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Hiedanrantalainen taide 
ammentaa kaupunkilaisten 
yhteisöllisyydestä, kaupunginosan 
historiallisista kerrostumista ja 
yllätyksellisistä kohtaamisista.
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Taiteen tavoitteet alueella 
yleisesti – miksi ohjelma? 

Suomalaiset haluavat tutkitusti taidetta omaan arkiympäris-
töönsä. Taiteen koetaan lisäävän asuinalueiden turvallisuut-
ta ja viihtyisyyttä sekä nostavan asuinalueiden arvoa. Näissä 
jalanjäljissä on lähdetty laatimaan myös tätä Hiedanrannan 
alueen taideohjelmaa. 

Julkisen taiteen tavoitteena Hiedanrannassa on tuoda tasa- 
arvoisesti kaikkien ulottuville merkityksellisiä, koskettavia 
ja viihdyttäviä kohtaamispaikkoja, muistojen luojia ja ker-
tomuksia. Taide luo uniikkeja tiloja, joista tunnistaa, että 
nyt ollaan juuri täällä, Hiedanrannassa. Samalla taide luo 
kytköksen aikojen taa – taiteen sisällöissä tuodaan näky-
viin kerrostumia Hiedanrannan historiasta, sekä kuullaan 
asukkaiden muistoja ja toiveita sen tulevaisuudesta. Taide 
kirjoittaa asuinalueen tarinaa.

Paitsi yhteisöllisyyteen, tunnistettavuuteen ja kohtaamis-
paikkojen lisäämiseen liittyviin teemoihin, taide perustelee 
itseään myös taloudellisilla syillä. Asuinalueen tunnettuu-
den, voimistuvan identiteetin ja näkyvän brändin vahvistues-
sa vahvistuu myös asuinalueen haluttavuus ja sitä kautta sen 
puitteissa toteutettujen hankkeiden taloudellinen asema 
suhteessa kilpailijoihin vahvistuu. Taide on omalta osaltaan 
luomassa haluttua asuinaluetta.

Ohjelmassa noudatetaan kansallisia hyviä käytäntöjä laa-
dukkaan nykytaiteen ja kaupunkisuunnittelun yhdistämi-
sestä. Suunnitelmallisuudella taataan sujuvat prosessit, ja 
ne puolestaan sekä säästävät kustannuksia, että tuottavat 
laadukkaita tuloksia – paikkaansa sopivia, mieleen painuvia 
ja paikallisille rakkaita teoksia. Kun siinä onnistutaan, taide 
maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. 

Erityistä huomiota Hiedanrannan taideohjelmassa kiinni-
tetään kaupungin kasvun myötä edelleen rikastuvan yh-
teisöllisen toiminnan, kaupunkirakenteen historiallisten 
kerrostumien ja tulevan kaupunkikuvallisen ilmeen sekä 
taiteen yhteensovittamiseen. Taloudelliset rakenteet ja toi-
mintamallit on taustoitettu ja laadittu alan parhaisiin käy-
täntöihin nojaten. Ohjelma on tarkoitettu työkaluksi, joka 
päivittyy – seurantaan ja toteutukseen on laadittu malli 
vuosittaisista toimenpidesuunnitelmista, joiden puitteissa 
ohjelma viedään järjestelmällisesti kohti käytäntöä tulevina 
vuosikymmeninä.

Tervetuloa mukaan rakentamaan 
Hiedan rannan julkisen taiteen 
kokonaisuutta kaupunkilaisille!

Suomalaiset haluavat 
taidetta omaan 
arkiympäristöönsä. 

Tutustu
kyselytutkimuksen

tuloksiin
> > >

https://www.taike.fi/documents/10162/1342256/Gallup_2020_Kansalaisten_kasityksia_taiteesta_arkiymparistossa_Taike_kooste.pdf/8fdfe216-8057-e5c0-5071-ca1001615ede
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1893 rakennettu kertaustyylejä edustava kartano puistomil-
jöineen, suvun omine hautausmaineen ja erilaisine talous-
rakennuksineen sekä Lielahden vanha sellutehdasalue, 
jonka J.W. Enqvist -yhtiö perusti vuonna 1913. Arkki tehti 
Birger Federley suunnitteli tehdasalueen 1910- luvulla, mutta 
omistajan vaihdoksen myötä tehdas alueen rakentaminen 
hiipui 1930-luvulle tultaessa. Federleyn suunnittelema teh-
daskokonaisuus sovitettiin ympäröivään kartanoon, maa-
talouteen ja luonnonoloihin ja se säilyi jotakuinkin sellaise-
naan tehdasrakennuksineen, peltoineen ja asuin alueineen 
1960-luvulle saakka, kun alueen teollisuus rakentaminen 
kiihtyi uudestaan kaupungistumisen ja teollistumisen myötä. 

Lielahden kartanon puistoalueet ovat säilyttäneet 1800 -   luvun 
lopulle tyypillistä maisematyylistä puisto näkymää. Puoles-
taan vanha sellutehtaan alue miljöineen ja tehtaan piip-
puineen, vuonna 1913 rakennettu tukki laituri Möljä sekä 
Lielahden punatiilinen juna-asema vuodelta 1927 valottavat 
1900-luvun alkupuolen teollisen rakentamisen historiaa. 
1960-luvulla rakennettu Pispalan tukin uittotunneli, jota ei 
lopulta koskaan kunnolla otettu käyttöön rekkakuljetusten 
yleistyessä, on myös tärkeä ja maamerkkimäinen puuteolli-
suuteen liittyvä kokonaisuus alueella. Kaikki nämä kohteet 
eri vuosikymmeniltä luovat Hiedanrantaan omaleimaista 
identiteettiä ja teollisesta rakennusperinteestä kumpuavaa 
tunnelmaa.

Alueen teollisuushistoriaa – mistä kaikki alkoi

Hiedanrannan ja Lielahden alueiden historia limittyy vah-
vasti 1800-luvun kartanokulttuuriin sekä puu- ja paperi-
teollisuuden kehittymiseen, jota alueen sijainti Näsijärven 
ja Pyhäjärven välisellä̈ kannaksella Näsijärven rannalla on 
tukenut. Ennen 1800-luvulta alkanutta teollistumista alue oli 
maanviljelyksen sekä karjankasvatuksen käytössä. 1680-lu-
vulla Lielahden kylän rakennuksista muodostettiin ratsutila, 
eli maatila, jonka tehtävänä oli ylläpitää armeijan ratsumiehiä 
hevosineen. 1700-luvun maisemasta nykypäiviin on säilynyt 
historiallinen tielinja nykyisen Teivaalantien paikalla ja tämä 
tielinja on huomioitu alueen suunnittelussa. 

Vuonna 1872 Finlaysonin ruukinpatruuna Wilhelm von Not-
tbeck osti Lielahden ratsutilan ja alue kehittyi Wilhelmin ja 

hänen poikansa johdolla uudenaikaiseksi suureksi kartano-
tilaksi. Kartanon maille kehittyi myös teollisuustoimintaa 
1900-luvun taiteessa ja 1900-luvun alkupuolella alueen 
selluteollisuustoiminta laajeni. Lielahti liitettiin Ylöjärvestä 
Tampereeseen vuonna 1950 ja alueen ensimmäinen kau-
punkisuunnitelma laadittiin vuonna 1952. Teollistumisen 
sekä kulkuyhteyksien kehittämisen myötä Lielahteen syntyi 
myös suurien kauppaliiketilojen keskittymä 1970-luvulta 
alkaen.

Hiedanrannan alueella on säilynyt paljon kulttuurihistorian 
ja etenkin teollisen historian kerrostumia aina 1800- luvulta 
alkaen. Rakennus- ja maisemahistoriallisesti merkittävimpi-
nä paikkoina on säilynyt etenkin Nottbeckin suvun vuonna 

Lielahden 
paperitehdas
 1920-luvulla. 
Kuva: Vapriikin 
kuva-arkisto

1893 rakennettu ainutlaatuinen, 
punatiilinen kartano on 
edelleen alueen kiintopiste.
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Kulttuurihistoriaa ja kulttuurinykyisyyttä

Viime vuosien kulttuuri
tapahtumia ja toimintaa

Tampereen kaupunki osti Hiedanrannan alueen vuonna 
2014. Toimintaa lähdettiin suunnittelemaan ja tekemään 
alusta asti asukkaista ja toimijoista lähtöisin. Kun kaupunki 
avasi suljetun tehdasalueen portit vuonna 2015, ihmiset 
saapuivat paikalle monipuolisten ideoiden kera. Olennaista 
oli, että ideoille annettiin tilaa ja toimintamahdollisuuksia. 
Tampereen kaupunki ryhtyi vuokraamaan kunnossa ole-
via rakennuksia matalalla kynnyksellä eri, etenkin luovien 
alojen, toimijoille. Ensimmäisten vuokralaisten kautta Lie-
lahden kartano, Kuivaamo ja Hiedanrannan Paja alkoivat 
taas elää ja tuottaa sisältöä ja toimeentuloa ennen kaikkea 
inspiroivassa ympäristössä koko kaupungille. 

Toimijat ja tilat edellä alkoi muodostua toimintakulttuuri, 
jossa palvelut alkoivat laajentua Hiedanrannassa. Alueella 
on vieraillut alusta alkaen paljon ihmisiä, vaikka saavutetta-
vuus on ollut paikoin heikkoa ja lähimmät asukkaat asuvat 
läntisen Tampereen muissa kaupunginosissa. Tampereen 
asukaat, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja oppilai-
tokset ovat halunneet nähdä ja olla mukana uudenlaisen 
kaupunginosan hengessä alusta alkaen.

Vanhan sellutehtaan halli vuokrattiin porrastetusti toimin-
nan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Pirkanmaan 
Kaarikoirat ry on rakentanut Kuivaamolle Suomen ensim-
mäisen betonisen sisäskeittipaikan Kenneli D.I.Y:n, jonka 
ympäristö on merkittävä kohtaamispaikka ja toteutusalusta 
eri ikäisille harrastajille ja ammattilaisille. Swäg ry kehitti 
kulttuuritila Kuivaamon puolen toimintaa 1000 hengen ko-

Hiedanrannan illassa loistivat Arvo Yli-Kerttulan maalauksen 
projisointi sekä Henna Matanuskan vanteet. 
Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy / Teemu Raassina
 

https://kuivaamo.fi
https://www.facebook.com/hiedanrannan.paja/
https://www.kaarikoirat.fi
https://www.kaarikoirat.fi
https://www.facebook.com/kennelidiy/
http://swaeg.net
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koontumistilassa, joka toimi korkeutensakin vuoksi hyvin 
myös Sirkus Faktorin harrastustoiminnan ja residenssien 
pitämiseen. Kokonaisuutena tiloissa on järjestetty lukuisia 
yleisötilaisuuksia, kuten Uusi Tampere -festivaali, Stream 
Startup Festival, YleAreenasta nähdyt Skeitin SM-kisat 
sekä pienimuotoisempia tapahtumia.  Yleissuunnitelman 
laatimisesta asti on ollut tiedossa, että alueen läpi tulee 
jatkossa kulkemaan raitiotie nykyisiin tiloihin vaikuttaen, 
mutta myös alueen saavutettavuutta parantaen. Kuivaamon 
toiminta siirtyy osittain alueella sijaitsevaan muovitehtaaseen 
loppuvuodesta 2021.

Lielahden kartano ja sen ympäröimä kartanopuisto ovat 
olleet alusta asti erilaisten tapahtumien käytössä. Oli kyse 
poikkitaiteellisesta Maagillisen Teatterin tapahtumasta, 
koko perheen yhteisestä Tampere Underground Juhannus 
 -festivaalista tai intiimimmästä puistokonsertista tai taidetyö-
pajasta, on Hiedanrannassa ollut sille tilaa. Jo perinteeksi 
muodostuneet Puutarhajuhlat aloitettiin vuonna 2015. Ta-
pahtumassa on edelleen vuosittain tarjolla erilaisia kulttuu-
rielämyksiä, Hiedanrannan tulevien suunnitelmien esitte-
lyä sekä innovaatiohankkeiden kokeiluja. Rikastuttavinta 
alueella onkin se, miten monialaisia toimijoita ja yhteiseen 
suuntaan tähtäävää toimintaa voi yhdistää. 

Tämän lisäksi Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuri-
yksikköön siirtynyt toiminnan koordinointi on lisännyt tapah-
tumatarjontaa ja järjestämisen mahdollisuuksia vuodesta 
2019 alkaen. Avoimen tapahtumahaun kautta kuka tahansa 
voi hakea tapahtumalleen paikkaa ja ajankohtaa alueelta. Jär-
jestämiseen on mahdollisuus saada tuotantotukea ja apua 
markkinointiin ja kalustoon. Tapahtumien lisäksi koordinaat-
tori vastaa Galleria Muuntotilan näyttelyistä, yhteisöllisen 
toimintakulttuurin ylläpitämisestä sekä yhteistyöstä alueen 
toimijoiden ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n kanssa. 

Työhuonetarjonta sijoittuu tällä hetkellä pääasiassa Hie-
danrannan Pajalle. Paja on käsityöläisten ja taiteilijoiden 
yhteisö, joka edistää avointa käsityöläiskulttuuria ja tar-
joaa kokemuksia sekä palveluita niin lähiseudun asukkaille 
kuin matkailijoille. Pajalla on tällä hetkellä 20 eri kokoista 
työtilaa, joista löytyy mm. suutari, verhoilija, kuvataiteili-
joita ja lasinpuhaltaja. Vuokralaisia valitessa huomioidaan 
vuokralaisen toimiala sekä tahto yhteisön toimintaan. Tu-
levaisuudessa työtiloja lisätään Pajan naapurissa olevaan 
Verstas -rakennukseen. Pajan lisäksi Lielahden kartanolla 
toimii Tampereen Valokuvausseuran studio ja pimiö.

Muutaman viime vuoden aikana on jo käynyt selväksi, että 
kulttuuritoiminta ei ole vain alussa lanseerattua Väliaikaisen 

Kun tehdasalueen portit 
avautuivat 2015, ideoille 
annettiin tilaa ja ihmisille 
toimintamahdollisuuksia. 

Hiedanrannan toimintaa, vaan jäänyt alueelle pysyäkseen. 
Vuosittain pelkästään järjestetyissä tapahtumissa käy yli 
30 000 kävijää, joiden ulkopuolella kävijöitä tuovat lisäk-
si kahvila toiminta, harrastukset sekä ohikulkijat ja turistit. 
Hiedanrannasta jokaiselle löytyy jotakin.

Katutaide kulttuurikohteena

Yksi tunnistettavimpia asioita Hiedanrannassa on sen teh-
dasmassan ympäröimät kymmenmetriset muraalit. Niitä 
on toteutettu Tampereen kaupungin ja katutaideyhdistys 
Spraycankontrolin yhteistyönä vuosien 2016–2019 kan-
sainvälisissä katutaidetapahtumissa. Toiminnan taustalla on 
yhteisön jäsenten vahva tahtotila katutaiteen paikalliskult-
tuurin jatkumiseen Tampereella. Yli 30 vuoden omaehtoi-
nen visuaalinen kulttuuri Pispalan ja Lielahden ”feimeiltä”, 
vapailta maalausseiniltä, on jatkanut tarinaansa Hiedanran-
nassa uusien ja vanhojen tekijöiden toimesta alueellisena 
yhteistyönä. 

Katutaiteella on ollut arvokas rooli Hiedanrannan nykyisen 
tunnelman luomisessa, ja sille on haluttu luoda mahdolli-
suuksia – katutaiteelle on annettu Hiedanrannasta tilaa 
laajasti vanhoista tehdaskiinteistöistä ja sen ympäröimistä 

https://www.sirkusfaktori.fi
https://uusitampere.fi
https://streamfestival.org
https://streamfestival.org
http://rullalauta.fi/skatesm/
https://fi-fi.facebook.com/maaginenteatteri/
https://hiedanranta.fi/tapahtuma/tampere-underground-juhannus-2021/
https://hiedanranta.fi/tapahtuma/hiedanrannan-puutarhajuhlat-2021/
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hiedanrannan-kulttuuri/galleria-muuntotila.html
https://www.valokuvausseura.com
https://valiaikainenhiedanranta.fi
https://valiaikainenhiedanranta.fi
https://www.spraycankontrol.fi
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elementeistä. Alueet on sovittu yhteisesti Tampereen 
kaupungin ja tarvittaessa museoviranomaisen kanssa. 
Yhteisenä pelisääntönä on ollut, että tekijät ovat tietoisia 
alueen tulevaisuuden suunnitelmista ja teosten poistumi-
sesta rakennusten kunnostuksen myötä. Kiinteistöjen lisäksi 
alueelle rakennettiin väliaikaisia lisäseiniä maalattaviksi 
vuonna 2018. Syksyllä 2021 lisättiin kaksi merikonttia, spray-
maalipurkkien kierrätyspiste sekä selkeytettiin avoimen 
maalausseinien ohjeistusta.  
 
Vuosien aikana maalatut satojen tekijöiden teokset ovat 
nähtävillä päivittäin ohikulkijoille julkisella katutaide alueella. 
Hiedanrannasta on tullut katutaiteen kautta merkittävä ko-
tikulma läntisen Tampereen asukkaille sekä kiinnostava 
turistikohde. Ympäristö mahdollistaa omalaatuisia kohtaa-
mispaikkoja vapaa-aikana ja työympäristönä. Katutaide-
alue on kuvauspaikkana erittäin suosittu ja erilaiset ryhmät 
kiertävät alueella viikoittain inspirointi- ja tyky-päivillään.  

Rikasta katutaiteen kulttuuria rakennetaan myös tulevai-
suudessa osaksi Hiedanrantaa sen eri muodoissa. Lähtö-
kohtana on mahdollistaa paitsi omaehtoista graffitikulttuuria 
vapaiden seinien muodossa, myös tuottaa alueelle kansain-
välisen tason muraaleja sekä suomalaisille ammattilaisille 
suunnattuja kilpailuja. Katutaiteen tulevia mahdollisuuksia 
on kuvattu tarkemmin myöhempänä ohjelmassa.
 

Kansalaisjärjestöt – 
harrastus ja kulttuuri
toiminnan rajapintoja 

Alueen toiminta ei rajoitu vain kulttuuri- ja tapahtuma-
puoleen. Useampi taho järjestää alueella harrastusmah-
dollisuuksia, osallistavaa toimintaa ja yhdessä tekemistä. 

Pirkanmaan Martat aloittivat Syötävän puiston toiminnan 
ja kaikille avointen viljelyiltojen pitämisen vuonna 2019. 
Yhteisöllinen kaupunkiviljelyhanke ARC toteutti puiston 
kulmalle kasvihuoneita, joiden ylläpito on tällä hetkellä So-
pimusvuori ry:llä. Niin ikään omaehtoiseen viljelytoimintaan 
on ollut mahdollista osallistua Möljällä sijaitsevalla Kelluvalla 
puutarhalla.

Tärkeänä yhteisöllisenä kohtaamis- ja harrastuskerhojen
paikkana toimii Lielahden kartanolla sijaitseva Sopimus-
vuori ry:n ylläpitämä Kartanokahvila Mielihyvin. Kokonais-
valtaista hyvinvointia edistäviä palveluita tuottava järjestö on 
aktiivinen alueen arjessa ja kutsuu koolle alueen toimijoiden 
kuukausikokousta.

Läntisen Tampereen alueella vuonna 2020 alkanut Tule!
Tulevaisuus toi meidät yhteen -hanke edistää alueen har-
rastus- ja vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen toteuttamassa 
osallisuuskyselyssä on selvitetty, minkälaista toimintaa ja 
osallistumismahdollisuuksia Hiedanrantaan halutaan. Näitä 
toiveita ja ideoita on jo toteutettu, ja suunnitellaan laajem-
min toteutettavaksi yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Hanketta vetää Sopimusvuori ry kumppaneinaan 
Rientolan Setlementti ja Kansalaistalo Mansikkapaikka.

Vuoden 2021 aikana Hiedanrantaan on suunniteltu Tam-
pereen kaupungin kulttuuriraittia. Raittia on luotu yhdessä 
paikallisjärjestöjen kanssa ja tarinoita on saatu tehdastoi-
minnan aikaisilta lähistön asukkailta ja työntekijöiltä. Kuka 
vain voi osallistua myöhemmin julkaistavaan kulttuuriraittiin 
omatoimisesti alueen historiaan ja nykyisyyteen tutustuen.

Hiedanrannan yhteisöllisen saunan toimintaa alettiin suun-
nitella vuonna 2016 kansalaisaloitteen ja Ketterä kaupunki 
-hankkeen toimesta. Toteutus konkretisoitui vuonna 2019 
keväällä ja saunominen päästiin aloittamaan heinäkuussa. 
Toiminta hiipui talvikaudeksi ja koronapandemian vuoksi. 
Maa-alueen siirtyessä Hiedanrannan Kehitys Oy:lle haettiin 
toimintaan uutta toteuttajaa vuodesta 2021. Tällä hetkellä 
saunatoimintaa ylläpitää KorentoArt, joka järjestää yleisiä 
saunavuoroja ja ohjelmatoimintaa. Lisäksi puistoympäris-
tössä näkee usein omatoimisia ryhmiä kiertämässä ja viet-
tämässä vapaa-aikaa eri harrastusten parissa. Ympäristöä 
ja osallistumisen mahdollisuuksia täydentävät naapuruston 
Sellupuiston frisbeegolf-rata, Niemenrannan koirapuisto ja 
rantareitit Lentävänniemen suuntaan.

