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Thesis discusses the effect of art in public places into residential area atmosphere and eventually to residents’ and other users’ experience of the area. Research questions are: how
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the production part of the thesis are derived from the findings of both theory and practices covered. The design part of the thesis consist of spatial elements, by the use of which the
residents can modify a public space and through that the area atmosphere. The design is presented both in drawings and in writing. Basic starting points for the design is enabling the
final products to be realized without specialist skills or tools and allowing space for the end users’ own creativity and art.
The conclusions of the thesis are as follows: good public environments include spaces that have the ability to become meanigful and important to as varied a group of users as possible.
Places like this hold a great value for residents’ spontaneous self-regulation of wellbeing. They encourage one to use them creatively as the setting of everyday life and a place to meet
others and act as concrete points of reference in identity building thus helping to raise one’s self-respect. The uses of these space should not be strictly pre-set but rather versatile and
open, which enables the users to create their ways of acting in the space and using it according to their needs. The designer should emphatise with the future users. Diverse knowledge
of the site and its users, sensititivity and openness to different outcomes are important in the design process. The concept of atmosphere is helpful in understanding the complexity of
ways the built environment affects us.
Answers to research questions in short are: when used right art in public spaces supports the process of forming good and meaningful public spaces and so shapes the area atmosphere
and positive user experience of the whole area. This is also reflected in the market prices and marketability of apartments. Spatial designers’ expertize can be utilized in the field of public
art especially as an enabler, for example in the role of an art coordinator, because they hold skills needed in the coordinting work: ability to read and produce drawings, knowledge of
materials and art and design history and experiece in controling diverse projects. Arts coordinator acts as a project facilitator between builders, officials and builders. The spatial design
plan included in the thesis is an example of design based in the principles of new public art and atmosphere generating.
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LUKU 1
6

Esipuhe

Henkilökohtaisesti olen jo kauan ollut vakuuttunut siitä, että tilat, joissa ihminen elämänsä viettää vaikuttavat hänen henkiseen
ja fyysiseen hyvinvointiinsa perustavanlaatuisesti. Tilojen suunnittelun merkitys sivuutetaan kuitenkin helposti, tai kiinnostusta niihin pidetään pinnallisena ja turhana. Opinnäytetyössäni halusin syventyä tilakokemuksen rakentumisen mekanismeihin syvemmin saadakseni konkreettisia todisteita intuitiivisesti syntyneelle vakaumukselleni elinympäristöjemme merkityksellisyydestä ja vahvistaakseni sen kautta ammatti-identiteettäni ja -ylpeyttäni. Tarkastelukulmaksi löytyi jo työn alkuvaiheessa atmosfäärin konsepti.
Tilasuunnittelun yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta pidän merkittävänä osallistumista valintoihin, jotka koskevat julkisen tilan käyttöä. Siihen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi julkisen tilan kaupallistuminen ja sen käyttöoikeuden osittainen siirtyminen kansalaiselta kuluttajalle. Arkipäiväisen ympäristömme visuaaliset viestit ja oikeus niiden välittämiseen pohjautuvat suurimmilta osin talouden logiikkaan, eivät niinkään tekijöihin jotka perustellusti ja rakentavasti voisivat
edesauttaa ihmisten hyvinvointia jokapäiväisen elämän paikoissa. Arkkitehtonisten elementtien ohella julkisten tilojen taide on
tekijä, jonka avulla voimme tuoda elinympäristöihimme kauneutta ja merkityksellisyyttä tasapuolisesti kaikille käyttäjille. Näiden syiden vuoksi olen tilakokemuksen tarkastelun viitekehyksessä tarkentanut lopputyöni aiheen julkiseen tilaan ja tarkemmin taiteen rooliin julkisissa tiloissa; tilasuunnittelun osa-alueeseen, jota oikein hyödyntämällä on mahdollista parantaa julkisen tilan käyttökokemusta tasa-arvoisesti, mahdollisimman homogeenista käyttäjäjoukkoa palvellen.
Julkisen tilan taide, samoin kuin keskustelu atmosfääristä ovat kumpikin tahoillaan hyvin ajankohtaisia diskursseja. Opinnäytetyössäni haluan yhdistää nämä keskustelut ja miettiä, miten ne voivat tukea toisiaan. Opinnäytetyö on teoriapainotteinen, sillä koin tärkeäksi paneutua ammatillisesti tärkeään tietouteen vastapainoksi tavanomaisille, nopean intuitiivisesti eteneville suunnitteluprosesseille.

LUKU 2

Johdanto

2.1. TUTKIMUKSEN AIHEPIIRI
Taiteen maisterin opinnäytetyöni käsittelee julkisen tilan taiteen vaikutusta asuinalueiden atmosfääriin ja sitä kautta asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien aluekokemukseen. Mitä vaikutusta taiteella voi olla toteutusalueellaan, kun kysymystä lähestytään atmosfäärin käsitteen kautta? Myös taidekoordinoinnin teema nousee työssäni merkittäväksi.
Taiteen sijoittamien julkisiin ja puolijulkisiin asumisen tiloihin on ollut viime aikoina uudessa nosteessa Suomessa. Edellisen hallituksen aloitteesta niin kutsutun prosenttiperiaatteen hyödyntämistä Suomessa systemaattisemmin lähdettiin edistämään valtakunnallisesti arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen alojen etujärjestöjen toimesta. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa ainoa taidetta käsittelevä kirjaus koskee juuri julkisen taiteen ja prosenttiperiaatteen edistämistä; painotus on taiteen
saavutettavuudessa ja sen hyvinvointivaikutusten hyödyntämisessä. Myös kuntatasolla ja yksityisten rakennuttajien tahoilta
on viime vuosina syntynyt erilaisia toimintamalleja taiteen tuomiseksi tärkeämmäksi osaksi (uudis)rakentamista ja aluesuunnittelua. Kaikilla näillä toimijoilla on omat motiivinsa, mutta kaikki tunnistavat taiteen käytön lisäämisessä erilaisia hyötyjä.

2.2. TUTKIMUSKYSYMYKSET
Tutkimuskysymykseni ovat: miten julkisen tilan taide toimii asuinalueen tunnelman eli atmosfäärin muokkaajana ja miten tilasuunnittelijan ammattitaitoa voisi parhaiten hyödyntää tällä kentällä?
Lähestyn kysymyksiä eri näkökulmista. Voiko julkisen tilan taide myötävaikuttaa asukkaille tärkeiden paikkojen muodostumiseen ja sen kautta parantaa asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien aluekokemusta? Voiko se luoda tai vahvistaa alueen omaleimaista identiteettiä ja parantaa tilan käyttäjien elämänlaatua? Tulen lähestymään ongelmaa paikan ja arkkitehtuurin kokemista pohtivan tutkimuksen avulla: miksi viihdymme tietyissä paikoissa ja kiinnymme niihin? Mihin kiinnittää huomiota, jos tilan
suunnittelijana haluaa muovata juuri tunnelmaa ja kokemusta, ei vain fyysisiä objekteja? Millaiset toimintatavat ja -mallit edistävät laadukkaiden julkisten tilojen ja niiden taidekokonaisuuksien synnyttämistä? Opinnäytteen taiteellisen produktion osuudessa pyrin luomaan yhden synteesin löytämistäni vastauksista tilasuunnittelijan keinoin: millainen on oma ehdotukseni tietyn
paikan käyttökokemusta ja atmosfääriä parantavaksi, asukkaiden omaa luovaa toimintaa edistäväksi tilalliseksi kokonaisuudeksi?
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Aluksi esittelen aiempaa tutkimusta siitä, mitä tilan ja paikan kokeminen on, miten kokemus yleensä muodostuu ja millä mekanismeilla tila tai paikka vaikuttavat kokijaansa. Erittelen, mikä on tilan suunnittelun ja arkkitehtuurin merkitys tämän kokemuksen muokkaajana. Onko olemassa työskentelymalleja, jotka auttavat juuri tämän näkökulman huomioimisessa suunnitteluprosessissa? Teoreettinen pohjani tukeutuu vahvasti fenomenologisiin tulkintamalleihin, jotka ovat nousseet 1900-luvun jälkipuolella vahvaksi suuntaukseksi paikan kokemisen selittämisessä muun muassa filosofian, estetiikan ja arkkitehtuurin teorian
aloilla. Fenomenologisissa tulkinnoissa keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi ympäristön havaitsemisen ja kokemisen moniaistisuus, havaitsijan ja ympäristön suhteen vastavuoroisuus ja ihmisen identiteetin ja paikan välisen suhteen merkityksellisyys.
Seuraavassa osiossa paneudun julkisen taiteen kentän ajankohtaisiin kehityskulkuihin. Tarkastelu keskittyy pääasiassa Suomeen. Selvennän käytössä olevaa terminologiaa ja käyttämiäni käsitteitä. Tarkastelen vallitsevia käytäntöjä julkisen tilan taiteen
hankkimisessa ja suunnittelussa ja esittelen olemassa olevaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä. Julkisen tilan taiteesta ja taiteilijuudesta on viime vuosikymmeninä noussut esiin niin sanotun uuden julkisen taiteen näkemyksiä, joiden mukaan julkisessa tilassa taiteella ja taiteilijalla tulee olla erilainen lähestymistapa ja toimintamalli kuin perinteisessä taiteen teossa. Tutustutan lukijan näihin
argumentteihin. Tässä yhteydessä käsittelen myös taidekoordinoinnin toimintamallia. Lisäksi esittelen esimerkkejä suomalaisista
asuinalueista, joissa taiteelle on annettu näkyvä rooli - joko todella tai osana imagontuottamista. Pyrin hahmottamaan yhteiskunnallisten toimijoiden ohella myös kaupallisten agenttien intressejä taiteen käytölle (asuinalue)rakentamisessa tai -uudistuksissa.
Hahmoteltuani teoreettista taustaa ja julkisen tilan taiteen käytäntöjä teen yhteenvedon siitä, miten taidetta julkisissa tiloissa voitaisiin mielestäni käyttää alueen atmosfäärin muokkaajina ja keinona käyttäjien positiivisten aluekokemusten vahvistamiseen. Tätä tietoa sovellan opinnäytetyön seuraavassa osuudessa, joka on tilankäyttösuunnitelma vantaalaisessa Myyrmäen
lähiössä sijaitsevan epäpaikan muuttamiseksi asukkaiden omaan taiteelliseen aktiivisuuteen rohkaisevaksi kohtaamispaikaksi,
joka parantaa alueen atmosfääriä ja alueen käyttäjien arkea.
Kokonaisuus painottaa tilallisia ja toiminnallisia aspekteja ja sijoittuu tilasuunnittelun ja -taiteen risteykseen. Ehdotuksen
sijoittaminen lähiökontekstiin perustuun haluun kehittää paikkaa, joka on puitteiltaan muuten vailla vahvaa visuaalista identiteettiä ja erityisiä tekijöitä, jotka tekisivät siitä kutsuvan tai oleskeluun innostavan. Asuinalue on välttämätön ja jokapäiväinen
osa asukkaidensa kokemusta, joten siellä jos missä ympäristön vaikutuksella on merkitystä. Suunnitelma jää opinnäytetyön puitteissa vain ehdotuksen asteelle opinnäytteen tekemiseen liittyvien ajallisten rajoitusten tähden, mutta sitä voidaan hyödyntää
suunnittelukohteen tulevassa kehittämistyössä.
Viimeisessä osiossa, johtopäätöksissä vastaan alussa asettamiini tutkimuskysymyksiin julkisen tilan taiteen vaikutuksesta
asuinalueiden atmosfääriin ja tilasuunnittelijalle hyödyllisistä rooleista julkisen tilan taiteen käytön edistämisessä. Peilaan myös
oman tilasuunnitelmani suunnitteluprosessia ja sen suhdetta keräämääni taustatietoon.
Opinnäytetyössä käytetään juoksevalla numeroinnilla kulkevaa alaviitejärjestelmää lähteiden merkintään. Kun lähteeseen
viitataan tekstissä ensimmäistä kertaa, se on merkitty täydellisine tietoineen, joilla se löytyy työn lopussa olevasta
lähdeluetteloinnista. Jos lähteeseen viitataan tämän jälkeen uudestaan, on alaviitteen merkinnät lyhennetty muotoon tekijä,
julkaisuvuosi ja sivunumerot. Elektronisten viitteiden kohdalla lähteen luku-tai latauspäivämäärä löytyy lähdeluettelosta kyseisen
lähteen tiedoista.

LUKU 3

Katsaus aiempaan tutkimukseen

3.1. PAIKAN KOKEMINEN
3.1.1. Tila ja paikka
Tutkimuskysymyksiini vastaamisessa olennaista on hyvän julkisen tilan ominaisuuksien määrittely. Tämä tila muodostuu paikoista; paikoista, joissa ihmiset viihtyvät, jotka he kokevat omikseen, jotka he ottavat osaksi identiteettiään. Ensimmäinen tehtäväni on määritellä tarkemmin, mitä termeillä “paikka” ja “tila” opinnäytetyöni kontekstissa varsinaisesti tarkoitan.
Keskustelu paikan olemuksesta nousi uudelleen filosofiseen keskusteluun 1900-luvun alussa oltuaan pitkään katveessa. Ympäristöestetiikan tutkija Anne-Mari Forssin mukaan tämän voi lukea nimenomaan filosofian fenomenologisen suuntauksen ansioksi.1 Atmosfäärin käsitteestä paljon kirjoittaneen filosofi Gernot Böhmen mukaan länsimaisessa filosofiseessa perinteessä tila on aiemmin
perinteisesti nähty matemaattis-geometrisessa valossa: etäisyyksinä, täytettävinä volyymeina, rajaavien rakenteiden väliin jäävinä lokaationa2. Muita merkityksiä tilalla ei nähty ihmisyydelle olevan; se oli ennemminkin vain kehoa ympäröivä, kooltaan vaihteleva kuori. Böhme kirjoittaa, että huolimatta 1800-1900 -luvun vaihteessa taidehistorian ja psykologian piirissä syntyneestä kiinnostuksesta
kehollisuuden merkityksen huomioimiseen arkkitehtuurissa, geometrinen tila pysyi pitkään arkkitehtuurin pääasiallisena fokuksena
ja arkkitehdin työnä säilyi “työstää suuria veistoksia, joiden sisään ihmiset voivat astua3”.
Fenomenologiasta ammentavien arkkitehtuurin teorioiden kannalta erityisen merkittävää oli se, että filosofi Martin Heidegger, yksi suuntauksen oppi-isistä, katsoi ihmisen olemassaolon maailmassa toteutuvan nimenomaan maailmassa asumisena.4
Tässä mielessä fyysisen ympäristön merkitys ihmisen ihmisyydelle sai tunnustetun roolin, koska ympäristö, jossa keho ja mieli
asuvat ja toimivat nousivat erottamattomaksi osaksi ihmisen eksistenssiä.
Mikä sitten on tilan ja paikan ero? Forss kirjoittaa paikan fenomenologisesta tulkinnasta: “Fenomenologisesta näkökulmasta
paikka näyttäytyy kompleksisena, monimuotoisena ja prosessuaalisena, ja sen kokemisessa korostuu koko ihmisruumis pelkän visuaalisen havaitsemisen sijaan. ---paikka on elävä kokonaisuus eikä pelkkä tapahtumien kulissi. Paikka ei ole redusoitavissa yhteenkään omi1 Forss, Anne-Mari 2007, 11. Paikan estetiikka. Eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa. Helsinki: Yliopistopaino.
2 Böhme, Gernot 2013, 25. Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space. Journal for Architecture OASE 91.
3 Sama, 21-25.
4 Forss 2007,11.
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naisuuksistaan, ja silti paikka on aina enemmän kuin osiensa summa.” Paikalla on tämän tulkinnan mukaan siis sekä aistein havaittavia että tulkinnallisia ominaisuuksia.5
Taiteilija Heli Mäkinen on tarkastellut paikan tajua taidekasvatuksen alan tutkielmassaan. Hän kirjoittaa: ”Paikka liittyy elämismaailmaamme konkreettisena ja merkityksellisenä. Paikat syntyvät kokemuksemme kautta antaessamme tilassa, ympäristössä tai maisemassa olevalle kohteelle merkityksen ja arvon pysähtyessämme siihen. Tila mielletään elämismaailman näkökulmasta paikkaa abstraktimmaksi. Koettuna ja elettynä tila muuttuu kokemuksessamme paikaksi.6“ Hän tukeutuu määrittelyssään humanistisen maantieteen
pioneeri Yi-Fu Tuanin tutkimukseen. Amerikkalainen ympäristöesteetikko Arnold Berleant poistaa omassa tulkinnassaan ihmisen
ja paikan väliltä kaikki rajat. Hänen mukaansa ympäristö ei ole meitä ulkopuolella ympäröivät olosuhteet, vaan paikan ja ihmisen jatkumo on saumaton7. Maantieteilijä Päivi Kymäläinen taas liittää paikan käsitteeseen ajatuksen konkreettisuudesta pysyvyydestä, pysähtymisestä ja [paikkaan] kuuluvuudesta, samalla kun tilan on nähty edustavan liikettä, muutosta ja abstraktiutta.8
Suomalainen estetiikan tutkija Arto Haapala erottelee tilan ja paikan myöskin kokijan, ihmisen kautta: paikka muovautuu
kulttuurisesti ja tarvitsee olemassa ollakseen kokijan; ihmisen, joka havaitsee ja ymmärtää sen. Paikkojemme kautta luomme
ympäristöömme siteitä ja teemme sen sillä tavoin tutuksi itsellemme. Teemme ympäristöstä omamme ja muodostamme paikoille merkityksellisiä suhteita jotka palvelevat omia tarkoitusperiämme ja kiinnostuksiamme. Heideggerin termiä maailmassaoleminen hyödyntäen Haapala tulkitsee, että olemme maailmassa luomalla tuttuutta ympärillemme, ja näin rakentuu paikka.
Tuttuus ja jokapäiväisyys ovat hänen mielestään paikan ydintä.9
Professori Juhani Pallasmaa kirjoittaa: “Paikan elämys kääntää kokemuksen itseemme – se onkin pohjimmiltaan minän kokemista.” ja jatkaa: ”Tässä tulee esille ympäristön merkitys persoonallisuudelle ja psyykelle. Jäsentynyt, merkitystäyteinen, ruumiin mittojen ja
mielen muistojen kanssa resonoiva ympäristö välittää suhdettamme maailmaan, mutta samalla se vahvistaa minäkuvaamme. --- rakentamamme maailma saa meidät ymmärtämään ja muistamaan, keitä me itse olemme.10”.
Näiden määritelmien perusteella paikka, verrattuna tilaan, vaikuttaisi siis määritelmällisesti syntyvän vasta siinä elämisen kautta, siihen kiinnittyvien merkitysten tuloksena. Tila taas on paikkaa abstraktimpi käsite, vähemmän henkilökohtainen ja objektiivisemmin koettavissa oleva. Paikka edustaa kokijalleen jonkinasteista pysyvyyttä, tila taas liikettä ja muutosta. Huomioitava on,
että vaikka paikka henkilökohtaisempi ja tutumpi kuin tila, voi paikka olla myös “huono” riippuen siihen kiinnittyneistä merkityksistä. Hyvän julkisen tilan tulisi tähän peilaten siis sisältää “hyviä” paikkoja, jotka ovat mahdollisimman monelle käyttäjälleen
tärkeitä ja merkittäviä. Hyvä paikka rohkaisee käyttämään itseään elämän osana ja on jopa väline eheän minuuden ylläpitämiselle.
5 Sama, 78.
6 Mäkinen, Heli 2011, 8. Paikan taju. Ympäristön, taiteen ja taidekasvatuksen risteyksessä. 2011. Taidekasvatusseminaaritutkielma, Aaltoyliopiston taideteollinen korkeakoulu. <https://helimakinen.wordpress.com/2013/04/23/paikan-taju/>.
7 Forss 2007, 55-56.
8 Kymäläinen, Päivi 2006, 203-204. Paikan ajattelun haasteita. Teoksessa Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Toim. Knuuttila, Seppo; Laaksonen,
Pekka & Piela, Ulla. Helsinki: SKS.
9 Haapala, Arto 2005, 40-42. On the Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness, and the Meaning of Place. Teoksessa The Aesthetics of
Everyday Life. Toim. Light, Andrew & Smith, Jonathan M. New York: Columbia University Press.
10 Pallasmaa, Juhani 1993, 107. Maailmassaolon taide: kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteista. Julkaisija Kuvataideakatemia. Helsinki:
Painatuskeskus.

3.1.2. Atmosfääri
Tilan atmosfääriset ominaisuudet ovat yksi viime vuosien tärkeimmistä teemoista keskustelussa arkkitehtuurista ja julkisesta tilasta. Samoin atmosfääri on esillä myös käytännön suunnittelutyössä. Esimerkiksi vuoden 2009 Pritzker-palkittu arkkitehti Peter Zumthor korostaa atmosfäärin merkitystä työskentelyfilosofiassaan.11 Mutta mikä tai mitä atmosfääri oikeastaan tässä
yhteydessä on?
Olen päätynyt kääntämään lähdeaineistossani usein esiintyvän termin “atmosphere” atmosfääriksi. Jotkut kääntävät termin
myös ilmapiiriksi tai tunnelmaksi. Mielestäni nämä käännökset sekoittuvat kuitenkin liiaksi totuttuihin yleiskielen merkityksiinsä, ja eivät siten tavoita tutkimuskontektissani tarkoittamaani tarkkaa merkityssisältöä. Seuraavassa määrittelen tuon sisällön.
Juhani Pallasmaan mukaan atmosfääri sulauttaa itseensä [luonnon]ympäristön, arkkitehtuurin, kulttuurin, sosiaalisen ja inhimillisen elementtejä yhdeksi kokemukseksi.12 Tilan tai paikan laatu ei ole Pallasmaankaan mukaan pelkästään visuaalisesti
havaittavissa, kuten usein oletetaan. Ympäristön luonteen määrittäminen on monimutkainen, moniaistinen, lukemattomien
osatekijöiden fuusio. Nämä osatekijät koetaan välittömästi ja yhtaikaisesti atmosfäärinä, ambienssinä, tunteena tai tunnelmana.13 Pallasmaa kertoo ymmärtäneensä neurotieteelliseen tutkimukseen tutustuttuaan, miten ihmisen havainnointi ja ymmärrys etenevät kokonaisuudesta yksityiskohtiin, eivät yksityiskohdista kokonaisuuksiin, ja tämä on hänen mukaansa atmosfäärinkin oleellinen piirre: se on välitön kokemus kokonaisuudesta, jonka yksityiskohdat voi yrittää erotella vasta jälkikäteen.14
Saksalainen filosofi Gernot Böhme on kirjoittanut paljon atmosfäärin käsitteestä. Hän kutsuu atmosfääriä “tietoiseksi fyysiseksi läsnäoloksi tilassa” (alkuperäisessä mindful physical presence in space). Böhmen mukaan atmosfääri on tietoisen fyysisen
läsnäolon tila, johon kokija astuu tai jossa hän huomaa olevansa ja atmosfääri siis jotain, jonka sisässä - jonka osa - tilassa tai paikassa olemme. Tietoisella fyysisellä läsnäololla (alkuperäisessä mindful physical presence) ja tietoisella keholla Böhme tarkoittaa pelkän fyysisen läsnäolon (alkuperäisessä physical presence) ja pelkän kehollisuuden ylittävää läsnäolon muotoa. Tietoisen
fyysisen läsnäolon avulla, herkkyyttämme hyödyntäen, aistimme atmosfäärin. Atmosfääri synnyttää meissä tietoisen fyysinen
läsnäolon tunteita, ja nuo tunteet antavat läsnäolollemme tarkemman sisällön pelkkään fyysisen läsnäolon tilaan verrattuna.
Böhmen mukaan nämä aistimukset, joista hän listaa esimerkkeinä laajuuden tai rajallisuuden, riemun tai alakulon, läheisyyden
tai etäisyyden, avoimuuden tai loukussa olemisen tuntemukset, edeltävät kaikkea fyysistä kokemista.
Böhme painottaa arkkitehdin vastuuta atmosfäärin muokkaajana, sillä vaikka emme aina ole aktiivisesti tietoisia atmosfääristä, se on silti merkittävä, ja vaikuttaa meihin esimerkiksi psykosomaattisesti. Tämän takia tilojen atmosfäärin vaikutus olisi
otettava vakavasti erityisesti jokapäiväisen asumisen, työnteon ja liikkumisen kontekstissa.15 Atmosfäärin vaikuttavuuden vuok11 Borch, Christian 2014, 7-8. Introduction: Why Atmospheres? Teoksessa Architectural Atmospheres. On the Experience and Politics of
Architecture. Ed. Borch, Christian Basel, CHE: Birkhäuser.
12 Havik, Klaske & Tielens, Gus 2013, 49. Atmosphere, Compassion and Embodied Experience. A Conversation abot Experience with Juhani
Pallasmaa. OASE Journal for Architecture 91.
13 Pallasmaa, Juhani 2014a, 230. Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience. Lebenswelt 4.1.
14 Havik & Tielens 2013, 37.
15 Böhme 2013, 25-27.
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si on Böhmen mukaan huomattava, että atmosfäärien luominen on aina myös vallan käyttöä16.
Böhmeä runollisemmin paikan kokemisen mekanismia kuvaa ranskalainen Gaston Bachelard. Bachelardin tuotanto, erityisesti hänen vuonna 1958 julkaisemansa teos Tilan poetiikka (La poétique de l’espace), on inspiroinut muiden muassa arkkitehtuuriteoreetikkoja. Bachelard puhuu poeettisen kuvan käsitteestä, jolla hän voi viitata niin tilaan, runoon kuin taideteokseenkin.
Poeettista kuvaa koettaessa subjektina ja objektina oleminen vaihtelevat Bachelardin mukaan paikkaa, eli koettu ja kokija antavat molemmat jotain itsestään.17 Tämä vertautuu mielestäni edellä esitettyihin tulkintoihin paikan henkilökohtaisesta kokemisesta, paikasta osana olemassoloamme.
Siinä missä Gernot Böhme kuvailee atmosfäärin kokemista tietoisen fyysisen läsnäolon konseptin kautta, puhuu Bachelard
poeettisen kuvan kokemisesta kajahtelun kautta. Kajahtelu on ikään kuin poeettisen kuvan ottamista osaksi itseämme, ja siten
se syventää olemistamme.18 Tilan poetiikan esipuheessa suomentaja Tarja Roinila korostaa kokijan osallisuutta kuviin kajahtelun
kautta: niitä ei tarkastella kriittisesti, vaan ne eletään19. Ja “vasta kajahtelun jälkeen meissä voi herätä vastakaikuja, tunnevaikutuksia tai muistumia menneisyydestä. Ennen kuin kuva liikuttaa pintaa, se on koskettanut syvyyksiä.20” Itse ymmärrän kajahtelun mekaniikan prosessina, jossa aistimus ikään kuin saa meissä soimaan säveliä, jotka sitten kaikuvat ympärillemme muokaten edelleen
atmosfääriä ja uusia aistimuksia. Tässä näen verrannollisuutta Böhmen tietoisen fyysisen läsnäolon aistimuksiin, jotka edeltävät kaikkea fyysistä kokemista ja jotka antavat läsnäolollemme pelkkää fyysistä läsnäoloa tarkemman sisällön. “Kajahtelu” kokemuksena on siis toinen ilmaus atmosfäärin kokemiselle; ainakin, mikäli koettava poeettinen kuva on tila tai paikka. Toisaalla
Bachelard kuvailee poeettisen kuvan tutkimista “ilmiönä, jossa kuva puhkeaa tämänhetkisyydessään ymmärretyn ihmisen tietoisuuteen sydämen, sielun ja olemisen välittömänä ilmentymänä21.” Tämä kuvaus vastaa atmosfäärin kokonaisvaltaisen kokemisen ilmiötä.
Atmosfääri on siis jotain paikkaan kuuluvaa ja kokonaisvaltaista. Se täyttää tilan, mutta ei ole olemassa itsenäisenä entiteettinä ilman kokijaansa. Atmosfääri muotoutuu paikan materiaalisten ominaisuuksien ja yhtälöön tuomiemme immateriaalisten
tekijöiden vuorovaikutuksessa22. “Atmosfääri on subjektin ja objektin yhteisen olemassaolon manifestaatio.23”, muotoilee Böhme.
Huomioinarvoista on, että atmosfäärin osatekijöitä voi tunnistaa ja vaikuttamalla niihin muokata tietoisesti itse atmosfääriä.
Tähän palaan tarkemmin kappaleessa 3.2.

