun tavoitteena on 
säilyttää alue kävelykatuna ja kehittää sitä mahdollisuuksien mukaan 
nykyistä viihtyisämmäksi ja valoisammaksi. Tarkoituksena on vuodelle 
2016 ajoittuvan kunnostuksen yhteydessä myös korjata huonoon kun-
toon päässeet pohjarakenteet, jotka ovat aiheuttaneet kadun painu-
mista lommoille. Korjaustyö edellyttää kadun rakenteiden uusimista 
pohjiaan myöten, siinä laajuudessa, ettei nykyisten puiden säilyttämi-
nen ole alueella mahdollista. Tavoite on kuitenkin löytää mahdollisuuk-

sia uusille istutuksille. Alueella oleva terassi on tarkoitus säilyttää myös 
jatkossa. Alueella on myös tarvetta pyöräpysäköinnille, joka tulisi mah-
dollistaa nykyistä hallitummin. 

2.2 KATUSUUNNITTELUN TAVOITTEET OTAVALANKADULLA

Keskustan liikenneverkkosuunnitelma. Kuva: Tampereen kaupunki Keskustan strateginen osayleiskaava. Kuva: Tampereen kaupunki
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2.3 OTAVALANKATU
TÄNÄÄN

Otavalankatu kattaa kolme korttelia, joista yksi on puhtaasti kävely-
aluetta, muut puolestaan yksisuuntaista katua. Otavalankadun kunnos-
tus on tullut ajankohtaiseksi osana Kyttälän alueen katujen kunnostus-
ta ja alueen laajempaa muutosta kävelypainotteiseksi. Kävelyalueen 
kunnostus on ajoitettu kesälle 2016, ja taiteellisten rakenteiden on aja-
teltu sijoittuvan tuolle osuudelle - kuvassa tummanpunaisella. 

21
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1
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2

Otavalankadun ja Tuomiokirkonkadun välinen risteys on tällä hetkellä tilallisesti hyvin väljä, autoille tarkoitettu alue. Tuomiokirkonkatu on kuitenkin muuttumassa kävelykaduksi, ja alueen luonne muuttuu lähivuosina radikaalisti.
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1

Otavalankadun keskimmäistä kortteliosuutta rajaavat asuin-
rakennukset, joissa näkyy käsityönä toteutettu viimeistely. 
Itäisin kortteliosuus sisältää enemmän liiketiloja, mm. useita 
ravintoloita. Pysäköinti on sallittu kadun molemmin puolin ja 
pysäköintialueet asettuvat osaksi ajorataa, asfaltille merki-
tyille paikoille. 
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1

Läntisin osuus kadusta on kävelyaluetta. Viihtyisää tilaa luonnehtivat sitä poh-
joisessa rajaavat arvokiinteistöt, sekä alueella sijaitsevat lehmukset. Tilan ko-
koon nähden suuri määrä puita antaa tilalle osittain varjoisan ilmeen. 
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Katuun rajautuvissa liiketiloissa toimii tällä hetkellä pankki, ravintola, parturi-
kampaamo, sekä kaksi muoti- ja muotoilualan liikettä. Ravintolan terassi sijoit-
tuu kesäisin puiden lomaan, kivipaasien rajaamalle alueelle.
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Alueella on jonkin verran pyöräpysäköintiä paitsi kadun etelälaidalle sijoittu-
vassa, kiinteistöön kuuluvassa syvennyksessä, myös sikin sokin puiden lomas-
sa. Pyöräpysäköinnin jäsentymättömyys lisää omalta osaltaan alueen epäsiis-
teyttä. 

Alueelta on myös hissi- ja alikulku-
yhteys toisella puolella Hatanpään 
valtatietä sijaitsevaan kauppakeskuk-
seen. Alikulun kiinnittyminen pankki-
rakennukseen muodostaa epäsiistin 
kulmauksen.
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Hankkeen aluksi on tutkittu, millaista taidetta Kyttälän alueella sijaitsee 
tänään. Kävelemällä läpi koko alueen kadut on nopea huomata, ettei 
taidetta nykytilanteessa ole alueella juuri lainkaan. Tämä on melko yl-
lättävää alueen keskeisyys huomioiden, mutta toisaalta alue ei ennen 
nyt käynnissä olevaa uudistumista ole hahmottunut erityisesti käve-
lyyn ja oleskeluun tarkoitetuksi tilaksi, jossa taiteella olisi luonteva roo-
li. Kyttälän alueella ei sijaitse patsaita, seinämaalauksia, tai muita pysy-
viä taideteoksia. Joitakin integroidun taiteen teoksia on löydettävissä 
alueen vanhemmista kiinteistöistä. Tässä kappaleessa on analysoitu 
lyhyesti taiteen eri muotojen läsnäoloa Kyttälän alueella sen nykytilan-
teessa. Analyysin taustana on käytetty RT-kortin jaottelua erillisestä, 
integroidusta ja väliaikaisesta taiteesta. 

Erillinen teos tarvitsee ympärilleen usein tilaa, jotta kaupunkilaiset voi-
vat tutustua siihen turvallisesti kierrellen. Näin ollen se ei voi sijaita 
esimerkiksi kapealla jalkakäytävällä, tai ainakin tällainen sijaintipaikka 
asettaa teokselle jonkin verran reunaehtoja. Alueella ei tällä hetkellä 
ole juurikaan tällaisia leveitä, vain jalankulkijoille tarkoitettuja tiloja, 
joille olisi voinut sijoittaa patsaita. Alueella on tähän asti ollut vain kak-
si, yhden korttelin mittaista kävelykatua, joista toiselle onkin sijoittunut 
toistuvasti väliaikaista taidetta. Näistä näkökulmista on ymmärrettä-
vää, ettei alueella tällä hetkellä sijaitse lainkaan erillisiä taideteoksia. 
Nyt, kun alueen kävelyolosuhteita parannetaan, ja sitä kautta leveitä 
jalkakäytäviä, sekä muita laajoja kävelyalueita muodostuu eri osiin Kyt-
tälää, on myös erillisille teoksille muodostumassa uusia mahdollisuuk-
sia.

Tyypillinen pyöräteline ja auton muotoinen vastaava 
Tampereella kesällä 2015

yllä: Stockmannin tavaratalon laajennuksessa toteutettu julkisivuelementti.
alla: Taideteoksella integroitu sähkökaappi vs. tavallinen sähkökaappi.

2.4 TAITEEN NYKYTILA KYTTÄLÄSSÄ

Toinen alueen kahdesta nykyisestä kävelykadusta on Tuomiokirkonka-
dun osuus Kyttälänkadulta Hämeenkadulle. Tälle alueelle on jo vuosia 
toteutettu joka kesä Tampereen taidemuseon organisoimana, vaihtuva 
taideteos. (Toinen kävelykatuosuus on juuri tässä hankkeessa suunni-
teltava Otavalankadun kävelykatuosuus, jolla ei ennen tätä hanketta 
ole sijainnut taidetta.) Väliaikainen taideteos on sijoittunut Tuomiokir-
konkadulla sijainneen kivipaasin yhteyteen. Teos on valittu vuosittain 
avoimella haulla, johon myös kaupungin taideoppilaitoksen opiskelijat 
ovat voineet osallistua - ja usein voittaneetkin. Kyseinen katuosuus on 
nyt uudistettu ilman kivipaasia, mutta käytäntöä on mahdollista jatkaa 
jollain lailla uuteen katutilaan sovitettuna. Tämä Tuomiokirkonkadun 
hanke on ainut, avoimesti kuvataiteilijoille suunnattu väliaikaisen tai-
teen projekti alueella.

Integroitua taidetta sijaitsee alueella jonkin verran, riippuen siitä, 
kuinka aihe määritellään. Valtaosa integroidusta tai sovelletusta tai-
teesta sijoittuu osaksi alueen vanhimpien kiinteistöjen julkisivuja ja 
sisäänkäyntejä. (kuvat alla vasemmalla). Myös aivan hiljattain laajen-
netun, Stockmannin tavaratalon julkisivuun on toteutettu iso lasinen 
veistosmainen elementti. Alueelle sijoittuu kuitenkin myös joitain kiin-
teistöjen ulkopuolelle toteutettuja, integroidun tai sovelletun taiteen 
ja muotoiluin esimerkkejä. Näistä tunnetuin ovat auton malliset pol-
kupyörätelineet. Telineitä on sijoitettu alunperin väliaikaisesti tiettyi-
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yllä: Helsingin Erottajalla K-market mainos-
taa palveluksiaan kadun pintaan toteutetul-
la mainoksella.

Pienissä kuvissa: Mainoksia erilaisten 
rakenteiden osana Tampereen keskus-
ta-alueella, Kyttälässä, kesällä 2015.

Millaisia arvoja taiteen on sopivaa julistaa julkisessa tilassa? Entä mainonnan? Päärautatieaseman remontti toimii Tampereella mainosten mahdollistajana.

hin pysäköintiruutuihin sen testaamiseksi, kuinka tarpeellinen pysy-
vän pyöräpysäköinnin ratkaisu olisi kyseisessä paikassa. Telineet ovat 
muissakin kaupungeissa paljon käytetty keino tarjota väliaikaista pyö-
räpysäköintiä. Samalla ne havainnollistavat, kuinka monta pyörää yh-
den auton varaamaan tilaan on mahdollista pysäköidä. Telineet ovat 
olleet kovassa käytössä ja jääneet siksi pidemmäksi aikaa paikoilleen. 
Kaupunkilaisten suhtautuminen niihin on kaksijakoista - muotoilullises-
ti niitä pidettiin tämän hankkeen osana toteutetussa osallistamisessa 
huonona valintana. Toisaalta niiden runsas käyttö on osoittanut niiden 
tarpeellisuuden. 

Toinen, selkeämmin taiteen piiriin kuuluva integroidun taiteen muo-
to alueella ovat sähkölaitoksen taidetta jakokaapeissa projekti, jossa 
nykytaiteen teoksia sekä valokuvia on painettu sähkökaappien pin-
toihin. Kaupungin välttämättöminä, mutta usein ulkonäöltään ankeina 
elementteinä sähkökaapit ovat myös maailmalla paljon käytetty tapa 
sijoittaa taidetta julkiseen tilaan kevyin kustannuksin. 

Näkyvin visuaalinen virike alueella ovat kuitenkin mainokset, joiden 
runsaus on keskusta-alueelle tyypillistä. Mainonta on osa nykyaikais-
ta keskustaa, eikä ehkä ole realistista tai tarpeenkaan tavoitella julkis-
ta tilaa kokonaan ilman mainoksia. Voi kuitenkin olla hyväksi vertail-
la taiteen ja mainonnan asemaa julkisessa tilassa, sillä ne molemmat 
tuottavat kaupunkilaisille kokemuksia, erottuen muusta ympäristöstä 
jonakin, jolla on tarina kerrottavanaan. Taiteen ja mainonnan lupapro-
sessit ovat myös usein samankaltaiset. Esimerkiksi seinämaalauksen 
ja seinään kiinnitettävän mainoksen lupaprosessit vastaavat toisiaan 
ja molempien on täytettävä samat sisällölliset kriteerit siitä, etteivät 
ne loukkaa tai aiheuta häiriötä. Tästä näkökulmasta onkin joskus ter-
veellistä tutkia, mikä mainonnassa läpäisee tämän seulan, ja millaista 
taidetta vastaavasti voisi kyseiseen kohtaan kuvitella toteutettavan. 
Viereiset kuvat ovat Tampereelta kesällä ja syksyllä 2015, lukuun otta-
matta kuvaa maahan integroidusta mainoksesta, joka on Helsingistä 
syksyltä 2015. 

Taide maksaa ja mainonta tuottaa rahaa. Ei olekaan mielekäs tavoite, 
että taide laajasti korvaisi mainontaa. Koska mainonnan lupaproses-
sit kuitenkin muistuttavat taiteen vastaavia, demonstroivat mainokset 
huomaamattaan niitä keinoja, joilla taidetta voisi sijoittua kaupunki-
tilaan. K-Marketin mainoksen sijaan voisi askelten alla olla vaikkapa 
runoja - tekniikka on olemassa eikä maksa paljon. Se, onko tällaista 
taidetta sitten sopivaa tukea alueen yrityksen toimesta, on mielenkiin-
toinen kysymys, jonka analysointiin ei tässä ole mahdollista syventyä.
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PROSESSIN KULKU3
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3.2 ALKUVAIHE JA OSALLISTAMINEN 3.1 TIIMI JA 
OHJAUSRYHMÄ

Suunnittelutyötä on tehty hankkeessa tiimissä, johon kuuluivat ka-
tusuunnittelua tekevän konsulttitoimiston Ramboll Finland Oy:n 
katu- ja maisemasuunnittelijat, sekä taiteilija. Työtä ohjasi tilaajan ta-
holta ohjausryhmä, johon kuuluivat yleisten alueiden suunnittelun, vi-
hersuunnittelun, sekä taidemuseon edustajat. Tyypillisen menettelyn 
mukaisesti suunnittelutyötä tekevä tiimi, sekä ohjausryhmä kävivät 
suunnitelmia väliajoin läpi yhdessä ja lisäksi työn puitteissa käytiin läpi 
erityiskysymyksiä puhelimitse ja sähköpostitse. Alla on lueteltu suun-
nittelutiimin, sekä ohjausryhmän jäsenet, sekä heidän roolinsa hank-
keessa.

SUUNNITTELUTIIMI / RAMBOLL FINLAND OY
Katusuunnittelija Kai Lappalainen
Maisemasuunnittelija Raija Sipilä
Kuvataiteilija Maija Kovari
Liikennesuunnittelija Lauri Vesanen

OHJAUSRYHMÄ / TAMPEREEN KAUPUNKI
Yleisten alueiden suunnittelupäällikkö Ari Vandell
Katuinsinööri Pasi Palmu
Kaupunginpuutarhuri Timo Koski
Erikoissuunnittelija Ranja Hautamäki 
Kokoelmapäällikkö Tapio Suominen / Tampereen Taidemuseo

Lisäksi työn eri vaiheissa on konsultoitu useita muita Rambollin suun-
nittelijoita, sekä teosten mahdollisia valmistajatahoja.

Hankkeen ensimmäisenä osuutena oli tutkia yleisiä ohjeita taiteen si-
joitteluun koko Kyttälän alueelle, ja etsiä käynnissä olevan yleissuun-
nittelutyön osana alueelta mahdollisia taiteen paikkoja. Tätä työtä 
hidasti kuitenkin yleissuunnitelman viivästyminen, joka puolestaan 
johtui muiden, keskeisiä alueita koskettavien ratkaisujen viipymisestä 
poliittisessa päätöksenteossa. Laadin kuitenkin alustavan katsauksen 
taiteen mahdollisiin rooleihin eri osissa aluetta. Tämä yleispiirteinen 
teemakartta viimeistellään ja julkaistaan osana alueen yleissuunnitel-
maa, jonka on arvioitu valmistuvan kevään 2016 aikana. 

Yhteisesti todettiin, että nykytilassa taidetta on alueella 
vähän. Auto-pyörä-veistokset (kuva sivulla 14) eivät olleet 
kovin monen mieleen. 