Kaikki edellä kuvatut monipuoliset harrastamisen ja yhdes-
sä tekemisen muodot ovat äärimmäisen tärkeä osa alueen 
yhteisöllisyyden muodostumista, joita kannustetaan jatket-
tavaksi. 

Katutaide on yksi 
nykyisen Hiedanrannan 
vetovoimatekijöistä. 

Hiedanrannassa myös 
viljellään ja harrastetaan 
yhdessä.

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/syotavan-puiston-kasvimaailta/?post-id=142393
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/artikkelit/2018/10/10102018_1.html
https://www.facebook.com/hiedanranta/photos/kelluva-puutarhakelluva-puutarha-on-kokeileva-projekti-jossa-kaupunkilaiset-voiv/2388462661191109/
https://www.facebook.com/hiedanranta/photos/kelluva-puutarhakelluva-puutarha-on-kokeileva-projekti-jossa-kaupunkilaiset-voiv/2388462661191109/
https://www.sopimusvuori.fi
https://www.sopimusvuori.fi
https://www.sopimusvuori.fi/tuotteet-ja-palvelut/kartanokahvila-mielihyvin/
https://agilecities.fi/hiedanrannan-saunassa-paastaan-pian-loylyihin/#more-148
https://agilecities.fi/hiedanrannan-saunassa-paastaan-pian-loylyihin/#more-148
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Yhdessä tekeminen tulevaisuuden 
Hiedanrannassa

Kaupunkitila yhteisöllisyyden 
alustana

Hiedanrannasta on rakentumassa kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoinen, tiiviisti rakennettu, kävelypainotteinen urbaani 
kaupunginosa järvimaiseman keskellä. Paitsi laadukkaista 
katu- aukio- ja puistotiloista, kaupunkilaiset pääsevät tu-
levaisuuden Hiedanrannassa nauttimaan monipuolisista 
yhteisistä resursseista tavalla, joka on Suomessa uutta. 
Alueelle tulee toteutumaan keskitetty yhteistilamalli, joka 
korvaa ja monipuolistaa niitä palveluita, jotka tyypillisesti 
ovat Asunto-osakeyhtiöiden vastuulla. Esimerkkejä näistä 
tulevat olemaan yhteiskäyttötilat, joissa asukkaat voivat jär-
jestää esimerkiksi harras tustoimintaa matalalla kynnyksellä.  
Tilojen lisäksi monipuoliset erilaiset asukkaiden vapaasti 
lainattavissa olevat resurssit kuten polkupyörät tai kanootit 
ovat tätä ohjelmaa laadittaessa laajasti selvityksessä. Ta-
voitteena on, että tilat itsessään – sekä ulko- että sisätilat 
– tarjoavat Hiedanrannassa monipuoliset puitteet vireälle 
kaupunkikulttuurille, jota kaupunkilaisten on mutkatonta 
toteuttaa alueen yhteisen yhtiön kautta. Nämä kaupunki-
tilan ja yhteisten sisätilojen puitteet yhdessä luovat vakaan 
pohjan monipuolisen yhteisöllisyyden kulttuurin jatkumiselle 
ja rikastumiselle alueella.

Tehtaasta kulttuuri keskukseksi 

Alueen sydämen muodostaa vanhojen tehdasrakennus-
ten keskittymä, joiden viime vuosien kulttuuritoimintaa on 
kuvattu edellä. Lähtökohtana on säilyttää tämä virkeä ja 
elävä keskus, ja laajentaa mahdollisuuksia sen yhteydessä 
tapahtuvaan toimintaan. Tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa tehtaan tiloissa yhdistyy yritystoiminta, vapaan kult-
tuurikentän toiminta sekä kaupungin palvelut. Kaupungin 
osalta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kirjastopalveluiden 
tai vaikkapa lastenkulttuurin palveluiden tuottamista tehtaan 
tiloissa – sisältö tarkentuu alueen kehittyessä.

Paja-rakennuksessa tällä hetkellä sijaitsevia taiteilijoi-
den työtiloja on tarkoitus entisestään laajentaa Verstas- 
rakennukseen sekä mahdollistaa alueella taiteilijoille atel-
jeeasuntoja ja residenssitoimintaa.

Kortteleiden monikäyttötilat ja aukiot täydentävät tulevai-
suudessa Tehtaan tilatarjontaa kaupunkilaisille mahdollise-
na tapahtumien järjestämisen paikkana. Olemassa oleva 
luovien alojen toiminta voi madaltaa tilojen käytön kynnystä, 
lisätä inspiraatiota, kokeiluja sekä yhteistyötä asukkaiden 
ja toimijoidenkin välille. Tilojen kokonaisuutta suunnitellaan 
yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

CASE Porvoon Taidetehdas 
– yksi esimerkki 
kulttuurikeskuksesta 
yhteistyönä esitellään 
seuraavalla sivulla

Tehdasalue Hiedanrannassa on jo nyt suosittu kuvaus-
paikka. Tulevaisuudessa tätä potentiaalia olisi mahdollista 
kasvattaa laajemmaksi mediayhteistyöksi – esimerkiksi 
Voice of Finland televisio-ohjelma on kuvattu Porvoon 
Taide tehtaalla. 
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Porvoon Taidetehdas esimerkkinä

ylläpito ja muut juoksevat kulut. Taiteilijoiden 
maksettavaksi jää noin 7,5 €/m2 (+ alv), kun 
tilojen vuokra ilman subventointia olisi noin 
20€/m2 (+ alv). Porvoon kaupunki on vuok-
rannut tehtaan työtilat vuoteen 2032 saakka 
eli taidetoiminta tehtaalla on turvattu ainakin 
siihen saakka. Työtilojen lisäksi tehtaalla toi-
mii kaupungin ylläpitämä galleria ja taiteili-
jaresidenssi sekä Porvoon taiteilijaseuran 
galleria. Lisäksi tehtaalle on keskittynyt mui-
den kulttuuritoimijoiden toimintoja elokuva-
teatterista tanssikouluun ja musiikkistudioon.

Siinä missä ateljeekäytävän taiteilijoiden 
työskentely lisää talon sisäistä synergiaa 
kulttuuritoimijoiden kesken, toimii kaupungin 
ylläpitämissä tiloissa toimivien taiteilijoiden 
läsnäolo myös kiinnostavana ”ikkunana” tai-
teilijoiden elämään ja työhön. Mahdollisuus 
kurkistaa ateljeetiloihin ja tutustua taiteili-
joiden työhön on ainutlaatuinen kokemus 
kaupunkilaisille, ja ateljeekäytävällä onkin 
järjestetty erilaisia avoimien ovien päiviä ja 
myyjäisiä. Osa taiteilijoista on myös avan-
nut omat työhuoneensa kurssi- ja työpaja-
toiminnalle. Ateljeekäytävällä toimii myös 
mm. erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden 
oma ateljee, joka vuorostaan on houkutellut 
Taidetehtaalle aivan uudenlaista yleisöä.

Taidetehtaan taide- ja kulttuuritoiminnan ja-
kautumista selvittää viereinen kaavio:

Tapahtumat, yritysasiakkaat

Taidetehtaan kokous- ja tapah-
tumatilojen myynnistä ja markki-
noinnista vastsaa Porvoo Event 
Factory Oy Ab. Osakeyhtiö toimii 
nimellä Taidetehdas.

Event Factory Oy, Porvoon kau-
pungin kulttuuripalvelut ja kau-
pungin matkailu- ja markkinoin-
tiyksikkö johtavat Taidetehtaan 
kulttuuri- ja kongressitoimintaa 
hallintorajat ylittävänä yhteistyönä 
eli hybridimallina.

Kulttuuritoimijat

Porvoon kaupungin kulttuuripal-
velut vastaa mm. residenssitoimin-
nasta, lasten ja nuorten ohjelmas-
ta, koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä, 
näyttely- ja galleriatoiminnasta 
(Porvoon Taidehalli) sekä kolman-
nen sektorin yhteistyöstä. Lisäksi 
kulttuuripalvelut järjestää monipuo-
lisesti esittävän taiteen tapahtumia.

Porvoonseudun musiikkiopisto tuot-
taa Klassikot-sarjaa ja Taide hallin 
kon sertteja.

Porvoon kansalaisopiston taide-
ope tusta järjestetään Taidetehtaan 
studiossa.

Taidetehtaan tilat omistavat Suomen Kulttuurirahasto, Alfred 
Kordelinin säätiö ja Emil Aaltosen säätiö

Porvoon kaupunki on Taidetehtaan suurin vuokralainen, joka on vuok-
rannut tilat 2032 asti. 

Porvoon Vanha Taidetehdas, jossa aikoi-
naan oli monipuolista tuotantoa konepajasta 
vaneri- ja listatehtaaseen, siirtyi kaupungin 
omistukseen vuonna 1986. Jo tuolloin osa 
tehtaasta oli vuokrattu taiteilijoiden käyttöön. 
Silloisessa Taidetehtaassa toimi kymmenien 
taiteilijoiden lisäksi myös mm. grafiikanpaja, 
Porvoon Teatteri ja galleriatiloja. 1990-luvun 
lopulla perustettiin Porvoon kaupungin ja 
liikemies Ensio Miettisen aloitteesta säätiö, 
jonka varoilla Taidetehtaan taide- ja kulttuuri-
toimintaa tuettiin, ja tiloja ylläpidettiin ja kun-
nostettiin. Taiteilijoiden työhuonetiloille tehtiin 
peruskorjaus Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tuella, mutta pian tilojen peruskorjaamisen 
jälkeen tehdasta alettiin kehittää nykyisen kal-
taiseksi kulttuuri- ja kongressikeskukseksi. 
Uudistamistyössä taiteilijoiden silloiset työ-
huonetilat jouduttiin purkamaan. OKM:n avus-
tus kuitenkin velvoitti kaupunkia jatkamaan 
ateljeetoimintaa Taidetehtaan tiloissa tavalla 
tai toisella, ja taiteilijoiden työtilat päätettiin 
korvata uusilla. Uusien tilojen suunnittelu to-
teutettiin yhteistyössä Porvoon taiteilijaseuran 
ja paikallisen taiteilijayhteisön kanssa. 

Nykyisin Taidetehtaasta on tullut merkittä-
vä ateljeekeskittymä eri alojen taiteilijoille 
Porvoossa, ja kaupunki tukee voimakkaasti 
taiteilijoiden toimintaa subventoimalla taitei-
lijoiden työtilojen vuokria. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että Porvoon kaupunginval-
tuusto sisällyttää vuosittain kulttuuripalvelui-
den määrärahoihin summan, jolla katetaan 
merkittävä osuus ateljeetilojen vuokrista. 
Kaupungin osuuteen kuuluu vuokrakulujen 
lisäksi myös tilojen siivous, konetyöhuoneen 

Taiteilijat
Kulttuuripalvelut vuokraa työhuoneita ensisijaisesti ammatti-
taiteilijoille, mutta myös muille luovan alan toimijoille Taide-
tehtaan toisesta kerroksesta. Työhuoneita on n. 20 kpl.

Taidetehtaan säätiö tukee kulttuuritoimintaa ja -tapahtumia, hakee ra-
hoitusta sekä luo ja ylläpitää yhteistyöverkostoa. Säätiö toimii yhteistyössä 
Taide tehtaan muiden toimijoiden kanssa.

WWW >

https://www.taidetehdas.fi
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Tapahtumakulttuurin tukeminen

Puhuttaessa Hiedanrannan tapahtumakulttuurin tulevaisuu-
desta on hyvä pitää mielessä, että Hiedanrannassa on jo 
hyvin kehittyneitä ja vakiintuneita toimintamalleja tapahtu-
majärjestämiseen. Käytäntöjä ja fasiliteetteja parannetaan 
koko ajan. Jo käytössä olevien puistoalueiden lisäksi kesälle 
2022 tavoitteena on vähintään viidensadan ihmisen ulkoil-
matapahtuman perustarpeiden tarjoaminen. Niihin kuuluvat 
yleisö vessat, auto- ja pyöräpysäköinti, saapumisjärjeste-
lyt ja vesi- sekä sähköpisteet. Hiedanrannan Kehitys Oy:n 
yllä pitämien puitteiden sisällä alueen tapahtumatoimintaa 
järjestävät Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö 
ja alueen toimijat, mutta mahdollisuus tapahtumatuotantoon 
on avoinna kaikille kaupunkilaisille.

Kaupunkikulttuuriyksikkö tarjoaa tälläkin hetkellä mata-
lan kynnyksen neuvontapalvelua alueen toimintaan ja 
tätä toivotaan jatkettavan myös tulevaisuudessa. Kun 
Hiedanrantaan kertyy lisää asukkaita, tarjotaan heille mah-
dollisuus osallistua alueen asukkaiden omaan vapaaeh-
toisten tapahtuma avustajien tiimiin. Tämä luo osallistavan 
tapahtumajärjestämisen kulttuuria. Alueella kysellään vuo-
sittain eri toimijoiden toiveita toiminnalle, ja vuorovaikutteis-
ta mallia on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa ja kehittää osa-
na osallistavaa kulttuuritapahtumien tuotantoa ja ideointia. 

Monet kaupunkikultturitapahtumat ovat lähteneet liikkeelle 
alun perin pienen kaveriporukan kiinnostuksesta ja into-
himosta, myös Hiedanrannassa. Parhaimmillaan niistä voi 
kasvaa vuosittaisia tapahtumia, jotka luovat kaupunginosai-
dentiteettiä alueelle. Tätä yhdessä tekemisen kulttuuria ja 

sen mahdollistamista halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa. 
Asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle pyritään luomaan 
tilat, käytännöt ja viestintä toiminnan mahdollistamiseen, 
tähänastisten toimintamallien pohjalta jatkaen ja kehittäen. 

Tiedotus tärkeää
Tampereen kaupungilla on kattavat ohjeet tapahtumien jär-
jestämiseksi (Tapahtumajärjestäjän opas, Events Tampere). 
Tieto lupien, vakuutusten ja yleisöturvallisuuden järjestä-
misestä erityyppisissä ja laajuisissa tapahtumissa selkein 
ohjein mataloittaa kynnystä tuottaa tapahtumia.

Tätä tiedotusta tulee tulevaisuudessa monipuolistaa ja laa-
jentaa siten, että tapahtumien järjestäminen Hiedanrannas-
sa ei jää kiinni siitä, ettei tieto kattavista mahdollisuuksista 
saavuta asukkaita. Yhtenä keinona tiedotuksen monipuo-
listamiseen on tarjota tietoa kohdennetusti erityyppisille 
järjestäjille: aloittelijan tietopankista aina suurtapahtumien 
järjestämisestä kiinnostuneille. Toimintaedellytysten viestin-
nän tulee olla niin selkeää, että asukkaat ja tuottajat osaavat 
toimia mahdollisimman itsenäisesti toteuttamisen parissa.

Kaupunki ja Hiedanranta Oy 
yhteistyössä

Hiedanrannan alueen ominaispiirteenä tyypillisiin asuin-
alueisiin verrattuna on Hiedanrannan Kehitys Oy:n voimakas 
rooli alueen ja toimintamallien kehittämisestä vastaavana 
yhtiönä ja myöhemmin perustettavan Hiedanranta Oy:n rooli 
alueen toiminnan ja palveluiden mahdollistajana ja ylläpitäjä-
nä. Tämä nostaa keskiöön kysymyksen yhtiön ja kaupungin 
välisestä vastuujaosta alueen palveluiden ylläpidosta. 

Pääperiaatteena on, että kaupunginosan toimintaa tuottavat 
omaehtoisesti asukkaat, alueen toimijat ja ulkopuoliset jär-
jestäjät. Tämän lisäksi sisältöä tuottaa Tampereen kaupunki, 
jonka tehtävä on tuottaa palveluita tasavertaisesti koko kau-
pungille. Kaikelle tälle toiminnalle tehtaan omistaja Hiedan-
rannan Kehitys Oy, kartanon omistaja Tampereen kaupunki 

Yhteisöllisyyden kulmakivi on 
mahdollisuuksista tiedottaminen ja 
uusien asukkaiden ottaminen mukaan 
hiedanrantalaisuuden rakentamiseen. 
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sekä asuntoyhtiöiden yhteistilat omistava Hiedanranta Oy 
mahdollistavat puitteet niin sisä- kuin ulkotiloihinkin. 

Tärkeässä roolissa alueen tapahtumakulttuurin ja taiteen 
käytännön mahdollistamisessa tulevat olemaan Hiedanran-
ta Oy:n alaisuudessa toimiva projektipäällikkö sekä Tampe-
reen kaupungin puolella toimiva Hiedanrannan koordinaat-
tori. Heidän työtään on kuvattu tarkemmin myöhempänä 
ohjelmassa. 

Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungilla on merkittävä 
rooli Hiedanrannan kulttuuripalveluiden tuotannossa ja 
paikallisen toiminnan mahdollistamisessa.

Kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n sekä myöhemmin 
Hiedanranta Oy:n välistä yhteistyötä tarkennetaan osana 
alueen kehitystä. Kulttuuritapahtumien mahdollistamiseen 
ja tukemiseen liittyvät teemat on olennaista huomioida tässä 
työssä, mikäli alueen virkeä kaupunkikulttuuri halutaan kul-
jettaa osaksi kehittyvää uutta kaupunginosaa, tähänastisista 
hyvistä kokemuksista ammentaen.

Tapahtumainfra

Tapahtuma-
järjestämisen 
tietopankki

Asukkaiden 
kuuleminen

Nykyisen kaltaisen 
hiedanrantalaisen 
tapahtumatoimin-

nan jatkuvuus

Tilatarjonta

Omaehtoisuus

Selvät 
roolijaot

Selkeä viestintä

Markkinointikanavat

Selkeät
pelisäännöt

Hiedanrannassa asukkaiden 
omaehtoiselle toiminnalle 
luodaan tilat ja käytännöt.

Yhteisöllisyyden pelimerkkejä tulevaisuuden Hiedanrannassa 



Ratikka-
pysäkki

A

B

A Kunnostetaan ja otetaan käyttöön
B Paja laajenee viereiseen 
 rakennukseen
C Taiteilijakortteli/ ateljeeasunnot
D Jukola
E Kartano
F Muita uusia rakennuksia

 Puistoalueita

 Säilytettäviä vanhoja rakennuksia

 Kaupunkitilaa ja kulkuyhteyksiä

C

E
Tapahtuma-
puisto

Sellupuisto

Puisto 
säilyy yleisön 
oleskelu-
paikkana ja
rauhoitetaan 
laajalta
tapahtuma-
toiminnalta 

Katutaiteen mahdollisuudet 
laajenevat tehdasalueen ulko-
puolelle osaksi Hiedanrannan 
kaupunkikuvaa.

B

C
C

Paikkoja tapahtumille tulee lisää 
eri puolille Hiedanrantaa.

Tehdasaluetta kunnostetaan ja kehitetään 
kokonaisuutena. Tiloihin tulee yrityksiä sekä
kaupungin palveluita ja vapaa-ajan toimintaa.

D

F

F

F

F

Kuivaamo
2015–2021

A

B

A Skeittihalli sisällä ja ulkona 2015–
B Paja: taiteilijat, käsityöläiset, 
 työpajoja, yhteistoimintaa
C Konttiravintola 2021
D Jukola, yliopisto 2. kerros
E Kartano: kahvila, galleria, työtoimintaa
F Sauna + lava
G Testilaboratorio Tyyppaamo: 
 energiajärjestelmien innovointi ja testaus
H Tredun rakennustyömaa
I Katutaidepuisto
J Kontit 2021
K Syötävä puisto, kasvihuoneet 2018–

 Hengailu- ja kuvauspaikkoja

 Puistoalueita

 Pois käytöstä

C

D

E

G

F

H

I

J

K

Tapahtuma-
puisto

Sellupuiston frisbeegolf

Tapahtumat, 
hengailu,
 piknik, 
ohikulku

Möljällä 
kelluva 
puutarha

Nykyiset graffitiseinät

Katutaideteokset

Tänä päivänä Hiedanrannassa toimii monipuolisesti erilaisia 
yhdistyksiä, ja tapahtumia järjestetään alueella laajasti. Paljon 
sisätiloja on huonokuntoisina tyhjillään.

