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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Työskentelin kesän 2013 tutkimusavustajana Oulun yliopiston tietotekniikan 

osastolla, MediaTeam Oulu -tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä on yhdessä Oulun 

kaupungin kanssa ollut mukana rakentamassa julkiseen kaupunkitilaan sijoittuvaa 

teknologiaa kuten vuorovaikutteisia UBI-näyttöjä. Kesän aikana monet 

työtehtävistäni liittyivätkin UBI-näyttöihin ja sitä kautta näytöt tulivat minulle 

tutuiksi. UBI-näytön voi kohdata esimerkiksi Rotuaarin kävelykadulla, Raksilan 

uimahallin aulassa, Oulun yliopiston käytävällä ja Toripolliisi-patsaan vieressä 

Torinrannassa. Näytöillä tarjotaan erilaisia palveluja ja sovelluksia kuten uutisia, 

karttoja ja pelejä, joihin ohikulkija voi tutustua.  

Yksi UBI-näytöillä tarjottava palvelu on tämän tutkielman keskiössä oleva 

Katugalleria-sovellus. Katugalleria on paikkaan sitoutumaton näyttelytila, 

digitaalinen taidegalleria, jossa kuka tahansa voi esitellä teoksiaan ilmaiseksi 

kuukauden ajan. Kuukauden näyttelyn voi katsoa kaikilta sisä- ja ulkonäytöiltä. 

Katugalleriaa on tarjottu UBI-näytöillä kesästä 2009 asti ja tähän mennessä 

sovelluksessa on pidetty yhteensä 62 näyttelyä (maaliskuu 2015).  

Katugalleriassa on esitelty digitaalisessa muodossa mm. valokuvia, videoita, 

grafiikkaa, sanataidetta, maalauksia, installaatioita ja ympäristötaidetta. Näyttelyjen 

pitäjiä ovat olleet sekä ammattitaiteilijat että taiteen harrastajat Oulusta, muualta 

Suomesta ja ulkomailta. Katugalleriassa on pidetty yksityisnäyttelyjä, 

yhteisnäyttelyjä ja ryhmänäyttelyjä. Myös koululaisryhmät ovat esitelleet teoksiaan 

siellä.  

Pohtiessani kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmani aihetta, törmäsin 

ilmoitukseen, jossa haettiin opiskelijaa tekemään opinnäytetyö Katugalleriasta. 

Kiinnostuin aiheesta, koska halusin tietää, mitä taiteilijat ajattelevat Katugallerian 

tapaisesta tietoteknisestä sovelluksesta taiteen parissa. Lisäksi ajattelin 

kulttuuriantropologialla olevan annettavaa tietoteknisten sovellusten 
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ymmärtämisessä ns. sisällöntuottajien tai käyttäjien näkökulmasta. Katugalleria ei 

ollut minulle ennestään tuttu sovellus aikaisemmasta työkokemuksestani huolimatta.  

Tässä tutkielmassa Katugalleriassa töitään esitelleet taiteilijat pääsevät ääneen 

haastatteluaineiston ja kyselyaineiston kautta. Tutkielma on saanut apurahan UBI-

tutkimusohjelmalta. 

1.2 Tutkimustavoite ja -kysymykset 

Tutkielman yleistavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ja tarjoamaan uutta tietoa 

Katugallerian kulttuurisista merkityksistä siellä näyttelyn pitäneille taiteilijoille. 

Tutkielmassa ei lähtökohtaisesti pyritä tarkastelemaan Katugalleriaa tietyn 

näkökulman kuten teknologian hyödyntämisen tai taiteellisen ilmaisun kautta, vaan 

tutkielmassa selvitetään aineistolähtöisesti, mitkä ovat ne asiat, jotka taiteilijat 

näkevät merkityksellisiksi ja nostavat aiheesta esille. 

Teoreettis-metodologisesti tutkimus pohjautuu diskurssianalyysiin. 

Diskurssianalyysin lähtökohtana on käsitys jaetusta kielestä, joka sisältää mm. ne 

normit, termit ja käytänteet, joiden varassa ihminen on kykenevä jäsentämään ja 

kuvaamaan ajatuksiaan. Ihmisten kielenkäytön nähdään heijastavan tietyn kulttuurin 

tai yhteiskunnan diskursseja eli jaettuja puhetapoja. Kielenkäyttö nähdään 

sosiaalisena toimintana, jossa ihminen sekä välittää että muokkaa näitä puhetapoja. 

Tutkimusaineistolle esitetyt tutkimuskysymykset ovat:  

Mitä selontekoja ja representaatioita taiteilijat käyttävät puhuessaan 

Katugalleriasta? 

Mitä puhetapoja tutkimusaineistosta on löydettävissä? 

Mitä sovellettavaa tietoa tutkimus tarjoaa Katugallerian kehittämiselle? 

Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä liittyvät diskurssianalyysin teoreettisiin 

käsitteisiin, joiden kautta kulttuurisia merkityksiä analysoidaan aineistosta. 

Kulttuurisiin merkityksiin ymmärretään liittyvän menneisyyden ja nykyhetken 

lisäksi myös tulevaisuus ja näin ollen kolmannessa tutkimuskysymyksessä 
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tarkastellaan Katugallerian kehittämistä sekä analysoitujen puhetapojen että 

taiteilijoiden esiin nostamien kehitysideoiden kautta. Kolmas tutkimuskysymys 

paikantuu osaksi soveltavan antropologian tutkimusta, jossa pyritään tuottamaan 

tietoa tietyn asian kehittämiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi. 

1.3 Aiheen sijoittuminen tutkimuskenttään 

Vaikka tutkielma on kulttuuriantropologian opinnäytetyö, tutkielma voidaan 

aihepiireiltään sijoittaa osaksi taiteilijatutkimusta, jokapaikan tietotekniikan 

tutkimusta ja UBI-tutkimusohjelmaa. Taiteilijoita käsittelevässä kirjallisuudessa 

keskitytään ennen kaikkea suomalaisiin lähteisiin, sillä tutkimuskontekstina on 

näyttelytoiminta Suomessa. Katugalleria sijoittuu teknologiansa, UBI-näyttöjen, 

kautta osaksi maailmanlaajuista jokapaikan tietotekniikan tutkimusta. Oulussa 

jokapaikan tietotekniikan tutkimusta tehdään UBI-tutkimusohjelmassa.  

Kuvataiteilijoita Suomessa käsittelevänä perusoppaana toimii Vappu Lepistön 

(1991) väitöskirja Kuvataiteilija taidemaailmassa. Tapaustutkimus kuvataiteellisen 

toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Tässä useasti viitatussa teoksessa 

Lepistö tarkastelee haastattelututkimuksen kautta kuvataiteilijoiden toimintaa 

kuvataidemaailmassa. Taidemaailmassa toimimista haastattelututkimuksen keinoin 

tarkastelee myös Helena Erkkilän ja Marja Vesasen (1989) tutkimus Miten 

taiteilijaksi tullaan? sekä Terhi Aaltosen (2010) väitöskirja ”Taiteilija ei vanhene”: 

haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikääntymiskokemuksista taidemaailmassa. 

Kun Erkkilä ja Vesanen tutkivat taiteilijauran alkuvaihetta, on Aaltosen 

kiinnostuksen kohteena pitkän taiteilijauran tehneiden henkilöiden 

ikääntymiskokemukset. Kaikissa kolmessa tutkimuksissa lähtöoletuksena on käsitys 

taidemaailmasta tai taidekentästä, jossa Suomessa työskentelevät taiteilijat tulevat 

määritellyiksi.  

Taiteen edistämiskeskuksessa tutkitaan säännöllisesti taiteilijan asemaa. Viimeisin 

tutkimus (Rensujeff 2014) tarkastelee taiteilijakunnan rakennetta, työtä ja 

tulonmuodostusta vuodelta 2010. Myös kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 

(Karttunen 2009), määrittely (Heikkinen 2007) ja taiteellisen työn muuttuvat 
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edellytykset (Arpo 2004a) ovat olleet Taiteen edistämiskeskuksen tutkimusaiheina. 

Kuvataiteilijoiden työelämää on tutkittu Kulttuuripoliittisen tutkimuksen 

edistämissäätiö Cuporen julkaisussa ”Pitäisi laajentaa työalaansa” – Kuvataiteilijan 

ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä” (Herranen ym. 2013). 

Aiheeseen liittyy myös taiteilijoiden hyvinvoinnin tutkiminen taidetyön muutoksessa 

(Houni & Ansio 2013). Tutkimuksissa taiteellisen työn nähdään muuttuvan muun 

yhteiskunnan ohella, mutta näyttelytoiminta määrittyy tärkeäksi osaksi taiteilijoiden 

työtä.  

Taiteilijat ovat olleet suosittu tutkimusaihe myös kulttuuriantropologian 

opinnäytetöissä. Oulun yliopiston kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmissa on 

käsitelty mm. ITE-taiteilijoiden elämäntapaa (Helanen 2011), saamelaisjuurien 

vaikutusta taiteelliseen ilmaisuun (Autio 2009), naiskuvataiteilijoiden sijoittumista 

taidemaailmaan (Kemppainen 2008) sekä kulttuurien välillä muotoutuvaa 

taiteilijuutta (Roiko 2008). Opinnäytetöistä lähimpänä omaa tutkielmaani on Mari 

Maunun (2012) pro gradu -tutkielma ”Vaikee on kuvitella, että miten sitä on pärjätty 

ilman tietokonetta” : Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden 

arkipäiväistyminen kuvataiteilijoiden työssä 2000-luvun Suomessa. Maunun mukaan 

kuvataiteilijat käyttävät informaatio- ja kommunikaatioteknologioita työssään 

hyväksi monin eri tavoin.  

Tässä tutkielmassa taiteilijoiden näkemyksiä tarkastellaan diskurssianalyysin 

keinoin. Taidehistorioitsija Tuuli Lähdesmäen mukaan diskurssianalyyttinen 

tutkimus voimistui taidehistorian piirissä 1980-luvulla. Diskurssianalyysia 

hyödyntävissä taidetutkimuksissa on  keskitytty mm. taidekäsitysten 

muotoutumiseen, taidekritiikin analyysiin ja presidenttimonumenteista käytyyn 

julkiseen keskusteluun. (Lähdesmäki 2000; 2012: 39). Myös opinnäytetöissä 

diskurssianalyysi on ollut suosittu metodi. Kristiina Karvonen ja Kaisa Torvi (2014) 

ovat hiljattain tutkineet oululaisen sanomalehden taidepuhetta pro gradu -

tutkielmassaan Taiteesta puhumisen diskurssit sanomalehti Kalevassa.  
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Jokapaikan tietotekniikka
1
 viittaa kaikkialla läsnä olevaan teknologiaan, jonka 

tarkoituksena on helpottaa ihmisten arkista elämää (Suopajärvi & Ylipulli 2010: 

147). Termin lanseeraajalla, Mark Weiserilla, oli näkemys huomaamattomasta ja 

sulautetusta tekniikasta, jonka käyttäminen olisi ihmisille yhtä rentouttava kokemus 

kuin kävelyretki metsässä (Weiser 1991: 94, 98, 104.) 2000-luvulla jokapaikan 

tietotekniikka koostuu lukuisista liikkuvista, kannettavista, jaetuista ja asiayhteyteen 

kytketyistä sovelluksista. Alan tutkimus keskittyy siihen, miten 

informaatioteknologiaa voidaan hajauttaa osaksi arjen ympäristöä ja sillä tavoin 

löytää uusia tapoja tukea ja parantaa ihmiselämää. (Galloway 2004: 388.)  

Jokapaikan tietotekniikka keskittyy usein siihen, miten tulevaisuudessa tekniikka on 

saumattomasti sulautunut osaksi ihmiselämää. Tulevaisuuteen tähyämisen sijaan 

tutkijat Paul Dourish ja Geneviene Bell korostavat jokapaikan tietotekniikan olevan 

läsnä jo tässä ajassa – se on vain hieman toisenlaisessa muodossa kuin alkuperäisissä 

visioissa. Jokapaikan tietotekniikka on ”sotkuista” monella tasolla: fyysisessä 

ympäristössä johtoina ja liittiminä, auktoriteettien määrittelemissä luvissa, 

rajoituksissa ja vaatimuksissa sekä ontologisella tasolla kyseenalaistuksina siitä, mitä 

tekninen todellisuus on ja pitäisi olla. Dourishin ja Bellin mukaan olisikin tärkeää 

pyrkiä ymmärtämään sosiaalisia ja kulttuurisia käytänteitä tietotekniikan ympärillä. 

(Dourish & Bell 2011: 4–5, 41–42.) 

Jokapaikan tietotekniikan hyödyntämistä taiteessa käsittelee Ulrik Ekmanin 

toimittama teos Foreward – Art and Culture Emerging in Ubiquitous Computing 

(2013). Kirjan 34 artikkelia käsittelevät taiteen, kulttuurin ja tietotekniikan välistä 

suhdetta mm. kuvan, äänen, viestinnän, vuorovaikutuksen, kontekstitietoisuuden ja 

lisätyn todellisuuden kautta. (Ekman 2013: 22–23.)  Taidekontekstissa suuria julkisia 

näyttöjä onkin käytetty mm. museoissa visualisoimaan ja tarjoamaan lisätietoa 

näyttelystä (Hinrich 2008) ja julkisissa tiloissa jakamaan muiden kanssa sekä omia 

että internetistä poimittuja valokuvia (Peltonen ym. 2008; Taylor ym. 2007). Lisäksi 

suurilla näytöillä on tarjottu liikkuvaa kuvaa ja taidetta mm. juna-asemalla 

(Schujiren & McQuire 2009). Kaiken kaikkiaan taiteilijoiden näkökulmaa 

                                                           
1 Englanniksi ubiquitous computing 
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taidesisällön tuomisesta suurille vuorovaikutteisille näytöille ei juuri ole tutkittu ja 

siinä mielessä tämä tutkielma täyttää puuttuvaa aukkoa.  

UBI-ohjelma
2
 on Oulun yliopiston tutkimusohjelma, jossa tutkitaan jokapaikan 

tietotekniikkaa julkisissa kaupunkiympäristöissä. UBI-tutkimusohjelma toimii 

kattokäsitteenä lukuisille projekteille, joissa tutkimus kiinnittyy eri näkökulmista 

tietotekniikan hyödyntämiseen urbaanissa ympäristössä. Tutkimusohjelman 

puitteissa Oulusta on rakennettu eräänlainen prototyyppi tulevaisuuden kaupungista, 

jossa tietotekniikkaa pyritään valjastamaan kaupunkilaisten käyttöön näkymättömästi 

ja tehokkaasti. (Kukka 2012: 15; UBI-Oulu 2015a). Yhteistyössä Oulun kaupungin 

kanssa Ouluun on asennettu tietoteknistä infrastruktuuria kuten panOulu-

verkkoyhteys ja interaktiiviset UBI-näytöt (Ylipulli ym. 2014: 145). Tavoitteena on 

luoda parempia palveluita tarjoava kaupunkiympäristö keskusta-alueen liikkujille 

(UBI-Oulu 2015a). 

Vaikka UBI-ohjelman puitteissa on julkaistu useita artikkeleita UBI-näyttöjen 

sovelluksista, Katugalleria itsessään ei ole vielä ollut yhdenkään julkaisun 

pääasiallisena tutkimuskohteena. Lisäksi tutkimusohjelmassa on tehty enemmän 

määrällistä tutkimusta kuin laadullista tutkimusta. (UBI-Oulu 2015b.) UBI-näyttöjen 

yleisöä tarkastelevat julkaisut liittyvät kuitenkin myös Katugallerian käyttäjiin (mm. 

Ylipulli ym. 2014, Ojala ym. 2012). Käyttäjätilastojen mukaan UBI-näyttöjen käyttö 

on ollut hiljaisessa laskussa pidemmän aikaa (Ylipulli ym. 2014: 150). Tästä 

huolimatta Katugalleriaan oli tämän tutkielman aloitusvaiheessa sovittu näyttelyajat 

vuodeksi eteenpäin (Katugallerian ylläpitäjä). Vaikuttaa siltä, että Katugalleria 

kiinnostaa edelleen taiteilijoita, vaikka yleinen kiinnostus UBI-näyttöjä kohtaan on 

ollut laskussa. Tämän vuoksi Katugallerian tutkiminen taiteilijoiden näkökulmasta 

on sekä ajankohtaista että mielenkiintoista.  

Pro gradu -tutkielman sisältö muodostuu seuraavanlaisesti: Luvussa kaksi kuvataan 

tutkimuksen teoreettis-metodologisia lähtökohtia ja määritellään tutkimuksen 

keskeiset käsitteet. Luku kolme käsittelee tutkimusaineistoa ja tutkimusprosessia. 

Luvussa neljä tutkimus paikannetaan osaksi taiteen kulttuurista merkitysjärjestelmää. 

                                                           
2 Lyhenne termistä UrBan Interactions eli urbaanit vuorovaikutukset 
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Viides ja kuudes luku käsittelevät tutkimusaineistosta analysoituja puhetapoja ja 

luvussa seitsemän tutkimusta sovelletaan Katugallerian kehittämiseksi. Viimeisessä 

luvussa kerrataan tutkimuksen keskeiset tulokset sekä arvioidaan tutkimusta 

kokonaisuutena. 
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2 Merkitysten tulkintaa 

Tässä tutkielmassa tutkitaan kulttuurisia merkityksiä diskurssianalyysin keinoin. 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa tulkitsevaksi tai ymmärtäväksi antropologiaksi 

määritelty tutkimussuuntaus ja antropologi Clifford Geertzin määritelmä kulttuurista 

jaettuna merkitysjärjestelmänä. Tutkimuksen empiirisen aineiston keräys ja 

analysointi nojaa diskurssianalyysin lähtökohtiin. Tutkielman keskeisiä teoreettisia 

käsitteitä ovat selonteko, representaatio, jaettu puhetapa ja kulttuurinen merkitys.  

2.1 Clifford Geertz ja tulkitseva antropologia 

Antropologian historian ja teorian muotoutumiseen on vaikuttanut lukuisia 

ajattelijoita ja tutkimussuuntauksia. Myös kiinnostuksen kohde tutkimuksissa on 

vaihdellut näiden ajattelijoiden ja suuntausten mukana. (Barnard 2000: 8–12, 182–

184.) 1960-luvulla antropologisessa tutkimuksessa painopiste siirtyi funktion, 

rakenteen ja yhteiskunnan integraation tutkimisesta kohti merkitysten, symbolien ja 

yhteiskunnan prosessinomaisen luonteen tutkimista (Eriksen 2004: 276). Antropologi 

Clifford Geertz (1926–2006) on yksi 1960-luvulla suosiota saaneiden suuntauksien 

edustajista.  

Geertz määrittelee kulttuurin ihmisten itsensä kutomien merkitysverkkojen 

kokonaisuudeksi, jossa toimiminen on merkityksellistä. Kulttuuri on julkista, koska 

se koostuu julkisista ja jaetuista merkityksistä. Geertzin mukaan tietty toiminta saa 

merkityksensä juuri kyseisestä kontekstista ja kulttuurista käsin. Kulttuurin 

tutkiminen on täten jaettujen merkitysten tutkimista. Esimerkiksi silmän 

räpäyttämistä voidaan käyttää useaan eri tarkoitusperään. Jokaisella kerralla itse 

toiminta on sama, mutta toiminnan merkitys voi vaihdella suuresti. Geertzin mukaan 

toiminnan kuvauksen lisäksi antropologin tulisikin pyrkiä ymmärtämään ja 

tulkitsemaan, mitä tietty toiminta merkitsee juuri kyseisessä yhteydessä. (Geertz 

1973: 5–6, 10–12.)  

Kulttuurin tutkiminen on Geertzille ennen kaikkea tulkintaa toisten ihmisten 

tulkinnoista. Kulttuurin tekstuaalisella määritelmällä viitataan Geertzin kuvaukseen 

antropologista lukemassa tutkittavien selän takaa sitä, miten tutkittavat lukevat ja 
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ymmärtävät kulttuuriaan. Näin ollen tutkimusaineisto koostuu antropologin 

tulkinnoista siitä, miten kulttuurin edustajat tulkitsevat toimintaansa kulttuurissa. 

Kulttuurinen analyysi on merkitysten arvausta, arvausten arviointia ja turvautumista 

selittäviin johtopäätelmiin paremmista arvauksista. (Geertz 1973: 9, 15, 20, 452.) 

Kulttuuriset merkitykset ovat kulttuurin jäsenille opittuja itsestäänselvyyksiä ja siten 

näkymättömissä olevia asioita. Antropologin tehtävänä on huomata, ymmärtää ja 

selittää näitä kulttuurisia merkityksiä – tehdä näkymättömästä näkyvää.  

Geertz näkee kulttuurin tietynlaisena merkeistä ja symboleista koostuvana 

kontekstina, joka voidaan älyllisen vaivannäön jälkeen ymmärrettävästi kuvata. 

Geertz lainaa filosofi Gilbert Ryleltä termiä tiheä kuvaus
3

 määrittelemään sitä 

kirjoitusprosessia, joka antropologin tulisi etnografiseen kuvaukseen sisällyttää. 

Geertzin mukaan antropologi kohtaa kulttuurintutkimuksessa suuren määrän 

monimutkaisia, päällekkäisiä, käsittämättömiä ja epäolennaisia käsitteellisiä 

rakennelmia, joihin hänen pitäisi ensin onnistua tarttumaan kiinni ja sitten vielä 

kuvata ne ymmärrettävästi ja merkityksellisesti. Merkitykset ovat kulttuurin sisällä 

sosiaalisesti vakiintuneita ja jaettuja ymmärtämisen tapoja. Sen sijaan että 

antropologi kirjoittaisi ohuen kuvauksen ihmisten toiminnasta, antropologin tulisi 

tulkita toiminnan  merkitys ja sisällyttää se tekstiin. (Geertz 1973: 5–6, 9–12.)  

Geertz kirjoitti uransa aikana useita esseitä, joissa hän puolusti tulkinnallista 

tutkimusotetta (Eriksen 2004: 39). Tämä tutkielma voidaan nähdä tulkitsevan ja 

ymmärtävän antropologian jatkona. Jokaisella Katugallerian taiteilijoilla itse 

toiminta oli sama – näyttelyn pitäminen Katugalleriassa – mutta se, miksi toiminta 

on merkityksellistä ja mitä merkityksiä toiminta saa, on mahdollista havaita 

tulkitsevan tutkimusotteen kautta.  

2.2 Diskurssianalyysi  

Diskurssianalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen suuntaus, joka tarkastelee puhutun 

tai kirjoitetun kielen ja muiden symbolisten muotojen käyttöä sosiaalisissa 

käytänteissä (Kellner 2013: 3). Nimestään huolimatta diskurssianalyysi ei ole pelkkä 

                                                           
3 Englanniksi thick description 
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tutkimusaineiston analysointimenetelmä vaan monipiirteinen tutkimussuuntaus, joka 

saa erilaisia painotuksia eri tutkimuksissa (Remes 2006: 291). Diskurssianalyysia 

käytetään eri tieteenaloilla kuten antropologiassa, kielitieteissä, kasvatustieteissä, 

viestinnäntutkimuksessa ja taidehistoriassa. Diskurssianalyysin käyttäminen 

tutkimuksessa sitoo tutkijan tiettyihin lähtökohtiin riippumatta tutkimukseen 

valituista menetelmistä, aineistosta ja tutkimuskysymyksistä (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 11). 

Diskurssianalyysi pohjautuu teoreettiselta taustaltaan sosiaaliseen konstruktionismiin 

ja ajatukseen todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Maailmaa ja todellisuutta 

on mahdotonta kuvata yksiselitteisen totuudenmukaisesti, sillä ihminen voi kokea, 

perustella ja tehdä ymmärrettäväksi saman ilmiön monin eri tavoin. (Suoninen 

1999a: 18.) Yksilön perustelut ja ymmärrettäväksi tekemisen tavat perustuvat 

kuitenkin yhteisesti jaettuun kieleen. Tämän perusteella kieli on sosiaalista toimintaa, 

jonka avulla todellisuutta rakennetaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12).  

Kieli on diskurssianalyysissa sanomista, tekemistä ja olemista (Gee 2011: 2–3). 

Kielen avulla ihminen viestii muille, kuvaa maailmaa ja luo sosiaalisia suhteita ja 

identiteettejä. Kieli pitää yhteisöä koossa ja kielenkäyttö mahdollistaa yksilöiden 

toimimisen yhteiskunnassa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13–15.)  Kielenkäytöllä 

on myös seurauksia. Sanat, lauseet ja keskustelut ovat tekoja, joissa olennaiset 

sisällöt rakentuvat mm. sanavalintojen, painotusten ja tauotusten kautta (Juhila & 

Suoninen 1999: 238–239).  

Kielenkäyttöä tutkittaessa lähtöoletuksena on, että sanoilla ja ilmauksilla ei ole vain 

yhtä ainoaa merkitystä. Yksittäisen sanan tai lauseen merkitys vaihtelee eri 

yhteyksissä. Merkitysten tulkitseminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 

tietyssä ajassa ja paikassa. Konteksti ja puhujan rooli määrittelevät sen, mikä 

merkitys sanoille tulkitaan mahdollisten merkitysten joukosta. (Metsämuuronen 

2006: 106–107; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–12, 28–34; Suoninen 1999b: 

101.) Kontekstilla viitataan sekä paikalliseen tilannekontekstiin että laajempaan 
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sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiin. Diskurssianalyysissa liikutaankin tekstin ja 

puheen mikrotason ja kontekstin makrotason välillä. (Kellner 2013: 13–14.)  