Vanhat rakenteiden yksityiskohdat (kuvia sivulla 13) ovat 
kauniita, mutta niitä ei voi sellaisenaa kopioida uusiin rat-
kaisuihin. Café Europan ulkoseinän mainokset, joissa on 
vanhoja maalauksia, ovat kauniita - vaikuttavat maalauksil-
ta, vaikka kyseessä on mainos.

YLEISKOMMENTTEJA UUTEEN JULKISEEN TAITEESEEN 
ALUEELLA
• Taide ei saa olla liian hallitsevaa
• Siihen ei saa kompastua
• Se ei saa olla liian kallista
• Se ei saa olla huonoa

MISTÄ TYKÄTÄÄN TAITEEN SIJAINTINA
• kiveykset ovat hyviä integroidun taiteen paikkoja

Alkuvaiheeseen liittyi myös yleisöä ja kaupunkilaisia osallistavaa työtä. 
Esittelin julkisen taiteen mahdollisuuksia osana käynnissä olevan yleis-
suunnitelman työpajaa, jossa kerättiin alueen asukkaiden ja yrittäjien 
kommentteja alueen yleissuunnitelmaan. Alueen asukkaat ja yrittäjät 
suhtautuivat taiteeseen pääosin positiivisesti, nähden sen virkistävän 
aluetta. Huolellisuutta kuitenkin toivottiin teostyyppien valinnassa. Tii-
vistettynä työpajan kommentit on esitetty allaolevassa laatikossa.

• yksityiskohdat rakenteissa ovat toivottavia - kunhan es-
teettömyys on huomioitu

• valotaidetta kannatetaan, samoin erityisesti seinämaa-
lauksia

MUITA HUOMIOITA
• Veistokset ovat taiteen muotona vähän kyseenalaisia 

alueella, jolla tilaa ei ole paljon.
• Modernit muodot, kuten referensseissä esitetty Thomas 

Heatherwicin sininen matto jakoi mielipiteitä: paikalla 
olleen lapsen mielestä se oli hieno, iäkkäämän mielestä 
mauton.

• Kustannussäästöt mallissa, jossa taide korvaa tavallisia 
rakenteita saivat kannatusta, samoin ylipäänsä kohtuus 
hinnoissa ja teosten koossa. Pienet teokset tarjoavat 
löytämisen iloa, ja ovat turisteille hauskoja - niitä voisi 
olla enemmänkin!

YLEISÖN KOMMENTIT KYTTÄLÄN ALUEEN TAITEESEEN - TYÖPAJAN SALDOA
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3.3 TAUSTATYÖ JA REFERENSSIT

Ennen varsinaista kohteeseen sijoittuvien teosten suunnittelutyötä 
tehtiin vertailevaa tutkimusta erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa 
tavallisia katutilan rakenteita taiteen keinoin. Tässä taustatyössä erot-
tui rakenteiden joukosta neljä ryhmää sen mukaan, kuinka voimak-
kaasti ko. rakenteita on mahdollista muokata niiden funktio säilyttäen.

Seuraavassa esitellään nämä neljä kategoriaa. Jaottelu olisi luonnol-
lisesti mahdollista tehdä myös toisin. Sen tavoitteena on tuoda esiin 
niitä piirteitä, joita kaupunkitilaan sijoittuvilla objekteilla on, ja herättää 
ajatuksia siitä, millaisten reunaehtojen kanssa toimitaan muokatessa 
rakenteita taiteen keinoin. 

Kategorioissa esitetyt valokuvat ovat kaikki Tampereen keskustasta. 
Niiden lisäksi on tutkittu vastaavia, taiteen keinoin toteutettuja raken-
teita maailmalla. Tekijänoikeussyistä netistä kerättyjä kuvia ei ole mah-
dollista ottaa osaksi tätä julkaisua. Niitä on kuitenkin koottu linkitettyi-
nä alkuperäisiin tekijöihinsä taiteilijan blogissa täällä.

Maan pinta on kaupunkitilassa aina tavalla tai toisella viimeistelty. Tavoiteltavasta laatutasosta ja tilan koh-
taamasta kulutuksesta riippuen käytetään Suomessa yleensä joko asfalttia, tai erilaisia betonikivi- tai luon-
nonkivi-pinnoitteita. Pintoja on suhteellisen vapaasti mahdollista käsitellä myös taiteen keinoin - kuitenkin 
ottaen huomioon esimerkiksi liikenteen pinnalle muodostama rasite.

Näiden rakenteiden suojaava funktio on sen tyyppinen, että muotoa voi käsitellä ainoastaan sen pintaa 
muokkaamalla - suojaava funktio edellyttää perusrakenteen säilyttämistä ennallaan. Joukkoon kuuluvat eri-
laiset suojaputket ja koteloinnit, sekä muut, sisältöään säältä suojaavat rakenteet.

Tässä genressä rakenteella on telineen, suoja-kaiteen tai ritilän rakenne. Rakenteen ei kuitenkaan ole tarpeen 
suojata mitään esimerkiksi sateelta, ja vapaamman tarkoituksen vuoksi se sallii enemmän muokkausta, kuin 
säiliömäiset rakenteet. Esimerkkejä kekseliäästi muotoilluista telineistä ja ritilöistä on maailmalla valtavasti.

Tähän kategoriaan jaoteltiin hankkeessa betoniset tai kiviset rakenteet kuten pollarit, muuriaiheet, sekä 
kiviset tai betoniset istuimet. Niiden tarkoituksena on usein jakaa tilaa tai rajata alueita, ja muotoilulle ja 
viimeistelylle on suhteellisen paljon vapauksia. 

PINTAMATERIAALIT

SÄILIÖT JA SUOJAT RITILÄT JA TELINEET

TUKIRAKENTEET JA TILAA RAJAAVAT ELEMENTIT

http://www.citiesareours.com/news/2015/9/17/x-as-art-rethinking-ordinary-forms
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3.4 ALUSTAVA ANALYYSI INTEGROIDUN TAITEEN PAIKOISTA OTAVALANKADULLA

Edellisessä vaiheessa tehtyä analyysiä käyttäen, 
tutkittiin seuraavaksi, mitä sellaisia erityyppisiä ob-
jekteja, muotoja ja rakenteita Otavalankadun käve-
lykatuosuudella sijaitsee, joita voisi olla mahdollista 
muokata taiteen keinoin. Analyysi tarjoaa yksityis-
kohtaisemman tulokulman aiheeseen, tuoden sa-
malla esiin erilaisten rakenteiden tuotantoon liitty-
viä kysymyksiä ja niiden vaikutusta muokkauksen 
toteutettavuuteen. Tietyt rakenteet ovat lähtökoh-
taisesti sarjatuotettuja, jolloin yksittäisen elementin 
muokkaus voi osoittautua kalliiksi. Tämä on kuiten-
kin tapauskohtaista. Toinen huomionarvoinen asia 

on kunkin rakenteen, objektin tai pinnan omista-
juus. Osa tilasta kuuluu rakennuksen omistajan, 
osa kaupungin vastuulle. Vaikka mahdollisuudet 
pyrittiin kartoittamaan laajasti, oli tässä hankkees-
sa tarkoitus toteuttaa taidetta nimenomaan osana 
kaupungin hallinnoimaa katua, jonka vuoksi joitain 
luonnoksia myös hylättiin jo alkuvaiheessa. 

Analyysi toimi suunnittelutyön taustoittajana ja 
tutustumisen välineenä. Loppujen lopuksi tilassa 
moni asia muuttui, eikä siihen juuri jäänyt säilyviä 
rakenteita taiteen tavoin muokattavaksi.

Ylläoleva putki on esimerkki objektista, 
jonka omistusta ei voi päätellä muo-
dosta. Se voi kuulua kaupungin hallin-
taan, tai kyseessä voi olla esimerkiksi 
kiinteistön kellarin ilmanvaihtoputki. 
Jälkimmäisessä tapauksessa sitä ei voi 
muokata ilman kiinteistön lupaa.

yllä ja alla: erilaiset tarkistuskannet ovat 
myös tällä kadulla tuttu näky.

Yllä ja heti oikealla: Kadulla on paikoin sotkuinen ilme sekalaisen pyörä-
pysäköinnin, kuluneiden detaljien, sekä erilaisten kadun elementtien jä-
sentymättömän kokonaisuuden vuoksi.

Kävelykadun toimijat ovat ottaneet aktiivisen roolin kadun muo-
dostamisessa viihtyisäksi. Yllä ja heti vasemmalla: terassin ja si-
säänkäyntien istutuksia. 
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kiviset paasit - mahdollisesti muokattavissa käsityönä 
tai muuten yksilöllisesti. Toteutus riippuu tulevan kadun 
jäsentelystä ja kivipaasien käyttökelpoisuudesta osana 
kadun toiminnallista kokonaisuutta.

puun runkosuoja - runkosuoja olisi muokattavissa joko 
yksittäisenä elementtinä takomolla, tai osana laajempaa 
sarjaa.

pyöräteline - alueella ei nyt ole pyörätelineitä, mutta 
tarvetta sellaiselle voisi olla. Telineen muotoilu taiteena 
tai muu ratkaisu pyöräpysäköintiin voisi tarjota aiheen 
taiteelle.

kaivonkannet - kaivonkannet ovat maailmalla laajalti 
yksilöllisen muotoilun kohde. Niiden edullisuus kuitenkin 
perustuu laajoihin sarjoihin. Olisiko löydettävissä laajempi 
kokonaisuus, tai yksilöllisen työstämisen muoto?

mainostaulu - kiinteistöllä on seinällään pieni, mainostila-
na vuokrattava taulu. Voisiko kiinteistö olla kiinnostunut 
muunlaisesta sisällöstä tai sen toisenlaisesta esiin tuomis-
esta. 

roskakorit - väritys tai pinnoitus voisi tulla kysymykseen. 
Rei’itys olisi myös osittainen vaihtoehto. Uudelleen mu-
otoilu edellyttäisi laajemman sarjan toteutusta.

kiveys - alueella on tälläkin hetkellä raidoitus - voisiko 
kiveyksen kuvio olla erityisempi?

lasiseinä - lasiseinä jatkuu koko kiinteistön julkisivuissa 
laajoina pintoina - voisiko siihen toteuttaa teosta?

seinämät - muodostavat saapumisnäkymän aluelle,  
olisiko kiinteistöllä kiinnostusta kuviointiin, seinämaalauk-
seen, tai peilipintaan?

9
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3.5 SUUNNITTELU TIIMISSÄ JA LUONNOSTEN KEHITYS

PROSESSIN KULUSTA TAITEILIJAN SANOIN 
Kun katusuunnittelija oli saanut itselleen tarvittavat pohja-, johto- ym. 
kartat, alkoi yhteinen suunnittelutyömme kesällä 2015. Olin odottanut, 
että saisin katusuunnittelijalta jonkinlaisen näkemyksen siitä, mitä ka-
dulle on tulossa ja mihin taiteeni on tässä nimenomaisessa hankkeessa 
sopeuduttava. Kävikin kuitenkin ilmi, että katusuunnittelija oli puoles-
taan odottanut näkevänsä minun luonnoksiani, ennen kuin hän aloittaa 
työnsä. Oli kesäkuu, enkä katusuunnittelijan reunaehtoja odottaessa 
ollut luonnostellut vielä yhtään teosta. Katusuunnittelija puolestaan 
aloitteli työtään, mutta kaipasi teosluonnoksiani omiksi reunaehdoik-
seen. Tästä muodostui hankkeen ensimmäinen opetus: taiteilijan kan-
nattaa aloittaa ideointi sellaisista kysymyksistä, jotka eivät riipu kadun 
muista elementeistä. Toisaalta katusuunnittelijan on pystyttävä esittä-
mään taiteilijalle joitain reunaehtoja jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Laadin elo-syyskuun 2015 aikana alueen teoksiksi parikymmentä idea-
luonnosta, joista kahdeksan kehittyi luonnosasteelle. Keskustelimme 
noista kahdeksasta luonnoksista ja hankkeen muista osioista viikoit-
tain tiimin kesken. Tämä oli projektin hedelmällisintä aikaa. Jälkeenpäin 
ajatellen, mikäli hankkeella ei olisi ollut aikataulullista takarajaa, olisi 
tähän vaiheeseen ollut luonteva käyttää enemmänkin aikaa siten, että 
tapaamisten välille olisi jäänyt vapaammin aikaa kehitellä luonnoksia 
eteenpäin. Aikataulupaineet ovat kuitenkin suunnittelualalle tuttuja, ja 
taiteilijankin on niihin tarvittaessa sopeuduttava. 

Koin, että sekä katu- että maisemasuunnittelija suhtautuivat työhöni 
ja ideoihin uteliaan positiivisesti. He myös ideoivat teosten kehitystä 
kanssani - esimerkiksi idea Hidden Treasures -teoksen kirjoituksen to-
teuttamiseen metallisella viimeistelyllä tuli maisemasuunnittelija Raija 
Sipilältä. Katusuunnitelmasta vastannut Kai Lappalainen puolestaan 

ehdotti siihen teknistä toteutusmallia, jota käytetään katuun upote-
tuissa kaistamerkintöjä kuvaavissa laatoissa. Molemmat myös etsivät 
aiheesta ja sen vierestä referenssejä ja linkittivät niitä minulle. 

Hankalinta hankkeessa oli ympäristön taiteelle asettamien reunaehto-
jen muuttuminen matkan varrella. Jo alkuvaiheessa oli selvinnyt, että 
alueen puut joudutaan kaatamaan. Tämä johtui siitä, että nykyiset kivet 
olivat kuluneet ja painuneet epätasaisesti. Päällysteen uusiminen tulisi 
edellyttämään kadun pohjarakenteiden uusimista ja kaivaukset olisivat 
vaurioittaneet nykyisten puiden juuria. Maisemasuunnittelija ja minä 
kuitenkin molemmat koimme, että alue vaatii puita viihtyisyyden lisää-
miseksi. Etsimme yhdessä sopivaa sijaintipaikkaa, mutta alue oli aivan 
täynnä erilaisia johtoja, eikä puiden juurille tuntunut löytyvän tarvit-
tavaa tilaa. (kts allaoleva kuva) Lopulta löysimme kaksi paikkaa mah-
dolliselle pienelle puulle. Näidenkään toteutuksesta ei kuitenkaan vielä 

Työstömateriaalia taiteilijan ja maisemasuunnittelijan palaverista. Turkoosilla näkyvät ne alueet kadusta, joilla ei sijaitse sellaisia johtoja, jotka voisivat estää perustusrakenteita ja joille näin voisi sijoittaa isomman teos-elementin, istutuslaati-
koita, tai penkin. Pinkillä ja valkoisella on esitetty ne alueet, joilla esimerkiksi ajoyhteydelle tarvittavan tilan tai maanalaisten johtojen vuoksi ei voisi sijaita painavia rakenteita.
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katusuunnitteluvaiheessa ollut varmuutta, sillä käytettävissä oleva tila 
oli hyvin pieni. Samoin oli penkkien kanssa. Tukevat penkit kiinnitetään 
usein maahan ja ne vaativat perustuksia. Perustuksia ei puolestaan voi 
toteuttaa esimerkiksi kaukolämpölinjan päälle. Penkkien paikkojen löy-
tämiseksi oli siis myöskin tehtävä etsivän työtä ja vertailtava erilaisia 
johtokarttoja keskenään. 

