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Esipuhe
Kiinostukseni taidetta ja arkkitehtuurin kohtauspintoja tarkastelevaan diplomityöaiheeseen juontuu opinoistani. Olen opiskellut Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin tiedekunnan ohella Kuvataideakatemiassa, josta valmistuin 2014. Opiskelu kahdessa yliopistossa on toisinaan toki ollut raskasta, mutta 

myös todella antoisaa ja innostavaa.

Välillä nämä kaksi taiteenalaa omaavat yhteneväisiä piirteitä, mutta hyvin usein niiden maailmat ja keskustelun aiheet luovat ikäänkuin kaksi erillista 

maailmaa, joiden välillä tuntuu ikään olevan sovittamaton ristiriita. Toisinaan yllättävälläkin tavalla näiden taiteenalojen piirissä käytävät keskustelut, 

ilmaisulliset pyrkimykset ja taustalla vaikuttavat filosofiat poikkeavat toisistaan. Pohjimmiltaan kuitenkin näillä aloilla on runsaasti yhteneväisiä 

piirteitä ja monelta osin molemmilla aloilla on pitkälti kyse abstraktien ajatusten saattamisesta jaettavaan ja koettavaan muotoon. Se millaisia anteja 

syntyvällä ilamisulla odotetaan olevan tuntuu toisinaan poikkevan ja toisinaan lähestyvän toisiaan.

Houkukseni tarttua diplomityöni aiheeseen, joka käsittelee taiteen ja arkkitehtuurin välisiä suhteita ja kohtauspintoja juontuu pitkälti halustani 

keskittyä tarkastelemaan tätä kihelmöivää aihepiiriä ja löytää näiden taiteenalojen väliltä ulottuvuuksia, joissa molemmat voisivat täysverisinä 

täydentää toisiaan ja laajentaa ulottuvuuksiaan. Toki aihepiirin taustalla vaikuttaa myös haluni tutkailla, ovatko ajoittaiset vaikutelmani kahdesta eri 

sisäisestä maailmasta olleet perättömiä sekä kartoittaa, miten näiden kahden alan vaikutuksille avoinna olemiseni on vaikuttanut opiskelujeni mittaan 

kehittyneisiin ajatusmalleihin. 

Diplomityön aihealue on muotoutunut vuoropuhelussa Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa, jolta tiedustelin mahdollista diplomityön 

aihetta liittyen taiteen ja arkkitehtuurin suhteeseen. Osan diplomityön työstöajasta olen työskennellyt itsenäisesti Vantaan kaupungin työntekijänä 

pääasiassa diplomityön aineistoa kooten ja koko työtä pojustavia osioita työstäen. Loput diplomityön työstöajasta olen työskennellyt itsenäisesti tosinaan 

Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja taidemuseon työntekijöitä tavaten, aiheesta keskustellen ja aineitoa keräten. Työn tarkentuessa aihepiirin 

eri ulottuvuuksiin, tarkasteleen Vantaan kaupungin eri osapuolten odotuksia ympäristötaiteesta, Vantaalle syntyneitä taideteoksia ja Vantaalla 

hyödynnettyjä keinoja edesautaa taiteen syntymistä osaksi kaupunkiympäristöä.

Pohjimmiltaan tämä diplomintyö on katsaus arkkitehtuurin ja taiteen ominaispiirteisiin, niiden välisiin suhteisiin ja  erilaisiin keskinäisiin 

kohtaupintoihin sekä yhdistelmiin. Diplomityö sisältää myös taidesuunnitelmaosion, jossa pyrkimyksenä on löytää arkkitehtonisten pyrkimysten ja 

taiteellisen vapauden kukoistuksen kohtauspinta tavalla, jossa ilmaisuvoimainen ympäristötaide kuvataiteen ominaispiirteitä kunnioittaen työstää 

anillaan myös ympäristökokemusta arkkitehtooniselta näkökannalta suotuisaan suunataan. Pohjimmiltaan miellän diplomityöni Taide osana 

kaupunkiympäristöä  katsannnoksi poikkitaiteelliseen aihepiiriin, sen eri ulottuvuuksiin ja vaikuttimiin.
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1. Johdanto: Taide osana ympäristöä
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Arkkitehtuurin ja taiteen yhdistäminen on ajan saatossa kokenut moninaisia muotoja, joihin 

yhteiskunnallisilla olosuhteilla on vaikutuksensa. Taiteen ja arkkitehtuurin ilmaisulliset pyrkimykset 

ja niiden taustalla vaikuttavat ilmaisuperinteet omaavat niin yhtymäkohtia ja eroavaisuuksiakin. 

Tässä diplomityössä käsitellään näkemyksiä taiteen ja arkkitehtuurin suhteitaista ja yhteiskunnallisista 

rooleista. Taiteen ja arkkitehtuurin suhteisiin vaikuttaa moninaiset tekijät. Tässä keskitytään 

pääasiassa taiteeseen osana ympäristöä ja taiteen tapaan käsitellä sisältöjä.

Aluksi keskityn siihen, mitä taide ja ympäristötaide on.  Mitä ovat taiteen ja ympäristötaiteen 

ominaispiirteet. Millaisia odotuksia ympäristötaiteelle on eri näkökulmista. Millaisissa yhteyksissä 

ympäristötaidetta syntyy osaksi kaupunkiympäristöä. Perehtymällä Leinelän asemakaavaprosessin 

tarkastelen taiteen liittymistä asemakaavoitukseen. Millaisen aseman taide voi saada asemakaava 

prosessissa ja millaisia asetelmia tästä syntyy. Miten asemakaavaprosessin kimmokkeena syntyneiden 

teosten kerryttämistä kokemuksista voidaan ammentaa jo rakennettuun ympäristöön. 

Tarkastelen Länsimäkeä kokonaisuutena ja kartoitan millaiset tilat muodostuvat koko lähiön kannalta 

ongelmallisiksi. Näiden keskeisten tilojen ongelmallisuus pilee niin tilojen merkitysten hankalassa 

hamotettavuudessa kuin niiden monitulkinaisuudessakin. Mahdollisesti niissä vallitsevat asetelmat 

tarjoavat kiehtovia kysymyksiä, joiden monitulkinnaisuuteen pureutuen taidesuunnitelma voisi 

pohjustaa lähtökohtia ympäristötaideteoksille ja eheyttää lähiötä.

 Selvittämällä erilaisten ympäristötaideteosten ilmaisun rakentumista, herääviä kokemuksia ja 

vaikutuksia ympäristökokemuksiin. Näin voi kertyä käsitys siitä miten taideteosten herättämien 

kokemusten avulla on mahdollista muuttaa ympäristöä ja turvata taide teosten omaäänisyys.  

Taidesuunnitelmaa luodessa, sille muodostaa sisäistä logiikkaa ja tulee vääjämättä ottaneeksi kantaa 

taiteen rooliin asiayhteydessä sekä siihen 

mikä käsillä olevissa olosuhteissa vaatisi huomiota. Taidesuunnitelma sisältää siis väkisinkin 

vähintäänkin löyhän taidelinjauksen.

Taiteen ominaispiirteiden varaan rakennettulla taidesuunnitelmalla pyrin pohjustamaan lähtökohtia 

ympäristöteoksille, jotka Länsimäen ongelmallisiin tiloihin pureutuen luovat taidekokemuksia joiden 

myötävaikutuksesta tilojen ongelmat avautuvat tiedostetuiksi. Ympäristöön kietotuvia kysymyksiä 

laaja-alasesti käsitellessään ympäristötaideteokset työstävät jäsentymättömiä tiloja niin 

aistimuksellisesti kuin sisällöllsestikin luoden monimerkityksellisyytään ilmentäviä paikkoja ja niistä 

kutoutuvan katarsistisia kokemuksia luovan Länsimäen ulottuvuuden.