16 Böhme, Gernot 2014b, 46. Urban Atmospheres: Charting for New Directions for Architecture and Urban Planning. Teoksessa Architectural
Atmospheres. On the Experience and Politics of Architecture. Ed. Borch, Christian. Basel, CHE: Birkhäuser.
17 Bachelard, Gaston 2003, 37. Tilan poetiikka. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo.
18 Sama, 42.
19 Roinila, Tarja 2003, 17. Gaston Bachelard, tilan ja poetiikan filosofi. Teoksessa Bachelard, Gaston. Tilan poetiikka. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö
Nemo.
20 Bachelard 2003, 43.
21 Sama, 34.
22 Pallasmaa, Juhani 2014b, 20. Space, Place and Atmosphere: Peripheral Perception in Existential Experience.Teoksessa Architectural Atmospheres.
On the Experience and Politics of Architecture. Ed. Borch, Christian. Basel, CHE: Birkhäuser.
23 Böhme 2014b, 53.

3.1.3. Paikka, minuus ja muisti
Arto Haapalan mielestä asuinpaikka on niin tärkeä osa olemassaoloamme ja sisintä olemustamme, että kun asuinpaikkamme
muuttuu, muuttuu minuutemmekin. Rakennamme alueesta kodin luomalla siihen lukemattomia siteitä ja merkityksellisten paikkojen verkoston. Kun asuinpaikkamme muuttuu, meidän pitää rakentaa uudesta alueesta kotimme uusien verkostojen kautta.
Menneisyytemme paikat ja alueet eivät kuitenkaan vain katoa, vaan pysyvät nekin osana minuuttamme. Paikoista voivat tehdä merkityksellisiä niin ihmiset, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, kuin ei-elolliset objektitkin. Paikkaan muodostamamme emotionaalinen suhde on kiintyminen. Paikka on meille rakas koska se on osa ydinolemustamme. Vaikka emme eläisi
unelmaympäristössämme, olemme aina jollain tasolla kiintyneitä asuinalueeseemme. Koska se on meille tuttu, koska olemme
luoneet suhteita ja verkostoja, juurrumme sinne.24
Myös Bachelard kirjoittaa meille tärkeiden tilojen säilymisestä osana minuuttamme, vaikka emme enää eläisi niissä: “Koska
muistot entisistä asumuksista voidaan elää uudelleen uneksinnassa, menneisyyden asumukset elävät meissä katoamattomina.25” Hän
painottaa myös muistojemme tiivistymistä tiloihin ja ajan kulun hahmottamista niiden jatkumon kautta.26 Samoin Böhme pitää paikan historiallisen syvyyden ulottuvuutta erittäin tärkeänä asukkaiden kodin ja turvallisuuden tunteen syntymiselle27.
Suomalainen estetiikan tutkija Pauline von Bonsdorff huomauttaa, että olemme olemassa aikamme rajallisuuden kautta, ja
rakennetussa ympäristössä havainnoimamme ajan kulumisen aiheuttamat muutokset auttavat meitä muistamaan tuon rajallisuuden. Tutussa ympäristössä kaikki aiemmat kokemukset ja aistittu kertyvät, uusi sisällyttyy vanhaan, ja paikan kokemuksemme on siksi tiiviimpää. Kaikki koettu kerryttää asumisen hiljaista tietoa. von Bonsdorffin mielestä tämä hiljainen tieto on keskeistä myös paikan atmosfäärin syntymisessä.28
Myös Anne-Mari Forss näkee ihmisen identiteetin ja kotipaikan välillä kiinteän suhteen. Muistomme, sekä henkilökohtaiset että kollektiiviset, kiinnittyvät paikkoihin. Arkemme paikat muokkaavat meitä samoin kuin me taas vastavuoroisesti muokkaamme
niitä. Vaikutus ulottuu jopa kehon muistiin ja kehon käyttämisen tapoihin.29 Kotipaikkaa pyritään muokkaamaan osana omaa elämäntyyliä. Erityisen tärkeä on paikan sosiaalinen ulottuvuus, joka toteutuu asuessamme paikkaa yhdessä muiden ihmisten kanssa.
Asuminen ja kodin rakentaminen, ja siis minuuden rakentaminen sen kautta, ei siis tapahdu vain yksityisissä vaan myös julkisissa
tiloissa, eikä vain yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Elämäntyylimme kautta myös muokkaamme asuinpaikkamme atmosfääriä30.
Pallasmaa toteaa samaan tapaan muiden kanssa, että alueet, rakennukset ja objektit voivat toimia yhteisön ja yksilön muistin
laajennuksena. Arkkitehdin työssä tärkeää olisi osaltaan tukea ihmisen maailmassaoloa herättämällä suunnittelemansa avulla

24 Haapala 2005, 45-49.
25 Bachelard 2003, 79.
26 Bachelard 2003, 83-84.
27 Böhme 2014b, 53.
28 von Bonsdorff, Pauline 2005, 82-83. Building the Naturally Unplanned. Teoksessa The Aesthetics of Everyday Life. Toim. Light, Andrew & Smith,
Jonathan M. New York: Columbia University Press.
29 Forss 2007, 83-95.
30 Forss 2007, 96; Böhme 2014b, 55.
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jatkuvuuden, turvallisuuden ja kotipaikan tunteita.31
Suunnittelutyön ohjenuoriksi tiivistettynä tämä tarkoittaa, että suunnittelijan tulee pyrkiä luomaan ihmisten asuinympäristöön paikkoja, joihin he voivat kiinnittyä; paikkoja, joista tulee osa yksityisiä ja yhteisiä muistoja; paikkoja, joista tulee koti.
Mahdollisimman heterogeeniselle käyttäjäkunnalle avoimet ja soveltuvat paikat kasvattavat mahdollisuutta monipuolisten verkostojen syntymiseen ja antavat mahdollisimman monelle tunteen paikkaan kuulumisesta. Eri ikäryhmien kohtaaminen kasvattaa kollektiivista muistia, koska kokemukset ja perinne voidaan välittää seuraaville sukupolville.

3.2. HYVÄN PAIKAN LUOMINEN
Jos haluamme luoda hyviä paikkoja, on hyvä tiedostaa millaisia ovat huonot tai merkityksettömät paikat. Forssin mielestä epäviihtyisät epäpaikat ovat paikkoja, joissa kyky kokea osallisuuden ja sisäpuolisuuden tunnetta on heikko. Niissä ei tapahdu tärkeitä kohtaamisia.32 Von Bonsdorff puhuu kokemuksen latistumisesta. Latteasti koettu ympäristö ei ole välttämättä vieras, mutta meille merkityksetön, kuin tyhjiö.33
Arkkitehtuurin modernismin aikakauden rakennustapavalinnat ovat usein joutuneet syytetyiksi huonojen paikkojen tai paikattomuuden synnyttämisestä. Asuinalueiden koetaan yhdenmukaistuneen, muuttuneen monotonisiksi, sivuuttaneen paikalliset erityisominaisuudet. Toiminnallinen samankaltaisuus on johtanut myös atmosfäärien samankaltaistumiseen. Alueet on
rakennettu kerralla alusta loppuun, joten tilaa myöhemmälle orgaaniselle kasvulle ja historiallisille kerrostumille ei ole. Arkkitehtoninen ja tekninen laatu on usein osoittautunut huonoksi; joskus rakennuksia ei ole edes tarkoitettu kestämään kauan. Lisäksi asukkaat on useimmiten suljettu rakentamis-ja suunnitteluprosessin ulkopuolelle, mikä vähentää motivaatiota huolehtia
paikasta ja kiinnittyä siihen huolehtimisen, paikan vaalimisen kautta. Problematiikkaan liittyy monesti myös autoliikenteen korostuneisuus ja siihen liittyvät mittakaavavalinnat sekä tästä johtuva fyysisten kohtaamisten väheneminen.34 Anne-Mari Forss
muistuttaa, että Suomessa uusia asuinalueita rakennettaessa on usein aloitettu purkamalla ensin kaikki paikassa jo olemassa
ollut, minkä seurauksena menetetään jo olemassa olleet sosiaaliset verkostot, miljöö ja ajallinen kerrostuneisuus.35 Tämä on
myös oma subjektiivinen havaintoni uusien alueiden tai pelkkien yksittäisten rakennusten rakennusprosessista; tuntuu kuin
alue siloiteltaisiin maan tasalle, kaikki vanha poistaen. Esimerkiksi tonteilla oleva kasvillisuus usein tuhotaan aluksi, ja luonnonympäristö “luodaan uudelleen” maisemoinnilla rakentamisen lopuksi.
Todellinen paikassa asuminen edellyttää yhdysvaltalaisen ympäristöesteetikon Edward S. Caseyn mukaan halukkuutta pitää
huolta asuinpaikasta. Tämä halukkuus osoittaa meidän todella välittävän siitä, sillä huolehdimme vain meille tärkeistä paikois-

31 Pallasmaa 1993, 107-114.
32 Forss 2007, 132-133.
33 von Bonsdorff 2005, 80.
34 Forss 2007, 134-146; Böhme 2013, 21; von Bonsdorff 2005, 79-83.
35 Forss 2007, 191.

ta.36 Jos siis elämme ympäristössä, josta emme halua huolehtia koska emme tunne sitä omaksemme; jossa ei ole erityisiä paikkoja joihin ja joissa muodostaa merkityksellisiä suhteita; joka ei tunnu arvostavan meitä yksilöllisinä kokijoina koska se ei eroa
mitenkään muista alueista – mitä se tekee itseymmärryksellemme ja minuudellemme, jonka tärkeä osa asuinpaikka joka tapauksessa on? Selkeästi kokemuksellisuuden ja atmosfäärinen huomioiminen on nostettava tärkeäksi osaksi asuinalueen suunnittelua. Pelkkä fyysisen käyttöfunktion täyttäminen ei tee alueista kotipaikkoja. Mitä tekijöitä siis ottaa huomioon, kun haluaa lähteä luomaan merkityksellisiä paikkoja asuinalueen käyttäjille?
Böhmen mukaan atmosfääristen tekijöiden ymmärtäminen avaa täysin uusia vaikuttamisen tasoja arkkitehtuurin luovalle potentiaalille. Hänen mielestään yksilön kokemuksen näkökulmaan ja tietoisen fyysisen läsnäolon tilojen luomiseen tulisi kohdistaa enemmän huomiota. Kehollisuutta ei kuitenkaan saa unohtaa, vaan “totuus” löytyy aistimisen ja toiminnan, kehon ja tietoisen kehon välimaastosta.37 Arkkitehtuurin laadun mittariksi pitäisi Böhmen mielestä ottaa se, miltä ihmisestä
tuntuu rakennuksessa tai asuinalueella; ei se, miltä siellä näyttää. Arkkitehdin tehtävänä on suunnitteluvaiheessa ennakoida, millaista elettävää tilaa hän on luomassa: mitä tulevat asukkaat ja vierailijat tulevat tuntemaan siellä.38 Pyrittäessä tietynlaisen atmosfäärin luomiseen tilassa tulee suunnittelijan käytännössä kiinnittää huomioita atmosfäärin luojiin (alkuperäisessä generators of atmosphere): objekteihin ja kehoon, mutta myös aineettomiin tekijöihin kuten valoon ja ääneen. Böhme
jaottelee atmosfäärin luojat kolmeen kategoriaan. Atmosfäärin luojina Böhme pitää kehottaa kiinnittämään huomiota geometrisiin rakenteisiin ja fyysisiin rytmityksiin, jotka aistitaan ehdotuksina tilan mahdollistamista liikkumistavoista ja esimerkiksi tuntemuksina tilan rajoista tai laajuudesta. Nämä Böhmen liikkumisvihjeiksi kutsumat atmosfäärin luojat ovat perinteisimmin arkkitehdin tai tilasuunnittelijan työn sisällöksi miellettyjä tekijöitä. Kuitenkin yhtä tärkeitä ovat myös tilan
synesteettiset ominaisuudet sekä sen sosiaaliset ominaisuudet, jotka syntyvät konventioista ja assosioiduista kulttuurisista
merkityksistä , joita esimerkiksi materiaalit tai muodot kantavat. Böhmen mukaan sosiaalisten ominaisuuksien huomioiminen on erityisesti sisätiloissa kuulunutkin sisustuksen suunnittelijan työnkuvaan, kun halutunlainen kulttuurinen viesti on
välitetty sisustuksen kautta.39
Pallasmaa kritisoi sitä, että arkkitehtoninen suunnittelu on keskittynyt “muotopeliin” syrjäyttäen tilan kokemisen ja kokemuksellisuuden aspektin.40 Pallasmaan mukaan länsimaissa vallitsee perinne, jonka mukaan ajattelu ei ole suoraan yhteydessä aistikokokemuksiin. Tällöin myöskään aistikokemuksia synnyttäviä tekijöitä (tässä tapauksessa tilan kokeminen esimerkiksi
näkö-, tunto-, tai kuuloaistien välityksellä) ja niiden luomista ei arvosteta41. Atmosfäärien luominen yksittäisten ekspressiivisten muotojen sijaan on hänenkin mielestään varteenotettava kehityskulku. Jos ymmärrämme paremmin atmosfäärejä, ymmär-

36 Forss 2007, 59-61.
37 Böhme 2013, 31.
38 Böhme, Gernot 2014a, 11-13. Atmospheres: New Perspectives for Architecture and Design. Teoksessa A Tapio Wirkkala – Rut Bryk Design
Reader. Espoo: Tapio Wirkkala – Rut Bryk Foundation.
39 Böhme 2013, 29.
40 Pallasmaa 1993, 73-74.
41 Pallasmaa 1993, 38-40.
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täisimme luultavasti tarkemmin arkkitehtuurin vaikutusmekanismeja ja sitä, miten sillä voi vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin. 42
Pallasmaa kehottaa hidastamaan suunnitteluprosessia ja lykkäämään lopullisia päätöksiä mahdollisimman pitkälle, jotta uusi
tieto voi vaikuttaa yllättävällä, luovalla tavalla. Hän nostaa suunnittelijan herkkyyden ja empatiakyvyn keskiöön atmosfäärin
muokkaamisessa. Kun suunnittelija “elää” suunnnitelmassaan jo mielikuvan asteella, ja asettautuu tulevien käyttäjien asemaan
ja elämäntilanteeseen, hän voi ennakoida luomansa tilan synnyttämää kokemusta. Julkisen tilan ongelma on Pallasmaan mielestä usein liiallinen funktionaalisuus ja jäykkyys, eli tila määrittää liian tarkkaan miten sitä tulisi käyttää. Tätä vastoin julkisen tilan luonteeseen tulisikin kuulua spontaanin toiminnan mahdollistavuus, määrittelemättömyys: “Arkkitehtuurin tulisi kutsua tunteita esiin, mutta ei määrittää näitä tunteita”.43
Myös Forssin mielestä merkittävässä paikassa on aina epätäydellisyyksiä, jotka mahdollistavat käyttäjien spontaanin toiminnan. Hänestä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen on turhan vakavamielistä siinä mielessä, että kaikki pyritään suunnittelemaan
valmiiksi käyttötapoja myöten. Sosiaalinen monimuotoisuus ja mahdollisuus spontaaniin erilaisten ihmisten tapaamiseen kärsii,
jos paikat rakennetaan turhan homogeenisille kohderyhmille ja vain tietty käyttötarkoitus mielessä.44 Forssin mukaan avain elinvoimaisten ja elämänlaadultaan korkeiden paikkojen rakentamiseen on paikallisen näkökulman omaksuminen rakentamisessa.
Yksinkertaisimmillaan tämä toteutuisi sijoittamalla paikkoihin artefakteja, jotka ovat todellisessa vuorovaikutussuhteessa niihin,
ja huomioivat niiden erityisominaisuudet ja ulottuvuudet. Hän tarkentaa vielä, että vuorovaikutuksen ei tarvitse olla myötäilevää,
vaan se voi olla esimerkiksi haastavaa. Hyvä keino paikan ominaisuuksien huomioimiseen pelkkää visuaalisuutta syvemmin olisi paikan asukkaiden mukaanotto suunnitteluprosessiin.45 Tämä on tietysti haastavaa tilanteessa, jossa uudet alueet rakennetaan
kerralla tyhjästä: tällöin suunnittelu on osittain jo tehty ennen kuin asukkaita on olemassa. Ehkä Pallasmaan peräänkuuluttama
empatia ja toisten asemaan asettautuminen suunnittelun aikana voisi osaltaan paikata tätä puutetta?
Pauline von Bonsdorffin mielestä paikkalähtöinen rakentaminen vaalii paikan monimuotoisuutta. Hänen mielestään perusteluita monimuotoisuuden säilyttämiselle ja vaalimiselle voi löytää niin yksilötasolta (eksistentiaalinen merkitys: oman paikan
löytyminen muiden joukossa), sosiaaliselta tasolta (yhteisön elämän rikastuttaminen), kuin poliittiselta tasolta (erilaisten näkökulmien ymmärryksen ja sietämisen kasvattaminen). Tähän monimuotoisuuteen sisältyy myös tietty ennustamattomuus.
Hän huomauttaa, että staattisen objektin sijaan rakennettu voitaisiin ymmärtää prosessina. Suunnittelijan tulisi miettiä missä
määrin tuotettu ympäristö tarjoaa vuorovaikutukselle ja kiintymykselle soveltuvia tiloja esimerkiksi pohtimalla seuraavia kysymyksiä: miten rakennusprosessi huomioi rakennuspaikan? Mikä on suhde tonttiin ja ilmastoon? Miten materiaalit ja mittakaava sopivat paikkaan? Ja minkälaista elämäntyyliä ja millaisia sosiaalisia rakenteita rakennettu edistää?46
Yksi merkittävimmistä nykytaiteilijoista, islantilainen Olafur Eliasson, osallistuu paljon keskusteluun atmosfääristä ja julkisista tiloista. Hänen tilataideteoksensa pyrkivät juuri atmosfäärin muokkaamiseen, ja hän on toteuttanut myös muotoilua ja taidetta yhdistäviä projekteja; viimeisimpänä elokuussa 2015 valmistunut, purjelaivaryhmää satamassa muistuttavan Cirkelbroen
42 Pallasmaa 2014 a, 244.
43 Havik & Tielens 2013, 37-43.
44 Forss 2007, 188-189.
45 Forss 2007, 157-160.
46 Sama, 169; von Bonsdorff 2005, 74-81.

-jalankulkusillan Kööpenhaminan satamaan. Eliasson kuvailee tiloissa toimimista kauniisti “nonverbaaliksi maailman muokkaamiseksi47”. Eliassonin mielestä kaupunkisuunnittelu on juuttunut liiaksi käytännöllisyyden ja funktionaalisuuden tavoitteluun.
Hänen mukaansa todellinen julkinen tila antaa tilaa ja luottamusta asukkaiden omalle aktiivisuudelle. Atmosfääriä ei voi luoda
vain suunnittelulla, vaan sen luovat paikkaa käyttävät ihmiset. Eliasson näkee, että atmosfäärien on annettava kasvaa, ja tämä
vuorostaan elävöittää julkista tilaa ja lisää sen vastaanottavaisuutta. Taiteilijat, joille atmosfäärien ja tunteiden kanssa työskentely on tuttua, voivat auttaa tässä prosessissa “kulttuuriaktivistien” roolissa.48

47 Budds, Diana. 2015. Artist Olafur Eliasson On How Urban Design Impacts Our Psyche. Slicker City 7.7.2015 <http://www.fastcodesign.
com/3048184/slicker-city/artist-olafur-eliasson-on-how-urban-design-impacts-our-psyche?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_
campaign=codesignjohn wolseley-daily&position=2&partner=newsletter&campaign_date=07072015>
48 Sama.
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Katsaus julkisen tilan taiteen käytäntöihin

4.1. TERMEISTÄ: JULKINEN TAIDE JA JULKISEN TILAN TAIDE
Käytän työssäni käsitettä “julkisen tilan taide” yksinkertaisemman termin “julkinen taide” sijaan. Seuraavassa selvennän termien
eroa, joka selittää valintani. Termin “julkinen taide” luulisi kattavan kaiken julkisissa tiloissa esillä olevan taiteen. Kuitenkin Suomessa termillä julkinen taide on perinteisesti tarkoitettu ainoastaan yhteiskunnan julkisiin tiloihin hankkimaa taidetta1. Julkinen taide on taidetta, jonka tilaajana on ollut julkinen taho, jonka toimialueelle taidehanke kuuluu. Julkinen taide on kaupungin,
kunnan tai valtakunnallisen teostoimikunnan hallinnassa ja omistuksessa, ja kyseinen instanssi on vastuussa mm. sen huollosta.2
Täten pelkkä määritelmä julkinen taide poissulkee esimerkiksi yksityisessä omistuksessa olevat, mutta julkisissa ympäristöissä
näkyvät teokset, kuten asunto-osakeyhtiöiden tai yritysten tonteille sijoitetut tai rakennusten arkkitehtuuriin integroidut, julkisesti esillä olevat teokset. Kokonaan määritelmän ulkopuolelle jäävät luonnollisesti myös ilman lupia julkisiin ympäristöihin toteutetut työt, jollaisia voidaan toteuttaa esimerkiksi ympäristötaiteen ja katutaiteen kentillä. Tällaisten töiden luonteeseen saattaa myös olennaisesti kuulua väliaikaisuus.
Tämän vuoksi olen päätynyt käyttämään opinnäytetyössäni käsitettä julkisen tilan taide tai julkisten tilojen taide, joka käsittää sekä julkisen taiteen (edellä määritellysti ymmärrettynä) että julkisissa tiloissa nähtävän tai koettavan taiteen ei-institutionalistiset muodot. Julkisilla tiloilla viittaan julkisen tilan taiteeseen kohdistuvia toiveita väitöskirjassaan tutkineen Laura Uimosen
määritelmän3 mukaisesti rakennetun ympäristön kaikille avoimiin tiloihin ja erityisesti julkisiin kaupunkitiloihin: katuihin, aukioihin, toreihin ja puistoihin, mutta myös esimerkiksi joukkoliikenteen asemarakennuksiin, julkisen terveydenhuollon toimitiloihin ja virastorakennuksiin4. Atmosfäärin muokkaajana kaikki taide julkisisssa tiloissa on merkityksellistä, ja kuten seuraavas1 Uimonen, Laura 2010, 26. Taidetta suunnitteluun: taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Taideteollisen
korkeakoulun julkaisusarja A 106. Diss. Helsinki: Aalto-yliopisto.
2 Isohanni, Tuula 2006, 41-42. Arabia Arabia: taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki.
Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 66. Diss. Jyväskylä: Gummeruksen Kirjapaino Oy.
3 Uimonen 2010, 31.
4 Tällaisten kiinteistöjen asema täysin julkisena tilana ei enää ole aivan yksiselitteinen: asemarakennuksia yhdistetään kauppakeskuskiinteistöihin,
julkishallinnon toimijoiden toimitilat on osin siirretty liikelaitostoimijoiden hallinnoitavaksi jne. Sisällytän tilat kuitenkin julkisen tilan
määritelmääni, sillä miltään kansalaisryhmältä ei ole lähtökohtaisesti rajattu oikeutta niissä oleskeluun.