Kieliopin ja sanavalintojen lisäksi puheen järjestäytymistä ohjaavat myös 

kulttuurissa tai yhteiskunnassa taustalla vaikuttavat diskursiiviset ja sosiaaliset 

normit, arvot ja säännöt (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13–16). Kulttuuri tai 

yhteiskunta, jonka jäsen ihminen on, vaikuttaa yksilön kielenkäyttöön. 

Samanaikaisesti ihmiset rakentavat kulttuuria puheen ja muiden merkitsevien 

toimintojen kautta (Farnell & Graham 1998: 411–413). Diskurssianalyysilla on näin 

ollen kaksisuuntainen yhteys kulttuurintutkimukseen. Toisaalta esimerkiksi 

etnografisen tutkimuksen tuoma laajempi tietämys tutkimusaiheen kulttuurisesta 

kontekstista auttaa diskurssianalyysin toteuttamisessa (esim. Philips 2013), mutta 

toisaalta diskurssianalyysi on keino päästä lähemmäksi tutkittavaa kulttuuria (esim. 

Quinn 2005). 

Tutkimuksissa diskurssi määritellään eri tavoin. Erilaisille määritelmille yhteistä on 

kuitenkin merkitysten välittäminen ja kulttuurista kommunikoiminen. (Remes 2006: 

289–290.) Diskurssianalyysissa sekaannusta voi aiheuttaa diskurssi-sanan käyttö 

tarkoittamaan sekä kielenkäyttöä että sosiaalisesti jaettuja merkityksellistämisen 

tapoja. Esimerkiksi kielitieteilijät Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen viittaavat 

monikollisella diskurssit-termillä jaettuihin merkityksellistämisen tapoihin, jotka 

tietyn yhteisön jäsenet tunnistavat ja yksiköllisellä diskurssi-termillä yleisesti 

kielenkäyttöön sosiaalisena toimintana. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26–27, 50–

51; ks. myös Fairclough 2003: 3–4.) Kulttuuriantropologi Naomi Quinn puolestaan 

käyttää diskurssi-termiä synonyyminä puheelle ja sosiaalinen diskurssi-termiä 

tarkoittamaan sosiaalisesti jaettuja ymmärtämisen tapoja (Quinn 2005: 4–5).  

Geertziläisen kulttuurintutkimuksen tavoin diskurssianalyysi on tulkintaa toisten 

ihmisten tulkinnoista (Gee 2011: 122; Geertz 1973: 9). Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan tieto – myös tutkijan tuottama – nähdään aina 

sosiaalisesti tuotettuna. Yksi diskurssianalyysin kohdistuva kritiikki liittyykin 

tutkimuksen vakuuttavuuteen. Miten tutkija päätyy tutkimustuloksiinsa? Ovatko 

tutkimustulokset luotettavia ja miten tutkija perustelee tulkintansa? Sosiaalitieteilijä 
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Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen mukaan tulkintojen vakuuttavuutta lisää 

tilannekontekstin huomioiminen toimijoiden puheessa, analysoinnin huolellinen 

selostaminen ja näkyväksi tekeminen tutkimuksen lukijoille,  poikkeustapausten 

analysointi ja tulkintojen suhteuttaminen aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen 

(Juhila & Suoninen 1999: 234–246). On tärkeää, että tutkija perustelee 

tutkimusprosessin aikana tekemiänsä valintoja (Keller 2013: 86–87). 

2.3 Diskurssianalyysin käsitteistöä 

Puhetta voidaan tarkastella erilaisten puhetyyppien kuten selontekojen, sosiaalisten 

diskurssien, narratiivien ja elämänkertojen kautta. Tarkastelutyypin valinta juontaa 

arvioista siitä, millä tyypillä Geertzin peräänkuuluttamaa tiheää kulttuurista tietoa on 

mahdollista tavoittaa. Quinnin mukaan jokaisen tutkijan tulee itse luoda oma 

henkilökohtainen ja mielekäs lähestymistapa tutkimuksen tekoon. (Quinn 2005: 6, 

28, 31–32.)  

Diskurssianalyysin lähtökohtiin ja Geertzin kulttuurin määritelmään nojautuen tässä 

tutkielmassa haastateltavien ymmärretään käsitteellistävän Katugalleriaa sosiaalisesti 

jaetun kielen avulla. Vaikka jokaisen haastateltavan kokemus Katugalleriasta on 

ainutlaatuinen ja henkilökohtainen, tutkimuksessa oletetaan, että jaetun kulttuurin ja 

kielen vuoksi yksittäisten henkilöiden puheesta on löydettävissä diskursseja eli 

jaettuja puhetapoja. Keskeisinä diskurssianalyysista lainattuina teoreettisina 

käsitteinä toimivat selonteko, representaatio ja puhetapa. 

2.3.1  Selonteko 

Diskurssianalyysissa voidaan tarkastella selontekoja eli niitä kuvauksia, joilla 

ihmiset tekevät itseään ja maailmaa ymmärrettäväksi toisille. Selonteoissa ihminen 

merkityksellistää maailmaa ja perustelee omaa toimintaansa siinä. Selonteot ovat 

kiinteässä yhteydessä sosiaaliseen maailmaan, sillä selonteot pohjautuvat jaettuihin 

ymmärtämisen tapoihin –puhetapoihin – ja samalla ne muokkaavat käsitystä siitä, 

millaiseksi maailma jatkossa ymmärretään. Yksittäistä aihetta koskevassa 

selonteossa voi esiintyä useita puhetapoja. Selonteko synnyttää 

vuorovaikutustilanteessa jatkoselontekoja. Tapa, jolla selonteko otetaan vastaan, 
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määrittää sen, miten kuvausta jatketaan. (Jokinen & Juhila 1999: 67; Suoninen 

1999a: 20, 23, 27–28.) 

Tämän tutkielman pääasiallisena tutkimusaineistona toimii haastatteluaineisto. 

Koska Katugalleriasta ei ole aikaisemmin tehty haastattelututkimusta, jo 

haastattelurunkoon on sisällytetty kysymyksiä, joiden voidaan ajatella olevan 

selonteko-pyyntöjä. Haastattelutilanteessa taiteilijoita on pyydetty mm. kertomaan 

näyttelystään Katugalleriassa, kuvailemaan näyttelypitoprosessin kulkua sekä 

arvioimaan näyttelylle asetettujen odotuksien ja tavoitteiden toteutumista. 

Kysymykset ovat siis lähtökohtaiselta muotoilultaan olleet sellaiset, joissa pyydetään 

haastateltavaa tekemään selkoa jostakin. Näin tutkimusaineiston ensimmäinen 

analysointiyksikkö on selontekojen tarkastelu.  

2.3.2  Representaatio 

Representaatiolla tarkoitetaan merkityksellistämisen tapaa ja asioiden 

uudelleenkuvausta. Puhetapojen jäsentämässä maailmassa, representaatio on se 

leikkauspiste, jossa jaetut puhetavat ja kielenkäyttötilanne kohtaavat. Puhetapoihin 

pohjautuvan tiedon perusteella henkilö kuvaa eli representoi maailmaa sisällyttäen 

kuvaukseensa jotkut asiat ja jättäen toiset asiat pois. Representaatio perustuu 

aikaisempaan tietoon ja aikaisemmin esitettyihin representaatioihin, mutta jokainen 

representaatio on uusi, ainutlaatuinen ja tietyin merkityksin ladattu ilmaisu. 

Representaatio voi toisintaa tai muuttaa aikaisempia representaatioita. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 52–57, 62.)  

Representaatio on siis tietyin merkityksin ladattu kuvaus todellisuudesta, ei niinkään 

suora esitys siitä. Representaatioissa olennaista on se, mitä sanoja on valittu ja mitä 

jätetty valitsematta. Näiden valintojen seurauksena ilmiöistä tai toimijoista rakentuu 

tietynlainen kuva tai merkitys. Representaatioita tutkitaan mikrotasolla tyypillisesti 

tarkastelemalla miten asioita nimetään ja millaisia nimityksiä valitaan juuri tiettyyn 

ilmiöön viitatessa. Nimeämisen lisäksi representaatioissa voidaan tarkastella myös 

laajemmin kuvaamista eli sitä, miten asioita ja ilmiöitä kuvataan. (Hall 1997: 16, 25; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009: 71–72.)  
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Representaatio sijoittuu teoreettisena käsitteenä hyvin lähelle selontekoa, mutta 

käsitteet tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Haastatteluaineisto sisältää haastateltavien 

selontekoja, joista tarkastellaan, minkälaisia representaatioita niissä ilmenee. 

Representaation keinoin haastateltavalla on mahdollista tehdä hyvin erilaisia 

selontekoja samasta aiheesta. Representaatioissa Katugalleria voi näyttäytyä 

esimerkiksi kätevänä tapana pitää näyttely tai pettymyksiä tuottavana sovelluksena. 

Tarkastelemalla representaatioita voidaan tutkia, mitä puolia Katugalleriasta 

korostetaan ja mitkä puolet jätetään huomioimatta. Nämä valinnat vihjaavat taustalla 

vaikuttavista puhetavoista.  

2.3.3  Puhetapa 

Diskursseilla tarkoitetaan jaettuja ymmärtämisen tapoja (Quinn 2005: 4–5). Termin 

synonyyminä on käytetty mm. puhetapaa, merkityssysteemiä ja tulkintarepertuaaria 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 22; Remes 2006: 289–290). Tässä tutkielmassa 

kirjoitetaan puhetavoista tai diskursseista, jotka taiteilijat omaavat jaetun kielen ja 

kulttuurin avulla. Jaettujen puhetapojen
4

 ymmärretään koostuvan jaetuista 

merkityksellistämisen tavoista, jotka heijastuvat puheessa ja kirjoituksessa. Tämän 

johdosta puhetapoja on mahdollista analysoida kysely- ja haastatteluaineistoista.  

Puhetapoja tarkastellessa tutkimuksen kohteena ovat kaikki mahdolliset puhetavat, 

jotka vaikuttavat haastateltavien puheissa (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26–27, 

50–51). Puhetavat ovat päällekkäisiä ja samasta asiasta voidaan puhua monen eri 

puhetavan kautta. Niitä myös arvotetaan eri tavoin tilanteesta, paikasta ja ajasta 

riippuen. Puhetavat ovat dynaamisessa suhteessa toisiinsa ja ne järjestäytyvät 

jatkuvasti kontekstista riippuen. Esimerkiksi yksilön puheessa voi esiintyä useita eri 

puhetapoja, joista osa on toisia hallitsevampia. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 57–

58.)   

Puhetapoja tutkittaessa on huomioitavaa, että puhetavat ovat aina tutkijan luomia 

abstraktiota. Puhetavoilla ei ole selkeästi erotettavissa olevia rajoja, koska puhetavat 

                                                           
4 Arkikielessä puhetapaa käytetään kuvaamaan sitä, miten yksittäinen henkilö puhuu (esim. ”äänekäs puhetapa”). Tutkielman 

teoreettinen käsite, puhetapa, viittaa kulttuurin sisällä jaettuun tapaan merkityksellistää jotakin asiaa ja tarkoittaa täten eri asia 

kuin arkikielen puhetapa.  
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muuttuvat jatkuvasti (Gee 2011: 37–39). Tutkija ei siis voi paljastaa puhetapojen 

syvintä olemusta vaan osallistuu tutkielmallaan puhetapojen määrittelyyn. 

Diskurssianalyysissa onkin tärkeää tutkijan kriittisyys ja refleksiivisyys omasta 

vaikutuksestaan tutkimustuloksiin (Bucholtz 2001: 181).  

Tässä tutkimuksessa analysoidaan jaettuja puhetapoja selontekojen ja 

representaatioiden kautta. Tutkimusaineistossa ymmärretään ilmenevän useita 

päällekkäisiä puhetapoja, joista osa on toisia hallitsevampia. Aineiston analyysia 

syvennetään ja perustellaan myös muuhun tutkimuskirjallisuuteen nojautuen. Koska 

Katugalleria aiheena on paikallinen ja hyvin rajattu, sitä ei ole käsitelty juuri 

lainkaan lehdistössä tai tutkimuksissa. Jaetut puhetavat voivat kuitenkin koskettaa 

laajempia ilmiöitä kuin yksittäistä Katugalleria-sovellusta ja näin ollen aineistosta 

analysoituja puhetapoja pyritään todentamaan myös muulla kirjallisuudella.  

2.4 Kulttuuristen merkitysten tutkiminen diskurssianalyysin keinoin  

Kulttuuriantropologi Naomi Quinn (2005) kuvaa puheen tutkimista keinona tutkia 

jaettuja kulttuurisia merkityksiä. Quinn määrittelee tässä tapauksessa kulttuurin 

tietyn ryhmän jaetuiksi ymmärtämisen tavoiksi, jotka pohjautuvat yhteisesti 

jaettuihin kokemuksiin. Kulttuuri on se rakennelma, jonka kautta ihmiset tulkitsevat 

ja ymmärtävät asioita. Quinn perustelee puheen valintaa tutkimusaineistoksi sillä, 

että puheessa ihminen sekä esittää että tuottaa kulttuuria. Lisäksi kulttuuriset 

merkitykset vaikuttavat ihmisten puheeseen. Puheen kulttuurisessa analyysissa on 

Quinnin mukaan mahdollista havaita kulttuurisia merkityksiä. (Quinn 2005: 2–5.)  

Diskurssikeskeiset tutkimukset antropologiassa pohjautuvat siis oletukseen siitä, että 

kulttuuri on paikannettavissa julkisesti saatavilla oleviin merkkeihin, jotka ilmenevät 

esimerkiksi puhetilanteissa. Puhetilanteessa sekä välitetään kulttuuria että jatkuvasti 

tuotetaan ja muokataan sitä vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Kun 

ihmisten toiminta kulttuurissa on merkityksellistä, on kulttuurinen merkitys 

monimutkaisempi asia kuin yksittäisen sanan merkitys sanakirjasta katsottuna. 

Kulttuuriset merkitykset ovat jaettuja ja julkisia kulttuurin jäsenille. (Farnell & 

Graham 1998: 411–413; Geertz 1973: 5, 12.) 
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Sekä antropologian tulkitsevaan tutkimustraditioon pohjautuvassa 

kulttuurintutkimisessa että kielenkäyttöön sosiaalisena toimintana pohjautuvassa 

diskurssianalyysissa on mahdollista tutkia kulttuurisia merkityksiä. Kun 

diskurssianalyysissa tutkitaan jaettuja merkityksellistämisen tapoja eli puhetapoja 

selontekojen ja representaatioiden kautta, voidaan sama asia selittää kulttuuristen 

merkitysten tutkimisena symbolisen toiminnan – kielenkäytön – kautta. Asiat saavat 

merkityksensä suhteessa toisiin asioihin ja siten merkitysten tulkinnassa on kyse 

merkitysten verkostojen tutkimisesta. Merkitykset voivat olla sekä tiedostamattomia 

että tiedostettuja ja ne välittyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Jokinen & 

Juhila 1999: 54; Moilanen & Räihä 2010: 46–50.)  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Katugallerian kulttuurisia merkityksiä sitä 

hyödyntäneille taiteilijoille. Merkitysten tulkinta tapahtuu selontekojen, 

representaatioiden ja jaettujen puhetapojen analyysin kautta. Aineiston analyysissa 

huomioidaan jokainen haastattelu erillisinä puhetilanteina, johon vaikuttavat 

vuorovaikutus ja erilaiset kontekstit. Puhetilanteen taustalla nähdään kuitenkin 

vaikuttavan myös jaettuja ymmärtämisen tapoja, puhetapoja, jotka heijastuvat 

taiteilijoiden puheeseen Katugalleriasta. Täten tutkimusaineistosta on mahdollista 

analysoida taiteilijoiden jaettuja puhetapoja Katugalleriasta. Nämä puhetavat 

välittävät tietoa Katugallerian kulttuurisista merkityksistä.  

Kulttuuristen merkitysten tarkastelussa huomio kiinnittyy myös tulevaan. 

Katugallerian kulttuurisiin merkityksiin ymmärretään vaikuttavan myös taiteilijoiden 

näkemykset Katugallerian tulevaisuudesta sekä mahdollisista kehitysideoista. 

Soveltavassa antropologiassa puolestaan sovelletaan kulttuuriantropologian ideoita ja 

tutkimusta erityiskysymysten ja kehityskysymysten ratkaisemisessa (Barnard 2000: 

4; Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2014: 22–23; Trotter & Schensul 1998: 691–

692). Vaikka tutkimuksen tavoitteena ei ole ratkaista mitään etukäteen määriteltyä 

käytännön ongelmaa, tutkimuksessa pohditaan Katugallerian kehittämistä 

tutkimusaineistoon nojautuen. Siten tutkimus voidaan paikantaa osittain myös 

soveltavan antropologian alueelle. 
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Kun antropologi nostaa tutkimuksessa esiin kulttuurisia merkityksiä, hän tekee 

kulttuurin jäsenien opituista itsestäänselvyyksistä näkyviä. Toisaalta kulttuuri on 

dynaamista ja se muuttuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Näin ollen myös tämän 

tutkimuksen puitteissa kerätty tutkimusaineisto ja tutkielma itsessään osallistuvat 

keskusteluun siitä, miten Katugallerian kulttuurisia merkityksiä jatkossa 

ymmärretään. 
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3 Tutkimuksen kulku 

3.1 Tutkimusaineisto 

Tässä tutkielmassa empiiristä tutkimusaineistoa on kerätty teemahaastattelujen ja 

sähköisen kyselylomakkeen menetelmin (ks. esim. Olsen 2012: 114, 119–120; 

Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11). Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka 

pääasiallisena tutkimusaineistona toimii haastatteluaineisto, jota kyselyaineisto ja 

tutkimuskirjallisuus tukevat (ks. Denzin & Lincoln 2005: 10–12). Tutkimusaineisto 

koostuu 17 taiteilijan kyselyvastauksesta sekä 8 taiteilijan ja Katugallerian 

ylläpitäjän haastatteluista (ks. Taulukko 1).   

 

 Aineiston 
keräämisen 
ajankohta 

Mahdollinen 
tutkimusaineisto 

Toteutunut 
tutkimusaineisto 

Koodaus 
tutkielmassa 

Katugallerian 
ylläpitäjän 
haastattelu 

toukokuu 
2014 

1 haastattelu 1 haastattelu 
”Katugallerian 

ylläpitäjä” 

Kyselyaineisto 
heinäkuu–

elokuu 2014 
49 

kyselyvastausta  
17 

kyselyvastausta 
”KL1–17” 

Haastatteluaineisto 
elokuu–

syyskuu 
2014 

13 haastattelua 8 haastattelua ”Peitenimet” 

Taulukko 1. Tutkielman empiirinen tutkimusaineisto 

 

Aloittaessani tutkielman tekoa Katugalleriasta oli hyvin vähän tietoa saatavilla, joten 

haastattelin Katugallerian ylläpitäjää tutkielman taustoittamiseksi. Pyysin ylläpitäjää 

kertomaan Katugalleriasta ja vastaamaan minua askarruttaneisiin kysymyksiin (ks. 

Liite 1). Haastattelu kesti noin tunnin. Vaikka Katugallerian ylläpitäjä on myös itse 

pitänyt näyttelyn Katugalleriassa, käsittelen hänen haastatteluaan pelkästään 

tutkielman taustoittamiseksi. Katugallerian ylläpitäjänä ja kehittäjänä toimiminen luo 

mielestäni erilaiset lähtökohdat tarkastella Katugalleriaa verrattuna UBI-

tutkimusohjelman ulkopuolisiin henkilöihin. 
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Koska tein pro gradu -tutkielmani UBI-tutkimusohjelmalle, keskustelin aktiivisesti 

heidän kanssa tutkimusaineiston keruusta. Tutkimusryhmän puolelta tutkielmalleni ei 

asetettu muuta tavoitetta kuin tuottaa tietoa Katugalleriasta siellä näyttelyn 

pitäneiden taiteilijoiden näkökulmasta. Halusin itse tehdä laadullisen tutkimuksen, 

jossa haastattelisin Katugallerian taiteilijoita. Tutkimusryhmän puolella oltiin 

kuitenkin kiinnostuneita myös kyselylomakeaineistosta. Päätin lopulta toteuttaa 

aineistonkeruun sekä sähköisen kyselytutkimuksen että kasvokkain tapahtuvien 

haastattelujen avulla.  

Koska Katugalleriasta ei oltu tehty aikaisemmin tutkimusta, koin sähköisen kyselyn 

toimivan ikään kuin ensitutustumisena Katugallerian taiteilijoihin. Kyselylomakkeen 

tarkoituksena pro gradu -tutkielmani kannalta oli selvittää taustatietoja Katugallerian 

taiteilijoista, heidän näkemyksiään Katugalleriasta muutamien avoimien kysymysten 

kautta sekä tiedustella mahdollisuutta haastatella heitä aiheesta laajemmin. Tämän 

lisäksi kyselylomakkeessa oli tutkimusryhmän määrittelemiä kysymyksiä ja 

väittämiä. Testasin kyselylomaketta kahdella henkilöllä suunnitteluvaiheessa. 

Heinäkuussa 2014 lähetin sähköpostin Katugalleriaa koskevasta tutkimuksestani 

kaikille 49 henkilöille, jotka olivat pitäneet yhden tai useamman näyttelyn 

Katugalleriassa tai toimineet siellä pidetyn näyttelyn yhteyshenkilönä ennen kyseistä 

ajankohtaa. Sähköpostissa kerroin tutkielmastani sekä kytköksestäni UBI-

tutkimusohjelmaan ja pyysin heitä vastaamaan lyhyeen sähköiseen kyselyyn 

Katugalleriasta
5

. Kyselyn lopussa tiedustelin mahdollisuutta haastatella kyselyn 

vastaajaa. Linkki sähköiseen kyselyyn oli avoinna kaksi kuukautta ja tänä aikana 

lähetin tutkimuksesta kaksi muistutusviestiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 henkilöä 

eli noin 35 % mahdollisista vastaajista.  

Suurin osa kyselylomakkeen vastaajista (13/17) lupautui myös mahdolliseksi 

haastateltavaksi aiheesta. Haastattelin näistä kahdeksaa henkilöä. Haastateltavien 

valintaan vaikutti omalta osaltani ajatukseni haastatella kasvotusten mahdollisimman 

erilaisia taiteilijoita iän, ammatin, taiteen lajin ja näyttelyajan suhteen sekä 

                                                           
5 Sähköposti ja kyselylomake olivat suomeksi ja englanniksi, jotta kaikki näyttelynpitäjät ymmärtäisivät sen. Kaikki kyselyyn 

vastanneet henkilöt olivat kantasuomalaisia.  
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haastateltavien osalta heidän aikataulujensa yhteensovittaminen omien aikataulujeni 

suhteen.  

Tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien taustat ovat hyvin erilaisia. Joillekin 

haastateltavista näyttely Katugalleriassa oli ensinäyttely kun taas osa oli pitänyt 

kymmeniä näyttelyjä elämänsä aikana. Haastatteluhetkellä henkilöt opiskelivat 

taidealaa tai muuta alaa, toimivat yrittäjinä, olivat työttömänä tai olivat eläkkeellä. 

Haastateltavista suurin osa asui Oulussa, mutta muutama haastateltavista asui myös 

muualla Suomessa ja ulkomailla. Haastateltavien näyttelyt Katugalleriassa sijoittuvat 

vuosien 2010–2014 välille. Haastateltavien henkilöllisyyden suojaamiseksi tuon 

esiin tutkielman lähteissä vain suuntaa-antavasti haastateltavien iät ja 

haastattelupaikat sekä käytän heille keksimiäni peitenimiä. 

Haastattelut Katugalleriasta sujuivat melko hyvin. Osalle henkilöistä kosketuspinta 

Katugallerian kanssa oli jäänyt melko ohueksi ja heillä ei ollut paljoa sanottavaa 

aiheeseen, kun taas osa oli selvästikin pohtinut Katugalleriaa ja sen arvoa 

aikaisemmin. Haastatteluissa noudatin haastattelurunkoa (ks. Liite 2), mutta vaihdoin 

kysymysten muotoilua ja järjestystä tilanteen mukaan. Haastattelut olivat 

pituudeltaan puolen tunnin ja puolentoista tunnin väliltä. 

3.2 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen teko on prosessi, jossa eri vaiheet limittyvät ja kietoutuvat 

auttamattomasti yhteen. Tutkimusprosessia omalta kohdaltani voi kuvata 

epämääräisenä kokonaisuutena, jonka ulkomuoto tarkentuu vähitellen tutkimuksen 

edetessä. Tutkimusprosessissa tutkija joutuu jatkuvasti tekemään valintoja 

tutkimuksen kulusta. Samalla se on prosessi, jossa tutkija oppii lisää erityisesti 

tutkimuksen teosta.  

Tutkimuksen alussa jouduin tekemään useita valintoja siitä, ketä tutkin ja miten. 