Taiteen ja arkkitehtuurin suhteisiin vaikuttaa moninaiset tekijät. Pelkistäen voi mieltää taiteen piirissä 

pyrittävän saattamaan teoksen aihepiirin ja asiayhteyten vaikuttimia eritellen tarkasteltavaksi. 

Arkkitehtuurin piirissä asiayhteyden vaikuttimia pyritään sitä vastoin pikemminkin saattamaan 

harmooniseen suhteeseen. Taiteen ja arkkitehtuurin poikkitaiteellisessa yhteistyössä tästä juontuu niin 

hedelmällisiä ulottuvaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, mutta myös keskinäisen kitkaa. 
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On on vaikeaa määritellä, mitä taide on. Taiteella on muuntuvia rooleja yhteiskunnassa. Jos 

havaitsemaansa alkaa suhtautua taiteena, niin kaikki alkaa siltä vaikuttamaan. Sillä kaikki oleva ja 

olematon kertoo jotain maailmasta ja on siihen sidoksissa. Lopulta kaikilla on henkilökohtainen 

taidekäsitys. Onko taide sitä, mitä ei muuksikaan osaa nimetä?

Itse miellän taiteen pääasiassa vuorovaikutukseksi. Se on ilmaisua, jolla välitetään havaintoja, 

kysymyksiä ja tuntoja. Itse havahduttava kokemus herää kokijan mielessä taiteellisen ilmaisun myötä 

vaikutuksesta. Taide-ele ja sen suhde asiayhteyteensä herättää aistimuksen, joka luo hetken, jolloin 

herkistyy tarkastelemaan kokonaisuuksia, itseään ja ympäristöään eri kannoilta sekä erittelemään sen 

vaikuttimia. Minulle taideilmaisu on kuin kieltä, joka saattaa savuttamattomia sisältökokonaisuuksia 

tarkasteltavaan muotoon. Tämä muoto on asiayhteyteen sitoutuessaan taide-ele, joka suo tuon 

mainitun kokonaisvaltaisen aistimisen hetken, mutta samalla kykenee etäännyttämään sen 

muodostamastaan todellisuudesta asettaen sen lainalaisuudet tarkasteltavaksi. Minulle taide 

puhuttelee henkilökohtaisia tuntoja tavalla, joka laajenee samalla yleiselle tasolle.

Kuvataiteilijoiden Vesa-Pekka Rannikon, Valtteri Halmeojan, Ari Björnin ja Markku Pääkkösen kanssa 

käymissäni keskusteluissa taiteelle hahmottui moninaisia rooleja ja taidekokemuksen 

henkilökohtaisuus tunnustettiin. Keskustelujen tiimoilta hahmottui kuitenkin tavalla tai toisella 

taiteen keskeinen sisäinen pyrkimys avata näkökulmia, kannustaa havainnointiin, tuoda julki 

askarruttavia ilmiötä ja pureutua asiayhteyden vaikuttimiin. Tämä oli havaittavissa teosajatuksista 

keskusteltaessa ja taiteen tekemisen taustalla vaikuttavana innokkeena. 

Pohjimmiltaan nykytaiteessa on monelta osin kysymys kysymyksien herättämisestä ja havainnon 

jakamisesta. Tavalla tai toisella taiteen tehtävä on löytää mietityttäviä aiheistoja, antaa vallitseville 

kysymyksille käsitettävä muoto tai asettaa asiayhteyden käsityksiä tarkasteltavaksi. Taiteen tehtävä ei 

ole kertoa vastauksia tai ohjailla henkilökohtaisia päätelmiä. Lähinnä taiteen tehtäväksi on 

nykytaiteessa muodostunut havainnointi, kysymyksien herättäminen, problematisointi ja erilaisissa 

asiayhteyksissä vallitsevien konventioiden paljastaminen. Nykytaide nostaa esiin tietoa tai herättää 

aistimuksia, jotka työstävät kontekstiin kietoutuvia sisältöjä, asettavat ne tutkailtavaksi ja kääntävät 

huomion myös kokijan omiin tuntoihin ja suhtautumiseen.

Kysymykset esiintyvät useimmiten muodossa tai toisessa nykytaiteen parissa ja myös taiteilijoiden 

keskusteluissa. Perinne ja ilmaisutavat vaikuttavat voimakkaasti siihen, millaiseen havaintokehyksen 

kautta taiteilijat asiayhteyksiä usein tarkastelevat, mutta myös osin siihen, miten suuntautuneita 

ihmisiä taiteen tekijöiksi hakeutuu. Tämä ilmiö toistuu kaikille aloilla, käytännöt muokkaavat ihmisiä 

ja houkuttelevat myös yksilöitä, joista suuntautumistapa tuntuu luontevalta.

Tässä tarkastelen taiteena ilmentymiä, jotka sisältävät pyrkimyksiä välttämättömien aineellisten tai 

rakenteellisten tarpeiden ohella pyrkimyksen tarkoituksenmukaisesti välittää näkökulmia 

havaintotodellisuuteen tai asiayhteyteen kietoutuviin käsityksiin. Taiteen keskeiseksi piirteeksi asetan 

tarkastelussa pyrlimyksen vuorovaikutukseen. Näin taide on siis mitä suurimmassa määrin 

pyrkimystä välittää ihmiseltä toiselle kokemuksia aistinvaraisin keinoin. Kuvataide on tässä yhteydessä 

taiteen muoto, joka keskeiseltä osin nojautuu visuaalisiin ilmiöihin.

Taiteessa esittämisperinteeseen liittyy kiinteästi asetelma kokijasta, joka tarkastelee taideteosta, joka 

olemuksellaan lietsoo taidekokemusta, joka puhuttelee kokijaansa. Kokemus on jaettava, mutta se 

koetaan henkikohtaisen suhteen kautta teokseen, sen sisältöön ja omiin kokemuksiinsa. Taiteen 

esittämisperinteessä korostuu voimakkaasti asetelma, jossa teos on tekijä, joka aktivoi ajatuksen 

kulkua vaikutelmallaan. Kokija on asiayhteydessä passiivinen osapuoli, jonka mielessä taidekokemus 

syntyy kokemuksen myötä. Tilanteeseen ei perinteisesti liity kokijan aktiivista toimintaa vaan hän on 

yleensä vastaanottava osapuoli. 
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1.1 Taiteen ominaispiirteet
Kirjassaan Ympäristön taide Ossi Naukkarinen kuvailee taiteen ominaisluonteeksi samansuuntaisia 

sisältöjä kuin taiteilijoiden kanssa käymissäni keskusteluissa nousi esiin. Yleispiirteisesti taide 

hahmottuu tavaksi tarkastella maailmaa ja avata siihen näkökantoja. Naukkarinen erittelee keskeisiä 

taiteen yleisluoteisia ominaispiirteitä vertaillen taidetta tieteeseen. Taiteen keskeisiksi 

ominaispiirteeksi hahmottuvat Ossi Naukkarisen kirjassa taiteen avoimuus, monitulkinnallisuus, 

autonomisuus ja havainnon konkretisoituminen taiteellisten ilmaisukeinojen kautta anniksi, joka on 

niin ainutlaatuinen ilmentymänsä kuin laaja-alaisia näkökantoja avartava avaruus. Mielestäni 

kyseinen kirja kuvasi perin kattavasti taiteen ja erityisesti kuvataiteen peruskysymyksiä, joten 

seuraavassa avaan näkökantaa taiteen ominaispiiteisiin referoiden Ossi Naukkarisen Ympäristön 

taide – kirjassa esittämiä havaintoja.