sa kappaleessa todetaan, saattaa toimiva, “tavallisille” kokijoille merkityksellinen julkisen tilan taide vaatia irtiottoa perinteisistä
oikean taiteen määrittelyn tavoista, joita ylhäältä alaspäin valittu ja annettu perinteinen julkinen taide on ylläpitänyt.
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4.2. NYKYHETKI: JULKISEN TILAN TAITEEN LAAJENEVA KENTTÄ
Perinteisesti taide julkisessa tilassa on määritelty nimenomaan visuaaliseksi, materiaaliseksi, kolmiulotteiseksi ja fyysiseksi objektiksi. Julkisen tilan taiteen perinteisin edustaja on monumenttiteos, esimerkiksi veistosmuotoinen muistomerkki.5 Tyyppiesimerkkejä Helsingistä voisivat olla esimerkiksi Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas (Aimo Tukiainen 1960) Mannerheiminaukiolla ja Aleksanteri II -muistomerkki (Walter Runeberg ja Johannes Takanen, 1894) Senaatintorilla. Yleinen oletus on,
että tällaisen taiteen tarkoitus on ollut ennen kaikkea esteettinen, mutta todellisuudessa taustalla ovat usein vaikuttaneet esimerkiksi vallan osoittamisen tai uskonnollisten merkitysten välittämisen tehtävät.6 Koska taiteen sijoittaminen julkiseen ympäristöön on aina ollut myös osa kaupunkisuunnittelua, ovat esimerkiksi väliaikaiset työt tai tapahtumat jääneet julkisen taiteen määritelmän ulkopuolelle. Yleensä vain pitkäkestoiset monumentaalityöt on nähty kaupunkisuunnittelussa kaupunkikuvallisina elementteinä.7
Julkisen tilan taiteen käsite on kuitenkin laajentunut tästä. Viimeistään 1990-luvulta lähtien nousussa ovat olleet uudenlaiset
julkisen taiteen muodot, jotka muodostavat interventioita julkiseen tilaan tavoitteenaan vaikuttaa sekä sosiaalisen kanssakäymisen prosesseihin että niiden tapahtumapaikkohin.8 Julkisen tilan taide on laajentunut käsittämään pysyvien objektien ja perinteisten rakennustaiteellisten elementtien ohella myös tapahtumia ja prosesseja, ja taideteoksiin saattaa sisältyä esimerkiksi “--valoa, ääntä, liikkuvaa kuvaa, valokuvia, keskusteluita, kävelyä, merkkejä, koodeja, kirjoitusta ---9”.
Käsitteellä “uusi julkinen taide” (new genre public art) viitataan erityisesti yhteisötaiteeseen ja sen yhteyksiin julkiseen tilaan ja
yhteisöihin. Yhdysvaltalaistaiteilija ja -taidekasvattaja Suzanne Lacy sijoittaa uuden julkisen taiteen juuret 1960 -luvun happeningeihin10 sekä ajankohtaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja ekologisiin diskursseihin. Yksi tärkeä elementti on taiteen objekti- ja hyödykestatuksen hylkääminen rektiona taidekentän kaupallistumista ja institutionalisoitumista vastaan. Tämä taidetoiminta sijoittuu
perinteisten taidetilojen, museoiden ja gallerioiden ulkopuolelle. “Perinteisen” julkisen taiteen ja uuden julkisen taiteen taiteilijan
roolin erona on, että uuden julkisen taiteen taiteilija toimii katalyyttina muiden(kin) ihmisten luoville pyrkimyksille. Uuden julkisen taiteen arvo on Lacyn mukaan sen voimassa käynnistää kriittisen ajattelun prosesseja ja kiinnittää uudenlaisten yleisöjen
5 Miles, Malcolm 2000, 164. Art, space and the city. Public art and urban futures. London: Routledge; Karttunen, Sari. 2000, 46. Julkisen taiteen
monet käytöt: poissulkemisen symboleista kadonneen yhteisöllisyyden rakentajiksi. Hyvinvointikatsaus 3/2000 Taide sosiaalipolitiikkana.
6 Uimonen 2010, 99-100.
7 Sama, 129.
8 Miles 2000, 164.
9 Sama, 20.
10 Happening-termillä viitataan taidehistoriassa performanssiin, tilaisuuteen tai tapahtumaan, joka on itsessään taideteos. Alullepanijana on
taiteilija, mutta improvisaation ja yleisön osallistumisen rooli on tärkeä.
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huomio tärkeisiin sosiaalisiin ja ekologisiin aiheisiin. Käsite “uusi julkinen taide” sisältää alalajeja kuten yhteisötaide, kaupunkitaide, lähiötaide, käsitetaide ja performanssitaide. Julkinen viittaa nyt siis enemmän yleisöön kuin paikkaan. Käsite “julkinen”
taiteen yhteydessä ulottuu enemmän julkisen tilan yhteisöllisiin aspekteihin. Teosten funktio on muuttunut esteettisestä kohti
muotoilullisuutta ja edelleen kohti sosiaalista funktiota.11
Julkisen tilan taiteen luonteen muuttuminen on huomioitu myös konservatiivisemmilla tahoilla; esimerkiksi Suomen Opetus
-ja kulttuuriministeriön hiljattain aiheesta julkaisemassa selvityksessä todetaan, että “keskeinen trendi näyttää olevan käyttäjien
lisääntyvä kuuleminen taidehankinnoissa. Taideteosten luonne muuttuu ja erilaistuu. Pysyvien paikkasidonnaisten teosten rinnalle ovat nousseet hyvinkin lyhytaikaiset teokset ja elinkaariteokset.12“
Julkisten teosten tehtävät ovatkin alkaneet painottua enemmän sosiaalipoliittisesti: taiteella halutaan tukea yhteisöjen muodostumista ja niiden koheesiota. Esille ovat nousseet kysymykset siitä, millaista tilaa taiteen keinoin ollaan luomassa ja kenelle,
ja onko taiteella yhteys tilan käyttöön ja paikallisiin merkityksiin. Vastaanottavien yhteisöjen rooli ja osallistuminen on noussut tärkeämmäksi kriteeriksi teoksista päätettäessä. Teosten vastaanoton on itse asiassa havaittu olevan sen kielteisempää, mitä vähemmän niissä on samastumispintaa tai tunnistettavia funktioita taideprofession ulkopuolisille “tavallisille” alueen käyttäjille. Tällaiset työt nostattavat herkemmin suuttumusta, tunnetta paikallisyhteisön sivuuttamisesta ja esimerkiksi syytöksiä
verovarojen väärinkäytöstä.13 Taidehistorian mahdollisesti kuuluisin esimerkki sijoituspaikan ja “käyttäjien” sivuuttamisesta
on Richard Serran Tilted Arc -teoksen tapaus; sijoitusalueen käyttäjien toimintaa haittaava suurimittakaavainen teos tuhottiin
lopulta kokonaan.14 Laura Uimonen huomauttaa myös, että taidehallinnon keskittyneisyyden vuoksi julkisten tilojen taide on
Suomessa ollut pienen joukon valitsemaa ja tilaamaa, eikä sen vuoksi “julkista” sanan yhteisöllisessä merkityksessä. Uimosen
haastatteleman virkamiehen mukaan esimerkiksi kaupungin taidemuseon johtajan taidekäsitys vaikuttaa laajasti koko kaupungin alueen taidevalintoihin.15
Perinteisen taiteilijaprofession asenne on myös saanut osakseen kritiikkiä ja julkiseen tilaan taidetta tuottavilta on alettu vaatia valmiutta tyypillisesti yksilökeskeisen taiteilijan roolin muuttamiseen. Galleriataiteen kentällä täydellinen individualismi on
usein nähty edellytyksenä “todellisen” taiteen luomiselle. Vastaanottavan yleisön huomioimista on jopa pidetty eräänlaisena itsesensuurina.16 Taidetilojen ulkopuolle sijoittuvat, enemmän jokapäiväiseen elämään kuuluvat taidemuodot on usein marginalisoitu taidekentän itsensä toimesta esteettisesti tai muulla tavoin heikkolaatuisina. “Oikea” taide on eriytynyt arkielämästä omaksi, itseään referoivaksi kentäksi, joka avautuu vain erikoistuneelle yleisölle. Niinpä pelkkä tämän viitekehyksen sisällä tuotettu
11 Miles 2000, 8-12, 164 ; Uimonen 2010, 26, 261-276.
12 Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
2013:5 <http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Taidetta_arkeen.html?lang=fi&extra_locale=fi>17-18.
13 Uimonen 2010, 276; Karttunen 2000, 48-51.
14 Vilkkaalle newyorkilaisaukiolle vuonna 1981 sijoitettu teos synnytti alueen käyttäjien puolelta valtavan valitusryöpyn, etupäässä koska lähes
40-metrinen, muurimainen teos katkaisi luontaisen diagonaalisen kulkureitin aukion halki, ja teoksen siirtämisestä riideltiin vuosia erinäisissä
oikeusistuimissa. Taiteilija vastusti teoksen siirtoa vedoten sen paikkasidonnaisuuteen ja tekijänoikeuksiinsa. Lopulta, vuonna 1989, omistaja tuhosi
koko työn salaa yöllä. Kts. lisää, esim. Karttunen 2000, 48-49; Uimonen 2010, 308.
15 Uimonen 2010, 138-139.
16 Lippard Lucy R. 1997, 264. The lure of the local: senses of place in a multicentered society. New York: The New Press.

taideteos ei muutu “julkiseksi” laajasti käsitettynä pelkästään sijoittamalla se julkiseen ympäristöön, jos se ei ole yleisöllensä ymmärrettävä tai tarjoa sille mitään samastumispintaa.17
Yhdysvaltalainen taidekriitikko ja -aktivisti Lucy R. Lippard tulkitsee, että vapaan taiteilijan haaste julkisessa tilassa työskentelyyn
syntyy siitä ristiriidasta, että hänen luomisvapautensa voi pahimmassa tapauksessa haitata muiden tilaa käyttävien vapautta. Niinpä
julkisen tilan taiteen tekijä menettääkin galleriataiteilijan etuoikeuden päättää kaikesta yksin. Lippardin mielestä todellinen julkisen
tilan taide on taidetta, joka välittää, haastaa, konsultoi ja osallistaa yleisöä, jolle se on tehty, ja kunnioittaa sekä yhteisöä ja ympäristöä. Muu taide, vaikkakin sijoitettuna julkiseen tilaan, on hänestä yhä “yksityistä taidetta” eli siis lähinnä taiteilijayksilön omat tarpeet
huomioivaa. Lippard käsittääkin julkisen tilan taiteen omana kenttänään, jonka taiteilijat oppivat (yleensä käytännön työn kautta) tavallisen taiteilijakoulutuksen saaneista poikkeavia taitoja: työskentelemään “siviilien” (eli taideprofession ulkopuolisten) kanssa, käsittelemään yhteisöjen sisäisiä jännitteitä, huomioimaan ekologisia aspekteja sekä luovimaan byrokratian ja lainsäädännön kanssa.18
Samantapaiseen johtopäätökseen julkisen tilan taiteen erityisominaisuudesta tulee myös suomalainen, taidekenttää tutkinut sosiaalitieteilijä Sari Karttunen: hyvän julkisen tilan taiteen kriteerit eivät ehkä olekaan samat kuin hyvän taiteen. “Avoin julkinen tila ei ole
taidemuseo, jossa esteettisellä intressillä on oikeus dominoida. --- Jos julkinen taide käsitetään erilliseksi taiteen kategoriaksi, jolle on omat kriteerinsä, pelkkä julkiseen tilaan sijoittaminen ei riitä tekemään teoksesta julkista19.” Karttusen mielestään uudenlaiselta julkisen tilan taiteen taiteilijalta vaaditaan myös sosiaalista ja sosiologista osaamista.20 Vaikutusvaltainen yhdysvaltalainen taidefilosofi Arthur C. Danto tekee myös erottelun hyvän taideteoksen ja hyvän julkisen tilan taideteoksen välillä. Hänen mielestään julkinen teos on voitava
esimerkiksi poistaa, jos se aiheuttaa kohtuuttomasti mielipahaa tai toimii sitä vastaan, mitä sijoitusympäristön ihmiset arvostavat.21
Osallistuin joulukuussa 2014 Suomen Taiteilijaseuran ja Ornamon järjestämään “Sinustako julkisen taiteen tekijä” -koulutukseen Helsingissä. Valtaosa muista osallistujista oli kuvataiteilijoita. Yleisessä keskustelussa olin yllättynyt joidenkin osallistujien
asenteesta, jonka mukaan yhteistä julkista ympäristöä tulisi muokata ensisijaisesti taiteen ehdoilla esimerkiksi siten, että kaikenlaiset muutokset (esimerkiksi seinäpintojen väreissä) taideteoksen sijoituspaikan välittömässä ympäristössä tulisi voida taiteilijan toimesta kieltää taideteoksen integriteetin turvaamiseksi. Samoin toivottiin rakennusten arkkitehtuurin ja tilojen ensisijaisen käyttötarkoituksen sanelemien tilaratkaisujen muutosta sillä perusteella, että ne “häiritsivät” taidetta tai jättivät sille liian
vähän tilaa.22 Tällaista ajattelua taideprofession puolelta pidän vanhanaikaisena ja täysin hedelmättömänä peilattaessa sitä uuden
julkisen taiteen käsitteeseen, ja se on mielestäni selkeä esimerkki siitä, miksi julkisen tilan taide on hahmotettava luonteeltaan
ja funktioltaan erilaisena kuin galleriataide, ja miksi julkinen teos ei ole välttämättä “henkisesti” julkinen vain sen perusteella,
että se on sijoitettu julkiseen tilaan. Yksittäisellä taiteilijalla ei ole oikeutta päättää yksinvaltaisesti siitä, mikä on oikea tapa muokata yhteisten tilojemme (visuaalista) ilmettä ja sen kautta paikkojen atmosfääriä; aivan samoin kuin tuollaista yksinoikeutta ei
pitäisi olla millään muullakaan, esimerkiksi kaupallisella, taholla.
17 Miles 2000, 15, 85.
18 Lippard 1997, 264-272.
19 Karttunen 2000, 49.
20 Sama, 51.
21 Peltomaa, Leena Mari. 1993, 67. Tavoitteena korkeatasoinen julkinen taideteos. Arkkitehti 1/1993.
22 Muistiinpanot seminaarista Sinustako julkisen taiteen tekijä?, Kaisaniemi, Helsinki 5.12.2014. Sara Multasen arkisto.
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4.3. TAIDEKOORDINOINTI
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Arkkitehti Laura Uimonen on tutkinut Aalto-yliopistoon tehdyssä väitöskirjassaan julkisen tilan taiteeseen liittyviä odotuksia
ja toiveita. Hän kuvailee modernismin myötä syntynyttä kehitystä, jossa yksi taiteen perinteisistä käyttötarkoituksista, pintojen ja tilojen koristamistehtävä, muuttui väheksytyksi. Tällainen taide oli modernismin ihanteiden mukaan turhaa, päälleliimattua ja puhtaan muodon peittävää. Debattia käytiin tunnetusti erityisesti ornamentin käsitteen ympärillä.23 Tämän kehityksen rinnalla kulkee mielestäni luontevasti edellä kuvailemani taiteilijaprofession itsensä sisällä vahvistunut käsitys “oikeanlaisesta” taiteesta, joka on ääri-individualistista ja kokee usein ympäristön ja yleisön huomioimisen taiteellisen vapauden ja
luovuuden uhkana. Taiteen koristamistehtävä koki siis modernismin myötä arvonalennuksen niin arkkitehtien kuin taiteilijoidenkin silmissä. Julkisen tilan taiteeseen liittyvissä toiveissa, niin tilaajan kuin tekijöiden, korostuu nykyään Uimosen mukaan väheksytyn “koristamisen” sijaan toive kompromissista, jossa taideteos liittyy kiinteästi ympäristöönsä mutta säilyy samankaikaisesti taiteilijan tuottamana erityislaatuisena teoksena. Tämän lopputuloksen varmistamiseen perustuu myös viime
aikoina esiin noussut toive siitä, että taiteilijat voitaisiin ottaa mukaan [kaupunki]ympäristön suunnitteluhankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.24
Taiteen tohtori Tuula Isohanni esittelee väitöskirjassaan Arabia Arabia: taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua,
tapaus Arabianranta, Helsinki niin tilasuunnittelun, taiteen kuin kaupunkisuunnittelun professioiden kannalta kiinnostavan ja hyödyllisen taidekoordinaattorin toimenkuvan. Isohanni toimi itse taidekoordinaattorina Helsingin Arabianrannan kaupunginosan
rakennusprojektissa. Arabianrannassa, “Helsingin ensimmäisessä taidekaupunginosassa25” kaupungin kiinteistölautakunta velvoitti rakennettaviksi luovuttamiensa tonttien rakennuttajat käyttämään 1- 2 % kokonaisrakennusinvestoinneistaan taiteelliseen
työhön26. Periaate ulotettiin koskemaan myös kaupungin omaa Rakennusvirastoa alueen katu-ja viheralueiden rakentamisessa.27
Taidekoordinaattori, Arabian tapauksessa Isohanni, organisoi kootusti asuinalueen julkisen tilan taiteen hankintoja kokonaisuutena ja toimii yhteistyössä sekä rakennuttajan, viranomaisten ja taiteilijoiden kanssa. Rakennuttajilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta ja näkemystä taidekentästä, ja koordinaattori toimii heidän suuntaansa asiantuntijana ja kuraattorina. Koordinaattorin asiantuntemus auttaa myös taiteilijoita, sillä hän on perehtynyt rakentamisen prosesseihin, aikatauluihin, rakennussuunnittelun työtapoihin ja realiteetteihin; asioihin, jotka ovat kuvataiteilijoille usein vieraita.28 Tällaisessa roolissa tilasuunnittelija
voisi mielestäni koulutustaustansa ja kokonaisuuksien hallitsemisen taitonsa avulla olla mielestäni erittäin hyödyllinen toimija
julkisen tilan taiteen kentällä. Hän voi toimia Lippardin ja Lacyn (edellä) peräänkuuluttaman uudenlaisen taiteilijuuden tukena
omalla asiantuntemuksellaan. Taiteilijan itsensä ei tuolloin tarvitsisi omaksua valtavia määriä hänelle uutta ja vierasta tietoa,
23 Uimonen 2010, 75-83.
24 Sama, 76.
25 Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa. <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/arabianranta-helsinginensimmainen-taidekaupunginosa
26 Tästä ns. prosenttiperiaatteesta tarkemmin seuraavassa kappaleessa (4.4.)
27 Isohanni 2006, 44.
28 Isohanni 2006, 112; 126.

ja hän voisi keskittyä pääasiassa omaan erityisosaamisensa. Samasta tietotaidosta hyötyvät myös rakennuttaja ja tilojen nykyiset tai tulevat käyttäjät. Laura Uimosen kuvailema toive kaikkia osapuolia tyydyttävästä tilanteesta, jossa taiteilijan ja taiteen
integriteetti säilyy, mutta teos yhdistyy samalla luontevasti ympäristöönsä, olisi myös asiantuntevan koordinoinnin avulla helpommin saavutettavissa.
Taideasiantuntijan tai -koordinaattorin käyttöön ohjaa nykyään jo taidehankkeita osana rakentamista käsittelevä RT -kortti,
jollainen julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.29 RT -kortissa “Taide rakennushankkeessa” todetaan että “taidehankkeen
suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä käyttää apuna taideasiantuntijaa.”30 RT -kortin käyttämä käsite taideasiantuntija, jonka synonyymeiksi mainitaan taidekoordinaattori -ja konsultti, määritellään henkilöksi, joka “nivoo taidehankkeen osaksi rakennushanketta31”. Taiteen edistämiskeskus Taike suosittelee taiteen prosenttiperiaatetta promotoivassa julkaisussaan, että taideteoksia
valitsemaan perustetaan työryhmä, jossa ovat mukana kuvataiteen asiantuntija sekä rakennuksen suunnittelija – esimerkiksi
arkkitehti tai sisustusarkkitehti – ja käyttäjien sekä rakennuttajan edustajat, ja että valintaprosessin käytännön järjestelyistä
vastaa koordinaattori joka “voi olla esimerkiksi arkkitehti, kuvataiteilija tai muu taiteen asiantuntija.32”. Itsekin koordinaattorin roolissa toiminut kuvanveistäjä Marjukka Korhonen summaa toimintamallin hyötyjä eri osapuolille seuraavalla tavalla: ”Säästöjä
syntyy, kun esimerkiksi sähkö -ja perustustöitä ei tarvitse tehdä erikseen taideteosta varten. Asiantuntija osaa valita kohteeseen teoksen
ja taiteilijan, jonka käsiala kestää hyvin aikaa. Taiteilija puolestaan saa työrauhan teoksen tekemiseen.”33
Koordinaattori-tuottajan rooli korostuu myös Laura Uimosen tutkimusaineistossa. Hän rinnastaa koordinaattorin osin taidemuseon kuraattoriin. Toisaalta koordinaattorilla tulee olla taitoa myös mm. lupakuvien valmisteluun, sillä kuten Uimonen huomauttaa, arkkitehtien esityskäytännöt eivät ole tuttuja taiteilijoille. Koordinaattorin tehtävät laajentuvat myös markkinointiin,
tiedottamiseen ja taiteilijapankin ylläpitoon. Koordinaattorin on myös jatkuvasti pidettävä yllä taideasiantuntijuuttaan mm. tutustumalla taidenäyttelyihin ja -hankkeisiin.34

4.4. TAITEEN PROSENTTIPERIAATE
Prosenttiperiaate on nimitys kansainväliselle, jo 1920-luvulla syntyneelle käytännölle, jonka mukaan tietty prosentti, usein 0,52%, jonkin kohteen kokonaisrakennuskustannuksista käytetään kohteessa taidehankintoihin35. Prosenttiperiaate on otettu mo29 RT-kortisto on suomalaisen Rakennustieto Oy:n julkaisema kortistomuotoinen rakennusalan tieto-, standardi- ja säädöskokoelma.
30 RT 01-11147 Taide rakennushankkeessa. 3/2014, 1.
31 Sama, 2.
32 Prosentti taiteelle antaa virtaa! 2014, 18.
33 Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen. sl&a. Julkaisija prosentti taiteelle -hanke.
34 Uimonen 2010, 139-152.
35 Taidehankinta -termin merkitys tässä yhteydessä: “Periaatteella katetaan taiteen suunnittelu ja hankinta, toteutukseen välittömästi liittyvät
kustannukset sekä suunnitteluun ja toteutukseen kuuluvat palkkiot.” Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen
toteuttamiseen.
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nissa maissa yhdeksi julkisen taiteen toimintamuodoksi joko lain, ohjaavan periaatteen tai paikallisten ohjelmien ohjaamana. Periaatetta on noudatettu etenkin julkisessa rakentamisessa, mutta sitä voidaan yhtä hyvin soveltaa myös yksityiseen uudis-, korjaus- tai infrastruktuurirakentamiseen, sillä se on käytännössä vain metodi budjetoinnin ja rahoituksen hallintaan.36
Muissa Pohjoismaissa malli on ollut käytössä pidempään, esimekiksi Ruotsissa jo vuodesta 1937 lähtien. Julkisen vallan prosenttitaidehankintoja tuolloin hallinnoimaan perustettu Statens konstråd on nykyisellään maan suurin taidetta hankkiva taho.
Norjassa periaatetta hallinnoi kulttuuri- ja kirkkoministeriö. Norjassa valtiollisten rakennusprojektien rakennuskuluista 1,5 %
sijoitetaan taiteeseen. Myös Tanskassa 1,5 % osuus valtion toteuttaman rakennushankkeen kustannuksista ohjautuu lakisääteisesti taidehankintoihin.37 Prosenttiperiaate on ollut laajasti käytössä myös Pohjois-Amerikassa jo 1930 -luvulta lähtien. Esimerkiksi Yhdysvaltain valtio noudattaa 0,5 %:n periaatetta hallintorakennuksissaan. Koska Yhdysvallat on liittovaltio, ja osavaltioiden itsemääräämisoikeus on suuri, määritellään prosenttiperiaate laissa osavaltio -ja kaupunkitasolla. Yhdysvaltain osavaltioista
26 on sisällyttänyt prosenttiperiaatteen noudattamisen julkisen taiteen rahoituksesta säätäviin lakeihinsa. Myös osavaltioissa,
joissa prosenttiperiaatetta ei ole kirjattu osavaltiotason lainsäädäntöön, sitä noudatetaan useiden kaupunkien hallinnossa. Prosenttiperiaatetta noudattavat esimerkiksi New Yorkin, Los Angelesin, Chicagon ja Philadelphian kaupungit. Yhdysvaltojen pohjoisessa naapurissa Kanadassa käytetään myös prosenttiperiaatetta, erityisesti kaupunkikehittämiseen ja liikenneympäristöjen
parantamiseen.38
Suomessa Valtioneuvosto teki vuonna 1956 päätöksen julkisten rakennusten kaunistamisesta taideteoksilla ja tehtävää hoitamaan asetettiin valtion taideteostoimikunta, joka edelleen vastaa valtion virastoihin ja laitoksiin tehtävistä taideteoshankinnoista ja -talletuksista. Varsinaista prosenttiperiaatetta hankinnoissa ei kuitenkaan ole koskaan sovellettu. Suomessa jotkin kunnat
ja kaupungit ovat tehneet päätöksen prosenttiperiaatteen noudattamisesta, ja vuonna 1981 Kaupunkiliitto jopa suositteli kunnille periaatteen käyttöönottoa. Suomessa yli neljäkymmentä kuntaa päättikin prosenttiperiaatteen käytöstä 1980–1990 -luvuilla.39
Päätökset eivät kuitenkaan aina ole johtaneet toimintatapojen pysyviin muutoksiin.40
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan vuonna 2011 tehtiin kirjaus julkisen rakentamisen prosentti taiteeseen -periaatteen edistämisestä. Vuonna 2010 Suomen maabrändivaltuuskunta, jonka asetti Kataisen hallituksen edeltäjä, oli raportissaan
päätynyt suosittamaan kuntia ja valtiota “varaamaan merkittävien julkisten hankkeiden budjetista prosentti kulttuurille”.41 Taloudellinen ja poliittinen tilanne on sittemmin muuttunut, mutta maininta prosenttiperiaatteen edistämisestä on otettu myös tämän kirjoitushetkellä viimeisimmän, Sipilän, hallituksen hallitusohjelmaan. Painotus on taiteen hyvinvointivaikutusten saavuttamises-