Tulevaisuudessa moni nykyinen toiminta säilyy nykyisillä pai-
koillaan tai niiden puitteet laajenevat . Esimerkiksi tavoitteena 
on jatkaa käsityöläistiloja viereiseen verstaaseen.
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Taiteen rooli yhteisöllisyyden rakentumisessa

Yhteisöllisyyteen liittyvät näkökulmat ovat mukana kaikessa 
Hiedanrannan suunnittelussa kuten myös taideohjelmassa 
ja sen toteuttamisessa. Hiedanrannan taideohjelman kes-
keisinä lähtökohtina on tarjota asukkaille erilaisia tapoja 
taiteen kokemiseen arjessa sekä tukea asukkaiden omaeh-
toisten taide- ja kulttuuritapahtumien toteuttamista alueella. 
Tulevaisuuden Hiedanrannassa taiteeseen voi osallistua 
kokijana kohtaamalla monimuotoista nykytaidetta omassa 
arjen ympäristössään sekä osallistumalla kulttuuri- ja har-
rastustoimintaan, mutta myös itse tekemällä ja kokeilemalla. 

Hiedanrantaan tulevassa taiteessa on tärkeää, että kau-
punkitilaan sijoittuvan taiteen avulla luodaan kohtaami-
sia mahdollistavia tiloja viihtyisällä ja kiinnostavalla tavalla 
saavutettavuus huomioiden. Julkisten taideteosten luomat 
kohtaamispaikat yhdistettynä asukkaiden tarpeet huomioon 
ottavaan kaupunki- ja puistosuunnitteluun voivat olla äärim-
mäisen tärkeitä asukkaiden viihtyvyyden kannalta sukupol-
vesta ja vuodesta toiseen. Hiedanrannassa taide nähdään 
asukkaiden yhteisöllisyyden rakentumista vahvistavana 
tekijänä.

Yhteisöllisyys ei tarkoita sitä, että kaikki ovat samanlaisia 
ja samaa mieltä vaan, että eroavaisuuksille ja keskenään 
ristiriitaisillekin mielipiteille on tilaa. Taide voi virittää ha-
vainnoimaan maailmaa erilaisesta näkökulmasta ja kutsuu 
ihmettelemään. Tällä on merkitystä myös kohtaamisen mah-
dollistamisessa – yhdessä ihmettely, tutkiminen ja tunnus-
telu avaa ihmisten välille tärkeää yhteyden kokemusta ja 
jakamista. Yhdessä toimiminen synnyttää ihmisten välille 
merkityksellistä luottamusta sekä ruokkii avoimuuden ja 
välittömyyden ilmapiiriä asuinalueella.

Taide asettuu osaksi Hiedanrannan kasvavaa asuinaluetta 
erilaisin tavoin. Alue pitää sisällään toiminnallisia taiteen 
paikkoja kuten työtiloja taiteilijoille, tiloja tapahtumille, mah-
dollista residenssitoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä 
ja eri sektoreiden kulttuuritoimijoiden tiloja. Lisäksi taide 
asettuu Hiedanrannan kaupunkitilaan osaksi rakennettua 
ympäristöä julkisten taideteosten muodossa. Yhteisölliset 
tilat, yhteiskäyttötilat sekä kaupunkirakenteen osaksi suun-
nitellut avoimet tilat kuten puistot ja aukiot mahdollistavat 
asukkaiden omaa toimintaa ja toimivat kohtaamispaikkoina 
eri lähtökohdista ja taustoista tuleville asukkaille.

Tulevaisuuden Hiedanrannassa yhteisöllisyyden ulottuvuuk-
sia ja toteutumisen tapoja voidaan nähdä lukemattomia; 
isoista koko asuinalueen yhteisistä juhlista ja karnevaaleista, 
avun ja resurssien jakamisen rakenteisiin kuten myös pie-
nien ja isojen ideoiden, kokeilujen ja kaipausten ja toiveiden 
synnyttäminä toimintoina. Eri toimijoiden välille voi syntyä 
kiinnostavia kosketuspintoja, kohtaamisia ja yhteistyölinjoja, 
kuten on tapahtunut jo Hiedanrannan nykytoiminnassa.  

Taidetoimintaa ja mahdollisuuksia osallistua ja kokea taidet-
ta suunnitellaan kaikille ikäryhmille. Myös taiteelle osoitetut 
tilat ja toiminta ottavat huomioon eri elämän tilanteissa olevat 
ihmiset: lapset, nuoret, perheet, aikuiset ja vanhukset sekä 
esteettömyyden. Avoin graffitiseinä, treenikämpät, seniori-
tanssit tai lasten kuvataidekerho eivät sulje toisiaan pois, 
vaan päinvastoin tarjoavat erilaisia polkuja hahmottaa maa-
ilmaa taiteen avulla – osana arkea. Kulttuuria kokeakseen ei 
tarvitse matkustaa museoon tai keskustakonserttiin, vaan se 
lomittuu luontevaksi osaksi jokapäiväistä asuinympäristöä.

Tulevaisuuden Hiedanrannassa 
taiteeseen voi osallistua 
kokijana kohtaamalla sekä itse 
tekemällä ja kokeilemalla. 

Hiedanrannassa taide on 
yhteisöllisyyden rakentumista 
vahvistava tekijä.

Taide yksinään ei sinällään voi ratkaista kysymyksiä siitä, mi-
ten osallistuva yhteisöllisyys alueelle muodostuu, mutta se 
voi mahdollistaa asioita, jotka eivät ilman taidetta tapahtuisi. 
Taide voi tarjota puitteita kohtaamiselle ja kanssakäymisen 
eri muodoille. 



3

Julkinen taide, 
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teknologiat
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Julkinen taide on saavutettavaa taidetta

Saavutettavien tilojen taide
Yksinkertaisesti ilmaistuna julkinen tila tarkoittaa tilaa, joka 
on kaikkien ihmisten saavutettavissa ja julkinen taide on 
taidetta, joka on tehty tällaiseen tilaan. Kaupunkiympäris-
tössä siis katutila, puisto- tai viheralueet sekä muut yleiset 
avoimet kaupunkitilat, joihin ihmisillä on vapaa pääsy, ym-
märretään julkisena tilana. Julkinen taide toteutetaan siis 
tällaisiin tiloihin, jolloin se on kaikkien saavutettavissa ja 
koettavissa eikä esimerkiksi museorakennuksen sisällä. 
Julkinen taideteos voidaan toteuttaa myös niin sanottuun 
puolijulkiseen tilaan kuten päiväkotiin tai kouluun, joka on 
julkisomisteinen, mutta käytännössä avoin vain tietyille 
rajatuille käyttäjäryhmille kuten koulun henkilökunnalle, 
oppilaille ja koulun vierailijoille.

Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan sekä taideteoksen paikan konkreettisia rakenteita 
(ulkotiloissa esimerkiksi maastonmuodot, pintamateriaalit, kulkuyhteydet tilaan ja sisätiloissa 
portaat, hissit ja muut teoksen luokse pääsemiseen vaikuttavat tekijät) että tilan avoimuutta 
erilaisille ryhmille. Eli fyysiseen saavutettavuuteen liittyy myös se, onko tila rajattu tietyille 
käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi päiväkoti, tai avoin kaikille vain tiettyyn vuorokauden ai-
kaan kuten kirjasto.

Sosiaalinen saavutettavuus käsittää tilan sosiaaliset käytännöt ja konventiot sekä tilan 
käyttämisen ehdot eli yhteiset säännöt ja käsitykset siitä, miten tilassa tulee toimia ja mikä 
on sallittua toimintaa. Sosiaalinen saavutettavuus huomioi siis esimerkiksi kokevatko kaikki 
olevansa tervetulleita tilaan, jossa taideteoksia esitetään tai miten kynnystä osallistua tai 
kokea taideteos voidaan madaltaa.

Sisällöllinen saavutettavuus huomioi nimensä mukaisesti sitä, että teoksen sisältö ja sen 
kokeminen eivät vaadi esimerkiksi tiettyä koulutusta tai kielitaitoa vaan teoksen tulkitseminen 
ja kokeminen on mahdollista erilaisille yleisöille taustasta tai tietotasosta riippumatta. Sisäl-
lölliseen saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa viestinnällä ja sillä, miten taideteosta avataan 
erilaisille yleisöille lähestyttävästi ja yleistajuisesti, vaikka teoksen sisältö olisikin haastava 
tai monitahoinen.

Hiedanrannassa tavoitteena on huomioida nämä saavu-
tettavuuden eri tasot siten, että teokset löytävät keskitien 
kunnianhimoisen nykytaiteen sekä lähestyttävyyden välillä. 
Tavoitteena on, että Hiedanrannan julkiset taideteokset 
muodostavat kokonaisuuden, jossa on eri puolia – eri ta-
voin koettavia ja lähestyttäviä kokemuksia ja merkityksiä. 
Lähtökohtana pidetään, että teokset sijoittuvat ulkotiloihin, 
mahdollisesti tehdasta sekä prosenttiperiaatekohteita ku-
ten tulevan koulun taidehankintoja lukuun ottamatta.

Julkisen taiteen saavutettavuuden kolme tasoa: 



Muotoja ja materiaaleja

Julkisen taiteen muotoja ja materiaaleja
Julkinen taide kaupunkitilassa on perinteisesti tarkoittanut 
pronssiveistoksia tai kivestä veistettyjä patsaita, mutta viime 
vuosikymmeninä julkisen taiteen ilmaisu tavat ja toteutus-
tekniikat ovat monimuotoistuneet huomattavasti. Julkinen 
taideteos voi olla myös ääntä, liikkuvaa kuvaa tai osallistava 
esitys, joka jättää tilaan pysyvän jäljen. Teos voi olla integ-
roitu eli suunniteltu ja toteutettu osaksi sijoituspaikkaansa 
kuten esimerkiksi rakennuksen julkisivuun, alikulkutunneliin 

Erillinen pysyvä taideteos
Tiettyyn paikkaan toteutettu teos, joka muo-
dostaa oman erillisen kokonaisuutensa aset-
tuen kuitenkin suhteeseen tai osaksi sijoi-
tuspaikkaansa.  Ammattitaiteilijan ideoiman 
teoksen sisällöstä riippuen kaupunkilaisilla voi 
olla mahdollisuus osallistua teoksen toteutta-
miseen taiteilijan johdolla tai teos voi sisällöl-
lisesti ammentaa paikan historiasta ja nykyi-
syydestä sekä sen käyttäjien kokemuksista tai 
muistoista.

tai katukiveykseen, tai teos voi muodostaa esimerkiksi koh-
taamispaikan aukiolle tai puistoon. Hiedanrannan julkisen 
taiteen tavoitteena on olla ajassa kiinni ja kattaa monipuo-
lisesti eri välinein tehtyä taidetta vaihtelevien sääolojen 
vaikutukset ja ilkivallantekojen mahdollisuus huomioiden. 
Tärkeää julkisessa taiteessa on teoksen suhde paikkaan 
ja ympäröivään tilaan. Teoksen asettumista tilaan voidaan 
hahmottaa tämän jaottelun kautta:

Integroitu teos
Teos on suunniteltu pysyväksi tai väliaikaisek-
si osaksi kaupunkirakennetta tai rakennusta 
kuten esimerkiksi katukiveyksen tai julkisivun 
kuviointi tai kuosi. Kaupunkilaisille voidaan 
ammattitaiteilijan johdolla avata mahdollisuus 
osallistua teoksen valmistumiseen esimerkiksi 
keräämällä taustatietoja tai osallistavien työpa-
jojen muodossa.

Väliaikainen teos
Väliaikainen teos voi olla tapahtuma tai esitys, 
jonka toteuttamiseen kaupunkilaisten on mah-
dollista osallistua tai teos voi olla väliaikainen 
materiaalivalintojen tai toteutustavan puoles-
ta esimerkiksi, jos teoksen kesto tai prosessi-
maisuus on keskeinen osa teoksen sisältöä. 
Väliaikainen teos voi myös jättää pysyvän jäljen 
tilaan, jossa se on ollut. 

Yhteisötaide ja taiteen aineettomat 
muodot
Yhteisötaiteella tarkoitetaan taidekentällä am-
mattilaisvetoista taidetta, jossa taiteilija luo ih-
misille tavan osallistua teoksen rakentumiseen. 
Osallistujien roolilla on keskeinen osa teoksen 
muodossa. Tunnettu yhteisötaideteos on esi-
merkiksi Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kal-
leisen teos Valituskuoro. Teoksessa ihmiset 
ovat saaneet lähettää kirjallisena arkisia ärsy-
tyksen kohteitaan – kuten, miksi valitsen aina 
hitaimman jonon kassalla – ja taiteilijatiimi on 
koostanut ja säveltänyt näistä laulun. Ihmiset 
pääsevät tämän jälkeen purkamaan tuntojaan 
osallistumalla valituskuoroon, joka harjoitte-
lee ja toteuttaa laulun kuoroesityksenä. Tämän 
tyyppiset teokset eivät välttämättä jätä aineel-
lista jälkeä, vaan ne elävät ennen kaikkea vah-
van aiheensa kautta ihmisten mielissä.
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Puolalaisen taiteilijan Alicja Kwaden New Yor-
kin Metropolitan Museumin kattoterassille 
suunnittelema Parapivot-teos (2019) koostuu 
eri kivilajeista hiotuista palloista sekä niitä kan-
nattelevasta metallirungosta. Planeettoihin ja 
avaruudelliseen ulottuvuuteen viittaavat teoksen 
muodot leikittelevät New Yorkin pilvenpiirtäjä-
silhuetin kanssa. Kuva: Wikimedia Commons.

Brooklyn Bridge Parkiin toteutettu Anish Kapoo-
rin teos Descension (2014) kääntää perinteisen 
suihkulähde aiheen ylösalaisin. Ylöspäin pulp-
puavan veden sijaan, teoksessa vesi muodostaa 
hypnoottisen pyörteen maan sisään. Kuva: Wiki-
media Commons.

Pysyvä teos asettuu merkittäväksi 
osaksi tilaa.

P
ysyvät teokset

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parapivot_September_2019.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anish_Kapoor_Descension,_Brooklyn,_Sept_2017.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anish_Kapoor_Descension,_Brooklyn,_Sept_2017.jpg
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Kööpenhaminassa Nørrebron kaupunginosassa taiteilija-
kollektiivi SUPERFLEX osallistui alueen suunnitteluun. Kol-
lektiivi toteutti leikkisän ja kokonaisvaltaisen useasta aukios-
ta ja katutilasta koostuvan kaupunginosapuiston, joka tuo 
alueen eri kulttuuritaustoista olevia ihmisiä samaan tilaan. 
Puisto ja Superkilen-teos avattiin vuonna 2012. Kuva puistosta 
Wikimedia Commons samoin kuin teososasta talon päädyssä.

Integroitu teos toteutuu 
osana infrastruktuuria tai 
arkkitehtuuria.

In
teg

roid
u

t teokset

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superkilen_hill-top_view.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superkilen_-_red_section.JPG
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Vas. ylh. Perinteisen graffititaiteen ohella yhteismaalausseiniä voi-
daan toteuttaa myös muilla tekniikoilla kuten interaktiivisella va-
loseinällä. Kuvassa Antonin Fourneau’n teos Water Light Graffiti 
Lux Helsinki -festivaalilla vuonna 2015. Kuva: Wikimedia Commons.

Vas. alh. Taide voi saada muotonsa erilaisten teknologioiden yh-
teen saattamisesta. Eri paikkoissa toteutettu Maurizio Bologninin 
SMSMS-SMS Mediated Sublime -teossarjassa (2005–) kokijat voivat 
osallistua muodostuvaan projisointiin kännykällään. Kuva: Wikime-
dia Commons.

Ylh. Valotaide ja videoprojisoinnit voivat luoda myös näyttäviä ko-
konaisvaltaisia haltuunottoja julkisessa tilassa tai ikonisissa ra-
kennuksissa kuten LUX Helsinki valotaidefestivaalille toteutettu 
Tuomiokirkon peittävä Teresa Marinin teos SunWind (2020). Kuva: 
Wikimedia Commons.

V
äliaikaiset teokset

Valaisu on tärkeä osa hyvää kaupunkisuunnittelua. 
Useissa suomalaiskaupungeissa käytetään myös 
erilaisia juhlavalaistuksia, esimerkiksi projisoimalla 
lumi hiutaleita julkisivuihin joulun aikaan, tai muita kau-
den teemaan sopivia kuvia. Hiedanrannassa on myös 
mahdollista toteuttaa sekä kausi- ja juhlavalaistuksia 
että valotaidetta. Kun tavoitellaan valotaideteosta, 
on erittäin suotavaa, että valoteos hankitaan taide-
kilpailulla samaan tapaan kuin muutkin taideteokset 
Hiedanrannassa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interactive_light_graffiti_wall_at_Lux_Helsinki_2015.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maurizio_bolognini_genoa.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maurizio_bolognini_genoa.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lux_Helsinki_2020_Helsinki_Cathedral_2.jpg
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V
äliaikaiset teokset

Julkinen taide voi muuttaa muotoaan ajan saatossa, kuten Nabb 
& Teeri -taiteilijaduon Koneen säätiön Lauttasaaren kartanoon 
suunnittelema Lahopuutarha (2018), jonka puiset veistokset 
toimivat lahottajien kotina ja muuttuvat ajan kuluessa. 

http://www.nabbteeri.com
http://www.nabbteeri.com
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Oikealla Studio Kalleisen Olisinpa oppinut koulussa on performatiivisten luentojen sarja, joissa 
ihmiset jakavat näkemyksiä kaikista tärkeistä aiheista, joita ei opetettu koulussa. Kutsussa 
kysyttiin: ”Onko jotain tietoa, taitoa tai ymmärrystä jostakin erityisestä, joka olisi auttanut si-
nua merkittävästi elämässä, jos olisit oppinut sen koulussa?” Projekti on tehty yhdessä Maija 
Hirvasen ja Kristian Smedsin kanssa. Kuva: Taiteilijat.

Yhteisötaiteessa taiteilija luo teoksen 
raamit, mutta osallistujat vaikuttavat 
sen muotoon.

Y
h

teisötaid
e

Yllä. Julkinen taide voi myös tuottaa löytämisen iloa ja tuoda hienovaraisesti paikan historiaa 
näkyväksi kuten Minty Donaldin, Neil McGuiren ja Nick Millarin teoskokonaisuus THEN / NOW 
(2014). Teoksessa on myös yhteisöllinen osuus. Kuva: Then/Now

http://studiokalleinen.net/
http://www.hirvanen.net
http://www.hirvanen.net
https://then-now-project.tumblr.com/tagged/displacement
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Teoksen sisältö ja suhde paikkaan

Kuten edellä kuvatuista esimerkeistä näkyy, nykytaiteen 
muodot ja materiaalit ovat varsin moninaiset. Nykytaiteen 
muotoja yhdistää ajatus sisällön tärkeydestä. Teoksessa 
tärkeintä on ajatus, joka teoksella halutaan välittää, ja muo-
to valitaan aina sen mukaan. Julkisessa taiteessa teos on 
aina jollain lailla kytköksissä paikkaansa, joten teoksen 
sisällöt kytkeytyvät yleensä hyvin tiiviisti paikan olemassa-
oleviin kertomuksiin. Paikallisuus voi näkyä monin tavoin. 
Ollakseen sidoksissa paikkaan ja sen historiaan teoksen 
ei tarvitse välttämättä käyttää paikallisia, historiallisia ma-
teriaaleja. Teokset voivat kytkeytyä paikkaan sisällöllisesti, 
tarjoten syvällisempiä ja monitahoisempia tapoja vuoro-
vaikuttaa historian ja nykyisyyden välillä. Ammattitaiteili-
ja osaa, kattavaan lähtötietoaineistoon nojaten, tallettaa 

historiasta, paikallisten ihmisten kokemuksista ja muista 
paikallisista aiheista kipinöitä elementteihin, joista teoksen 
sisältö ja kokonaisuus muodostuu. Teos voi tällöin kertoa 
jostain universaalista – esimerkiksi kasvutarinasta, toivosta, 
kohtaamisesta – tavalla, jolla on selvä linkki paikkaan tai 
sen menneisyyteen. Toisinaan paikallista historiaa voidaan 
hyödyntää myös hyvin konkreettisesti; teoksen materiaa-
liksi voidaan varata alueelta purettua materiaalia. Tämä on 
mahdollista myös Hiedanrannassa.

Teoksen sisältö, muoto ja suhde paikkaan tukevat toisiaan 
taiteilijan työssä, jossa olemassa olevista elementeistä luo-
daan jotain uutta. Olennaista on tuoda taiteilijan käyttöön 
kattavat lähtötietoaineistot, joista taiteilija voi ammentaa. 

Kattava lähtötietoaineisto 
mahdollistaa taiteilijalle paikan 
olosuhteisiin eläytymisen.