Taiteen avoimuus ja monitulkinnallisuus

Taiteellinen toiminta on asioiden tutkimisen tapa, jossa painopiste keskittyy etsimään kiinnostavia 

kysymyksiä ja huomion kohteita vastausten ja ratkaisujen erittelemisen sijaan. Taiteellinen anti on 

luonteeltaan avointa. Se esittää näkökulmia avaavia avauksia, jättää käsittelemiään moniselitteisiä 

sisältöjä tarkoituksella auki monitulkinnaiseen muotoon ja antaa aihepiirin käsittelyyn toisinaan 

ristiriitaisia keinoja. Taide kykenee monitulkinnallisuutensa ja hienoisen vaivaannuttavuutensa kautta 

avittamaan aktiiviseen havainnointiin, tarkasteluun ja merkitysten tulkintaan.(Naukkarinen 2003, 41-

43.)

Taiteellisen ilmaisun laajaulotteisuus

Monitulkinnaisesta luonteestaan huolimatta taiteella on kyky saattaa sanallistaettavuutta ja kuvailuja 

hylkiviä sisältöjä taiteellisin ilmaisukeinoin tarkasteltaviksi ilmentymiksi. Taiteellinen anti ikään kuin 

samaan aikaisesti laajenee yleiskäsitteisiin ja yksilöllisiin aihepiireihin. Yleisluonteiset ajatukset ja 

kokemukset  tulevat koettavaksi yksilöllisten ilmentymien kautta. Kunkin teoksen osan 

pienpiirteiselläkin ominaisuudella ja olemuksella on painokas merkitys taideteoksen kannalta. 

Kokemukset ja tulkinnat heräävät havaintojen kautta, jolloin pieninkin piirre vaikuttaa 

yksityiskohtien ja kokonaisuuden kautta kantautuvien merkityksien vireeseen. Teoksen osien 

yksilöllinen luonne ei kavenna tulkintojen kirjoa vaan lähinnä antaa ilmaisulle syvyyttä yleispiirteisen 

kuvauksen tarkentuessa vertauskuvalliseksi ilmentymäksi. Lopulta pelkkä yleispiirteinen asetelma jää 

helposti luonteettomaksi ajatusrakennelmaksi vaille aisteja kutkuttelevaa ilmeikkyyttä. Runsas 

aistimuksellinenkin anti vaatii kantavan yleisluonteiseen asetelmaan vertautuvan rakenteen 

avautuakseen. Taideteokseen kietoutuva anti ulottuu kaaren yleismaailmallisesta asetelmasta aina 

yksittäisen ilmiön olemukseen puhutellen niin ajatuksia kuin ruumiillisia kokemuksia. Taiteellisesta 

ilmaisusta syntyy kokonaisvaltainen ja monitasoinen kokemuskirjo, joka kuulostellessaan niin 

henkilökohtaisia kokemuksia kuin yleispiirteisiä asetelmia avaa monisyisiä ristiriitaisuuksiakin 

halkovia tulkintapolkuja.(Naukkarinen 2003, 45-53.)

Taiteellinen ilmaisu kykenee saavuttamaan moniulotteisia sisältöjä kiteytyneeseen muotoon 

kokonaisvaltaisella ilmaisulla, jossa jatkumo käsitteellisistä asetelmasta hienovireiseen aistimukseen 

saakka luonnistuu tuntemuksia ja ajatuskirjoja aukoen ja keskinäistä vuorovaikutusta käyden. Kaikki 

taideteoksen piirteet ovat merkityssisältöisiä ja avaavat näkökantoja niin teokseen kuin sitä 

laajempaan merkityksien verkostoon muodostaen kaikilta tasoiltaan mietittyä tulkinta-avaruutta, 

jossa erilaisille ihmiskohtaloille löytyy tartuntapintoja, jotka herkistävät tarkastelemaan niin 

yksityiskohtia, omia tuntemuksia kuin laaja-alaisia asetelmien vaikutuksia. Maalaustaiteessa 

esimerkiksi yksittäisen siveltimen vedon olemus voi saattaa kokijan mielentilaan, jossa hän alkaa 

tutkailla mielleyhtymiään ja tuntemuksiaan herkistyen tutkailemaan maalausta, sen suhdetta 

kontekstiinsa ja suhdetta maailmaan. Taiteilijan näkemys on teoksen kaikilla tasoilla teosta työstäessä 

ja esille asettaessa ilmaisun kannalta kohtalokasta luontevan jatkumoiden syntymiseksi 

yleiskäsitteellisestä asetelmasta aistittavaksi ilmentymiksi. Pohjimmiltaan taiteessa herkistetään 

henkilökohtaisten ajatuskulkujen ja tuntemusten kirjojen vietäväksi taidekokemuksen rakentuessa 

lopulta kokijan mielessä suhteessa henkilökohtaisiin kokemuksiin ja kertyneeseen tietämykseen.

 Taiteen ominaispiirre on saattaa päämäärättömien kyseenalaistavuutta huokuvien tutkailu-, ajatus- 

ja tuntemuskaarien alkuun.
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Taiteen omaäänisyydestä kumpuava kyseenalaistavuuden mahdollisuus

Toistuvasti taiteen odotetaan ja sen sallitaan pureutua asiayhteyteensä ja aihemaailmansa 

totunnaisuuksiin, jolloin sen on kyettävä lietsomaan havahtumiselle herkistävä käänne asiayhteyteen 

liittyvissä ajatusketjuissa. Taideteoksen on näin jollain tavalla vavisutettava totunnaisia käsityksiä. 

Teoksen tulee muodostaa vaihtoehtoisia näkökantoja teoksen ympäristöstään poikkeavan logiikan 

voimalla.

Ossi Naukkarinen toteaa, että taiteen omalakisuus on autonomisen taidekäsityksen perusta. 

Autonomisen taiteen keskeinen rooli on vaihtoehtoisuuden ylläpito, konventioiden tarkastelu ja 

jatkuva kyseenalaistavuus jota avoin ja monitulkinnallinen olemus vaatii. Taide ei kykene 

synnyttämään konventioita koettelevaa antia, mikäli se alistetaan mukailemaan ympäristönsä 

lainalaisuuksia, ihanteita, tavoitteita ja häveliäisyyskäsityksiä. Taiteen autonomisuus mahdollistaa 

taiteen kriittisyyden ja ennalta odottamaan näkökantojen avaamisen omintakeisten ilmaisutapojen ja 

kokemuskirjojen kautta. Taide ei voi kuitenkaan antaa ratkaisuja synnyttämättä itse autoritääristä 

vaihtoehdottomuutta. Sen on avattava näkökulmia taiteen omalakisen maailman keinoin peilaten 

maailmaa itsensä kautta. Samaan aikaan aika sitoo monitulkinnaisiin taiteellisiin ilmaisutapoihin 

vakiintuneita tulkintatapoja. Näin ilmaisutavan merkitykselle kussakin asiayhteydessä ei enää 

herkistytä vaan se ikään kuin sivuutetaan yksioikoisena itsestään selvyytenä. Näin taiteilijoiden on 

työskennellessään uudistuttava taiteellista ilmaisua ja hyödynnettävä perinteisiä ilmaisukeinoja. 