36 Taidetta arkeen 2013, 9; Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen.
37 Taidetta arkeen 2013, 9.
38 Sama, 21-23.
39 Sama, 9.
40 Ketonen, Petra. 2014. Prosenttitaide unohtui taantumassa – läänintaiteilija haluaa taiteen takaisin rakentamiseen. Yle.fi Uutiset 11.10.2014
<http://yle.fi/uutiset/prosenttitaide_unohtui_taantumassa__laanintaiteilija_haluaa_taiteen_takaisin_rakentamiseen/7516572>
41 Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen. sl&a. Julkaisija Prosentti taiteelle -hanke.

sa prosenttiperiaatten kautta.42 Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama, visuaalisten alojen järjestöjen yhteinen Prosentti taiteelle -hanke kuvaileekin julkaisussaan optimistisesti, että “prosenttiperiaatten toteutumiselle on Suomessa vahva poliittinen tahto.”43
Opetus-ja kulttuuriministeriön selvitys prosenttiperiaatteen edistämisestä nostaa kuitenkin esiin sen seikan, että toisin kuin
esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole viittauksia tai määräyksiä taiteen liittämisestä julkiseen tai muuhun rakentamiseen, eikä nykyinen lainsäädäntö myöskään mahdollista sitä, että valtion rakennustoiminnalle tai muulle julkiselle rakentamiselle asetettaisiin erilaisia velvoitteita tai määräyksiä kuin yksityiselle rakentamiselle. Kaavoja
ja rakentamista ohjaavat paikalliset asiakirjat, kuten rakennusjärjestys, arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat sekä rakennustapaohje
ja lähiympäristön suunnitteluohje ovat raportin mukaan väyliä, joilla taiteen prosenttiperiaatteen toteutumista voidaan kuntatasolla edistää. Kuitenkin, jos halutaan luoda rakennuttajia valtakunnallisesti velvoittavia vaatimuksia, ne vaatisivat kirjauksen
maankäyttö -ja rakentamislakiin. Prosentti taiteeseen -periaatteen soveltaminen onkin hyvin poikkihallinnollinen käytäntö, joka vaatii sekä hallinnon, tilaajien ja toteuttajien osaamista ja tahtoa ja liittyy myös hallinnon kehittämiseen ja uudistamiseen.44

4.5. RAKENNUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA JULKISEN TILAN TAIDE
Suomessa valtio ohjaa ja säätelee rakentamista maankäyttö -ja rakennuslailla. Voimassa oleva laki ei sisällä määräyksiä taiteesta rakennetussa ympäristössä, mutta se asettaa tavoitteita rakentamisen ohjaukselle.45 Laissa rakentamisen ohjausta koskevassa pykälässä todetaan mm.
“Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:
1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista
2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin46”
Yleisesti ottaen esteettisyys ja rakennetun ympäristön kauneusarvot ovat painottuneet hyvin vähän maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lainkohdat ovat monitulkintaisia, esimerkkinä vaikkapa “kulttuuriarvojen luominen”. Tosiasiallisesti kauneusarvoja on vaikea mitata ja siten niille on vaikea asettaa vaatimuksia ja valvoa niiden toteutumista.47 Oman lisänsä tuo tietenkin kysymys siitä,
42 Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta. 27.5.2015, 16. “Tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista
edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta. --- Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.”
43 Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen.
44 Taidetta arkeen 2013, 15-16.
45 RT 01-11147 2014, 2.
46 Maankäyttö -ja rakennuslaki § 12 <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132>
47 Taidetta arkeen 2013, 14-15.
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onko taiteen tehtävä olla vain esteettistä vai nähdäänkö sen vaikuttavan esimerkiksi sosiaaliseen ympäristöön tai terveyteen, jolloin sitä koskisivat ennemminkin lain kirjaukset käyttäjien tarpeiden palvelemisesta ja terveellisen, turvallisen ja sosiaalisesti
toimivan elinympäristön aikaansaamisesta.
Maakäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö -ja rakennusasetus määrittelevät kaupunkisuunnittelua ohjaavat ja toteuttavat
viranomaiset ja heidän tehtävänsä ministeriöissä, maakuntaliitossa, alueellisissa ympäristökeskuksissa ja kunnissa samoin kuin
kaavatasot ja niihin liittyvät tehtävät.48 Nykyinen maakäyttö- ja rakennuslaki siirtää kaupunkisuunnittelun ratkaisuvallan lähes
kokonaan kuntiin. Kunnat taas ohjaavat rakentamistaan yleis- ja asemakaavoituksella. Kunnallisella tasolla, esimerkiksi asemakaavassa, voidaan siis määrätä taiteen liittämisestä rakentamiseen vaikkapa tontinluovutuksen ehtona tai julkisen rakentamisen
periaatteena. Monissa uusissa rakennuskohteissa on viime aikoina luotu niin kutsuttu taidekaava tai taideohjelma asemakaavan
rinnalle ohjaamaan julkisen tilan taiteen kokonaissuunnittelua asuinalueilla. Taidekaava ei kuitenkaan ole laissa määritelty virallinen kaavataso, vaan sen status on ohjaileva ja epävirallinen. Taidekaavasta voi tulla käytännössä velvoittava, jos sen periaatteet esimerkiksi liitetään tontin luovutusehtoihin.49 Taidekaava ei välttämättä ota kantaa taiteen sisältöön, vaan on luonteeltaan
organisatorinen ja informatiivinen: siinä määritellään tavoitteet, rahoitus- ja toimintamalli, taiteilijavalintojen perusteet sekä
toimintaperiaatteet taiteen koordinoinnille, markkinoinnille, ylläpidolle ja seurannalle. Lisäksi se voi sisältää ohjeita suunnittelun prosesseista, dokumentoinnista, vastuualueista ja sopimusmenettelyistä.50 Suomessa toimintatapaa on sovellettu esimerkiksi Tampereen Vuoreksessa, Kuopion Saaristokaupungissa ja Joensuun Penttilänrannassa.
Huomionarvoista on sekin, että myös taiteen “vapaaehtoinen” sijoittaminen julkiseen ympäristöön on luvanvaraista. Rakennusten sisätiloihin tai tontille sijoitettaville teoksille on vähintään merkittävä paikka ja tyyppi rakennuslupakuviin, tai niistä on
tuotettava erilliset rakennuslupakuvat, jotka käsitellään rakennuslupaprosessissa. Julkisille ulkoalueille sijoitettaville teoksille
tarvitaan yleensä sijoitus -ja toimenpidelupa.51 Lupien käsittely on usein hajutunut eri hallinnonalojen kesken, eikä niitä käsittele taidehallintoon erikoistunut viranomainen, vaan, kuten esimerkiksi Helsingissä, rakennusvirasto.52 Byrokratiassa luoviminen
ja esimerkiksi arkkitehtuurin ja rakentamisen esitystapojen hallitseminen voikin olla yksityiselle taiteilijalle tai vaikkapa taloyhtiölle haastavaa, vaikka halua taidehankkeen ehdottamiseen ja toteuttamiseen löytyisikin. Ehkä tämä on osasyynä siihen Laura Uimosen tutkimuksessaan tekemään havaintoon, että “Ympäristö-ja taidehallinnolla on edelleen keskeinen, jopa monopoliasema
tuottaa taidehankkeita julkiseen tilaan.53”.
Koska lainsäädäntö koskien taiteen käyttöä julkisilla paikoilla on näinkin viitteellistä, linjaukset vaihtelevat alueittain ja ovat
suuresti kiinni jopa yksittäisten virkamiesten asenteista. Uimonen toteaa , että koska taidehankkeiden kytkeminen kaupunkisuunnitteluun ei kuulu minkään taide -tai suunnitteluorganisaation säännöllisiin perustehtäviin, hankkeissa on aina kyse erikois-

48 Uimonen 2010, 110.
49 Sama. 15; RT 01-11147 2014, 2.
50 Uimonen 2010, 121.
51 RT 01-11147 2014, 2.
52 Uimonen 2010, 128.
53 Sama, 105.

projekteista, ja siksi merkittäviä ovat yksittäiset aktiiviset henkilöt54. Vaikka käytännöt vaihtelevat, positiivista asiassa on se, että
kunnat voivat halutessaan toimia hyvinkin joustavasti julkisen tilan taiteen hankkeiden edistämiseksi. Jyrkän kielteisen kannan
perusteleminen lakisyillä ei ainakaan itse maankäyttö-ja rakennuslain perusteella ole validi argumentointikeino.
Oman lisänsä tilanteen monitahoisuuteen tuo se, ettei julkisenkaan rakentamisen määrittely ole yksiselitteistä. Julkisella rakentamisella on tarkoitettu valtion, kaupunkien ja seurakuntien rakennuttamia ympäristöjä ja rakennuksia, kuten infrastruktuuria (kadut, rautatiet, asemat, satamat) ja esimerkiksi kulttuuri-, oppilaitos -ja terveydenhuollon rakennuksia. Valtio voi kuitenkin
tukea myös yksityisiä rakennushankkeita. Samaten viime aikoina on yleistynyt ns. Public Private Partnership -malli, jossa julkinen taho sitoutuu vuokraamaan yksityisen rakennuttajan rakentamia tiloja julkisen palvelun käyttötarkoitukseen. Tällöin julkistaho ei kuitenkaan ole rakennuksen varsinainen omistaja.55 Yksityisen ja julkisen rakentamisen rajanveto, ja rakentamisessa noudatettavien periaatteiden määrittely mutkistuvat siis entisestään. Taidehankinnat eivät edellytä julkisissa hankinnoissa muuten
noudatettavaa kilpailutusmenettelyä, sillä ne ovat aina ainutkertaisia ja tapauskohtaisia.56

4.6. JULKISEN TILAN TAITEEN KÄYTÖN PERUSTELU
Seuraavassa tarkastellaan erilaisia perusteluita sille, miksi taide julkisissa tiloissa on hyödyllistä ja kannatettavaa. Perustelut on
jaettu yhteiskunnallisiin ja kaupallisiin, vaikka jako on osittain keinotekoinen – toimiva yhteiskunta hyödyttää myös taloutta ja
päinvastoin. Jaottelu on nähdäkseni hyödyllinen siksi, että niin monia asioita perustellaan nykyään puhtaasti taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Jos siis voidaan painottaa sitä, että julkisen tilan taiteen käytöllä on saavutettavissa myös kaupallisia etuja,
tietoa voidaan käyttää paremmin hyödyksi argumentoidessa tätä aspektia painottaville tahoille.

4.6.1. Yhteiskunnalliset intressit
Opetus-ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista muotoillaan seuraavasti: “Taiteen arkeen tuomaa sisältöä ja arvoa ei voida varsinaisesti mitata. Tämä vaikeuttaa taiteiden aseman puolustamista talousorientoituneessa yhteiskunnassa. Taiteen merkitystä onkin helpompi pohtia kuvittelemalla kaupunkeja ilman taidetta, elämää ilman musiikkia, teatteria, kuvia ja kirjallisuutta, lintuja ilman laulua --- Ajatuskoe taiteen poistamisesta paljastaa vastaansanomattomasti, kuinka
syvällä taide arjessa on. Taide on ihmisen erityisominaisuus.57” Jos taiteen merkitystä on niin vaikea mitata, ettei alan korkein viranomaistaho kykene selvityksessään osoittamaan keinoja siihen, miten taiteen sijoittamista julkiseen tilaan voidaan perustella?
Sari Karttusen mukaan taiteen sijoittamisen julkisille paikoille uskotaan lisäävän yleistä hyvinvointia, parantavan elämänlaatua ja humanisoivan ympäristöä. Sitä pidetään myös keinona parantaa kuvataiteen jakelua, ja sitä käytetään taidekasvatuksen välineenä – usein “oikeanlaisen” taidemaun -ja käsityksen levittämiseen. Julkisen tilan taidetta on käytetty ongelma-asuinalueiden
54 Sama, 183.
55 Taidetta arkeen 2013, 11-13.
56 RT 01-11147 2014, 2.
57 Taidetta arkeen 2013, 4.
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uudistamiseen ja niiden sisäisten jännitteiden vähentämiseen, sillä taiteen tulkitaan synnyttävän ylpeyttä omasta elinympäristöstä, lisäävän omistajuuden tunnetta ja vähentävän ilkivaltaa. Julkinen valta pyrkii viestimään taiteen kautta, että se on sitoutunut tiettyyn humaaniin arvomaailmaan ja toisaalta myös, että sillä on varaa muuhunkin kuin kaikkein välttämättömimpään.58
Visuaalisten alojen ammattijärjestöjen Prosentti taiteelle -projekti perustelee julkisen tilan taidetta seuraavasti “Ainutlaatuisesta ympäristöstä on helppo olla ylpeä. -- Taideteosten avulla jäsennetään miljöötä, luodaan kohtauspaikkoja ja reittejä. Taide herättää havainnoimaan ympäristöä, ja se tuo hyvää oloa ja auttaa jaksamaan.”59 Perusteluissa painotetaan siis erityisesti taiteen hyvinvointi -ja terveysvaikutuksia. Taiteen edistämiskeskuksen samoin taiteen prosenttiperiaatetta promotoiva julkaisu korostaa
myös taiteen hyötyjä hoitolaitosympäristöissä jaksamisen, virikkeiden ja ilon lähteenä sekä yhteisten muistojen esiin kutsujana.60 Hiljattain Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa havaittiin, että säännöllisesti ja aktiivisesti kulttuuria
ja taidetta harrastavat elävät todennäköisemmin yli 90-vuotiaiksi; todennäköisyys tuon iän saavuttamiseen oli tällaisilla henkilöillä 63 prosenttiyksikköä korkeampi kuin verrokkihenkilöillä.61 On tietysti myönnettävä, että pelkkä taide yksin tuskin selittää koko tulosta, sillä tällaisilla aktiivisilla henkilöillä on luultavasti esimerkiksi paremmat sosiaaliset verkostot, jotka omalta osaltaan auttavat elämänlaadun ylläpitämisessä. Taide on kuitenkin osa tuota hyvää elämänlaatua.
Taiteilija Olafur Eliassonin mukaan hyvä [julkisen tilan] taide aktivoi tilan käyttäjät, se vaatii heitä toimimaan; antamaan itsestään. Taide tekee käyttäjistä tilan, tilanteiden ja elämänsä muokkaajia tavalla, joka on laajempi kuin pelkkä kuluttajan rooli.62
Tämän näkemyksen mukaan taide julkisessa tilassa siis rohkaisisi kansalaistoimintaan ja lisäisi osallisuuden tunnetta omaan elämään liittyvissä päätöksissä. Osittaisen inflaation kärsinyt termi “voimauttaminen” (empowerment) voisi sopia tähän yhteyteen.
Tuula Isohanni toteaa, että asuinalueiden ulkotilat ja yhteiset paikat ovat tärkeitä asukkaille ja vaikuttavat heidän fyysiseen ja
henkiseen terveyteensä: “Asuinalueensa mielipaikoissa – erityisesti luontopaikoissa – ihmiset säätelevät olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan; mielipaikat toimivat kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden sääntelykeinona.”63 Taide voi olla keino tällaisten paikkojen luomiseen. Väliaikaisetkin taideprojektit avaavat Isohannin mielestä uusia näkökulmia oman elinympäristön tarkasteluun. Hän lainaa Pauline von Bonsdorffia: “Väliaikainen voi kiihottaa mielikuvitusta ja korostaa sen merkitystä, sillä sitä mitä
ei enää tai vielä ole on meidän itse ylläpidettävä. --- Väliaikainen voi myös innoittaa ajattelemaan jatkoa, sitä mitä tulee tapahtumaan
myöhemmin ---”64. Isohannin mukaan lähiympäristön taiteen kautta saadut esteettiset elämykset kasvattavat asukkaiden omanarvontuntoa ja tarjoavat sisältöä ja uusia näkökulmia omaan elämään. Tätä kautta kaupungin tekemät investoinnit asuinalueiden

58 Karttunen 2000, 46-47.
59 Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen.
60 Prosentti taiteelle antaa virtaa! 2014, 9.
61 Niemeläinen,Tuula 2013, 1; 26. Ennustaako taiteen ja kulttuurin harrastaminen pitkäikäisyyttä? Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
<https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41693>
62 Budds, 2015.
63 Isohanni 2006, 104.
64 Sama, 38.

julkisiin tiloihin palutuvat asukkaiden parhaaksi ja kasvattavat yleistä hyvinvointia.65
Laura Uimonen näkee julkisen tilan taiteen tulevaisuuden paikallisten ihmisten jaettujen muistojen muodostamisessa, yhteisöllisten merkityksien rakentamisessa ja eri aistein havaittavien esteettisten merkitysten huomaamisessa.66 Paljon julkisia töitä
toteuttanut kuvanveistäjä Pekka Jylhä on samoilla linjoilla “Taideteoksista tulee osa ihmisten arkielämää, symboleja ja maamerkkejä.67”
Juhani Pallasmaa rinnastaa keinot, joilla taiteilija luo paikan elämyksen keinoihin, joilla arkkitehti luon paikan tunnun.68 Kuvataiteilija, taiteen tohtori Jan-Erik Andersson, joka on toteuttanut runsaasti julkisen tilan taideteoksia, jollaiseksi myös hänen
kotitalonsa Life on a Leaf voidaan laskea, sanoo että ihmisen ympäristö koostuu kolmesta eri tekijästä: kodista (yksityinen fyysinen tila), julkisesta tilasta ja pään sisäisestä tilasta69, ja taiteen tehtävä on ruokkia tuota kolmatta, pään sisäistä, tilaa. Andersson peräänkuuluttaa taiteen, käsityöläisyyden ja arkkitehtuurin yhteistyötä elinympäristöjen kokonaistaideteoksellisuuden perinteen elvyttämiseksi.
Entä millaisia ovat tavallisten kansalaisten mielipiteet julkisen tilan taiteesta? TNS Gallup Oy toteutti vuonna 2014 Prosentti taiteelle -hankkeen toimeksiannosta valtakunnallisen kyselytutkimuksen aiheesta.70 1004:n haastateltavan otanta edusti Suomen 15-79 -vuotiasta väestöä kolmen prosenttiyksikön virhemarginaalilla suuntaansa. “Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana
arkiympäristöä ja julkisia tiloja” -kyselytutkimuksen tulokset olivat vakuuttavia. Kysyttäessä halutaanko arkiympäristöön, kuten asuinalueelle, opiskelupaikkaan, työpaikalle tai kirjastoon taideteoksia, vastasi 70 % haastatelluista “kyllä”, 24 % “ei” ja 6 %
“ei osaa sanoa”. 64 % vastaajista piti periaatteellisesti erittäin tai melko tärkeänä sitä, että julkisessa tilassa on esillä taidetta. 79
% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän “Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta” kanssa, ja
88% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että “Taide luo virikkeellisen kasvuympäristön lapsille”. Taidetta arkiympäristöönsä
halusi enemmistö (yli 50 % vastaajista) kaikista ikäluokista, kaikista ammattiryhmistä ja kaikilta Suomen maantieteellisiltä alueilta yhdyskuntarakenteesta riippumatta. Jopa enemmistö vastaajista luokiteltuina kaikkien kuuden suurimman eduskuntapuolueen kannattajaryhmiin halusi arkiympäristöönsä taidetta. Tutkimustulos osoittaa, että ihmiset kokevat taiteella olevan tärkeän
roolin osana hyviä elinympäristöjä.

4.6.2 Kaupalliset intressit
Julkisten tilojen taidetta käytetään nykyään kansainvälisesti osana kaupunkien ja alueiden tietoista imagontuottamista. Taiteen
odotetaan tuovan alueille taloudellista vetovoimaa ja houkuttelevan esimerkiksi asukkaita, yrityksiä ja turisteja. Taiteen mukaan65 Isohanni, Tuula. 2007, 73. Taide sykkii alueen asukasyhteisölle. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta –
Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.)Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
66 Uimonen 2010, 325.
67 Massa, Silja. 2014. Suomalaiset haluavat taidetta arkeensa. Helsingin Sanomat 9.9.2014. <http://www.hs.fi/kulttuuri/a1410155111698>.
68 Pallasmaa 1993, 115.
69 “ --- ne symboliset huonet, jotka sisältävät hänen muistonsa ja unelmansa. Tämä tila on se missä fantasia elää.” Andersson, Jan-Erik. 2002.
Mielipidekirjoitus Turun Sanomiin 11.12.2002 <http://www.anderssonart.com/?page_id=742> .
70 Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. Kyselytutkimus, TNS Gallup Oy 2014. <http://prosenttiperiaate.
fi/kirjoitukset/kyselytutkimus-suomalaiset-arvostavat-taidetta-arjessaan/> Kaikki tässä kappaleessa esitetyt tilastotiedot ovat kyseisestä
tutkimuksesta.
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tulo rakennusprojekteihin on nykyään yhä useammin yksityisen yrityksen puolelta tuleva aloite, sillä taiteella luodaan statusarvoa
ja imagoa, jota voi hyödyntää markkinoinnissa. Pierre Bourdieun luomalla kulttuurisen pääoman käsittellä voidaan selittää taiteen
välillistä talousvaikutusta: taide tuottaa asukkaille kulttuurista pääomaa, joka on hyödyksi alueiden keskinäisessä taloudellisessa
kilpailussa.71 Kulttuurinen pääoma tarkoittaa yksinkertaistettuna henkilön kerryttämiä tietoja, taitoja ja koulutusta, joita voi hyödyntää suhteellisen yhteiskunnallisen statuksen nostamiseen, mitä puolestaan voi hyödyntää taloudellisen pääoman keräämisessä.
Yhdyskuntasuunnittelu-lehden teemanumeron “Kulttuurin ja muotoilun arvo kaupunkien kehittämisessä” johdannon kirjoittaneet Pekka Tuominen ja Eeva Berglund nostavat esiin sen, että kulttuurin ja muotoilun ohjelmallinen edistäminen on nykyään
elimellinen osa uusliberalistista kaupunkien välistä kilpailua. Alueiden ja paikkakuntien kilpailu imagon kautta on normalisoitut
osaksi kaupunkien viranomaistyötä. Suomeenkin tämä kehitys saapui 1990-luvun lamavuosien aikaan yhdessä kansainvälistymisen ja globalisaatiopuheen kanssa. Muotoilun taloudelliset mahdollisuudet on otettu osaksi kansallista elinkeino -ja työpolitiikkaa, esimerkiksi kansallisessa vuoden 2013 Muotoile Suomi -ohjelmassa. Suomessa kehitykseen havahtumista osoittaa esimerkiksi Helsingin hakeutuminen Euroopan vuoden 2000 kulttuuuripääkaupungiksi ja vuoden 2012 World Design Capital -kaupungiksi.
2000-luvulla yksi käytetyimmistä tulkinnoista tässä yhteydessä on ollut yhdysvaltalaissosiologi Richard Floridan esittelemä luovan luokan käsite. Floridan mukaan jälkiteolliset kaupungit voivat nousta uuteen kukoistukseen, jos ne investoivat ihmisten luovaa potentiaalia puoleensa vetäviin asioihin, esimerkiksi infrastruktuuriin, jota luovan luokan voidaan olettaa arvostavan. Tämä
luova luokka, eli luovien alojen parissa toimiva ihmisjoukko, arvostaa myös heterogeenista kulttuuria, monimuotoista kaupunkikuvaa, rakennusten luovaa uusiokäyttöä, taidetta ja muunneltavia kulttuuritiloja. Käytännössä samanlaista imagonrakentamista
kulttuurin avulla on tehty ainakin kansallisella tasolla jo 1800-luvun jälkipuolelta saakka, ja esimerkiksi Pariisin maailmannäyttely ja Milanon triennaalit ovat aina olleet osa kansallisen identiteetin määrittelyä ja siten politiikan välineitä.72
Vuoden sisustusarkkitehti 2013 ja muotoilun valtionpalkinnon 2014 saanut Päivi Meuronen toteaa, että heidän toimistonsa
(JKMM Arkkitehdit Oy) suunnittelemat rakennukset, joiden arkkitehtuuriin on integroitu taidetta, kuten Seinäjoen ja Turun kirjastot ja Viikin kirkko, ovat käyttäjien suosiossa. Meurosen mukaan käyttökokemuksen miellyttävyys lisää tilojen käytön määrää. Kaupallisessa ympäristössä, kuten liikerakennuksissa, lisääntyneet käynnit johtavat lisääntyneisiin ostotapahtumiin. Julkistiloissa taas tilojen suosio tarkoittaa sitä, että suhteessa muihin saman kokoisiin tiloihin on onnistuttu “tuottamaan” enemmän
palvelukäyntejä ja tyytyväisyyttä, mikä merkitsee lisäarvoa tilan hallinnoijalle.73 Käytännössä siis panos – tuotos -suhde paranee,
vaikka tila olisi epäkaupallinen.
Tuula Isohanni kertoo havainneensa asennemuutoksen Arabianrannan rakennuttajissa, kun asukkaiden ja asiakkaiden reaktioita tarkkailtiin: “Kun aloitin mun piti kääntää rakennuttajien pää. He pelkäsivät, että he rakentavat asuntoja ja ihmiset sanovat, että en mä osta tota, kun toi taide ei miellytä mua. Samalla tavalla kuin joku maisema ei miellytä. Sitten kun he huomasivat, että asukkaat
todella ottivat taideteokset omakseen. He sanoivat, että satsaamme enemmän kuin sen yhden prosentin. He tajusivat, että tällä saadaan