Kolmas paikkaansa kauan etsinyt elementti oli sadevesiä ohjaavan 
kourun sijainti. Kouru on kivilaatta, jossa on keskellä taite, johon kadun 
pinta viettää. Se sijoitetaan kohtaan, jossa se ohjaa sadevedet mahdol-
lisimman hyvin kohti sadevesiviemäreitä, jottei vesi jää seisomaan ka-
dulle. Haastetta tähän tuo se, että kadut ja niihin rajautuvat rakennuk-
set sijaitsevat eri korkeuksilla, ja koko tämä eri tasoisten maanpintojen 
verkosto pitäisi saada toimimaan kokonaisuutena, jossa vedet valuvat 
oikeaan suuntaan. Veden valtavan suuri merkitys kaupunkitilojen raken-

tamisessa näkyy näin sekä maan päällä että alla olevissa rakenteissa. 
Taiteilijana, joka työskentelee tilan ja tilataiteen parissa, minun oli vai-
kea sopeutua ajatukseen, että tekisin työtäni ennen, kuin puiden ja 
penkkien kaltaiset isot tilalliset rakenteet on lyöty lukkoon. Käytän-
nössä tein siis luonnostelutyötäni samalla, kun elementit luonnoste-
ni ympärillä vaihtuivat ja muuttuivat. Kehitin sitten luonnoksiani sen 
mukaan. Toisaalta päädyin valitsemaan jatkokehittelyyn ideoita, joiden 
toimivuus ei ollut täysin sidottu ympäröiviin elementteihin, kuten seu-
raavissa kappaleissa esitetyt, maan pintaan piirtyvät teokset. 

Tällainen ideoinnin kokemus, jossa suurinta osaa muuttujista ei itse 
asiassa voi hallita, oli outo. Tuloksia kuitenkin syntyi, kun aloin etsiä 
ideoita, jotka sopeutuvat muuttuviin olosuhteisin. Esittelimme lopulta 
tilaajalle katusuunnitelmien rinnalla kolme luonnosta, joita itse pidin 
parhaana ja jotka halusin esittää nähtäville. Näistä yksi jäi tilaajan toi-

vomuksesta pois ja yksi nostettiin takaisin pohdintaan, nähtäville ase-
tettavaksi ja julkisesti kommentoitavaksi. 
Budjettien laatiminen teosluonnoksille osana suunnittelutyötä oli haas-
tavaa. Kuten tiedämme, vaatii budjetin laatiminen yhteyksiä toteutta-
jatahoihin, ja muodostaa ison vaiheen suunnittelutyössä. Koska käytet-
tävissä olevat resurssit olivat rajalliset, enkä tiennyt, mitkä luonnokset 
lopulta valikoituisivat jatkotyöstöön, tein katusuunnitteluvaiheessa 
vasta hyvin karkeat kustannusarviot töiden toteutuksesta. Lisäksi ver-
tasin syntyviä kustannuksia niihin rakenteisiin, joita taideteokseni kor-
vaisivat. Toisin sanoen tein laskelmia siitä, kuinka paljon lisäkustannuk-
sia taide tuottaa suhteessa siihen rakenteeseen, jota se kadulla korvaa. 
Tällä tavoin pystyin esittämään, mikä tulisi olemaan taiteen  vaikutus 
hankkeen kokonaiskustannuksiin. Käyn kappaleessa 3.7 läpi kustan-
nukset kolmen nähtäville esitetyn luonnoksen osalta, sekä avaan ver-
rannaiskustannuksen käsitettä. 

Yllä: alustava luonnos Hidden Treasure-  teoksesta. Luonnoksessa näkyvät puhtaan veden ja viemäriverkoston sijainnit maan alla. 
Alla ja oikealla: kuvia taiteilijan laatimasta pienoismallista, jonka avulla erilaisten elementtien sijoittumista katutilaan tutkittiin yhdessä muun tiimin kanssa.
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3.6 YHTEENVETO ALKUVAIHEESEEN JÄÄNEISTÄ LUONNOKSISTA

Hankkeen tavoitteena oli tutkia mahdollisimman laajasti erilaisia kei-
noja toteuttaa taidetta osana kadun rakenteita. Niinpä luonnoksia syn-
tyi paljon, mutta vain osa niistä valikoitui jatkosuunnitteluun. Syy kar-
siutumiseen oli yleensä jokin seuraavista:

• teos osoittautui teknisesti liian monimutkaiseksi, ja sitä kautta se 
arvioitiin jo alkuvaiheessa liian kalliiksi

• kadulla sijaitseva rakenne, jonka osaksi teosta ajateltiin, osoittautui 
kiinteistön omistamaksi, eikä sitä siksi voitu toteuttaa kaupungin 
toimesta osana katusuunnitelmaa 

• taiteilija ei pitänyt alkuvaiheeseen luonnosteltua teosta paikkaan 
sopivana, tai muuten päätyi luopumaan ideasta 

• teos olisi vaatinut täysin uuden rakenteen, korvaamatta millään 
lailla kadun nykyisiä rakenteita. Tämä olisi ollut vastoin hankkeen 
keskeisintä tavoitetta etsiä keinoja toteuttaa tavallisia rakenteita 
taiteen keinoin siten, että ainakin osa teoksen kustannuksista kor-
vaa muussa tapauksessa tuosta rakenteesta koituvia kustannuksia.

Seuraavassa esitellään kolme hylättyä luonnosta. 

1 - HEIJASTUS 2 - VALOKAAPIT

Taiteilijan sanoin: Tässä teoksessa kadun pintaan piirtyy yläpuolisen 
tähtitaivaan tarkka kuvio kulloisenakin talvikuukautena. Teos pohjaa 
avoimena datana löydettävään tietoon kulloisenkin sijainnin kulloisen-
kin hetken mukaisesta tähtikartasta. 

Olen käsitellyt tähtien teemaa aiemmin teoksissani ja pitkänä talvikau-
tena pimeä katu tuntui hyvältä sijainnilta valotaiteelle. Tein alustavan 
videoluonnoksen teoksesta, ja kysyin valosuunnittelijalta näkökulmia 
teoksen tekniseen toteutukseen. Selvisi, että teos olisi mahdollista to-
teuttaa esimerkiksi vaihtuvilla profiileilla, joita olisi mahdollista asentaa 
seitsemän, ja ohjelmoida ne vaihtumaan kuukauden välein. Näin saatai-
siin talveen kuukausittain päivittyvä kuva yläpuolisesta tähtitaivaasta, 
jonka muuttumista voisi seurata myös pilvisellä säällä maan pinnassa.

Käytännössä teoksen muodostamalla valolla ei kuitenkaan ollut mah-
dollista korvata edes osaa kadun yleisvalaistuksesta, vaan se olisi muo-
dostanut oman, erillisen kustannuksensa. Luonnos karsiutui.

Toinen luonnosvaiheeseen jäänyt valoteos muodostui kahden säh-
kökaapin käyttämisestä valoteoksen sijaintina. Luonnostelin useita 
mahdollisia tapoja käyttää sähkökaapissa valmiiksi olevaa sähköä va-
loteoksen lähtökohtana, ja sähkökaapin pintaa teoksen materiaalina. 
Olisi ollut suhteellisen yksinkertaista ohjelmoida sähkökaapin pintaan 
valoteos, joka reagoi johonkin muuttuvaan tietoon reaaliajassa. Tutkin 
mahdollisuuksia esittää kaapissa kaupungin sähkönkulutukseen poh-
jaavaa teosta, jossa kaappi valaisisi ympäristöään sen mukaan, kuinka 
paljon alueella käytetään sähköä - samalla se olisi tullut valaisseeksi 
ympäristöään eniten juuri pimeän kauden aikana. Pohdin myös mah-
dollisuutta käyttää kirkasvaloa osana teosta siten, että sähkökaapista 
olisi muodostunut valohoitoa tarjoava tila kaupungissa, samalla kun se 
olisi toiminut osana alueen yleisvalaistusta.

Tässä tulivat kuitenkin vastaan valaisuun liittyvät säännökset, jotka 
tuntuivat estävän yleisvalaistuksen korvaamisen erityisvalaistuksella. 
Siitä huolimatta, että sähkönkulutus olisi pieni, ja integroitavissa säh-
kökaappiin, jäi ajatus luonnosasteelle ja karsiutui jatkosuunnittelusta.

Still-kuva Heijastus-videolta. Kuvassa näkyy joulukuinen tähtien asento kadun 
yläpuolella.

Alustavaa luonnostelua tilanteesta, jossa sähkökaapin pinta olisi mahdollista 
valaista sisältäpäin. Erilaisin profiilein olisi mahdollista toteuttaa hyvin monen-
laisia kuvioita kaappien pinnassa. 
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Suojatiet toteutetaan edelleen pitkälti käsityönä. Tässä teoksessa olisi käytetty 
massamaista valmistetta, joka olisi esivalmistettu kuvion muotoon, ja kuumentam-
alla kiinnitetty asfaltin pintaan. Tämä olisi maalia kestävämpi vaihtoehto.

Kuvion lähtökohtana on perinteinen, jugend 
-tyylinen kirjontamalli 1800-1900-lukujen 
vaihteesta.

Kirjontamallista muokattu, pelkistetty kuvio 
luonnosteltuna asfaltin pintaan. 

Kuvion toistuminen jatkuvana pintana.

Teoksessa olennaista on, että kuvio jää hieman (0,5-1cm) koholle, samalla tavoin kuin 
kirjotout kuviot jäävät kankaalla koholle suhteessa kankaaseen.

Havainnekuva toteuteun teoksen tavoitellusta ilmeestä.

3 - RUUSUASFALTTI

Tässä teoksessa Otavalankadun ja Aleksanterinkadun risteys olisi toteu-
tettu kiveyksen sijaan suojateissä käytetyllä valkoisella massalla toteu-
tetulla maalauksella. Maalauksen aiheena olisi ns. hardanger tekniikalla 
toteutettu pitsi, jossa ommel nousee kankaan pinnasta muodostaen 
kohokuvion. Tutkin pitsien malleja, ja valitsin luonnoksen pohjaksi ju-
gend-tyylisen perinnemallin (kuva alla). Teos olisi korvannut risteyksen 
kiveämisen kustannuksia, eikä sen toteutus alustavien tarjousten poh-
jalta olisi tullut kiveystä kalliimmaksi. Ongelmaksi muodostui kuitenkin 
sijainnin teokselle aiheuttama suuri rasitus. Paitsi, että pelastusreittinä 
toimivalla Aleksanterinakadulla on paljon raskasliikennettä, on etenkin 
risteyksessä myös paljon kääntyvää liikennettä, jolloin renkaat kulutta-
vat etenkin talvella hiekoituksen aikana pinnoitteita pahoin. 

Hankkeen aikana todettiin, että teos voisi soveltua jonkinlaisen erityis-
alueen merkitsemiseen, mutta ei tähän sijaintiin, jonka vuoksi sen jat-
kosuunnittelusta luovuttiin. 
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3.7 NÄHTÄVILLE MENNEEN KATUSUUNNITELMAN KUVAUS
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8.10.2015
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XII-ko. (KYTTÄLÄ b)

VÄLI: HATANPÄÄN VALTATIE-TUOMIOKIRKONKATU

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä 12-26.10.2015. Esillä olivat kaik-
ki tyypilliset katusuunnitelmiin liittyvät dokumentit. Lisäksi esillä oli 
maisemasuunnittelijan laatima piirustus kadun ilmeestä, yleiskuvaus 
taidehankkeesta, sekä kolme teosluonnosta, joihin pyydettiin yleisön 
näkemyksiä. 

Piirustuksia kuvattiin seuraavalla, tyypillisellä katusuunnitelman esitte-
levällä tekstillä:

”Katusuunnitelma perustuu Tampereen ydinkeskustan katutilaohjee-
seen ja Kyttälän alueesta tekeillä olevaan yleissuunnitelmaan, jossa 
katutiloja on esitetty saneerattavaksi jalankulkupainotteiseksi keskus-
ta-alueeksi. Hämpin Parkki on poistanut pysäköintipainetta kaduilta ja 
tilaa on pystytty ottamaan muuhun käyttöön. Jalkakäytäviä levenne-
tään ja katutilasta tehdään paremmin oleskeluun ja jalankulkuun sovel-

tuvaa. Jalankulun painottaminen ja muiden liikennetoimintojen tuke-
minen tehdään kuitenkin ajoneuvoliikennettä estämättä. 

Otavalankadun saneerattavaksi suunnitellun katuosuuden pituus on 
noin 220 metriä. Ajoneuvoliikenteen kannalta suurin muutos nykyti-
lanteeseen verrattuna on Kyttälän alueen yleissuunnitelman mukainen 
koko Tuomiokirkonkadun muuttaminen kävelykaduksi (Hämeenkadus-
ta etelään). Tämä vaikuttaa Otavalankatuun siten, että Otavalankadun 
ja Tuomiokirkonkadun liittymäalue muuttuu kävelykatuosuudeksi, jon-
ka yli ajaminen on edelleen sallittu, mutta mahdollisuus kääntyä Ota-
valankadulta Tuomiokirkonkadulle poistuu. 

Otavalankadun 4,00 metriä leveän ajoradan pintamateriaalina on 
asfaltti lukuun ottamatta kävelykatuosuutta (Väli Hatanpään valta-
tie-Aleksanterinkatu) sekä Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun 

MITÄ NÄHTÄVILLÄOLO TARKOITTAA? 

Lain mukaan kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus ottaa kan-
taa ympäristöönsä kohdistuviin suunnitelmiin. Tämän vuoksi 
suunnitelmat asetetaan ennen viimeistelyä julkisesti nähtä-
ville, jolloin kaupunkilaisilla, etenkin lähialueiden asukkailla 
ja yrityksillä, on mahdollisuus kommentoida niitä ja esittää 
tarvittaessa muutosehdotuksia. Vasta tämän jälkeen suunni-
telmat viimeistellään, niistä laaditaan tarkempi kustannusar-
vio, ja ne esitetään poliittisesti hyväksyttäviksi.

Nähtävillä ollutta katusuunnitelma-materiaalia. Katujärjestelypiirustus.
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3.8 NÄHTÄVILLE ASETETUT 
LUONNOKSET JA VERRAN-
NAISKUSTANNUKSET

liittymäalueita, joissa pintamateriaalina on luonnonkiveys. Ajoradan 
kumpaankin reunaan tulee betonikivetyt jalkakäytävät, joiden leveys 
vaihtelee 2,35…3,25 metrin välillä. Lisäksi kadun pohjoisreunalle tulee 
pysäköintipaikkoja sekä autoille, huoltoliikenteelle että polkupyörille. 
Polkupyörien pysäköintipaikat tulevat poikkikatujen liittymäalueiden 
läheisyyteen. 