Heidän on myös tiedostettava niihin kietoutuneen tulkintaperinteen avaavat näkökulmat.(Naukkarinen 

2003, 43 ja 56-60.)

Taiteellisen ilmaisun jatkuvaan uudistumiseen liittyy kiinteästi taiteen kykyyn saattaa vielä 

tiedostomaattomuudessa piileviä sisältöjä tietoisuuteen. Taiteellisen ilmaisun tulee hakea uusia 

muotoja myös, sillä se on ilmentämistavan ohella myös havaintokehys. Avatessaan näkökantoja 

maailmaan uusi näkökanta koettelee muodostuneiden mukavuusalueiden rajoja ja mahdollisesti 

paljastaa ristiriitoja, joista vallitsevien käsityksien ja lainalaisuuksien kääntöpuolet paljastuvat. 

Taiteellisen annin kartuttamana karttuu moniulotteisempi käsitys jaetuista todellisuuksista yhdessä 

käytävien keskusteluiden pohjaksi. Taiteen vapaus ja vastuu koetella mukavuusalueiden rajoja ja 

esittää vaivaannuttaviakin sisältöjä muodostuu osaltaan taiteen omintakeiseksi anniksi ja 

yhteiskunnallisen merkitykseksi.

Taiteen vapauden yksi ulottuvuus on oikeutus lietsoa epämiellyttäviä ja haastavia kokemuksia 

juontuu Ossi Naukkarisen näkemyksien perusteella ylevän käsitteeseen ja uskoon ihmisen kykyyn 

käsitteellistää ja hallita mitä uhkaavin ja käsittämättömin ilmiö ja näin vapautua sen vallasta.
(Naukkarinen 2003, 47.)

Vaivaavuuden myönteinen anti nivoutuu kiinteästi ajatukseen taiteen kyvystä saattaa vielä 

tiedostamattomia, mutta kokemuksiin ja ajatteluun vaikuttavia voimia hahmotettavaan ja koettavaan 

muotoon ja näin käsiteltäviksi. Kyse on nykytaidekäsityksen ytimestä, pyrkimyksestä saattaa 

tietoisuuteen. Samaan taidekäsityksen rakenteeseen liittyy kiinteästi ajatus taide-eleen perimmäisestä 

kyvystä laajeta ilmentämään itseään laajempia kokonaisuuksia. Taiteellinen anti kantaa 

merkityssisältöjä, joita tulkitsemalla ja aistimalla havahtuu käsittämään kokemansa juuria ja 

osallisuuttaan sekä vaikuttavuuttaan maailmassa.

Tapoja suhtautua taiteen kriittiseen yhteiskunnalliseen merkitykseen on lukuisia niin taiteen kentän 

kuin laajemmankin yhteiskunnan piirissä. Ossi Naukkarinen toteaa, että taiteilijat voidaan yhdellä 

tapaa mieltää hovinarreiksi, joilta tapaa revitellä yleisesti hyväksytyillä käsityksien ja tottumuksien 

kustannuksella siedetään ja osin odotetaankin.(Naukkarinen 2003, 58.)

Hyvin yleisiä taiteilijoille asettuvia rooleja ovat kylähullu, shamaani, taikuri, taituri ja älykkö. 

Taiteellisessa keskustelussa ja arkisessa elämässä mitään näin myyttisiä rooleja ei elä. Pääasiallisesti 

omien havaintojeni perusteella taiteellisessa ja taiteilijuudessa on keskeistä itseohjautuvuus ja 

omaäänisyys  taiteellisessa työskentelyssä, jossa työnsarka tuntu asettuvan maailman havainnointiin, 

ilmiöiden vaikuttimien erittelyyn ja havaintojen sekä kokemuksien välittämiseen mahdollisimman 

moniulotteisessa muodossa. Lopulta taiteilijan rooli tuntuu olevan itseään arveluttavien kysymyksien 
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ja tuntojen välittäminen jaettavaan tietoisuuteen ja ristiriitojen esille nostaminen. Lopulta taiteellisia 

toimintatapoja on lukuisia. Yhteistä niille on ilmaisevuus, tietoisuuteen saattamisen kimmoke ja 

painottuminen kysymysten asettamiseen vähintäänkin jollakin taiteellisen annin tasolla.

Pitkä jatkumo modernin aikakauden halki tuntuu jatkuvan illuusionäärisyyden paljastamisen 

erilaisina muotoina ja hienoisena etäännyttämisenä, joka nykytaiteessa tuntuu kanavoituvan 

ilmaisukielen vaikutuksesta erilaisten asiayhteyksien, ilmiöiden ja verkostojen todellisuuskäsityksien 

kahleiden ja sokeiden pisteiden esille tuontiin. Mutta tämä on lähinnä omakohtainen kokemukseni 

taiteellisesta keskustelusta.

Taiteen avittama havainnointiasenne

Ossi Naukkarinen esittää, että havainnointihetkellä tieto siitä, että tarkasteltava kohde on taidetta, 

herkistää tarkastelemaan kohdetta tarkkaavaisesti ja tulkitsemaan havaintoa. Kumpuavaan 

tarkkuusluentaan vaikuttaa teoksen ilmaisumediaan kietoutuva perinne, joka ohjaa osaltaan 

tarkastelun ja tulkintojen luonnetta. Taiteen voikin ymmärtää tarkasteluasenteeksi, joka laajenee 

teosten piiristä myös niiden ympäristön tarkasteluun ja havaintojen tulkintaan.(Naukkarinen 2003, 54-

55.)

Näin kaikki voi olla taidetta, jos sitä alkaa sellaisena tarkastella. Kaikki kielii jotakin suhteestaan 

maailmaan ja näin avaa näkökantoja omaa piiriään laajempiin asiayhteyksiin ja lopulta koko 

maailmaan. Kuitenkin taideteos on varta vasten yksityiskohtiaan myöten tehty herkistämään uteliaalle 

mielentilalle ja punomaan jatkumoja, jotka avautuessaan tulkinnoille viestivät maailmastaan 

moniulotteisesti tunne- ja ajatuskirjojen kautta. Tämä on keskeistä siinä, miten taide kertoo omalla 

ilmaisukirjollaan maailmasta ja avaa siihen omintakeisia näkökantoja ja näkymiä, joissa vielä 

pimentoon jääneet ulottuvuudet näyttäytyvät. Taide ikään kuin luo tilan, josta maailmaa, vallitsevia 

olosuhteita ja osallisuuttaan osana kokonaisuuksia voi tulkita havaintoavaruuden kantaaottavuuteen 

ulottuvuuteen painottuen.

Kyseinen havaintoasenne laajenee osin taiteilijoiden tapaan herkistyä tarkastelemaan ympäristöä ja 

maailmaa ilmaisevaa tasoa painottaen. Tarkastelun tapa nostaa esiin teosaiheita, jotka keskittyvät 

moniulotteisia näkymiä avaaviin arveluttaviin ja kiehtoviin ristiriitoihin. Samaan aikaan tulkitseva 

havaintoasenne kääntyy myös työskentelyasenteeksi taiteellista ilmaisua työstettäessä. Taideteosten 

kyky avata tulkinta-avaruuksia vaatii, että teos kaikessa hienovireisyydessään viritetään 

moniulotteisia merkityssisältöjä kantavana ja tulkinta jatkumoja punomana ilmaisuna. Taiteen 

lietsoma havaintoasenne on myös taiteellinen asennoitumistapa ja maailman tutkailutapa, johon 

tukeutuen jaetun todellisuuden arveluttavat aiheistot saattavat löytyä ja kokonaisvaltaiset taiteelliset 

annit versoutua.