Olisi ollut mielenkiintoista tutkia Katugalleriaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

sitä hyödyntäneiden taitelijoiden, sitä hyödyntämättä jättäneiden taiteilijoiden sekä 

yleisön näkökulmista. Lisäksi pohdin vaihtoehtoa haastatella Katugallerian 

taiteilijoita ennen näyttelyä, näyttelyn aikana ja näyttelyn jälkeen. Estääkseni 
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tutkielman liiallista pirstaloitumista päätin keskittyä yhteen ryhmään ja tämä ryhmä 

oli Katugalleriaa hyödyntäneet taiteilijat. Hylkäsin myös seurantatutkimuksen 

aikataulullisista syistä. 

Alkuperäisestä ajatuksestani poiketen keräsin tutkielmassani myös sähköisen 

kyselylomakeaineiston UBI-tutkimusryhmäläisten ehdotuksesta. Kyselyn kautta 

havaitsinkin uusia piirteitä Katugalleriasta, jotka pystyin ottamaan huomioon 

haastatteluja suunnitellessani. Yksi tällainen piirre oli esimerkiksi se, että sähköisen 

esitysmuotonsa vuoksi osa Katugallerian taiteilijoista ei ollut ikinä nähnyt saati 

käyttänyt Katugalleriaa UBI-näytöillä. Hyödynsin henkilökohtaisia kyselyvastauksia 

valmistautuessani yksittäisiin haastatteluihin, viittasin kyselyvastauksiin 

haastattelutilanteissa ja palasin takaisin kyselyaineistoon myös aineistonanalyysi-

vaiheessa. Liitin kyselyn avoimien kysymysten vastaukset osaksi tutkimusaineiston 

analyysia (ks. Liite 3).  

Pääasialliseksi tutkimusaineistoksi halusin ottaa kasvokkain tapahtuvat haastattelut. 

Naomi Quinn (2005: 7) kuvaakin haastattelua hyvänä tutkimusmetodina 

kulttuuristen merkitysten tutkimiseen. Alkuperäinen suunnitelmani haastatella 

taiteilijoita kasvotusten sai minut ottamaan ensin yhteyttä Oulun seudulla asuviin 

taiteilijoihin ja vasta myöhemmin laajentamaan yhteydenottoja koko Suomen 

alueelle. Tämän vuoksi lähestyin eri aikaan kyselyyn vastanneita henkilöitä ja 

esimerkiksi eräs Oulussa vieraillut henkilö sai viestini päivän sen jälkeen, kun hän 

oli palannut takaisin kotipaikkakunnalleen. Minulta jäi siis potentiaalisia 

haastatteluja väliin toimintasuunnitelmani vuoksi.  

Kahden haastateltavan kanssa olimme jo sopineet haastattelunteosta, mutta useasta 

yrityksestä huolimatta emme saaneet sovittua menojamme samalle paikkakunnalle 

yhtä aikaa. Näiden kahden henkilön kohdalla päätin toteuttaa haastattelut Skype-

videopuhelun avulla heidän ehdotuksestaan. Jos olisin alun perin päättänyt käyttää 

myös videopuhelun välityksellä toteutettavia haastatteluja tutkielmassani, olisin 

voinut ottaa yhteyttä kaikkiin mahdollisiin haastateltaviin yhtä aikaa ja laajentaa 

haastattelujen sopimisen koko Suomen ja ulkomaiden alueelle.  
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Koin suurimmaksi eroksi Skype-haastattelun ja kasvokkain tapahtuvan haastattelun 

välillä lyhemmän vuorovaikutuksen ennen haastattelun alkua ja sen jälkeen. 

Kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa jaettu miljöö luo tapahtumakontekstin, johon 

haastattelu sijoittuu. Samalla haastattelija ja haastateltava voivat pohjustaa tulevaa 

haastattelua esimerkiksi kahvilatilauksen ohessa. Videopuhelussa 

tapahtumakonteksti luodaan pääosin puheen välityksellä ja haastattelun 

pohjustaminen saattaa olla lyhyempää. Myös yllätyksiin tulee varautua. Toisen 

Skype-haastattelun alussa ilmeni, että haastateltavan internetyhteys ei riitä 

videokuvan lähettämiseen. Tässä tapauksessa haastattelu perustui täysin 

puheenvälityksellä tapahtuvaan kommunikointiin ilman videokuvan sisällyttämiä 

eleitä tai ilmeitä. Näistä eroavaisuuksista huolimatta itse haastattelu tapahtui hyvin 

samankaltaisesti molemmilla keinoilla. Jos haastattelunauhoitusten aloituksia ja 

lopetuksia ei oteta huomioon, nauhoituksista ei voi päätellä, kummalla tavalla 

haastattelu on toteutettu.  

Analysoin tutkimusaineiston diskurssianalyysin menetelmin. Pohdin pitkään 

diskurssianalyysin rinnalla kehysanalyysin tai kerronnallisen tutkimuksen 

hyödyntämistä tutkielmassani. Päädyin kuitenkin diskurssianalyysiin kahdesta 

syystä. Ensinnäkin teoreettinen tausta – sosiaalisen todellisuuden rakentuminen 

kielen kautta – kiinnosti minua ja toiseksi diskurssianalyysissa keskeisenä oleva 

mikro- ja makrotasojen yhdistäminen vaikutti mielekkäältä menetelmältä tuottaa 

uutta tietoa Katugalleriasta.  

Diskurssianalyysissa aineiston litteroinnin tarkkuus määrittyy tutkimuskysymysten 

kautta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 162). Tässä tutkielmassa litteroin nauhoitetut 

haastattelut sanatarkasti kiinnittäen huomiota myös haastattelutilanteen eleisiin kuten 

käsillä osoittamiseen ja naurahduksiin. Luin litteroidun haastatteluaineiston ja 

kyselyaineiston läpi useita kertoja, jotta aineisto tuli minulle tutuksi. 

Analyysivaiheessa tarkastelin ensin aineiston selontekoja kuten ”miten 

näyttelynpitoprosessi meni” ja ”minkälaisia ajatuksia Katugalleria herättää”. Tämän 

jälkeen tarkastelin selonteoissa ilmeneviä representaatioita kuten ”kätevä juttu” 

ja ”ristiriitainen sovellus”. Näiden lisäksi luin tekstejä läpi kiinnittäen huomiota 
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niihin asioihin, jotka toistuivat yhdessä aineistossa useamman kerran. Poimin myös 

erilliselle tiedostolle sitaatteja, jotka kuvastivat kyseistä haastattelua. Vertailin 

haastatteluja keskenään ja analysoin mitkä asiat toistuivat haastattelusta toiseen. 

Näiden eri vaiheiden kautta hahmottui kaksi keskeistä tapaa merkityksellistää 

Katugalleriaa – korostaen hyvää tai tuoden esiin ristiriitoja. Syvensin havaintojani 

yksityiskohdilla ja näiden kautta tulkitsin aineistosta taiteilijoiden neljä keskeistä 

puhetapaa Katugalleriasta.  

Koska puhetavat ovat abstrakteja ja koko ajan uudelleen muovautuvia, tiedostan, että 

tekemäni rajanvedot eri puhetapojen välillä ovat hyvin keinotekoisia (esim. Gee 

2011: 37–39). Lisäksi osallistun myös itse puhetapojen uudelleenmäärittelyyn 

tutkielmallani (esim. Juhila 1999: 212). Kriittisistä näkökohdista huolimatta koen 

jaottelun olevan perusteltua tutkimusaineistoon ja -kirjallisuuteen nojautuen. 

Tutkimus ei voi antaa uutta tietoa, jos puhetapoja ei kirjoita auki lukijan 

tarkasteltavaksi. 

Antropologinen tutkimus on harvoin yksioikoista tai yksiselitteistä tutkimusetiikan 

kannalta. Tämän vuoksi etiikkaa on pohdittava koko tutkimusprosessin läpi. (AAA 

Ethics Blog 2012.) Pyrin toteuttamaan pro gradu -tutkielmani antropologian eettisten 

ohjeiden mukaisesti. Pidin kenttäpäiväkirjaa, jossa pohdin jokaiseen 

tutkimusvaiheeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tiedotin tutkimuksestani ja sen 

kytköksistä UBI-tutkimusohjelmaan taiteilijoille. Taiteilijat osallistuivat 

tutkimukseen vapaaehtoisesti ja he olivat tietoisia  mm. oikeudestaan 

henkilöllisyyden suojaan, oikeudestaan päättää, mitä asioita kertovat minulle ja 

oikeudestaan saada luettavaksi valmis pro gradu-tutkielma. Vaikka tutkielma on 

tilaustyö ja aineistonkeruu on suunniteltu yhdessä tutkimusryhmän kanssa, 

tutkielman toteutuksen, aineiston analysoinnin ja tutkimustulosten kirjoittamisen 

olen tehnyt itsenäisesti. Koen olevani tutkija, joka on ensisijassa vastuussa 

Katugallerian taiteilijoille ja pyrin tutkielmallani tekemään oikeutta heidän 

näkemyksilleen.  
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3.3 Tutkijan roolista haastattelussa 

Haastattelijan roolista haastattelutilanteessa on olemassa erilaisia näkemyksiä. 

Joidenkin käsitysten mukaan haastattelijan pitäisi välttää omien mielipiteiden 

esiintuomista ja haastateltavien puheeseen vaikuttamista. Toisten näkemysten 

mukaan haastattelutilanteessa tieto rakennetaan yhdessä ja jo eettisistä syistä ja 

haastattelun tehokkuuden vuoksi haastateltavan tulisi tuoda oma tietämyksensä 

mukaan tilanteeseen. (Davies 1999: 96–98, 101–102.)  Etnografisessa haastattelussa 

haastattelijan ja haastateltavan ymmärretään yhdessä rakentavan muistoja, 

merkityksiä ja kokemuksia dialogissa ja kumppanuussuhteessa (Madison 2012: 28).  

Koin diskurssianalyyttisen lähestymistavan ja haastattelijan roolin yhdistämisen 

tutkielmassani haasteelliseksi. Tiedostin olevani vastuussa onnistuneen 

vuorovaikutustilanteen luomisessa ja koin näkemysteni ja mielipiteideni 

esiintuomisen olevan keino saavuttaa hyvä haastattelusuhde (vrt. Wulf 2012: 164–

165). Toisaalta halusin tuoda ajatuksiani mahdollisimman vähän esille 

haastattelutilanteessa, koska tavoitteenani oli tutkia taiteilijoiden puhetapoja 

Katugalleriasta eikä omiani. Pyrin haastattelutilanteessa kysymään taiteilijoilta 

mahdollisimman avoimia kysymyksiä ja vältin henkilökohtaisten näkemysteni 

esiintuomista.  

Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut antaa itsestäni enemmän haastattelutilanteessa 

vaarantamatta tutkimuksen diskurssianalyyttista lähestymistapaa. Haastattelu on aina 

vuorovaikutustilanne ja esittämäni kysymykset ja kommentit ovat joka tapauksessa 

merkittävässä roolissa taiteilijoiden muistojen, merkitysten ja kokemusten 

koostamisessa (Skinner 2012: 9). Vastavuoroisuuden nimissä haastattelun alussa 

olisin esimerkiksi voinut kertoa enemmän omasta suhteestani kuvataiteisiin. En itse 

koe olevani kuvataiteilija, mutta kuvataide on aina kiinnostanut minua. 

Taidenäyttelyä en ole itse pitänyt, mutta olen toki vieraillut näyttelyissä ja tutustunut 

näyttelytoimintaan myös tutkimuskirjallisuuden kautta.  

Lisäksi olisin voinut selventää haastateltaville, että kulttuuriantropologian opiskelu 

viittaa ihmisten tutkimiseen kulttuurin jäseninä eikä taiteisiin liitetyn 

korkeakulttuurin tai kulttuurielämän tutkimiseen. Luulen, että osa haastateltavista 
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mielsi minut taiteen tutkijaksi, koska he puhuivat haastatteluissa taiteesta kulttuurina. 

Mikäli olisin näyttäytynyt ihmisten jakaman kulttuurin opiskelijana taiteen sijaan 

haastateltavat olisivat saattaneet kuvailla tarkemmin taustalla vaikuttavista 

käytänteistä esimerkiksi puhuessaan pisteistä taidekentällä tai näyttelytoiminnasta 

välttämättömänä pahana taiteilijan elämässä. Toisaalta koen kuitenkin olleeni 

haastateltavien kanssa samalla aaltopituudella ja haastateltavien mahdollinen 

näkemys minusta taiteen tutkijana ei mielestäni ainakaan synnyttänyt tarvetta 

syytöksiin tai puolusteluun. Pikemminkin vaikutti siltä, että haastateltavat kertoivat 

asioista siten, miten ne heidän mielestään olivat. 
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4 Taide ja näyttelytoiminta kulttuurisena 
merkitysjärjestelmänä 

Antropologiassa taide nähdään yhtenä kulttuurin osa-alueena, jota tulee tutkia sen 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan (mm. Geertz 1983; Hatcher 1999; 

Morphy & Perkins 2006). Vaikka tutkijana antropologi epäilemättä kantaa mukanaan 

aikaisempia tietojaan ja näkemyksiään siitä, mitä taide on, jokaisessa tutkimuksessa 

taide tulee sijoittaa osaksi tutkittavan kulttuurin kontekstia. Lukuisat antropologiset 

tutkimukset osoittavat, että taiteen merkitykset ja se, mikä ymmärretään esteettisesti 

miellyttäväksi, määrittyvät tutkittavasta kulttuurista käsin (ks. esim. Damme 1996: 

49–52, 278–280).  

Taide on hyvin epämääräinen käsite. Taiteelle on olemassa jopa enemmän 

määritelmiä kuin kulttuurille (Hatcher 1999: 278). Tämän lisäksi taiteen ja ei-taiteen 

välinen raja on hyvin epätarkka. Rajan sijainti liikkuu muodin, ideologian ja taiteen 

ytimen määrittelyn mukaan. Taiteen ytimeksi määritellään usein joko esteettisesti 

miellyttäväksi tehdyt teokset tai merkitysten välittäminen metaforien ja symbolien 

hallitsemisen kautta. Usein vain toinen taiteen ytimen määritelmistä sopii tiettyyn 

teokseen. (Layton 1991: 4–6.)  

Koska taide on kulttuurin osa-alue, taidetta voidaan kuvata yhtenä kulttuurin 

merkitysjärjestelmistä. Esimerkiksi Clifford Geertzin mukaan taide on yksi 

merkitysjärjestelmä laajemman kulttuurisen merkitysverkoston sisällä. Taide on 

paikallista ja muuhun kulttuuriin kytkeytyvää, sillä taitelija työskentelee kulttuurin 

jäsenten kyvyllä tunnistaa kulttuurisia merkityksiä taiteesta. Ymmärtääkseen tietyn 

kulttuurin taidetta, myös tutkijan tulee sijoittaa taide osaksi laajempaa paikallista ja 

sosiaalista elämää. (Geertz 1983: 96–97, 108–109.) 

Taide merkitysjärjestelmänä on dynaaminen. Järjestelmän sisälle on rakentunut 

erilaisia instituutioita, ilmiöitä ja käytänteitä, jotka muuttuvat ja muotoutuvat muun 

kulttuurin ohella. Tutkielman kannalta merkittäviä käytänteitä suomalaisessa 

taidejärjestelmässä ovat näyttelytoiminta ja taiteen julkisuus. Katugalleria omalta 

osaltaan sijoittuu osaksi taiteen merkitysjärjestelmää ja on myös mukana 

muutamassa sitä.   
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4.1 Näyttelytoiminnan synty 

Taidenäyttelyjen juuret Suomessa paikantuvat osaksi institutionaalisen kuvataiteen 

kehitystä. 1800-luvun alussa Suomessa ei ollut yhtäkään taidekoulua tai yleisölle 

avointa taidekokoelmaa ja sanomalehdissäkin taide huomioitiin harvoin. Taidetta oli 

mahdollista ostaa lähinnä kuolinpesien huutokaupoista. Taiteesta kuitenkin 

keskusteltiin sivistyneistön illanvietoissa matkakertomusten ja eurooppalaisista 

taidekokoelmista koottujen kuvasalkkujen innoittamana. Tämän seurauksena 

kuvataiteen tuntemus alettiin nähdä osana sivistystä. (Pettersson 2010: 168.) 

Ensimmäiset yritykset järjestäytyä kuvataiteen ympärille nähtiin 1830-luvulla. 

Järjestäytymisen taustalla oli ajatus kotimaisen taiteen tukemisesta yhteisvoimin. 

Suomen Taideyhdistys perustettiin vuonna 1846 ja yhdistyksen jäsenmaksuilla 

järjestettiinkin puitteet kuvataiteen alkeiden opiskeluun. Suomen Taideteollinen 

yhdistys perustettiin vuonna 1875. Nämä kaksi yhdistystä vastasivat laaja-alaisesti 

institutionaalisen taiteen kehittämisestä Suomessa mm. valistuksen, taidearpajaisten, 

taidekoulutuksen, taidekokoelmien kartuttamisen ja näyttelytoiminnan keinoin. 

(Pettersson 2010: 168–170.) 

Ensimmäinen taidenäyttely Suomessa järjestettiin keväällä 1847. Näyttelyt toimivat 

välineenä esitellä taidetta ihmisille. 1850-luvun varhaiset näyttelyt olivat 

Taideyhdistyksen jäseniä lukuun ottamatta yleisölle maksullisia. Valistuksen nimissä 

varaton työväestö pääsi kuitenkin sunnuntai-iltapäiväisin kahden tunnin ajan 

ilmaiseksi näyttelyihin.  Myös taiteilijoille oli varattu omia ”artistien” aikoja 

näyttelyissä vierailuun. Näyttelytoiminnassa oli havaittavissa vastakkainasettelua 

populismin ja elitismin sekä asiaan vihkiytyneiden ja noviisien välillä. (Levanto 

2010: 94, 96; Pettersson 2010: 170.) 

Varsinainen taidekokoelmien kartuttaminen ja taidemuseoiden synty liittyy Helsingin 

Piirustuskoulun perustamiseen vuonna 1848. Ensimmäiset taidekokoelmat hankittiin 

piirustuskoulun mallikokoelmiin, ja taidekokoelmaa alettiin pitää yleisölle avoinna 

vuonna 1859. Pysyvästi esille se asetettiin vuonna 1863, jolloin Taideyhdistyksen 

johtokunta kutsui esillepanoa pysyväksi näyttelyksi ja lehdistö käytti siitä termiä 
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maalausgalleria
6

. Ateneum-rakennuksen valmistumisten myötä taidekokoelma 

muutti Ateneumiin ja siitä tuli kansallinen taidekokoelma. Ateneum avattiin yleisölle 

vuonna 1888 ja siellä aloitti Suomen taideyhdistys, Suomen Taideteollinen yhdistys 

sekä kaksi kokoelmaa. Vuosien saatossa Ateneumissa nähtiin erilaisia tilajärjestelyitä 

yhdistysten, koulujen ja kokoelmien suhteen. Vuonna 1958 taidekokoelmista alettiin 

virallisesti käyttää nimitystä Ateneumin taidemuseo ja Ateneum-rakennus pyhitettiin 

taidemuseotoiminnalle. (Pettersson 2010: 170–171, 178, 181–186.) 

Taiteen kultakaudeksi Suomessa kutsutaan 1800-luvun puoltaväliä vuosisadan 

vaihteeseen asti. Tällöin suomalaiset taiteilijat kouluttautuivat ulkomailla ja teokset 

käsittelivät uusia aiheita perinteisten muotokuvien sijaan. Taiteilijoiden maine kasvoi 

sanomalehtien ja kirjojen yleistyessä ja taiteilijoiden töitä arvostettiin jo heidän 

omana elinaikanaan. Kultakauden teokset ovat edelleen Suomen arvostetuinta ja 

kalleinta taidetta. (Laitinen-Laiho 2003: 45.) 

1910-luvulla perustettiin neljä merkittävää taidesalonkia, joissa esiteltiin ja myytiin 

taidetta. Taiteesta alettiin kiinnostua myös sijoitusmielessä. (Laitinen-Laiho 2003: 

45–46.) Vuonna 1935 perustettiin Artek, joka järjesti huonekalumyynnin lisäksi 

taidenäyttelyjä. Sisustusliike ja galleriatoiminta sijoitettiin eri rakennuksiin vuonna 

1950, kun Galerie Artek perustettiin. (Woirhaye 2007: 11, 14.) Galerie Artek toimi 

esikuvana ja innoittajana useille myöhemmin perustettaville taidegallerioille 

(Endaghl 2000: 39). 

Kaupalliset taidegalleriat yleistyivät 1980-luvulla. Kulttuurin arvostuksen nousu 

näkyi taidebuumina, jolloin perustettiin lukuisia taidegallerioita ja taidekauppa 

kukoisti. Vuoden 1989 lopulla Helsingissä oli 51 galleriaa tai galleriaan 

rinnastettavaa näyttelyitä järjestävää organisaatiota. 1980-luvulla vastuu taiteen 

kehittämisestä ja levittämisestä siirtyikin viralliselta museolaitokselta yhä enemmän 

yksityisten gallerioiden, taidekritiikin, taidejärjestöjen ja taiteilijoiden harteille.  

(Sakari 1991: 56, 73–74.) Nykyisin noin 85% taiteilijoiden näyttelyistä järjestetään 

yksityisissä kaupallisissa gallerioissa (Galleristit ry 2015). 

                                                           
6 Englanninkielinen termi gallery viittaa sekä museoon että galleriaan. Nykyään suomen kielessä nämä kaksi instituutiota 

erotetaan toisistaan omilla käsitteillä.  



 31 

4.2 Näyttelytoiminta taidemaailmassa  

Kun taidetta tarkastellaan omana yhteiskunnallisesti eriytyneenä alueena, puhutaan 

usein taidemaailmasta, taidekentästä, taideinstituutiosta, taideyhteisöstä tai 

taidejärjestelmästä (Arpo 2004b: 132; Lepistö 1991: 23). Käsitteitä käytetään 

synonyymeina toisilleen, vaikka käsitteiden teoreettiset taustat eroavat toisistaan
7
. 

Eri käsitteet jakavat ajatuksen siitä, että taiteen määrittelyyn osallistuu taiteilijan 

lisäksi myös muita toimijoita. Taiteen määrittelyssä mukana ovat mm. taiteen tukijat, 

kuluttajat ja erilaiset instituutiot kuten museot, galleriat, kulttuurihallinto ja koulutus. 

Myös taidejulkaisut ja taidekritiikki, taiteen tutkijat ja yleisö osallistuvat 

määrittelytyöhön. (Aaltonen 2010: 20; Arpo 2004b: 132.) Geertziläisittäin (1973, 

1983) taidemaailmaa voidaan käyttää synonyyminä taiteen merkitysjärjestelmälle, 

jossa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa määritellään se, mikä on taidetta. 

Kuvataiteilija toimii siis yhteisöllisessä taidemaailmassa. Sosiologi ja taiteilija Vappu 

Lepistö (1991) määrittelee kuvataiteilijoiden taidemaailmaan tuottamisen keskeisiksi 

käytänteiksi näyttelytoiminnan, taidekoulutuksen, taidekritiikin ja julkisuuden. 

Näyttelyjen pitämien ja niihin osallistuminen  on taiteilijalle tärkeää, sillä 

näyttelytoiminta yhdistää taidemaailman eri toimijat. Näyttelyjen pitämisen kautta 

taiteilija voi tulla määritellyksi taiteilijaksi ja saavuttaa ”nimeä” taiteilijana. Näyttely 

toimii kohtauspaikkana taiteilijan, julkisen sanan ja alan asiantuntijoiden välillä. 

Samalla nykytaiteen kaksi keskeistä funktiota – esteettisyys ja kaupallisuus – 

kohtaavat. Näyttely tarjoaa esteettisiä kokemuksia yleisölleen ja samalla se toimii 

keinona taiteilijalle myydä töitään. (Lepistö 1991: 23, 29–30.)  

Asettamalla tietyn kokonaisuuden esille ja taidemaailman arvioitavaksi, taiteilijalla 

on mahdollista saada arvostusta ja julkisuutta eli ”nimeä” taiteilijana. Taidemuseot ja 

galleriat vastaavat säännöllisistä taidenäyttelyistä Suomessa. Toisaalta jos henkilöllä 

ei ole ”nimeä” taiteilijana, pääsy taidemuseoon tai arvostettuun galleriaan on 

hankalaa tai lähes mahdotonta. (Erkkilä & Vesanen 1989: 7, 18; Hämäläinen-

Forslund 1996: 409–410.) Museoilla ja gallerioilla onkin valta-asema taiteen 

                                                           
7 Esimerkiksi sosiologi Howard Becker näkee taidemaailman koostuvan ihmisten muodostamasta verkostosta, jossa yhteistyön 

kautta tuotetaan ja määritellään se, mikä lasketaan taiteeksi kun taas sosiologi Pierre Bourdieun kenttäteoriassa eri toimijat 

taistelevat siitä, kuka saa määrittelyvallan (mm. Aaltonen 2010: 21–24; Becker 1982: 34–35; Erkkilä & Vesala 1989: 10–12). 
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määrittelyssä, sillä näissä instituutioissa tehdään ensisijaisesti valinnat siitä, mitkä ja 

kenen teokset asetetaan näytille (Lepistö 1991: 31).  