Kadun pintavedet johdetaan reunakiven ja pinnan kallistusten avulla 
uusiin hulevesikaivoihin. Kadun korkeusasema säilyy pääosin nykyisel-
lään.

Kohteessa uusitaan myös nykyinen katuvalaistus. Otavalankadun va-
laistusperiaate pohjautuu Kyttälän alueen valaistuksen yleissuun-
nitelmaan. Katualueen valaistus toteutetaan matalalla, ympäristön 
mittakaavaan sopivalla teräspylväällä ja LED -katuvalaisimella. Yleis-
suunnitelmassa määritellyt julkisivut valaistaan ja risteysalueita koros-
tetaan hieman muuta katualuetta enemmän. Otavalankadun kävelyka-

tuosuuden valaistus toteutetaan vaijeriratkaisulla. Näin kävelykatu jää 
avoimeksi ja vapaaksi pylväistä. Vaijeriratkaisu on myös linjassa mui-
den Kyttälän alueen kävelykatuosuuksien kanssa. 

Otavalankadun suunnitteluhankkeeseen liittyy myös julkisen taiteen 
tutkimus-hanke. Hankkeessa taiteilija on ollut osana katusuunnitte-
luryhmää ja tehnyt luonnoksia kadun rakenteita korvaavista tai niihin 
liittyvistä teoksista. Tutkimuksella etsitään keinoja kustannustehok-
kaaseen, mutta laadukkaaseen julkisen taiteen toteuttamiseen osana 
yleisten alueiden suunnittelua. Nähtävillä olevassa aineistossa kerro-
taan tarkemmin projektista, sekä esitellään luonnoksia, joita kaupunki-
laisilla on halutessaan mahdollisuus kommentoida. Teosten toteutuk-
sesta päättää kaupungin taidemuseon ja yleisten alueiden suunnittelun 
edustajista koostuva asiantuntijaryhmä.” 

Lisäksi piirustusten yhteydessä olivat kunkin suunnittelijan sekä taitei-
lijan yhteystiedot lisätietoja ja kysymyksiä varten.
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Suunnittelualueen raja

Betonilaatta (jalkakäytävät, auto- /pp -pysäköintipaikat)
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-väri: punaruskea, hiekkapuhallettu, HP858 AhavaSäilytettävä lehtipuu

Poistettava katupuu

Asfalttipäällysteinen ajorata

Luonnonkiveys (Tuomiokirkonkadun liittymäalue)
-graniittilaatta 250x150x80 mm
-väri: Taivassalo punainen

Luonnonkiveys (Tuomiokirkonkadun liittymäalue)
-graniittilaatta 250x150x80 mm
-väri: Korpilahden musta

Betonikivi (pysäkointialueen rajaukset)
-malli: kartanokivi (sauvakivi) 278x138x80 mm
-väri: valkoinen, hiekkapuhallettu, HP 853 Autere

Luonnonkivikouru
-graniittikouru 415x415x80 mm
-väri: Kurun harmaa

Roska-astia

Luonnonkiveys (Otavalankatu plv 0-53)
-graniittilaatta 415x415x80 mm
-värisekoitus: Korpilahden musta ja Kurun harmaa

GR1

Mahdollinen uusi katupuuistutus

Katupuun juuristosuojaritilä ja rungonsuoja

Nykyinen graniittipaasi
-nykyisten paasien siirto suunnitelman mukaiselle uudelle paikalle

Penkki, kiinteä
-malli esim: SBB-1800x900 mm + käsinoja SOL-1800 Quatro Back, Streetlife
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Huolto- / pelastusreitti, viitteellinen
-leveys 4.0 m

PP20
Polkupyöräteline, kiinteä

Katusuunnitelma-aineisto voi vaikuttaa suhteellisen vaikeaselkoiselta 
maallikolle. Tämän vuoksi laitettiin esille myös helppolukuisempi ver-
sio, jossa näkyi maisemasuunnittelijan kadulle luonnosteleman kiveyk-
sen ilme, sekä kiveysten väritys. Lisäksi sen rinnalla oli esillä referenssi-
kuvia kadulle haettavasta tunnelmasta. 

Taideteosten osalta esillä olivat luonnokset, sekä lyhyt kuvaus kunkin 
teoksen sisällöstä. Vastaavat tiedot olivat esillä myös taiteilijan netti-
sivuilla. Tätä kautta saatiinkin suuri osa kommenteista, sillä sivustoa 
jaettiin useiden yksityishenkilöiden toimesta esimerkiksi Facebookis-
sa. 

Esillä ei ollut tietoa teosten arvioiduista kustannuksista, sillä tässä vai-
heessa ei myöskään katusuunnitelmasta esitetä tai laadita tarkkaa kus-
tannusarviota, vaan sitä tarkennetaan vasta viimeisteltyyn katusuunni-
telmaan. 

Seuraavilla sivuilla esitellään kolme teosluonnosta, jotka olivat näh-
tävillä. Tässä raportissa esillä ovat myös alustavat arviot siitä, kuinka 
kukin teos olisi vaikuttanut kävelyosuuden toteutuskustannuksiin. Ar-
viossa on otettu huomioon materiaalien ja toteutuksen lisäksi myös 
teoksen huolto ja purku. Esimerkeissä näkyy, että kolmessa vaihtoeh-
dossa tulivat esiin kaikki mahdolliset vaihtoehdot teosten vaikutukses-
ta kokonaiskustannuksiin: a) katu on kalliimpi teoksen kanssa, b ) katu 
on suunnilleen saman hintainen teoksen kanssa, ja c) katu on edulli-
sempi teoksen tavoin toteutettuna. 

Nähtävillä ollutta materiaalia: maisemasuunnittelijan toteuttama kuva kävelyosuuden ilmeestä.
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VIEMÄRIVERKOSTO - 
SUOMENKIELISEN TEKSTIN ALUE

VIEMÄRIVERKOSTO - 
ENGLANNINKIELISEN TEKSTIN ALUE

pieni tarkastuskaivon 
kansi - tavallinen malli

kourulaattarivi, jossa 
sadeveden kulku

PUHDAS VESI - SUOMENKIELISEN 
TEKSTIN ALUE

PUHDAS VESI - 
ENGLANNINKIELISEN 
TEKSTIN ALUE

VESIJOHTOVERKOSTON  
SIJAINTINAUHA (pituus 55 m)

VIEMÄRIVERKOSTON 
 SIJAINTINAUHA (pituus 54 m)
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Tässä teoksessa kadun pintaan piirtyy allaolevan puhtaan veden ja 
viemäriverkoston sijainti. Tarkasteltaessa kaupunkien historiaa, ovat 
puhtaan veden jakelu ja likaisen veden käsittely yksi vanhimmista ky-
symyksistä, joihin jo ensimmäiset kaupungit alkoivat kukin tavallaan 
kehittää ratkaisuja. Tänäänkin muodostavat ne yhden kaupunkien kes-
keisistä tehtävistä, jotka on toteutettu eri tavoin eri puolilla maailmaa. 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna, Suomessa vedenjakelu on järjestet-
ty poikkeuksellisen hyvin. Veteen liittyvät verkostomme ovat maanalai-
set ja pitkälle kehittyneet, ja suomalainen vesi on tutkitusti maailman 
puhtainta. Emme ehkä useinkaan tule ajatelleeksi veden arvoa. Putket 
ovat meillä piilossa paitsi fyysisesti maan alla, myös merkitykseltään. 
Teoksen tarkoitus on tuoda esiin piilevien rakenteidemme usein huo-
maamaton arvo.

Kaksi erilaista havainnekuvaa teoksen mahdollisesta ilmeestä kadun pinnassa.

Havainnekuva teoksen ilmeestä kadun pinnassa.

Oikealla:
Esimerkki betonilaatasta.

Sekä: 
Kaaviokuva teoksen ja ympäröivän 
kivyksen liittymisestä toisiinsa.

HIDDEN TREASURES
Teos toteutetaan ympäristöä tummemmalla betonilla, joka muodostaa 
nauhamaisen kokonaisuuden kadun pintaan. Nauhaan integroidaan 
tekstiä, joka toteutuu metallisin kirjaimin. Tekstissä kerrotaan vedenja-
kelun historiasta ja nykypäivästä. Ympäröivä kiveys toteutetaan beto-
nikivellä luonnonkiven sijaan. Luonnonkivi kestää esimerkiksi raskasta 
liikennettä betonikiveä paremmin. Lisäksi sitä pidetään kaupunkiku-
vallisesti betonikiveä arvokkaampana, ja siksi sitä suositaan keskei-
sillä kaupunkialueilla. Tässä kohteessa ei ole merkittävää liikennettä, 
joten luonnonkivelle ei ole sitä kautta pakottavia perusteita. Perus-
teeksi luonnonkiven käytölle jäisi siten ainoastaan sen ilme ja asema 
kaupunkikuvallisen laadun tekijänä. Jos kuitenkin kiveys päätettäisiin 
toteuttaa betonikivellä, jäisi säästettynä erotuksena käyttöön kymme-
niä tuhansia euroja, joka olisi mahdollista sijoittaa taiteeseen, ja näin 

tuoda alueella taiteellista laatua kaupunkikuvan kehittämiseksi. Teos 
herättääkin kysymyksen, mitä tarkoitetaan laadulla kaupunkitilassa, ja 
voiko taide toimia kaupunkikuvallisen laadun tekijänä, korvaten tuon 
laadun perinteisiä määrittäjiä? 

VERRANNAISKUSTANNUKSET

Taide toteutuu kadun pintaan, ja betoninen kokonaisuus korvaa lähtö-
kohtaisesti luonnonkivisen pinnoitteen.

Kadun toteutus teoksella vähentäisi katuosuuden toteutuskustannuk-
sia 15,9 - 20,3% suhteessa lähtökohtaiseen ratkaisuun, jossa alue pin-
noitetaan luonnonkivellä, eikä kadulle sijoitu taideteosta.
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Luonnoksessa ehdotettu sijainti isoimmalle peili-istuimelle

Luonnoksessa ehdotettu sijainti toiselle pienemmistä peili-istuimista

Luonnoksessa ehdotettu sijainti toiselle pienemmistä peili-istuimista

B

A

C
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PEILIKIRKAS

julkisivu pohjoiseen - vierellä 175cm pitkä ihminen mittakaavan selkeyttämiseksi

julkisivu itään

 julkisivu länteen

julkisivu etelään

1:20 | näkymä ylhäältäTässä luonnoksessa on esitetty, että kadulle toteutuisi yksi isompi, ja 
kaksi pienempää peilaavaa istuinta. Siinä missä isompaan istuimeen on 
luonnoksissa esitetty puuviimeistely, on pienempi istuin täysin teräsra-
kenteinen. Se toimii yhden ihmisen levähdyspaikkana, sekä yksiainei-
sena, ympäristöään heijastelevana elementtinä. 

Idean taustalla on ajatus timanteista tai muista kiiltävistä muodoista, 
jotka syntyvät maan alla ja puskevat tiensä kadun pinnan läpi. Raken-
teiden kulmat eivät ole teräviä, vaan jokainen kulma on vähintään 100 
asetta, ja saumat on viimeistelty pyöreiksi. 

Rakenteen muoto on kuvissa alustava. Jatkosuunnittelussa on olen-
naista harkita rakenteen ulottuvuudet tarkkaan paikkaan mitoitetuk-
si siten, että heijastukset tarjoavat luontevia näkymiä ympäristöönsä. 
Tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon, ettei rakenne aiheuta 
haittaa häikäisemällä, tai muodostumalla esteeksi liikuntarajoitteisille. 

VERRANNAISKUSTANNUKSET

Tässä teoksessa verrannaiskustannus muodostuu penkeistä.  Kahdesta 
kolmeen laadukkaan penkin toteutus julkiseen tilaan voi kustantaa yh-
teensä noin 15 000- 30 000 euroa penkin tyypistä riippuen. Penkkien 
mahdollinen erityisvalaistus nostaa niiden kustannuksia tämän lisäk-
si. Tässä luonnoksessa kävelykadulle muuten lähtökohtaisesti sijoittu-
vat penkit korvataan kolmella eri kokoisella, ympäristöään peilaavalla, 
uniikilla istuimella. Istuinten toteutukseen olisi käytettävissä yhteensä 
15 000 - 30 000 euroa, mikäli halutaan, etteivät kadun kustannukset 
nouse suhteessa lähtökohtaiseen toteutustapaan. Alustavien laskelmi-
en mukaan teos ei kuitenkaan ole varmuudella toteutettavissa penk-
kien hinnalla, vaan saattaa nostaa kävelykadun toteutuksen kokonais-
kustannuksia arviolta 2,9 - 8,8%. Kustannusten suuri haarukka liittyy 
heijastumien ja muiden paikkaan sovittamisen liittyviin epävarmuus-
tekijöihin, jotka vaativat huolellista paneutumista osana jatkosuunnit-
telua. Tarkalla ja huolellisella suunnittelulla teos on kuitenkin mahdol-
lista toteuttaa onnistuneesti ja paikkaan sopivasti. Samalla penkkien 
korvaaminen aiheuttaa kuitenkin teoskustannusten laskua, ja koko-
naiskustannukset pysyvät julkisen taiteen tyypillisiin hintoihin nähden 
suhteellisen matalina.

KUVA MYÖS 
SIVULLA 4 !

Havainnekuva istuimesta, jonka tahkot on toteutettu peilihiotusta teräksestä. Istuin peilaa ympäröiviä rakennuksia, istutuksia, ihmisiä, ja taivasta. 

yllä: piirustukset alustavalle muodolle suurimman elementin osalta. Teräsrunkoisen istuimen pinnat on toteutettu peilihiotusta teräksestä, 
lukuunottamatta istuintasoa, jolla on puuviimeistely.
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A B C

Mahdollinen sijainti hyppyruudukko -aiheiselle kuvioinnille

Vaihtoehtoinen sijainti hyppyruudukko -aiheiselle kuvioinnille

Mahdollinen sijainti leikkiohjeille kadun itäpäässä.
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Luonnos katukiveykseen toteutetusta hyppyruudukos-
ta. Teoksessa hyppyruudukon numerot on toteutettu 
melko huomaamattomasti, tarjoten osalle kulkijoista 
löytämisen ilon.

Klassista hyppyruudukko-peliä pelataan erilaisina versioina ympäri maailmaa. Kuvissa versiot Kuubasta, Yhdysvalloista, 
ja Intiasta. Kuvat ovat vuosilta 2002-2011.

Luonnos katukiveykseen kaiverretusta leikkiohjeesta. Katuti-
loihin olisi sovitettavissa tämän lisäksi myös muita perintei-
siä leikkejä ja pelejä, joiden ohjeita kiviin voisi olla kirjattuna. 
Teossarja voisi sisältää näistä 2-3 parhaiten katuympäristöön 
soveltuvaa peliä. 

kuva:  Creative Commons /  nandadevieast (Anurag Agnihotri)

kuva:  Creative Commons / Dave Parker

kuva:  Creative Commons /  James Emery

LEIKI 
KAUPUNGILLA

Teoksessa joitakin kadun kiveyksen kivilaatoista korvataan kaiverre-
tuilla versioilla. Teokset muodostavat 3-4 -osaisen teossarjan, jonka 
osat sijoittuvat eri puolille kaupungin kävelyalueita. Ensimmäinen osa 
asennettaisiin Otavalankadun kävelyosuudelle. Oheiselle kartalle on 
kuvattu kartalle ehdotuksia kaiverrettujen kivien sijainneista. 