Chong Fah Cheongin maamerkki-
mäinen The First Generation -teos 
muistuttaa Singaporen lyhyestä his-
toriasta, jonka aikana kaupunki on 
kasvanut kylästä suurkaupungiksi. 
Kaupungin keskustaa halkovan joen 
vesi ei ole enää uimakelpoista eikä 
huolettomia poikajoukkoja näy sen 
rannoilla. Niiden sijasta rannoille on 
sijoitettu useaan kohtaan pronssiveis-
toksia, jotka nostagisesti muistutta-
vat tuosta menneestä ajasta. Kuva: 
Wikimedia Commons

Oikealla Petri Eskelisen Merinäkymä- 
teoksessa (2006) veden muodosta-
masta linssistä katsoja näkee maise-
man toisin. Kuva: Petri Eskelinen

Lähtötietojen on hyvä kattaa kohdekohtaisten, ajantasais-
ten suunnitteluasiakirjojen lisäksi tietoja alueen historiasta 
ja sen kytkeytymisestä osaksi Tampereen historiaa. Kytkös 
paikkaan voi olla myös leikkisä ja liittyä nykyhetkeen, asuk-
kaiden kokemukseen tai tarjota uuden tavan katsoa paik-
kaa. Hiedanrannassa teokset puhuttelevat siellä liikkuvia 
ja asuvia ihmisiä. Taiteilijan ammattitaitoon kuuluu näiden 
kohtaamisten suunnittelu, ihmisten arkeen eläytyen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_First_Generation_(2000)_by_Chong_Fah_Cheong,_Cavenagh_Bridge,_Singapore_-_20060530.jpg
http://www.petrieskelinen.net
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Kestävyys ja uudet teknologiat 
julkisessa taiteessa

Olisiko uusi muraali virtuaalinen? 
Uudet teknologiat tulevat jo Hiedanrannan rakentumisen 
aikana todennäköisesti muokkaamaan julkisen taiteen kä-
sitettä. Siinä missä kymmenessä vuodessa älypuhelimesta 
tuli erikoisuuden sijaan arkipäivää, tulee sama tapahtumaan 
myös muille laitteille – joskaan emme vielä tiedä mille. Yksi 
merkittävä ja julkisen taiteen kannalta relevantti teema on 
lisätyn todellisuuden kenttä ja siihen liittyvät teknologiat. 
Google julkaisi omat AR-lasinsa vuosia sitten, ja Applen 
odotetaan julkaisevan omat kuluttajille suunnatut lasinsa 
ennen vuotta 2025. Käytännössä kyseessä ovat silmä lasit, 
jotka yhdistettynä puhelimen kanssa syöttävät kuvia ja tie-
toa lasin pintaan eli suoraan osaksi katsojan maisemaa. 
Tällä teknologialla on kuviteltavissa valtavia vaikutuksia – 
vaikkapa rakennusten julkisivuja voidaan kuvittaa lisätyn 
todellisuuden avulla maalauksilla koskematta itse raken-
nukseen. Olemassa oleviin julkisen tilan teoksiin voidaan 
lisätä maisemaan ilmestyvää tietoa, ja käyttäjät voivat myös 
itse tuottaa ja kommentoida tätä sisältöä. 

Tässä vaiheessa on mahdoton ennakoida, kuinka nopeasti 
tällainen teknologia yleistyy, mitkä tahot sitä tuottavat, tai 
millaisia kaupallisia ja epäkaupallisia soveltamisen mah-
dollisuuksia se tarjoaa. Luonteeltaan lisätty todellisuus on 
sekä paikkasidonnaista että kaikkialle ulottuvaa, joten tie-
tyssä mielessä sen mahdollisuudet ovat Hiedanrannassa 
täysin samat kuin kaikkialla muualla. Tässä vaiheessa on 
kiinnostavaa tiedostaa tekniikan mahdollisuudet ja pitää 
ne mielessä osana monin tavoin uutta teknologiaa hyödyn-
tävää kaupunginosaa ja sen kehitystä. Lisätty todellisuus 

tarjoaa myös ekologisen ja tasa-arvoistavan suunnan jul-
kiselle taiteelle. Lisätty todellisuus ja sen avulla luotu teos 
ei edellytä varsinaisia materiaaleja, teoksen muodostuessa 
3D-mallinnetusta kuvasta. Samoin voidaan nähdä, että malli 
luo uudenlaisia rajavetoja sille, kenen ulottuvilla julkisen 
taiteen tekeminen on. Uudet teknologiat edellyttävät uutta 
osaamista, mutta toisaalta voidaan ennustaa syntyvän mark-
kinoita omaehtoiselle julkisen taiteen tekemiselle tavalla, 
jolle nykyisin ei ole mahdollisuuksia. Kuka tahansa voi to-
teuttaa isokokoisen muraalin ja saattaa sen laajan yleisön 
katsottavaksi osana kaupunkitilaa.

Uusien teknologioiden myötä nousevat esiin myös sisäl-
lön vastuukysymykset, joihin joudutaan tulevaisuudessa 
keskittymään tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa.

Voiko taide torjua ilmastonmuutosta?
Vaikka virtuaaliset teokset ovat jonain päivänä jollain tavalla 
osa julkisen taiteen kenttää, on julkisen taiteen maailma 
kuitenkin tänä päivänä vahvasti materiaalinen. Materiaalin 
tuntu ja taiteilijan kädenjälki ovat myös arvokkaita osia taide-
kokemuksen synnyssä. Kuinka sitten tässä materiaalisessa, 
toistaiseksi vahvasti fyysisessä maailmassa voitaisiin ottaa 
huomioon jokaista ammattialaa koskettavat kestävyyden 
edellytykset. Voiko taide torjua ilmastonmuutosta?

Keskeinen keino materiaalisen kestävyyden ja elinkaari-
ajattelun huomioimiseen julkisessa taiteessa on niiden 
huomiointi kilpailuehdoissa ja hankkeiden lähtötiedoissa. 
Julkinen taide on tilaustyötä, ja taiteilijan on mahdollista 

Uudet teknologiat 
edellyttävät uutta 
osaamista, mutta toisaalta 
ne luovat mahdollisuuksia 
julkisen taiteen tekijyyden 
tasa-arvoistumiseen.
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huomioida työssään erilaisia näkökantoja siinä laajuudessa 
kuin ne hänellä ovat tiedossa toimeksiannon saadessaan. 

Valtion taideteostoimikunnan toteuttamissa julkisen taiteen 
kilpailuissa on tänä päivänä erikseen mainittu kestävyy-
den ja elinkaariajattelun teemat, jolloin taiteilijan on nämä 
mahdollista huomioida jo ehdotusta ideoidessaan. Kierrä-
tettävät materiaalit kuten metallit sekä valmistusprosessien 
ilmastoystävällisyys voidaan halutessa nostaa esiin myös 
Hiedanrannan kilpailujen arvosteluperusteissa. Todellisuu-
dessa näitä määritelmiä voi kuitenkin olla vaikea vertailla 
reilulla tavalla. 

Eräs tapa lähestyä taiteen ilmastoystävällisyyttä on suosia 
teoksia, jotka sijoittuvat jompaankumpaan päähän elinkaa-
ren kuviteltua aikajanaa: joko teokset on tarkoitettu kestä-

mään käytännössä ikuisesti (kuten pronssi- tai kiviveistok-
set tai vaikkapa keramiikkateokset, joista vanhimmat ovat 
tuhansien vuosien ikäisiä) tai toisaalta teoksista voidaan 
tehdä lähes tai täysin aineettomia. Teoksen idea voi olla 
tapahtumallisuudessa tai yhteisöllisessä kertomusten tai ko-
kemusten dokumentoinnissa, jolloin itse teoksen keskeinen 
elementti on teoksen idea objektin sijasta. Hiedanrantaan 
on suunniteltu toteutettavaksi ikuiseksi tarkoitettuja sekä 
aineettomia teoksia. 

Monet suomalaiset taideorganisaatiot kuten esimerkik-
si IHME Helsinki -taidefestivaali ja Helsinki Biennaali ovat 
kartoittaneet omaa hiilijalanjälkeään ja aiheuttamaansa 
päästökuormaa palkkaamalla kestävyyskoordinaattorin. 
Hiili jalanjäljen kartoituksen tavoitteena on hahmottaa mah-
dollisia päästövähennyskohteita esimerkiksi taidekuljetuk-
siin tai teosten valmistamisprosesseihin liittyen. 

Hiedanrannassa voidaan tutkia mahdollisuutta toimia pilot-
tialueena, jossa julkisen taiteen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä 
pyritään kartoittamaan, jolloin tietoa taiteen aiheuttamasta 
päästökuormasta voidaan käyttää hyväksi tulevaisuudessa 
myös muilla alueilla, ja alueen julkisen taiteen päästömääriä 
voidaan pienentää taideohjelman toteutuksen edetessä. 
Julkisten taideteosten toteuttamisen osalta päästömääris-

Hiedanrantaan on suunniteltu 
toteutettavaksi ikuiseksi 
tarkoitettuja sekä lähes tai 
täysin aineettomia teoksia. 

tä ei nykyisin ole paljoakaan tutkittua tietoa tarjolla, joten 
pilottialueena Hiedanranta voisi vastata tähän tietopulaan 
ja tarjoaisi kansainvälisestikin ajateltuna kiinnostavan esi-
merkin taiteen ekologisesti kestävämmistä tuotantotavoista. 

Konkreettisten päästölaskelmien lisäksi taide voi myös si-
sällöllisesti nostaa ekologisia näkökulmia esiin alueella ja 
avata ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri tavoin. Ekologia 
ja kestävä kehitys ovat nykytaiteen kentällä tärkeitä teemoja.

Pilottialueena Hiedanranta 
voisi tarjota kansainvälisestikin 
kiinnostavan esimerkin taiteen 
ekologisesti kestävämmistä 
tuotantotavoista ja niiden 
tutkimisesta.



4

Yhteisiä aarteita – teosten paikat, 
toteutus ja asukasosallistuminen 
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Julkisen tilan taiteen tavoitteet Hiedanrannassa 
ja tässä ohjelmassa

On loistavaa, että Hiedanrannan taideohjelma on päätetty 
laatia näin varhaisessa vaiheessa, kun alueen ensimmäisiä 
osia vasta asemakaavoitetaan. Tämä mahdollistaa myös 
taiteen tarkastelun ns. isossa kuvassa, osana kaupungin 
rytmiä, sen kiintopisteitä ja siirtymätiloja. 

Taiteelle voidaan määrittää, kuten kaupunkitilalle muuten-
kin, tässä vaiheessa keskeisiä tavoitteita ja suuria linjoja. 
Vaikka alueen yleissuunnitelma antaa jo suhteellisen tarkan 
kuvan alueen korttelirakenteesta ja keskeisistä syntyvistä 
julkisista tiloista sekä kulkuväylien ja reittien paikoista, ovat 
rakennusten paikat ja muodot vielä kuitenkin monelta osin 
alustavia. 

Koska alueen suunnittelussa on tarkempia sekä alustavia 
osioita, on taiteelle valittu sama linja. Taideohjelmassa on 
painotettu linjausta teoksille määritellyistä teema-alueista, 
joiden sisältä tarkka teospaikka valitaan myöhemmin. 

Alueiden sisällä lopullinen teossijainti valitaan vuosittaisten 
toimenpidesuunnitelmien yhtyeydessä tarkemmin, kulloi-
sellekin kohteelle ajankohtaisessa vaiheessa. Teemoja ja 
kategorioita avataan tarkemmin tässä osassa.

Keskeinen periaate Hiedanrannan julkisten tilojen taiteen 
konseptissa on, että taiteen tulee sopia kaupunkiraken-
teen rytmiin. Teokset eivät ole keskenään samankokoisia, 
sisältöisiä tai materiaaliltaan yhteneviä – Hiedanrannassa 
haetaan monipuolista ja korkealaatuista lopputulosta, ei 
toisintuvaa hankintojen sarjaa.

Hiedanrannan taiteen tarkka 
teospaikka valitaan kunkin 
alueen sisältä sen tarkemman 
suunnittelun yhteydessä.

Toinen lähtökohta suunnittelussa on ollut, että taidetta ei 
ylisuunnitella, vaan linjataan vain se, mikä tässä vaiheessa 
on olennaista. Ohjelmaa tullaan viemään kohti käytäntöä 
vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien kautta – näissä tar-
kennetaan ohjelmaa teosten sijoittelun osalta kaavoituksen 
ja muun kaupunkisuunnittelun edetessä aina muutamaa 
vuotta etukäteen tarkastellen. Tätä tarkentamisen toimin-
tamallia on kuvattu ohjelman tämän luvun lopussa.
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Katutaide

Asukkaiden valitseman teospaikat

Numerot kartalla kuvaavat alueita 
joille taidetta sijoitetaan. Pisteet 
näiden alueiden sisällä kuvaavat 
keskenään vaihtoehtoisia sijainteja 
kyseiselle teokselle.
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Seuraavilla sivuilla 
teosten roolien 
käsittely tarkemmin
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Teosten rooli ja sijoittelun periaatteet 
Hiedanrannassa

Taiteen alueelliset roolit Hiedanrannassa

Julkisivusta symboliksi – Näille alueille sijoittuvat kaksi teosta luovat  Hiedan-
rannan kuvaa ulospäin ja vahvistavat sen identiteettiä 

Tilasta paikaksi – Näille alueille sijoittuvat kolme teosta asettuvat paikoille, jotka 
ovat asukkaiden ja vierailijoiden tiiviissä käytössä. Näissä taide rikastaa miljöötä 
ja luo merkitystä ja ilmettä tilaan, jossa erilaiset ihmiset kokoontuvat 

Kulkijan seuralainen – Näissä kohteissa teos kuljettaa, johdattaa, kutsuu luo. 
Kategoriaan on koottu puistoja ja reittejä, joiden joukosta valitaan alueen suun-
nittelun edetessä kolme toteutettavaa kohdetta.

Salainen aarre – Salaiset aarteet ovat taidetta siellä, missä kaikki eivät sitä näe. 
Nämä ovat korttelipihojen pieniä teoksia, omaksi tekeviä, yhteisölle tärkeitä 
arjessa. Esitetyistä kohteista valitaan suunnittelun edetessä viisi toteutettavaa 
kohdetta.

Prosenttiperiaate-kohteet – Sisätilojen teoksia kaupungin hankintoina

Muut mahdolliset taiteen paikat – Hiedanrannan kytkeytymistä lähialueisiin on 
hyvä tarkastella suunnittelun edetessä.

Aineeton teos – Yhteisöteos, joka kutoo yhteen jotain olennaista Hiedanrannan 
historiasta ja paikallisuuden kokemuksesta. Tilaustyö yhteisötaiteen ammattilai-
selta voi elää osissa aluetta fyysisesti, tai koettuna kertomuksena ja yhdistävänä 
kokemuksena ilman fyysistä olomuotoa.

Alueelle toteutetaan lisäksi katutaidetta kolmen tason mallin mukaisesti.

Asukkaiden valitsemat teospaikat – Hiedanranta rakentuu vuosikymmenten 
kuluessa. Taideohjelmassa on varauduttu kolmeen teokseen, joiden paikoista 
päätetään myöhemmin asukkaita osallistaen.
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Alueista ensimmäiset kaksi, julkisivusta symboliksi ja 
tilasta paikaksi, on tunnistettu ohjelmassa keskeisimmiksi 
taiteen alueiksi Hiedanrannassa.  Taideteoksia on näihin 
toteutumassa yhteensä viisi (5). Yhteenvetokartassa myö-
hempänä on esitetty alustavia arvioita teoksien sijoittu-
misesta näiden alueiden sisällä, mutta tarkemmat paikat 
valitaan kohdesuunnittelun yhteydessä. Näille on jo täs-
sä suunnitteluvaiheessa mahdollista todeta erittäin hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaville teoksille, jotka nostavat tilat 
uudelle, merkityksellisemmälle tasolle, vahvistaen niiden 
identiteettiä. Nämä kohteet suositellaan toteutettavaksi 
huolellisten, laajojen taidekilpailujen kautta siten, että kil-
pailun avaamisesta teoksen aiottuun valmistumiseen on 
vähintään kolme (3) vuotta. Taidekilpailun valmistelu tulee 
tehdä huolellisesti keskusteluyhteydessä alueen suunnit-
telun kanssa – etenkin tehtaan osalta taiteen sijoittelun 
suhteen ei kannata hätiköidä. 
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Keskeiset alueet luovat taiteen 
julkista kuvaa ja sisäistä 
tunnelmaa
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Vaihtoehtoisia teospaikkoja 
Tilasta paikaksi -alueella

Hiedanrannan teokset muodos-
tavat poikkeuksellisen julkisen 
taiteen kohteen – ne näkyvät 
myös Näsijärven veneilijöille!
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Kulkijan seuralaiset ovat keskeisiin puistoihin ja reiteille 
sijoittuvia teoksia. Teoksille on määritelty oheisella kartalla 
viisi alueellista teemaa, joista alueen suunnittelun tarken-
tuessa valitaan kolme (3)  toteutettavaa kohdetta. Teosten 
tarkempi paikka kunkin kohteen sisällä määritellään ko. 
alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

Nämä ovat yhteisiä avaria tiloja, joissa paitsi liikutaan pai-
kasta toiseen, myös vietetään vapaa-aikaa. Puistoalueita 
on useita, joilla jokaisella on oma luonteensa – osa johdat-
telee paikasta toiseen, osa on yhtenäisiä, laajoja vapaa- 
ajanviettotiloja, osalla on historiallinen luonne ja olemassa 
olevaa rakennuskantaa. Taiteen paikat ja roolit näin erilaisilla 
alueilla tulee määritellä jokaisen teoksen osalta erikseen 
puistojen yleissuunnittelun yhteydessä ennen varsinaista 
puistosuunnittelua.

Kulkijan seuralainen 
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Järvikaupungin etelä-pohjois-suuntaiset 
puisto akselit

Järvikaupungin rantabulevardi

Yhteys keskusaukiolta Möljän rantaan

Yhteys Möljän rannasta Kartanonpuistoon 
ja sieltä sellupuistoon

Yhteys Nottbeckien kappelista Kraemerin-
puistoon ja vesitornille

Puistoissa ja reittiseuralaisina 
nähdään yhteensä kolme teosta.
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Salainen aarre – kortteleiden löydettävät teokset
Korttelialueiden sisäiset tilat sisältävät usein pienempiä 
puistikoita ja yhteispihoja, joiden rooli asukkaiden arjessa 
on merkittävä. Lapsille nämä ovat ne tutuimmat pihat, joissa 
vietetään eniten aikaa. Aikuisille nämä ovat viimeiset viisi 
minuuttia kävelyä kaupasta tai töistä kotiin. Vaikka julkisia-
kin, nämä ovat intiimejä tiloja, joihin asukkaille muodostuu 
voimakas suhde. 

%-periaate – sisätilan teokset julkisissa rakennuksissa 
Tampereen kaupunki noudattaa prosenttiperiaatetta. Sen 
mukaan julkisten rakennusten toteutuskustannuksista noin 
prosentti ohjataan taiteeseen rakennuksen toteutuksen 
yhteydessä. Hiedanrannan alueelle on toteutumassa uusi 
koulu ja mahdollisesti muitakin julkisia rakennuksia. Nämä 
rahoitetaan eri tavalla kuin muut alueen teokset, joten nii-
tä ei ole esitetty osana ohjelmaa tämän tarkemmin, vaan 
kohteet määrittelee Tampereen kaupunki.

Ohjelmassa ehdotetaan, että nämä teokset toteutuisivat 
rakennusten sisätiloihin, mahdollistaen Hiedanrannan 
taide kattauksen laajentamisen sellaisilla teoksilla, joiden 
toteutus ulkotiloihin ei olisi mahdollista esimerkiksi herkkien 
materiaalien vuoksi. 

Korttelialueita on määritelty ohjelmassa seitsemän. Kaikille 
ei ole välttämätöntä toteuttaa teosta, mutta suositus on, että 
alueen suunnittelun tarkentuessa näistä valitaan muutamia. 
Alueita voidaan myös yhdistää, jos teos on moniosainen, 
ottaen haltuun isomman alueen.

Salaisen aarteen alueita on seitsemän (7), 
joista toteutukseen valitaan muutamia.

Prosenttitaideteos esimerkiksi 
Hiedan rannan koulu- ja hyvin-
vointikeskuksessa
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Katutaiteen jatkumo – miten aiempaa 
jalostetaan osaksi tulevaa? 
Hiedanranta tunnetaan taiteen saralla tällä hetkellä etenkin 
katutaiteestaan. Alueella on viimeisen vuosikymmenen ai-
kana toteutunut useita katutaidetapahtumia ja festivaaleja, 
jotka ovat jättäneet elävän jäljen etenkin alueen sydämessä 
sijaitsevaan tehdasrakennusten kokonaisuuteen. Katutai-
teen teokset on alueelle tehty tietoisena siitä, että ne väis-
tyvät aikanaan tehtaan kehityksen edetessä. 

Katutaiteen kulttuuria on kuitenkin Hiedanrannassa syytä 
vaalia. Kuinka tämä tulisi tehdä siten, ettei mennyt jarruta 
vanhaa, vaan katutaide voisi kasvaa ja elää kehittyvään 
alueen mukana? Taideohjelmassa on luotu tähän vastauk-
seksi kolmen tason katutaide -konsepti. Tavoitteena tule-
vaisuuden Hiedanrannassa on tuoda näkyväksi sekä kan-
sainvälinen, kansallinen että paikallinen katutaiteen taso 
eri muodoissaan seuraavasti: 

Italialainen Francesco Giorgino Camillo eli taiteilija nimeltään Millo 
tunnetaan suurista mustavalkoiseen piirrostyylliin nojaavista sei-
nämaalauksistana eli muraaleista. Millon teoksia löytyy eri puolilta 
maailmaa. Kuvan Unsticker-teos on toteutettu vuonna 2015 wieni-
läisen asuinkerrostalon julkisivuun.
Kuva: Wikimedia Commons / Wolfgang Glock

Kansainvälinen taso

• Alueelle toteutetaan kolme kansainvälisen tason mu-
raalia kutsuteosten kautta.