Näyttelyt rytmittävät taiteilijoiden työtä (Hämäläinen-Forslund 1996: 411). Taiteilijat 

yleensä myös myyvät teoksiaan näyttelyjen aikana enemmän kuin näyttelyaikojen 

ulkopuolella (Karttunen 2009: 126). Vaikka taiteilija ei saisi myytyä teoksiaan 

näyttelyn aikana, jo pääsy arvostettuun galleriaan on tunnustus taiteilijan 

arvostuksesta (Hämäläinen-Forslund 1996: 382–383). Näyttelyt toimivat myös 

meriitteinä apurahoja haettaessa (Erkkilä & Vesanen 1989: 18). 

Taidenäyttelyjä leimaa eräänlainen paradoksi. Yksi syy pitää taidenäyttelyjä on tulla 

tunnistetuksi taiteilijana, mutta ennen kun taiteilijalla on nimeä, hän ei välttämättä 

pääse perinteisiin näyttelytiloihin. Esimerkiksi joihinkin gallerioihin pääsee pitämään 

näyttelyn vain galleristin kutsumana. Mahdollisia ratkaisuja tähän paradoksiin ovat 

erilaiset julkiset tilat kuten ravintolat, kahvilat, kirjastot ja virastotalot. Myös 

julkisissa tiloissa voi esitellä töitään ja usein niihin pääsee pitämän näyttelyn 

perinteistä galleriaa ja taidemuseota helpommin. (Vainio 2007: 42, 48.)  

Rajoitetun pääsyn lisäksi yksi merkittävä hidaste taidenäyttelyn pitämiselle on raha. 

Kuvataiteilija ja taidepedagogi Tiina Vainio (2007) määrittelee 14 erilaista 

näyttelykulua, joihin näyttelyä suunnitellessa kannattaa varautua. Nämä kulut ovat 

materiaalikulut, näyttelytilan vuokra, kuljetus- ja pakkauskustannukset, matka- ja 

majoituskulut, kulut näyttelyrakenteista ja -tekniikasta, näyttelyn vakuutuskulut, 

työhuonekulut, julisteet ja kutsukortit, kutsujen postitus, kulut ilmoituksista ja 

tiedotustilaisuudesta, avajaiskustannukset, dokumentointikulut, toimistokulut sekä 

kulut vieraasta työvoimasta. (Vainio 2007: 34–40.) Näyttelytilojen vuokrat 

vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi haastatteluissa taiteilijoiden mainitsemien 

oululaisten näyttelytilojen vuokrat noin kuukauden pituiselle näyttelylle vaihtelivat 

ilmaisesta tilasta useampaan tuhanteen euroon.  

Internetin keksiminen ja yleistyminen 1990-luvulla on lisännyt taidemarkkinoiden 

kolmen sektorin – huutokaupan, gallerian ja taidekauppiaan – joukkoon neljännen. 

Internetissä taiteilijalla on mahdollista esitellä ja myydä töitään maksutta. Myös 
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galleristeilla ja huutokaupoilla on omat nettisivut. Internet-aikakausi ei kuitenkaan 

ole poistanut näyttelytoiminnan käytäntöä taiteilijoiden elämässä. Näyttelyjen avulla 

kartutettava maine, palkinnot ja saavutukset ovat tärkeässä roolissa internetissäkin. 

(Laitinen-Laiho 2003: 296–299.) Hiljattain tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 

näyttelyiden pitäminen on toiseksi tärkein osatekijä kuvataiteilijoiden ammatti-

identiteetille taiteellisen näkemyksen ja sen jatkuvaan kehittämiseen pyrkimisen 

jälkeen (Herranen 2013: 85). 

Näyttelytoiminta on yksi taiteilijuutta määrittelevä tekijä (Karttunen 2002: 32). 

Mikäli henkilö haluaa toimia tunnistettuna kuvataiteilijana taidemaailmassa, hänen 

on noudatettava taidemaailman käytäntöjä. Näyttelytoiminnan avulla taiteilija voi 

saada julkisuutta ja nimeä taiteilijana, myydä teoksiaan, tavata taidemaailman 

vaikuttajia ja kartuttaa pisteitä apurahahakemuksia varten. Ilman näyttelytoimintaa 

taiteilija menettää tärkeän kosketuspinnan taidemaailman kanssa.  

4.3 Taiteen julkisuus  

Yksi taiteen merkitysjärjestelmän edellytys on, että taide on julkista ja jaettua. 

Taidemaailmassa lukuisat ihmiset osallistuvat määrittelytyöhön siitä, mikä on 

taidetta. Yksittäinen teos muuttuu taiteeksi vasta sen saadessaan tunnustusta 

taidemaailman osapuolilta eli teoksen tultua julkisen piiriin. Kaikki taide voidaankin 

määritellä julkiseksi ja jaetuksi (Johansson 2013: 50). 

Toisaalta julkisella taiteella viitataan usein tiettyyn taiteen sisällä olevaan 

kategoriaan eikä niinkään kaikkeen maailmassa olevaan taiteeseen. Julkisella 

taiteella voidaan viitata erilaisiin taiteen alalajeihin kuten julkiseen tilaan sijoitettuun 

monumenttitaiteeseen, ihmisten ja ympäristön välistä suhdetta käsittelevään 

julkiseen taiteeseen tai pohdintaan taiteen julkisuudesta. Taiteen alakategorioille 

voidaan myös asettaa erilaisia tavoitteita. 

Julkiseen taiteeseen liitetään usein ajatus avoimesta tilasta, johon taide on 

sijoitettuna. Vaikka esimerkiksi taidegallerioihin yleisöllä on suhteellisen avoin 

pääsy, julkisella taiteella voidaan viitata taiteeseen, joka on sijoitettuna julkisiin 

tiloihin yritysten, taidegallerioiden ja taidemuseoiden ulkopuolella (Naukkarinen 
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2009: 28). Perinteisimmillään julkista taidetta edustaa monumenttitaide kuten 

kaupunkitilaan sijoitetut patsaat, joilla kunnioitetaan merkittäviä tapahtumia ja 

henkilöitä (Töyssy ym. 1999: 162). 

Antropologi Laura Panait (2013) erottaa avoimessa julkisessa tilassa olevasta 

taiteesta taiteen näyttelytoimintana ja taiteen, jossa yhteisön etu on päämääränä. 

Panaitin mukaan julkisiin tiloihin voidaan tuoda taidetta, jossa taiteilijat 

työskentelevät ihmisten yhteinen etu päämääränään. Toisaalta taidetta voidaan tuoda 

gallerioiden ulkopuolelle myös taiteilijan tai kuraattorin henkilökohtaisista 

intresseistä lähtien. (Panait 2013: 102.)  

Erottelua julkisen taiteen erilaista mahdollisuuksista tekee myös taiteentutkija 

Miwon Kwon (2004). Kwonin mukaan julkisen taiteen suuntauksia Yhdysvalloissa 

voidaan tarkastella kolmivaiheisen mallin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa taidetta 

sijoitettiin julkisiin paikkoihin sellaisenaan kiinnittämättä huomiota 

sijoitusympäristöön. Seuraavassa vaiheessa taiteella pyrittiin aktiivisempaan 

vuoropuheluun sijoituspaikan tai tilan kanssa.  Taiteesta pyrittiin tekemään 

helpommin lähestyttävää ja taide ikään kuin sulautettiin julkiseen ympäristöönsä. 

Kolmannessa vaiheessa taidetta tehtiin yleisen edun vuoksi. Taide tähtäsi jo 

suunnitteluvaiheesta alkaen sosiaalisen yhteisön ja fyysisen ympäristön 

huomioimiseen. (Kwon 2004: 60; Naukkarinen 2009: 30). Kwonin ensimmäisen 

vaiheen monumentaalista julkista taidetta on kritisoitu siitä, että se tarjoaa 

universaaleja totuuksia määrittelemättömille yleisölle ja monumentit sijoitetaan 

paikoillensa huomioimatta sijoitusympäristöä tai yleisöä (Ruohonen 2013: 15). 

Kolmannen vaiheen julkisessa taiteessa taideteoksen sijaan keskiössä on tilan ja 

yleisön välinen suhde (Johansson 2013: 51).  

Julkisella taiteella nähdään olevan merkityksellinen rooli kaupunkiympäristöjen 

kehittämisessä. Julkisen taiteen mahdollisuudet nostettiin esiin 1970-luvulla urbaanin 

elvyttämisen
8
 yhteydessä. Tällä tarkoitettiin sitä, että julkinen taide voisi elvyttää 

kaupunkielämää ja ratkaista kaupungistumiseen liittyviä fyysisiä, sosiaalisia, 

taloudellisia ja ympäristöllisiä ongelmia. Ajatusmallin seurauksena useissa 

                                                           
8 Englanniksi urban regeneration 
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kaupungeissa noudatetaan prosenttitaiteen periaatetta rakennusprojekteissa eli yksi 

prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. (Hall & Robertson 2001: 5–

7.) Taiteella tai prosessilla, jonka kautta taideteos muodostuu, on mahdollisuus luoda 

esimerkiksi sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta kaupunkilaisten ja julkisten 

tilojen välillä (Fohrbeck 2013: 77–79). 

Maantieteilijä Päivi Kymäläinen näkee julkisten kaupunkitilojen olevan oivallisia 

paikkoja hetkittäiseen taiteen käyttöönottoon. Kymäläinen puhuu tilapäisestä 

päällyskasvustosta, ”urbaanista epifyytistä”, jolla voidaan vaikuttaa ja tarvittaessa 

ottaa kantaa julkisten tilojen luonteeseen ja merkitykseen. (Kymäläinen 2009: 97.) 

Relationaalisen tilakäsityksen mukaan tila muodostuu aina suhteessa ihmisiin, 

esineisiin, asioihin tai tilanteisiin (Ridell ym. 2009: 13). Hetkittäinen taide 

kaupunkiympäristössä voi siis muuttaa ja muokata tilojen luonnetta ja merkitystä.  

Kun puhutaan julkisesta taiteesta, taidemaailman tai taiteen merkitysjärjestelmän 

näkökulmasta kaikki taide on julkista. Arkisissa kielenkäyttötilanteissa julkisella 

taiteella viitataan kuitenkin usein julkiseen tilaan sijoitettuun taiteeseen, joka 

hyödyttää taiteilijaa, yhteiskuntaa tai molempia. Taiteentutkija Ossi Naukkarisen 

mukaan taiteesta voidaan tehdä julkista myös muulla tavoin kuin sijoittamalla teos 

avoimesti ihmisten saatavilla olevaan julkiseen tilaan. Taiteen ja taiteilijan julkisuus 

voi myös rakentua joukkoviestinnässä tai sekoittuen muihin medioihin kuten 

mainoksiin. Kaikki taiteen julkisuuden tasot – julkinen tila, joukkoviestintä ja 

sekoittuminen muuhun mediaan – voi Naukkarisen mukaan joko vahvistaa tai pyrkiä 

muuttamaan taidemaailman käytäntöjä. (Naukkarinen 2009: 28–36.)   

4.4 Katugalleria taiteen merkitysjärjestelmässä  

Katugalleria esittelee itsensä digitaalisena taidegalleriana, jossa kuka tahansa voi 

pitää näyttelyn (Katugalleria 2015). Katugallerian ylläpitäjän mukaan Katugalleria 

otettiin mukaan UBI-näyttöjen palveluvalikkoon näyttöjen julkistamisen yhteydessä 

kesällä 2009, koska näytöille haluttiin kuvataidesisältöä. Ensimmäiset näyttelyt 

Katugalleriassa olivatkin UBI-tutkimusohjelman henkilökunnan tuttujen pitämiä ja 

taustalla ei ollut suunnitelmaa pysyvän digitaalisen näyttelytilan perustamisesta. 
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Koska Katugalleriaa ei kuitenkaan haluttu jättää pois näytöiltä ensimmäisten 

kuukausien jälkeen, Katugallerian ylläpitäjä pyrki aktiivisesti rekrytoimaan ihmisiä 

pitämään näyttelyjä. Sittemmin Katugalleria on toiminut yhtäjaksoisesti yli viisi 

vuotta. Yhteydenotto Katugallerian ylläpitäjään esimerkiksi Katugallerian Facebook-

sivun kautta on ensi askel näyttelynpitämiseen. (Katugallerian ylläpitäjä.) 

Katugallerian ylläpitäjän mukaan Katugallerian taustalla on ajatus tarjota vaihtoehto 

vahvasti instituutioihin nojaavaan kulttuuri- ja taide-elämään. Oma-aloitteisessa 

taiteen viemisessä kaduille on riskejä esimerkiksi ilkivallan ja säävaihtelujen 

suhteen. Gallerioissa puolestaan näyttelyvuokrat ja fyysisten teosten 

valmistuskustannukset voivat muodostua esteeksi näyttelynpitämiselle etenkin 

aloittelevien taiteilijoiden keskuudessa. Näiden toteamusten pohjalta Katugallerian 

tarkoituksena on ”tarjota ihan tasapuolisesti kaikille sitä tilaa sieltä taiteenalaan ja 

kokemukseen kahtomatta”. (Katugallerian ylläpitäjä.)  

Katugalleria siis toteuttaa taidemaailman näyttelykäytäntöä omalla tyylillään. 

Perinteisesti taidemuseot ja -galleriat vaikuttavat vahvasti siihen, mitä ymmärretään 

taiteeksi. Näissä instituutioissa päätetään se, mitä asetetaan näytille. (Lepistö 1991: 

31.) Koska perinteisiin näyttelyinstituutioihin ei oteta ketä tahansa ja mitä tahansa 

töitä esille, yksi taiteilijuutta määrittävä tekijä on näyttelyjen pitäminen (Karttunen 

2002: 23). Katugalleria puolestaan ei rajaa ketään toimintansa ulkopuolelle ja tarjoaa 

vaihtoehtoisen tavan tunnistaa taiteilija ja taide. Se, joka näkee teoksensa 

arvokkaaksi, voi itse tuoda ne julkisuuteen ja esille Katugalleriassa.  

Katugalleria sekä vahvistaa että muuttaa näyttelykäytäntöä. Katugalleriassa taiteilija 

asettaa työnsä ihmisten nähtäväksi ja arvioitavaksi kuten näyttelyissä yleensäkin. 

Näyttelyn pääsee kuitenkin pitämään kuka tahansa ja fyysisten teosten sijaan 

Katugalleriassa esitellään taideteoksia digitaalisessa muodossa julkisessa 

kaupunkitilassa. 

Katugalleria eroaa muusta julkisessa tilassa olevasta taiteesta vuorovaikutteisuuden 

vaatimuksellaan. Kun patsaan tai graffitin näkee kadulla tahtomattaan, Katugallerian 
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näyttely pitää valita UBI-näytöltä esiin. Käytännössä Katugalleria-sovellus löytyy 

UBI-näytöltä Multimedia-kategorian takaa.  

Kun UBI-näyttöä ei käytetä, se on passiivitilassa ja pyörittää  koko näytön kokoista 

etukäteen määriteltyä lähetyskanavaa, joka sisältää videoita, animaatioita ja 

stillkuvia (ks. Kuva 1). Näyttöjen ylläpitokustannusten kattamiseksi 

lähetyskanavasta on myyty mainostilaa kaupalliseen käyttöön. (Ylipulli ym. 2014: 

150.) Mikäli henkilö haluaa katsoa kuukauden näyttelyn Katugalleriasta, hänen pitää 

koskettaa UBI-näyttöä, jolloin UBI-näyttö siirtyy passiivitilasta aktiivitilaan (ks. 

Kuva 2). Aktiivitilassa näyttö on jaettu kolmeen osaan, josta neljäsosa eli näytön 

vasen yläkulma pyörittää edelleen mainoskanavaa, toinen neljäsosa eli näytön vasen 

alakulma on varattu pikavalikolle, joka esittelee sen hetkiset neljä nostatusta 

sovellusten joukosta ja loppuosa eli näytön oikea puoli, on varattu UBI-portaalille. 

UBI-portaalista henkilön tulee koskettaa kahdeksasta mahdollisesta 

kategoriasta ”Multimedia”-painiketta, jolloin näyttö näyttää kyseisessä kategoriassa 

olevat sovellukset (ks. Kuva 3). Tältä sivulta löytyy painike ”Katugalleria. Tutustu 

Katugallerian kuukauden näyttelyyn”, jonka takaa aukeaa itse sovellus. Katugalleria-

sovelluksessa voi selata kuukauden näyttelyä sekä lukea lisätietoa taiteilijasta ja 

Katugalleriasta (ks. Kuva 4 & Kuva 5).  

Katugalleria tietoteknisenä sovelluksena saa päivityksiä tietyin väliajoin. 

Katugallerian uusin päivitys tapahtui 1.1.2015 eli sen jälkeen kun tämän tutkielman 

empiirinen tutkimusaineisto on kerätty. Päivityksen yhteydessä Katugalleria avasi 

myös omat kotisivut Facebookin ulkopuolella ja liittyi sosiaalisen median palveluista 

Twitteriin ja Instagramiin. Päivityksen myötä kuukauden näyttely on nähtävillä UBI-

näyttöjen lisäksi myös Katugallerian kotisivuilla. (Katugalleria 2015.) Tässä 
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tutkielmassa aineistonkäsittelyn kohdalla pitäydytään aikaan ennen uusinta päivitystä 

ja kotisivujen julkaisemista. Päivityksen myötä tulleet muutokset huomioidaan 

kuitenkin pohdinnassa tutkimusaineiston soveltamisesta Katugallerian 

kehittämiselle.  

Kuva 1. UBI-näyttö Oulun yliopistolla passiivitilassa. Kuva: Mirja Syrjälä (21.1.2015) 

 

 

Kuva 2. UBI-näyttö aktiivitilassa. Katugalleria on kuvaushetkellä vasemman alalaidan 

pikavalikossa yhtenä neljästä nostatuksesta. Katugalleria on löydettävissä myös 

Multimedia-kategorian takaa. (Ruutukaappaus: helmikuu 2015) 
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Kuva 3. Multimedia-kategoria valittuna. Katugalleria on yksi kategorian kuudesta 

sovelluksesta. (Ruutukaappaus: tammikuu 2015)  

 

 

Kuva 4. Katugalleria-sovellus avattuna näytöllä. (Ruutukaappaus: tammikuu 2015) 
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Kuva 5. Katugallerian kuukauden näyttely avattuna näytöllä. (Ruutukaappaus: 

helmikuu 2015) 
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5 Yhteistä hyvää korostavat puhetavat Katugalleriasta 

Tutkimusaineiston perusteella Katugallerian taiteilijat tulevat hyvin erilaisista 

lähtökohdista, mutta puhuvat Katugalleriasta hyvin samankaltaisesti. Taiteenlajista, 

näyttelyhistoriasta ja Katugalleria-näyttelylle asetetuista tavoitteista riippumatta, 

taiteilijat puhuvat Katugalleriasta joko korostaen sen hyvää tuottavia ominaisuuksia 

tai tuoden esiin Katugallerian ristiriitaisuuksia. Aineiston analyysin pohjalta 

keskeiset hyvää korostavat puhetavat ovat ”Taidekentän tuuletus” ja ”Kaikille 

tarjottu mahdollisuus” ja ristiriitaa korostavat puhetavat ovat ”Epävarmuus 

tavoitettavuudesta” ja ”Pettymys tekniseen esitysmuotoon”.  

”Yhteishyvä” on ilmaisu, jota haastateltavista Ville käytti Katugalleriasta. Tällä Ville 

viittasi siihen, että Katugalleria tarjoaa ilmaiseksi kaikille mahdollisuuden esitellä 

töitään julkisissa tiloissa. Yhteistä hyvää korostavissa puhetavoissa tuodaan esille 

niitä myönteisiä asioita, joita Katugalleria mahdollistaa eri osapuolille – taiteelle, 

taiteilijoille, yleisölle ja julkiselle tilalle. Puhetavoissa tuodaan esiin myös kriittisiä 

näkökulmia koskien Katugalleriaa, mutta yhteinen hyvä nousee kritiikkiä 

tärkeämpään rooliin.  

5.1 Taidekentän tuuletus 

Mielestäni Katugalleria on hieno ja poikkeuksellinen Suomessa. -- Voisin ainakin 

kommentoida taidekentän ongelmista, johon digitaalisuus voisi tuoda vastauksia. 

(KL 7.) 

Taidekentän tuuletus -puhetavassa Katugalleria näyttäytyy taidekenttää tai -maailmaa 

uudistavana tekijänä. Puhetavan taustalla vaikuttaa taiteilijoiden näkemys siitä, että 

kuvataide on pääosiltaan esillä sellaisissa näyttelytiloissa, jotka eivät tavoita suurta 

yleisöä. Taiteilijoiden selonteoissa Katugalleria tuo taiteen ihmisten luo ja näin toimii 

yhtenä ratkaisuna tavoitettavuuden ongelmiin perinteisissä näyttelytiloissa. Lisäksi 

Katugalleria kaunistaa kaupunkitilaa ja tarjoaa uudenlaisia taidekokemuksia. 

Katugalleriaa representoidaan mm. taiteen ensimmäisinä askelina museoista 

kaupalliseen tilaan, vastauksena taidekentän ongelmiin ja keinona tavoittaa uusia 

taiteesta pitäviä henkilöitä. Laajempia taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia 
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puhetapoja ovat instituutiokritiikki, hyvinvointi taiteesta sekä taiteen jalkautuminen 

ihmisten pariin. 

Kuvataidetta esitellään perinteisesti taidemuseoissa ja gallerioissa (Lepistö 1991: 

31). Taidemuseot ja galleriat voidaan kuitenkin nähdä hyvin rajoitetun yleisön 

paikkoina; haastateltavien kertoman perusteella ”hyvin pieni marginaali käy 

semmoisessa paikassa” (Ville). Tähän marginaaliin kuuluu taiteilijan ”tuttavat, 

sukulaiset ja muut taiteilijat”, jotka eivät välttämättä ole ostavaa yleisöä (Katri). 

Näyttelytilojen rajautuneeseen yleisöön taiteilijat kertovat vaikuttavan sen, että ne 

nähdään ”sivistyneen kulttuurin, vähän korkeamman kulttuurin huvina” (Ville). Jo 

varhaisten taidenäyttelyjen yhteydessä Suomessa nähtiin vastakkainasettelua 

taiteeseen perehtyneiden ja perehtymättömien välillä (Levanto 2010: 94, 96). 

Taiteilijoiden mukaan ”taidegalleriat kammoksuttavat perus punaniskasuomalaisia” 

ja on ”ihmisiä, jotka eivät jalallakaan suostu astumaan mihinkään viralliseen 

galleriaan saati sitten menemään taidemuseoon” (Saku; Riikka). Lisäksi museot ja 

galleriat ovat avoinna lähinnä päiväsaikaan ja ”sinne ei voi mennä ilta vaikka kuuden 

tai kaheksan aikaan tuulipuku päällä, kun ihmiset on lenkkeilemässä” (Katri).   

Pidän tuosta ideasta että kuvat tulevat tavallisten ihmisten luo eivätkä ole jossain 

galleriassa tai muussa vastaavassa minne pitäisi varta vasten mennä. Ja sitähän 

eivät tee kuin kuvista jo valmiiksi kiinnostuneet, oletan. (KL 2.) 

Taiteilijoiden puheet rajautuneen yleisön näyttelypaikoista liittyvät osaksi 

instituutiokritiikkiä. Taiteentutkija Sini Monosen mukaan 2000-luvulla 

taidepoliittista keskustelua on hallinnut instituutiokritiikki. Osa kritiikin esittäjistä 

pyrkii jähmeiksi ja kallisrakenteiseksi määriteltyjen instituutioiden purkuun. Toinen 

osa kritisoijista puolestaan pyrkii instituutioiden kehittämiseen ja suurien 

yleisömassojen saavuttamiseen. Riippumatta näkökulmasta, kritiikin tavoitteena on 

tehottomien rakenteiden purkaminen. (Mononen 2014: 38–40.)  

Katugalleria näyttäytyy yhtenä mahdollisena ratkaisuna jähmeiden 

näyttelyinstituutioiden ongelmiin. Katugalleria tuo taiteen sinne, missä ihmiset ovat 

ja siten UBI-näytöt ”mahdollistaa sen taiteen esittämisen muualla kuin siellä 
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gallerian seinällä” (Ville). Katugallerian avulla ihmisiä ei tarvitse houkutella taiteen 

pariin, vaan taide ikään kuin jalkautuu julkisen tilaan ihmisten luo.  

Katugalleria on taiteilijoiden mukaan matalan kynnyksen näyttelypaikka. Sen lisäksi 

että taidetta voi nähdä tarvitsematta mennä museoon tai galleriaan, julkisessa tilassa 

oleva näyttely on avoinna yötä päivää. Yleisön kannalta näyttelyn katselu on helposti 

toteutettavissa muiden kaupunkiaskareiden ohessa ja taiteilijan näkökulmasta 

näyttely voi potentiaalisesti tavoittaa ihmisiä vuorokauden jokaisena tuntina.    

Se on sekä näyttelyjärjestäjän ja tavallisen kaduntallaajan näkökulmasta 

semmonen matalan askeleen [näyttelypaikka]. Miten se sanotaan, helpompi sinne 

[UBI-näytölle] on mennä kattomaankin, jos tietää että sieltä löytyy. (Saku.) 