1.1.1 Ympäristötaide

Piirteitä vapaasta ja soveltavasta taiteesta

Vesa-Pekka Rannikon kanssa keskustellessa piirtyi ympäristötaiteelle rooli vapaan taiteen ja sovelta-

van taiteen välissä. Vesa-Pekka Rannikko ei tuntenut ympäristötaiteen roolia ongelmalliseksi. Sen 

puitteissa taide voi olla paikan merkityksiä tukevaa tai niitä toiselta kannalta esittävää. Näin taiteelle 

jää vapaus myötäillä tai asettaa tarkasteltavaksi paikkaan kietoutuvia käsityksiä. Parhaimmillaan teos 

voi onnistua tarjoamaan monitasoisen kokemuksen. Kokemuksen, joka voi viihdyttää ja sallia teoksen 

sivuuttamisen, mutta myös mahdollistaa kokemuksen, joka mietityttää ja saa tarkastelemaan omaa 

suhdettaan asiayhteyteen. Ongelmallisempaa on kuitenkin se, että ympäristötaiteelle lankeaa usein 

kaunistajan rooli rakennetussa ympäristössä. Taiteilijaa kaivataan, kun rakennettuun ympäristöön 

muodostuu rumiksi koettuja rakenteita, joiden ulkoiseen ilmeeseen tarvitaan virkistystä.(26.11.2014 

Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa Helsingin Yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Epämiellyttävyyden peittävyyttä havitteleva taidetoive sisältää usein vaateen taiteen miellyttävyydestä, 

vaivattomasta sisäistettävyydestä ja asettumisesta paikalleen. Asetelma luo tiukat rajoitteet sijainnille 

ja teosmuodolle, mutta periaatteessa suo vapaan aihepiirin.  Käytännössä kuitenkin lähtökohta asettaa 

taiteelle odotuksia miellyttävyydestä, joka rajoittaa helposti sisältöjä ja käytettävää kuvastoa. Asetelma 
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tavallaan tarjoaa taiteilijalle sijainnin tai kuvapinnan ja asiayhteyden. Odotukseksi muodostuu anti, 

joka on väistyvää, mutta pystyy kiehtomaan kokijaa. Taide ei saa vaikuttaa paikalla vallitsevien toi-

mintojen toteuttamiseen vaan sen on oltava hienovarainen niiden suhteen.  Tällaisia tapauksia ovat 

esimerkiksi kaupunkiympäristön tekninen ja liikenteellinen infrastruktuuri.

Kirjassaan Ossi Naukkarinen kuvailee ympäristötaiteen taiteen suuntauksena, joka jakaa muun 

taiteen perusominaisuudet. Ympäristötaiteessa teoksen ympäristösuhde korostuu voimakkaasti osana 

teoksen ilmaisua ja sisältöä. Ossi Naukkarinen määrittelee ympäristötaiteen termiksi, joka kattaa niin 

julkisen taiteen, maataiteen, paikkasidonnaisen taiteen kuin yhteisötaiteenkin. Ympäristötaide on 

ikään kuin kattotermi kaikille ympäristösuhteeseen voimakkaasti tukeutuville taiteen suuntauksille. 

Keskeistä ympäristötaiteessa on teoksen suhde ympäristönsä ajallis-paikallis-kulttuurisiin 

olosuhteisiin ottaen kantaa ympäristön esteettisiin ja eettisiin kysymyksiin. Taiteellinen anti avaa 

näkökantoja ympäristön kysymyksiin, niiden moniulotteisiin juuriin ja henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Ympäristötaideteokset sijoittuvat elinympäristöön ja yhdistyvät osaksi sen 

kokemusympäristöä ja sen muuttuvaa todellisuutta, josta toisinaan muodostuu keskeinen teoksen 

ilmaiseva ulottuvuuskin. Ympäristötaideteokset saattavat osaltaan kietoa sijaintiinsa 

ominaisluonteensa ja merkityksien vyyhdin, joka muovaa muuten sivuutettavasta tilasta puhuttelevan 

paikan. Ympäristötaideteoksen ympäristösuhde on teoksessa korostuneen ilmaiseva ulottuvuus, joka 

konkretisoituu tuntemuksina ja kantaaottavina taiteellisena eleinä teoksen sisällöllisten, 

emotionaalisten, teknisten ja esteettisten kysymyksien välityksellä, kuten muussakin taiteessa. 

Pohjimmiltaan ympäristötaide jakaa muiden taiteiden ilmaisutapoja, pyrkimyksiä ja ajatustaustan, 

mutta sijainti osana jatkuvasti muuttuvaa päivittäistä elinympäristöä suo sille omintakeisia 

ilmaisullisia painotuksia ja sisällöllisiä kysymyksiä. (Naukkarinen 2003, 68-99.)

Sijainti elinpiirissä

Ympäristötaideteosten sijaitseminen osana elinympäristöä tuo taiteellisen annin osaksi arkipäiväisiä 

kokemuskirjoiksi, mutta tekee sen kohtaamisesta myös lähes vääjäämätöntä. Ympäristötaideteosten 

sijaitseminen keskeisillä paikoilla asettaa teoksen sisällölle, ilmaisulle ja rakenteelle sekä taiteelliselle 

toiminnalle hieman vapaasta taiteesta poikkeavia erityispiirteisiä jännitteitä.

Ympäristötaideteokset sijaitsevat usein julkisessa tai puolijulkisessa tilassa. Ympäristötaiteen painokas 

julkisuus ja annin väistämättömyys asettaa taideteoksiin liittyvälle haastavuuden ja kriittisyyden 

asteelle kysymyksiä. Teoksen sijainti keskellä elinpiiriä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taiteen tulee 

miellyttää, mukailla tai toteuttaa asiayhteyteen liittyvien toimintatapojen ja yhteisöllisten käsityksien 

arvoja, ihanteita ja tavoitteita. Ympäristötaideteoksen tulee mahdollistaa ja huomioida toiminta 

ympärillään ja tunnistaa sen arvot.  Muun taiteen ohella ympäristötaiteen ominaista on avartaa 

näkökantoja asiayhteyden vaikuttimiin, arvoihin, käsityksiin ja mekanismeihin sekä suoda 

itsetutkiskeluun herkistäviä hetkiä. Keskeinen osa päivittäisen elämässä muodostaa ympäristötaiteelle 

tasapainottelun kentän, jossa ympäristötaiteen annin parissa tulee jatkuvasti punnita missä raja 

kriittisten ajatusten esittämisen ja herättämisen sekä tarpeettoman loukkaavuuden ja mielipahan 

aiheuttamisen välillä kulkee. Ympäristötaiteessa on saavutettava tasapaino, jossa taiteellinen anti 

kykenee säilyttämään pureutuvan ja kyseenalaistavan otteensa välttäen suhteetonta loukkaamista. 

Sama pätee myös teoksen rakenteeseen, joka ei saa aiheuttaa loukkaantumisvaaraa ympäristössään.
(Naukkarinen 2003, 68-73.)

Toinen keskeisen sijainnin kysymys on taiteellisen ilmaisun ymmärrettävyys ja sisällön aukeavuus. 