71 Uimonen 2010, 185; 219-233.
72 Berglund, Eeva & Tuominen, Pekka 2014, 4-16. Kulttuurin ja muotoilun arvo kaupunkien kehittämisessä – johdanto erikoisnumeroon.
Yhdyskuntasuunnittelu 2014:2 vol 52.
73 Kontkanen, Minna 2015, 17. Kutsu vaikka opasteeksi. Ornamon lehti 2/2015.

myytyä hyvään hintaan asuntoja.74” Edellisessä kappaleessa referoidussa valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa tiedusteltiin myös
vastaajien mielipidettä taiteen ja kiinteistöjen arvon välisestä suhteesta. Valtakunnallisesti 71 %, ja pääkaupunkiseudulla 75 %
vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän “Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa” kanssa. Viimeisen
väittämän “Olen valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin 1 % on käytetty taiteeseen” kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli valtakunnallisesti 44 % vastaajista ja pääkaupunkiseudulla, jolla on suurimmat asuntomarkkinat, 50 % vastaajista.75 Rakennuttajien kannalta olisi siis puhdasta matematiikkaa panostaa kohteessa taiteeseen esimerkiksi tuo mainittu yksi prosentti, ja nostaa vastaavasti myyntihintaa luodun imagon perusteella yli yhdellä prosentilla, jos näinkin suuri osuus mahdollisista asukkaista ilmoittaa halukkuutensa maksaa lisää taiteen sisällyttämisestä kohteeseen.
Juha Kostiainen on Tampereen yliopiston aluetieteiden dosentti ja rakennusyhtiö YIT:n kaupunkikehityksestä ja yhteistyösuhteista vastaava johtaja. Espoon Hanasaaressa joulukuussa 2014 järjestetyssä julkiseen taiteeseen keskittyneessä seminaarissa hän puhui julkisen tilan taiteesta rakennuttajan näkökulmasta. Yksityisen rakennuttajan näkökulmasta julkisen tilan taiteen
rooli on Kostiaisen mukaan edesauttaa asuntojen taloudellisen arvon kehitystä, ja tärkein argumentti on aina sijoitetun pääoman
tuottoprosentti (ROI, return on investment). Kostiainen on huomannut, että koska taiteen tuottamaa taloudellista lisäarvoa on
vaikea mitata, on vaikea vakuuttaa yrityksessä sen hyödyistä henkilöt, jotka ovat tottuneet tekemään päätöksensä lukujen perusteella. YIT on kuitenkin soveltanut niin kutsuttua taidekaavaa omissa kohteissaan muun muassa Espoonkartanossa (Espoo),
Vuoreksessa (Tampere), Saaristokaupungissa (Kuopio), Kruununvuorenrannassa (Helsinki) ja Penttilänrannassa (Joensuu). Kostiaisen mukaan esimerkiksi Penttilänrannassa ajatusta taiteen integroinnista kohteeseen oli vaikea saada läpi yhtiön päättävissä elimissä, koska niin sanottua kovaa dataa sen taloushyödyistä ei ollut. Jälkikäteen taide koettiin yhtiössä hyväksi investoinniksi, sillä asunnot ovat myyneet hyvin. Kostiainen kehottaakin ajattelemaan panostusta taiteeseen investointina, ei kuluna.76
Rakennusyhtiö Skanskan kaavakehitysjohtaja, arkkitehti Hille Kaukonen nostaa esiin samassa seminaarissa tehdyssä radiohaastattelussa taiteen avulla saavutettavan kilpailuedun kuluttajien kaipaamien yksilöllisten asuntojen kautta: “Mä luulen et sillä on tilausta sen tähden koska ihmiset on kyllästyny siihen et kaikki asuinalueet ja kaikki paikat on saman näkösiä, saman kokosia, saman mallisia ja talot on yhtä korkeita ja materiaalitkin alkaa olla vähän samaa ja niinku todetaan --- niin meil on talotki keskenämme
rakennusliikkeillä jopa saman näkösiä eli on tarvetta niinku tehdä eri näköstä, eri tyyppistä aluetta ja tää on ehkä eräs tapa saada sitte
vähän jokasen alueen omaa identiteettiä taiteen avulla. Sehän se on.77” Haastatteluun myös osallistunut Juha Kostianen allekirjoittaa Kaukosen väitteen: “ --- ja ihmisten tarpeet monimuotostuu, ne vaatii yhä enemmän asumiselta. Tää on yks tapa tavallaan vastata
siihen, siihen muuttuviin tarpeisiin ja tuoda jotain uusia näkökulmia, uusia elementtejä asumiseen ---78”. Kaukonen on kiinnostunut nimen omaan taiteen ja muotoilun välimaastoon sijoittuvista toteutuksista, esimerkiksi valaistuksen, kadunkalusteiden tai lasten
leikkipaikkojen toteuttamisesta taidetta hyödyntäen, mutta niin, että teoksilla on olemassa myös käyttöfunktio. Se lisäisi Kau74 Joenniemi, Minna 2015. Särmää vai koristelua - Tuula Isohanni kätilöi taidetta rakennushankkeisiin. Yle.fi Kulttuuri 30.4.2015.
<http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/30/sarmaa-vai-koristelua-tuula-isohanni-katiloi-taidetta-rakennushankkeisiin>
75 Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja.
76 Muistiinpanot seminaarista Kyllä kaikki järjestyy – taiteella parempi asuinympäristö, Hanasaari, Espoo 2.12.2014. Sara Multasen arkisto.
77 Kultakuume-ohjelma, Yle Radio 1, 3.12.2014. MP3-tiedosto ja translitterointi Sara Multasen arkisto.
78 Sama.
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kosen mielestä sekä toteutettavuutta että taiteen omistajien valmiutta pitää teoksia kunnossa: “Asunto-osakeyhtiölle jää, jos se on
pihalla joku erillinen taide, niin se on todella hankala hoitaa, mut jos se on tämmönen integroitu johonki vaikka valaisimeen niin valaisimist pidetään huolta, penkeist pidetään huolta niin edelleen niin tota mä pidän sitä hirveen tärkeenä et huomataan sen taiteen niinku
laajempi tapa käyttää taidetta.79” Päivi Meuronen on huomannut, että asioiden nimeämisellä on merkityksensä: taide -nimikkeellä olevat suunnitelmien yksityiskohdat karsitaan rakennuttajan puolelta helposti ensimmäisenä, jos säästötarpeita ilmenee. Sen
sijaan jos taide on integroitu tarkemmin suunnitelmaan funktioiden tasolla, esimerkiksi opasteena tai akustisena elementtinä,
rakennuttaja hyväksyy sen helpommin.80

4.7. ESIMERKKEJÄ: ASUINALUEITA, JOILLA ON HYÖDYNNETTY JULKISEN TILAN TAIDETTA
Seuraavaksi esittelen suomalaisia esimerkkejä asuinalueista, joita rakennettaessa tai kehitettäessä on julkisen tilan taide otettu
mukaan suunnitteluun. Jo aiemmin sivuttu Helsingin Arabianranta on tässä suhteessa kansallinen pioneerikohde. Arabianrannan menestystä on sittemmin yritetty toistaa tuomalla taide osaksi uusien asuinalueiden suunnitteluprosesseja uudisrakennuskohteissa ympäri Suomen, ja esittelen muutamia näistä kohteista Arabianrantaa käsittelevän kappaleen alaluvuissa. Kaikki nämä
esimerkit ovat uudisrakennuskohteita, joihin julkisen tilan taide on tuotu mukaan alusta alkaen ja kohtalaisen keskitetysti hallinnoidusti. Vastapainoksi keskitetysti hallituille uudiskohteille esittelen myös vantaalaisen, pääosin 1970-luvulla rakennetun
Myyrmäen lähiön, jossa asukkaiden oma aktiivinen toiminta on johtanut laajoihin julkisen tilan taideprojekteihin. Tämän opinnäytetyön taiteellisen osuuden (kappale 6.) tilankäyttösuunnitelma sijoittuu Myyrmäen alueelle.

4.7.1. Arabianranta, Helsinki
Helsingin Vanhankaupunginlahden rannan rakentamattomia maa-alueita alettiin suunnitella rakennettaviksi 1980-luvun lopussa,
ja alueen kaavoitus alkoi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 1990-luvun alussa. Arabianrannan tontit luovutettiin rakennuttajille (yhtä lukuunottamatta) tontinluovutuskilpailujen kautta. Kaupunki asetti tontinluovutukselle ehtoja, ja yksi ehdoista
oli 1-2 prosentin osuuden kokonaisrakennusbudjetista käyttäminen taiteeseen. Kilpailujen tarjousten yhtenä arviointikriteerinä
käytettiin ehdotetun taideprojektin kiinnostavuutta.81 Kuten jo kappaleessa 4.3. kuvattiin, Arabianrannan taidehankintaprosesseja tukemaan luotiin taidekoordinaattorin toimi. Taidekoordinaattori Tuula Isohanni toimi Taideteollisesta korkeakoulusta (sittemmin Aalto-yliopisto) käsin. Hän työskenteli koko alueen mittakaavassa, syvensi paikkatietouttaan ja loi alueelle esteettisen
konseptin. Yksittäisen tontin tai projektin rajat ylittävää tietopohjaansa ja näkemystänsä hyväksi käyttäen hän osallistui suunnittelu- ja projektiryhmien työhön avustaen niin suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia, taiteilijoita kuin virkamiehiäkin alueen

79 Sama.
80 Kontkanen 2015, 18.
81 Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry. 2007. Johdanto. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta – Rethinking
Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. 13.

taiteeseen liittyvissä kysymyksissä.82 Alueen pääasiallinen rakentaminen ajoittui vuosien 2000 ja 2015 välille, ja tuloksena oli
noin 320 000 kerrosneliötä asuinpinta-alaa alueen nykyisille noin 7000 asukkaalle.83
Taideteoksia noin 0,7 neliökilometrin kokoisella alueella on julkisissa tai puolijulkisissa (porrashuoneet, talopihat) tiloissa 80 kappaletta. Taideteosten skaala on kattava ulottuen valokuvateoksista abstrakteihin tai esittäviin veistoksiin, keramiikkateoksiin, reliefeihin, tilallisiin teoksiin ja valotaiteeseen. Taideteokset on usein integroitu osaksi rakennuksia, tai ne muodostavat rakennusten toiminnallisia osia kuten Markku Hakurin “Tuulenpesä” -parveke Birger Kaipiaisen katu 4:ssä tai Aamu Songin ja Johan Olinin “Kaidetaide” -porraskaiteet Pariisinkatu 8:ssa. Useissa “perinteisissä” kaksiulotteisissa teoksissa on myös hyödynnetty taiteen ja rakentamisen
välimaastoon sijoittuvia tekniikoita, kuten lasin sisään laminointia (Reeta Cagnanin ja Saru Tennin “Vakterna” Arcada-talon sisätiloissa, Jan-Magnus Janssonin aukio 1), lasiin painamista (Riikka Latva-Sompin “Satakieli” Pariisinkatu 2:n jalankulkuluiskan kaiteessa)
tai emalointia (Annika Bergvik-Forsanderin “Gländtan” -teos Käpytikka-talon julkisivussa osoitteessa Muotoilijankatu 18). Sittemmin laajalti rakennusteollisuuden käyttöön levinnyttä graafinen betoni -tekniikkaa käytettiin Arabianrannassa tuotannossa ensimmäistä kertaa vuonna 2003. Sen oli kehittänyt silloinen Taideteollisen korkeakoulun sisustusarkkitehtiopiskelija Samuli Naamanka.84
Taiteen sittemmin erittäin näkyvä rooli tuli osaksi Arabianrannan rakentamista Helsingin kaupungin kaava-arkkitehti Mikael
Sundmanin mukaan “sattumien kautta85”. Alueelle pyrittiin luomaan myös muuntyylistä imagoa, esimerkiksi IT-imagoa nopeiden
tietoliikenneyhteyksien avulla, samoin taideteollisuuskeskittymän imagoa: alueen silloisten toimijoiden kesken solmittiin aiesopimus Arabianrannan taideteollisuuskeskuksen luomisesta.86 Sittemmin monet sopimuksen avainosapuolista, kuten silloinen Taideteollinen korkeakoulu ja alueen taideteollisuusyritykset ovat kohdanneet muutoksia jotka ovat täysin muuttaneet aiesopimuksen suunnitelmat. Samoin nopeista tietoliikenneyhteyksistä asuinalueilla on tullut siinä määrin arkipäivää, että pelkästään sen
varassa mitään aluetta tuskin voi enää brändätä erityiseksi informaatioteknologian keskukseksi. Kaava-arkkitehti Sundman toteaakin, että “Se [julkisen tilan taide] on muovannut alueen imagoa paljon enemmän kuin aluen perin kuviteltiin. Yleisessä tietoisuudessa
Arabia onkin varmasti enemmän taidekaupunki kuin it-kaupunki.87” Sundman suhtautuu julkisten tilojen taiteen käyttöön osittain
varauksella, mutta myöntää, että onnistuessaan se “luo kaupunkilaiselämää” tavalla, jota pelkällä rakentamisella ei voida saavuttaa. Hän pohdiskelee myös, olisiko taiteen näkyvä rooli muuttanut asuinalueen statusta tai tullut pääasialliseksi huomion kohteeksi, sillä Arabianrannassa toteutettua sosiaalisesti monipuolisen asuntokannan kaavoitusta ei ole vastustettu samalla tavoin
kuin joissakin aiemmin toteutetuissa suurissa helsinkiläiskohteissa.88
82 Isohanni, Tuula. 2006. Arabia Arabia: taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki. Taideteollisen
korkeakoulun julkaisu A 66. Jyväskylä: Gummeruksen Kirjapaino Oy. 69-71.
83 Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/arabianranta/rakentaminen> ja <http://www.
uuttahelsinkia.fi/fi/arabianranta/asuminen>. Luettu 28.9.2015.
84 Isohanni Tuula 2010, 68-73. Arabianrannan taide. Taiteellinen yhteistyö vuosina 2000-2011. Helsingin kaupungin talous- ja
suunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2010. <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/arabianranta/perustietoa/esitteet-ja-julkaisut>; Isohanni 2007, 72.
85 Lehtovuori, Panu 2007, 46. Arkkitehti Mikael Sundman: “Minulla on aina mitta mukana”. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin
maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
86 Kangasoja & Schulman 2007, 24.
87 Lehtovuori 2007, 46.
88 Sama, 48.
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Pasi Mäenpään vuonna 2007 toteuttaman asukaskyselyn perusteella Arabianrannan asukkaat kokevat alueen taiteen erityisen onnistuneeksi ja itselleen merkitykselliseksi. Mäenpää kirjoittaa: “Arabianrannan asukkaille oli muodostunut tai muodostumassa asuinalueidentiteettiä, jonka voi arvioida kehittyvän vahvaksi. Taiteen käyttö asuinympäristön viihtyvyys- ja identiteettitekijänä on erittäin onnistunutta.89”. Mäenpään mukaan tapa, jolla taiteesta puhuttiin, osoitti sillä olevan todellista merkitystä asukasviihtyydelle ja alueen luonteelle. Taideteosten luona vietettiin aikaa mm. lasten ja vierailijoiden kanssa. Alueella asuminen
koettiin ylpeyden aiheeksi.90 “Taide koettiin arkielämää kohottavaksi ja se nimettiin eniten viihtyvyyteen ja alueidentiteettiin vaikuttavaksi tekijäksi91.” Taide vaikuttaakin Arabianrannassa olevan tekijä, joka erottaa alueen muista ja luo sille oman identiteetin,
toisin kuin vaikkapa arkkitehtuuri joka kaava-arkkitehdinkin mukaan on melko tavanomaista. Tuula Isohannin mukaan Arabianrannassa nimenomaan taiteellisella yhteistyöllä työllä voitiin toteuttaa kaupunkisuunnittelussa kasvava pyrkimys paikalliseen omaleimaisuuteen. Hänen mukaansa merkittävää taidekokonaisuuden onnistumisessa oli se, että Helsingin kaupunki
kaava-arkkitehti Mikael Sundmanin pitkäjänteisen “lobbauksen” tuloksena loi edellytykset kokonaisuuden yhdistävälle taidekoordinaattorin toimelle. Isohannin mukaan taiteen luoma identiteetti näkyy myös Arabianrannan asuntojen kysynnässä ja
jälleenmyynnin nopeudessa verrattuna samanaikaisesti Helsinkiin rakennettuihin ranta-asuinalueisiin. Arabianrannan asukkaat ovat ylpeitä asuinpaikastaan.92
Tällä hetkellä Helsingin kaupunki painottaakin omassa viestinnässään Arabianrannalle syntynyttä mainetta taidekaupunginosana, ja pyrkii markkinoimaan aluetta sen avulla myös turistikohteena. Alueelle sunnitellutettiin mm. uudenlaisia matkailuopasteita Designpääkaupunki-vuotta 2012 varten.93. Jo kaupungin tiedotteiden otsikot kuten “Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa94” tai “Arabianrannan ihme95” kertovat halusta hyödyntää alueen ja sen taiteen osin yllättänyttä suosiota.

4.7.2. Arabianrannan seuraajia
Paljolti Arabianrannan menestyksen innoittamana julkisten tilojen taide on noussut jopa pienimuotoiseksi trendiksi suomalaisessa asuinaluerakentamisessa. Useille uusille asuinalueille Suomessa on sittemmin luotu esimerkiksi taiteen käyttöä ohjaileva taidekaava96, taiteilijapankki tai taiteen koordinoijan toimi. Esittelen seuraavassa lyhyesti muutaman tällaisen kohteen. Näitä uudiskohteita yhdistää silmiinpistävästi julkisten tilojen taiteen hyödyntäminen asuntojen ja alueen markkinoinnissa. Jokaisen alueen
89 Mäenpää, Pasi. 2007, 168. Asukaskokemus: avaraa urbanismia välikaupungissa. Teoksessa Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.)
Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.
90 Sama, 166-167.
91 Sama, 167.
92 Isohanni 2006, 117; Tuula Isohannin haastattelu 29.9.2015. Sara Multasen arkisto.
93 Helsingin kaupungin “Uutta Helsinkiä” www -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/arabianranta-kiinnostaamatkailijoitakin>
94 Helsingin kaupungin “Uutta Helsinkiä” www -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/arabianranta-helsinginensimmainen-taidekaupunginosa> .
95 Helsingin kaupungin “Uutta Helsinkiä” www -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/arabianrannan-ihme>.
96 Taidekaavan periaatteesta katso tämän työn luku 4.5

taideteoksille on muun muassa luotu internet-sivustot, joiden kautta teoksiin ja niiden tekijöihin voi tutustua ja ladata tulostettavan karttatiedoston niiden sijainnista. Tämän osion lähteet ovat pääasiassa kaupunkien oman viestinnän www -sivustoja, sillä
niiden käyttämää kieltä tarkkailemalla voi tehdä tulkintoja siitä, millä tavoin julkisten tilojen taiteen käyttöä uusilla asuinalueella perustellaan ja markkinoidaan ja miten sitä käytetään alueimagon luonnissa. Näiden ja muiden vastaavien kohteiden markkinointiin tutustuessa tämän työn tekijälle on syntynyt mielikuva, että julkisten tilojen taide on noussut tekijäksi, jolla pyritään
viestimään mahdollisille asukkaille tai yrityksille asuinalueen muita, kilpailevia kohteita laadukkaammasta ja viimeistellymmästä suunnittelusta ja elämän laatua parantavasta ympäristöstä. Koska kohteet ovat vielä rakenteilla, jää noiden mielikuvien toteutumisen tutkiminen myöhemmäksi.

4.7.2.1. Vuores, Tampere/Lempäälä
Vuores on Tampereen ja Lempäälän yhdessä rakentama uusi asuinalue, jonka rakennustyöt aloitettiin vuonna 2010. Vuoreksessa
asuntorakennuskanta muodostuu sekoitetusti omakoti- ja pientaloista sekä kerrostaloista. Sen alueelle toteutettiin myös vuoden
2012 asuntomessukohteet. Tampereen Vuoreksen ensimmäinen taideohjelma julkaistiin vuonna 2007 idean noustua ensi kerran
esiin vuonna 2005 järjestetyssä seminaarissa. Taideohjelman kattoteemaksi määriteltiin alueen luonto ja tämän alle määriteltiin
alateemoja alueittain. Taideohjelmaa on päivitetty rakennusprosessin edetessä. Vuorekseen luotiin taidekoordinaattorin toimi. Vuorekseen taidehankkeet valmistellaan yhteistyössä Tampereen taidemuseon, Vuores-hankkeen, taidekoordinaattorin ja hankkeiden
toteuttajien kanssa97. Lisäksi Vuoresta varten perustettiin taiteilijapankki, johon alueen hankkeista kiinnostuneet ammattitaiteilijat voivat tallentaa tietojaan. Alueen rakennustyöt saadaan päätökseen vasta 2020 -luvulla; koteja on tarkoitus syntyä 14 000 ihmiselle. Vuoreksen yksityisille rakentajille on asetettu kerrosneliökohtainen velvoite taiteelle osoitettuun budjettiin, se on 10 €/
neliö mikä on noin puolet pienempi kuin Arabianrannassa. Kaupungin rakennuskohteille Vuoreksessa on suosituksena prosenttiperiaatteen toteuttaminen; periaate, jota vuoden 2014 päivitetyn taideohjelman mukaan on noudatettu “vaihtelevasti”.98 Alueen
taideteoksia esitellään Oma Vuores -internetportaalissa, josta voi myös ladata ajantasaisen kartan taidekohteista.99 Tällä hetkellä
teoksia on valmistunut parikymmentä. Alueen markkinoinnissa taideimagoa pyritään selkeästi hyödyntämään. Tampereen kaupungin tiedotussivusto maalailee: “Taide ja kulttuuri ovat luonteva osa Vuoreksessa asuvien ja työskentelevien ympäristöä ja jokapäiväistä
elämää. Taide asuinympäristössä lisää oleellisesti rakennetun ympäristön laatua, omaleimaisuutta ja vahvistaa asuinalueen identiteettiä. 100”

4.7.2.2. Saaristokaupunki, Kuopio
Saaristokaupunki on valmistuessaan Kuopion kaupungin suurin asuinalue, joka jakautuu neljän kaupunginosan alueelle. Asuinalueen suunnittelu aloitettiin 2000-luvun alkupuolella, ja rakentaminen alkoi 2010-luvun vaihteessa. Rakentaminen tulee jatkumaan näillä näkymin vielä 2020-luvun alkupuoliskon ajan, jonka jälkeen alueella arvioidaan olevan 15 000 asukasta tämänhetkisen

97 Tampereen kaupungin internet-sivusto. Vuores. Taideyhteistyö. <http://www.tampere.fi/vuores/taideyhteistyo.html>
98 Luonnon heijastumia. Vuoreksen taideohjelma 2014. < http://freizimmer.fi/vuoreksen-uusi-taideohjelma-on-valmistunut/>
99 Oma Vuores -internetportaali <https://vuores.fi/vuores/taide>
100 Tampereen kaupungin internet-sivusto. Vuores. Taideyhteistyö. <http://www.tampere.fi/vuores/taideyhteistyo.html>.
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10 000 asukkaan sijaan.101 Sekoitettua rakennuskantaa Vuoreksen tavoin hyödyntävän ja samoin asuntomessukohteena vuonna 2010
olleen Saaristokaupungin imagoa on rakennettu ensisijaisesti veden ja luonnon ympärille, mutta myös julkisen taiteen hankkeilla.
Saaristokaupungin alueelle luotiin taidekaava ja SaaristoGalleria -nimellä kulkeva julkisen tilan taiteen kokoelma opetusministeriön tukeman, vuonna 2005 valmistuneen Saaristokaupungin hyvän asumisen kulttuuriympäristö – hankesuunnitelman ehdotusten pohjalta. Saaristokaupungin taiteilijat valittiin vaiheittaisten taidekilpailujen perusteella.102 SaaristoGalleria -kokonaisuuteen kuuluu vähemmän teoksia kuin muissa työssä esitellyissä kohteissa (tällä hetkellä viisi teosta), mutta niiden mittakaava on
massiivisempi ja ote tilallisempi. Esimerkiksi Sirpa Miettisen, Valpuri Lindbergin ja Piia Kukkaslahti Ferreiran yhteisteos “Meri
lahjoitti sen meille” levittäytyy yleiselle laiturille yli 80 metrin matkalle. Saara ja Janne Revon “Saaristo” muodostuu yhdeksästä torialueelle sijoitetusta kuivan maan tekosaaresta, jotka ohjaavat ihmisten kulkua ja toimivat levähdyspaikkoina.103 Kuopion kaupungin tiedotussivuilla Saaristokaupungin taiteesta kerrotaan seuraavasti: “SaaristoGalleria elävöittää kaupunkiympäristöä, rakentaa laadukasta ja kestävää kaupunkikuvaa, tuottaa hyvää ympäristöä ja vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Taiteella on merkittävä rooli
alueen viihtyisyyden ja identiteetin luomisessa.104”.