Eli tässäkin nää tuntimäärät on aika huimat, että jos aatellaan sitä Katugallerian 

aukioloaikaa ja kerrotaan sitä sillä tosiaan kahellakymmenellä neljällä tunnilla, 

niin sehän saa huiman määrän. Eli sillonhan se vastaa jotakin kolme kertaa 

normaalin gallerian aukioloaikaa esimerkiksi, tai jopa enemmänkin. (Katri.) 

Taidekentän tuuletuksessa taiteen tärkeyttä perustellaan viihtyvyyden lisäämisellä ja 

taiteen itseisarvolla. Katugallerian ”kautta voi tuoda palan kauneutta (tai jotain 

vierasta) kaupunkiympäristöön, joka ei välttämättä aina ole ihan niin kaunis” (KL 2). 

Taide julkisessa tilassa siis kaunistaa tai vaikuttaa ympäristöönsä. Kaikki taiteilijat 

jakoivat mielipiteen siitä, että julkisessa tilassa pitäisi olla taidetta ja mielellään 

enemmän kuin mitä sitä on tällä hetkellä. Taiteilijoiden näkemyksiä kuvastaa 

lausahdus ”mun mielestä se on paljon kivempaa että täällä on taidetta, jotain mitä 

kattoa, kivempi paikka elää ja kulkea” (Miika).  

Taiteilijoiden puhe viihtyvyyden lisäämisestä taiteen keinoin voidaan liittää osaksi 

laajempaa yhteiskunnallista hyvinvointipuhetapaa. Taiteentutkija Cecilia von 

Brandenburgin mukaan taiteen yhteiskunnallinen merkitys on tällä hetkellä 

lisääntymässä. Taide nähdään keinona lisätä hyvinvointia ja taiteen merkittävyyttä 

perustellaan hyvinvoinnin kautta. Taide ymmärretään tieteen tavoin voimavarana, 

joka nostetaan esiin kulttuuripoliittisessa puheessa kuten Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuissa. (Brandenburg 2008: 17, 20; 2012: 243.) Kiinnostus 
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taiteeseen hyvinvointia lisäävänä tekijänä onkin noussut viime vuosina vahvasti 

esiin. Esimerkiksi Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin teemana oli ”Kulttuuri tekee 

hyvää”. (Kangasniemi 2012: 54–55; Reunanen & Suominen 2012: 11–12.) 

Katugalleria osallistuu taiteilijoiden puheessa ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden 

rakentamiseen julkisessa tilassa. Välinearvon lisäksi taiteella nähdään kuitenkin 

olevan myös itseisarvo. Vaikka suurin osa taiteilijoista ei määritellyt taiteen arvoa 

välinearvon ja itseisarvon termien kautta, nosti osa taiteilijoista taiteen esiin yleisesti 

ihmisille merkityksellisenä asiana. Taiteen merkityksellisyys ihmisille määritellään 

toiseksi perusteeksi taiteen jalkautumiseen julkiseen tilaan.  

-- taide vois jalkautua paremmin ihmisten pariin. Yleensä ihmisillä on, 

suurimmalla osalla ihmisistä on joku mielipide taiteesta ja mää oon ajatellut että 

niinku Suomessa olevia koteja niin mää en oo ikinä nähnyt sellaista kotia missä ei 

oo tauluja seinällä, että ehkä joku opiskelijapoika joka on just muuttanut niinku 

omaan kämppään niin siellä ei oo tauluja mutta silti että mää en tiiä yhtään kotia 

missä ei ois tauluja seinillä että ne jollakin saattaa olla jopa juliste, että miks se 

on tavallaan niin tärkeä laittaa sinne seinälle joku juliste tai kuva tai taulu tai 

joku semmonen että siinä mielessä vois ajatella että sillä [taiteella] on paikkansa. 

(Katri.) 

Taiteen hyvinvointipuhetavan lisäksi taiteen jalkautuminen ihmisten pariin on yksi 

keskeinen  taiteeseen liitetty puhetapa. Taiteen jalkautuminen näyttäytyy keinona 

reagoida instituutiokritiikkiin tuomalla taidetta perinteisten instituutioiden 

ulkopuolelle.  Esimerkiksi Helsingissä IHME-nykytaidefestivaalin pääteos vuonna 

2015 on taiteilija Jeremy Dellerin Saa koskea, jossa pääkaupunkiseudun museoiden 

kokoelmista tuodaan esineitä ihmisten arkisten kulkureittien varrelle julkiseen tilaan 

(IHME-teos 2015). Yksittäisen teoksen lisäksi useissa kaupungeissa järjestetään 

vuosittain Taiteiden Yö -tapahtuma. Myös Oulussa ”tapahtumat ja taiteilijat 

jalkautuvat Taiteiden Yössä Oulun kaduille ja puistoihin ihmisten kohdattaviksi” 

(Oulun Taiteiden Yö 2014). Tällaisissa toimintatavoissa taide nähdään ihmisille 

merkityksellisenä mutta liian kaukaisena asiana ja siksi taiteen tulisi jalkautua 

paremmin ihmisten luo.  
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Taidekentän tuuletuksessa Katugalleria näyttäytyy keinona tavoittaa uusia taiteesta 

pitäviä ihmisiä. Julkiset tilat kuten Raksilan uimahalli, Torinranta ja Rotuaarin 

kävelykatu ovat ”just semmosia paikkoja mistä vois löytää uusia 

kulttuurinharrastajia jotka ei oo aikaisemmin tajunnut että ne vois tykätä käydä 

katsomassa taidetta” (Saku). 

-- sehän se oli mulla se ajatus että jos tuota useampi ihminen kävisi niitä 

katselemassa ja semmoset jotka ei niinku esimerkiksi mun näyttelyssä käy että se 

ois niinku laajempi se katselijapohja, se oli niinku se ajatus että jospa se tois 

niinku lissää niitä tuota tykkääjiä. (Helena.) 

Nykypäivänä museot pyrkivät laajentamaan toimintaansa yleisölle paremmin 

saavutettavaksi mm. digitaalisten arkistojen, virtuaaligallerioiden ja erilaisten 

mobiili- ja verkkoalustojen kautta (Smith 2013: 117–118). Joidenkin ehdotusten 

mukaan Katugalleria voisi myös toimia yhdistävänä linkkinä taidegallerian ja yleisön 

välillä. Katugalleria toimisi ikään kuin ensikosketuksena taiteeseen ja Katugallerian 

kautta ihmiset voisivat löytää näyttelyn myös fyysisessä näyttelytilassa; ”sieltä kun 

ihmiset kurkkii niitä niin ne saattais oikeesti kävelläkin galleriaan eikä vaan ohi” 

(Saku). Esimerkiksi tulevasta fyysiseen tilaan sijoittuvasta näyttelystä voisi olla 

muutama otos etukäteen näkyvillä Katugalleriassa. Katugalleria voisi siis olla 

mukana myös muuttamassa näyttelyinstituutioita houkuttelevammiksi yleisölle.  

Yhtenä taidemaailman tuulahduksena nähtiin myös uusi esitysmuoto. Vaikka lähes 

jokainen haastateltavista esitteli töitään internetissä kotisivujen, Facebook-sivujen tai 

kuvanjakopalvelimien kautta, sähköinen esitysmuoto kaupunkitilassa oli taiteilijoille 

uudenlainen näyttelymuoto. Katugallerian arvon kerrottiin olevan sen sijoittumisessa 

katukuvaan ja tämän seurauksena Katugalleria tarjoaa uudenlaisia 

näyttelykokemuksia. Esimerkiksi lyhytelokuvan katselu kadulla on hyvin erilainen 

kokemus kuin elokuvateatterissa.  

Riikka: Mää kävin kattoon sen jonkun videohässäkän mikähän se oli se, niitä 

nuoria jäppisiä joilla on se, no niillä oli kuitenkin sellanen aika näyttävä video 

Katugalleriassa niin musta se oli toisaalta hauskaa seistä keskellä katua 
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kattomassa vähän niinku elokuvaa. -- Niin ehkä justiinsa se kadun, keskellä katua 

seisominen, niin toisaalta se tuo oman efektin että onko pimiä vai valoisa, tai 

näin, se vaikuttaa siihen ympäristöön, se ympäristö, niinku ympäristö vaikuttaa 

siihen elokuvaan 

Mirja: Niin siihen omaan kokemukseen kans. 

Riikka: Niin ja huutaako jossakin taustalla joku vai itkeekö jossakin joku lapsi tai 

menneekö autoja paljon, sehän niinku sekoittuu sillä tavalla että jos sää meet 

katsomaan elokuvaa tai yleensä katsot elokuvaa niin yleensähän sää hiljennät sen 

tilan kotona tai sitten sää meet elokuvateatteriin, joka on hiljennetty pelkästään 

sille, että se on ehkä semmonen niinku mukava, jotenkin mää siinä kohtaan 

näkisinkin sen että yllättävässä paikassa keskellä katua sää vaan yhtäkkiä katot 

vaan leffaa, joka ei tietenkään voi olla kovin pitkä koska sää et jaksa kovin kauan 

seistä siinä, mutta jotenkin se toi siihen mun mielestä lisää. 

Taidekentän tuuletus -puhetavassa kerrotaan taidekentän ongelmista, joita 

Katugalleria on omalta osaltaan mukana ratkaisemassa. Taiteilijoiden puhe heijastaa 

taidepoliittista keskustelua, jossa kritiikin kautta pyritään kehittämään tai purkamaan 

instituutioita (ks. Mononen 2014: 38–40).  Katugalleria vie taidetta helposti 

lähestyttävässä muodossa sinne, missä ihmiset ovat. Taiteella nähdään olevan 

esteettinen rooli kaupunkitilan ja ihmisten viihtyvyyden rakentumisessa. Taide myös 

lisää hyvinvointia ja taide nähdään yleisesti merkityksellisenä ihmisille (ks. 

Brandenburg 2008: 17).  

Taidekentän tuuletus -puhetavan kantavana ajatuksena on, että taiteen tulisi jalkautua 

ihmisten pariin. Uusi esitysmuoto julkisessa tilassa tarjoaa uudenlaisia 

näyttelykokemuksia vuorokauden ympäri. Katugallerian kaltaisten sovellusten kautta 

suurempi osa ihmisistä voi havaita pitävänsä taiteesta. Puhetavassa korostetaan 

Katugallerian yhteiskunnallista merkitystä erityisesti taidekenttää piristävänä 

tekijänä. Katugalleriaa arvioidaan ennen kaikkea abstraktilla ideaalitasolla siitä, mikä 

Katugallerian potentiaali on. Puhetavassa kiinnitetään vähemmän huomiota siihen, 

minkälainen Katugalleria on käytännössä.  
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5.2 Kaikille tarjottu mahdollisuus 

Mahtava tilaisuus saada omia valokuvia esille keskelle kaupunkia – vieläpä ilman 

pystytyskuluja (KL 9). 

Kaikille tarjottu mahdollisuus -puhetavassa korostetaan niitä mahdollisuuksia, joita 

Katugalleria tarjoaa yksittäiselle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Taiteilijoiden 

selonteoissa Katugalleria ei sulje ketään taiteilijaa ulkopuolellensa ja Katugalleria 

nähdään helppona, kätevänä ja ilmaisena tapana pitää näyttely. Taiteilijat 

representoivat Katugalleriaa mahdollisuutena saada teoksia esille, hyvänä lisänä 

taiteelliseen työskentelyyn ja vaihtoehtona perinteisille näyttelytiloille. Puhetavassa 

Katugalleriaa arvioidaan ennen kaikkea suhteessa taidemaailman 

näyttelykäytäntöihin. Esiin nostetaan Katugallerian höytyjä yksilön näkökulmasta. 

Se, mikä määritellään hyödyksi, vaihtelee taiteilijoiden kesken.  

Katugalleria näyttäytyy helppona näyttelypaikkana erityisesti aloitteleville 

taiteilijoille. Taidegallerioihin ja -museoihin ei yleensä oteta näyttelyjä nimettömiltä 

taiteilijoita ja näyttelynpitämiseen liittyy suuri määrä erilaisia rahamenoja (Vainio 

2007: 34–40, 48). Maksuttomuus ja avoimuus Katugalleriassa takaavat 

mahdollisuuden myös aloitteleville taiteilijoille pitää ensimmäinen yksityisnäyttely. 

Asioiden hoitaminen sujuu sähköisesti ja nopeasti toisin kuin yleensä 

näyttelypaikkoja hakiessa, jolloin taiteilija ei välttämättä saa yhteydenottoihinsa 

ollenkaan vastauksia.  

Mää lähin ettimään kaikkia kanavia, missä sitä [kuvasarjaa] vois esittää ja aika 

moneenkin galleriaan sitten kävin kysymässä mitä näitä on Oulussa kaikenlaisia, 

no ei hirveen monenlaisia mutta kuitenkin että mihin pääsee aloitteleva 

näyttelypitäjä. Ja sitten kun menee sinne sisään ja kattelee niitä tauluja jotka 

maksaa kymmenentuhatta euroa ja se ensimmäinen näyttely niin se on vähän 

sellanen pelottava ja sitten ei ne tietenkään välttämättä otakaan sua tai muakaan 

ei niinku ottanut koska ei oo niinku minkäänlaista nimeä ja näin poispäin ja 

harjoittelija vasta kun oon ensikertalainen. Niin sitten tää Katugalleriasta tuli 

postia että kuulostais hyvältä että täällä ois sulle aika että katotaanko että 

haluaisitko tulla. (Miika.) 
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Katugalleria tarjoaa myönteisiä näyttelykokemuksia. Vaikka Katugalleria ei 

vastannut taiteilijoiden ihannekuvaan täydellisestä näyttelypaikasta sähköisellä 

esitysmuodollaan, palautteenantokanavan puuttumisella ja vaikealla 

löydettävyydellään, aloittavat taiteilijat kertoivat hyötyneensä näyttelynpidosta. 

Näyttely antoi itseluottamusta, motivoi jatkamaan taiteellista työskentelyä ja tarjosi 

kanavan jakaa omia tuotoksia muille ihmisille.    

-- Katugalleria oli sitten ensimmäinen mikä mulla tuli mieleen koska se oli 

semmonen niin kuin jotenkin semmonen sillä tavalla mutkaton, se jotenkin mitä 

mää siitä alun perin kuulin, että se oli jotenkin hirveän mutkatonta ehottaa sinne 

näyttelyä, näytille omia töitä. Mää en asunut sillon Oulussa mutta mää kuitenkin 

otin yhteyttä sinne ja sieltä tuli heti semmonen että totta kai käy, nää on tosi 

kivoja nää kuvat ja sitten mää sain, oiskohan se ollut [näyttelykuukausi poistettu 

sitaatista] käyttöön. Ja se oli seuraava asia, mikä oli tosi semmonen iso juttu, 

mikä piti ihan niin kuin tarkistaa että sanoiksää että saa koko kuukauden käyttää 

ja se oli mulle tosi yllättävää että julkista tilaa saa käyttöön ilmaiseksi 

kokonaiseksi kuukaudeksi ja vieläpä niin kuin henkilökohtaisille töille. (Ville.) 

Ilmaisuuden ja mutkattomuuden lisäksi Katugalleriaa kuvailtiin helpoksi ja käteväksi 

näyttelypaikaksi. Koska Katugalleriaan oli helppo päästä pitämään näyttely ja 

näyttelytyöt oli mahdollista lähettää ylläpitäjälle sähköisesti, taiteilijat eivät juuri 

nähneet syytä, miksi eivät kokeilisi Katugalleriaa. Näyttely Katugalleriassa oli 

mahdollista järjestää ja toteuttaa käymättä kertaakaan paikan päällä UBI-näyttöjen 

luona. Esimerkiksi Sakun mukaan näyttelytoiminta on taiteilijoille ”välttämätön 

paha” sekä ”hyvin raivostuttavaa ja hermostuttavaa puuhaa”. Muutaman vuoden 

takaista näyttelyään Katugalleriassa Saku muistelee seuraavanlaisesti: ”-- en muuta 

muista kuin se oli ehkä helpoin järjestettävä kun ei tarvinnut muuta kuin ottaa kuvat 

ja lähettää niin se oli siinä” (Saku).  

 -- se oli mulle ihan selevä ku mää kuulin tästä ubihommasta että ilman muuta 

mää laitan sinne että se oli mulle ihan selvä homma että mää sinne yritän ja sitten 

mää sainkin sinne sen ajan ko minä olin yhteydessä sinne niihin jotka sitä järjesti, 
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ei se oli heti selevä ko mää kuulin että tuohan on kätevä juttu -- sen takia minä ku 

se oli kuitenkin niin helppo tehä että miksi ei. (Helena.) 

Taiteilijat arvostivat Katugalleriassa samanarvoisen mahdollisuuden tarjoamista 

jokaiselle näyttelytilaa haluavalle. Suomessa tehdään kuvataidetta kouluissa, vapaa-

ajan harrastuksena kuin ammattinakin ja erilaisten ja -tasoisten kuvataiteilijoiden 

esiintuominen nähtiin Katugallerian etuna. Katugalleria ”mahdollistaa kenelle 

tahansa taidetuotosten esittämisen tai katsomisen” (KL 3). Myös yhteisöjen 

mahdollisuutta hyödyntää Katugalleriaa korostettiin. Kaikki haastateltavat kertoivat 

taideteosten olevan hienompia tai vaikuttavampia fyysisessä muodossa ja tämän 

johdosta Katugalleria ei sijoittunut taiteilijoiden arvostusasteikoissa kaikista 

hienoimmaksi näyttelypaikaksi. Taiteilijat kuitenkin puhuivat Katugalleriasta hyvänä 

lisänä taiteelliseen perustyöskentelyyn.  

Mää luulen että taiteilijat ottaa tämän [Katugallerian] semmosena niinku lisä, 

semmosena hyvänä lisänä siihen normaaliin perustyöskentelyyn että voi esittäytyä 

jossain eri paikassa ehkä eri ihmisille ja niinku eri kohderyhmille ja ynnä muille -

-se on ihan hyvä lisä CV:ssä että on tämmönen digitaalinen näyttely, mutta ei siitä 

pisteitä saa niinku taidekentällä. (Riikka.) 

Taiteilijat suhteuttavat näkemyksiään eri näyttelytiloista osana laajempaa puhetapaa 

taidegallerioista ja museoista vakiintuneina näyttelyinstituutioina (ks. 4.2 

Näyttelytoiminta taidemaailmassa).  Taiteilijoiden näkemykset siitä, kuinka 

merkittäviksi paikoiksi perinteiset taidegalleriat ja museot näyttäytyivät omalla 

taiteilijauralla, vaihtelivat kuitenkin suuresti. Kun Ville määritteli kuvien 

ripustamisen gallerioiden seinille vanhanaikaisena ja tylsänä ratkaisuna, korosti 

Riikka sitä, että juuri gallerioissa pidetyt näyttelyt olivat taiteilijauran edellytys ja 

muunlaiset näyttelyratkaisut toimivat hyvänä lisänä taiteilijan perustyöhön. 

Riippumatta erilaisista näkemyksistä näyttelytilojen suhteen, näyttelyjen pitämisen 

koettiin olevan ”aina eteenpäin” (Juha).  

Katugalleriaa on mahdollista hyödyntää hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Sen lisäksi että 

Katugalleria tarjoaa mahdollisuuden aloitteleville taiteilijoille pitää näyttely ja 
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pidempään taideuraa tehneille saada hyvä lisä ansioluetteloon, Katugalleriaa voidaan 

käyttää mm. tapahtuman tunnettavuuden lisäämiseen, ansiotulojen hankkimiseen ja 

fyysisen näyttelyn jatkeena. Kun taiteilija tekee sarjan, josta osa teoksista on jo 

myyty, digitaalinen esitysmuoto mahdollistaa yhtenäisen sarjan esittelyn myös sarjan 

osittaisen myymisen jälkeen. Näyttelyllä voi myös pyrkiä ohjaamaan ihmisiä 

kotisivuille ja saada sitä kautta mahdollisia uusia asiakkaita ja työtilauksia.  

Mirja: Niin oliko sulla jotakin sellaisia hidastimia tai kannustimia kun sää mietit 

sitä että menis pitämään sinne näyttelyn?  

Riikka: No ehkä se niinku hidastin oli semmonen että näänkö mää sitä sellasena 

järkevänä näyttelypaikkoja että kyllä pohdin sitä jonkun aikaa mutta toisaalta 

taas mä mietin että ehkä siinä niinku tavoittaa eri tavalla ihmisiä tai eri ihmisiä 

mitä yleensä sitten näyttely tavoittaa, sillä tavalla ajattelin että ehkä se tuo jotakin 

lisäarvoa. Ja toisaalta ehkä niinku kiinnostikin kokeilla, ihan vaan uteliaisuus, 

että miten se toimii ja just että onko siitä jotakin hyötyä vai eikö siitä oo hyötyä. 

Koska Katugalleria tarjoaa kaikille ilmaisen näyttelytilan, ihmiset voivat käyttää sitä 

erilaisiin tarkoitusperiin. Aloitteleville taiteilijoille se tarjoaa mahdollisuuden 

näyttäytyä ensikerran, töikseen valokuvauskeikkoja tekevälle se tarjoaa 

mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja pidempään taideuraa tehneille se tarjoaa 

hyvän lisän perustyöskentelyyn. Riippumatta tarkoitusperästä, puhetavassa korostuu 

ajatus Katugalleriasta kaikille tarjottuna mahdollisuutena. Suhteuttaessaan 

Katugalleriaa osaksi taidemaailman vakiintuneita näyttelykäytäntöjä, Katugalleria 

saa erilaisia merkityksiä eri henkilöiden välillä. Merkityksestä ja käyttötarkoituksesta 

riippumatta, puhetavassa Katugalleria on mahdollisuus, jota ihmiset voivat helposti 

hyödyntää parhaakseen näkemällä tavalla.  
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6 Ristiriitaiset puhetavat Katugalleriasta 

Seuraavat puhetavat kuvaavat niitä ristiriitaisuuksia, joita taiteilijat toivat esiin 

Katugalleriasta. Osa taiteilijoista määritteli suoraan kokemuksensa Katugalleriasta 

ristiriitaiseksi. Jotkut taiteilijat puolestaan saattoivat puhua samasta asiasta eri tavoin 

ja nämä puheet olivat ristiriidassa keskenään. Antropologi Claudia Straussin mukaan 

ihmiset järjestävätkin mielessään ristiriitaiset asiat kolmella mahdollisella tavalla 1) 

käsitellen ristiriitaisia diskursseja (usein tiedostamattomatta) toisistaan erillään 2) 

tiedostaen ristiriidan diskurssien välillä ja kipuillen aiheen kanssa tai 3) sulauttaen 

erilaiset diskurssit yhdeksi itselleen loogiseksi diskurssiksi (Strauss 2005: 223–224).  

Kaksi merkittävintä ristiriitaa Katugalleriaan liittyen ovat epävarmuus 

tavoitettavuudesta ja pettymys tekniseen esitysmuotoon. Taiteilijat kertoivat 

kokeilleensa Katugallerian käyttöä uteliaisuudesta uutta tekniikkaa kohden ja 

mahdollisuudesta tavoittaa uutta yleisöä. Taiteilijat kuitenkin kertoivat, että he eivät 

saaneet täysin odotuksillensa katetta ja sen vuoksi näkivät Katugallerian 

ristiriitaisena näyttelypaikkana. 

6.1 Epävarmuus tavoitettavuudesta 

Heikkoutena ubi-näyttelyssä on se, ettei siinä ole konkreettista 

vieraskirjamahdollisuutta, jolloin todelliset katsojaluvut ja palaute jää saamatta. 

Vahvuutena on palvelun helppous ja mahdollinen suuri yleisö. (KL 3.) 

Tavoitettavuus on teema, joka nousi yhdeksi keskeiseksi Katugallerian eduksi 

suhteessa perinteisiin taidegallerioihin ja -museoihin (ks. 5.1 Taidekentän tuuletus). 

Taiteilijoiden selonteoissa Katugallerian nähtiin potentiaalisesti tavoittavan laajasti 

yleisöä julkisessa tilassa vuorokauden ympäri. Toisessa yhteydessä taiteilijat 

kuitenkin nostivat esiin epävarmuutensa siitä, miten Katugalleria tosiasiassa tavoitti 

yleisöä. Taiteilijat eivät saaneet palautetta näyttelystään ja kertoivat, että ihmiset 

eivät tiedä Katugallerian olemassaolosta. Katugalleriaa representoitiin tavoittavana 

mutta toisaalta tuntemattomana, vaikeasti löydettävänä ja huonosti markkinoituna 

näyttelytilana. Epävarmuus tavoitettavuudesta -puhetavan taustalla vaikuttaa 

laajempi puhetapa julkisuudesta ja nimentavoittelusta tärkeänä osana taiteilijauraa. 
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Epävarmuus tavoitettavuudesta -puhetavassa taiteilijat pohtivat Katugalleriaa ennen 

kaikkea suhteessa yleisöön, julkiseen tilaan ja markkinointiin. Katugalleria 

näyttäytyy taiteilijoille keinona tavoittaa yleisöä. Muutama taiteilija kertoikin 

näyttelypitämisen Katugalleriassa olevan pikemminkin mainos omasta 

työskentelystä kuin taidenäyttely. Toiset puolestaan puhuivat uudenlaisesta tavasta 

pitää näyttely ja samalla näkivät Katugallerian mahdollisuutena tavoittaa uutta 

yleisöä töilleen. Riippumatta siitä, määrittelikö taiteilija Katugallerian näyttelynsä 

taidenäyttelyksi vai mainokseksi, Katugallerian välinearvo on siinä, että sen avulla 

voi tavoittaa uutta yleisöä.  