Taiteellisen ilmaisun vaikeaselkoisuus saattaa aiheuttaa turhautumista julkisessa keskustelussa, mutta 

toisinaan teoksen sosiaalinen merkitys avautuu vasta ajan myötä. Itsessään teoksen ajatusmaailman 

työstäminen itsestään selväksi ja varmasti avautuvaksi saattaa rajoittaa teoksen annin avoimuutta ja 

kriittisyyttä.(Naukkarinen 2003, 68-73.)

Ympäristötaiteen haastavuus ja ilmaisun ymmärrettävyys ovat hyvin monivivahteisia kysymyksiä, 

koska taide itsessään avittaa tietoiseen tarkasteluun ja havainnointiin sekä hamuaa totunnaisuuksia 

koettelevia sisältökokonaisuuksia. Vielä tiedostamattomien sisältökokonaisuuksien ilmentäminen 

vaatii toisinaan poikkeamista vakiintuneista esittämistavoista tai kokonaan uusien luomista. Toisinaan 
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taideteoksiin ei pure aiemmin omaksutut tulkinta- ja tarkastelumallit, jolloin teoksesta ei välttämättä 

saa otetta. Kuitenkin taiteellisen ilmaisun omaäänisyys ja yllättävyys on myös voima, jonka varassa voi 

herkistyä havaitsemaan näkökantoja ja ilmiöitä, jotka muuten tiedostamattaan sivuuttaisi. Taiteelle ja 

myös ympäristötaiteelle on keskeistä toisinaan mukavuusalueiden rajojakin koettelevat sisällöt ja 

ilmaisutavat. Ihanteellista olisi, että kaikki taideteokset kykenisivät savuttamaan asiayhteyden piirissä 

niin moniulotteisen ajatussisällöt ja aistimukset, että ne kykenisivät aina puhuttelemaan kaikkia ja 

osaltaan auttamaan rakentavan kyseenalaistavuuden kautta kokonaisvaltaisen ymmärryksen syntyä. 

Taideteoksen on kuitenkin kyettävä kutkuttelemaan antia, joka laajenee henkilökohtaisten 

kokemusten ja yksittäisten ilmiöiden piiristä aina yleismaailmallisten kysymyksien pariin. Jotta 

taiteellinen anti ei sisällöltään ja ilmaisultaan halvaantuisi, muuttuisi puhki pureskelluksi tai ontoksi 

toistoksi, täytyy myös ympäristötaiteenkin olla ujostelematonta. Lopulta vapaa taidekaan ei ole 

mitenkään erityisen haastavaa tai koettelevaa vaan pikemminkin hienovireistä. Ympäristötaiteenkin 

tulee kuitenkin olla omaäänistä ja kokonaisvaltaisesti ilmaisuvoimaista, jotta se voi avata näkökantoja 

ympäristön piilossa oleviin totunnaisuuksiin, lainalaisuuksiin, hyveisiin ja ihanteisiin.

Ympäristön alituinen muutos

Ympäristötaiteelle oman vireensä antaa teosten sijainti jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. 

Ympäristötaideteosten ympäristössä olosuhteet muuttuvat paljon enemmän kuin taideteosten 

ympäristöt yleensä. Ympäristötaideteosten ympäristö on usein ulkotila, jossa olosuhteet ja tapahtumat 

ympäristössä muuttuvat jatkuvasti. Ympäristötaideteosten ympärillä liikutaan monella eri tavalla ja 

havaitaan teos perin erilaisista näkökulmista ja fyysisten kokemusten piiristä. Ympäristön tapahtumat, 

valaistusolosuhteet ja vuodenajat muuttuvat jatkuvasti vaikuttaen teoksen herättämään vaikutelmaan. 

Ympäristötaideteos sijaitsee ajallis-paikallis-kulttuurillisissa olosuhteissa, jotka muuttavat muotoaan 

jatkuvasti. Aikakausien mukana tulkintakehykset muuttuvat yhteiskunnan muutosten mukana 

samalla muovaten teoksen sosiaalista ja kulttuurista merkitystä. Ympäristön muutoksia hyödynnetään 

osana ilmaisun perustaa muutoksen ja teoksen suhdetta korostamalla. Ajallinen ulottuvuus voidaan 

nivoa yhdeksi ympäristötaideteoksen ilmaisulliseksi ulottuvuudeksi esimerkiksi teosmateriaalisen 

muutoksen kautta tai teoksen ympäristön muutoksiin huomiota kääntämällä. Liike ja fyysiset 

kokemukset teoksen ympäristössä vaikuttavat teoksen havaintoperspektiiviin ja näin myös 

mahdollisiin ilmaisukeinoihin. Sääolosuhteet, valon määrä ja äänimaailma vaikuttavat voimakkaasti 

teoksesta kumpuaviin vaikutelmiin ja ympäristösuhteen aistittavuuteen. Ympäristön tapahtumien 

muutokset vaikuttavat teoksen sosiaaliseen kontekstiin, mutta myös havaintoympäristön olemukseen.
(Naukkarinen 2003, 77-82.)

Taiteellinen anti

Ympäristötaideteosten anti kuitenkin rakentuu voimakkaasti sidoksille ympäristön merkityksiin ja 

kokemussisältöihin muodostaen taidekokemuksen, jossa niin ympäristön ilmiöt kuin teoksenkin ilmiöt 

nousevat yhdessä ja erikseen tarkasteltaviksi ja tulkittaviksi. Samaan tapaan sisällöllinen paikkasuhde 

ja tilallisuus vaikuttaa näyttelytilassa esitettävän teoksen antiin, mutta ympäristötaiteessa paikkaan 

liittyvät merkitysverkostot ja kokemussarjat korostuvat erottamattomaksi osaksi teosta 

merkityssisältöisiksi ilmiöiksi. Ympäristöjen moniaistillisuus ja kiinteä osallisuus arkisessa 

ympäristössä laventaa rajaa teoksen ja ympäristön toisiinsa rinnastuvien aistihavaintojen välillä. 

Käsillä olevaa todellisuutta voidaan näin tarkastella taiteen tarkasteluun liittyvällä pohdiskelevalla 

asenteella. Parhaimmillaan tuntemusten ja havaintojen lomasta kumpuaa lukuisia tulkintapolkuja, 

joista osa aukeaa pulputen ja osa tyrehtyy kunkin kokijan henkilökohtaisissa kokemuksissa.
(Naukkarinen 2003, 82-85 ja 157-159.)

Ossi Naukkarisen kirjoittaman Ympäristön taide -kirjan ja Jane Rendellin kirjoittaman Art and 

Architecture, A Place between- kirjan havaintojen sekä Vesa-Pekka Rannikon, Markku Pääkkösen, 

Valtteria Halmetojan ja Ari Björnin kanssa käymieni keskusteluiden pohjalta voi todeta, että 

ympäristötaiteessa pohjimmiltaan toistuvat laajemminkin taiteeseen kietoutuvat pyrkimykset, 

odotukset ja merkitykset. Ympäristötaiteen antiin liittyy kiinteästi taiteellisen annin 

monitulkinnallisuus ja omaäänisyyden kyky kyseenalaistaa vallitsevia konventioita ja saavuttaa 

havaittavaksi ja koettavaksi sisältöjä, jotka muuten jäävät piiloon tietoisuudelta. Ympäristötaide on 

muun taiteen tapaan aktiiviselle ympäristönsä ja itsensä monikantaiselle havainnoimiselle ja 
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miettimiselle herkistävää. Monelta osin muun taiteen tapaan ympäristötaide etäännyttää kokijan 

hieman asiayhteyden lainalaisuuksista mielentilaan, jossa kykenee tutkailemaan ja erittelemään 

maailman vaikuttimia, ympäristön ilmiöitä ja itseään suhteessa kokonaisuuteen. Itsessään 

ympäristötaide esittää muun taiteen tapaan avauksia ja lietsoo kokemuksia, jotka laajenevat 

yleismaailmallisiin kysymyksiin laajeten.