Teos on pienieleinen kehotus suhtautua kaupunkitilaan leikkisämmin.  
Teoksen osat ovat suhteellisen huomaamattomia, ja tarjoavat löytämi-
sen iloa, nousematta kadun voimakkaimmiksi elementeiksi.

VERRANNAISKUSTANNUKSET
Taide toteutuu kadun pintaan, ja kaiverretut kivet korvaavat tavallisia 
kiviä. Muutoin katu toteutetaan lähtökohtaisen katusuunnitelman mu-
kaisesti.

Kadun toteutus teoksella nostaisi sen toteutuskustannuksia 0,6 - 1,1 
% suhteessa lähtökohtaiseen ratkaisuun, jossa alue pinnoitetaan luon-
nonkivellä, eikä kadulle sijoitu taideteosta. Kustannusten nousu sisältää 
teoksen toteutuksen asennuksen, huollon, sekä teoksen purkamisen. 
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3.9 KOKEMUKSET NÄHTÄVILLÄOLOSTA SEKÄ LUONNOKSISTA SAATU PALAUTE

Katusuunnitteluvaihe on sillä lailla taiteen kannalta tärkeä vaihe, että 
silloin lyödään lukkoon hankkeen kustannukset. Katusuunnitelmien 
osana laaditaan nimittäin kustannusarvio, ja kaupunkikuvalautakunta 
tai vastaava poliittinen elin hyväksyy toteutuksen hinnan osana ka-
tusuunnitelmaa. Jos taide on tuolloin osa kustannuslaskelmaa, tulevat 
myös rahat taiteeseen tuolloin hyväksytyksi. 

Taiteilijan kokemuksia: Olisin halunnut esittää teosten hinnat julkisesti 
samalla, kun katusuunnitelmat olivat nähtävillä. Opin kuitenkin vasta 
hankkeen edetessä, ettei kustannuslaskelmia esitetä katusuunnitelmi-
en rinnalla julkisen nähtävilläolon aikana. Kustannuksista tehdään tar-
kempi laskelma vasta sitten, kun nähtävilläolon aikana saatujen kom-
menttien pohjalta on laadittu tarkennettu versio itse suunnitelmasta.

Olisin halunnut näyttää yleisölle, että olen etsinyt keinoja toteuttaa tai-
detta kohtuullisin kustannuksin, sillä hinta on usein se suurin peruste-
lu julkisen taiteen vastustamiseen. Hintojen tarkka esittäminen osana 
nähtävilläoloa osoittautui kuitenkin tässä yhteydessä mahdottomaksi, 
ja totesin julkisissa materiaaleissa vain lyhyesti, että taiteen toteutus 
ei ole tässä tapauksessa merkittävä kustannuserä teosten korvatessa 
kokonaan tai osittain tavanomaisia ratkaisuja. 

Jälkikäteen ajatellen on varmasti tarkoituksenmukaista, että kadun 
asukkaat tutkivat itse luonnosta budjetin sijaan. Nähtävilläolon aikana 
kaivataan käyttäjäkokemuksia, ei arvioita toteutuksen hinnasta ja sen 
kohtuullisuudesta. Nämä päätökset ovat puolestaan poliitikkojen vas-
tuulla.

Luonnokset olivat nähtävillä 12.-26.10.2015 katusuunnitelmien rinnal-
la kaupungin nettisivuilla. Katusuunnittelun prosessien mukaisesti oli 
alueen asukkaille (isännöitsijöiden kautta) toimitettu kirje, jossa ker-
rottiin hankkeesta lyhyesti, ja kehotettiin tutustumaan luonnoksiin 
nettisivuilla, tai viraston aulassa. Taideluonnokset olivat tämän lisäksi 
esillä taiteilijan nettisivuilla. Taiteilijan nettisivuilla oleva uutinen kom-
mentoinnista jaettiin Facebookissa yhteensä 74 kertaa. Uutinen julkais-
tiin mm. Ympäristötaiteen Säätiön, Prosenttiperiaate.fi-hankkeen, sekä 
kymmenien yksityishenkilöiden toimesta. Lisäksi Tampereen kaupunki, 
Tampereen taidemuseo, sekä yllä mainitut tahot julkaisivat aiheesta 
kukin nettisivuillaan oman erillisen tiedotteensa.

TEOSLUONNOKSISTA SAATU PALAUTE
Teosluonnoksista taiteilijalle tullut palaute oli pelkästään positiivis-
ta, joskin muutamassa kommentissa kiinnitettiin huomiota Peilikir-
kas-teoksen teknisiin haasteisiin. Peilikirkas oli myös kaikista kanna-
tetuin teos, ja monien kommentit olivatkin lyhyitä huikkauksia sen 
toteutuksen puolesta. Alla on joitain otteita saadusta palautteesta.

Otavalankatu / taidekonsultoinnin pilottihanke
Kooste teosluonnoksista 12.-26.10. saadusta palautteesta

teos palaute media

Peilikirkas Huippu! Tälle peukku :) taiteil i jan nettisivut

Peil ikirkas Hieno ehdotus, joka ottaa ympäröivän tilan huomioon. taiteil i jan nettisivut

Peil ikirkas Tämä on huippu! Äänestän jatkoon :D taiteil i jan nettisivut

Peil ikirkas

Minusta hyvä ajatus peilata ympäristöä mutta sanoisin että 
rakenteelliset haasteet ovat melkoiset. Riski on että teoksesta 
tulee liian teräväkulmainen jolloin siitä on enemmän harmia 
kuin iloa.

s-postitse taiteil i jalle

Peil ikirkas
Hieno ajatus! Peilien suunnat on toki mietittävä hyvin tarkasti, 
ettei auringon häikäisystä heijastusten kautta tule ongelmaa. taiteil i jan nettisivut

Leiki kaupungilla Tahtoisin nähdä tämän(kin) Otavalankadulla. Tykkään! taiteil i jan nettisivut

Leiki kaupungilla
Toivottavasti kaduntallaajat pääsevät tulevaisuudessa 
hyppimään ruudukkoa! s-postitse taiteil i jalle

Hidden treasures Hidden treasures! taiteil i jan twitter-sivu

Hidden treasures

Hieno idea. Tuo hauskasti esille asian, jota ei tavallisesti tule 
ajateltua, mutta jonka olemassaolo tekee elämästä helpompaa 
ihan joka päivä. Muistuttaa myös kivasti, miten moniosainen 
kokonaisuus kaupunki itse asiassa on.

taiteil i jan nettisivut

kaikki teokset

Hei Maija! Silmäilin ideat läpi, liittyen Otavalankatuun. 
Mielenstäni ideat ovat onnistuneita ja juontavat mukavasti eri 
suuntiin. Erityisesti pidän rakenteiden läpinäkyvyydestä ja 
peitetyn 'teknologian' paljastamisesta, mikä tulee hyvin ilmi 
paljastamalla jalankulkijoille putkiverkostoa. Myöskin 
leikillisyys kiireisen arjen keskellä on mukava kontrasti aikuisten 
maailmassa, miksi kaupunkiympäristö usein mielletään. Myöski 
ajatukset timanteista ja ruusupunoksesta ympäristössä ovat 
mukavia mielleyhtymiä jollain tapaa sekä menneeseen 
kulttuuriin ja toisaalta taas sitten tulevaisuuteen. Ehkä jokin ufo 
sieppaa minut mukaani, kun istun peilaavalla kivellä. Hope so! 
:)

taiteil i jan FB-sivut

Näkyminen mediassa

Paikall islehti Tamperelainen järjesti  teosten valinnasta nettisivuil laan äänestyksen, jonka tulos 30.10. oli  

Peilikirkas: 19 ääntä, Hidden Treasures: 15 ääntä, ja Leiki kaupungilla: 14 ääntä

Aiheesta uutisoiti in l isäksi Rambollin sisällä, ja taiteli ja antoi aiheesta myös haastattelun paikall iseen radioon.

Maija Kovari / 30.10.2015

Taiteil i jan nettisivuil la oleva uutinen kommentoinnista jaettiin Facebookissa yhteensä 74 kertaa. Uutinen 
julkaisti in mm Ympäristötaiteen Säätiön, Prosenttiperiaate.fi-hankkeen, sekä kymmenien yksityishekilöiden 
toimesta. 
Lisäksi Tampereen kaupunki, Tampereen taidemuseo, sekä yllä mainitut tahot julkaisivat aiheesta kukin 
nettisivuil laan oman tiedotteensa.

KATUSUUNNITELMISTA SAATU PALAUTE
Katusuunnitelmasta saatu palaute kosketti kävelyosuutta koskien pui-
den sijaintia sekä huoltoajoreittejä. Seuraavassa kappaleessa on ku-
vattu tarkemmin valmista katusuunnitelmaa, sekä sitä, kuinka asukkai-
den palaute näikyi suunnitelman viimeistelyssä.
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3.9 KOKEMUKSET NÄHTÄVILLÄOLOSTA SEKÄ LUONNOKSISTA SAATU PALAUTE

oikealla: paikallislehti Tamperelainen järjesti te-
osten valinnasta nettisivuillaan äänestyksen, jon-
ka tulos 30.10. oli: Peilikirkas: 19 ääntä, Hidden 
Treasures: 15 ääntä, ja Leiki kaupungilla: 14 ääntä. 

alla: näkymä kaupungin nettisivuille, joilla ka-
tusuunnitelmat ja taideteosluonnokset olivat 
nähtävillä. Lisäksi ne olivat nähtävillä virastotalon 
seinällä.
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VALMIS KATUSUUNNITELMA 
SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ TAIDETEOS4
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Alueen asukkaat kommentoivat katusuunnitelman ratkaisuja sen näh-
tävilläollessa. Asukkaiden kommentit koskivat mm. alueelle sijoittuvaa 
ajoyhteyttä, ja toivoivat sen suoristamista siten, että se helpommin 
johtaisi kiinteistöihin. Lisäksi toivottiin, että terassin pinta-ala voisi säi-
lyä ennallaan, eikä tilaan terassin ulkopuolella sijoittuisi suunnitelmassa 
esitettyjä penkkejä - penkkien pelättiin houkuttelevan epätoivottuun 
oleskeluun katutilassa. Suunnitelmassa esitettyjä puita vastustettiin, 
sillä niiden koettiin estävän julkisivun näkymistä, sekä liiketilan käyttöä.

Palautteen myötä katusuunnitelmassa esitetty ajoyhteys muutettiin 
asukkaiden toiveiden mukaisesti. Suunnitelman muutoksen johdosta 
myös terassilla on enemmän tilaa. Toista esitetyistä puista siirrettiin 
toivotun ajoyhteyden mahdollistamiseksi, mutta puiden määrä säily-
tettiin esitetyssä kahdessa. Puita tulee kuitenkin olemaan vähemmän 
kuin nykytilanteessa, joka avaa tilaa rakennuksen edessä, ja parantaa 
näkyvyyksiä.

Taiteen osalta katusuunnitelmiin päivitettiin ääriviivat teosten ajatel-
luista sijainneista katutilassa. 

Oheisella sivulla on esitetty viimeistelty katusuunnitelma, joka esitel-
tiin yhdyskuntalautakunnalle 15.12.2015. Nimiö kuvaa kartalla olevien 
merkintöjen selitteet.

4.1 VIIMEISTELTY KATUSUUNNITELMA JA PALAUTTEEN TUOMAT MUUTOKSET
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Toteutukseen valittiin tämän raportin sivuilla 38-39 esitelty Peilikir-
kas-luonnos. Teos oli luonnoksista teknisesti haasteellisin, mutta sitä 
pidettiin ohjausryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa kuitenkin to-
teutuskelpoisena, ja teknisiä haasteita ratkaistavissaolevina. Teos oli 
lisäksi ollut yleisön suosikki, keräten eniten kannatusta kaikissa kana-
vissa, joissa eri luonnokset olivat esillä.

Taideteos piirrettiin osaksi katusuunnitelmaa (kts edellinen sivu, sekä 
alapuolinen tarkennuskuva). Teoksen kustannusarvion pitävyys vah-
vistettiin vielä metallialan sekä julkisen tilan kalustuksen asiantuntijoi-
den kanssa, ja sen todettiin lisäävän kadun toteutuskustannuksia ko-
konaisuudessaan noin 5%. 

4.2 VALMIS TEOSSUUNNITELMA KATUSUUNNITELMAN OSANA
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Ylan päätös:

Hyv.
Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o
Piirt.
Suunn.
Tark.

piir.n:o

Tark.
Muutos

Ramboll Finland Oy
PL 718
Pakkahuoneenaukio 2
33101 Tampere
puh. 020 755 611

KATUSUUNNITELMA

3.12.2015

Otto Suoniemi

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:200

TeHa

Kai Lappalainen
1/16678/1

SUUNNITELMAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24 JA N2000

XII-ko. (KYTTÄLÄ b)

VÄLI: HATANPÄÄN VALTATIE-ALEKSANTERINKATU

Peilikirkas-teoksen visualisointia.

Luonnos Peilikirkas-teoksen muodosta sivulta katsoen.

Ote palautteen pohjalta muokatusta, valmiista katujärjestelypiirustuksesta, jossa taideteokset on merkitty pinkillä ääriviivalla.
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4.3 MITÄ SITTEN TAPAHTUI

Kaupungin yleisten alueiden suunnittelu päätti esittää katusuunitel-
man toteutuksesta päättävälle yhdyskuntalautakunnalle, että Peilikir-
kas-taideteos toteutetaan osana kadun uuudelleenrakentamista kesäl-
lä 2016. 

Tampereen keskustan katukuvaa. Kuva: Ramboll

Tulokset yhdyskuntalautakunnan päätöksestä eivät ehtineet osaksi 
tätä raporttia, mutta hankkeen jatkovaiheita on mahdollista seurata 
taiteilijan nettisivuilla osoitteessa www.citiesareours.com.

Seuraavilla sivuilla on esitetty yhteenveto hankkeesta saaduista ko-
kemuksista, sekä vinkkejä yhteistyöhön eri osapuolten näkökulmasta. 

http://www.citiesareours.com
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TAITEILIJA KATUSUUNNITTELUTIIMISSÄ
- TYÖKALUJA JATKOON5
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Hankkeesta saatiin hyviä kokemuksesta taiteilijan käyttämisestä osana 
yleisten alueiden suunnittelutiimiä. Taiteilijan käyttö hankkeen alussa 
oletetulla tavalla osoittautui mahdolliseksi, joskin se edellyttää ainakin 
alkuvaiheen hankkeissa vielä tyypillistä suunnitteluhanketta tiiviinpää 
ajatustenvaihtoa, jotta olennaisten tietojen välittyminen hankkeen ai-
kana varmistuu. Eri näkökulmiin kohdistuvan suunnittelun aikataulujen 
yhteensovittaminen, sekä taiteilijan roolin muodostuminen suhteessa 
muuhun tiimiin tulivat testatuksi hankkeessa keskeisimpinä toiminnal-
lisina kysymyksinä, ja niiden pohjalle on seuraavissa hankkeissa hyvä 
rakentaa - vinkkejä yhteistyöhön eri näkökulmista on koottu seuraa-
vaan kappaleeseen.