• Sijaintina esimerkiksi pysäköintilaitokset tai muut erik-
seen valittavat julkisivut

Kansallinen taso

• Alueelta osoitetaan kaksi katutaiteelle varattua puh-
dasta seinää, joissa toteutetaan 1–2 vuoden välein 
vaihtuva haku väliaikaiselle teokselle. 

• Seinien sijainnit tarkentuvat osana vuosittaisia toimen-
pidesuunnitelmia, ja ne voivat myös muuttua alueen 
kehittyessä.

Paikallinen taso

• Alueelle toteutetaan 1–2 matalan kynnyksen ”vapaa-
ta seinää”, joissa paikallisilla katutaiteen tekijöillä on 
mahdollisuus maalata vapaasti.

• Taideohjelman laadittaessa tällaisia on alueella useita, 
ja niiden toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää.

• Paikat vaihtuvat alueen kehittyessä.

Katutaiteen historian dokumentointi
Vaikka 2010-luvun alkupuolella festivaalien ja tapahtumien 
yhteydessä toteutettuja katutaideteoksia ei olisi mahdollista 
säilyttää tehtaan alueen kehityksessä, olisi niistä mahdollis-
ta tehdä kattava dokumentaatio, Hiedanrannan katutaiteen 
historiikki. Tämä soveltuisi esimerkiksi kulttuurihistorian 
opiskelijan lopputyöksi, ja yhteistyötä voisi ehdottaa yli-
opiston suuntaan.

Taltioimalla katutaiteen historiaa alueella kattavammin on 
mahdollista myös luoda arkisto, jonka pohjalta on mahdol-
lista järjestää valokuvanäyttelyitä tulevissa tehtaan tiloissa.

Samuli Kivinummen Lizard (2016) Hiedanrannassa. 
Kuva: Matti Lankinen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andreaspark_Fassadenmalerei.jpg
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Taideteos

Pysäkki

Näsinsaaren siltojen 
taide kytkeytyy osaksi 
siltojen rakenteita.

Sellupuiston kevyen-
liikenteen väylän sillan 
integroitu teos

Keskusaukion katukiveysteos 
on pohdittu toteutettavaksi 
Ratikan ja Hiedanrannan 
yhteistyössä.

Ratikan taiteen ja Hiedanrannan taiteen 
yhteensovitus
Tampereen ratikalla on kattava julkisen taiteen yleis-
suunnitelma, joka on tarkoitus ulottaa myös Hiedan rannan 
läpi kulkeviin osiin. Tätä ohjelmaa laatiessa on käyty kes-
kustelua hankkeiden välisistä rajapinnoista. Yhteistyö jatkuu 
molempien taideohjelmien edetessä toteutukseen.

Keskeisiä taiteen paikkoja Ratikan taiteen ohjelmassa Hie-
danrannassa ovat tämänhetkisissä suunnitelmissa saareen 
johtavat sillat sekä keskusaukion kiveykseen kaavailtu teos. 
Pysäkkikatosten lasipintoihin on ajateltu printtikuvioita. Py-
säkkien yhteyteen ei muutoin ole suunniteltu teoksia. 

Siltojen teokset tulevat kiinnittymään sillan rakenteisiin. 
Aukion osalta on alustavasti keskusteltu mahdollisuudesta 
toteuttaa kiveykseen kytkeytyvä teos (s. 32 kartalla kohde 3) 
Ratikan ja Hiedanranta Oy:n yhteistyönä. Yhteistyön puitteet 
määritellään tarkemmin suunnittelun edetessä.

Muut mahdolliset taiteen paikat
Alueella on mahdollista löytää myös muita julkisen taiteen 
paikkoja, joita on kuitenkin vaikea tunnistaa varmaksi suun-
nittelun tässä vaiheessa. Esimerkiksi suunnittelu alueen 
eteläisen rajapinnan kaupunkikuvallinen luonne suhteessa 
sen sivuitse kulkevaan valtatiehen on tässä vaiheessa osin 
auki, eikä varsinaisesti kuulu ohjelman suunnittelualueen 
piiriin. On kuitenkin suositeltavaa tutkia näitä alueita tar-
kemmin suunnittelun edetessä. 

Aineeton yhteisöllinen teos
Edellä kuvattujen fyysisesti tiettyyn paikkaan sijoittuvien 
teos ten rinnalla Hiedanrantaan toteutetaan laaja yhtei-
söllinen taideteos, joka ammentaa paikan historiasta, 
asukkaiden tarinoista, tai muulla tavoin kytkeytyy paikan 
kokemukseen. Teos konseptoidaan tarkemmin osana 
toimen pidesuunnitelmia, mutta se on jo tässä vaiheessa 
budjetoitu osana pysyvien teosten kokonaisuutta.

Alustava tarkastelu Ratikan 
taidekohteiden sijoittumisesta 
Hiedanrantaan

Myös Ratikan taiteen yhteydessä on 
tutkittu paikkoja väliaikaiselle katu-
taiteelle Hiedanrannassa. Näiden pai-
kat tutkitaan yhteistyössä tarkemmin 
alueen kehittyessä.
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Kaupunkilaisten osallistaminen – 
konkreettisia keinoja

Kaikki tämä on teille – taiteen kokija 
teoksen keskiössä
Taiteilijan työn ytimessä on suhde yleisöön. Jokainen teos 
tehdään kokijalle, teoksen luodessa yhteyden taiteilijan, 
teoksen kokijan sekä teoksen kuvaaman todellisuuden 
välille. Suunnitellessaan teosta taiteilija käyttää lähtötie-
tonaan paikan ominaisuuksia – sekä abstrakteja, kuten 
historiaa, että konkreettisia, kuten paikan mahdollistamia 
teknisiä reunaehtoja teokselle. Näiden puitteissa ja pohjalta 
taiteilija suunnittelee tilannetta, jossa kokija tulee teoksen 
kohtaamaan. Taideteoksen suunnittelu ja valmistus on aina 
kokemuksen suunnittelua ja valmistusta. Taiteilija luo koh-
taamista, ja viime kädessä teoksen muodostaa juuri tuo 
kohtaamisen hetki.

Vaikka siis taideteoksen prosessi ei suoraan sisältäisi esi-
merkiksi asukkaalle konkreettista roolia – esimerkiksi luon-
noksen kommentoinnissa tai muussa perinteisen osallista-
misen merkityksessä – on kokija taiteilijan työn keskiössä 
jo taiteellisen työn luonteen vuoksi. Kuitenkin taiteilijan 
työlle julkisessa tilassa kohdistuu kaupunkisuunnittelu-
kontekstissa usein osallisuuden luomiseen tai osallistami-
seen liittyviä toiveita. Nämä kumpuavat maankäytön suun-
nittelun kentällä totutuista osallistamisen muodoista ja niihin 
taiteen osallistamista usein peilataan. 

Taiteen kentällä ei ole vielä vakiintuneita osallistamisen 
keinoja kuten maankäytön suunnittelun kentällä. Myös 
maankäytön suunnittelun osallistamisen metodeja haas-
tetaan ja kehitetään jatkuvasti, kuten kannattaakin. Mitkä 

sitten ovat taiteen kentällä toimivia keinoja luoda asukkaille 
osallistumisen mahdollisuuksia? Milloin se on mielekästä? 
Miten ihmiset aidosti haluavat osallistua? Alla avataan muu-
tamia mahdollisuuksia asukkaiden osallistumiseen julkisen 
taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa siinä vaiheessa, 
kun alueella on jo tuhansia asukkaita, joille osallistamista 
voidaan suunnata.

Äänestys eri teosehdokkaiden välillä
Taidekilpailun yhteydessä on mahdollista järjestää neuvoa 
antava äänestys luonnosten välillä. Näin kaupunkilaiset 
pääsevät vaikuttamaan lopullisen teoksen valintaan, mutta 
taiteellinen vapaus ja teoksen ilmaisulliset ratkaisut ovat 
taiteilijan vastuulla.  

Kysely uuden teoksen paikasta
Suunnitteluvaiheessa olevan alueen luonnetta on mahdoton 
täysin ennustaa etukäteen. Vaikka taideteosten sijoittelua 
tehtäisiin kuinka huolellisesti, on kaupungin kehittyminen ja 
kasvu aina osittain orgaaninen prosessi. Sitä mukaan kun 
kaupunki kasvaa, syntyy suosikkipaikkoja, tylsiä paikkoja, 
kiinnostavia paikkoja ja yleensä myös joitain negatiivisesti 
koettuja, jopa pelottavia paikkoja. Tällainen asukkaiden 
paikallistieto on kullanarvoista ja mahdollistaa taideteoksen 
sijoittelua sinne, missä sitä kaivataan, tai missä siitä on isoin 
ilo asukkaille. 

Kun alue on muuttunut työmaasta enimmäkseen arjen ym-
päristöksi ja asuinalueeksi, on Hiedanrannassa mahdollista 
järjestää karttapohjainen kysely uuden teoksen paikasta. 

Tämän äänestyksen pohjalta toteutetaan taidehankkeen 
konseptointi (tarkka paikka, teemat ja tavoitteet) sekä järjes-
tetään kilpailu itse teoksesta. Tällaisessa kohteessa yleisö-
äänestys on luonteva osa taideteoksen lopullista valintaa.

Osallistuva budjetointi
Teoskohtaista osallistuvaa budjetointia voidaan myös har-
kita osana Hiedanrannan asukkaiden oman asuinalueensa 
vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistuvassa budjetoinnissa 
osa taidehankintoihin varatuista määrärahoista tai yksit-
täiselle teokselle varattu määräraha voidaan avata kau-
punkilaisten päätettäväksi. Näin kaupunkilaiset pääsevät 
ikään kuin yhdessä kuratoimaan ammattitaiteilijan lopulta 
toteuttamaa teosta. 
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Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset voivat esi-
merkiksi ehdottaa teokselle paikkaa ja esittää sisältö- ja 
taidemuototoiveita mun.tampere.fi -tyylisen nettiportaalin 
kautta tai asukkaille järjestettävissä ideointi-illoissa. Ideointi-
vaiheen jälkeen teoksen sisältöä, paikkaa ja konseptointia 
sekä toteuttajaksi kutsuttavaa taiteilijaa kartoitetaan tar-
kemmin asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Huo-
mionarvoista on pitää asukkaiden ideat niin avoimena, että 
ammattitaiteilijan on mielekästä teos toteuttaa. Lopuksi 
asukkaiden jatkokehitetyistä ideoista voidaan järjestää ää-
nestys, jossa lopullinen toteutettava taidehanke valitaan. 
Tampereella osallistuvaa budjetointia on jo kokeiltu vuonna 
2020 ja tämän kokeilun oppeja ja kolmivaiheista rakennet-
ta (ideointi, työpajat ja toteutus) voidaan hyödyntää myös 
taidehankinnoissa. 

Asukasraadin mahdollisuudet osana 
taide hankintojen valmistelua
Taidehankintojen valmistelussa voidaan Hiedanrannas-
sa käyttää myös asukasraatimallia, kun alueelle on muut-
tanut jo asukkaita ja arki alueella on alkanut rullaamaan. 
Määräajaksi valittava asukasraati koostuu tietystä määräs-
tä erilaisia asukkaita, jotka ovat ideaalitapauksessa hyvin 
verkostuneet alueen muihin asukkaisiin ja toimijoihin, ja 
joilla on näkemystä sekä paikallistietoa alueesta ja sen ke-
hittymisestä. 

Asukasraadin tarkoituksena on toimia välittäjänä alueen 
asukkaiden, kaupungin toimijoiden ja asiantuntijoiden 
välillä. Raati vie asukkaille tärkeitä ja ajankohtaisia asioi-
ta eteenpäin taidetyöryhmälle. Asukasraati voi osallistua 
taide hankintojen valmistelutyöhön ja välittää taidetyöryh-
mälle esimerkiksi paikallistietoa siitä mihin paikkoihin tai-
detta tarvitaan ja minkälaisia puutteita tai kehityskohteita 
alueella on asukkaiden näkökulmasta, joihin taide voisi 
tarttua. Asukas raadin perustamista ja sen mahdollisuuksia 
osallistua taidehankintojen valmisteluun on hyvä kartoittaa 
tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 

Taidekummitoiminta
Taidekummitoiminta rohkaisee paikallisia yhteisöjä tutki-
maan alueen taidetta ja vaalimaan sitä. Alueen teoksille 
voidaan nimetä tai etsiä julkisen haun kautta taidekummeja, 
jotka voivat olla esimerkiksi paikallisia kouluja, päiväkoteja, 
vanhainkoteja tai yrityksiä. Taidekummit vierailevat esimer-
kiksi vuosittain kummiteoksellaan ja voivat myös aktivoida 
teosta uudestaan omilla tempauksilla tai tapahtumilla.

Viestintä ja tapahtumat taidekokemus
ten tukena
Alueelle voidaan tuoda monimuotoista taidetta mutta se voi 
jäädä asukkaille etäiseksi tai merkityksettömäksi, jos teok-
sen valmistumisprosessia ja taiteilijan lähtökohtia ei onnistu-
ta avaamaan erilaisille yleisöille. Miten edistää taiteen mer-
kityksellisyyttä alueen asukkaille ja avata tilaa asukkaiden 
omille tulkinnoille? Ihmiset toivovat tutkitusti tietoa teosten 
taustoista ja taiteilijan tarkoitusperistä. Taiteilijan ajatusten 
avaaminen asukkaille tekee teoksista alueellisia kiintopistei-
tä, rakkaita paikkoja ja voi vahvistaa omaan asuinalueeseen 
liittyviä positiivisia tunteita. Tapoja tämän saavuttamiseen 
on monia ja eri vaiheessa taiteen toteutusprosessia voidaan 
käyttää erilaisia välineitä taiteen taustoittamiseen. 

dollisuus syventyä teoksen taustoihin. Lisätyn todellisuuden 
keinoja voidaan myös hyödyntää teosten viestinnässä ja 
osana.

Alueen asukkaille tullaan viestimään tulevista teoksesta 
etupainotteisesti. Viestinnän keinot valitaan teoskohtaisesti 
jokaisen teoksen tarkoitusperiin ja lähtökohtiin sopien. Esi-
merkiksi taiteen taustoittamisen apuna käytetään havain-
nekuvia rakennuspaikalla tai laittamalla niitä esiin johonkin 
julkiseen tilaan alueella. Lisäksi videoitujen tai äänitettyjen 
taiteilijahaastattelujen avulla taiteilijoiden omia ajatuksia 
avataan yleisölle helposti lähestyttävästi. Linkki taiteilija-
haastatteluihin voidaan QR-koodin avulla tuoda teoksen 
sijaintipaikalle, jolloin taiteen kokijoilla on halutessaan mah-

Tapahtumallisuutta hyödynnetään osana teosten elinkaarta. 
Teosten julkistamisvaiheessa voidaan järjestää kaikille avoi-
mia tapahtumia, joissa taiteilija on tavattavissa teoksensa 
äärellä. Avajaistapahtuma on myös asukkaiden juhla. Alueel-
la sijaitsevaa julkista taidetta on mahdollista tehdä lähes-
tyttävämmäksi järjestämällä taidekävelyjä kaupunginosaan 
oppaan johdolla. Julkisista teoksista voidaan tehdä myös 
omatoimisesti kuunneltava ja kuljettava opastus Tampere.
Finland -sovellukseen. 

Tapahtumilla voidaan myös uudelleen aktivoida ja luoda 
uusia merkityksiä teoksille, kun ne ovat olleet paikoillaan jo 
jonkin aikaa. Esimerkiksi James Prevettin taideprojektissa 
Patsastellaan – Parties for Public Scupltures arjen harmaan-
nuttavilla muistomerkeillä järjestetään juhlat ja taideteos 
nostetaan näin uudelleen ajankohtaiseksi. Kutsumalla toi-
nen taiteilija kommentoimaan tai järjestämään tapahtuma 
taideteoksen äärellä vuosien jälkeen tai kutsumalla teoksen 
tekijä uudelleen teoksensa äärelle, luodaan teokselle mah-
dollisuus elää ajassa. 

Kertaluontoisesti tai vuosittain järjestettävä julkisen taiteen 
teemapäivä, jonka aikana asukkaita ja muita kaupunkilaisia 
ja vierailijoita rohkaistaan tutustumaan kaupunginosan julki-
seen taiteeseen voi toimia kaupunkilaisille mahdollisuutena 
tutustua taiteeseen yhdessä. Teemapäivään voi liittyä suun-
niteltu toiminnallinen reitti, jota pitkin kulkea tai kuvahaaste 
sosiaalisessa mediassa. 

Toteutusvaiheessa: havainnekuvat ja taiteilija-
haastattelut taideteosten taustoittamisen tukena 

Toteutuksen jälkeen: tapahtumat, kävelyt ja 
oppaat osaksi taiteen tarinaa
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Roolit ja työnjako 

Kenelle mikäkin asia kuuluu Hiedanrannan taidehankkeis-
sa? Kuka vastaa mistäkin? Alla kuvataan Hiedanrannan 
julkisen taiteen toteutukseen osallistuvien tahojen rooleja.

 Hiedanranta Oy
Päätökset kaikista taidehankinnoista tekee Hiedanranta 
Oy:n hallitus taidetyöryhmän esityksen pohjalta. Projekti-
päällikkö toimii esittelijänä.

 Taidetyöryhmä
Taidetyöryhmä yhdistää Hiedanrannan julkisen taiteen to-
teutuksen keskeisimmät henkilöt yhteistyön äärelle. Ryhmän 
rooli on ohjaava, koordinoiva, asiantunteva ja esittelevä ja 
sillä on kattava tietämys Hiedanrannan julkisesta taiteesta.
Keskeisiä edustajia 3–4 kertaa vuodessa kokoontuvassa 
ryhmässä ovat Hiedanranta Oy:n, Tampereen kaupungin 
olennaisten toimialojen sekä Tampereen taidemuseon 
edustajat. Ryhmä toimii alusta asti yhteistyössä Tampereen 
kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmän kanssa. Ryhmään 
on luontevaa lisäksi kutsua ajankohtaisten hankkeiden 
asiantuntijoita tarpeen mukaan. Taidetyöryhmä seuraa ja 
ohjaa tämän ohjelman toteutusta työkalunaan vuosittain tar-
kennettavat toimenpidesuunnitelmat. Lisäksi ryhmä valitsee 
taidekilpailujen voittajat osana STS:n sääntöjen mukaista 
valintaraatia sekä tekee esitykset hankinnoista Hiedanranta 
Oy:n hallitukselle. 

 Projektipäällikkö 
Hiedanranta Oy:n palveluksessa toimiva projektipäällikkö 
seuraa tämän ohjelman toteutusta kokonaisuutena ja val-
voo hankkeiden käynnistymistä ajallaan. Projektipäällikkö 

toimii taidetyöryhmän puheenjohtajana. Hän vastaa myös 
siitä, että hankkeisiin kilpailutetaan riittävän varhaisessa 
vaiheessa konsulttina toimiva taidekoordinaattori. Projek-
tipäällikön toimenkuva Hiedanrannassa on laaja, ja siihen 
kuuluu julkisen taiteen lisäksi muita sisältöjä.

 Taidekoordinaattori 
Alueen taideohjelman mukaisia taidehankintoja koordi-
noimaan ja niihin liittyviä kilpailuja järjestämään kilpailute-
taan ulkopuolinen, konsulttina toimiva taidekoordinaattori. 
Kilpailutus voidaan tehdä hanke kerrallaan tai laajemmin 
kokonaisuutena. Taidekoordinaattori vastaa taidekilpailu-
jen valmisteluista ja toteutuksesta sekä koordinoi valittu-
jen teos ten käytännön toteutusta. Hän toimii yhteistyössä 
projektipäällikön kanssa sekä raportoi työstään taidetyö-
ryhmälle.
 
 Taiteilijat
Taidehankkeisiin valitaan kohteisiin soveltuvat ammatti-
taiteilijat erilaisten kilpailujen kautta (ks. kohta Taiteilija-
valintojen tavat). Taiteilijat ideoivat, luonnostelevat, suun-
nittelevat ja toteuttavat sovitut teokset ja tuottavat niihin 
liittyvät viestintämateriaalit sopimusten mukaan. 