4.7.2.3. Penttilänranta, Joensuu
Penttilänranta on Joensuun kaupungin 2000 -luvun merkittävin asuinrakennuskohde. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2012 ja
jatkuu tämänhetkisten arvioiden mukaan 25-30 vuotta. Rakentamisen hitauteen vaikuttaa esimerkiksi aiemmin teollisuuskäytössä olleen pilaantuneen maaperän puhdistustarve. Lopullista asukasmäärää ei pitkän rakennusajan takia voida täysin ennustaa,
mutta tällä hetkellä arvio liikkuu 3000 asukkaan molemmin puolin. Penttilänrannan hankesuunnitelmassa todetaan, että alueesta toteutetaan “--- houkutteleva ja monipuolisesti erilaisille asukasryhmille suunnattu uudisalue” joka on “viihtyisä, nykyaikainen, turvallinen ja yhteisöllisyyttä tukeva”105. Alueen maankäytön suunnitelmaan on kirjattu prosenttiperiaate taiteeseen korttelialueiden
toteuttajille ja lisäksi erityisesti ympäristötaiteeseen suunnattava prosenttiperiaate yleisten alueiden ja maaperän kunnostuksen
kokonaisbudjetista106. Hankesuunnitelmassa julkisten tilojen taiteen käyttöä perustellaan sillä, että “Taiteen keinoin on mahdollista luoda alueelle sellaista omaleimaisuutta, jota yksinomaan rakentamisella ei ole mahdollista saavuttaa107.”
Penttilänrannan taidehankintoja koordinoi Itä-Suomen läänintaiteilija Hannu Aaltonen. Penttilänrantaa varten on luotu myös
avoin taiteilijapankki, jonne on tällä hetkellä jättänyt tietonsa yli 200 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Teoksia on etsitty myös kutsukilpailujen kautta; niitä on tähän mennessä toteutettu kaksi. Penttilänrannan taiteen esittelyyn luodun internet- sivuston tekstistä kuvastuu hyvin usko niin taiteen markkinointi - kuin hyvinvointipotentiaaliin. ”Kaupunginosan ensimmäisen kerrostalon taidehankintasopimuksen rakentajana allekirjoittanut aluejohtaja Erkki Nordström sanoi johtamansa rakennusliikkeen tekevän Penttilänran101 Kuopion kaupungin internet- tiedotussivusto: ajankohtaista. <http://saaristokaupunki.fi/index.php?tid=456>.
102 Kuopion kaupungin Saaristokaupunki-portaali <http://www.saaristokaupunki.fi/index.php?id=74>
103 SaGa SaaristoGalleria -esite <http://www.saaristokaupunki.fi/index.php?id=74>.
104 Sama.
105 Penttilänrannan hankesuunnitelma, 18. <http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-penttilanranta/esittely/hankesuunnitelma.htx>
106 Sama, 22.
107 Sama, 22.

taan arvotaloja. Juuri taide antaa asuinympäristöön erityisarvoa ja sisältöä, jota nykyihmiset edellyttävät, hän sanoi.”, sivulla kirjoitetaan,
ja jatketaan: “Kuvataide ei ole koriste, vaan tuo henkevää sisältöä ympäristöön. Penttilänrannassa taide ihastuttaa, ajatteluttaa, haastaa
löytäjäänsä, katsojaansa.”108 Alueen rakentaminen on alussa, ja asukaskokemuksista ei ole tutkittua tietoa. Rakennuttajilta ja rakentajilta sen sijaan on jo saatu positiivista palautetta asuntojen markkinoitavuudesta ja myyntinopeudesta109.

4.7.3. Myyrmäki, Vantaa
Myyrmäki on länsivantaalainen Helsinkiin rajautuva noin 15 000 asukkaan tiivis kerrostalolähiö, jonka rakennuskannasta pääosa
on rakennettu 1970-luvulla. Laajemmalla Myyrmäen suuralueella asuu noin 50 000 asukasta. Myyrmäki on yksi Vantaan kaupungin seutukaavassa osoitetuista aluekeskuksista, ja rakentamistiheys on sen mukaisesti kaupunkimaista. Rakentamista alueella on
paikoittain jatkettu näihin päiviin asti, ja lisärakentamista on tiedossa muun muassa Vantaan kaupunkisuunnitteluviraston järjestämän, pian ratkeavan Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tulosten perusteella.
Myyrmäki on esimerkki asuinalueesta, jossa julkisen tilan taiteen käyttö on tuotu osaksi alueen kehittämistä jälkikäteen ja
poikkeuksellisesti pääosin alueen asukkaiden oman aloitteellisuuden tuloksena. Alueella aktiivisesti vuodesta 2012 toiminut asukasaktiivien Myyrmäki-liike on saanut aikaan näyttäviä tuloksia. Liike on aktiivisella yhteistyöllä Vantaan kaupungin kanssa luonut Myyr York Street Art City -nimellä kulkevan yhteisötaidehankkeen, jonka puitteissa on toteutettu yhteisöllisiä tapahtumia, luotu uusia julkisia kohtaamispaikkoja sekä mahdollistettu Suomen oloissa poikkeuksellisen suuren mittaluokan katutaideprojekteja110. Alueelle on esimerkiksi toteutettu taiteilijoiden ja asukkaiden toimesta noin kymmenen suurta betonialikulkutunnelien
maalausta, ja siellä on kaksi julkista vanerista ns. graffitiaitaa, joihin voi laillisesti tehdä graffiteja esimerkiksi Helsingin Kalasataman tapaan. Vuonna 2015 alueen tärkein julkisen liikenteen solmukohta, nykyiseen Kehärataan kuuluva Myyrmäen juna-asema
koristeltiin valtavilla muraaleilla niin sisä -kuin ulkopinnoiltaan. Taiteen ja muun omaehtoisen asukastoiminnan avulla Myyrmäki
on onnistunut synnyttämään jotain, mikä tekee siitä asukkailleen erityisen vaikka sen rakennuskanta on geneeristä ja erityispiirteetöntä. Myyrmäki-liike esittelee alueen katutaidehankkeita internet-sivuillaan kuvin ja kartalla111. Myös Vantaan kaupunki on
omaksunut asukkailta lähteneen katutaide-imagon osaksi markkinointiaan. Syksyllä 2014 Myyrmäessä sijaitseva Vantaan taidemuseo järjesti Meidän katu -nimisen katutaidenäyttelyn, ja tämän tekstin kirjoitushetkellä Vantaan taidemuseon radiomainoskampanja kehottaa saapumaan museokäynnille junalla Myyrmäen “katutaideaseman” kautta. Kotivinkki-lehden kesällä 2015 haastattelemat uudet asukkaat antoivat erittäin positiivisia arvioita alueesta. Helsingin Kalliosta perheineen muuttanutta 32- vuotiasta
miestä ilahduttaa alueen taide: “Joka kerta kun kuljen täällä, huomaan jonkun uuden maalauksen.112” Alueeseen aluksi epäluuloisesti

108 Penttilänrannan taide -internetsivusto <http://penttilanrantataide.fi/>
109 Esim. YIT Oyj:n kaavakehitysjohtaja Juha Kostiainen Kyllä kaikki järjestyy – taiteella parempi asuinympäristö -seminaarissa (Hanasaari, Espoo
2.12.2014, muistiinpanot Sara Multasen arkisto) ja Rakennusyhtiö Hassisen toimitusjohtaja Tuomo Hassinen, Ornamon lehti 2/2015, 19.
110 Katutaide-termillä tarkoitetaan julkisten tilojen visuaalista taidetta, joka on syntynyt perinteisten taidetilojen ulkopuolella. Alalajin
tekniikoihin lukeutuvat esimerkiksi graffiti, muraali, sablonitekniikat, tarrat ja pintoihin liisteröidyt pinotyöt, neulegraffiti ja myös installaatiot ja
rakennusten pintoihin projisoidut valo -ja AV-teokset
111 Esimerkiksi <http://www.myrtsi.fi/index.php?option=com_k2&view=item&id=29:graffitiprojekti&Itemid=156>
112 Viitanen, Kaisa. 2015. Rakas lähiöni. Kotivinkki 5.8.2015. 87.
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suhtautunut 25-vuotias perheenäiti kiittelee palveluita ja elävyyttä: “Myyrmäestä en keksi mitään parannettavaa.113” Asukasaktivisti Niskanen mainitsee myös kappaleessa 4.6.2. käsitellyn luovien alojen työntekijöiden arvostaman piirteen: “Kantakaupungista ei
enää löydy edullisia tiloja luovien alojen työntekijöille, täältä löytyy.114” Hän puuhaakin tällä hetkellä alueella tyhjiksi jääneiden teollisuuskiinteistöjen uusiokäyttöä tapahtuma-ja työhuonetiloiksi.

4.7.3.1. Myyrmäen juna-asema
Tämän opinnäytetyön tekijä toimi Myyrmäen juna-aseman sisätilojen maalauksista vastanneen Multicoloured Dreams -taiteilijakollektiivin (edempänä MCD) puolelta toisena vastuullisena projektipäällikkönä aseman maalusprojektin neuvottelu-, valmistelu-ja toteutusvaiheissa vuosina 2013-2015. Aseman kunnostusprojektiin liittyy tekijöitä, jotka ovat kiinnostavia julkisen tilan
taiteen yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten sekä asukaskokemuksen kannalta, ja siksi esittelen projektia seuraavassa hieman tarkemmin.
Ajatus aseman kunnostamisesta nimenomaan taiteen avulla tuli alueen asukkailta itseltään Myyrmäki-liikkeen Petteri Niskasen järjestämän avoimen asukastilaisuuden kautta.115 Myyrmäessä sijaitseva Vantaan taidemuseo kannatti myös hanketta, jota
Myyrmäki-liike edisti voimakkaasti yhteydenpidolla Vantaan kaupunkiin. MCD -ryhmä tuli mukaan yksittäisten aktiivisten jäsenten kontaktien ja Vantaan taidemuseon kautta. Lopulliseen juna-aseman taiteilijasopimukseen Vantaan kaupungin (tilaaja) ja
MCD -taiteilijakollektiivin jäsenten (taiteilija) välillä tehtiin kirjaus siitä, että sopimustaiteilijan kuratointi tapahtui sekä Vantaan
taidemuseon että Myyrmäki-liikkeen toimesta.116 Tutkimuskirjallisuuden ja tuntemieni case-esimerkkien pohjalta julkisen tilan
taiteen kentän toimintamalleissa näin vahva asukaslähtöisyys on Suomessa hyvin poikkeuksellinen metodi117. Vantaan kaupunkia voikin kiittää avoimesta lähestymistavasta kohteessa. Vantaan kaupungin tavoite oli uudistaa Myyrmäen peruskorjauksen tarpeessa ollut juna- asema, jotta se ei erottuisi Helsinki-Vantaan lentokentälle johtavan, kesällä 2015 auenneen Kehäradan uusista
juna-asemista erityisen epäedullisesti. Lisäksi tavoitteena oli kokeilla rauhattoman aseman arvostuksen ja sosiaalisen kontrollin
lisäämistä osittain taiteen keinoin. Betonirakenteinen, modernistinen ja palveluton asema oli kaupunginosassa jatkuvan häiriökäyttätymisen paikka; lisäksi aseman valkoisiksi maalattuja valtavia betoniseiniä töhrittiin jatkuvasti. Myyrmäki-liikkeen keräämien asukasideoiden pohjalta aseman sisäseiniä, noin 600 neliömetriä, peittää nyt peruskorjauksen ja taidetyön jälkeen kauttaaltaan tilaan erityisesti suunniteltu muraali eli seinämaalaus. Lisäksi asemalle luotiin ravintolatila, joka osaltaan lisää sosiaalista kontrollia. Asemaa käytetään nyt myös näyttely -ja tapahtumatilana.
Alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Asukaspalaute on ollut erityisen myönteistä, ja aseman taide huomioitiin kehuvilla artik-

113 Sama, 86.
114 Sama, 83.
115 Sama, 83.
116 Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen ja Multicoloured Dreams -taiteilijaryhmän sopimus taideteossarjan suunnittelunn ja
toteutuksen tilaamisesta Myyrmäen asemarakennuksen sisätiloihin ja Jönsaksentien alikulkukäytävään 11.12.2014. Sopimuksen tausta,
lähtötiedot, 2. Sara Multasen arkisto.
117 Esimerkiksi Laura Uimosen jo kappaleessa 4.5. esitelty havainto “Ympäristö-ja taidehallinnolla on edelleen keskeinen, jopa monopoliasema
tuottaa taidehankkeita julkiseen tilaan. “ Uimonen 2010, 100.

keleilla valtamedioissa, kuten Helsingin Sanomissa ja Yleisradion verkko-, televisio -ja radiokanavilla118. Merkillepantavaa on se,
että tämän tekstin kirjoitushetkeen (marraskuu 2015) mennessä noin kahdeksan kuukautta käytössä ollutta asemaa ei ole töhritty käytännössä lainkaan, kun aiemmin aseman paljaiden seinien töhryjen poistoon käytettiin siihen erikoistunutta yritystä tiheästi. Kirjoittajan oma tuntuma palautteen pohjalta on, että asukkaat ovat ottaneet tilan omakseen ja tuntevat siitä uudenlaista ylpeyttä ja omistajuutta, mikä kannustaa pitämään siitä huolta. Tilan positiivisen muutoksen tekemistä nimen omaan Myyrmäen asukkaille korostettiin prosessin aikana niin Myyrmäki-liikkeen kuin MCD -ryhmän viestinnässä. Avain teosten suosioon
voisikin löytyä uuden julkisen taiteen kokonaisprosessista, joka huomioi vastaanottavan yhteisön, ei niinkään pelkästään fyysisen taideteoksen laadusta tai ominaisuuksista.

118 Esim. simerkiksi Salmela, Marja. 2015. Ankea ja löyhkäävä Myyrmäen asema puhkesi uuteen loistoon – katso ero vanhaan. Helsingin Sanomat
20.3.2015 <http://www.hs.fi/kaupunki/a1426822855238>; Vesalainen, Suvi. 2015. Myyrmäen asema on nyt Suomen suurin katutaideteos –
Kehäradan vanhat asemat uudistuvat. Yle.fi Uutiset 20.3.2015.
<http://yle.fi/uutiset/myyrmaen_asema_on_nyt_suomen_suurin_katutaideteos__keharadan_vanhat_asemat_uudistuvat/7879699?ref=leikiuu>; HS Nyt 21.3.2015. Myyrmäestä tehdään Euroopan katutaidemekkaa, ja nyt avautunut uusi graffitiasema on upea <http://nyt.fi/
a1305940101976>; Alfthan, von Helena. 2015. Konstprojekt fyller tågstationen i Myrbacka med färg. Svenska Yle.fi 18.3.2015 <http://svenska.yle.
fi/artikel/2015/03/18/konstprojekt-fyller-tagstationen-i-myrbacka-med-farg>.

39

LUKU 5 – YHTEENVETO
40

Taide hyvän julkisen tilan ja atmosfäärin
muokkaamisen tukena
5.1. TEORIA-JA KÄYTÄNTÖ: TIIVISTELMÄ HYVISTÄ PERIAATTEISTA
Tässä kappaleessa teen yhteenvedon kappaleissa 3. ja 4. esitetyistä tiedoista, ja esitän tiivistetysti, miten julkisen tilan taidetta
voidaan käyttää tukemaan hyvien julkisten tilojen ja atmosfäärin muokkausta. Päätelmiä sovellan käytännön suunnittelutyöhön kappaleen 6. tilasuunnitelmassa.
Hyvä julkinen tila sisältää paikkoja, jotka voivat muodostua mahdollisimman monipuoliselle käyttäjäjoukolle tärkeiksi ja merkittäviksi. “Hyvät paikat” rohkaisevat käyttämään itseään luovasti jokapäiväisen elämän osana ja kohtaamaan toisia ihmisiä, ja
ne toimivat konkreettisina kiinnekohtina oman identiteetin muovaamiselle. Tällaisilla paikoilla on oman yksityisen tilan ohella
suuri merkitys asukkaiden omaehtoiselle hyvinvoinnin säätelylle, ja ihmiset hakeutuvat niihin niin sanotusti “lataamaan akkujaan”. Hyvien paikkojen tulisi olla luonteeltaan toimintaa ja ajatuksia mahdollistavia ja tunteita herättäviä, mutta niiden ei tulisi
olla käyttötarkoitukseltaan tarkkaan rajattuja, vaan mahdollisimman muuntuvia ja avoimia, jolloin käyttäjät voit itse luoda toiminta- ja käyttötapoja tarpeidensa mukaan. Hyvät paikat ovat avoimia erilaisille käyttäjäryhmille. Erilaisten käyttäjien kokoaminen yhteen auttaa luomaan yhteisöllisyyttä ja luottamusta sekä erilaisuuden ymmärtämistä, ja eri sukupolvien kohtaaminen
tarjoaa mahdollisuuden alueen perinteiden ja kertyneen historiallisen tiedon luontevaan siirtämiseen eteenpäin, mikä puolestaan vahvistaa identiteettiä ja alueisiin ja paikkoihin kiinnittymistä. Hyvien paikkojen kautta asukkaiden itsearvostus nousee.
Suunnitelijan tulee eläytyä tulevien tilojen ja paikkojen käyttäjien asemaan empaattisesti, mutta hänen ei tule luulla voivansa
määrittää kaikkea lopullisten käyttäjien puolesta, eikä se ole tarpeenkaan.
Atmosfäärin käsite voi auttaa hahmottamaan sitä monitahoisuutta, jolla rakennettu ympäristö meihin vaikuttaa. Vaikutussuhde ei ole yksisuuntainen, vaan myös käyttäjät ovat itse atmosfäärin muokkaajia ja siten osa sitä. Kaikkien aistien, ei vain
näköaistin, välityksellä saatava tieto on merkityksellistä tilan kokemuksessa. Atmosfääriin sulautuu niin luonnonympäristön
ja arkkitehtuurin kuin kulttuurin, sosiaalisten konventioiden ja inhimillisen käyttäytymisen elementtejä, ja se koetaan kokonaisvaltaisesti kaikkien osa-alueiden vaikuttaessa toisiinsa. Niinpä atmosfäärin muokkaamiseen pyrkiessä pelkkä muotoihin,
pintoihin ja rakenteisiin keskittyminen ei riitä halutunlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Avaimet atmosfäärin muokkaamiseen löytyvät samantapaisia reittejä kuin hyvien paikkojen luomiseseenkin: monipuolinen kohteen ja käyttäjien tuntemus,
herkkyys, empaattisuus, avoimuus erilaisille lopputuloksille ja oman “suunnittelija-egon” vaimentaminen silloin, kun jonkin
suunnitteluvalinnan perusteeksi vaikuttavat nousevan enemmän omat mieltymykset ja tyyli kuin lopullisten käyttäjien to-

dellinen etu tai toiveet. Tämä ei tarkoita oman ammattitaidon ja visuaalisen harjaantuneisuuden hyödyntämisen hylkäämistä
suunnitteluprosessissa, vaan sen muistamista, kenelle suunnitellaan, ja sen ymmärtämistä, että pelkkä fyysinen ulottuvuus ei
ole sama kuin tilan kokemus.
Julkisen tilan taide, kuten taide yleisestikin, voi antaa kokijalleen kauneuden kokemuksia, haastaa ajattelemaan asioita
uudesta perspektiivistä ja herättää ihmetystä ja kysymyksiä, joka aktivoivat ihmistä. Julkisessa tilassa taide tuo ympäristöönsä
ainutkertaisuutta, erityisesti, kun massa-arkkitehtuurin aikakaudella harva rakennus tai muut rakennetun ympäristön elementit sitä todella ovat. Parhaimmillaan julkisen tilan taide auttaa luomaan asukkaille tärkeitä paikkoja, joissa kohdata muita
tai keskittyä itseensä, joihin kiinnittää yhteisiä muistoja ja tulkintoja, ja tämä vahvistaa elinympäristön omaleimaista identiteettiä. Vahvan identiteetin omaava alue tukee positiivista kiintymistä asuinalueeseen ja vahvistaa asukastyytyväisyyttä ja
-ylpeyttä osana minäkuvaa, mikä heijastuu edelleen alueen atmosfääriin. Näin taiteen käytöllä voidaan tukea pyrkimyksiä
hyvän julkisen tilan ja atmosfäärin luomiseen. Julkisen tilan taide kannattaa käsittää laajasti niin prosesseiltaan kuin lopputuloksiltaankin, koska jo onnistunut prosessi voi osallistaa tulevat käyttäjät ja luoda omistajuuden tunnetta, mikä ei välttämättä
realisoidu koskaan jos taide koetaan yhteisön ulkopuolelta sanelluksi valinnaksi. Avoimet valmisteluprosessit voivat olla avuksi yhteisöllisyyden kasvattamisessa, ja toisaalta lopullisten käyttäjien omille tulkinnoille ja käyttötavoille täytyy jäädä tilaa.
Käyttäjien itsensä tuottama taide voi paikoittain olla osallisuuden tunteen ja atmosfäärin kannalta ulkopuolelta tuotettua
taidetta kestävämpi valinta.
Laajempien aluekokonaisuuksien hallinnassa kohdealueeseen syventynyt taidekoordinaattori edistää koherenttien ja
aidosti merkitystäyteisten julkisen tilan taidekokonaisuuksien synnyttämistä. Koordinaattorin tieto ja taito voi olla se ratkaiseva tekijä, joka saa kaikki osapuolet tekemään parhaansa ja todella sitoutumaan prosessiin. Koordinaattorin hoitaessa
julkisen tilan taiteeseen sisältyviä mutkikkaita käytännön kysymyksiä hän myös vapauttaa esimerkiksi taiteilijan keskittymään omaan ydinosaamiseensa, eivätkä juoksevat käytännön kysymykset muodostu turhaa energiaa taidetyöltä vieviksi aikavarkaiksi. Kuten kaikissa laajoissa projekteissa, on myös lopulta ekonomisinta keskittää samantyyppiset tehtävät yhdelle henkilölle sen sijaan, että useat tekijät tahoillaan ratkoisivat niitä samanaikaisesti.

5.2. PERIAATTEIDEN SOVELTAMINEN SUUNNITTELUPROSESSISSA
Käytän kappaleissa 3. ja 4. esiteltyä kerryttämääni taustatietoa hyödykseni opinnäytetyön taiteellisen osion suunnittelutyön
taustaperiaatteina. Tärkeimpiä keräämästäni tiedosta johdettuja suunnittelun ohjenuoria ovat:
1. Suunnitellun tilan monikäyttöisyys ja -tulkintaisuus.
Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden löytää omat käyttötapansa ja kehittää tilaa spontaanisti edelleen oman luovuutensa avulla. Kaiken käyttötarkoitusta ei tarvitse määrittää ennalta, vaan voi luottaa käyttäjien omaan aktiivisuuteen. Suunnittelun ei tulisi olla kertaluonteinen, vaan elämäänsä jatkava prosessi, joka täydentyy orgaanisesti jos sille annetaan mahdollisuus.
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2. Atmosfäärin muokkaus käyttäjien tuntemuksiin vaikuttamalla.
Tulevien käyttäjien kokemukseen eläytyminen suunnittelutyön metodina. Sosiaalisen ulottuvuuden merkitys atmosfäärin muokkaajana: yhteinen kokemus paikasta tilan muiden käyttäjien kanssa synnyttää kokemuksia ja yhteisiä muistoja, jotka muokkaavat alueen atmosfääriä. Suunnittelukohteen tulee muodostua mukavalta tuntuvaksi ja kutsuvaksi paikaksi mahdollisimman laajalle käyttäjäryhmälle ja mahdollistaa ihmisten luonteva kohtaaminen. “Miltä siellä näyttää?” -kysymys tulee korvata
“miltä siellä tuntuu?” -kysymyksellä
3. Taide- käsitteen tulkinta uuden julkisen taiteen periaatteiden kautta
Taiteilija tai suunnittelija ei toimi yksin, vaan pikemminkin mahdollistajana tai katalyyttinä käyttäjien luoville pyrkimyksille.
Taiteen funktio siirtyy muotoilullisempaan ja sosiaalisempaan suuntaan, ja tärkeää on yhteisön muodostaminen ja sen koheesion edistäminen taidetta hyödyntäen. Taidetta voi olla myös sarja prosesseja ja tapahtumia.

LUKU 6 – PRODUKTIO

Luovuuteen rohkaiseva kohtaamispaikka

6.1. KOHDE JA SEN VALINNAN PERUSTEET
Opinnäytetyön taiteellisen osuuden tilankäyttösuunnitelma sijoittuu kappaleessa 4.7.3. esitellylle vantaalaiselle Myyrmäen
asuinaluelle. Tarkempi kohde on Myyrmäen ydinkeskustan alueella sijaitseva tyhjä tontti, joka asukasaktiivien toimesta on saatu
väliaikaiseen tapahtuma-ja kokoontumiskäyttöön. Paikka on epävirallisesti nimetty Myyrmäen Montuksi.
Suunnitelmaosion sijoittamiseen lähiökontekstiin on ensisijaisena syynä halu edistää taiteen ja kohtaamisen tiloja nimen
omaan ihmisten arkisessa ympäristössä. Tällöin paikan merkitys on toinen kuin erityisesti taiteen esittämiseen tarkoitetussa
ympäristössä, joihin täytyy yleensä erikseen ja aktiivisesti hakeutua. Estetiikan tutkija Arto Haapalan mukaan arkipäiväisen ja
vieraan estetiikoilla on molemmilla roolinsa ihmisen elämässä. Sekä estetiikan traditio että taide on kuitenkin yhdistetty paljolti vierauteen (strangeness). Esimerkiksi musiikkisalien, suurten museoiden ja teatterirakennusten tarkoitus tuntuu olevan luoda taiteelle arkipäivän elämästä erottautuvat paikat. Taide esitetään usein vierautta luovissa konteksteissa1. Paikkavalinnallani
haluan pyrkiä murtamaan tätä käytäntöä. Tällöin tavoitettu käyttäjäryhmä on myös homogeenisempi eikä sisällä vain jo lähtökohtaisesti taideorientoituneita ihmisiä. Myyrmäen valikoituminen kohteeksi perustuu henkilökohtaisesti seuraamaani erittäin
kiinnostavaan asukaslähtöisen alueen kehittämisen prosessiin ja kokemuksiin ja kontakteihin, joita minulla alueelta on kertynyt. Toivon suunnitelman tai sen elementtien olevan asukkaiden hyödynnettävissä Montun tulevien vuosien kehitystyössä.