Vaikka tässä hankkeessa suurinta osaa luonnoksista voi luonnehtia 
teoksiksi, voi tuloksena tämänkaltaisessa mallissa olla myös se, että 
taiteilijan panos näkyy muunlaisena vaikutuksen, kuin teoksena. Mikäli 
yhteistyötahojen kesken on etukäteen sovittu siitä, ettei hankkeen lop-
putuloksena välttämättä synny taideteokseksi erottuvaa objektia, on 
tällainen yhteistyö yksi mielenkiintoinen mahdollisuus. Käytännössä 
näin voisi tapahtua esimerkiksi silloin, kun suunnittelutiimin yhteistyö-
tahoksi palkataan taiteilija ideoimaan integroidun taiteen ratkaisuja. 
Tiimin työstäessä ideoitaan voi lopputuloksena olla tilanne, jossa tai-
teilijan panos on niin hyvin integroitunut, ettei teosta erota tuloksesta. 
Taiteilijan panos on tällöin voinut olla esimerkiksi uudenlaisen teknisen 
tai materiaalisen vaihtoehdon tuominen keskusteluun ja toteutukseen. 
Tila voi olla sen vuoksi kiinnostavampi ja kauniimpi, kuin ilman taitei-
lijan panosta. Silti lopputuloksena ei ole teos. Ei liene kenenkään kan-
nalta mielekästä estää suunnittelua siten, että teosten syntymistä jol-
lain lailla varottaisiin. Kuitenkin yhteistyön tavoitteen voi jättää myös 
osittain avoimeksi. Tällöin tiimin ja taiteilijan vuoropuhelu määrittää, 
kuinka taiteilijan panos näkyy lopputuloksessa.

Taiteilijalla ja tiimillä tulee ennen työhön ryhtymistä olla kummallakin 
käsitys siitä, mitä lisäarvoa toinen tuo tiimiin. Taiteilijan tulee ymmärtää 
perusteet tiimin jäsenten rooleista, ja muiden suunnittelijoiden tulee 
ymmärtää, mitä nykytaiteilijan ammatti suurin piirtein pitää sisällään. 
Kun ymmärretään, miksi toisen läsnäolo on tärkeää, on mahdollista 
kunnioittaa toisen ammattitaitoa, ja kuunnella hänen ehdotuksiaan ja 
tarpeitaan. Tällainen toistaiseksi suhteellisen poikkeuksellinen tiimityö 
edellyttää tiimiläisiltä myös avointa asennetta, kiinnostusta uusia nä-

kökulmia kohtaan. Avointa asennetta voi kukin omalta osaltaan myös 
tuoda tiimiin, ja suhtautua kärsivällisesti siihen, kun asiat joskus mene-
vätkin toisella lailla kun on odottanut.

Esimerkiksi aikataulullisesti katusuunnitteluprosessin ei voi ajatella 
muuttuvan tai sopeutuvan juurikaan taiteilijan läsnäoloon. Eri alojen 
yhteistyönä syntyvä katu koostuu monesta muuttujasta, ja taide aset-
tuu osaksi tätä muuttujien joukkoa. Taiteilijan on esimerkiksi varau-
duttava siihen, että aiottu aikataulu voi venyä jopa vuosia. Toisaalta 
prosessi voi olla nopeakin, jos siinä ei ilmene mitään yllättävää. Myös 
monet lakisääteiset asiat kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyen tu-
lee ymmärtää ja hyväksyä osana tällaisen toiminnan reunaehtoja.

Lähtökohtaisesti taiteilija työskentelee saavuttaakseen alussa yhdessä 
sovitut tavoitteet. Tavoite voi olla esimerkiksi taiteellinen interventio, 
jolla ahtaaksi koettu katutila saadaan tuntumaan avarammalta. Tai ma-
teriaaliratkaisu, jolla epäjatkuvaksi koettu tilasarja saadaan liittymään 
toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Nämä voisivat olla esimerkkejä on-
gelmista, joihin taiteilijalla voisi olla suunnittelutiimin jäsenenä uutta 
annettavaa. 

Vaikka taiteilija ideoisi ratkaisujaan osittain yksin, on yhteistyön läh-
tökohtana tiimityö, jolloin ideoista keskustellaan jatkuvasti yhdessä, 
ja niitä myös muokataan yhdessä. Taiteilijalla on kullekin idealle mah-
dollisesti omat reunaehtonsa, joita ilman idea ei ole mahdollinen to-
teuttaa. Kompromisseihinkin tulee kuitenkin olla valmis, jos esimerkiksi 
kadun kunnossapito sitä vaatii.

Vaikka toimeksianto on sopimuksessa määritelty ja sitä kautta taiteili-
jan on vastattava tuohon tarpeeseen ja tehtävä sovitut työt, ei mikään 
estä ehdottamasta tilaajalle sovitun ulkopuolisia lisätöitä. Tilaajalle voi 
siis aina ehdottaa, mikäli keksii jotain uutta, joka hanketta voisi pa-
rantaa, mutta josta ei toistaiseksi ole sovittu. Tilaaja voi päättää joko 
lähteä lisäideaan mukaan, maksaen siitä, tai sitten ei. Integroidun tai-
teen tiimityö on tilaustyötä, eli matkan varrella on pystyttävä vakuut-
tamaan myös tilaaja omista ideoistaan. Toki oman työn perustelu on 
taiteilijoille tuttua jo taidekentän sisäisistä hakemus- ym. prosesseista, 
eli sinällään tämä ei tuo työhön uutta - ainoastaan näkökulma on uusi.

5.2. NEUVOJA TIIMITYÖHÖN 
ERI OSAPUOLILLE

5.1 YLEISIÄ HUOMIOITA

Työn osana on koottu vinkkejä eri osapuolille onnistuneen yhteistyön 
toteutukseen. Tässä kappaleessa nämä kokemukset on esitetty luette-
lomaisina ohjeina kullekin hankkeessa mukanaolevalle taholle. 

Listaukset pohjaavat hankkeessa saatuihin kokemuksiin, eivätkä pyri 
olemaan kattavia selitteitä kunkin roolista. Niiden kautta on kuiten-
kin toivon mukaan mahdollista päästä kiinni siihen, millaisia taitoja, ja 
mahdollisesti muusta ammatista poikkeavaa toimimisen tapaa tiimityö 
taiteilijan ja muiden suunnittelijoiden välillä edellyttää.

Seuraavassa kappaleessa on listattu lähteitä, joista eri tahojen on mah-
dollista saada lisätietoja yhteistyön muodoista, ja viedä tämän tyyppi-
siä toimintamalleja käytäntöön omalla alallaan ja edustamissaan orga-
nisaatioissa. 

5.2.1. TAITEILIJA
Seuraavassa listataan vinkkejä ja hankkeessa esiin nousseita, pohtimi-
sen arvoisia näkökulmia taiteilijalle, joka on kiinnostunut julkisen tai-
teen tiimityömallista.

1) OPETTELE PERUSTEET MUIDEN TYÖSTÄ
Ennen hankkeen alkua hanki perustiedot julkisen tilan suunnittelu 
reunaehdoista. Tämä onnistuu esimerkiksi Ulla-Kirsti Junttilan kirjas-
ta Kaupunkiympäristön suunnittelu, tai muista alan oppaista. Kun si-
nulla on peruskuva siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat julkisen tilan 
suunnitteluun, olet yhteistyöhön paremmin valmistautunut, kuin jos 
käsityksesi alasta perustuu hatariin mielikuviin jostain, jota insinöörit 
tekevät.

2) ALOITA ALUSTAVA IDEOINTI HETI KUN 
MAHDOLLISTA
Aloita ideointi heti kun olet saanut päätöksen hankkeen alkamisesta. 
Mieti, millaisia teoksia voisit kuvitella tilaan erilaisissa skenaarioissa, 
riippumatta siitä, missä kadun muut elementit ovat. Miten voisit suun-
nitella istuimen? Entä mitä voisi kiinnittyä maahan? Millaisia mahdolli-
suuksia olisi valaistuksessa? Millainen on kadun rooli kaupunkitilassa? 
Ketä siellä liikkuu? Millaisia yrityksiä siellä toimii ja asuuko alueella ih-



TAIDEKONSULTOINNIN PILOTTIHANKE - TAMPERE - OTAVALANKATU / 2015 53 / 60

misiä? Mihin muihin tiloihin alue kytkeytyy? Mikä tilassa sinua inspiroi? 
Mikä herättää negatiivista huomiota? Mieti valmiiksi kaikki lähtökoh-
dat, jotta sinulla on alustavia reunaehtoja pohdittuna, kun katusuunnit-
teluvaihe varsinaisesti käynnistyy ja tapaat muut suunnittelijat.

3) MUISTA TASA-ARVO AMMATTITAIDOSSA
Pidä kiinni omasta asiantuntijuudestasi ja kerro työstäsi ja ideoistasi 
selkokielellä muille suunnittelijoille. Älä kuitenkaan sorru ajattelemaan 
omaa rooliasi jonkinlaisena pelastajana, joka kertoo muille, kuinka asiat 
tulee tehdä. Tältä pohjalta ei ole mahdollista rakentaa toimivaa han-
ketta, sillä julkisen tilan suunnittelutyö on tiimityötä. Jokaisella suun-
nittelijalla on oma asiantuntijuutensa, ja hänellä saattaa olla aiheesta 
kymmenien vuosien kokemus. Kuuntele ja opi heiltä suunnittelun pe-
riaatteista ja pidä omalta osaltasi yllä arvostavaa keskustelukulttuuria.

4) HYVÄKSY KOMPROMISSIT
Kunkin koulutus ja ammatillinen rooli tuo kokonaisuuteen oman nä-
kökulmansa, josta työtä lähestytään - maisemasuunnittelijan ja ka-
tusuunnittelijankin tavoitteet kadulle ovat jo nekin toisinaan hieman 
ristiriitaiset. Tämä on normaalia. Työn luonteeseen kuuluu, että jokai-
sella suunnittelijalla on oma ideaalinsa, jota kohti hän pyrkii. Suunnit-
telutyössä tuo ideaali sovitetaan kompromissien kautta muiden ide-
aaleihin siten, että lopputuloksen kokonaisuus on laadukas ja kaikkien 
kannalta hyväksyttävä. Mikäli hankkeeseen on palkattu taiteilija, on 
taide nähty hankkeessa tärkeäksi, ja sitä halutaan alueelle. Siitä huo-
limatta sadeveden on päästävä tavalla tai toisella viemäriin, ja se on 
tärkeämpää kuin teoksesi. Realiteettien huomioiminen ei tarkoita, et-
tei mitään voi tehdä. Moni asia on mahdollista, mutta vain yhdessä 
tutkittujen ratkaisujen ja ajoittaisten kompromissien avulla. Mieti, mikä 
ideassasi on olennaista, ja keskustele tiimin kanssa siitä, voiko sen to-
teuttaa siten, että se ei estä muiden suunnittelijoiden vähimmäisvaati-
musten täyttymistä. Mikäli ratkaisua ei löydy, jatka suunnittelua toisen 
idean kautta. 

5) OPETTELE KERTOMAAN IDEOISTASI 
Galleriakenttä toimii huolella hiotuilla ja viimeistellyillä hakemuksilla, 
mutta suunnittelualalla pääset kertomaan työstäsi kasvotusten toiselle 
ammattilaiselle jo idea-asteella. Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden 
ideoiden kehittämiseen yhdessä, mutta edellyttää sinulta valmiutta 

kertoa ideoistasi ja siitä, mikä sinulle on niissä olennaista. Voit aut-
taa asiaa laatimalla töistäsi jonkinlaisia visualisointeja - oli kyse sitten 
pahvista rakennetusta pienoismallista, tai tietokoneella tehdystä kuva-
sovitteesta. Näiden kautta keskusteluun on helpompi päästä kiinni, ja 
muut tiimin jäsenet pystyvät kertomaan, mikäli huomaavat luonnoksis-
sasi esteitä tai mahdollisuuksia toisenlaiseen toteutukseen.  

6) PIDÄ HANKKEESTA SAAMASI VIESTIT 
OMANA TIETONASI
Suunnittelutyön prosessi on tietyiltä osin luottamuksellista, ja suun-
nittelutiimin pitää kokea, että olet osa sisäistä tiimiä, jolle voi välittää 
kaikki tarvittavat tiedot muilta tahoilta hankkeen aikana. Kysy aina, en-
nen kuin julkaiset mitään materiaalia esimerkiksi omilla nettisivuillasi.

7) JOS MAHDOLLISTA, OPETTELE CAD:IN 
PERUSTEET
Suunnittelukenttä toimii tietokoneella toteutettujen piirustusten va-
rassa ja näiden ohjelmistojen ymmärtämisestä on sinulle hyötyä. Voit 
ladata Autocadista ilmaisen tutustumisversion, ja tarvittaessa ostaa 
sen itsellesi joko muutaman kympin kuukausimaksulla, tai noin 800 
euron kertamaksulla. Ohjelmistoa myy Suomessa esimerkiksi AN-Cad-
solutions, jolta saa tarvittaessa lisätietoja erilaisista vaihtoehdoista. 

Vaihtoehtoisesti tee jo hankkeen alussa suunnittelutiimille selväksi, 
että sinulla ei ole käytössäsi CAD-ohjelmistoja, ja toivot siksi, että tar-
vittavat piirustukset välitetään sinulle pdf-muodossa siten, että piirus-
tuksiin on selvästi merkitty niiden skaala. Ymmärrä, että tämä erottaa 
sinut muista suunnittelijoista. 

8) OPETTELE YRITTÄJYYDEN PERUSTEET
Hanki Y-tunnus ja kirjanpitäjä. Yrityksen aloituskustannukset ovat noin 
200 euroa, ja vuosittaiset kirjanpidon kustannukset pienessä yrityk-
sessä noin 200 euroa. Aloittamisessa auttaa Uusyrityskeskus. Monella 
joskus työttömänä olleella taiteilijalla on tiedossa,  että tällä hetkellä 
Suomessa työttömyyskorvauksen saaminen vaikeutuu, mikäli sinul-
la on yritys, riippumatta yrityksen tuloista. Mieti, voisitko tehdä tai-
teellisen työn rinnalla muuta, esimerkiksi osa-aikaista työtä siten, että 
yrityksen ylläpito mahdollistuu. Vaihtoehtoisesti liity yhteisöön, jonka 
kautta voit laskuttaa työstäsi. Et käytännössä voi toimia suunnitte-

lualalla, ellet voi lähettää työstäsi laskua tilaajalle.