 Hiedanrannan asukkaat
Hiedanrannan asukkaat pääsevät nauttimaan omalla asuin-
alueellaan kattavasta julkisen taiteen kokoelmasta osana 
laadukkaasti suunniteltuja ja toteutettuja kaupunkitiloja. Sitä 
mukaan kun alueelle muuttaa lisää asukkaita, on asukkai-
den halutessaan mahdollista osallistua teosten valintaan, 
sekä myös osan teoksista toteutukseen. Asukasedustus 

tulee osallistumaan myös viralliseen päätöksentekoon 
Hiedanranta Oy:n asunto-osakeyhtiöedustuksen kautta. 
Alueen tapahtumat ja vaihtuva kulttuuri on tarkoitus to-
teuttaa pääosin asukaslähtöisesti, asukkaiden toiveista ja 
ideoista nousten, ja tätä tuetaan monin tavoin mm. yhteis-
käyttötilojen muodossa.  

 Muut sidosryhmät
Kohteiden suunnittelijat kunkin kohteen mukaan osallistuvat 
teosten lähtökohtien määrittelyyn hankkeiden alkuvaiheis-
sa. Sitä mukaa kun hankkeet etenevät, kunkin kohteen 
ajankohtaiset suunnittelutyöryhmät osallistuvat kohteiden 
kokouksiin lisäksi tarpeen mukaan. 

Julkisen taiteen työnjakoa ja toimijoiden roolia tarkennetaan 
osana vuosittaisia toimenpidesuunnitelmia alueen muiden 
käytäntöjen ja työnjakojen vakiintuessa.

Hiedanrannan koordinaattori
Tampereen kaupungin palveluksessa toimiva koordinaattori 
ei osallistu julkisen taiteen hankintoihin vaan koordinoi Hie-
danrannassa tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia. 
Avoimen tapahtumahaun kautta kuka vain voi hakea tapah-
tumalleen paikkaa ja ajankohtaa alueelta. Järjestämiseen on 
mahdollisuus saada tuotanto tukea ja apua markkinointiin ja 
kalustoon. Tapahtumien lisäksi koordinaattori vastaa Galle-
ria Muuntotilan näyttelyistä, yhteisöllisen toimintakulttuurin 
ylläpitämisestä sekä yhteistyöstä alueen toimijoiden ja Hie-
danranta Oy:n kanssa. 
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Aikajana – yksittäisen hankkeen kulku 
Mistä taidehanke alkaa? Mitä tapahtuu seuraavaksi ja kenen 
toimesta? Seuraavassa avataan vaiheittain yksittäisen hank-
keen kulkua Hiedanrannassa.

Taideteoksen hankinta 
kannattaa aloittaa 2 vuotta 
ennen tilan valmistumista!

Taidekoordinaattori ehdot-
taa sopivia tekijöitä tai 
toteuttaa kilpailun, jolla 
valitaan luonnosten tekijät. 

Taiteilija/taiteilijat tekevät 
taideteoksen luonnoksen 
kohteeseen. Teos valitaan 
luonnosten pohjalta. 
Taidekoordinaattori laatii 
sopimukset.

Hiedanranta Oy ja taiteilija 
sopivat teoshankinnasta. 
Taidekoordinaattori 
neuvoo taiteilijaa ja pitää 
tilaajan ajan tasalla. Teos 
valmistuu luonnoksen 
pohjalta.

Teos asennetaan 
paikalleen ja taiteilija laatii 
huoltokirjan. Teoksen 
omistajuus siirtyy Hiedan-
ranta Oy:lle.

Hiedanranta Oy huoltaa ja 
ylläpitää teosta sen 
elinkaaren päähän. 

1
TAIDEHANKE 
KÄYNNISTYY

Projektipäällikkö tunnistaa 
ajankohtaiset taidehankkeet 
ja esittelee ne taidetyö-
ryhmälle. Hiedanranta Oy 
valitsee konsulttina toimivan 
taidekoordinaattorin ja 
päättää hankkeen käynnis-
tämisestä. 

2
TAIDETEOKSEN LÄHTÖ-
KOHTA JA TAVOITTEET

Taidetyöryhmä ja taide-
koordinaattori määrittelevät 
taiteen tarkemman sijainnin 
ja roolin osana kaupunki-
tilaa. Taidekoordinaattori 
ehdottaa parasta hankinta-
tapaa teokselle.

3
TAITEILIJAVALINTA

4
LUONNOS

5
TOTEUTUS

6
VALMIS TEOS

7
HUOLTO

Taideteoksen hankinnan valmistelu 
kannattaa aloittaa 3 vuotta ennen 
tilan käyttöönottoa!
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1. Lähtökohdat suhteessa tilaan
Hankkeen aluksi syvennytään teoksen sijaintipaikkana toi-
mivan aukion, puiston tai muun tilan suunnitelmiin. Käy-
tännössä hankkeeseen valittu taidekoordinaattori, yhtei-
sön edustaja sekä kohteen suunnittelutiimi määrittelevät 
yhteistyössä taiteen tarkemman paikan sekä kaupunki-
kuvallisen roolin. Nämä lähtökohdat tutkitaan aina osana 
tilaa, sen suunnittelun yhteydessä, tämän taideohjelman ja 
sitä tarkentavien toimenpidesuunnitelmien määrittelemien 
lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta. Tarkastelussa haetaan 
todellista, mielekästä suhdetta teoksen ja muun tilan välille 
siten, että ympäristö ja teos puhuvat samaa kieltä. Näiden 
pohjalta määritellään tulevan teoksen tavoitteet ja reuna-
ehdot osaksi taidekilpailun kilpailuohjelmaa.

STS:n nimittämää taiteilijajäsentä. Taiteilijajäsenten mukaan 
tuoma vaihtelu sekä eri taiteenlajien erityisosaaminen ja 
tuntemus takaa omalta osaltaan tulevan teoksen laatua.

sen tilaajalle asennusta varten. Taidekoordinaattori valvoo 
prosessin etenemistä, neuvoo taiteilijaa tarpeen mukaan, 
tiedottaa tilaajaa ajankohtaisista asioista ja järjestää hank-
keen edellyttämät kokoukset.  Tuloksena on valmis teos 
luovutettavaksi tilaajalle.

2. Kilpailun valmistelu ja avaus 
Aloitusvaiheen monialaisen tarkastelun pohjalta pystytään 
perustellusti päättämään, haetaanko kohteeseen tietyn, 
rajatun tekniikan taitajaa, jolloin kutsukilpailu on paikallaan, 
vai onko avoimempia mahdollisuuksia, jolloin avoin kilpailu 
on perusteltu. Näin kilpailu ja sen kilpailuohjelma voidaan 
määritellä vastaamaan tavoitteita. Kilpailu valmistellaan ja 
julkaistaan, noudattaen lähtökohtaisesti Suomen Taiteilija-
seuran (STS) ohjeistuksia kilpailujen järjestelyissä kattavan 
näkyvyyden ja hyvien työolosuhteiden takaamiseksi. 

Taiteilijan valinnasta vastaavassa valintaraadissa on edustet-
tuna yhtiö, oleelliset sidosryhmät sekä lähtökohtaisesti kaksi 

3. Teoksen luonnostelu ja suunnittelu
Riippuen kilpailutavasta, on kilpailun päätteeksi valmiina 
ja valittuna joko taiteilija, tai taiteilija ja teos, mikäli kilpai-
lussa on haettu luonnoksia. Joka tapauksessa taiteilijan 
luonnokset etenevät tässä vaiheessa ideasta kohti tarkem-
paa suunnitelmaa teoksesta. Tilaaja luonnollisesti tarkistaa 
luonnoksen ja mahdollisesti pyytää siihen tarkennuksia 
ennen sen hyväksymistä teoksen toteutuksen pohjaksi. 
Tilanteessa, jossa luonnosta ei saada vastaamaan tilaajan 
toiveita tai reunaehtoja, hanke päättyy luonnosvaiheeseen. 
Tämä on kuitenkin poikkeuksellista ja harvinaista.

4. Teoksen toteutus
Toteutusvaiheen aluksi taidekoordinaattori laatii toteutus-
sopimuksen tilaajan ja taiteilijan välille. Sopimuksessa käy-
dään läpi teoksen toteutuksen aikataulu ja muut puitteet, 
teosluonnoksen toimiessa toteutuksen lähtökohtana. So-
pimuksen allekirjoituksella alkaa taideteoksen toteutus, eli 
taiteilija valmistaa teoksen luonnoksen pohjalta ja toimittaa 

5. Teoksen luovutus ja asennus
Teoksen valmistuessa taiteilija luovuttaa sen tilaajalle, ja 
teoksen omistajuus vaihtuu. Tavallisesti teoksesta tehdään 
ennen asennusta vastaanottotarkastus, jossa sen todetaan 
olevan sopimuksenmukaisessa kunnossa. Taiteilija toimittaa 
teoksen lisäksi tilaajalle huoltokirjan, jossa kuvataan, kuinka 
teosta on mahdollista huoltaa, listaten käytetyt materiaalit 
ja mahdolliset alihankkijat yhteystietoineen. Huoltokirja tar-
kistetaan ja hyväksytään mahdollisin tarkennuksin.

Tavallisesti tilaaja vastaa teoksen asennuksesta osana 
alueen toteutusta, esimerkiksi aukion kiveyksen toteutuksen 
yhteydessä. Tilaajan vastuulla on myös teoksen mahdol-
listen perustusten toteutus sekä teoksen valaisu taiteilijan 
toiveita mahdollisuuksien mukaan kuunnellen.

Lopputuloksena on sovitulle paikalle asennettu, kilpailuvoi-
ton pohjalta toteutunutta luonnosta vastaava teos osaksi 
Hiedanrannan taidekokoelmaa julkisessa tilassa.



PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikkö hallinnoi yhtiön toiminta-
sisältöjä, hankintoja ja tiloja. Hän myös koordi-
noi yhtiön ja yhteistyöryhmien toimintaa sekä 
taideteosten hankintoja. 

HIEDANRANTA OY

TAITEILIJA

Ammattitaiteilija, joka valitaan kilpailulla tai kutsulla 
tekemään teosluonnos. Valinta voi tapahtua vaiheittain, 
joissa useampi taiteilija tekee luonnoksen. Valittu tekijä 
suunnittelee teoksen, valmistaa sen, osallistuu asen-
nukseen ja laatii huoltokirjan.

TAIDEKOORDINAATTORI

Taidekoordinaattori (konsultti) osallistuu teoksen tarkem-
man paikan ja roolin suunnitteluun. Taidekoordinaattori 
huolehtii taiteen toteutuksen sujumisesta ja käytännön 
järjestelyistä raportoiden niistä taidetyöryhmälle. 
Tehtäviä ovat mm. kilpailujen järjestäminen, sopimusten 
valmistelu ja taiteilijoiden työn ohjaus. Hän myös 
varmistaa tiedonkulun hankkeen osapuolten välillä.

HIEDANRANNAN YHTEISTYÖRYHMÄ

Ryhmään kuuluu toimijoita yhtiöstä, asunto-
yhtiöistä, Tehtaasta, Tampereen kaupungilta, 
Kartanosta, jne. 

TEOS

TAIDETYÖRYHMÄ 

Taiteen toteutumista ja taidekoordinaattorin työtä ohjaa 
taidetyöryhmä, johon kuuluu jäseniä Hiedanrannan 
yhtiöstä Tampereen taidemuseosta sekä hankekohtaisia 
kutsuttuja asiantuntijoita kuten asukasyhdistyksistä tai 
kaupunkisuunnittelusta. Taidetyöryhmän puheenjohtaja on 
projektipäällikkö. Päätökset taidehankkinnoista tekee 
Hiedanranta Oy:n hallitus.

TAIDEOHJELMAN 
TOIMENPIDESUUNNITELMA

Taidetyöryhmän vuosittain laatima 
toimenpidesuunnitelma ohjaa 
kaikkea taidehankintaa. Esitellään 
yhteistyöryhmälle ja Hiedanranta 
Oy:n hallitukselle. 

HIEDANRANTA KULTTUURIN, TAPAHTUMIEN 
JA YHTEISÖLLISYYDEN ALUSTANA

Hiedanranta Oy vastaa taiteen ja tapahtumien rahoituksen 
keräämisestä ja niiden budjetoinnista sekä kerätyn rahan käytöstä. 
Pysyvät teokset siirtyvät valmistuttuaan yhtiön omistukseen. 

Taideteoksen hankinnassa taidekentän 
tuntemus tulee Hiedanrantaan 
taidekoordinaattorin ja taidetyöryhmän 
jäsenten asiantuntemuksen kautta.

Julkinen taideteos syntyy yhteistyönä



TAMPEREEN KAUPUNKI

HIEDANRANNAN 
KOORDINAATTORI

Hiedanrannan koordinaattori hallinnoi tapah-
tumia ja väliaikaisia kulttuuria yhteistyössä 
projektipäällikön ja yhteistyöryhmän kanssa. 
Tähän kuuluu tiedottaminen kaikista tapah-
tumista ja tapahtumien järjestämismah-
dollisuuksista. Tampereen kaupungin edusta-
jana hallinnoi kaupungin kulttuuritiloja.

HIEDANRANTA OY ASUNTOYHTIÖT

ASUKASTYÖRYHMÄ

YHTEISTYÖRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikkö hallinnoi yhtiön toiminta-
sisältöjä, hankintoja ja tiloja. Hän myös 
koordinoi yhtiön, asuntoyhtiöiden ja 
yhteistyöryhmien toimintaa. 
Asukastapahtumien ja asukkaiden 
omaehtoisen toiminnan koordinointi.

TAPAHTUMAT, 
VÄLIAIKAINEN KULTTUURI

TAMPEREEN 
KAUPUNGIN 
KULTTUURI-
TOIMINTA

ASUKAS-
YHTEISÖLLISYYS-

TOIMINTA

TEHTAAN
TAPAHTUMAT

YHDISTYSTEN
TAPAHTUMAT

MUUT
TAPAHTUMAT

TEHTAAN TOIMIJAYHD.

KARTANOKOY HRA TEHDAS

YHDISTYKSET

YRITYKSET

KAUPUNKILAISET

VIERAILIJAT

Hiedanrannan rikas 
kulttuuritoiminta 
tulee jatkumaan myös 
tulevaisuudessa.

Tapahtumakentällä on 
tilaa monelle toimijalle

Hiedanranta 
kutsuu tekemään ja 
osallistumaan.
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PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

• Hiedanranta Oy:n hankintojen ja 
tilojen hallinnointi

• Kaikkien toimijoiden (yhtiö, kaupunki, 
Tehdas, kartano, asuntoyhtiöt, asukkaat) 
yhteistyön koordinointi 

• Taideteosten hankinnat 

• Jäsenenä mm. asukastyöryhmässä, 
taidetyöryhmässä

• Asukastapahtumien ja asukkaiden 
omaehtoisen toiminnan koordinointi

TAIDEKOORDINAATTORI

• Taideteoksen paikan ja roolin tarken-
nus taideohjelman pohjalta yhteistyössä 
kohteen suunnittelijoiden kanssa.

• Teoshankinnan käytännön järjestelyt ja 
toteutuksen sujuvuuden varmistaminen

• Taidekilpailujen järjestäminen ja 
sopimusten valmistelu

• Taiteilijoiden työn ohjaus

• Tiedonkulku taidehankkeessa

• Yhteistyö taidetyöryhmän kanssa

HIEDANRANNAN 
KOORDINAATTORI

• Tampereen kaupungin kulttuuritoimen 
edustaja Hiedanrannassa 

• Yhteistyötoiminnan koordinointi 
yhteistyöryhmässä

• Hallinnoi Hiedanrannan tapahtumia ja 
väliaikaista kulttuuria 

• Tiedottaa kaikista tapahtumista ja 
tapahtumien järjestämismahdollisuuk-
sista

• Kaupungin kulttuuritilojen hallinnointi

TAIDE-
HANKINNAT

TAPAHTUMAT, 
VÄLIAIKAINEN 

KULTTUURI

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSULTTI HIEDANRANTA OY

Projektipäällikkö työskentelee sekä julkisen tilan 
taiteen että tapahtumakulttuurin parissa.

Kaksi koordinaattoria 
– julkinen taide ja tapahtumat
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Taiteilijavalintojen tavat 

Hiedanrannan taiteilijavalinnat ratkaistaan pääosin julkisilla 
taidekilpailuilla. Suomessa on vakiintunut ja hyvin toimiva 
julkisen taiteen kilpailukenttä, jonka toimintamalleja kannat-
taa hyödyntää. Julkisen kilpailun etuna (suhteessa suoraan 
hankintaan) on saatavien ehdotusten monipuolisuus ja mah-
dollisuus valita saaduista ehdotuksista paikkaan parhaiten 
sopiva. Paitsi että kilpailut avaavat tien kentän parhaiden 
tekijöiden löytämiseen, ne myös tuovat alueelle itselleen 
näkyvyyttä. Kilpailuissa on mahdollista avata yleisöäänes-
tyksiä, toteuttaa taiteilijahaastatteluita työn alla olevista 
teosprosesseista ja muutoinkin hyödyntää kilpailuihin liit-
tyviä vaiheita alueen viestinnässä. Työn alla olevat teokset 
kiinnostavat ihmisiä. Esimerkiksi uusi puisto saa teoksensa 
kautta näkyvyyttä eri tavalla kuin pelkkä puiston valmistu-
minen mahdollistaa. Tämä kannattaa siis huomioida osana 
alueen rakentumisen ja kehittymiseen liittyvän viestinnän 
suunnittelua. 

Seuraavaksi esitellään neljä kilpailumallia. Mallit noudatte-
levat Suomen Taiteilijaseuran ja kentän toimijoiden vuonna 
2020 päivittämiä kilpailusuosituksia, joiden tavoitteena on 
taata reilut mahdollisuudet taiteilijoille ja tuottaa parasta 
mahdollista jälkeä. Suositusten noudattaminen kilpailujen 
järjestelyissä edesauttaa hyvien kilpailu ehdotusten saa-
mista. Myös näiden mallien ulkopuolelta kilpailuja voidaan 
kuitenkin järjestää – tärkeintä taidekentän tuntemus ja 
taiteilijoiden osaamisen käytön mahdollistaminen. STS:n 
säännöt ja nämä neljä kilpailutapaa eivät ole lakeja, vaan 
niiden ytimessä on mahdollistaa taiteilijan ammattitaidon 
käyttäminen. Se voidaan mahdollistaa myös muutoin.

 Avoin kilpailu 
Avoin kilpailu on kaikille taiteen ammattilaisille avoin kilpailu. 
Kohteesta riippuen voidaan kuitenkin kannustaa esimerkiksi 
kuvanveistäjiä tai mediataiteilijoita osallistumaan. Avoimuus 
tarkoittaa sitä, että ei ole erityisesti kutsuttu muutamaa tiet-
tyä ammattilaista mukaan, vaan kutsu on kentälle avoin ja 
sille tavoitellaan laajaa näkyvyyttä ammattikunnan piirissä. 

Avoimessa kilpailussa taiteilijat laativat luonnoksia teokses-
ta juuri kyseiseen kohteeseen, ja voittaja valitaan näiden 
luonnosten väliltä. Ehdotuksen laatiminen edellyttää taitei-
lijoilta työtä ilman varmaa palkkaa, joten saadut ehdotuk-
set ovat luonnosmaisia, eivätkä kiireisimmät ammattilaiset 
aina välttämättä ehdi osallistua. Toisaalta saadaan paljon 
ehdotuksia, joista valita. Avoimen kilpailun etuna on myös 
tasa-arvoisuus – nuoremmatkin lahjakkaat tekijät voivat 
erottua kisassa, joka toteutetaan anonyymisti nimimerkillä 
ja on kaikille avoin. Teoksen laatu ratkaisee.

 Kutsukilpailu
Kutsukilpailussa kutsutaan ennalta valikoidut 3–5 taiteilijaa 
laatimaan luonnoksia kohteeseen, ja voittaja valitaan näi-
den luonnosten pohjalta. Tällöin voidaan, avoimen kilpailun 
sijaan valita muutama taiteilija, joilla on esimerkiksi koh-
teen teknisiin reunaehtoihin vastaavaa osaamista. Tällöin 
taidekonsultti, taidemuseon edustaja tai erillinen kuraattori 
valitsee esimerkiksi 5–8 taiteilijaa, joista tilaaja voi valita, 
keitä kutsutaan mukaan. Kutsukilpailussa on tyypillisesti 3–4 
osallistujaa. Kutsutuille maksetaan jokaiselle luonnospalk-
kio. Tämä takaa, että saadut ehdotukset ovat viimeistellym-
piä kuin avoimessa kilpailussa, joissa palkkion puuttuminen 
rajaa taiteilijoiden ehdotuksiin käytettävissä olevaa aikaa. 
Kutsukilpailun osallistujat voidaan haarukoida myös portfo-
liohaulla. Malli on avoimen kilpailun tapaan lähtökohtaisesti 
anonyymi, eli ehdotukset jätetään nimimerkillä. 

 Rinnakkainen luonnostilaus
Tämä malli vastaa muutoin kutsukilpailua, mutta sallii tai-
teilijoiden ja tilaajan välisen kommunikaation luonnostelu-
prosessin aikana. Koska kilpailu ei näin ollen ole anonyymi, 
voidaan arvostella muutakin kuin itse teosta – esimerkiksi 
taiteilijan tapaa tehdä yhteistyötä.