6.1.1. Alue ja sen historia
Myyrmäkeä alueena on kuvailtu jo aiemmissa kappaleissa. Pääosa asuinrakennuskannasta on 1970-luvun tuotantoa. Pääsääntöisesti Myyrmäen alkuperäiset asuintalot ovat betonielementtirakenteisia, joko vaaleilla betonijulkisivuilla ja tasaisesti toistuvilla ikkunoilla tai nauhaikkunallisia ja tummalla tiilellä päällystettyjä. Koska alueen rakentaminen on jatkunut 1970-luvulta tähän päivään, on alueella myös pienempiä 1980- ,1990- ja 2000 -luvulla rakennettuja kokonaisuuksia. Keskustan aluetta
dominoi vuonna 1994 valmistunut kauppakeskus Myyrmanni. Sen vieressä sijaitseva, samoin vuonna 1994 valmistunut Myyrmäkitalo on tärkeä kulttuuri-ja palvelukeskus, jossa sijaitsee muun muassa kirjasto, Vantaan taidemuseo, harrastus-ja koulutustiloja sekä Vantaan kaupungin julkisten palvelujen yhteispalvelupiste. Vuonna 1984 valmistunut Myyrmäen kirkko on aka1 Haapala 2005, 51.
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teemikko Juha Leiviskän suunnittelema. Tärkein joukkoliikenneyhteys,
junayhteys Helsinkiin, saatiin käyttöön vuonna 1975.2 Myyrmäen juna-asema on yksi vuonna 2015 auenneen Kehäradan asemista, joten nykyisellään alueelta on junayhteys myös Helsinki-Vantaan lentokentälle
sekä edelleen itäisen Vantaan alueille.
Yhtenä Vantaan aluekeskuksista Myyrmäessä on kaupunkimaisen tiivis rakenne ja runsaasti palveluja, kuten esimerkiksi terveyskeskus, urheilupuisto ulko-ja sisäliikuntahalleineen, ammattikorkeakoulu Metropolian
koulutusyksikkö, ammattikoulu Varian toimipiste sekä musiikki-ja tanssilinjan tarjoava Vaskivuoren lukio. Kaupalliset, julkiset ja koulutuspalvelut tuovat alueelle päivittäin asukkaiden lisäksi tuhansia työssäkäyjiä ja
opiskelijoita. Alue on siis vilkas, eikä termi “nukkumalähiö” sovikaan kuvaamaan Myyrmäkeä.
Tämän työn kappaleessa 3.2. sivuttiin “tyhjästä” rakennetuille uusille
asuinalueille tyypillistä ongelmaa: modernismin ajan rakennustapavalinnat ovat usein tuottaneet identiteetiltään heikkoja, epäyksilöllisiä ja historiattomia elinympäristöjä. Myyrmäkikin on tällainen tyhjästä luotu alue.
Rakentamispäätöksiä tehdessä paikalla oli pääasiassa metsää, ja alueen nimikin on monista esitetyistä vaihtoehdoista vuonna 1967 valittu.3 Alueen
rakentaminen jatkuu yhä ja monet keskeiset julkiset tilat suunnittelemattomia ja viimeistelemättömiä.
Pidemmällä aikavälillä alueella on kuitenkin kiehtova ja poikkeuksellisen rikas historia. Myyrmäki on nimittäin koko Suomen mittakaavassa
rikasta muinaismuistoaluetta, jonka asutushistoria ulottuu kivikaudelle.
Tuolloin nykyinen Myyrmäen alue sijoittui meren rantaan, ja sen maaston korkeat kohdat olivat rannikon saaria. Ennen modernia Myyrmäkeä
edellinen asutushuippu sijoittuukin noin 7000 vuoden taakse historiaan,
noin vuosiin 6400-5000 ennen ajanlaskumme alkua. Nyky-Myyrmäessä
on asuttu yhtäjaksoisesti noin 40 vuotta; kivikaudella alueella arvellaan
asutun yhtäjaksoisesti yli tuhat vuotta. Myyrmäen alueella suoritettujen
2 Vesala, Olli. sa. Eläköön Myyrmäki. Myyrmäki eilen, tänään, huomenna. Vantaa;
Myyrmäki-seura. 14-36.
3 Hako, Jukka 2009, 31-33. Aluerakentaminen ratkaisemaan asuntopulaa. Teoksessa
Kampakeramiikasta kauppakeskukseen. Toim. Hako, Jukka. Kellastupa; Vantaa.
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mittavien arkeologisten kaivausten tuloksena on löydetty esimerkiksi Suomen vanhimmat tunnetut hautaukset, 23 niin kutsuttua punamultahautaa, joihin vainajien päälle hautaan ripoteltiin punamultaa ja hauta peitettiin veden hiomilla sileillä kivillä. Alueen kaivausten tuloksena on löydetty myös kodan pohjia, paalunsijoja, kiviesineistöä ja keramiikkaa sekä kymmenittäin
kivi-, pronssi- ja rautakaudelle ajoitettuja suuria liesiä.4 Tämä merkittävä historiallinen ulottuvuus on minulle hyvin inspiroiva
elementti suunnittelutyössä. On kutkuttavaa ajatella, että oma suunnittelutyö voi tuoda alueelle tässä yhteydessä konkreettisesti uusia kerrostumia. Myyrmäen kaivaukset dokumentoitiin, mutta sen jälkeen moderni Myyrmäki rakentui suoraan niiden
päälle. Historia on siis jälleen hautautunut pääosin piiloon. Muistuttamaan jäivät vain alueen tiestön ja paikkojen nimet5. Tämän opinnäytetyön suunnittelukohde sijoittuu keskelle suurinta alueella toteutettua kaivauskohdetta.

6.1.2. Suunitelma-alue
Suunnitelma-alue, Myyrmäen monttu, on noin 50 kertaa 50 metrin kokoinen neliön muotoinen tontti, jonka reunat laskeutuvat katutasosta loivasti noin neljän metrin syvyyteen keskiosan noin 25 kertaa 25 metrin kokoiselle tasanteelle. Tontti sijaitsee aivan Myyrmäen keskuksessa, osoitteessa Iskostie 5, ja on kolmelta sivultaan kauppakeskus Myyrmannin ympäröimä. Tällä
keskeisellä tontilla sijaitsi vuonna 1981 valmistunut Myyrmäen terveyskeskuksen rakennus. Terveyskeskustoiminnot siirrettiin
rakennuksesta muihin tiloihin kosteusvaurioiden takia jo vuonna 2006. Vuonna 2013 rakennus purettiin tarkoituksena toteuttaa sille kauppakeskuksen laajennusosa, johon sijoittuisi Prisma-tavaratalo. Kiristynyt taloustilanne sai kuitenkin HOK-Elannon
luopumaan tavaratalohankkeesta, ja lopputuloksena oli alueen keskeisellä paikalla tyhjänä ammottava soramonttu. Tällä hetkellä tontin tuleva käyttö on avoinna muun muassa kaavoituksen osalta.
Myyrmäen asukasaktiivit halusivat valjastaa keskeisen paikan asukkaiden käyttöön. Jo syksyllä 2013 tonttia kahdelta laidalta
ympäröivä työmaa-aita muutettiin heidän aloitteestaan vapaasti maalattavaksi graffiti- ja taideseinäksi. Keväällä ja kesällä 2015
Myyrmäki-liikkeen aktiivit saivat neuvottelujen tuloksena Vantaan kaupungin maisemoimaan sorakuopan reunat nurmella, ja
tontista tuli Myyrmäen Monttu, vapaaehtoisvoimin ylläpidetty ja hallinnoitu kaikille avoin kohtaamis-ja tapahtumatila. Kaupunki rakensi rinteiden kallistusten reunoihin salaojituksen, joka johtaa kertyvän sadeveden jo olemassaolevaan vanhan terveyskeskuksen parkkihallin viemäriin. Osalle montun reunoista tehtiin sorapäällysteiset polut, ja alatasolle rakennettiin johtamaan
kävelyluiskat, jotka montun pohjan tavoin päällystettiin punaisella kivituhkalla. Näillä näkymin Monttu on asukkaiden käytössä
ainakin vuoteen 2018 saakka.6 Montun voi varata järjestämäänsä ilmaista ja avointa tapahtumaa varten Myyrmäki-liikkeen ylläpitämän internet-varauskalenterin kautta. Kesällä 2015 Montun toimintoja tukevat tilat ja varusteet, kuten esiintymislava, äänentoisto, keittiötoimintoja ja varasto toteuttettiin Monttuun siirrettyihin merikontteihin. Jatkokehitystoiveiksi Myyrmäki-liike mainitsee esimerkiksi kaupunkiviljelyn tuomista tontille ja tonttia reunustavan graffitiaidan muuttamisen osittain kaksipuoliseksi.7

4 Koivisto, Riina 2009, 11-19. Kivikauden aarreaitta. Teoksessa Kampakeramiikasta kauppakeskukseen. Toim. Hako, Jukka. Vantaa; Kellastupa.
5 Sama, 19.
6 Salomaa, Marja. 2015. Kaupunkilaiset kaappasivat Prisman hylätyn rakennustyömaan – Myyrmäen monttuun syntyi tapahtumakeidas. HS Ilta
31.7.2015. <http://www.hs.fi/ilta/31072015/a1438309363596>
7 Myyrmäki-liike. Varattavat tilat -sivu <http://www.myrtsi.fi/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=541>
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kuva 2. Ilmakuva Myyrmäen alueesta. Seuraavan sivun kartan (kuva 3) esittämä alue on rajattu punaisella katkoviivalla.
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kuva 3. Suunnittelukohteen alue lähiympäristön toimintoineen
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kuva 4
Kuvia suunnittelukohteesta ennen sen ottamista asukaskäyttöön, toukokuu 2015

kuva 6

kuva 5
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Kuva 7

Kuva 9

Kuva 8

6.2. TILASUUNNITELMA: UUSIA KERROSTUMIA
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Myyrmäen montun tilasuunnitelma koostuu tilallisista elementeistä, joita toteuttamalla Montun toiminnallisuutta voidaan lisätä ja parantaa. Konseptuaalisesti tilasuunnitelma perustuu ajatukseen uusista kerrostumista, joita tilan
nykyiset käyttäjät luovat paikan esihistorialliselta ajalta alkaneeseen historialliseen jatkumoon. Kerrostumat ovat sekä materiaalisia että immateriaalisia. Koska kyseessä on väliaikaiskäyttö, eivät kaikki fyysiset elementit tule
jäämään sijoilleen pitkäksi aikaa. Sen sijaan muistot, tunnelmat ja ihmisten
välisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisten vaikutus jatkavat elämäänsä tämän
tilan käytön loputtuakin. Paikasta saadut kokemukset muovaavat asukkaiden
suhdetta alueeseen ja omaan asemaansa sen aktiivisina kehittäjinä. Myönteinen tilakokemus vahvistaa alueen positiivista identiteettiä ja synnyttää edelleen ideoita yhteisen ympäristön tulevaan muokkaamiseen. Tämä heijastuu
myönteisesti paikan ja koko alueen atmosfääriin.
Suunnittelemieni elementtien on tarkoitus paitsi luoda toiminnallisia puitteita erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten julkiselle kohtaamistilalle, myös rohkaista käyttäjiä taiteen luomiseen joko suoraan tai välillisesti. Osa elementeistä soveltuu erityisesti katutaidetekniikoiden toteuttamisalustoiksi käyttöfunktioidensa ohella, osa on tarkoitettu esittävän taiteen, kohtaamisten ja
keskinäisen viestimisen helpottamiseen. Tärkeä periaate on se, että materiaalien ja tekniikoiden puolesta elementit ovat helposti käyttäjien itsensä perustyökaluin toteutettavissa. Materiaalit ovat edullisia rakennustarvikeliikkeen standardituotteita. Esittelen seuraavaksi elementit havainne -ja periaatekuvien kera.
Suunitelma on enemmän tilallinen kuin “taiteellinen”. Perustelut siihen
löytyvät edellisissä kappaleissa esittämistäni aiheesta kerrytetyistä tiedoista. Se, että olisin suunnitellut tilaan vaikkapa omien mieltymysteni mukaisen installaation, tuntui väärältä lähestymistavalta ja oman, käyttäjien ulkopuolelta tulevan estetiikan ja käyttötarkoituksen sanelemiselta paikalle. Sen
sijaan toivon, että tilallinen osaamiseni toimii varsinaisten käyttäjien apuna
heidän muokatessaan paikkaa mieleisekseen. Käyttäjien oma taide ja toiminta jatkavat paikan muokkausta siitä mihin minä lopetan, ja heidän kädenjälkensä tekee siitä heille oman ja tärkeän.
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6.2.1. Elementti 1: Rinnepenkit
Rinnepenkki on istuinelementti, jonka muoto hyödyntää montun kaltevia nurmettuja reunoja. Elementtiä monistamalla rinteeseen voidaan luoda istuskeluryhmiä ja
siirrettäviä katsomoita. Penkki rakentuu kertopuisesta tukisarjasta ja vanerisesta istuin- , etu- ja selkänojalevystä. Tukisarjan etujalan kiila uppoaa maahan ja tukee istuimen
halutulle paikalleen. Istuin -ja etulevy kiinnitetään ruuvein jalkarakenteeseen. Selkänoja
uppoaa istuinlevyn aukkoon, joka on hieman
levyn paksuutta suurempi. Tämä mahdollistaa
selkänojan kaltevuuskulman säätämisen noin
10 asteen kallistukseen saakka. Selkänojan
alaosan kiilat upotetaan maahan halutussa kulmassa. Penkki voidaan jättää myös ilman selkänojaa, jolloin se toimii esimerkiksi pöytätasona. Jalkarakenne kosteussuojataan. Istuin-, etu -ja selkänoja pohjamaalataan
kosteutta kestävällä ulkomaalilla.

kuva 10. Rinnepenkin rakenteen periaate.
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Penkkien selkänojat ovat helposti siirrettävissä elementistä toiseen, ja selkänojan yläreunan muotoakin voi vapaasti muuttaa. Ajatuksena on, että tilan käyttäjät voivat muokata ja
koristella istuimia haluamallaan tavalla, esimerkiksi maalaus,- sabloni-, leimasin- tai liisteröintitekniikoin. Näin käyttäjillä on mahdollisuus luoda oma, henkilökohtainen ja omaa
esteettistä silmää miellyttävä nimikkoistuin rinteeseen. “Oman paikan” voi myös helposti siirtää vaikkapa auringon mukaan vaihtamalla selkänojan halutussa kohdassa olevaan istuimeen. Istuimien selkäpintojen taiteesta muodostuu rinteisiin jatkuvasti elävä taidenäyttely, jossa näkyy aidosti paikan käyttäjien oma käden jälki Mikäli penkkien ilmettä halutaan yhtenäistää vaikkapa tietyssä kohdassa rinnettä, niille voidaan valita myös yhtenäinen maalisävy (kuva 13).

kuva 11.
Erilaisin tyylein muokattuja rinnepenkkejä käytössä
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kuva 12.

Rinnepenkin osat mittoineen. Kaikki tässä opinnäyrtyössä esitetyt mitat on ilmoitettu millimetreinä. Jalkasarjojen materiaali on kertopuu 39x66 mm profiililla, levyosien
materiaali 20 mm paksuinen vaneri tai vaihtoehtoisesti filmivaneri.
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kuva 13.
Rinnepenkkejä yhtenäisellä värityksellä.

6.2.2. Elementti 2: Rinnepuutarha

Kuva 14. Rinnepuutarha

Kaupunkiviljelypaikkoja varten montun pohjoisesta etelän suuntaan laskeutuvaan rinteeseen rakennetaan
rinnepenkkien rakenneperiaatetta
mukaillen viljelylaatikoita. Laatikoiden tukitakenteiden materiaalina on
kertopuu ja laitojen materiaalina filmivaneri. Viljelylaatikon mittoja voi
varioida, ja avointen laatikoiden lomaan voi sijoittaa saranoidulla kannella katettuja laatikoita viljelytarvikkeiden säilytystä varten. Suljettuina
ne toimivat myös istuskelutasoina.
Puutarhaa voi kasvattaa kerrostaen
laatikoita rinteeseen. Rinteessä kasvit saavat optimaalisesti valoa, ja viljelypaikat eivät vie tilaa montun pohjan tasamaalta. Puutarhan kasvit näkyvät ja toivottavasti myös tuoksuvat
Montun muihinkin osiin. Osa puutarhan istutuspaikkoja ovat rinteeseen
osittain upotetut saviruukut, jotka
viittaavat hienovaraisesti alueen arkeologisissa kaivauksissa tehtyihin
keramiikkalöytöihin. Viljelylaatikon
omistaja voi muokata laatikkonsa
haluamansa näköiseksi maalaamalla.
Viereisen koulun ja päiväkodin ryhmät saavat nimikkoviljelypisteitä ja
ne toimivat osana ympäristökasvatusta.
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Kuva 15.
Syystanssit lavalla

6.2.3. Elementti 3: Lava

kertopuu 66x39 mm,
ruuvi+proppu
-kiinnitys betoniin
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vasoihin
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Eteen peitelevytys
tai -laudoitus
Harkon aukkoihin betonia
Leca-harkot
498x340x195
Kuva 16. Periaateleikkaus lavan rakenteesta

Musiikkiesityksiä, teatteria, elokuvanäytöksiä ja muuta esittävää taidetta varten Montun lounaiskulmaan rakennetaan kiinteä esiintymislava.
Lavan rakennusmateriaaleina ovat kevytbetoniharkot, betoni, kertopuu
ja lauta. Lava sijoittuu diagonaalisesti rinteiden ja alapinnan maatason
kohtaamispisteeseen, jolloin sen sokkelirakenne uppoaa sivuiltaan rinteeseen. Lavan sokkeli on symmetrinen ja muodostuu etureunasta sekä
sen 90 asteen kulmassa kohtaavista kolmesta poikittaistukirakenteista, jotka rakentuvat kahdessa kerroksessa olevista, laastisaumalla yhdistetyistä kevytbetoniharkoista. Sokkelin etureunan kulmista lähtevät
45 asteen kulmassa rakenteen sivut kohti takakulmaa. Vinoissa sivuissa kevytbetoniharkkoa on maan pinnan nousun takia vain yksi kerros.
Sokkelirakenteen aukkoihin tuetaan neljä pylvästä, joihin kiinnitettyjen silmukkaruuvien ja -koukkujen avulla lavan ylle voi pingottaa
esimerkiksi tekstiilikatoksia, valkokankaan, valaisimia tai teatterilavasteita. Kevytbetoniharkkojen aukot täytetään betonilla, johon niihin voi
ruuvilla ja propulla kiinnittää lattiavasojen kiinnitystä varten sokkelin
muotoa seuraavat 66x39 mm kertopuupalkit lappeellaan. 600 mm välein sijoitettaviin vasoihin kiinnitetään naulaten lavan pinnan laudoitus. Lavan etureuna viimeistellään levytyksellä tai laudoituksella. Rakenneperiaate esitetään kuvissa 16 ja 17.
Lava ja pylväät käsitellään halutun väriseksi maalaten. Lavalla järjestettävien esitysten katsojia varten suunnitelmaan kuuluu myös levyrakenteinen, helposti eurolavalle pakattava ja purettava penkkimoduli, jonka mitat ja periaate esitetään kuvassa 18. Penkkejä voi käyttää
myös muissa tasaisen maaston kohdissa Montussa.
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kuva 17.
Lavan rakenneperiaate
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kuva 18.
Katsomon penkin rakenneperiaate ja mitat.
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Penkin materiaali on 24 mm paksuinen filmivaneri. Tukisarjojen ja istuinlevyn pituutta muuttamalla penkin istuinleveyttä voi säädellä halutusti 1200
mm saakka. Tämän sivun mittakuvissa on esitetty 900 ja 1200 mm pituisten penkkien osat. Penkit voi pintakäsitellä maalilla haluttuun väriin.
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kuva 19.
Elokuvanäytös lavalla
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kuva 20.
Konserttivieraita lavalla
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kuva 21.
Aita lounaiskulmalta katsoen

6.3.4. Elementti 4: Aita
Montun tonttia ympäröi alun perin kahdelta sivulta vaneriaita, jonka tarkoituksena oli rajata työmaa-alue kulkureiteiltä. Nykyisessä käytössä aitaa ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseensa, mutta siitä on tullut suosittu graffiti -ja katutaidealusta. Aidan poistamisen sijaan ehdotankin sen muokkaamista avoimemmaksi ja monikäyttöisemmäksi. Aita jää muokattuna sijaitsemaan samaan kohtaan. Tukirakennetta muuttamalla päästään eroon Montun puolella aitaa olevista massiivisista ja kömpelöistä tukirakenteista (katso kuva 6) ja katutaiteen tekeminen aitaan on mahdollista sen molemmin puolin.

1220

1220
100

100

2400
2400

Aidan muuttamiseksi molemmilta sivuiltaan vapaaksi tukirakenteista se täytyy tukea
maahan. Rakenneperiaate esitetään tämän
sivun kuvissa. Standardimittaiset vanerilevyt (2400x1220 mm) verhoavat aidan pystytolpat (10x10x2400 mm). Tolpat tukeutuvat
teräksisten pilarikenkien avulla maan tason
alle valettuihin betonijalustoihin. Aidan alareuna nousee 20 mm maan tasoa korkeammalle maan kosteuden rakenteisiin imeytymisen estämiseksi. Aidan avoin yläreunan
katetaan listoin (leveys 100 mm+2 x vanerin
paksuus), mikä estää kosteuden pääsyä rakenteen sisään yläkautta ja jäykistää sitä. Tämä
hidastaa säälle alttiina olevalle vaneriaidalle
tyypillistä vääntymistä.

kuva 22.
Aitaelementtien mitat

kuva 23.
Aidan tukirakenteen periaate
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Aidasta tulee avoimempi ja tilallisesti paremmin toimiva elementti, kun sitä kevennetään ikkuna-ja kulkuaukotuksin ja viistoamalla sen päädyt. Näin se toimii yhdistävänä eikä erottavana elementtinä Montun ja sen länsi-ja itäreunalla kulkevien kävelyteiden välillä. Aukotukset kutsuvat poikkeamaan tieltä Monttuun tai kurkistamaan mitä siellä tapahtuu. Matkan varrelle sijoittuvat aukot tarjoavat vaihtelevasti kehystettyjä näkymiä Montun elämään.
Aidan sisäpuolelle rakennetaan siirrettäviä vanerilaatikoita, jotka toimivat istuskelutasoina. Niitä voi käyttää myös aitaan maalatessa tasoina, joiden päältä ylettyy pääsemään halutussa kohdassa aidan yläreunaan saakka. Aitaan kiinnitetään pieniä hyllytasoja, joille viljelypalstat jatkuvat ruukkukasvien muodossa. Aidalle valitaan pohjamaalisävy, jolla se käsitellään ennen maalauksia. Tämä lisää vanerin kestävyyttä ja mahdollistaa tarvittaessa korjaukset tai aidan joidenkin osien päällemaalauksen ilman,
että kokonaisuuden yhtenäisyys kärsii suuresti.

Kuva 24.
Aidan pohjoispäässä
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Kuva 25.
Aidan eteläreunalla. Pikkupoika jalkapalloineen on juuri poikennut jalkakäytävältä Monttuun lapsille mitoitetusta oviaukosta
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Kuva 26.
Aidan viestitaulu. Vanerilevyille maalatut aakkoset, numerot ja merkit mahdollistavat lyhyiden viestien jättämisen aitaan muiden käyttäjien
nähtäväksi. Levyjen yläreunassa on ripustusreikä, josta ne saa riippumaan aitaan ruuveilla muodostettuun ristikkoon haluamaansa kohtaan.
Kutakin merkkiä valmistetaan ainakin kolme kappaletta, ja ne roikkuvat omalla paikallaan viestiristikon vierellä.

6.3.5. Elementti 5: Tuli
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Nykyisen Myyrmäen montun sijoilla suoritetuissa arkeologisissa kaivauksissa löydettiin kymmeniä suuria, pyöreitä kivirakenteisia liesiä. Tulen äärelleen kokoontumaan kutsuva vaikutus ei ole muuttunut miksikään. Lisätessä uusia kerrostumia paikan
historiaan on luontevaa toistaa tulen ihmisiä yhteen kokoava voima. Montun pohjan koilliskulmaan toteutetaankin yksinkertaisista tarvikkeista syntyvä tulipiste ja sitä kiertävä, muodoltaan säädeltävä taso. Itse tulipiste syntyy valmiista betonisista kaivonrenkaista, joiden väliin jäävä tila täytetään eristävällä hiekalla (kuva 29).

Kuva 27.
Tulen äärellä

Kuva 28.
Tulipisteen sydämen rakenneperiaate
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Kuva 29.
Tulipistettä kiertävän tasoelementin rakenneperiaate. Täyteen kehään tarvitaan 8 elementtiä. Materiaali on 24 mm paksuinen filmivaneri.

2
1Jalat

Tukisarja

3

Istuinlevy

48 kpl kehään

459

Kuva 30. Tulipistettä kiertävän tasoelementin osien mitat
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6.3.6. Elementti 6: Aikakapseli
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Montun aikakapseli on tilasuunitelman taiteellis-konseptuaalinen ja metaforinen, mutta silti myös konkreettinen ja fyysinen osa. Monttuun hankitaan korroosionkestävästä materiaalista valmistettu säiliö, jolle osoitetaan oma paikka pienellä lavalla. Montun väliaikaiskäytön aikana käyttäjät keräävät säiliöön talletettavaksi oman aikamme arkipäiväistä esineistöä. Kun Montun käyttö väliaikaisena asukastilana päättyy, ja tontille rakennetaan, säiliö suljetaan ja haudataan maahan. Kuten esihistoriallinen esineistö aiemmin, jää aikakapseli
tulevien sukupolvien löydettäväksi merkiksi omasta ajastamme. Esineistön valintaprosessi synnyttää parhaassa tapauksessa pohdintaa
ajastamme, kulutustottumuksistamme ja itsestäänselvyyksinä pitämiemme objektien merkityksestä. Se on myös konkreettinen työkalu
historiallisen jatkumon hahmottamiseen ja oman elämän tarkasteluun osana totuttua laajemmpaa ajallista perspektiiviä.