Harjoittele budjetointia. Jos olet aiemmin tehnyt taiteilijan töitä tunte-
ja laskematta, aloita käyttämiesi tuntien tarkkailu. Laske kuinka paljon 
käytät aikaa teosten ideointiin, luonnosteluun tai piirustusten laatimi-
seen. Pakettihinnan sijaan määrittele työllesi tuntihinta, valmistumisen 
jälkeisestä kokemuksesta riippuen esimerkiksi 60-100 euroa tunnilta. 
Laske, millainen kokonaisuus muodostuu esimerkiksi, jos ideoit 6 teos-
ta, joista luonnostelet tarkemmiksi piirustuksiksi kaksi, sekä laadit yh-
destä valittavasta teoksesta tarkat toteutuspiirustukset sekä sen liit-
teeksi arvion toteutuksen kustannuksista. Mikäli rakennat tai muuten 
toteutat teoksen itse, harjoittele laskemaan toteutukseen kuluvan työn 
arvo. 

Voi olla, että yrittäjyytesi alkuaikoina joudut tekemään töitä ajoittain 
myös omaan piikkiin - tämä on tyypillistä aloitteleville yrittäjille kaikilla 
aloilla. Lähde kuitenkin siitä, että työlläsi on laskettavissa oleva tunti-
hinta ja ota tavoitteeksi, että ainakin muutaman hankkeen jälkeen pys-
tyt arvioimaan työosuudellesi realistisen arvion siihen käytettävästä 
ajasta ja sen hinnasta. Asiantuntijuuden tason ja kokemuksen mukaan 
määrittyvä tuntihinta ja realistinen kyky arvioida oman työn eri osuuk-
siin kuluvaa aikaa on malli, jolle suunnittelualan yritykset pohjaavat 
työnsä hinnoittelun. Heidän on helpompi ymmärtää toimintaasi, jos 
pystyt sovittamaan sen ainakin osittain tähän muottiin.

9)  OLE LUOTTAMUKSEN ARVOINEN
Kumoa omalta osaltasi taiteilijoita koskevia ennakkoluuloja tekemällä 
sovitut asiat sovitussa aikataulussa. Jos ongelmia ilmenee, viesti niistä 
ajoissa, selkeästi ja kohteliaasti, ja esitä ratkaisuja. Pyri olemaan hyvä 
yhteistyökumppani, jonka kanssa työ sujuu.

Jos mieluummin työskentelet yksin ja määrittelet itse omat aikataulusi 
ja työehtosi, ei suunnittelualalle sijoittuva yhteistyö ole sinua varten. 
Tämäkin on hyvä tunnistaa ja valita oma paikka alalta omiin vahvuuk-
siin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuen.
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5.2.1. SUUNNITTELUTIIMI
Seuraavassa listataan vinkkejä ja hankkeessa esiin nousseita, pohtimi-
sen arvoisia näkökulmia julkisen tilan suunnittelun ammattilaiselle tai 
projektipäällikölle, joka on kiinnostunut mahdollisuudesta työskennel-
lä tiimissä, jossa on läsnä myös taiteilija.

1) TUNNISTA TAITEEN JA TAITEILIJAN ARVO 
HANKKEELLE
Taiteilijan läsnäolo hankkeessa ei ole mahdollista, mikäli tiimi ja etenkin 
sen vetäjä eivät näe taiteilijan osaamista arvokkaana lisänä hankkeelle. 
Tämä ei tarkoita, että taiteilija on guru tai kuningas, joka päättää kai-
kesta. Taiteilijaa ei ole tarpeen nostaa jalustalle, mutta hänen tuoman-
sa arvo suunnitteluun tulee ymmärtää ja tunnistaa, jotta yhteistyö voi 
sujua, ja hänen näkemyksensä voidaan ottaa muiden asiantuntijoiden 
näkemysten tavoin huomioon osana kokonaisuutta. On yrityksen teh-
tävä tiedottaa projektipäällikköä taiteilijan roolista, ja puolestaan hä-
nen tehtävänsä tarvittaessa kertoa siitä muille tiimin jäsenille.

2) OPETTELE TAITEILIJAN TYÖN PERUSASIAT
Nykytaiteen kenttä on monelle sen ulkopuoliselle täysin vieras. Mitä 
taiteilija oikeasti tekee päivät pitkät? Mitä hänen varsinainen osaami-
sensa on ja mihin se perustuu? Yhteistyö on helpompaa, kun tiimin 
muilla jäsenillä on peruskäsitys taiteilijan osaamisesta. Voit tutustua 
kyseisen taiteilijan nettisivuihin saadaksesi käsityksen hänen taiteel-
lisesta tyylistään, mutta yleisempikin tieto taidekentästä on varmasti 
hyödyksi. Perustietoja saat esimerkiksi oppaasta Infra-Taide-Infra, jon-
ka voi ladata pdf-muodossa täältä.

3) JAA LÄHTÖKOHDAT
Tapaa taiteilija hankkeen aluksi. Keskustelkaa hankkeen reunaehdoista 
sekä aikataulusta. Käykää läpi taiteilijan lähtötietotarpeet sekä aineis-
tojen tiedostomuodot. Käykää läpi olennaiset välivaiheet, ja tilaajan 
toiveet niiden vaihekohtaisille dead-lineille. Onko kokouksia jo sovittu? 
Käykää läpi olennaiset päivämäärät. Kerro taiteilijalle, mitä muuta tie-
dät alueesta tai hankkeesta, kuin mitä on papereista luettavissa. Kyt-
keytyykö tähän muita hankkeita, jotka voivat vaikuttaa työn sisältöön, 
ratkaisuihin, tai aikatauluihin? Mikä sinusta hankkeessa on olennaista? 

4) JAA OMA NÄKÖKULMASI
Vaikka taiteilijalla tulisi olla perustiedot ympäristön suunnittelusta, 
ovat tapauskohtaiset reunaehdot todennäköisesti uusia. Kerro taitei-
lijalle, mitä sinä näet sen reunaehdoiksi, esimerkiksi:

• näetkö välttämättömänä jonkin osa-alueen tai ratkaisun toteu-
tumisen tietyllä tavalla tai tietyssä sijainnissa?
• näetkö ongelmallisena jonkin tietyn suunnittelun osa-alueen?
• millaisia ongelmia tai reunaehtoja tilassa sinusta on suhteessa 
liikkumiseen ja tilan jäsentelyyn - kuinka taiteen tulisi huomioida 
nämä reunaehdot? 

Taiteilijan työ on sitä tuottavampaa, mitä enemmän hän tietää sen ra-
joitteista tai tavoitteista muista, kuin omasta näkökulmastaan.

Mikäli jonkin koskien suunnittelun lopputulosta (alueen istutuksia, ka-
lustusta, niiden sijoittelua, kiveyksiä, rakenteiden muutoksia tai pur-
kua) on jo suunnittelun alussa mielestäsi selvää, kerro se taiteilijalle. 
Kaikki tämä on hänelle arvokasta lähtötietomateriaalia. 

5) VIESTI MATKAN VARRELLA
Välitä myös projektin kuluessa taiteilijalle kaikki viestit hankkeeseen 
liittyen. Taiteilija ei voi tehdä työtään, mikäli hänellä ei ole tietoa siihen 
vaikuttavista päätöksistä. Taiteilijan työhön vaikuttaa kaikki, mikä vai-
kuttaa alueen ilmeeseen värityksestä muotoiluun ylläpitoon. Koska voi 
olla vaikea aluksi hahmottaa, mikä kaikki vaikuttaa taiteilijan työhön, 
on selkeintä, että yksinkertaisesti kaikki aluetta koskevat viestit rutii-
ninomaisesti välitetään myös taiteilijalle. 

6) KYSY JOS ET YMMÄRRÄ
Koska taiteilijan työ on monelle vierasta, eikä siihen ole välttämättä 
mahdollista perehtyä laajan hanketta edeltävän taustatyön kautta, on 
olemassa yksi helppo tapa oppia lisää: kysyminen. Kysele taiteilijalta 
vapaasti työn sisällöstä ja taiteilijan ideoista. Kysy mistä hänen työnsä 
koostuu ja missä hän on opiskellut. (Ole valmis kertomaan itsestäsi 
samat asiat) Kysy millaisia ajatuksia kyseinen tila hänessä herättää, ja 
mitä haasteita tai mahdollisuuksia hän siinä näkee. Kysy millaisia teok-
sia hän on tehnyt aiemmin, ja mikä niissä on ollut olennaista. Ole ute-
lias, ja kohtelias, ja kunnioita taiteilijan osaamista - hän on itsesi tavoin 
oman alansa ammattilainen. 

Sekä taiteilijalle että muulle tiimille: Yhteistyön 
onnistumisen elementit voi kiteyttää kolmeen sa-
naan: ”Kunnioita, Kerro, Kysy”

1) Yhteistyö perustuu molemminpuoliselle kun-
nioitukselle - arvosta toisen osaamista. 
2) Jos sinulla on hanketta koskevaa tietoa - jaa se 
myös muiden käyttöön.
3) Jos et ymmärrä jotain osaa toisen kertomasta, 
pyydä häntä selittämään.

Yhteistyö tapahtuu ihmisten välillä. Helpotkin asiat saadaan solmuun 
kun yhdistetään ennakkoluulot viestinnän puutteeseen. Sitä vastoin 
arvostavalla asenteella, asiallisella ja huolellisella työllä, ja avoimella 
keskustelulla suurin osa ongelmista ei ainoastaan ratkea, vaan jää syn-
tymättä. Kun verrataan taiteilijan suunnittelemaa ratkaisua johonkin 
muuhun julkiseen tilaan toteutuvaan rakenteeseen ja sen hintaan, huo-
mataan, ettei yleensä ole kyse huomattavasta kustannuserästä. Hinta 
ei siis ole este yhteistyölle, jos siihen on molemmin puolin kiinnostusta. 

Taiteellisen osaamisen tuomisessa osaksi julkisen tilan suunnittelua on 
suurimmaksi osaksi kyse juuri siitä, että sekä taiteilijat että julkisen ti-
lan suunnittelijat rohkaistuvat näkemään oman roolinsa ja yhteistyön 
mahdollisuudet uudessa valossa. Mitään uutta ei ole koskaan syntynyt 
ilman uutta ajattelua.

http://www.citiesareours.com/s/Kovari_infra-taide-infra-sanakirja_netti.pdf
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5.2.2. SUUNNITTELUKONSULTTI

Seuraavassa listataan alustavia ohjeita tarpeellisiksi askeliksi suunnit-
telualan konsulttiyritykselle, joka haluaa ottaa käyttöön tässä hank-
keessa sovelletun, integroidun taiteen tiimityömallin.

1) MÄÄRITELKÄÄ, MITÄ EDELLYTÄTTE KANSSANNE 
YHTEISTYÖHÖN RYHTYVÄLTÄ TAITEILIJALTA. 

Laatikaa edellytyksistä lista, jonka voitte välittää tarvittaessa taiteili-
joille. Lähtökohtaisina edellytyksinä kannattaa pitää esimerkiksi seu-
raavat kolme määrettä. 

a) ammattilaisuus
Ei ole kenenkään etu, että muutoin ammattilaisista koostuvaan tiimiin 
tuodaan joku, jolla ei ole riittävää osaamista alaltaan toimiakseen sen 
asiantuntijana. Luontevia ja usein käytettyjä takeita ammattilaisuudes-
ta on esimerkiksi jonkin ammattimaisen, jäsenensä hakemusten perus-
teella valitsevan taidealan liiton jäsenyys. Suomen ammattitaiteilijoi-
den liitot ovat: 

•     Suomen Kuvanveistäjäliitto
•     Suomen Taidegraafikot
•     Taidemaalariliitto
•     Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
•     Valokuvataiteilijoiden liitto
•     Muu RY (kokeelliset alat kuten media-, video-, valo- ja äänitaide)

Nämä valtakunnalliset liitot valitsevat jäsenensä hakemusten joukosta, 
edellyttäen alan koulutusta ja / tai riittäviä referenssejä kukin omalla 
taiteenalallaan toimimisesta. Paikallisten taitelijoiden muodostamaa 
järjestöä ei voida pitää riittävänä ammattilaisuuden osoituksena, sil-
lä näiden kriteerit jäsenilleen vaihtelevat. Vetoaminen yllä mainittujen 
liittojen jäsenyyteen on helppo, joskaan ei ainut tapa vakuuttua tai-
teilijan ammattilaisuudesta. Apuna valinnassa voi käyttää myös eril-
listä taidekonsulttia, tai taideasiantuntijaa - listauksia julkisen taiteen 

konsultointia tekevistä yrityksistä löytyy esimerkiksi Ympäristötaiteen 
säätiön sivuilta www.yts.fi. Ammattilaisuus on kuitenkin tärkein ja en-
simmäinen edellytys hyvälle taiteilijayhteistyölle. Kuten jalkapallossa, 
ei lajia täysin tuntemattoman ole välttämättä helppo eritellä, mikä te-
kee yksittäisestä pelaajasta taitavan tai ammattilaisen. Kuka tahansa 
pystyy sen sijaan erottamaan laadun valioliigaottelun, ja ja paikallispe-
lin tasossa. Vastaavalla tavalla saatetaan tarvita taidealan liiton tai tai-
dekonsultin apua taiteilijan valintaan, luottaen siihen, että laatu näkyy 
kyllä lopputuloksessa.

b) yrittäjyys
Taidealalla y-tunnus ei ole täysin välttämätön. Tuloiltaan epävarmassa 
kentässä osa valitsee tietoisesti olla hankkimatta sitä, sillä y-tunnus 
estää esimerkiksi työttömyyskorvauksen saamisen, mikäli taiteilijalla ei 
jonain vuonna ole palkkatyötä, apurahaa tai teosmyyntiä. Taiteilijan on 
siis mahdollista olla ammattilainen ilman y-tunnusta. Suunnittelualalla 
yhteistyön tekeminen on kuitenkin mahdotonta muuten kuin yritysten 
kesken, joten tämä on luontevaa esittää edellytyksenä yhteistyöstä 
kiinnostuneelle taiteilijalle - ja hyvä mainita vaatimuksissa.

c) kiinnostus tiimityöhön
Julkisen tilan suunnittelu on tiimityötä, jossa kaikki osapuolet joutuvat 
tekemään kompromisseja. Tämän on oltava selvää myös taiteilijalle, 
mikäli hänen edellytetään osallistuvan suunnittelutyöhön sen sijaan, 
että hän suunnittelisi erillisen teoksen tuotavaksi tilaan. Muita luon-
tevia edellytyksiä ovat normaalit yhteistyötahoilta edellytetyt piirteet 
kuten kyky pitää kiinni sovituista aikatauluista, sekä vuorovaikutustai-
dot. 