 Portfoliohaku
Portfoliohaussa taiteilija valitaan aiemman tuotannon perus-
teella. Mallissa taiteilijat lähettävät kuvia aiemmasta tuotan-
nostaan portfolioiden muodossa sekä perustelevat lyhyesti, 
miksi ovat kiinnostuneita kyseisestä kohteesta – teosluon-

Suomessa on vakiintunut ja 
hyvin toimiva julkisen taiteen 
kilpailukenttä
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noksia ei esitetä. Portfoliohaun järjestäminen on edullista 
ja suhteellisen vaivatonta sekä järjestäjälle että taiteilijoille, 
joiden ei vielä tarvitse laatia uusia teosluonnoksia. Mallissa 
on kiinnitettävä huomiota motivaatio kirjeeseen tai muuhun 
paikkasidonnaiseen osioon, josta saadaan edes käsitys, 
mitä taiteilija tekisi juuri tänne. Muutoin voi olla iso yllätys, 
mitä valittu taiteilija alkaa luonnostella. Aiempi tuotanto ei 
välttämättä kuvaa sitä, mitä taiteilija aikoisi laatia tänne, ellei 
portfoliohakua täydennetä kutsukilpailuvaiheella.

 Tilaustyö / suora hankinta
Joskus kohde soveltuu suoraan selvästi jollekin taiteilijalle. 
Näin on, kun tavoiteltava teos vastaa niin pientä joukkoa 
tekijöitä, että kilpailu ei ole mielekäs – osallistujia ei olisi tar-
peeksi. Hankintalaki ei koske taidehankintoja kattohinnan 

Avoin kilpailu

• Palkintolautakunnan taiteilijajäsenen 
palk kiot 1000–4000 € / hlö 

• STS:n kilpailupalvelut, korvaus: 750–1000 € 

Kutsukilpailu 

• Kutsupalkkiot kutsutuille taiteilijoille: 
3000 € / hlö

• Valintalautakunnan taiteilijajäsenen palkkiot 
500 € – 1500 € / hlö • STS:n kilpailupalvelut, 
korvaus: 300–500 € 

Rinnakkainen luonnostilaus 

• Luonnospalkkio taiteilijalle: 3000–5000 €

• Taidetyöryhmän taiteilijajäsenen palkkiot: 
500–4000 € / hlö

• STS:n kilpailupalvelut, korvaus: 300–500 € 

Julkisen taiteen portfoliohaku 

• STS:n korvaus, hakuilmoituksen tarkasta-
minen: 0 €

• STS:n korvaus, hakuilmoituksen laatimisessa 
avustaminen: 300 € 

lähde: Suomen taiteilijaseura

osalta – teos voi maksaa yli 60 000, eikä sitä silti tarvitse 
kilpailuttaa. Hiedanrannassa taiteilijat pyritään muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta kuitenkin valitsemaan kilpai-
luilla suorien tilausten sijaan, jotta saadaan aidosti monipuo-
lisuutta ja parhaat tekijät kuhunkin kohteeseen.

Kaikista kilpailuista tulee kustannuksia paitsi järjestelyjen, 
myös esimerkiksi kilpailupalkintojen myötä. Samalla kuiten-
kin varmistetaan paitsi laajaa näkyvyyttä kohteelle ja koko 
Hiedanrannan alueelle, myös parhaan tekijän löytyminen 
silloin, kun teoksen lähtökohdat eivät täysin rajaa tekijöiden 
joukkoa. Kilpailutavat valitaan kunkin kohteen hankinnan 
valmisteluissa erikseen tarkemmin. 

Ohjelman laatimisen hetkellä STS:n suositukset taidekilpai-
lujen palkkioista ovat seuraavat: 

Kaikista kilpailuista tulee kustannuksia, mutta 
samalla kohde ja Hiedanranta saavat laajaa 
näkyvyyttä valtakunnallisesti.  

https://www.artists.fi/sites/default/files/inline-files/2021-08/HINNASTO%20pdf.pdf
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Sopimuskäytännöt 
Lähtökohtaisesti Hiedanrannassa sovitaan ensin tilaajan 
ja taiteilijan kesken teoksen luonnoksista, sitten vasta to-
teutuksesta, jos luonnos vakuuttaa tilaajan. Kutsu- ja avoi-
missa taidekilpailuissa luonnos syntyy kilpailuehdotuksen 
myötä, ja kilpailuohjelma muodostaa luonnossopimuksen. 
Muissa hankkeissa luonnosten tilauksesta tehdään luonnos-
sopimus.  

Luonnosvaihe on tilaajalle edullinen osa taidehankkeen 
toteutusta (luonnospalkkiot ovat julkisessa taiteessa 3000–
5000 euroa / luonnos), joten luonnokset kannattaa tilata jo 
hankkeiden valmisteluvaiheessa.

Jo luonnospalkkioon, sekä myöhemmin osaksi taiteilija-
palkkoita, sisältyy yleensä tilaajalle syntyvä oikeus teoksen 
kuvien käyttöön osana omaa viestintäänsä. Tekijänoikeus-
asioiden huomioiminen on tärkeä osa hyviä sopimuskäy-
täntöjä, ja STS:llä on näihin myös valmiita suosituksia.

Taidekoordinaattori valmistelee Hiedanrannassa sekä luon-
nos- että toteutussopimukset ja koordinoi teosten prosessia 
hankkeiden alusta loppuun.

Lähtökohtaisesti 
Hiedanrannassa sovitaan ensin 
tilaajan ja taiteilijan kesken 
teoksen luonnoksista, sitten 
vasta toteutuksesta, jos luonnos 
vakuuttaa tilaajan.

1. Luonnossopimus
Taiteilijan teosluonnos sisältää aina vähintään seuraavat osa-alueet:

2. Toteutussopimus
Tilaajan hyväksyttyä luonnoksen, hanke etenee toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheesta tehdään erillinen 
sopimus ja hankintapäätös luonnoksen pohjalta. Toteutussopimuksessa sovitaan mm. seuraavaa:

Kuvaus teoksen 
ilmeestä

Perustiedot 
teknisestä 
toteutuksesta

Kustannusarvio 
mukaan lukien ma-
teriaalit, toteutus ja 
taiteilijapalkkio

Toteutuksen 
aikataulu

Vastuunjako 
tilaajan ja taiteili-
jan välille liittyen 
mm. kuljetuksiin, 
asennukseen ja 
vakuutuksiin

Tekijänoikeus-
kysymykset ja 
käyttöoikeudet

Teoksen tavoiteltu 
elinkaari (vahvis-
tetaan aikanaan 
huoltokirjassa)

Laskutus-
käytännöt
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Taiteen hinta ja rahoitustavat

Taideteoksen hinta koostuu karkeasti sen suunnittelusta, 
valmistuksesta ja valmistukseen tarvittavista materiaaleista. 
Lisäksi teoksen syntymiseen liittyy välillisiä kuluja. Näistä 
osa sisältyy taiteilijan palkkioon, kuten taiteilijan teoksen 
suunnittelussa ja valmistuksessa käyttämät tilat ja ohjel-
mistot. Osa välillisistä kustannuksista tapahtuu taidehank-
keessa – kilpailun valmistelut, taidehankkeen koordinointi, 
teoksen asennus, valaistus ja teoksen huolto elinkaaren 
aikana ovat esimerkkejä tällaisista välillisistä kustannuk-
sista. Kustannusten jakautuminen riippuu täysin teoksen 
tekniikasta ja teostyypistä, mutta oheinen kuvio antaa kui-
tenkin osviittaa niiden välisistä painopisteistä. 

Hiedanrannassa pysyvien taideteosten toteutus katetaan 
kokonaisbudjetista, joka kootaan alueen rakennuttajille 
kohdistettavalla maksulla. Teosten ylläpito katetaan puoles-
taan asunto-osakeyhtiöiltä kerättävällä vastikeosuudella. 

Hiedanrannan julkisiin tiloihin toteutettavien taideteosten 
muodostaman kokonaisuuden hintaa ja rahoitusta on tut-
kittu osana taideohjelman laatimiseen liittyyvää taustatyötä, 
ja sitä tarkennetaan vuosittain laadittavien toimenpide-
suunnitelmien yhteydessä. 

3 - TAITEILIJAN SUUNNITTELUTYÖ 
Taiteilijan työtä, jossa teoksen idea 
syntyy, ja sen tuleva ilme saa 
muotonsa suunnitelmien tai piirustus-
ten muodossa. Taiteilija ratkaisee myös 
tekniset toteutustavat sekä asennuk-
sen ja kiinnityksen kysymykset.

2 - TAIDEKOORDINOINTI 
Julkisen taiteen prosesseja tuntevan 
tahon toteuttamaa taidehankkeen 
tuotantoa, hallintoa, viestintää ja muuta 
taidehankkeen sujuvuutta tukevaa 
tuotannollista työtä sen varmistamisek-
si, että hanke sujuu mallikkaasti alusta 
loppuun.

1 - KURATOINTI TAI TAIDEKILPAILU
Taidekenttää ja kohteeseen sopivia tekijöitä 
kattavasti tuntevan ammattilaisen valmistelema 
kohteeseen sopivan taiteilijan etsiminen ja valin-
ta tai ammattimaisen kilpailun järjestäminen.

7 - YLEISÖTYÖ JA VIESTINTÄ
Tilanteen ja toiveiden mukaan.

6 - HUOLTO
Teoksen ylläpitoa sille tarkoitetussa 
ilmeessä teokselle sovitun elin-
kaaren loppuun saakka. 

5 - ASENNUS 
Teoksen kiinnittäminen 
paikoilleen.

4 - VALMISTUS JA MATERIAALIT
Taideteoksen konkreettisen valmis-
tuksen kustannukset, esimerkiksi 
veistoksen valaminen tai monesta 
osasta koostuvan teoksen kokoon-
pano joko taiteilijan itsensä tai 
alihankkijan toteuttamana.

3

2
1

4

5
67
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Teosten omistus, huolto ja elinkaari 

Omistajuus – kuka omistaa teokset ja 
mitä siitä seuraa
Hiedanrannassa teosten hankinnan, kilpailujen ja toteu-
tuksen kustannuksista vastaa Hiedanranta Oy. Teokset 
tulevat valmistuttuaan Hiedanranta Oy:n omistukseen, ja 
niistä muodostuu yhtiön omistama, julkisiin tiloihin sijoitettu 
taidekokoelma. Taidekokoelmaan kuuluvien teosten yllä-
pito kuuluu lähtökohtaisesti teoksen omistajalle.  Teoksen 
omistaja on toisin sanoen vastuussa siitä, että teos säilyy 
sille tarkoitetulla paikalla asianmukaisessa kunnossa. Jotta 
tämä vastuu on mahdollista kantaa suunnitelmallisesti, on 
teoksen huoltoon ja elinkaareen liittyvistä asioista sovittava 
osana taideteoksen hankintaa. Näihin kysymyksiin syven-
nytään tarkemmin seuraavassa.

Elinkaari – miten kauan teos kestää, ja 
mitä sen jälkeen
Elinkaari tarkoittaa aikaa, joka teoksen on tarkoitus olla 
olemassa sovitulla paikallaan. Teoksen aiotusta elinkaa-
resta on hyvä sopia jo teosta suunnitellessa, ja tilaajan on 
mahdollista tässä kohtaa esittää, mitä teokselta toivotaan 
elinkaarinäkökulmasta. Elinkaari voi olla esimerkiksi 1, 5, 25 
tai 40 vuotta riippuen teoksen luonteesta ja materiaaleista. 
Esimerkiksi, teos voi olla osa väliaikaista rakennetta kuten 
työmaa-aitoja, jolloin teoksen tavoiteltu elinkaari on joitakin 
vuosia. Toisaalta merkittävälle julkiselle paikalle hankittaval-
le veistokselle on hyvä määritellä jo alkuvaiheessa tarpeeksi 
pitkä elinkaari – esimerkiksi 50 vuotta – jolloin taiteilija voi 
huomioida teosta suunnitellessaan, että sen tulee kestää, 
ja ottaa tämän huomioon esimerkiksi materiaalivalinnoissa. 

Käytännössä toive elinkaaresta on osa teoksen suunnittelun 
alkaessa taiteilijalle toimittavia lähtötietoja. Myöhemmin 
teosluonnoksen pohjalta laadittavassa toteutussopimuk-
sessa laaditaan alustava arvio teoksen elinkaaresta ja huol-
totarpeesta. Nämä vahvistetaan teoksen ja huoltokirjan 
vastaanoton yhteydessä. Elinkaariasioiden huomioiminen 
hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää, sillä ellei elinkaaresta 
sovita mitään, teosta on vaikea hävittää nykylainsäädännön 
puitteissa. 

Sovitun elinkaaren päättyessä teoksen voi luonnollisesti 
jättää paikoilleen, ja jatkaa sen ylläpitoa normaalisti, jos 
teoksen omistaja näin haluaa. Mikäli ylläpito ei ole enää 
mahdollista, teos on mahdollista poistaa paikoiltaan. Teos 
voidaan tällöin joko varastoida, palauttaa taiteilijalle, tai 
erikseen taiteilijan kanssa sovittaessa siirtää toiseen paik-
kaan. Jos nämä eivät ole mahdollisia, teos voidaan hävittää. 
Teoksen huolto, konservointi ja ylläpito tähtäävät teoksen 
ylläpitoon sille suunnitellussa ilmeessä sovitun elinkaaren 
loppuun saakka.

Huolto-ohje ohjaa teoksen kunnossapitoa
Jokaisen hankkeen taiteilija on velvoitettu laatimaan huolto- 
ohjeen, joka palautetaan tilaajalle teoksen valmistuessa. 
Huolto-ohje listaa teoksen valmistamisessa käytetyt mate-
riaalit ja yhteistyötahot, sekä kuvaa konkreettisesti, kuinka 
teosta pidetään yllä sille aiotussa ilmeessä vuosien kulues-
sa. Esimerkiksi suositellut puhdistustavat tai korjaustavat 
ilkivallan sattuessa ovat osa huolto-ohjetta. Huolto-ohje 
sisältää myös kuvat teoksesta vastavalmistuneena kuvaa-
maan sitä ilmettä, jonka ylläpitoon huolto tähtää. Esimerkiksi 

seinämaalaukseen tehtävät korjausmaalaukset voidaan 
näin tehdä huolto-ohjeen valokuva-aineistoon verraten.

Teosten huolto toteutetaan huolto-ohjeen mukaisena elin-
kaaren loppuun saakka. Koska teosten huolto on pieni mutta 
vuosikymmeniä jatkuva kustannus, on se luontevin kus-
tantaa osana asunto-osakeyhtiöiltä kerättävää rahoitusta. 
Julkisten teosten huolto ja esimerkiksi pronssiveistosten 
konservointi edellyttää erityisosaamista, jota löytyy esimer-
kiksi alueellisilta taidemuseoilta. 

Tässä taideohjelmassa esitetään, että Hiedanranta Oy te-
kee jatkuvan sopimuksen Tampereen taidemuseon kanssa 
museolta ostettavasta seuranta- ja konservointipalvelusta. 
Käytännössä Hiedanrannan julkiseen tilaan muodostuva 
taidekokoelma jää kokonaisuudessaan Hiedanranta Oy:n 
omistukseen. Museo tarkastaa kokoelman teosten kunnon 
esimerkiksi vuosittain ja tekee esityksen konservointitar-
peista ja niiden hinnasta. Hiedanranta Oy ostaa konservoin-
tipalvelut museolta esityksen pohjalta, ja museo toteuttaa 
konservoinnin ja teosten kunnostuksen omalla asiantun-
temuksellaan.
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Hiedanrannan taiteen toteutusaikataulu 
TOTEUTUSAIKATAULU

vuodet −22 −23 −24 −25 −26 −27 −28 −29 −30 −31 −32 −33 −34 −35 −36 −37 −38 −39 −40 −41 −42 −43 −44 −45 −46 −47 −48 −49 −50 −51 −52

Julkisivusta 
symboliksi

Saapumis- 
teos

Rannan 
tervehtijä

Tilasta paikaksi

Tehdas- 
korttelin 
teos

Möljän 
rannan teos

Aukion 
kiveysteos

Kulkijan seuralainen
Kulkijan 
seuralainen 
(1/3)

Kulkijan 
seuralainen 
(1/3)

Kulkijan 
seuralainen 
(1/3)

Salainen aarre
Salainen 
aarre (1/5)

Salainen 
aarre (2/5)

Salainen 
aarre (4/5)

Salainen 
aarre (5/5)

Salainen 
aarre (3/5)

Pysyvät muraalit Pysyvä 
muraali (1/3)

Pysyvä 
muraali (2/3)

Pysyvä 
muraali (3/3)

Aineeton 
yhteisöllinen teos

Aineeton 
yhteisöllinen 
teos

Asukkaiden 
valitsemat 
teospaikat

Asukkaiden 
valitsemat 
teospaikat

Asukkaiden 
valitsemat 
teospaikat

Asukkaiden 
valitsemat 
teospaikat

Tässä alustavassa aikataulussa kunkin taidehankkeen kestoksi on merkitty kolme 
vuotta. Tästä ensimmäinen vuosi on kohteen teoksen reunaehtojen määrittelyä 
sekä taidehankkeen kilpailutusta. Kaksi vuotta varataan teoksen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Aikataulua tarkennetaan kunkin vuoden toimenpidesuunnitelmassa. 
Tämä taulukko on siis tarkoitetty työkaluksi, jota päivitetään ja pidetään ajan tasalla 
rakentamisen aikataulujen tarkentuessa.
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Suunnitelmista kohti toteutusta
Jotta ohjelmaa on mahdollista viedä suunnitelmallisesti 
kohti konkretiaa, tarvitaan askelmerkit siihen, missä järjes-
tyksessä alueen taideteoksia aletaan toteuttaa ja kuinka 
kokonaiskuvaa ajankohtaisista hankkeista ylläpidetään. 
Ohjelman suositus on, että alueen ajankohtaiset julkisen 
tilan taidehankkeet tarkastellaan vuosittain laadittavassa toi-
menpidesuunnitelmassa. Toimenpidesuunnitelma laaditaan 
joka syksy koskemaan seuraavaa vuotta sekä yleispiirtei-
semmin seuraavia viittä (5) vuotta. Toimenpidesuunnitelma 
sisältää seuraavat tarkastelut:

Toimenpidesuunnitelma laaditaan kevyellä prosessilla sisäi-
seksi työkaluksi, eli esimerkiksi sen graafiseen ilmeeseen 
ei ole tarpeen panostaa. Tarkoitus on konkretisoida kul-
loinkin ajankohtaiset hankkeet ja listata niiden seuraavat 
toimenpiteet, jotta tarvittavat taidekilpailut ja muut prosessit 
saadaan käynnistettyä ajoissa.

Vuosittainen toimenpidesuunnitelma laaditaan edellisenä 
syksynä. Samalla tehdään yleispiirteisempi suunnitelma 
seuraavalle viidelle vuodelle. 

 

1. 
Hiedanrannassa eri vaiheis-
sa olevat puisto- , aukio- ja 
rakennushankkeet ja niihin 
liittyvien taideteosten osalta 
toimen piteet aikatauluineen 
(hankinnan käynnistys ja 
kesto) seuraavan viiden vuo-
den aikana esitettynä tauluk-
komuodossa

2. 
Esitys listattujen taide-
teosten hankinnan tavasta 
(port foliohaku, kutsukilpai-
lu, avoin kilpailu, rinnakkai-
nen luonnostilaus, suora 
tilaus)

3. 
Edellä mainittujen hankkei-
den kustannusarviot (koko-
naiskustannukset / hanke) 
sekä suhde alueelliseen 
taidebudjettiin

4. 
Esitys mahdollisista kana-
vista hankkeiden lisärahoi-
tukselle, kuten säätiöiden 
apurahat tai valtion tuki

5. 
Ehdotuksia mahdollisista 
tavoista toteuttaa osal-
listamista eri hankkeiden 
kohdalla suhteessa alueen 
asukaskertymään



5

Sanastoa ja lisätietoa
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Sanastoa
Abstrakti eli ei-esittävä taide ei jäljittele tai kuvaa mitään 
silmälle näkyvää kohdetta.1 

Ihmisen aistit – näkö-, kuulo-, maku-, haju-, tunto- ja tasa-
pai noaisti – mahdollistavat taiteen kokemisen. Aistit kehit-
tyvät jo lapsena toimimaan yhdessä, ja havainto koostuu 
monen aistin yhdessä muodostamasta kokonaiskuvasta. 
Moni aistisuus on myös keskeinen tapa lähestyä nykytai-
detta. Toisinaan teoksia voi katsomisen lisäksi esimerkiksi 
tunnustella, kuunnella, haistella ja jopa maistella.1

Ammattitaiteilija tekee taidetta työkseen. Koulutuksen ja 
kokemuksen kautta saadun osaamisen avulla ammattitaiteili-
jalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa teos, joka ottaa 
huomioon monipuolisesti mm. materiaalien kestävyyden eri 
olosuhteissa ja teoksen sijaintipaikassa, aiheen sisällöllisen 
kestävyyden, sekä sen, kuinka aihetta on käsitelty aiem-
min. Ammattitaiteilijan teoksella on paremmat valmiudet 
kestää aikaa. Valtaosalla ammattitaiteilijoista on kuvatai-
teesta tutkinto, mutta osa on saanut koulutuksensa jollain 
muulla alalla.