Taiteilijat arvioivat Katugalleria tavoitettavuutta julkiseen tilaan liitettyjen oletusten 

kautta. Kun tilat, jotka ovat suhteellisen avoimia ihmisille määritellään julkisiksi, 

sijoittuu Katugalleria UBI-näyttöjen kautta julkiseen tilaan ja oululaiseen katukuvaan 

(Ridell ym. 2009: 7). Taidehistorioitsija Johanna Ruohosen mukaan julkisessa tilassa 

oleva taide tavoittaa yleisöä paremmin kuin museoissa ja gallerioissa oleva taide 

(Ruohonen 2013: 15). Julkiseen tilaan asetetut taideteokset lupaavat yleensä myös 

laajempaa yleisöä kuin lukemattomat internetsivustot, jotka avoimuudesta huolimatta 

voivat jäädä lukijalta pimentoon. Ydinkeskustaan sijoitetun teoksen julkisuus on 

internetiä varmempaa. (Naukkarinen 2009: 34).  

Se oli aika isot odotukset, että niitä [UBI-näyttöjä] on kuitenkin joka puolella ja 

niissä pyörii koko ajan jotain niin sitten mää ajattelin että vau koko kaupunkihan 

on kohta täynnä mun kuvia, että jokainen ihminen näkee Oulussa. (Miika.) 

Tavoitettavuuden ihanne julkisessa tilassa ja sen toteutuminen käytännössä oli 

taiteilijoiden puheessa ristiriitaista. Vaikka taiteilijat liittivät Katugalleriaan 

julkisuuden ja tavoitettavuuden oletuksen, taiteilijat huomasivat, että jokainen Oulun 

keskustassa liikkuva ihminen ei nähnytkään Katugallerian näyttelyä. UBI-näytöt 

vaativat nimittäin vuorovaikutusta niiden käyttäjiltä (Ylipulli ym. 2014: 156). 

Taiteilijat huomasivat, että näyttely ei avaudu itsestään näytölle ja koko näyttely oli 

vaikea löytää UBI-näytön palveluvalikosta. ”Näyttöjä saa jokseenkin vaikeasti 

työstää että pääsee näkemään näyttelyn, näyttelyt eivät ole selkeästi esillä” (KL8). 

Lisäksi ”näyttely voi jäädä muun informaation jalkoihin” ja sitä ei välttämättä löydä 



 53 

näytöltä, jos ei etukäteen tiedä näyttelyn olemassaolosta (KL7). Näyttelyn vaikea 

löydettävyys sai osan taiteilijoista kyseenalaistamaan koko näyttelynpitämisen 

järkevyyden.  

-- täytyy sanoa että mää en kunnolla ollut käynyt kattomassa niitä näyttöjä että 

mistä se löytyy se Katugalleria, ja sitten mää menin kattoo sitä tietenkin 

innoissaan että missä se on se mun näyttely, niin mää niinku lääpin ja lääpin sitä 

ruutua että mistä täältä pääsee, siis tuntu aika haastavalta ja siinä kohtaan tuntu 

että oliko tässä mitään järkee, koska tää oli minun mielestä se oli aika hankalasti 

löydettävissä, että täytyy tietää mitä sää oot hakemassa sieltä et mää sitten 

tuommonen perusselaaja joka ei tiedä tästä Katugalleriasta mitään niin mää en 

usko että se välttämättä hoksaa sitä, että se oli aika monen valinnan takana 

jotekin, että jos se ei satu suoraan pyörimään siinä sillä hetkellä niin kyllä se ehkä 

vähän hukkuu siihen muuhun informaatioon mitä ne näytöt sisältää. (Riikka.) 

Samaan aikaan kun taiteilijat näkivät Katugallerian sijainnissa suuren potentiaalin 

ihmisten tavoittamiseksi, taiteilijoiden mukaan näyttely oli käytännössä vaikeasti 

löydettävissä. Pohtiessaan Katugallerian tavoitettavuuden ideaalia ja käytännön 

toteutusta, Katugallerian merkitys näyttäytyi taiteilijoiden puheessa epävarmuutena 

tavoitettavuudesta. Taiteilijat käyttävät Katugalleriaa uusien yleisöjen tavoittamiseen, 

mutta todellisuudessa heillä ei ole tietoa siitä, kuinka hyvin näyttely tavoitti ihmisiä. 

Katugalleria-sovelluksessa ei ole palautteenantokanavaa ja taiteilijat eivät juurikaan 

saaneet palautetta näyttelystään. Epätietoisuus tavoitettavuudesta nousi esiin 

haastattelusta toiseen.  

Mää toivoin että siittä sais paljon näkyvyyttä mutta samaan aikaan olin aika 

realistisesti sitä mieltä että suurin osa ihmisistä kävelee niistä vain ohi, niin mut 

en tiiä sitten, siitä sai aika vähän palautetta, muutama ihminen kertoi että oli 

käynyt niistä kattomassa mun näyttelyn -- oikeassa galleriassa se että siellä on ne 

avajaiset ja taiteilija on ite paikalla ja sitten siellä on vieraskirjat ja kaikki muut 

sellaiset mitä ainakaan mun aikana UBI-näytöillä ei ollut, että mun ainoa palaute 

minkä sain oli ne muutamat kaverit jotka kävi kattomassa. Että sitten ois ollut 
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kauheen kiva saada muutakin, enemmänkin palautetta että kuinka moni ihminen 

on ylipäätään kattonu sitä. (Saku.) 

-- en tiiä, tavoittikko ne [muut taiteilijat] oikeesti ketään ihmistä, tuliko niille 

yhtään yhteydenottoa sen kautta, että ite en oo ainakaan saanu suoraan silleen 

että hei törmäsin UBI-näytöllä sinun näyttelyysi voinko ostaa sinulta taulun, että 

ei oo kyllä tämmösiä tullut mutta niin, onkohan niitä kukaan sitten nähnykään. 

(Riikka.) 

Taiteilijat olisivat toivoneet enemmän palautetta Katugalleria-näyttelystään. 

Perinteisesti taidenäyttelyssä pidetään näyttelyn avajaiset ja taiteilija saa palautetta 

näyttelystään. Yleensä myös  taideteosten myynti kasvaa näyttelyjen aikana 

(Karttunen 2009: 126). Katugalleriassa näyttely voidaan kuitenkin järjestää ilman 

avajaisia, näyttely ei suoranaisesti vaikuttanut yhdenkään haastateltavan teosten 

myyntiin ja yleisesti taiteilijoiden saama palaute näyttelystä jäi hyvin laihaksi. 

Taiteilijat saivat palautetta ainoastaan tuttaviltaan, joten he eivät käytännössä 

tienneet, minkä verran ihmisiä kävi katsomassa heidän näyttelyjään. Usea taiteilija 

kertoi, ettei hän itse kuulu UBI-näyttöjen käyttäjäkuntaan, mutta uskoi joidenkin 

henkilöiden käyttävän näyttöjä, koska UBI-näytöt ovat edelleen Oulun 

kaupunkitilassa. Palautteen puuttuessa taiteilijat joutuivat perustamaan arvionsa 

näyttelyn tavoitettavuudesta vain omien uskomusten varaan.  

Ristiriitaiseen puheeseen Katugallerian tavoitettavuudesta liittyy olennaisesti myös 

itse sovelluksen tuntemattomuus. Taiteilijoiden puheessa Katugalleria näyttäytyi 

tuntemattomana tai muistamattomana tilana. Taiteilijoiden tuttavat lähikunnista eivät 

olleet kuulleet Katugalleriasta ja toisaalta myös Katugalleriassa näyttelyn pitäneet 

henkilöt eivät muistaneet Katugallerian olemassaoloa. Esimerkiksi muutama vuosi 

aiemmin näyttelyn pitänyt Helena kertoi, ettei hän ollut muistanut koko sovelluksen 

olemassaoloa ennen kuin minä otin häneen yhteyttä. Katugalleria ei siis ole 

integroitunut osaksi taiteilijoiden elämää, vaikka taiteilijat kertoivatkin käyvänsä 

taidenäyttelyissä.  
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Katugallerian markkinoinnin nähtiin olevan puutteellinen. Haastattelujen 

ajankohtana Katugallerian tiedotus ja markkinointi hoitui pääosin Facebook-sivun 

kautta. Yksi Facebook-sivu, jolla on vähän ”tykkääjiä”, ei taiteilijoiden mielestä riitä 

tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin. Osa haastateltavista kertoi itse 

markkinoineensa näyttelyään, mutta kaikki toivoivat mainostusta myös Katugallerian 

puolelta. Markkinoinnin kautta tietoisuutta Katugalleriasta saataisiin lisättyä ja 

ihmiset tulisivat tietoiseksi Katugallerian olemassaolosta.  

Mun mielestä Katugallerian kannattais myös itse markkinoida itseään, jolloin se 

niinku nousis paremmin [esiin] että ei se riitä että sillä on vaan jossakin 

feisbuukissa joku yks sivu ja sitten UBI-näyttöjen alla joku yks sivu joka johtaa 

sinne feisbuukkisivuille ja sinne sitten laitetaan kerran kuussa joku kuva että nyt 

meillä on tämä ja tämä näyttely. Että ehkä jotenkin toisentyyppistä markkinointia 

heiltäkin odottais kun ihmiset tuottaa heille koko ajan sinne sisältöä niin 

vastineeksi taas siitä voisko he jotenkin markkinoida siellä päässä eri tavalla. 

(Riikka.) 

Perinteisessä gallerioissa taiteilija joutuu maksamaan näyttelyajaltaan tilavuokraa, 

mutta samalla galleristi tekee taiteilijan puolesta markkinointityötä (Riikka). 

Katugalleriaan taiteilijat pääsevät ilmaiseksi, mutta myös markkinointityö 

Katugallerian puolelta on vähäistä. Taiteilijoiden näkökulmasta Katugallerian 

puolelta toivottaisiin lisää markkinointia vastineeksi sisällöntuotannosta. Lisäksi 

taiteilijat huomauttivat, että ilmaista näyttelytilaa hyödyntävillä henkilöllä ei 

välttämättä ole rahaa markkinoida näyttelyään. 

Katugallerian vähäinen markkinointi muodostuu erityisen ristiriitaiseksi silloin, jos 

näyttelylle asetettu tavoite on enemmän oman työskentelyn markkinoinnissa kuin 

taiteen välittämisessä yleisölle. Esimerkiksi Johannes kertoi käyttäneensä 

Katugalleriaa pääosin markkinointikanavana, mutta hänen omilla Facebook-sivuilla 

oli kymmenkertainen seuraajamäärä verrattuna Katugallerian Facebook-sivuihin. 

Tämän lisäksi Johannes kertoi, että hänellä on kynnys ”tykätä” Katugallerian 

Facebook-sivusta, koska sivulla oli niin vähän ”tykkääjiä”. 



 56 

Johannes: Tuota, mää esimerkiksi, mää en tiiä markkinoidaanko Katugalleriaa 

mitenkään sen enempää, ainakaan niinku missään, esimerkiksi Facebookiin. Jos 

ei niinku markkinoida sen enempää niin ehkä kannattais, koska no totta kai 

harmittaa että mää en ehtinyt sitä omaa esitystä käydä kattomassa sieltä mutta ei 

niinku, missään ei tullut vastaan että mitä näyttelyitä, mää oon aika Facebook-

aktiivinen ollut pitkään mutta mää en yhtään mainintaa Katugalleriasta oo nähnyt 

siellä missään, että markkinoinnilla, sillä varmaan saatais enemmän näkyvyyttä 

Katugallerialle ja niille Katugalleriassa pyöriville näyttelyille. 

Mirja: Ooksää käyny siellä Katugallerian Facebook-sivuilla? 

Johannes: Kyllä mää kävin mutta olikohan siellä, oisko ollu, voi olla että mää 

muistan väärin, että siellä oli joku pari sataa tykkääjää ja sitten mää lähin pois 

sieltä. Siellä jotenkin kun sinne sais sen tuhat tykkääjää sinne ensin niin se 

helepottais itelläkin sitä kynnystä tykätä siitä kun se on, näkkee että muutkin 

tykkää tästä ja pidetään yllä sitä sivustoa ja päivitetään aktiivisesti niin se antaa 

semmosen kuvan että sitä niinku kiinnostaa hoitaa sitä hommaa. Joo sillon jäi 

pikkusen semmonen kuva että se ei välttämättä hirveän aktiivista oo, voi olla että 

muistan väärin mutta tämmönen kuva jäi mulle.  

Katugallerian tiedotus ja markkinointi oli taiteilijoiden mielestä riittämätöntä. Vaikka 

haastattelurungossa Katugallerian markkinointi ei ollut yhtenä haastatteluteemana, 

lähes jokainen taiteilijoista nosti markkinoinnin puutteen esiin. Kun osa taiteilijoista 

korosti näkyvyyttä ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa, toivoivat osa taiteilijoista 

näkyvyyttä paikallislehdissä.  

Helena: Niin että se musta jäi vähälle oli niiden mainostaminen. Niitä pitäis 

enemmän mainostaa jotenkin että ois tarjolla tämmöstä, jotenkin mulla jäi 

semmonen mielikuva kun ei monetkaan tiennyt ihmiset siitä, sitä pitäis ihan tosi 

kovasti mainostaa näissä, mitkä ne on nyt ne kanavat missä sitä pitäis mainostaa. 

Ne oulutapahtumat, missä pitäis kovasti mainostaa. Niin sitten ois hyödyllinen, 

enemmän hyödyksi. 
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Mirja: Niin että sitä ite Katugalleriaa mainostettais vai aina sitä kyseistä 

näyttelyä? 

Helena: Ite sitä Katugalleriaa, siellä on tietenkin voi panna myös mitä siellä on 

tällä hetkellä näytillä mutta ite sitä galleriaa ja sitä systeemiä. Se minusta ois, 

enemmän pitäis mainostaa. Koska minä huomasin sen ettei ihmiset tiennyt siitä ja 

justiinsa kun oli omakin näyttely siellä niin ei siitä ollut missään oikein puhetta, 

ei, sitä pitäis enemmän mainostaa. 

Epävarmuus tavoitettavuudesta -puhetapaan liittyy mahdollisimman suuren 

julkisuuden tavoittelu näyttelylle ja epävarmuus sen toteutumisesta käytännössä. 

Taiteilijat kuvailevat Katugalleriaa hyvänä keinona saada tunnettavuutta taiteilijalle 

ja taideteoksille, koska Katugalleria sijoittuu julkiseen tilaan. Katugallerian voidaan 

siis nähdä mahdollistavan julkisuutta ja nimensaantia, jotka ovat keskeisiä 

käytänteitä taidemaailmassa (Lepistö 1991: 29). Koska taiteilijat eivät kuitenkaan saa 

palautetta näyttelyistään, heillä ei ole varmaa tietoa siitä, miten näyttely tavoitti 

ihmisiä. Erityisesti lisäämällä Katugallerian markkinointia, taiteilijat uskovat 

tavoitettavuuden lisääntyvän.  

6.2 Pettymys tekniseen esitysmuotoon 

Perinteisen kuvataiteen esittäminen tässä muodossa kiinnosti. Halusin testata 

toimivuutta. (KL 6.) 

Näyttö ja töille varattu tila on visuaalisesti vaatimaton (KL 11). 

Pettymys tekniseen esitysmuotoon -puhetavassa puhutaan Katugalleriasta 

konkreettisella tasolla erityisesti tekniikan ja esitysmuodon näkökulmista. Tekninen 

esitysmuoto ja suuret korkealaatuiset näytöt olivat niitä kannustimia, jotka innostivat 

taiteilijoita kokeilemaan näyttelynpitämistä Katugalleriassa. Selonteoissaan taiteilijat 

kuitenkin kertoivat pettyneensä tekniikkaan ja olleensa yllättyneitä siitä, kuinka 

visuaalisesti vaatimattomaksi itse näyttely jäi. Katugalleriaa representoitiin 

ristiriitaisena ja sivutoiminnan oloisena sovelluksena ja pohdittiin, miksi se ei voisi 
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olla enemmän. Puhetavan taustalla vaikuttavia laajempia puhetapoja ovat 

teknologian tuottama kehitys ja yhteiskunnan visualisoituminen. 

Taiteilijoilla ei ollut kovin suuria odotuksia pitäessään näyttelyn Katugalleriassa. 

Suurin osa kertoi kiinnostuneensa uudesta esitysmuodosta ja halunneensa kokeilla 

sen toimivuutta. Usea taiteilija kertoi työskennelleensä media-alalla ja tämän vuoksi 

tekninen lähestymistapa taiteen esittämiseen kiinnosti heitä. Esimerkiksi Sakun 

mukaan näyttelyn pitämisessä ”ei mikään hidastanut, että se oli juurikin enemmän 

kiehtoi tällainen uudenlainen ja mediapainotteinen [esitystapa]”. Myös aiemmin 

mainittu (ks. 5.2 Kaikilla tarjottu mahdollisuus) näyttelyn pitämisen helppous 

liitettiin osaksi teknistä houkuttelevuutta. 

No se oli aika helppoa. Sää lähetit sinne kuvat, piti olla tietyssä kuvasuhteessa ja 

sitten sen pysty sinne lähettää ja ne [Katugallerian ylläpito] laitto sen sitten kun 

oli sun vuoro niin sinne. Mutta tuota siinä vähän sit tuli sellasia että jos sää oot 

niinku tehnyt jotain vaikka näyttelyä niinkun mää olin ite tehnyt, niin tavallaan 

sitten semmonen tietty formaatti mihin se piti upottaa niin se tietenkin vähän 

hidastaa sitä että niinku sun pitää muuttaa sitä. (Miika.) 

Ensimmäinen ristiriitainen asia tekniseen esitysmuotoon ilmeni näyttelylle 

määritellyissä raameissa. Jotta näyttely voidaan laittaa esille Katugalleriaan, se pitää 

sijoittaa tiettyyn formaattiin. Vaikka yksi taiteilijoista kertoi oman näyttelynsä 

näyttäneen hienolta näytöllä, määrittelivät toiset taiteilijoista Katugallerian formaatin 

muistuttavan lähinnä ”köykäisiä nettisivuja”, joita on tehty kauan aikaa sitten 

(Riikka). Html-pohja, johon näyttely upotettiin, toimi hitaasti ja tekninen toteutus 

nähtiin ”alkeellisena” (KL 13). ”Eteenpäin”, ”taaksepäin” ja ”alkuun” -painikkeiden 

sijaan taiteilijat olisivat toivoneet luovempaa esitysmuotoa. Katugallerian 

näyttelypohjaan toivottiinkin paljon lisäominaisuuksia hyödyntäen 

digitaaliteknologiaa.  

Tässä puhetavassa taiteilijat puhuvat tekniikasta, joka toisaalta motivoi kokeilemaan 

näyttelynpitämistä ja joka toisaalta tuotti pettymyksen alkeellisuudellaan. Vaikuttaa 

siltä, että taiteilijoilla oli alussa teknologiselle determinismille tyypillinen ihannoiva 
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käsitys teknologiasta, jonka he liittivät automaattisesti Katugalleriaan. Teknologisella 

determinismillä viitataan ajatukseen siitä, että tiede ja teknologia saavat itsestään 

aikaan kehitystä ja edistystä. Teknologiaa voidaan kuvata ”kehityksen nuoli”-

metaforalla, sillä teknologia viittaa yksioikoisesti kehitykseen. (Escobar 1994: 211–

212.) Teknologisessa determinismissä tekniikan nähdään kehittyvän yhteiskunnasta 

erikseen, mutta samalla se nähdään keskeisesti yhteiskuntaa muuttavana ja 

määrittävänä tekijänä (Cherlet 2011: 3). Katugalleria näyttäytyi taiteilijoille 

ideaalitasolla kehitystä ja muutosta lupaavana sovelluksena, kunnes taiteilijat 

kokeilivat Katugalleriaa käytännössä.  

Katugallerian näyttelyjen raamien lisäksi myös itse käyttökokemus UBI-näytöillä sai 

taiteilijoilta kritiikkiä. UBI-näytöt olivat ”hankalia” (Miika). Taiteilijoiden mukaan 

UBI-näytöt saattoivat olla epäkunnossa, jolloin niitä ei päässyt ollenkaan käyttämään 

tai sen verran ”rähmäisiä” syljeskelyn ja piirtelyn vuoksi, että niihin ei tehnyt mieli 

koskettaa (Riikka). Kirkkaalla säällä UBI-näyttöjen sisältöä ei nähnyt kunnolla 

voimakkaan heijastuksen vuoksi ja sateisella säällä näyttö ei reagoinut kosketukseen. 

Myös talven kylmyys nähtiin katselijoita karkottavana tekijänä. Lisäksi kaikki 

taiteilijat eivät olleet etukäteen tietoisia äänentoiston puuttumisesta UBI-näytöillä.  

Taiteilijat tulkitsivat teknologian tarkoittavan kehitystä, johon Katugalleria ei 

loppujen lopuksi vastannutkaan esitysmuodon ja käyttökokemuksen myötä. Ihmisten 

ja teknologian välisessä suhteessa teknologia voidaan ymmärtää myös sosiaalisena ja 

kulttuurisena konstruktiona.  Yhteiskunnan ja teknologian välillä nähdään olevan 

vastavuoroiset suhteet, jossa yhteiskunnalliset tekijät kuten politiikka, talous ja 

uskonto vaikuttavat teknologiaan. (Uotinen 2005: 37.) Kun Katugallerian teknologia 

ei automaattisesti luvannutkaan muutosta ja kehitystä, sijoittivat taiteilijat 

teknologian vuoropuheluun yhteiskunnan kanssa.  

Taiteilijoilta löytyi ymmärrystä Katugallerian teknisten ongelmien suhteen. Taiteilijat 

ymmärsivät, että tekniset visiot eivät aina ole helppoja käytännössä toteuttaa. 

Ymmärrystä löytyi myös epäkuntoisia ja voimakkaasti heijastavia näyttöjä kohtaan. 

Katugalleria suhteutettiin osaksi poliittista päätöksentekoa puhumalla siitä, kuinka 

taiteilijat olivat iloisia siitä, että Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto tulevat 
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taiteilijoita vastaan tarjoamalla ilmaista näyttelytilaa UBI-näytöillä. Samaan aikaan 

taiteilijat kuitenkin huomauttivat, että ihmiset kyllästyvät helposti huonosti 

toimivaan teknologiaan ja hylkäävät sen käytön (ks. myös Khoon & Ramaiah 2014: 

101.)  

Suurimmaksi ongelmaksi Katugalleriassa taiteilijat näkivät näytön sijoittumisen vain 

puolelle näytölle. Vaikka mainoskanavalle löytyi ymmärrystä taiteilijoilta toiminnan 

rahoituksen vuoksi, näytön katkaiseminen puoleksi vaikutti negatiivisella tavalla 

näyttelykokemukseen. Kun ison näytön koosta otetaan puolet pois, lopputulos on 

visuaalisesti vaatimattomampi. Juhan mukaan kuvien pikselikokoon ”ei mahu 

mittään” kun taas kun taas Katrin kertoman mukaan ”kuvat olivat aika pieniä” 

eivätkä ollenkaan niin vaikuttavia kuin gallerian seinällä.  

-- sitten tuota tulee aika pienenä siinä tavallaan ku se näyttely avautuu niin sää et 

oo ihan varma että onko se ees näyttely siinä tai onko se ees se pääpointti siinä 

kun se on kuitenkin vain osa ruutua edelleen jotain muuta. Se on vähän sellanen 

sivutoiminto siinä että vaikka sää oot tavallaan päässyt siihen kuukaudeksi, niin, 

erilainen mielikuva oli kun haki sitä -- että odotti että se ois ollu koko näytön 

kokoinen että sää saat käyttää sitä ruutua eikä palaa siitä ohjelmistosta. (Miika.) 

Mun mielestä se näytön jakaminen kahtia niin että olkoon se sitten vasen puoli on 

varattu jollekin mainoksille on ehkä vähän sääli. Koska en esimerkiksi ymmärrä 

miksi mainokset ei vois olla niitten kuvien välissä. Koska ne yleensä nämä 

näyttelyt Katugalleriassa on sarjoja, jotka katotaan jossain järjestyksessä, niin 

voisin kuvitella että siellä, että parempi vaihtoehto olisi esimerkiksi upottaa koko 

näytön kokoinen mainos johonkin niitten kuvien väliin sen sijaan että siinä on 

puolen näytön kokoinen mainos koko ajan vieressä. Koska kuitenkinhan varmaan 

tämmönen projekti on kuitenkin ponnistanut siitä että joku on halunnut kulttuuria 

siihen näytölle ja tämmösestä hyvin visuaalisesta lähtökohdasta on lähtenyt 

liikkeelle ja jos kuitenkin nyt se ite visuaalinen kompuroi niin sehän tekee sille ite 

projektille hallaa. (Ville.) 
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Katugalleria-näyttelyn sijoittuminen vain puolelle näytölle aiheuttaa sen, että 

näyttely vaikuttaa sivutoiminnon oloiselta sovellukselta. Villen mukaan 

Katugallerian ongelmista vain visuaalisuuden heikentyminen on huomionarvoinen 

kritiikki ja  toivoo ongelmille ratkaisua. Vaikka Ville tiedostaa UBI-näyttöihin 

liittyviä muita ongelmia kuten näyttöjen kirkkaus, Ville on kertomansa mukaan 

tyytyväinen siihen, että Ouluun on ylipäätänsä saatu UBI-näytöt ja Katugalleria. 