2) KOULUTTAKAA JULKISEN TILAN SUUNNITTE-
LUSTA VASTAAVAT PROJEKTIPÄÄLLIKÖT TAITEILI-
JAN ROOLISTA
Muista suunnittelijoista ei tarvitse tulla taiteen asiantuntijoita - taitei-
lija on tiimissä sitä varten.  Kuitenkin, samalla lailla, kun kaikilla suun-
nittelijoilla on oltava peruskäsitys hulevesisuunnittelun merkityksestä 
ja kytköksistä muiden asiantuntijoiden työhön, on kaikilla oltava pe-
ruskäsitys taiteen ja taiteilijan roolista sekä sen vaikutuksista viereisiin 

suunnittelijoihin. Nämä perustiedot voivat tiivistäen sisältää ainakin 
seuraavat tiedot:
a) Taiteilija on koulutettu alansa asiantuntija, joka on tiimissä tuo-
massa asiakkaalle lisäarvoa muiden tavoin. 
b) Hänen osaamisensa liittyy tilojen, muotojen ja rakenteiden il-
meeseen liittyviin merkityksiin, ja siihen, miten näitä merkityksiä väli-
tetään kokijalle taiteellisten ratkaisujen avulla. 
c) Pystyäkseen tekemään työnsä, taiteilija tarvitsee lähtötietona 
kaiken saatavissa olevan tiedon tilan tulevista ratkaisuista ja niiden hä-
nelle asettamista reunaehdoista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi seu-
raavat tiedot ja piirustukset

• tilaajan toiveet muutoksille alueen istutuksissa, kalustuksessa 
ja rakenteissa
• suunnittelutiimin tasaukseen, istutuksiin, kalustukseen tai mui-
hin ratkaisuihin liittyvät, muiden suunnittelijoiden oletukset ja 
ennakko-odotukset ko. hankkeessa
• johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sijainnit nyt ja 
tulevassa tilanteessa
• alueen pohjapiirustus sekä siihen liittyvät viitekuvat taiteili-
jasta riippuen joko dwg tai sovittuun skaalaan tallennetussa 
pdf-muodossa

d) Integroitu taide voi toteutua esimerkiksi: 
• kadun, muurin tai muun rakenteen pintaan toteutuvana kuviona 
• kalustetta tai rakennetta korvaavana, uniikkina muotona 
• valaistukseen integroituna erityisvalaistuksena

Näiden perustietojen avulla muun tiimin on mahdollista suhtautua 
taiteilijan työhön realistisin odotuksin. Näin yhteistyö sujuu parem-
min, kuin tilanteessa, jossa taiteilijan rooli on muulle tiimille epäselvä, 
tai perustuu toisinaan hyvinkin kirjaviin ennakkokäsityksiin taiteilijan 
työstä. Myös taiteilijalle on hyvä viestiä häneltä toivotusta roolista jo 
hankkeen alussa, ja sopia siitä kirjallisesti mahdollisimman selvästi.

Integroidun taiteen tiimityön soveltamisen voi hyvin aloittaa pienellä-
kin projektilla, ja muutamilla sopivilla hankkeilla, ja laajentaa käytäntöä 
myöhemmin niiden kautta omaan projektitoimintaan sopivaan suun-
taan.

http://www.yts.fi
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3) TAITEILIJA TIIMIIN KUN TILAN ILMETTÄ 
ALETAAN LUONNOSTELLA
Taiteilija suunnittelee muotoja ja ilmettä. Näin ollen hänen on oltava 
mukana, kun alueen tulevasta ilmeestä päättävä suunnitteluvaihe - 
katu-, aukio-, tai puistosuunnittelu, tai niiden tarkkuustasoa vastaava 
yleissuunnittelu alkaa. Tässä hankkeessa laadittu yhteistyön malli sopii 
nimenomaan tämänkaltaisiin hankkeisiin, joissa ympäristön ilmettä ei 
vain karkealla tasolla jäsennellä, vaan todella keskustellaan yksityis-
kohtaisesti toteutuvan tilan ilmeestä.

Kaavoitusvaiheen, tai muun karkean tason suunnitteluvaiheen puitteis-
sa taiteilijan läsnäolo ei ole välttämätöntä. Tällöin on luontevampaa 
tutkia taiteen mahdollisuuksia laajemmin osana suunniteltavaa aluetta, 
jolloin ei tarvitse vielä palkata yksittäisiä taiteilijoita, vaan taiteen kent-
tää laajemmin tunteva taideasiantuntija tai taidekonsultti. Siinä missä 
yksittäinen taiteilija saattaa tuntea hyvin vain oman erityisalansa - esi-
merkiksi kuvanveiston - on taidekonsultin roolina tuntea taidekenttää, 
sen toimijoita ja taiteen eri muotoja laajemmin. Näin hänen on mahdol-
lista määritellä, osana alueen kokonaisuutta, mihin sen osiin taidetta 
olisi luontevaa kytkeä, ja mikä missäkin kohdassa olisi taiteelle sopiva 
muoto ja kaupunkikuvallinen rooli suhteessa alueelle suunniteltavaan 
kokonaisuuteen. Sopivista taideasiantuntijoista yhteystietoineen on 
vinkkejä esimerkiksi Ympäristötaiteen säätiön sivuilla www.yts.fi.

5.2.3. TILAAJA
Seuraavassa listataan tilaajan kuten kuntaorganisaation näkökulmasta 
olennaisia askelia, mikäli tässä hankkeessa testattu integroidun tai-
teen tiimityömalli - tai muu julkisen taiteen edistämisen tapa - halu-
taan ottaa kunnassa käyttöön.

1) TIEDOSTA
Tutustu erilaisiin julkisen taiteen toteuttamisen ja hankkimisen mal-
leihin. Taidetta on mahdollista kytkeä osaksi suunnittelua eri tavoin 
eri vaiheessa hanketta. Näitä mahdollisuuksia on kuvattu esimerkik-
si tämän raportin sivuilla 6,7, ja 9, sekä lukuisissa erillisissä oppaissa, 
joista on luettelo tämän aukeaman oikealla sivulla. Tässä hankkeessa 
testattu, ja tämän raportin sivuilla kuvattu malli, jossa taiteilija toimii 
suunnittelutiimin sisällä, on yksi lukuisista tavoista soveltaa taiteilijan 
osaamista osana julkisen tilan suunnittelua.

2) KONSULTOI
Suomessa on julkisesti tuetun kehitystyön myötä yhä enemmän tietoa 
julkisen taiteen mahdollisuuksista. Sen myötä maassa on myös alati 
kasvava joukko julkisen taiteen prosessien asiantuntijoita, jotka kerto-
vat sinulle mielellään taiteen mahdollisuuksista ajankohtaisissa hank-
keissasi. Pyydä joku heistä luennoimaan aiheesta. Listauksia julkisen 
taiteen konsultointia tekevistä yrityksistä löytyy esimerkiksi Ympäris-
tötaiteen säätiön sivuilta www.yts.fi.

3)  TIEDOTA
Taidetta on monenlaista, ja erilaiset teostyypit ja taiteen roolit sopi-
vat erilaisiin hankkeisiin. Tutustu taiteen erilaisiin mahdollisuuksiin, ja 
välitä tietoa oman organisaatiosi sisällä. Iso osa tietolähteistä on mak-
suttomia, ja niitä on helppo linkittää tai muuten välittää eteenpäin. Jos 
mahdollista, kustanna toimistollesi lyhyt seminaari aiheesta. 

4) PILOTOI PIENELLÄ
Esitä taidetta, esimerkiksi integroidun taiteen pilottimallia testattavak-
si jossakin hankkeistanne. Hanke voi olla pienikin, jolloin uusi aihe voi 
olla helpompi viedä läpi ja kustannukset ovat pienempiä. Pieni onnis-

tunut hanke voi kuitenkin toimia kotikenttä-esimerkkinä, jonka kaut-
ta mallin käyttöä on mahdollista laajentaa. Onnistunut taidehanke ei 
edellytä kohteekseen näyttävää ja suurta kaupunkiaukiota, vaan pieni 
puisto keskustan reunalla voi toimia yhtä hyvin, ja paremminkin testi-
kenttänä, kun alueeseen ei kohdistu niin monenlaisia odotuksia. 

5) OLE LÄSNÄ
Ennen esimerkkihankkeen toteutusta hanki perustiedot julkisen tai-
teen toteutuksesta esimerkiksi edellä kuvatuista lähteistä. Kun hanke 
käynnistyy, käytä tarvittaessa aiheeseen perehtynyttä konsulttia, joka 
tarjoaa myös tilaajapuolelle mahdollisuuden oppia matkan varrella. 
Pysyttele mukana taidehankkeen kulussa, ja vaadi tietoja kunkin vai-
heen olennaisista kysymyksistä. Pidä puolestaan konsultti ajan tasalla 
hankkeelle asetetuista toiveista esimerkiksi aikataulun suhteen. Uuden 
toimintamallin omaksuminen vaatii läsnäoloa. Varaa aikaa kokouksiin 
ja edellytä myös suunnittelijoita olemaan paikalla. Esimerkkihanke 
suunnittelijatapaamisineen tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tutustua 
taidehankkeiden olennaisiin kysymyksiin konkretian kautta.

6)  LÖYDÄ RAHOITUSMALLIT 
Julkisen taiteen rahoittamiseen on useita eri keinoja. Uusilla alueilla on 
osoittautunut hyväksi keinoksi tontinluovutusehtoihin sidottavat, ker-
rosneliökohtaiset maksut rakennuttajilta isomman alueellisen taide-
budjetin koostamiseksi. Hankekohtaisissa, infraan sitoutuvissa teoksis-
sa voidaan taiteelle ohjata rahaa toteuttamalla muita alueen ratkaisuja 
- kuten valaistusta tai kalustusta, joissa näyttävät ratkaisut voivat olla 
hyvinkin kalliita - vaatimattomammilla keinoilla. Näin alueen laadulliset 
panokset voidaan sijoittaa taiteelliseen laatuun. 

7) MAHDOLLISTA
Uudet mallit tarvitsevat aina pioneereja. Kaupunkiorganisaatioilla on 
mahdollisuus tuoda kentälle myös uusia toimintamalleja. Vaikka tai-
detta tekee taiteilija ja suunnitelmien laatimisesta saattaa vastata kon-
sultti, on tilaajan rooli silti tietyllä lailla aina keskeisin. Kaupungit ja 
niiden sisäiset asiantuntijat ovat julkisen taiteen mesenaatteja, joilla on 
suuri rooli julkisen taiteen mahdollistamisessa. Heidän avullaan kenttä 
myös kehittyy suuntaan, joka toimii myös tilaajan näkökulmasta. Vaadi 
sinulle sopivia ratkaisuja ja käytä valtaa taiteen mahdollistamiseen. 

http://www.yts.fi
http://www.yts.fi
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Julkinen taide, sen eri muodot ja toteutustavat ovat viime vuosina saa-
neet paljon huomiota ja aiheesta on löydettävissä paljon ajantasais-
ta tietoa. Mikäli kiinnostuit aiheesta, on alla lueteltu muutamia hyviä 
lähteitä, joista voi helposti hankkia lisätietoja. Suurin osa lähteistä on 
täysin ilmaisia, ja ladattavissa tai selattavissa netissä.

Puolueeton julkisen taiteen edistämiseen tähtäävä säätiö, jonka netti-
sivuilla on paljon tietoa julkisesta taiteesta ja tilaamisen tavoista, sekä 
taiteilijapankki, josta voi etsiä hankkeeseensa sopivaa taiteilijaa.
www.yts.fi

PROSENTTIPERIAATE-SIVUSTO
Eri alojen yhteistyönä toteutettu sivusto, jolla on 
niinikään paljon tietoa julkisesta taiteesta ja tilaa-
misen tavoista.
www.prosenttiperiaate.fi

5.3 LISÄTIETOJA

JULKINEN TAIDE - OPAS TILAAJALLE  
Tilaajan näkökulmasta toteutettu opas, josta 
löytyy ohjeet julkisen taiteen hankintaan eri 
tilanteissa, kuten: julkisen taiteen konsultoin-
nin kilpailutus, tai taiteilijan kanssa toimiminen 
suoraan.
(pdf ladattavissa täällä)

JULKINEN TAIDE - OPAS TAITEILIJALLE
Edellistä vastaava, mutta taiteilijan näkökul-
masta toteutettu opas julkisen taiteen maail-
massa toimimiseen.
(pdf ladattavissa täällä)

TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA - 
OPAS TILAAJALLE 
Runsaasti kuvitettu kirja, jossa etenkin tilaajan 
näkökulmasta perustietoa monenlaisista julki-
sen taiteen muodoista, sekä tilaamisessa huo-
mioon otettavista asioista.
(kirjaa myy mm. Rakennustieto-kirjakauppa)

TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA RT-KORTTI 
(RT 01-11147)
Lyhyt perustietopaketti julkisen taiteen hankki-
miseen sekä alan termistöön.
RT-kortin voi ostaa netistä osoitteesta
www.rakennustietokauppa.fi

HANKKEEN TEKIJÄT

Tämä hanke on toteutunut Ympäristötaiteen säätiön ja 
Tampereen kaupungin yhteistyönä. Katusuunnitelmat 
on toteuttanut konsulttityönä Ramboll Finland oy, jossa 
taideteoksista sekä hankkeen koordinoinnista on vas-
tannut kuvataiteilija AMK, arkkitehti Maija Kovari. 

Tampereen Kaupunki  / www.tampere.fi

Ympäristötaiteen Säätiö / www.ymparistotaide.fi

Ramboll Finland oy / www.ramboll.fi

Maija Kovari / www.citiesareours.com
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TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA

Tässä ohjeessa käsitellään taidehankkeiden toteuttamista osana rakennushanketta. 
Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä 
rakentamisprosesseihin hanke suunnittelusta työn luovutukseen. Ohjeessa kuvataan 
osapuolien rooleja ja tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja 
toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa 
mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. 

1 JOHDANTO

Nykytaiteen tuominen rakennettuun ympäristöön on kansain-
välisesti vahva suuntaus, joka näkyy erityisesti julkisissa raken-
nuksissa sekä kaupunkien kävelykaduilla, aukioilla ja puistoissa. 
Taide täydentää ja kommentoi rakennettua ympäristöä yllättä-
vällä ja omaleimaisella tavalla sekä luo kohteeseen elämyksel-
lisyyttä ja uusia merkityksiä. Monet esimerkit osoittavat, että 
taide yhdistettynä hyvään suunnitteluun tunnistetaan kilpai-
lueduksi ja vetovoimatekijäksi. Taiteen keinoin voidaan myös 
parantaa ympäristöjä esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä. 

Aloite taiteen yhdistämisestä rakennushankkeeseen voi 
tulla tilaajilta, suunnittelijoilta, viranomaisilta, käyttäjiltä tai 
taiteilijoilta. Taide yksittäisinä teoksina tai laajempana ohjel-
mana voidaan toteuttaa osana asuinalueita, liikenneympäris-
töjä, julkisia ulko- ja sisätiloja, toimitiloja ja asuinrakennuksia. 
Taide hankkeen liittäminen rakentamisprosessiin mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa luo parhaan lähtökohdan taiteen ja 
suunnittelun yhteen sovittamiselle korkeatasoiseksi kokonai-
suudeksi. Taidehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on 
hyvä käyttää apuna taideasiantuntijaa. 
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