 Ympäristötaide ei pohjimmiltaan poikkea taiteellisen toiminnan ja taiteen tehtävän osalta muusta 

taiteesta, varsinkaan kuvataiteesta. Ympäristötaiteen sijainti ympäristöissä, joissa vallitsee moninaisten 

käytäntöjen ja sisäisten todellisuuksien kohtauspintoja, antaa sen ilmaisuun ja aiheistoon runsautta, 

mutta asettaa teoksille myös monitahoisia odotuksia ja vaatimuksia. Ympäristötaiteelle asettuu 

ilmaisullisia ristipaineita tasapainotella vastauksia tarjoavan annin sekä ristiriitoja esille nostavan 

ilmaisullisen annin välillä. Tässä mielessä ympäristötaiteelle lankeaa tehtävä vapaan taiteen ja 

soveltavan taiteen välillä. Sen on sovitettava sovitellessa edellä kuvattuja ristipaineita. Pohjimmiltaan 

ympäristötaide on kuitenkin pääosin kuvataiteen suuntaus. Se pohjautuu vapaan taiteen kysymysten 

asetteluihin ja merkitykseen havainnoitsijana, kysyjänä ja ennalta odottamattomien sisältöjen 

ammentajana. Se omaksuu tehtäviä ja keinovarantoja soveltavan taiteiden alojen piiristä.

Ympäristötaiteen kiinteä ympäristö suhde luo omintakeisia korostuksia ilmaisukeinoihin. 

Paikkasidonnaisuus korostuu ympäristötaiteen piirissä väkisinkin. Ympäristötaiteen piirissä on 

lukuisia tapoja sitoutua ja kommentoida ympäristöään. Ne vaihtelevat niin teoksen ja ympäristön 

aiheiden kuin tilavaikutelmienkin osalta. Kysymys on lähinnä siitä, mihin paikan sisällölliseen 

ulottuvuuteen ja tila-aistimukselliseen ulottuvuuteen teos pureutuu. Tavasta sitoutua ympäristöönsä 

muodostuu ilmaiseva ele tai kannanotto paikan olosuhteisiin, jotka osin pohjustavat teoksen lietsomaa 

havaintokehystä, asiayhteyden ja kumpuavan kokemuksen virettä.

Monelta osin ympäristötaiteen ilmaisevuudessa korostuu taiteen omaäänisyyden ja ilmaisutapojen 

ohella teoksen tilallinen vaikutus, joka saa niin arkkitehtoonisen tilallisen työstön kuin 

kuvataiteellisen ilmaisunkin ulottuvuuksia. Monelta osin ympäristötaiteen anti lähestyy 

arkkitehtuurin ja kuvataiteen kohtauspintoja ja eroavaisuuksia, josta se saa niin ilmaisullisen kirjonsa, 

mutta myös kokemuksellisen moniulotteisuutensa ja sisällöllisen laajuutensa. Se sitoutuu moninaisten 

käytäntöjen ja sisäisten todellisuuksien rinnakkaisuuteen kaupunkiympäristössä. Näin ollen taiteen ja 

arkkitehtuurin kosketuspintojen lomasta löytyy niin ympäristötaiteen ilmaisullisia kuin sisällöllisiäkin 

pilareita. Taiteen ja arkkitehtuurin kohtauspinnalta piirtyy myös monitahoisten näkökantojen ja 

ihanteiden verkosto, joka muodostaa ympäristötaideteosten toimintakenttää ja poikkitaiteellisen 

yhteistyön asetelmaa.

9 



1.1.2 Ympäristötaiteeseen kietoutuvia odotuksia
Taiteelle on aikakaudesta toiseen asettunut yleispiirteisiä yhteiskunnallisia odotuksia. Taiteelle asettuu 

niin taiteen itseisarvoisia, edistäviä kuin välineellistäviäkin odotuksia. Yleisluontoisesti kuitenkin 

taiteelle asettuu sen autonomisuuden kanssa sopusoinnussa olevia kulttuurisia, sosiaalisia, filosofisia 

ja kokemuksellisia odotuksia. Yleispiirteiset odotukset ovat asettaneet taiteen asemaansa, mutta 

mahdollistaneet taiteellisen vapauden ja taiteilijoiden itseohjautuvuuden, josta taiteellinen anti ja 

yhteiskunnalliset vaikuttimet ovat kummunneet. Käytännössä taiteelliselle toiminnalle ei ole 

määritelty selkeää odotusta lopullisesta annista tai käsiteltävästä aiheistosta, mutta itse taiteelle on 

muodostunut yleispiirteinen roolinsa, joka väkisinkin on vaikuttanut myös toiminnan luonteeseen. 

Toki taidetta on ajoittain valjastettu palvelemaan ylhäältäpäin määriteltyjä pyrkimyksiä ja kahlittu 

taiteellinen toiminta propagandan palvelukseen tai suosittu ihanteita palvelevia taidesuuntauksia. 

Taiteen tekemisen olosuhteilla ja taidekentällä on näyttelykäytäntöjen, työskentelyolosuhteiden, 

taiteellisen toiminnan rahoitusrakenteiden ja taidemarkkinoiden kautta välillinen suuntaava vaikutus 

taiteelliseen antiin, taidekeskusteluun, taiteen tulkintaan ja ilmaisuvälineisiin. Taidekenttä ei ole 

tyhjiössä seilaava saareke vaan se heijastelee ja saa vaikutteita aina yhteiskunnallisista olosuhteista, 

toimintatavosta ja puheenaiheista, jotka muovaavat taidekenttää ja sen kysymyksien asetteluja.

Kaupunkiympäristössä taiteeseen kohdistuu myös taiteen ulkopuolisia vaateita, jotka lähestyvät osin 

ratkaisullisia odotuksia ja osin taiteellisesta kokemuksesta juontuvia suotuisia vaikutuksia. Vaateet 

saattavat asettaa taiteelle välineellistäviä paineita, jotka pahimmillaan uhkaavat taiteen omaäänisyyttä 

ja kriittisyyttä. Rakennetussa ympäristön piirissä kyseiset vaateet kohdistuvat yleensä taiteen 

ulkopuolisen alan kauneusihanteiden palvelemiseen, viihteellisyyteen tai identiteetin luomiseen.

Taide on montaa asiaa samaan aikaan. Se voi olla ylevöittävää, viihdyttävää, ympäristöön 

tunnusomaisia piirteitä luovaa ja haastavaa. Kuitenkin taiteen tekemisen into on vaikuttaa 

askarruttavien ilmiöiden, havaintojen ja tuntemuksien välittäminen, ilmaiseminen ja näkemyksien 

jakaminen. Nämä ovat eräitä odotuksia, joita taiteen merkitykseen liittyy taiteen kentällä, mutta 

keskeisessä toistuvuudessa on myös voimavaroja, joista taiteen vaikutus voi laajeta laajempiinkin 

yhteyksiin. Nykytaiteen perinteeseen liittyy kiinteästi kyseenalaistavuus, joka myös kanavoituu 

todellisuuskäsityksien problemasoiniksi ja mukavuusalueiden koetteluksi. Tämä on taiteen ominta 

itseään, josta sen ilmaisevuus ja ilmeikkyys kumpuaa. Samalla se lietsoo luomaan kokonaisvaltaisia 

taideteoksia, jotka saattavat olemuksellaan mitä moninaisimpia antejaan koettavaksi. Ympäristötaiteen 

kohtalokkaita realiteetteja on kaiken ympäristön sosiaalisten, toiminnallisten ja rakenteellisten 

realiteettien ohella äärettömän keskeinen merkitys ympäristötaideteoksen kannalta on nykytaiteeseen 

liittyvällä kysymyksien asettamispyrkimyksellä, taiteellisilla työskentelytavoilla ja lopullisen ilmaisun 

hienovireisyydellä.