Villen mukaan pienellä sisällönviilauksella eli näyttelyn sijoittamisella koko näytön 

tilaan ”se ois ihan loistava”.  

Puhuessaan näytön puolittamisesta, taiteilijat liittivät Katugalleriaan visuaalisuuden 

vaatimuksen. Visuaalisuus on kuvataiteessa erityisen tärkeää, koska kuvataide 

perustuu pitkälti näköaistiin. Toisaalta myös länsimaisia nykykulttuureja 

luonnehditaan usein visuaalisiksi. Kulttuurin visualisoitumisen taustalla vaikuttaa 

ajatus mediateknologioiden kehityksestä tekstipainotteisista teknologioista 

kuvapainotteisiin teknologioihin. Tietotekniikan nähdään tarjoavan jatkuvaa 

kuvavirtaa ja lisääntyneitä visuaalisia esiintymistapoja. Vaikka visuaalisen kulttuurin 

tutkijoiden mukaan ajatus visualisoituneesta tai näköaistiin pohjautuvasta 

yhteiskunnasta ei ole niin yksioikoista kuin visuaalisuus-puhetavassa annetaan 

ymmärtää
9
, on visuaalisuus ja yhteiskunnan visualisoituminen keskeinen nykypäivän 

puhetapa (Johansson 2007: 85; Mäyrä 2007: 196; Seppä 2007: 14, 32–34). 

Katugalleria tietoteknisenä taidetta esittelevänä sovelluksena liittyy taiteilijoiden 

puheessa osaksi teknologian kehityksen tuottamaa visuaalisuus-puhetapaa. 

Katugalleria mielletään ennen kaikkea näköaistiin pohjatuvaksi näyttelytilaksi ja 

suurilta näytöiltä odotetaan hyvää visuaalista antia niin näyttelyn koon kuin 

esitystapojen suhteen. Vaikka taiteilijat näkevät myös ympäristön vaikuttavan 

näyttelykokemukseen puhuessaan Katugallerian sijoittumisesta kadulle, taiteilijat 

asettavat Katugallerialle ennen kaikkea visuaalisuuden vaatimuksen. Tämän 

perusteella näyttelyn sijoittuminen vain puolelle näytölle on taiteilijoista 

riittämätöntä.  

                                                           
9  Visualisoitumisen sijasta voidaan puhua esimerkiksi toistuvista kuvallisista käänteistä tai puhtaan visualisuuden 

korvaantumisesta moniaistisuudella ja aistien välisyydellä (Johansson 2007: 85; Seppä 2007: 32-34). 



 62 

Pettymys tekniseen esitysmuotoon -puhetavassa taiteilijat kertovat niistä 

pettymyksistä, joita he kohtasivat käyttäessään Katugalleriaa UBI-näytöillä. 

Taiteilijat liittivät Katugallerian osaksi teknologian kehitystä ja visuaalisuuden 

vaatimusta. Tekninen esitysmuoto toimi taiteilijoilla kannustimena kokeilla 

näyttelynpitämistä, mutta lopulta tekniikka oli se alue, jossa oli eniten ongelmia 

käytännössä. Vaikka taiteilijat samanaikaisesti tiedostivat Katugallerian lukuisat 

positiiviset ominaisuudet, Katugallerian esitysmuodon kuvailtiin laahaavan tekniikan 

kehityksestä jäljessä ja näytön puolittamisen haittaavan Katugallerian visuaalista 

antia. 
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7 Tutkimuksen soveltaminen Katugallerian kehittämisessä 

Soveltavan antropologian näkökulma tutkimukseen on käytännönläheinen ja 

ongelmakeskeinen. Siinä tuotetaan tietoa, jota voidaan käyttää todellisen elämän 

olemassa olevien ongelmien ratkaisuun. Soveltavan antropologian tutkimuksilla on 

usein välittömiä seurauksia ja tutkimustulokset ovat muutosorientoituneita. 

Tutkimusta tehdään yleensä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yksi tapa toteuttaa 

soveltavaa antropologiaa on arviointitutkimus, jossa pyritään parantamaan tai 

arvioimaan tutkimuskohteen tehokkuutta tai lopputulosta. (Trotter & Schensul 1998: 

691–692.) Tämä tutkielma voidaan sijoittaa osaksi soveltavan antropologian 

arviointitutkimusta, koska pyrkimyksenä on tuottaa tietoa Katugallerian kehittämistä 

varten.  

Tarkastelemalla haastatteluissa ilmennyttä neljää puhetapaa voidaan todeta, että 

Katugalleria edustaa näyttelypaikkaa, joka on teoriassa hyvä, mutta jonka käytännön 

toteutus ontuu joillakin osa-alueilla. Taiteilijat esittivät kyselyvastauksissa ja 

haastatteluissa lukuisia keinoja parantaa Katugalleriaa. Nämä kehitysideat 

mahdollistaisivat Katugallerian teorian ja käytännön lähentymisen, erilaisten 

merkitysten yhtenäistymisen. 

Taiteilijoiden puheessa erityisesti tavoitettavuus ja tekninen esitysmuoto aiheuttivat 

ristiriitaisia näkemyksiä Katugalleriasta. Katugalleria näyttäytyi tuntemattomana 

näyttelypaikkana, joka oli vaikea löytää UBI-näyttöjen palvelutarjonnasta. Sovellus 

itsessään ei tarjonnut palautteenantokanavaa, jota kautta taiteilijat saisivat tietoa 

näyttelyn kiinnostavuudesta ja katselijamäärästä. Lisäksi Katugallerian esitysmuoto 

nähtiin tylsänä ja visuaalisesti vaatimattomana ratkaisuna.  

Taiteilijoilla on useita kehitysideoita liittyen edellä mainittuihin ristiriitaisiin 

asioihin. Kehitysideat eivät kuitenkaan rajoitu koskemaan pelkästään tekniikkaa ja 

tavoitettavuutta, vaan myös Katugallerian sisältö ja konsepti saavat erilaisia 

kehitysideoita. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellyt kehitysideat ovat taiteilijoiden 

ehdotuksia Katugallerian kehittämiselle. Toisessa alaluvussa pohdin Katugallerian 

kehittämistä konkreettisia kehitysideoita laajemmin.  
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7.1 Taiteilijoiden esittämät kehitysideat 

Katugalleria voidaan ymmärtää julkiseen tilaan sijoitettuna verkkonäyttelynä. 

Verkkonäyttelyllä tarkoitetaan useimmiten sähköisiä web-pohjaisia versioita fyysisistä 

näyttelyistä. Yleensä verkkonäyttelyt täydentävät fyysistä näyttelyä, mutta osa 

verkkonäyttelyistä sijoittuu pelkästään virtuaalitilaan. Informaatiotieteilijä Leong Chee 

Khoon ja Chennupati K. Ramaiahin (2014) mukaan verkkonäyttelyjen menestystä tai 

epäonnistumista voidaan arvioida kuuden osa-alueen kautta. Nämä osa-alueet ovat 1) 

suunnittelu, 2) sisältö ja tiedon organisointi, 3) näyttelyssä navigointi, 4) ohjeistukset, 5) 

multimediaelementit sekä 6) näyttely kokonaisuudessaan. (Khoon & Ramaiah 2014: 97, 

101.) Myös taiteilijoiden esittämät kehitysideat Katugallerialle noudattivat pitkälti näiden 

kuuden osa-alueen arviointia. 

Näyttelyn suunnittelussa arvioidaan verkkonäyttelyn vaikuttavuutta mm. tekstien 

luettavuuden, värityksen, visuaalisen johdonmukaisuuden ja käyttäjäystävällisyyden 

kautta (Khoon & Ramaiah 2014: 101). Pettymys tekniseen esitysmuotoon -puhetavassa 

taiteilijat toivat esiin sen, kuinka he yllättyivät Katugallerian visuaalisesta 

vaatimattomuudesta. Tällä hetkellä Katugalleria-sovellus avautuu ainoastaan UBI-

näytön oikealle puolelle jättäen näytön vasemman puolen pikavalikolle ja 

mainoskanavalle. Taiteilijoiden mukaan näyttely olisi kuitenkin visuaalisesti 

vaikuttavampi koko ruudun tilassa; ”kaikista parasta ois kun se olisi koko näytössä” 

(Ville). Taiteilijat toivoivat, että Katugalleria olisi pääosassa silloin kun sovellus 

avataan UBI-näytöllä ja sille ”olisi varattu koko FullHD-näytöllinen tilaa” (KL11). 

Samalla taidenäyttely erottuisi selkeästi näyttöjen muista palveluista. Mikäli 

mainoskanava on pakollinen näyttöjen rahoittamisen vuoksi, mainosten ehdotetaan 

sijoittuvan teoskuvien väliin. 

Taiteilijoiden mukaan suurempi vuorovaikutteisuus eri toimijoiden välillä toisi 

Katugalleria-näyttelylle lisäarvoa. Näyttely olisi taiteilijalle vaikuttavampi ja 

kokonaisvaltaisempi kokemus, mikäli taiteilijat kuulisivat myös muiden ihmisten 

näkökulmia aiheesta. Sekä taiteilijan että yleisön näkökulmasta 

kommentointimahdollisuus, vieraskirja tai teosten arvottaminen tähdillä tai hymiöillä 

lisäisi näyttelyn mielekkyyttä. Lisäksi mahdollisuus ”tykätä ja jakaa” näyttelyä 
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sosiaalisessa mediassa lisäisi näyttelyn sisällöllistä antia. Taiteilijoiden epävarmuus 

tavoitettavuudesta vaihtuisi todelliseen tietoon, jos Katugallerian ylläpito tarjoaisi 

kuukauden taiteilijalle käyttäjätilastot näyttelyajalta. Tällöin näyttelyn todellinen 

katselijamäärä selviäisi näyttelyn pitäneelle taiteilijalle. 

Näyttelyn sisällön ja tiedon organisoinnin arvioinnissa tarkastellaan mm. sisällön 

kattavuutta, tiedon löydettävyyttä ja ohjausta näyttelyyn keskeisesti liittyville 

internetsivustoille (Khoon & Ramaiah 2014: 101). Katugalleria-sovellus sisältää tällä 

hetkellä kuukauden näyttelyn, tietoa taiteilijasta sekä tietoa Katugalleriasta. 

Taiteilijoiden mukaan sisältö, ”mitä et voi käydä muualla kattomassa”, lisäisi 

näyttelyn katsomisen houkuttelevuutta UBI-näytöltä (Johannes). Katugalleriaan 

voisikin liittää enemmän tietoa kuukauden taiteilijasta mm. tarinoiden, videoiden, 

työskentelykuvien sekä haastattelujen muodossa. Katugalleriassa voisi olla ohjaus 

suoraan taiteilijan internetsivustolle ja ”esillä myös menneitä näyttelyjä” (KL9). 

Tiedon organisoinnin ja navigoinnin suhteen UBI-näyttöjen palvelujen järjestämistä 

näytöllä on syytä pohtia. Epävarmuus tavoitettavuudesta -puhetavassa taiteilijat 

kertoivat, että Katugalleria ei ole helposti löydettävissä UBI-näytön palveluvalikosta 

ja näin Multimedia-kategorian taakse jäävä Katugalleria voi jäädä satunnaiselle 

käyttäjälle tuntemattomaksi. Kun UBI-näyttö on passiivitilassa, kuva Katugallerian 

kuukauden näyttelystä pyörii etukäteen määritellyllä lähetyskanavalla. Yksi keino 

helpottaa tiedon saatavuutta olisi se, jos Katugallerian mainosta painamalla avautuisi 

suoraan itse näyttely eikä UBI-näytön aktiivitila, josta Katugalleria-sovellus pitää 

valita Multimedia-kategorian takaa. Katugallerian tunnettavuutta ja tavoitettavuutta 

lisäisi suuresti myös se, jos Katugalleria avautuisi spontaanisti näytöillä tietyn 

väliajoin; ”olisi hyvä että teokset pyörisivät automaattisesti ohikulkijoille” (KL15). 

Näyttely voisi pyöriä itsestään läpi esimerkiksi kerran tunnissa. Myös tauotta pyörivä 

sarja, joka alkaisi taiteilijan esittelyllä olisi muutamista taiteilijoista hienoa, mutta se 

ei luonnollisestikaan palvelisi UBI-näyttöjen muita sovelluksia.  

Ideaalitilanteessa verkkonäyttely on suunniteltu niin hyvin, ettei näyttelyn katsoja 

tarvitse ohjeistuksia liikkuessaan näyttelyssä (Khoon & Ramaiah 2014: 101). 

Yksikään taiteilija ei nostanut esiin tarvetta ohjeistuksille Katugalleriassa. Sen sijaan 
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taiteilijat nostivat esiin sen, että näyttelynkatsominen Katugalleriassa toimii hyvin 

yksinkertaisella tavalla, jossa eteenpäin, taaksepäin ja alkuun liikutaan nuolien 

avulla. Vaikka pelkistetty esitysmuoto on johdonmukainen ja sen avulla näyttelyssä 

liikkuminen on helppoa, toivoi usea taiteilija mielikuvituksellisempaa tapaa järjestää 

näyttely ja siellä liikkuminen. Digitaalisten teknologian kehittyessä myös erilaisia 

multimediaelementtejä kuten digitaalisia videoita, tietokoneanimaatioita ja 3D-

grafiikkaa voidaan ottaa mukaa näyttelyyn.  (Khoon & Ramaiah 2014: 101.) 

Katugallerian esitysmuotoon voisi mahdollisesti ottaa mukaan enemmän 

multimediaelementtejä, joiden kautta näyttely voisi olla ”jotain 

erityistä”, ”multihienoa” ja ”se vyöryis sieltä silmille” (Riikka). Teknisistä 

ominaisuuksista mahdollisuus suurentaa ja pienentää tarkasteltavia teoksia tarjoaisi 

katselijalle keinon tarkastella fyysisesti suurikokoisia teoksia lähempää myös UBI-

näytöllä ja ”videoiden ja elokuvien esittäminen hyvällä äänentoistolla veisi 

Katugallerian aivan uudelle tasolle” (KL 9). 

Näyttelyn kokonaisuuden arvioinnissa selvitetään vastasiko näyttely odotuksiin, 

pyydetään näyttelyn yleisöltä palautetta näyttelystä ja pyritään kehittämään 

verkkonäyttelyä palautteen pohjalta (Khoon & Ramaiah 2014: 101). Taiteilijat 

toivoivat Katugalleriaan palautteenantokanavaa ennen kaikkea saadakseen itse 

palautetta yleisöltä näyttelystään, mutta samalla palautteenantokanava voisi tarjota 

tietoa myös Katugallerian ylläpidolle sovelluksen kehittämiseksi. Taiteilijat arvioivat 

Katugalleriaa kokonaisuutena erityisesti suhteessa tiedotukseen ja markkinointiin 

sekä mahdollisuutena toteuttaa perinteisestä näyttelystä poikkeavia asioita.  

Tutkimusaineistossa taitelijat arvioivat Katugalleriaa melko tuntemattomaksi 

sovellukseksi. Kehitysideoissa ehdotettiinkin, että Katugallerian ”tiedottamista ja 

tunnettavuutta voisi parantaa” (KL15). Aiemmin mainittu näyttelyn spontaani 

avautuminen UBI-näytöille liittyy osaksi tiedottamisen ja tunnettavuuden 

parantamista. Muita taiteilijoiden ehdottamia keinoja ovat suurempi näkyvyys 

internetissä ja tiedotus paikallislehdissä. Aktiivisen markkinoinnin avulla taiteilijat 

kertovat tietoisuuden Katugalleriasta lisääntyvän.  
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Taiteilijat arvostavat Katugallerian tämänhetkisessä konseptissa sijaintia julkisessa 

tilassa, ilmaisuutta, avoimuutta ja näyttelyn toteuttamisen helppoutta. Ylläesitetyt 

kehitysideat perustuvatkin ajatukseen siitä, että Katugallerian konsepti on hyvä, 

mutta sen käytännön toteutusta on mahdollista kehittää vielä eteenpäin. Taiteilijoiden 

mukaan Katugalleria voisi kuitenkin olla paljon enemmän kuin mitä se on tällä 

hetkellä. Digitaalisen teknologian kautta julkiseen tilaan sijoittuvana 

näyttelypaikkana Katugallerian ei tarvitsisi mukailla perinteisten näyttelytilojen 

toimintatapaa. Katugallerialla olisi mahdollista tehdä perinteisistä näyttelyistä 

poikkeavia asioita.  

Miika: Mitään muuta ei voi vaihtaa ku sellasta sähköistä ku ne on pysyviä mutta 

Katugalleria tai tämmönen sähkönen juttu voi vaikka viiden sekunnin välein 

vaihtua se kuva siinä. Se on jotain mikä herättää mielenkiintoa siinä ja se voi olla 

koko ajan eri. Kaikki muu taide mitä täällä on niin ei sitä voi koko ajan vaihtaa ja 

luultavasti sen näkee kuitenkin enemmän kuin kerran mikä on tietenkin ihan 

mukavaa, sit syventyy siihen ja huomaat joka kerta uusia asioita sellasesta mikä 

on paikallaan mutta tuota se että ois myös sellasta jota vois vaihtaa koko ajan se 

tois sitte siihen erilaisia ulottuvuuksia. Voi olla paljon enemmän ja syvempää. 

Mirja: Niin mitä tarkoitat sellaista että vaihtuu koko ajan? Että näillä UBI-

näytöillä ois sellaista mikä vaihtuu koko ajan? 

Miika: Niin jos näillä UBI-näytöllä kuitenkin on näitä mainoksia esimerkiksi jotka 

vaihtuu koko ajan että mainos mainos mainos mainos ja näin poispäin niin sit jos 

siinä ois vaikka just taidetta että taidetta vaihtuis tai silleen että joku koodari 

ottais sen käyttöön ja tekis sillä jotain uskomatonta niin sehän vois sitte olla 

semmonen että kaikki ihmiset haluais nähä että hei tällä kertaa on tällasta tässä 

UBI-näytöllä että tuuppa kattomaan. 

Lainaus Miikan haastattelusta kuvaa yhtä mahdollista uutta konseptia, jollaiseksi 

Katugalleria voisi muuttua. Sähköinen esitysmuoto mahdollistaa sellaista 

tilapäisyyttä ja vaihtelevuutta, jota fyysisten teosten kanssa ei olisi mahdollista 

toteuttaa. Katugalleria määritellään tällä hetkellä huonosti käytetyksi tilaksi, joka 
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voisi olla jotain paljon enemmänkin, ”koska niitä [näyttöjä] on niin paljon täällä” 

(Miika). Vaikka kyselyssä ja haastattelussa kysyttiin Katugallerian kehitysideoita, 

harva taiteilija määritteli konkreettisesti sen, millaiseksi Katugallerian konsepti tulisi 

muuttaa. Yhteistyö taidegallerioiden kanssa tai taiteilijoiden mukaan 

ottaminen ”siihen suunnittelutyöhön alusta lähtien” nähtiin keinoina suunnitella ja 

muokata Katugallerian konseptia eteenpäin (Riikka). Myös digitaalista teknologiaa 

ehdotettiin hyödynnettävän konseptin suunnittelussa ja toteutuksessa. Taiteilijoiden 

mukaan olisi esimerkiksi kiinnostavaa luoda yhteys eri UBI-näyttöjen välille.  

Katugallerian konseptia pohtiessa taiteilijat sivuuttivat myös internetiä, UBI-

näyttöjen houkuttelevuutta ja tarkempaa profiloitumista. Koska taiteilijat arvostivat 

Katugalleriassa taiteen tarjoamista kadulla ihmisten luona, internet jakoi mielipiteitä. 

Joidenkin taiteilijoiden mukaan Katugalleriaa pitäisi tarjota vain kadulla ja toisten 

mukaan sitä voisi tarjota myös internetissä. Mikäli Katugalleria keskittyisi vain 

internetissä näyttelyjä tarjoavaksi galleriaksi, sen ”pitää alkaa tarjoamaan aika hyvin 

paljon lisäpalveluja” ylläpitääkseen kiinnostavuutta internetissä (Riikka). 

Lisäpalveluista esimerkkeinä toimivat kilpailujen järjestäminen sekä teosten 3D-

mallintaminen katsojan omaan olohuoneeseen. Katugalleria olisi mahdollista 

valjastaa myös UBI-näytöille käyttäjiä houkuttelevaksi sovellukseksi; taide voisi 

vaihtua ”houkuttimeksi, joka toisi ihmisiä ubinäytölle katsomaan taidetta ja näin olen 

kiinnittää itse näyttöihin enemmän huomiota” (KL8). Lisäksi Katugallerialla olisi 

mahdollista profiloitua esimerkiksi paikallisten taiteilijoiden teoksia välittävänä 

sovelluksena. Taiteilijoiden keskeiset kehitysideat ovat tiivistettynä Taulukkoon 2.  
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Taulukko 2. Tiivistys taiteilijoiden kehitysideoista Katugallerialle 

7.2 Pohdinta Katugallerian kehittämisestä 

Taiteilijoiden jakamat puhetavat Katugalleriasta vihjaavat niistä asioista, joita 

taiteilijat pitävät Katugalleriassa merkityksellisenä. Katugalleria merkitsee 

taiteilijoille mm. yhteiskunnallista hyvää, potentiaalista muutosta sekä 

henkilökohtaisia mahdollisuuksia, joita sovelluksen tuntemattomuus ja tekninen 

esitysmuoto himmentävät. Katugallerian konkreettiset kehitysideat puolestaan 

kuvastavat taiteilijoiden näkemystä siitä, että Katugalleria on kehityskelpoinen 

sovellus.  

Katugallerian kehittämisessä on syytä pohtia, mitä linjaa Katugalleria lähtee 

noudattamaan. Olisiko syytä pitäytyä nykyisessä konseptissa, jossa Katugalleria 

tukee perinteistä näyttelytoimintaa, mutta digitaalisella esitysmuodollaan ei tule 

nauttimaan samanlaista arvostusta kuin fyysiset näyttelytilat? Vai olisiko syytä 

heittäytyä tuntemattomaan yhteistyössä taiteilijoiden ja tekniikan asiantuntijoiden 

Esitysmuodolliset muutokset 
- Katugallerian sijoittuminen koko näytön tilaan 
- näyttelyssä liikkuminen muulla tavoin kuin nuolia käyttämällä 
- äänentoiston sisällyttäminen näyttelyyn 
- zoomi 

 
Sisällölliset lisäykset 
- tietoa, jota ei ole muualla saatavilla 
- lisätietoa taiteilijasta 
- ohjaus taiteilijan kotisivuille 
- menneitä näyttelyjä näkyville 

 
Vuorovaikutuksen lisääminen 
- kommentointimahdollisuus/vieraskirja 
- arvottaminen tähdillä/hymynaamoilla 
- mahdollisuus tykätä ja jakaa sosiaalisessa mediassa 
- käyttäjätilastot näyttelyajalta taiteilijalle 
 
Katugallerian löytämisen helpottaminen 
- passiivitilan mainosta koskettamalla suoraan näyttelyyn 
- Katugallerian avautuminen spontaanisti näytölle tietyin väliajoin  
 
Muita kehitysideoita 
- tiedotusta ja markkinointia pitäisi lisätä runsaasti 
- hyvä konsepti, mutta mahdollisuus myös kehittää sitä erilaiseksi 
- Katugallerian avulla voisi houkutella ihmisiä käyttämään UBI-näyttöjä 
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kanssa ja kehitellä Katugalleriasta täysin erilainen digitaalisen teknologian keinoja 

hyödyntävä konsepti, joka ei välttämättä noudata ollenkaan perinteistä 

näyttelytoimintaa? Taiteilijoiden puheessa Katugallerian nykyistä 

taidenäyttelykonseptia arvostetaan, mutta Katugalleriassa nähdään olevan 

mahdollisuuksia myös uudenlaisten taide-esitysten toteuttamiseen. 

Katugallerian nykyisen konseptin säilyttäminen on perusteltua, koska taiteilijat 

arvostavat sitä. Mikäli Katugallerian konsepti säilytetään ennallaan, taiteilijoiden 

esittämät konkreettiset kehitysideat muuttaisivat Katugallerian kuitenkin entistä 

paremmaksi ja houkuttelevammaksi näyttelytilaksi. Lisäämällä tiedotusta ja 

markkinointia sekä sijoittamalla näyttely koko näytön tilaan, mielekkyys pitää 

näyttely Katugalleriassa lisääntyisi suuresti. Tekniset ja sisällölliset lisäykset toisivat 

uusia ulottuvuuksia näyttelyyn. Katugallerian kehittäminen voisi auttaa myös 

Katugallerian integroitumiseen paremmin osaksi (oululaisten) taiteilijoiden elämää ja 

kannustaa heitä katsomaan kuukauden näyttelyn UBI-näytöltä.  

Tietotekniikka on nopeasti kehittyvä ala, jota hyödynnetään hyvin erilaissa asioissa. 