Esitystaide on nykyteatterin ja performanssin välimaas-
tossa vaikuttava taiteen laji. Termi on otettu käyttöön 
2000- luvulla, ja sitä käytetään enenevässä määrin kuvaa-
maan tämän ajan esitysmuotoista taidetta. Esitystaiteelle 
on tyypillistä yleisökontakti, käsitteellisyys ja elämyksen 
korostaminen. Esi tystaiteen, performanssin, nykyteatterin ja 
nykytanssin rajat ovat häilyvät, ja nämä taidemuodot lainaa-
vat toinen toisiltaan. Nykyteatterille on tyypillistä draaman 
hylkäämi nen: esitykset eivät perustu kertomukseen, jossa 
on alku, keskikohta ja loppu. Tavoitteena on pikemminkin 
määritellä yhä uudelleen, mitä teatteri voi olla.1

Graffiti on alkuperäiseltä merkitykseltään ilman lupaa julki-
seen seinäpintaan toteutettu kuvio tai piirros. Myös luval-
lisen seinämaalaustaiteen juuret ovat graffitikulttuurissa. 
Nykymuotoinen graffiti on saanut vaikutteita etenkin hip 
hop -kulttuurista (ks. muraali).

Infrarakentaminen-termillä tarkoitetaan infrastruktuurin, 
kuten esimerkiksi liikenneväylien, piharakenteiden ja kun-
nallistekniikan rakentamista. Myös infrarakentamisessa voi-
daan käyttää prosenttiperiaatetta.2

Installaatio on tilaan rakennettu taideteos, joka voi koostua 
esimerkiksi arkisista esineistä, valosta, äänestä ja video-
projisoinneista; esitysinstallaatiossa myös ihmisistä. Instal-
laation osat voivat olla toisistaan irrallisia ja edustaa erilaisia 
taiteen muotoja, mutta niitä yhdistää jokin teema, ajatus tai 
tavoite.1

Integroitu taideteos on tavalla tai toisella kiinteä osa sitä 
ympäristöä, johon se on toteutettu. Teos voi olla osa raken-
teita esimerkiksi toteutumalla osana seinän pintarakennet-
ta, tai katukiveyksen kuviointia. Toisinaan teos voi korvata 
jotakin kalustetta tai muuta julkisen tilan rakennetta siten, 
että teoksella on jokin lisäfunktio. Esimerkiksi, että teosta 
voi käyttää myös myös kaiteena, jolloin teos voi korvata 
tavallisen kaiteen.

Julkinen taide on julkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä, 
olevaa taidetta. Julkisen taideteoksen voi rahoittaa niin 
valtio, kunta kuin yksityinen taho. Julkinen taideteos voi 
olla rakennuksista erillinen (esim. jalustalla oleva veistos) tai 
rakennuksiin integroitu (esim. seinämaalaus).4 Tässä taide-
ohjelmassa julkisella taiteella viitataan ulkotiloissa sijait-
sevaan, tai niistä havaittavaan taiteeseen (poislukien pro-
senttiperiaatekohteet), jonka kokeakseen ei tarvitse käyttää 
tiettyä rakennusta. Julkinen taide voi olla ajallisesti sekä 
pysyvä että väliaikainen osa kaupunkitilaa (kts. pysyvät ja 
väliaikaiset teokset). 

Katutaide Katutaide on nimensä mukaisesti erityisesti katu-
tilassa ja muissa ulkotiloissa olevaa julkista taidetta. Se liittyy 
graffititaiteeseen, mutta kattaa laajemman taidevälineiden 
kirjon.  Katutaidetta voivat olla julkisen tilan installaatiot, 
tarrateokset, graffitit, neulegraffitit, sapluunatyöt ja vaikka 
liisteröidyt paperiteokset tai jopa projisoinnit. Katutaide käy 
usein keskustelua siitä, kuka hallitsee julkista tilaa ja sitä 
voidaan tehdä myös ilman virallista lupaa. 
 

Taidekaide voi korvata 
tavallisen kaiteen.
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Käsitetaiteen teoksen fyysinen olomuoto saattaa olla lause 
paperilla tai kiillotettu alue lattiassa. Taide-esine puuttuu 
ehkä kokonaan. Tärkeintä on ajatus, joka saa katsojan mie-
len askartelemaan. Käsitetaide korostaa taiteen aktiivista 
vastaan ottamista ja tulkitsemista. Se pyrkii haastamaan 
kokijansa ajattelu- ja havainnointitapoja sekä käsityksiä 
tiedosta ja todellisuudesta. Käsitetaiteen kukoistuskautta 
oli 1960- ja 70-lukujen vaihde, mutta sen perinne vaikuttaa 
taiteessa edelleen.1

Maataiteessa maan muotoja, puiston maisemaa tai irrallaan 
olevia orgaanisia materiaaleja kuten oksia tai kiviä käyte-
tään ja muokataan taiteen materiaalina. Maataide syntyi 
1960- ja 1970-luvuilla osana käsitetaiteen laajempaa esiin 
nousua. 

Materiaalivalinnan nykytaiteessa ratkaisee, millaista vaiku-
tusta taiteilija tavoittelee. On vaikea keksiä, mistä aineksista 
ei voisi tehdä taidetta. Peililasi, tuhka, taikina tai veri taiteen 
raaka-aineena synnyttää hyvin erilaisia elämyksiä. Toiset 
teokset ovat aineettomia. Teos voi olla valoa tai ääntä tai 
toisaalta pelkkä idea, suunnitelma tai ohje. Moni mediatai-
teen teos on muodoltaan tiedosto.1 

Mediataiteen teosmuotoja ovat esimerkiksi videoteokset, 
ääniteokset, mediaperformanssit, multimediateokset, pelit 
ja verkkoteokset. Mediataide käyttää välineenään sähköistä 
mediaa, mutta yhdistää siihen usein myös muita elementte-
jä. Esimerkiksi tilaan rakennettu videoinstallaatio voi sisältää 
vi deoprojisointeja sekä erilaisia esineitä ja rakenteita. Säh-
köinen media on monelle taiteilijalle paitsi työväline myös 
teosten aihe ja materiaali. Taiteilijat käsittelevät taiteessaan 
medioihin ja mediakulttuuriin liittyviä teemoja. Nykyisin vir-
tuaalisen ja lisätyn todellisuuden tekniikat mahdollistavat 
digitaalisten kerrosten luomisen osaksi perinteistä fyysistä 
tilaa.1

Modernilla taiteella arkikielessä tarkoitetaan kaikkea ny-
kyaikaista, mutta taiteessa sanalla on erityinen merkitys. 
Moderni taide on kattokäsite useille taiteellisille liikkeille ja 

tyyleille, jotka ajoittuvat noin 1860–1960-luvuille. Modernis-
mi on tätä jaksoa kuvaava taidekäsitys. Nykytaide määrittyy 
monessa mielessä modernismia vasten. Nykytaiteilijat ovat 
hylänneet modernin taiteen ihanteet, mutta toisaalta moni 
heistä lainaa, kommentoi ja arvioi uudelleen modernia ku-
vakieltä. Teokset saattavat näyttää ulkoisesti samalta kuin 
moderni taide, mutta niiden lähtökohdat ovat toiset.1

Muraali eli seinämaalaus on seinäpintaan toteutettu, usein 
koko seinäpinta-alan peittävä maalaus. 

Nykytaide on oman aikamme taidetta, sitä mitä taiteili-
jat tekevät juuri nyt. Nykytaiteen alku sijoitetaan usein 
1960- luvulle, vaikka käsitykset ajankohdasta vaihtelevatkin. 
Nykytaidetta on usein vaikea arvioida samoilla kriteereillä 
kuin vanhempaa taidetta, esimerkiksi kauneuden tai taidok-
kuuden perusteella. Teoksen juju saattaa piillä aivan muualla 
kuin teoksen ulkonäössä. Se voi olla oivallus, tapahtuma tai 
tunne, jonka teos saa aikaan.1

Paikkasidonnainen taide on suunniteltu tiettyyn tilaan tai 
paikkaan. Se ottaa huomioon paikan luonteen, historian, ny-
kyisyyden, käyttäjät ja käyttötarkoituksen. Paikkasidonnaista 
teosta ei voisi esittää juuri samassa muodossa missään 
muualla. Teos voi esimerkiksi kommentoida ympäristöään, 
olla eri mieltä tai muuttaa tilan joksikin aivan muuksi. Paik-
kasidonnaiset teokset ovat usein muodoltaan installaatioita, 
mutta ne voivat olla myös esimerkiksi performansseja tai 
yhteisötaideteoksia.1

Performanssi on esittävän taiteen muoto, joka voi yhdis-
tää erilaisia ilmaisutapoja. Lähtökohtana on usein taiteilijan 
kehollinen läsnäolo, tila ja aika. Performanssissa taiteili-
ja voi esimerkiksi reagoida ympäröivään tilaan tai käyttää 
audiovisuaalista tekniikkaa osana esitystä. Performanssi 
voi olla väärin käyttäytymistä, paikan merkitsemistä, häiriö 
maisemassa, kes kustelua, itkua tai ihan vain olemista. Per-
formanssi on ainutkertainen tapahtuma tietyssä paikassa 
tiettyyn aikaan, mutta monet performanssit ovat tulleet tu-
tuksi suurelle yleisölle niistä tehdyn dokumentaation kautta.1

Maataidetta vai 
ympäristörakenne? 
Käsitteellinen taideteos aktivoi 
silmän lisäksi mieltä.
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Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa 
rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Perinteisen 
määritelmän mukaan prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin 
1 % rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. 
Periaatteen toteuttamiseksi on nykyään useita rahoitusmal-
leja. Prosenttiperiaate toteutuu useimmiten kunnan kaavoi-
tus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa 
tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate soveltuu niin 
uudisrakentamiseen, perus korjauksiin ja täydennysraken-
tamiseen kuin infrarakentamiseen.2

Prosenttiperiaate kunnan julkisessa rakentamisessa
Kunnan tekemän päätös käyttää tietty osa, yleensä 1 %, 
jul kisen rakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksista 
tai teeseen. Suomen suurista kaupungeista prosenttiperiaa-
tetta noudattavat järjestelmällisesti tällä hetkellä Helsinki, 
Oulu ja Hämeenlinna. Myös Tampereen kaupunki on sitou-
tunut prosenttiperiaatteeseen.2

Prosenttitaide on synonyymi prosenttiperiaatteelle. Pro-
senttiperiaatteella toteutetusta taiteesta käytetään joskus 
sanaa prosenttitaide tai prosenttitaideteos.2

Pysyvien ja väliaikaisten teosten välinen raja on häilyvä. 
Väliaikaisen teoksen kesto voi vaihdella muutamista hetkistä 
päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Hiedanrannassa teoksen 
pysyvyys tai väliaikaisuus määritellään teoskohtaisesti teok-
sen elinkaaren suunnittelun yhteydessä. Pysyvien teos-
ten elinkaareksi sovitaan tyypillisesti vähintään 15 vuotta. 
Jokainen julkiseen tilaan sijoittuva teos ja sen huolto on 
suunniteltava siten, että teoksen on mahdollista kestää sille 
suunnitellussa ilmeessä koko teoksen esilläolon ajan. 

Rahastomalli on taidehankkeen rahoitustapa, jossa alueen 
(esim. asuin alueen) rakennuttajilta kerätään määrätty osa 
rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Rahastosta 
voidaan rahoittaa pysyvien ja väliaikaisten taideteosten 
lisäksi myös erilaisia kulttuurita pahtumia.2

Soveltava taide on taidetta, joka palvelee myös käytännön 
tarkoituksia tai toimii osana muita aloja, kuten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita.2

Taidekilpailu eli kuvataidekilpailu käynnistyy, kun kahdelta 
tai useammalta taiteilijalta pyydetään saman aikaisesti eh-
dotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta. 
Kuvataiteen alan kilpailut järjestetään yhteistyössä Suomen 
Taiteilijaseuran tai sen yhden tai useamman jäsenjärjestön 
kanssa. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran 
kilpailusääntöjä, mikä on edellytys sille, että Suomen Tai-
teilijaseuran jäsenjärjestöjen (Muu ry, Suomen Kuvanveis-
täjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto, Valoku-
vataiteilijoiden liitto) jäsenet voivat ottaa osaa kilpailuun tai 
toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Valtion taideteos-
toimikunnan järjestämissä kilpailuissa noudatetaan sen omia 
sääntöjä. Kuvataidekilpailuiden järjestämisessä neuvontaa 
antaa Suomen Taiteilijaseuran lakimies.2

Taiteesta rakennetussa ympäristössä puhutaan, kun tarkoi-
tetaan kaikkia rakennetussa ympäristössä eli ra ken  nuksissa, 
kaupunkikeskustoissa, viheralueilla ja liikenneväylillä olevia 
taideteoksia. 2

Taidevelvoite tontinluovutus ehdoissa on taidehankkei-
den rahoitusmalli, jossa kunta päätöksellään asettaa ton-
tinluovutuksen ehdoksi, että rakennuttaja hankkii osalla 
rakennuskustannuksista taidetta. Tällöin kunnan teke män 
prosenttiperiaatepäätöksen toteuttaminen siirtyy ra ken  -
nuttajalle. Toimintamallia on toteutettu Suomessa muun 
muassa Helsingin Arabianrannan ja Joensuun Penttilän-
rannan asuinalueiden rakentamisessa.2

Taidehanke julkisen taiteen yhteydessä tarkoittaa teoksen 
tilaamista taiteilijalta tai taiteilijoilta tiettyyn rakennuskoh-
teeseen tai laajempaan hankkeeseen niin, että työ käsittää 
teoksen suunnittelun ja toteutuksen.

Taideasiantuntija (myös: taidekoordinaattori tai -konsultti)  
on henkilö tai taho, joka nivoo taidehankkeen osaksi ra-
kennushanketta. Taideasiantuntija toimii välittäjätahona ja 
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yhdys siteenä hankkeen osapuolten välillä. Työn tarve ja 
laajuus suhteutetaan hankkeen kokoon.3

Taiteilijapankki (tai taidepankki) tarkoittaa sähköistä alus-
taa, johon kiinnostuneet taiteilijat voivat jättää tietonsa tai 
portfolionsa tilaajan yhteydenottoa varten. Taiteilijapankin 
voi perustaa esimerkiksi kunta rakenteilla olevaa asuina-
luetta varten. Taiteilijapankkia ei voi käyttää luonnosten 
pyytämiseen taiteilijoilta kyseiseen suunnittelukohteeseen 
ilman erillistä luonnoskorvausta. Huomioithan myös, että 
kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään saman-
aikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnit-
telukohteesta, on kyse taidekilpailusta (ks. taidekilpailu).4

Tilataide on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan tiettyyn tilaan 
tehtyä taidetta. Tilataidetta voidaan tehdä rakennusten 
sisälle tai ulkotilaan. Tilataideteokset voivat olla hyvin vaih-
televia ja sisältää erilaisia elementtejä, mutta useimmiten 
tilataiteeseen liittyy ajatus taideteoksesta tilana eli, että 
teoksen kokijalla on mahdollisuus astua taideteoksen muo-
dostamaan tilaan.

Vuorovaikutteisuus liittyy nykytaiteen olemukseen, johon 
kuuluu ajatus aktiivisesta teoksen ja katsojan kohtaamises-
ta. Voi sanoa, että taideteos saa mer kityksen tai toteutuu 
vasta katsojan ja teoksen kohdatessa. Toisinaan katsoja 
vaikuttaa teokseen omalla toiminnallaan – laukaisemalla 
liiketunnistimen, painamalla nappia, tarttu malla ohjaimeen. 
Vuorovaikutusta tapahtuu myös toisten taiteen katsojien 
kanssa. Yhteinen kokemus taiteen äärellä tai keskustelus-
sa syntyvä tulkinta saattaa tuoda teokseen aivan erilaisia 
merkityksiä kuin yksinäinen pohdiskelu.³

Ympäristörakenne on muun kuin ammattitaiteilijan toteut-
tama maisemallinen elementti, jossa voi olla taiteellisia 
piirteitä tai muutoin tavallista laadukkaampaa ympäristö-
suunnittelua. Rakennustuoteteollisuus RTT ry sekä Puutar-
haliitto ry valitsevat vuosittain vuoden ympäristörakenteen 
edistäen ja tuoden näin esiin hyvää maisemasuunnittelua.  

Ympäristötaiteella tarkoitetaan perinteisesti luontoon tehty-
jä teoksia, kuten maataidetta ja tilataidetta. Nykyään termillä 
tarkoitetaan usein tämän lisäksi myös taidetta rakennetussa 
ympäristössä.4

Äänitaideteoksen keskiössä on ääni. Julkisessa tilassa ääni-
taideteos voi olla vaikkapa puiston puihin asennettuja kaiut-
timia, joista kuuluu ääniä, esimerkiksi puhetta tai musiikkia. 
Äänitaideteokseen, kuten muihinkin mediataideteoksiin, 
on mahdollista liittää myös ihmiseen reagoiva elementti. 
Teos voi esimerkiksi käynnistyä, kun liiketunnistin havaitsee 
paikalle saapuneen ihmisen. 

1    Kiasma, Nykytaiteen sanasto. Viitattu 14.9.2021
https://kiasma.fi/nykytaiteen-sanasto/

2  Suomen Taiteilijaseura – Prosenttiperiaate.fi Viitattu 12.8.2018. 
http://prosenttiperiaate.fi/kasitteet

3   Rakennustieto. RT 01-11147, Taide rakennushankkeessa. 
https://rakennustietokauppa.fi/rt-01-11147-taiderakennushankkees-
sa.-2014-/111054/dp
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Lisätietoa 
Suomessa on useita tahoja, joilta on mahdollista pyytää 
maksutonta neuvontaa julkisen taiteen toteutukseen liitty-
vissä kysymyksissä. Alla näistä tärkeimmät:

Suomen Taiteilijaseuran julkisen taiteen 
palvelut
Sivusto sisältää monenlaista tietoa julkisen taiteen hankin-
nasta sekä useita ladattavia pdf-infopaketteja esimerkiksi 
kilpailujärjestelyistä tai muista julkisen taiteen käytännöistä. 
Lisäksi seuran kilpailuasiamies tarjoaa monipuolisesti neu-
vontaa yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä.

1

Prosentti- 
periaatteen  
käsikirja
Taiteen tilaajalle

Suomen Taiteilijaseuran tilaamana 
Prosenttiperiaatteen käsikirja tarjoaa 
ajankohtaisen katsauksen julkisen 
taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja 
toteuttamisen malleista Suomessa.

Taiteen Edistämiskeskuksen julkisen tai
teen palvelut
Toinen ilmaista apua tarjoava puolueeton taho on Taiteen 
Edistämiskeskus, jolla on tänä päivänä oma tiimi julkiselle 
taiteelle. Taiken asiantuntijat ovat valtion palveluksessa 
tavoitteenaan edistää julkisen taiteen hyviä käytäntöjä ja 
viime kädessä laadukasta ympäristöä. Heitä voi lähestyä 
puhelimitse tai sähköpostitse.

julkinentaide.fi
Sivustolla on tietoa julkisen taiteen hankkeista ja toteutta-
misen tavoista. Sivustoa ylläpitää Suomen Taiteilijaseura yh-
teistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, Ornamon, Suomen 
Kuvanveistäjäliiton, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archin-
fon, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Arkkitehtitoimistojen 
liitto ATL:n kanssa. 

taiderakentamisessa.fi
Rakennustietosäätiön ylläpitämältä sivulta löytyy niin teoksia 
ja tekijöitä kuin tietoakin.

https://www.artists.fi/fi/taiteilijalle/julkinen-taide
https://www.artists.fi/fi/taiteilijalle/julkinen-taide
https://www.julkinentaide.fi/sites/default/files/kasikirja/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteen_tilaajalle_2019.pdf
https://www.taike.fi/fi/taiderakentaa
https://www.taike.fi/fi/taiderakentaa
https://www.julkinentaide.fi
https://taiderakentamisessa.fi


Tämän taideohjelman on laatinut nykytaiteen ja julkisen tilan 
yhdistämiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Public Art 

Agency Finland. Työtä on ohjannut Hiedanrannan Kehitysyhtiön, 
Tampereen kaupungin sekä Tampereen taidemuseon edustajista 

koostuva ohjausryhmä. Työn laatimisessa on myös konsultoitu 
paikallista katutaiteen aktiivia. Haluamme lisäksi kiittää niitä 
Hiedanrannan paikallisia kulttuuritoimijoita, jotka ovat vuosia 
työskennelleet tulevaisuuden Hiedanrannan julkisen taiteen 

puolesta – ohjelma jatkaa heidän aloittamaansa työtä.

www.paaf.fi

https://www.paaf.fi
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