Kuva 31.
Montun aikakapseli
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Kuva 32.
Dokumentaatio

6.3.7. Elementti 7: Dokumentaatio
Montun elämää ja tapahtumia dokumentoidaan kuvin, videoin ja kirjallisesti väliaikaiskäytön keston ajan. Materiaalin keräämisessä
hyödynnetään esimerkiksi blogimuotoa. Väliaikaiskäytön päätyttyä kokemukset kootaan kirjan muotoon, jotta koettu ja siitä saaduista kokemukset ja ideat saadaan talteen ja muidenkin hyödyksi. Katutaiteelle, kuten graffitille, on ominaista väliaikaisuus. Montulla toteutetut työt voidaan kuitenkin kuvata ja sisällyttää kirjaan jolloin ne jatkavat elämäänsä toisessa muodossa.

72

Aita

Lava

liikekeskus
Myyrmanniin

Rinnepenkkejä
Aikakapseli

Tulipiste

Rinnepuutarha

Kuva 33.
Elementtien sijoittuminen Montussa

N
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Kuva 34.
Näkymä Monttuun
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Iskostie

Liikekeskus
Myyrmanni

Kuva 35.
Monttu ja lähiympäristö

Kilterintie

Iskoskuja

N

a
Kuva 36.
Pohjapiirros 1:500

Kuva 37.
Leikkaus A-A 1:200
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LUKU 7
76

Johtopäätökset

7.1. TUTKIMUSKYSYMYKSIIN VASTAAMINEN
Tämän opinnäytetyön alussa asetin kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen kuului: miten julkisen tilan taide toimii asuinalueen tunnelman eli atmosfäärin muokkaajana? Vastaan nyt tuohon kysymykseen.
Kuten kappaleessa 3. kuvattiin, on atmosfääri tilan tai paikan ominaisuus, joka syntyy vuorovaikutuksessa sen elollisten ja
ei-elollisten objektien välillä. Se on aina läsnä ja merkittävä osa tilan ja paikan kokemusta. Atmosfäärin kokemuksessa koettu
ja kokija antavat molemmat jotain itsestään.
Käyttäjille tärkeät paikat toimivat muistojemme kiinnitymiskohtina ja muodostuvat minuutemme ja identiteettimme osiksi. Ne syntyvät kokemuksen ja tuttuuden kautta ja vaativat tilassa tai maisemassa olevan kohteen, joka saa meidät antamaan
paikalle arvon ja merkityksen ja pysähtymään siihen. Asuinalueilla ja julkisissa tiloissa merkittävä atmosfääriä muokkaava tekijä on tiloissa tapahtuvat kohtaamiset toisten ihmisten kanssa. Sosiaalisissa suhteissa muokkaamme elämäntyyliämme vuorovaikutuksen ja yhteisten muistojen kerryttämisen kautta, ja kaikki tuo tulee osaksi asuinympäristömme atmosfääriä. Tilojen ja
paikkojen suunnittelijan tulee pyrkiä luomaan ihmisten asuinympäristöön paikkoja, joihin he voivat kiinnittyä; paikkoja, joista
tulee osa yksityisiä ja yhteisiä muistoja; paikkoja, joista tulee osa kotia. Erilaisille ja eri ikäsille käyttäjille avoimet ja soveltuvat
paikat kasvattavat mahdollisuutta monipuolisten verkostojen syntymiseen ja antavat mahdollisimman monelle tunteen paikkaan kuulumisesta. Kohtaamisisssa luodaan yhteisiä kokemuksia ja olemassaolevaa tietoa ja perinnettä voidaan välittää uusille
käyttäjille. Tällaisten paikkojen synnyttämisen kautta muokataan alueen atmosfääriä.
Julkisten tilojen taide soveltuu hyvin elementiksi, jonka ympärille merkityksellisiä paikkoja syntyy. Oikein toteutettuna se
on inklusiivista ja aktivoivaa ja synnyttää asukkaissa omistajuuden, osallisuuden ja ylpeyden tunteita ja halua huolehtia paikasta, mikä johtaa paikkaan kiinnittymiseen. Asuinaluearkkitehtuuri Suomessa on nykyisellään hyvin samankaltaista eri kohteissa. Arkkitehtuurin kautta syntyy valitettavasti enää harvoin alueille uniikkeja, täysin omaleimaisia piirteitä. Asuinalueille sijoitettu taide voi toimia ainutkertaisena elementtinä ja edistää asuinalueen omanlaisen identiteetin syntyä. Taideteoksista
tulee aistit herkistäviä kiintopisteitä, jaetun muistin osasia, jotka toimivat kuin hiekanmurunen simpukassa: vähitellen niiden
synnyttämien kohtaamisten ympärille alkaa syntyä helmi, yhteinen merkityksellinen paikka. Tätä kehitystä avittaa erityisesti, jos uuden julkisen taiteen toimintamalleja seuraten vastaanottavat yhteisöt otetaan osaksi luomisprosessia tai jopa taiteen
aktiivisiksi tuottajiksi. Synnyttämiensä paikkojen ja niissä tapahtuvien kohtaamisten, jaettujen mietteiden ja muistojen ja yh-

teisen toiminnan kautta julkisten tilojen taide voi siis olla merkittävä tekijä asuinalueen atmosfäärin muokkautumisessa. Taide
soveltuu itse asiassa erityisen hyvin osaksi suunnittelua, joka pyrkii aktiivisesti muokkaamaan atmosfääriä, sillä sillä on kyky
vaikuttaa ihmisten tunteisiin, taipumus sosiaalisten ja kulttuuristen assosiaatioiden tiivistämiseen ja mahdollisuus kaikkien
aistien huomioon ottamiseen.
Toinen asettamistani tutkimuskysymyksistä oli seuraava: miten tilasuunnittelijan ammattitaitoa voisi parhaiten hyödyntää
julkisen tilan taiteen kentällä? Tämä opinnäytetyö kuuluu tilasuunnittelun, ei kuva-tai tilataiteen alaan. Siksi on mielestäni tärkeätä miettiä, miten tilasuunnittelijalle ominaisia ammatillisia taitoja voi parhaiten hyödyntää julkisen tilan taiteen kentällä,
eikä esimerkiksi sitä, millaista taidetta tilasuunnittelija itse voisi halutessaan toteuttaa. Tilasuunnittelijan koulutuksen synnyttämiä taitoja ovat esimerkiksi materiaalien ja rakenteiden tuntemus, kyky lukea ja tuottaa arkkitehtuurin ja rakentamisen alalle
ominaisiin esitystapakäytäntöihin perustuvia dokumentteja, taide-ja arkkitehtuurihistorian tuntemus, kokonaisuuksien hahmottamiskyky ja projektinhallintataidot kuten budjetiointi, materiaalihankintojen ja -laskelmien tekeminen ja työryhmien toiminnan koordinointi. Näiden taitojen takia tilasuunnittelija soveltuu mielestäni erityisen hyvin henkilöksi, joka tukee ja mahdollistaa taideprojekteja. Hän voi toimia paikallisyhteisöjen ja taiteilijoiden asiantuntija-apuna ja ehdottaa ratkaisuja julkisten
tilojen taiteen käytännön toimivuuden kysymyksissä, kuten tilan järjestelyissä, materiaalivalinnoissa tai toteutustekniikoissa.
Hän kykenee avustamaan rakennusprosesseihin kuuluvissa lupa-ja dokumentaatiokysymyksissä ja viranomaisyhteistyössä, joka on ulkopuolisille usein haastava ja hämmentävä kokonaisuus.
Yksittäisistä kohteista suurempiin alueellisiin kokonaisuuksiin siirryttäessä tilasuunnittelijalla on erinomaiset edellytykset
toimia luvussa 4.3. esitellyssä taidekoordinaattorin roolissa ja auttaa omalla asiantuntemuksellaan prosessin eri toimijoita, viranomaistahoja, rakennuttajia ja taiteilijoita, toimimaan yhdessä optimaalisella tavalla, minkä seurauksena voidaan luoda kestäviä, laadukkaita, kiinnostavia ja toimivia alueellisia taidekokonaisuuksia. Tilasuunnittelija osaa myös tarjota ratkaisumalleja toiminnallisten ja taiteellisten elementtien yhdistämiseen, mikä on yksi julkisen tilan taiteeseen viime aikoina enenevissä
määrin kohdistunut toive. Kuten kappaleissa 4.6. ja 4.7. osoitettiin, on kiinnostus julkisten tilojen taiteen käyttöön elinympäristöissämme tällä hetkellä niin yhteiskunnallisten kuin kaupallisten toimijoiden kasvavan kiinnostuksen kohteena paitsi hyvinvointivaikutustensa, myös tarjoamiensa välillisten ja välittömien taloudellisten kilpailutekijöiden ansiosta. Taidekokonaisuuksien koordinointiin laajoja kokonaisuuksia luodessa kannattaakin panostaa, sillä se maksaa itsensä takaisin harkittujen,
toimivien ja laadukkaiden taidekokonaisuuksien hyötyjen myötä ja säästäessään projektin muiden toimijoiden työaikaa heidän
varsinaisiin tehtäviinsä.

7.2. MUUT JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän opinnäytetyön taiteellinen osuus, Myyrmäen Montun tilasuunnitelma, on yksi esimerkki tavasta, jolla tilasuunnittelija
voi tukea paikallisyhteisön omia pyrkimyksiä ja toiveita jättäen kuitenkin varsinaiset taiteelliset valinnat ja taiteen toteutuksen
käyttäjien itsensä toteutettaviksi. Näin syntyvä taide on todella yhteisöstä itsestään kumpuavaa. Tällä en kuitenkaan kannata
täydellistä taiteellista relativismia, jolloin ulkopuolisten ammattitaiteilijoiden asuinalueille sijoitettuvat työt nähtäisiin aina paikallisten omia töitä huonompana vaihtoehtona. Pyrin ratkaisullani kiinnittämään huomion mielestäni vanhentuneeseen julki-

77

78

sen tilan taiteen toimintamalliin, jossa taide “tuodaan” tiloihin ulkopuolelta määrättyinä ratkaisuina, jolloin sillä ei välttämättä
ole aitoa suhdetta sijoituspaikkaan tai sen käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Koulutetun taiteilijan tai tilasuunnittelijan panoksen tuomaa lisäarvoa toimivan tilan ja hyvien paikkojen luomiseen kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää, mutta sen tulee tapahtua herkässä vuorovaikutuksessa loppukäyttäjien toiveiden ja tarpeiden kanssa.
Tämän opinnäytetyön tarkastelu on keskittynyt pääasiassa julkisiin ulkotiloihin ja taiteen hyödyntämiseen niiden parantamisessa. Työssä esitelty atmosfäärin konsepti on kuitenkin hyödyllinen työkalu missä tahansa suunnitteluyhteydessä, niin sisä- kuin ulkotiloissakin, kun pyritään käyttäjille aidosti merkityksellisten tilojen ja kokemusten synnyttämiseen. Opinnäytetyö
on antanut tekijälleen syvempää ymmärtämystä tilakokemuksen syntyprosessista, ja tämä ymmärrys antaa varmuutta ja uusia
työkaluja tuleviin suunnittelutehtäviin. Henkilökohtaisesti tärkeää on ollut oman ammatin harjoittamisen kautta mahdollisen
yhteiskunnallisen vaikuttamismahdollisuuden tunnistaminen a näkyväksi tekeminen. Toivon opinnäytetyön hyödyttävän osaltaan myös muita suunnittelu-ja taidealoilla toimivia omien toimintatapojensa ja vaikutusmahdollisuuksiensa reflektoinnin välineenä. Mekin muutamme maailmaa.

LUKU 8

Lähteet

8.1. PAINETUT LÄHTEET
Bachelard, Gaston. 2003 [1958]. Tilan poetiikka. 3. painos. Suom.Tarja Roinila. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo.
Berglund, Eeva & Tuominen, Pekka. 2014. Kulttuurin ja muotoilun arvo kaupunkien kehittämisessä – johdanto erikoisnumeroon.
Yhdyskuntasuunnittelu 2014:2 vol 52, 4-18.
Bonsdorff von, Pauline. 2005. Building the Naturally Unplanned. Teoksessa The Aesthetics of Everyday Life. Toim. Light, Andrew &
Smith, Jonathan M. New York: Columbia University Press, 73-91.
Borch, Christian. 2014. Introduction: Why Atmospheres? Teoksessa Architectural Atmospheres : On the Experience and Politics of
Architecture. Ed. Borch, Christian. Basel, CHE: Birkhäuser.
Böhme, Gernot. 2013. Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space. Journal for Architecture OASE 91 2013, 21-31.
Böhme, Gernot. 2014a. Atmospheres: New Perspectives for Architecture and Design. Teoksessa A Tapio Wirkkala – Rut Bryk Design
Reader. Espoo: Tapio Wirkkala – Rut Bryk Foundation, 6-14.
Böhme, Gernot. 2014b. Urban Atmospheres: Charting for New Directions for Architecture and Urban Planning. Teoksessa
Architectural Atmospheres. On the Experience and Politics of Architecture. Ed. Borch, Christian. Basel, CHE: Birkhäuser, 42-59.
Forss, Anne-Mari. 2007. Paikan estetiikka: eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa. Helsinki: Yliopistopaino Kustannus.
Haapala, Arto. 2005. On the Aesthetics of Everyday: Familiarity, Strangeness, and the Meaning of Place. Teoksessa The Aesthetics of

79

Everyday Life. Toim. Light, Andrew & Smith, Jonathan M. New York: Columbia University Press, 39-55.

80

Hako, Jukka. 2009. Aluerakentaminen ratkaisemaan asuntopulaa. Teoksessa Kampakeramiikasta kauppakeskukseen. Toim. Hako,
Jukka. Vantaa ; Kellastupa, 22-97.
Havik, K. & Tielens, G. 2013. Atmosphere, Compassion and Embodied Experience. A Conversation about Experience with Juhani
Pallasmaa. OASE Journal for Architecture 91, 33-49.
Isohanni, Tuula. 2006. Arabia Arabia: taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki.
Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 66. Diss. Jyväskylä: Gummeruksen Kirjapaino Oy.
Isohanni, Tuula. 2007. Taide sykkii alueen asukasyhteisölle. Teoksessa Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.): Arabianrantaan!
Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki:
Helsingin kaupungin tietokeskus, 68-73.
Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry. 2007. Johdanto. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta –
Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 12-19.
Karttunen, Sari. 2000. Julkisen taiteen monet käytöt: poissulkemisen symboleista kadonneen yhteisöllisyyden rakentajiksi.
Hyvinvointikatsaus 3/2000 Taide sosiaalipolitiikkana, 46-51.
Kontkanen, Minna. 2015. Kutsu vaikka opasteeksi. Ornamon lehti 2/2015, 16-20.
Koivisto, Riina. 2009. Kivikauden aarreaitta. Teoksessa Kampakeramiikasta kauppakeskukseen. Toim. Hako, Jukka. Vantaa: Kellastupa,
10-21.
Kymäläinen, Päivi. 2006. Paikan ajattelun haasteita. Teoksessa Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Toim. Knuuttila, Seppo; Laaksonen,
Pekka & Piela, Ulla. Helsinki: SKS, 202-230
Lehtovuori, Panu. 2007. Arkkitehti Mikael Sundman: “Minulla on aina mitta mukana”. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin
maihinnousu. Arabianranta – Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin
tietokeskus, 40-53.
Lippard Lucy R. 1997. The lure of the local: senses of place in a multicentered society. New York: The New Press.
Miles, Malcolm 2000. Art, space and the city. Public art and urban futures. London: Routledge

Mäenpää, Pasi. 2007. Asukaskokemus: avaraa urbanismia välikaupungissa. Teoksessa Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu.
Arabianranta – Rethinking Urban Living. Kangasoja, Jonna & Schulman, Harry (Toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 160169.
Naukkarinen Ossi. 2009. Julkisen taiteen kolme muotota. Alue ja ympäristö 38:1, 28-38.
Pallasmaa, Juhani. 1993. Maailmassaolon taide: kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteista. Helsinki: Kuvataideakatemia
Painatuskeskus.
Pallasmaa, Juhani. 2014a. Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience. Lebenswelt
4.1., 230-245.
Pallasmaa, Juhani. 2014b. Space, Place and Atmosphere: Peripheral Perception in Existential Experience. Teoksessa Architectural
Atmospheres. On the Experience and Politics of Architecture. Ed. Borch, Christian. Basel, CHE: Birkhäuser, 18-41.
Peltomaa, Leena Mari. 1993. Tavoitteena korkeatasoinen julkinen taideteos. Arkkitehti 1/1993, 66-69.
Roinila, Tarja. 2003. Gaston Bachelard, tilan ja poetiikan filosofi. Teoksessa Bachelard, Gaston. Tilan poetiikka. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Nemo, 7-30.
RT 01-11147 Taide rakennushankkeessa. 3/2014.
Taide herättää ympäristön elämään. Neuvoja prosenttiperiaatteen toteuttamiseen. i.p.&v. Julkaisija Prosentti taiteelle -hanke.
Uimonen, Laura. 2010. Taidetta suunnitteluun: taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Taideteollisen
korkeakoulun julkaisusarja A 106. Diss. Helsinki: Aalto-yliopisto.
Vesala, Olli. i.v. Eläköön Myyrmäki. Myyrmäki eilen, tänään, huomenna. Vantaa: Myyrmäki-seura.
Viitanen, Kaisa. 2015. Rakas lähiöni. Kotivinkki 5.8.2015, 82-87.

81

8.2. ELEKTRONISET JULKAISUT
82

Alfthan, von Helena. 2015. Konstprojekt fyller tågstationen i Myrbacka med färg. Svenska Yle.fi 18.3.2015 <http://svenska.yle.fi/
artikel/2015/03/18/konstprojekt-fyller-tagstationen-i-myrbacka-med-farg> Luettu 30.9.2015.
Andersson, Jan-Erik. 2002. Mielipidekirjoitus Turun Sanomiin 11.12.2002 <http://www.anderssonart.com/?page_id=742> Luettu
10.9.2015.
Budds, Diana. 2015. Artist Olafur Eliasson On How Urban Design Impacts Our Psyche. Verkkojulkaisussa Slicker City 7.7.2015
<http://www.fastcodesign.com/3048184/slicker-city/artist-olafur-eliasson-on-how-urban-design-impacts-our-psyche?utm_
source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=codesignjohn wolseley-daily&position=2&partner=newsletter&campaign_
date=07072015> Luettu 10.9.2015.
Isohanni Tuula. 2010. Arabianrannan taide. Taiteellinen yhteistyö vuosina 2000-2011. Helsingin kaupungin talous- ja
suunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2010. <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/arabianranta/perustietoa/esitteet-ja-julkaisut>. Pdf
-tiedosto ladattu 28.9.2015.
Joenniemi, Minna. 2015. Särmää vai koristelua - Tuula Isohanni kätilöi taidetta rakennushankkeisiin. Yle.fi Kulttuuri 30.4.2015.
<http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/30/sarmaa-vai-koristelua-tuula-isohanni-katiloi-taidetta-rakennushankkeisiin> Luettu
20.9.2015.
Joensuun Penttilänrannan hankesuunnitelma. <http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-penttilanranta/esittely/
hankesuunnitelma.htx> Pdf -tiedosto ladattu 29.9.2015.
Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja. 2014. Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaama
kyselytutkimus, TNS Gallup 2014. <http://prosenttiperiaate.fi/kirjoitukset/kyselytutkimus-suomalaiset-arvostavat-taidettaarjessaan/> Pdf -tiedosto ladattu 30.5.2015.
Ketonen, Petra. 2014. Prosenttitaide unohtui taantumassa – läänintaiteilija haluaa taiteen takaisin rakentamiseen. Yle.
fi Uutiset 11.10.2014 <http://yle.fi/uutiset/prosenttitaide_unohtui_taantumassa__laanintaiteilija_haluaa_taiteen_takaisin_
rakentamiseen/7516572> Luettu 10.9.2015.
Maankäyttö -ja rakennuslaki <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132> Luettu 9.9.2015.

Massa, Silja. 2014. Suomalaiset haluavat taidetta arkeensa. Helsingin Sanomat 9.9.2014.
<http://www.hs.fi/kulttuuri/a1410155111698> Luettu 12.9.2015.
Mäkinen, Heli. 2011. Paikan taju. Ympäristön, taiteen ja taidekasvatuksen risteyksessä. Taidekasvatusseminaaritutkielma, Aaltoyliopiston taideteollinen korkeakoulu. <https://helimakinen.wordpress.com/2013/04/23/paikan-taju/> Pdf -tiedosto ladattu
20.4.2015.
Myyrmäestä tehdään Euroopan katutaidemekkaa, ja nyt avautunut uusi graffitiasema on upea. HS Nyt 21.3.2015. <http://nyt.fi/
a1305940101976> Luettu 30.9.2015.
Niemeläinen, Tuula. 2013. Ennustaako taiteen ja kulttuurin harrastaminen pitkäikäisyyttä? Julkaisematon pro gradu -tutkielma,
Jyväskylän yliopisto. <https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41693> Pdf -tiedosto ladattu 11.9.2015.
Prosentti taiteelle antaa virtaa! <http://prosenttiperiaate.fi/prosenttiperiaate/> Pdf -tiedosto ladattu 8.9.2015.
Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta. 27.5.2015. <http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/
neuvottelutulos-uuden-hallituksen-ohjelmas-2> Pdf -tiedosto ladattu 29.5. 2015.
SaGa SaaristoGalleria -esite <http://www.saaristokaupunki.fi/index.php?id=74> Pdf -tiedosto ladattu 29.9.2015.
Salmela, Marja. 2015. Ankea ja löyhkäävä Myyrmäen asema puhkesi uuteen loistoon – katso ero vanhaan. Helsingin Sanomat
20.3.2015 <http://www.hs.fi/kaupunki/a1426822855238> Luettu 30.9.2015
Salomaa, Marja. 2015. Kaupunkilaiset kaappasivat Prisman hylätyn rakennustyömaan – Myyrmäen monttuun syntyi
tapahtumakeidas. HS Ilta 31.7.2015. <http://www.hs.fi/ilta/31072015/a1438309363596> Luettu 13.10.2015.
Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja 2013:5 <http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Taidetta_arkeen.html?lang=fi&extra_locale=fi> Pdf -tiedosto ladattu
28.5. 2015.
Tuhkanen, Ari. 2014. Myyrmäestä tuli katutaiteen keskittymä – Kartta opastaa parhaille paikoille. Yle.fi Uutiset 1.10.2014. <http://yle.
fi/uutiset/myyrmaesta_tuli_katutaiteen_keskittyma__kartta_opastaa_parhaille_paikoille/7498345> Luettu 30.9.2015.
Vesalainen, Suvi. 2015. Myyrmäen asema on nyt Suomen suurin katutaideteos – Kehäradan vanhat asemat uudistuvat. Yle.fi
Uutiset 20.3.2015. <http://yle.fi/uutiset/myyrmaen_asema_on_nyt_suomen_suurin_katutaideteos__keharadan_vanhat_asemat_
uudistuvat/7879699?ref=leiki-uu> Luettu 30.9.2015

83

8.3. INTERNET-SIVUT
84

Arabianranta Asuminen. Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/arabianranta/
asuminen> Luettu 28.9.2015.
Arabianranta kiinnostaa matkailijoitakin. Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/
uutiset/2015-08-25/arabianranta-kiinnostaa-matkailijoitakin> Luettu 28.9.2015.
Arabianrannan ihme. Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/
arabianrannan-ihme> Luettu 28.9.2015
Arabianranta on Helsingin ensimmäinen taidekaupunginosa. Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -tiedotussivusto <http://www.
uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-08-25/arabianranta-helsingin-ensimmainen-taidekaupunginosa> Luettu 1.9.2015.
Arabianranta Rakentaminen. Helsingin kaupungin “Uutta Helsinkiä” www -tiedotussivusto <http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/
arabianranta/rakentaminen> Luettu 28.9.2015.
Kasvavassa Saaristokaupungissa nyt yli 10 000 asukasta. Kuopion kaupungin Saaristokaupunki-portaali. <http://saaristokaupunki.fi/
index.php?tid=456> Luettu 29.9.2015.
Myyrmäki-liike. Varattavat tilat -sivu <http://www.myrtsi.fi/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=541>
Luettu 13.10.2015.
Penttilänrannan taide -sivusto <http://penttilanrantataide.fi/> Luettu 29.9.2015.
SaaristoGalleria. Kuopion kaupungin Saaristokaupunki-portaali <http://www.saaristokaupunki.fi/index.php?id=74> Luettu 29.9.2015.
Tampereen kaupungin internet-sivusto: Vuores.Taideyhteistyö. <http://www.tampere.fi/vuores/taideyhteistyo.html> Luettu
29.9.2015.

8.4. PAINAMATTOMAT LÄHTEET
(SMA = Sara Multasen arkisto)
SMA, muistiinpanot seminaarista Kyllä kaikki järjestyy – taiteella parempi asuinympäristö, Hanasaari, Espoo 2.12.2014.
SMA, muistiinpanot seminaarista Sinustako julkisen taiteen tekijä?, Kaisaniemi, Helsinki 5.12.2014.
SMA, mp3 -tiedosto sekä translitterointi Yle Radio 1:n Kultakuume -ohjelmasta 3.12.2014.
SMA, Tuula Isohannin haastattelu, Helsinki 29.9.2015.
SMA, Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen ja Multicoloured Dreams -taiteilijaryhmän sopimus taideteossarjan suunnittelun
ja toteutuksen tilaamisesta Myyrmäen asemarakennuksen sisätiloihin ja Jönsaksentien alikulkukäytävään 11.12.2014.

8.5. KUVAT
SMA, kuvat 1,3,5-37 © Sara Multanen, kuvat 2 ja 4 © Google.

85