Taiteilijoiden mukaan Katugalleria-sovelluksen konseptia olisikin mahdollista 

muokata myös uudenlaiseksi tietotekniikkaa hyödyntäen. Katugalleria voisi edelleen 

toimia kadulla tarjoten kuvataidesisältöä, mutta sovellus itsessään voisi tarjota 

uudenlaisia taide-elämyksiä. Taiteilijat mainitsivat tilapäisyyden ja yhteyden 

muodostamisen näyttöjen välillä esimerkkeinä uudenlaisista taide-elämyksistä. 

Konkreettisia kehitysideoita tärkeämpää tässä yhteydessä on kuitenkin taiteilijoiden 

näkemys teknologiasta monenlaisia asioita mahdollistavana tekijänä. Katugallerian 

taiteilijat suhtautuivat positiivisesti erilaisiin kokeiluihin, joissa teknologiaa, taidetta 

ja julkista tilaa yhdistetään keskenään.  

Katugallerian taiteilijat eivät ole ainoita taiteilijoita, jotka näkevät teknologiassa 

potentiaalia ja muutosvoimaa. Kuvataiteilijoiden ammattiroolia ja osaamistarpeita 

tulevaisuudessa kartoittavan Cuporen julkaisun (2013) mukaan teknologinen kehitys 

nähdään yhtenä tulevaisuuden megatrendinä, joka tulee vaikuttamaan olennaisesti 

kuvataiteilijoiden työnkuvaan. Kyselytutkimuksessa vajaa neljäsosa vastaajista nosti 

teknologisen kehityksen esiin kuvataiteilijan työtä olennaisesti muuttavana tekijänä. 
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Tutkimuksen mukaan teknologisen kehityksen nähdään tarjoavan uudenlaisia esitys- 

ja jakelukanavia. Teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisia tekemisen tapoja ja 

vuorovaikutuksellisuutta. Lisäksi teknologia muokkaa ilmaisumuotoja ja voi johtaa 

jopa uusien taidemuotojen syntyyn. (Herranen ym. 2013: 120–122.) 

Katugalleriaa koskevissa puhetavoissa ilmenee, että taiteilijat arvioivat Katugalleriaa 

erityisesti suhteessa perinteiseen näyttelytoimintaan taidegallerioissa ja -museoissa. 

Taiteilijoiden esittämät kehitysideat sivuavat kuitenkin verkkonäyttelyjä käsitteleviä 

osa-alueita. Katugalleriaa olisikin mahdollista kehittää eteenpäin myös virtuaali- ja 

verkkonäyttelyistä saatavilla ideoilla (esim. Carreras & Machini 2014; Khoon & 

Ramaiah 2014). 

Tutkimustuloksia lukiessa on otettava huomioon, että taiteilijat puhuvat 

Katugalleriasta tietyssä ajallisessa kontekstissa, kesällä 2014. Lisäksi taiteilijoiden 

viimeisin kosketuspinta Katugallerian kanssa ennen tutkimusaineiston keräämistä 

voi sijoittua ajallisesti vielä kauemmaksi. Tutkimuksen aikana Katugalleriassa on 

nähty useita muutoksia koskien tämän tutkielman aiheita. Esimerkiksi Katugallerian 

tiedotus ja markkinointikanavat laajenivat 1.1.2015, kun Katugalleria avasi omat 

kotisivut ja kirjautui Facebookin lisäksi myös kahteen muuhun sosiaalisen median 

palveluun: Instagramiin ja Twitteriin. Toisaalta myös taiteilijat ovat omalta osaltaan 

pyrkineet kehittämään Katugalleriaa. Koska Katugalleria ei itse ohjaa taiteilijan 

kotisivuille, näyttelyyn sijoitetun QR-koodin skannaus voi ohjata näyttelyn yleisön 

matkapuhelimillaan taiteilijan kotisivuille. Lisäksi palautteenantokanavan puuttuessa 

joidenkin näyttelyjen kuvauksissa on pyydetty erikseen yleisöltä palautetta 

näyttelystä sähköpostitse. Katugalleria siis muuttuu ja kehittyy myös tästä 

tutkielmasta erillään.  

Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole ollut pohtia Katugallerialle uutta konseptia ja 

jätän mahdolliset konseptien kehittelyt muiden harteille. Toivon, että tutkielma 

kuitenkin tarjoaa välineitä ja ideoita Katugallerian tai muun samantyyppisen 

sovelluksen kehittämiselle. Kehittämistä pohtiessa Katugallerian taiteilijoiden eli 

varsinaisten sisällöntuottajien näkemykset ovat hyvin arvokasta tietoa.  
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8 Yhteenveto ja tulosten tarkastelu 

Tässä pro gradu-tutkielmassa on tarkasteltu Katugallerian kulttuurisia merkityksiä 

sitä hyödyntäneille taiteilijoille diskurssianalyysin keinoin. Tutkimus osallistuu 

keskusteluun siitä, miten taiteilijat voivat esittää töitään Suomessa, mitä 

mahdollisuuksia digitaalinen teknologia tarjoaa taiteen esittämiselle sekä miten 

yleisöllä on mahdollista tutustua taiteeseen tavallisen arjen keskellä. 

Tutkimusaineistona toimii haastatteluaineisto ja sitä tukeva kyselyaineisto. 

Tutkimusaineistosta on analysoitu selontekojen ja representaatioiden kautta neljä 

jaettua puhetapaa Katugalleriasta. Lisäksi tutkimusaineistosta on nostettu esiin 

taiteilijoiden kehitysideoita Katugallerialle.  

Tutkimusaineiston perusteella taiteilijoita kiinnosti kokeilla näyttelynpitämistä 

Katugalleriassa pääosin uteliaisuudesta. Digitaalinen taidenäyttely julkisissa tiloissa 

oli kaikille uusi kokemus. Uteliaisuuden lisäksi myös näyttelyn järjestämisen 

helppous ja ilmaisuus, avoimuus kaikille taiteilijoille, uuden teknologian viehätys 

sekä mahdollisuus tavoittaa laajasti yleisöä toimivat näyttelynpitämistä motivoivina 

tekijöinä. Itse näyttelylle asetetut tavoitteet ja odotukset vaihtelivat taiteilijoiden 

välillä.  

Taiteilijoiden selonteoissa Katugalleriaa tarkasteltiin monelta kannalta. Katugallerian 

nähtiin ratkaisevan tavoitettavuuden ongelmaa perinteisissä näyttelytiloissa tuomalla 

taiteen ihmisten luo. Toisaalta Katugalleriaa oli vaikea löytää ja taitelijat eivät olleet 

varmoja, käyttikö kukaan Katugalleriaa. Katugallerian hyödyntämättä jättämiselle ei 

nähty olevan mitään aihetta, mutta Katugallerian esitysmuotoon ja visuaalisuuteen 

oltiin osittain pettyneitä.  

Katugalleriaa myös representoitiin monella tapaa. Yhdestä näkökulmasta 

Katugalleria näyttäytyi ainutlaatuisena sovelluksena ja epäitsekkäänä taideprojektina. 

Toisesta näkökulmasta Katugalleria näyttäytyi ristiriitaisena sovelluksena, joka sai 

taiteilijan kyseenalaistamaan koko näyttelynpitämisen mielekkyyden. 

Huomionarvoista taiteilijoiden selonteoissa ja representaatioissa onkin abstraktin 

ideaalin ja käytännön toteutuksen välinen ero. Katugalleria teoriassa ja Katugalleria 
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käytännössä merkitsevät taiteilijoille eri asioita. Tarkastelunäkökulma määrittää sen, 

miten Katugalleriaa kuvataan selonteoissa ja representaatioissa.   

Taiteilijoiden neljä keskeistä puhetapaa Katugalleriasta ovat Taidekentän tuuletus, 

Kaikille tarjottu mahdollisuus, Epävarmuus tavoitettavuudesta sekä Pettymys 

tekniseen esitysmuotoon. Kahdessa ensimmäisessä puhetavassa korostettaan 

Katugalleriaa hyvää tuottavana sovelluksena ja kahdessa jälkimmäisessä puhetavassa 

tuodaan esiin niitä ristiriitaisuuksia, joita taiteilijat liittävät Katugalleriaan. Puhetavat 

sekä niiden taustalla olevat selonteot ja representaatiot ovat tiivistettynä lyhyesti 

Taulukkoon 3.   

 

Yleisin selonteko Yleisimmät representaatiot Puhetapa 

Perinteisissä näyttelytiloissa 
on ongelmia, joihin 

Katugalleria voi vastata. 

Matalan kynnyksen 
näyttelypaikka 

Tuo taiteen ihmisten luo 
Lisää viihtyvyyttä 

Uudenlainen näyttelykokemus 

Taidekentän tuuletus 

Ei ole syytä, miksi taiteilijat 
eivät käyttäisi Katugalleriaa. 

Helppo ja kätevä 
Ilmainen 

Mahdollisuus 
Hyvä lisä 

Kaikille tarjottu 
mahdollisuus 

Katugalleriaa käytetään 
yleisön tavoittamiseen, mutta 
taiteilijoilla ei ole tietoa siitä, 
tavoittiko näyttely yleisöä. 

Julkisessa tilassa 
Vaikeasti löydettävissä 
Huonosti markkinoitu 

Puuttuu palautteenantokanava 

Epävarmuus 
tavoitettavuudesta 

Uusi tekninen esitystapa 
innosti kokeilemaan, mutta 

esitysmuoto tuotti 
pettymyksen. 

Visuaalisesti vaatimaton 
Tietynlainen esitysmuoto 
Hankala käyttökokemus 
Toteutusta voisi parantaa  

Pettymys tekniseen 
esitysmuotoon 

Taulukko 3. Taiteilijoiden selonteot, representaatiot ja puhetavat Katugalleriasta. 

 

Tutkimuksen soveltaminen Katugallerian kehittämiseen, liittyy olennaisesti 

taiteilijoiden ristiriitaisiin puhetapoihin. Vaikka tutkimuksen alussa ei määritelty 

etukäteen ongelmaa, jonka ratkaisuun tutkielman pitäisi tuottaa tietoa, ristiriitaiset 

puhetavat voidaan määritellä käytännön ongelmiksi, joiden kehittämiseen 

tutkimusaineisto tarjoaa soveltavaa tietoa. Ongelmien ratkaisun lisäksi taiteilijat 
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ehdottivat muita lisäyksiä Katugalleriaan koskien mm. sen sisältöä ja uusia 

mahdollisia konsepteja (ks. Taulukko 4). 

 

 

 

Taulukko 4. Tutkimusaineiston soveltaminen Katugallerian kehittämisessä 

 

Kulttuuristen merkitysten tutkimisessa ja tulkitsemisessa tutkielman lähtökohtana on 

ollut antropologi Clifford Geertzin määritelmä kulttuurista ihmisten itsensä 

kutomana merkitysverkostona (Geertz 1973: 5). Julkisen ja jaetun kielen kautta 

taiteilijoiden on ymmärretty merkityksellistävän Katugalleriaa osana kulttuurin 

merkitysverkostoa. Tutkimusaineiston perusteella Katugalleria on taiteilijoille 

monimerkityksellinen sovellus ja näyttelytila. Katugalleria merkitsee taiteilijoille 

mm. keinoa astua taidemaailmaan, markkinointikanavaa, julkisten tilojen 

kaunistajaa, positiivista lisää taiteelliseen perustyöskentelyyn, taidekenttää 

muuttavaa toimintaa, teknisesti ja visuaalisesti riittämätöntä esitysmuotoa sekä 

tuntematonta näyttelytilaa. Taiteilijat suhteuttavat Katugalleriaa mm. osaksi 

taidemaailman käytäntöjä, taiteen tuomaa hyvinvointia, yhteiskunnan visuaalisuutta, 

julkisen tilan tavoittavuutta sekä teknistä kehitystä. Katugallerian kulttuurisia 

merkityksiä siellä näyttelyn pitäneille taiteilijoille on mahdotonta tiivistää yhteen 

lauseeseen. Tutkimusaineistosta analysoidut neljä puhetapaa ja kehitysideat kertovat 

Huomioita Katugalleriasta Kehitysideoita 

Epävarmuus tavoitettavuudesta 
Näytöltä löytämisen helpottaminen, tiedotuksen ja 

markkinoinnin lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen 
taiteilijan, yleisön ja Katugallerian ylläpidon välillä 

Vaatimaton esitysmuoto 
Näyttelyn sijoittaminen koko näytön tilaan, teknisiä 

lisäyksiä 

Muuta 
Sisällöllisiä lisäyksiä, Katugallerialla olisi mahdollista 

toteuttaa myös muunlaisia konsepteja 
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kuitenkin niistä kulttuurisista merkityksistä, jotka olivat taiteilijoille yhteisesti 

jollakin tapaa merkittäviä kesällä 2014.  

Tutkimustuloksia tarkastellessa on otettava huomioon, että tutkielmassa keskitytään 

jaettuihin puhetapoihin Katugalleriasta. Näin ollen aineistosta analysoidut puhetavat 

eivät edusta täydellisesti yhdenkään taiteilijan näkemyksiä Katugalleriasta ja 

yksittäinen taiteilija ei välttämättä allekirjoita jokaista tutkielmassa esiin nostettua 

näkemystä. Myöskään Katugallerian kulttuuriset merkitykset eivät kerro koko 

totuutta Katugallerian merkittävyydestä yksittäiselle taiteilijalle. Tutkimustulokset 

pohjautuvat kuitenkin taiteilijoiden haastattelu- ja kyselyaineistoon ja siten ne 

heijastavat vahvasti Katugallerian taiteilijoiden puheita.    

Tutkimuksen luotettavuuden ja vakuuttavuuden arvioinnissa tärkeää on tuoda esiin ja 

perustella tutkijan tekemiä valintoja tutkimusprosessin aikana. Olen pyrkinyt 

tekemään tutkimuksestani mahdollisimman läpinäkyvän kirjoittamalla niistä 

valinnoista, joita tein tutkimukseni aikana mm. koskien tutkimuskohdetta, teoreettis-

metodologista lähestymistapaa, aineistonkeruun toteuttamista, haastateltavien 

taiteilijoiden valintaa ja tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyden suojaamista. 

Olen kuvannut aineistonanalyysin toteuttamista tutkimusprosessia käsittelevässä 

kappaleessa ja olen pyrkinyt oikeuttamaan tekemäni tulkinnat lainauksilla 

tutkimusaineistosta sekä viittauksilla muuhun tutkimuskirjallisuuteen.  

Tutkimuksen aikana olen myös oppinut paljon tutkimusprosessista. Olen saanut lisää 

kokemusta mm. tutkimusaiheen rajauksesta, tutkimuskirjallisuuteen perehtymisestä, 

viestinnästä tutkimukseen osallistujien kanssa sekä haastattelujen konkreettisesta 

toteuttamisesta. Mikäli toteuttaisin tutkielman tämän hetkisillä tiedoillani uudestaan, 

tutkimus olisi todennäköisesti pääpiirteiltään samanlainen, mutta jokainen 

tutkimusvaihe saisi hieman erilaisia painotuksia. Muutamina esimerkkeinä voisi 

mainita, että ottaessani yhteyttä ensimmäistä kertaa taiteilijoihin, lähettäisin 

jokaiselle taiteilijalle henkilökohtaisen viestin, jossa mainitsisin hänen 

Katugalleriassa pitämänsä näyttelyn nimen, ottaisin videopuhelun heti tutkimuksen 

alussa yhdeksi mahdolliseksi tavaksi toteuttaa haastattelu, kertoisin haastattelun 

alussa enemmän omasta taustastani suhteessa tekemääni tutkimukseen sekä pyytäisin 
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haastatteluissa taiteilijoita määrittelemään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet 

kuten taidenäyttely ja näyttely Katugalleriassa. Koen tutkielman kuitenkin vastaavan 

sille asetettuihin tavoitteisiin sekä kulttuuriantropologian opinnäytetyön että UBI-

tutkimusohjelman kannalta.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi osallistua monitieteisessä ryhmässä 

Katugallerian kehittämiseen. Tässä tutkielmassa Katugalleriaa on tutkittu vain 

yhdestä eli taiteilijoiden näkökulmasta. Kuitenkin jo yhden osapuolen näkemysten 

tarkastelu on tuonut lukuisia tarkastelukulmia aiheeseen. Mitä tapahtuu, jos 

kehittelytyöhön otetaan mukaan lisää osapuolia? Olisi kiinnostavaa tietää, mitä 

esimerkiksi UBI-näyttöjen käyttäjät, jokapaikan tietotekniikan tutkijat sekä 

oululaistaiteilijat, jotka eivät ole pitäneet näyttelyä Katugalleriassa ajattelevat 

sovelluksesta ja sen kehittämisestä.  

Toinen tutkielman aiheeseen liittyvä mahdollinen jatkotutkimuskohde olisi 

näyttelytoiminta Katugalleriaa yleisemmällä tasolla. En ole itse kuvataiteilija ja 

näyttelytoimintaan liittyy seikkoja, jotka vaikuttavat minusta edelleen melko 

käsittämättömiltä. Tässä tutkielmassa sijoitin näyttelytoiminnan merkityksen pääosin 

osaksi taidemaailman käytänteiden noudattamista. Olisi kuitenkin kiinnostavaa 

tietää, mitä kaikkea näyttelytoiminta loppujen lopuksi merkitsee yksittäiselle 

taiteilijalle. Näyttelytoimintaa käsittelevään tutkimukseen olisi mahdollista liittää 

myös menestyksestä puhuminen, urasuunnitelmat ja näyttelytilojen arvottaminen, 

jotka vaikuttivat mielenkiintoisilta sivujuonilta tämän tutkielman 

tutkimusaineistossa. 

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita taiteilijoita. Kiitos, että 

osallistuitte tutkimukseen ja kiitos, että jaoitte ajatuksianne kanssani! Ilman teitä tätä 

tutkielmaa ei olisi. 
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Liitteet 

 

Liite 1 

 

Haastattelurunko Katugallerian ylläpitäjälle 

 

Katugalleria-sovellus yleisesti  

- Katugalleria-sovellus yleisesti(kerro hieman) 

o mistä idea, ketkä sitä kehitteli 

o milloin idea syntyi, milloin Katugalleria käyttöön? 

o mihin tarkoitukseen ja ketä varten? 

o tiedotus?  

o mikä on oma rooli Katugalleriassa?   

- Näyttelyn pito Katugalleriassa 

o miten näyttelynpitoprosessi tyypillisesti menee? 

- Yhteydenpito taiteilijoihin ja taitelijoiden valinta 

o ottivatko he itse yhteyttä vai ottiko joku yhteyttä heihin?  

o oliko jonkinlaiset kirjalliset hakemukset?  

o millä kriteereillä taiteilijat valittiin? (tekniikka, aihe, pituus, 

ammattilainen/harrastaja, paikkakunta, aikaisemmat näyttelyt) 

o montako kertaa sama henkilö voi pitää näyttelyn?  

o yhteydenpito sähköpostitse? tapaaminen kaikkien kanssa kasvotusten? 

jatkuiko yhteydenpito sen jälkeen kun näyttely oli saatu näytölle? 

- Näyttelyn raamit 

o mitkä ovat ne raamit, jolle näyttelyn pitää mahtua? (ääni, pituus, 

interaktiivisuus, värimaailma, aiheet, tavoitteet) 

o pitääkö töiden olla uusia vai voiko samoja esitellä useassa paikassa? 

o taiteilijoilla eri tapoja esitellä töitään, kuka valitsi esitystavan? 

- Näyttelyn jälkeen 

o mitä tapahtui sitten? 

o keräsikö/saiko palautetta, kommentteja? taitelijoilta, yleisöltä? 

o onko havaittavissa eroja esim. ammattilaisten ja harrastajien välillä? 

ovatko jotkut näyttelyt/näytöt suositumpia kuin toiset? mitkä 

näyttelyt/näytöt? 

 

Ajatuksia ja kokemuksia sovelluksesta 

- Omia ajatuksia sovelluksesta? 

o mitkä ovat Katugalleria-sovelluksen vahvuudet ja heikkoudet?  

o olisiko tehnyt jossain vaiheessa prosessia jotakin toisin, jos olisi voinut tai 

näin jälkikäteen ajateltuna? miten kehittäisi sovellusta eteenpäin? onko 

sovellukseen tulossa muutoksia? 

o ajatukset sovelluksesta alussa ja nyt? ovatko muuttuneet?  

o millaisena näkee Katugallerian elinkaaren?  
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o mitä osa-aluetta tykkää korostaa sovelluksesta (ilmaisuutta, kaikille 

avoinna, uudet yleisöt, interaktiivisuus, uusi teknologia, muuttuva 

kaupunkitila tms.?) 

- Kokemuksia omasta näyttelystä Katugalleriassa? 

o sisällön valikoituminen 

o onko pitänyt näyttelyitä muualla, osaako verrata näiden eroja? 

o saiko näyttelystä palautetta ihmisiltä? 

- Näkeekö syitä sille, miksi joku ei esittäisi töitään Katugalleriassa? 

profiloituminen? 

Nykyhetki ja gradu 

- Vinkkejä, ajatuksia gradusta 

- Onko joitakin asioita, joita kiinnostaisi saada tietoon taitelijoilta? UBI-

tutkimusohjelman näkökulmasta?  

- Käyttäjätilastot 

- Kysymyksiä Excelistä, jossa tiedot näyttelyistä koostettuna



Liite 2  

 

Haastattelurunko taiteilijoille 

 

Taustatiedot ja oma taide 

- kertoisitko hieman itsestäsi, kuka olet?  

- kertoisitko hieman suhteestasi taiteeseen? miten alun perin kiinnostuit 

taiteesta ja onko suhtautumisesi taiteeseen muuttunut ajan kanssa? 

- teetkö itse taidetta? miksi? 

- esitteletkö tekemiäsi töitä muille? mikä on näyttelytoiminnan merkitys sinulle 

omassa tekemisessäsi? 

- mikä on talouden ja markkinoinnin merkitys sinulle taiteessasi? 

 

Oma näyttely Katugalleriassa 

- kertoisitko hieman näyttelystäsi Katugalleriassa? 

o miten päädyit pitämään näyttelyn Katugalleriassa?  

o kannustimet ja hidastimet päätöksessä pitää näyttely Katugalleriassa 

o sisällön valikoituminen 

- miten koko näyttelyprosessi meni? 

o ajatukset, odotukset ja tavoitteet ennen näyttelyn alkua? 

o ajatukset ja tapahtumat näyttelyn aikana? kävitkö katsomassa paikan 

päällä? mainostitko näyttelyäsi? 

o mitä tapahtui näyttelyn jälkeen? vastasiko näyttely odotuksia ja 

tavoitteita? yllättikö jokin? saitko yhteydenottoja tai palautetta 

näyttelystä? 

 

Katugalleria-sovellus 

- mitä mieltä olet Katugalleriasta? minkälaisia ajatuksia Katugalleria herättää 

sinussa? 

o minkälaiselle taiteelle, taiteilijalle ja tekniikoille Katugalleria 

soveltuu/ei sovellu? 

o mitä mieltä olet Katugallerian ominaisuuksista? puuttuuko 

sovelluksesta joitakin ominaisuuksia? mitkä asiat Katugalleriasta ovat 

sellaisia, jotka haluaisit säilyttää, mikäli Katugalleriaa lähtisi 

kehittelemään eteenpäin? 

- miten näet Katugallerian sijoittuvan osaksi taidemaailmaa? 

o mihin rinnastat Katugallerian? tiedätkö muita Katugallerian tapaisia 

sovelluksia/näyttelymuotoja? 

o näetkö syitä sille, miksi jotkut taiteilijat eivät käytä Katugalleriaa? 

- mitä ajattelet Katugallerian sijoittumisesta UBI-näyttöjen avulla osaksi 

julkista kaupunkitilaa? 
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o pitäisikö julkisessa kaupunkitilassa olla taidetta tai sinne tuoda 

taidetta? miksi ja minkälaista? 

o miten Katugalleria sopii mielestäsi taiteen tuomiseen julkiseen 

kaupunkitilaan? 

- mitä ajattelisit siitä, jos Katugalleria olisikin internetissä? 

- mikä on mielestäsi Katugallerian merkitys ja tehtävä? vastaako Katugalleria 

johonkin tarpeeseen? 

 

Lopuksi, tulevaisuus 

- minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on oman taiteen ja 

näyttelytoiminnan suhteen? 

- jos unohdetaan lopuksi UBI-näytöt ja Katugalleria, ja pohditaan ylipäätään 

julkista kaupunkitilaa, taidetta ja digitaalista teknologiaa, niin miten niitä 

kannattaisi mielestäsi yhdistää? 

o tuleeko mieleesi ideoita, visioita, esimerkkejä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 

 

 

 

 

Liite 3 

 

Kyselylomakkeen avoimet kysymykset, jotka ovat osana diskurssianalyysia. 

 

- Mikä motivoi sinut pitämään näyttelyn Katugalleriassa? 

 

- Ketä varten ja mihin tarkoitukseen näet Katugallerian soveltuvan? 

 

- Mitkä ovat mielestäsi Katugallerian keskeiset heikkoudet ja vahvuudet? 

 

- Miten Katugalleria-sovellusta voitaisiin mielestäsi parantaa? 

 

- Kommentteja 
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