Valtakunnan laajuiset odotukset arkiympäristön osana sijaitsevalle taiteelle

Taiteen osallisuudelle päivittäisissä kokemuksissa kietoutuu moninaisia odotuksia ja tavoitteita. 

Tavoitteiden kirjo on todella laaja. Ne ulottuvat yleismaailmallisista tavoitteista paikallisiin ja 

uumoilluista terveysvaikutuksista työvoimapoliittisiin vaikutuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taidetta arkeen; Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta  

osana julkista rakentamista selvityksessä mainitaan monitahoisia tavoitteita selvitystyön lähtökohdiksi. 

Taiteen sijoittumisen korkeatasoisen arkkitehtuurin yhteyteen nähdään vaikuttavan monin tavoin 

yhteiskuntaan. Uumoilujen vaikutukset kietoutuvat toisiinsa ja pohjustavat toisiaan. Taiteen läsnäolon 

osana rakennettua ympäristöä uumoillaan edistävän ilmeikkäiden ja omintakeisten 

kaupunkiympäristöjen muodostumista.(Taidetta arkeen 2013, 8)

Kuvaillun kaltaisilta ympäristöjen ajatellaan edistävän kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuutta ja 

korkealaatuisen kulttuuriympäristön muodostumisesta. Tasa-arvoinen saavutettavuus käsittää niin 

alueellisen kuin ihmisryhmien kattavuuden. Sen mielletään edesauttavan niin hyvinvointia ja 

terveyttä kuin rikasta kulttuuriperintöä ja identitettiäkin.(Taidetta arkeen 2013, 8)
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Kaupunkiympäristön ilmeikkyyden odotetaan edistävän Suomen houkuttelevuutta ja matkailua. 

Taidetta, arkkitehtuuria ja teknologisien keksintöjä yhdistävien ympäristöjen luominen 

myötävaikuttaisi eri alojen keskinäiseen vuoropuheluun, kehitykseen, tutkimukseen, koulutukseen ja 

työmahdollisuuksiin.(Taidetta arkeen 2013, 8)

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä taiteen vaikutuksia osana päivittäistä elämää 

tarkastellaan lähinnä yleisellä kansallisella tasolla. Huomiota kiinnitetään kuitenkin taiteen lukuisiin 

rooleihin. Tarkemman tarkastelun myötä aiheesta löytyy lukuisia vivahteita ja sisäisiä painotuksia.

Esimerkki: Vantaan kaupungin piirissä ilmeneviä odotuksia 

taiteelle osana ympäristöä

Kaupunkisuunnittelun piirissä taitteella nähdään merkitys yhtenä paikan olemuksen luojana. Vantaan 

kaupunkisuunnittelussa korostuu pyrkimys paikan olosuhteista ja ominaisuuksista kumpuavaan 

rakennettuun ympäristöön. Pyrkimyksessä korostuu halu luoda omintakeisia kaupungin osia. Taiteella 

nähdään mahdollinen antinsa tähän pyrkimykseen. Taiteelta toivotaan antia yhtenä 

kokemuksellisempien ympäristöjen luojana ja yhtenä paikallisidentiteetin vahvistajana. 

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta taiteelta odotetaan omintakeista antia, joka nostaa paikan 

ominaispiirteitä esiin, pureutuu paikan juuriin tai itsessään suo kokemuksellisen aistimuksen. 

Taiteelta mielittäisiin myös saada uusia ideoita ja vaikutteita myös ympäristön suunnitteluun. 

( 23.2.2015 Keskustelu aluearkkitehti Vesa Karisalon, kehittämispäällikkö Anitta Pentinmikon ja 

kaavasuunnittelija Noora Koskivaaran kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelussa) ja ( 13.1.2015 Keskustelu 

Puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskisen kanssa Vantaan viheryksikön toimistossa.)

Toki kaupunkisuunnittelussa toistuvat taidehankkeiden yhteydessä myös odotukset, että teoksella olisi 

luonteva suhde kaupunkiympäristön tilailmaisuun, kaupunkikuvaan ja mittakaavaan. Toisinaan 

odotukset avittavat taidetta viimeistelemään arkkitehtuurista näkemystä ja tavoittelemaan 

sopusointua sen kanssa. Tämä ei ole huono pyrkimys, mutta ei myöskään yleispätevä lähestymistapa.

Vantaan kaupungin taidemuseon lähestymistavassa korostuu taiteen autonomisuuden ja 

omaäänisyyden suoman anin merkitys. Taiteen kerryttämää havaintokantojen ja tulkinta-avaruuksien 

avartavaa kirjoa sekä niiden yhtymistä arkikokemuksiin arvostetaan.

Vantaa taidemuseon julkisen taiteen kuraattori Maija Kasvinen luonnehtii taiteeseen yleensä sekä 

taiteeseen osana kaupunkiympäristöä kietoutuvaa odotusten kirjoa seuraavasti:

”Näkemykseni on, että taiteen tulee jollakin tapaa ilmentää vastavoimaa vallitsevalle ideologialle tai 

systeemille. Taiteen lähtökohta on aina tietyllä tavalla poliittinen, sillä sen ei tule alistua 

hyötyajattelulle muun toiminnan kaltaisesti. Taide on se mahdollisuus, jota hyötyajattelussa ei ole – 

mahdollisuus pysähtyä, ajatella, reflektoida ja tuoda tilaan näennäistä turhuutta. Toteutuksessa 

ideologinen lähtökohta toisinaan jää itse tekemisen peittoon ja taide saattaa toteuttaa erilaisia 

funktioita. Siinä missä joku hakee taiteelta visuaalista stimulaatiota, hakee toinen yhteisöllisyyttä, 

kaupunki-identiteettiä tai kenties brändin nostatusta. Monesti nämä asiat kietoutuvat yhteen jollakin 

tasolla ja monesti myös olosuhteet vaikuttavat taideprosessiin. Arvonsa tunteva ja näkemyksellinen 

arkkitehti voi yllättäen vaikuttaa lopputulokseen vahvasti, samoin kuin monet muut eri asiantuntijat. 

Tällöin prosessin ja keskusteluiden merkitys korostuu lopputuloksen sijaan. Lopputulos voi olla 

konventionaalinen tai jollakin tasolla jopa epäkiinnostava, mutta jos yksikin hankkeeseen 

osallistuneista on muuttanut ajatteluaan jollakin tasolla - nähnyt asioita uudesta näkökulmasta, 

keskittynyt hyödyn sijaan filosofiaan tai ideologiaan – silloin hanke on mielestäni ollut 

onnistunut.”( 1.10.2015 Keskustelu julkisen taiteen kuraattori Maija Kasvisen kanssa sähköpostitse.)

Helsingin Sanomien kaupunkiosiossa muuttunutta suhtautumista graffiteihin ja Havukoskelle 

kallioon maalattua graffitia käsittelevässä uutisessa Havukosken punainen naama muuttuu taiteeksi 7. 

lokakuuta 2015 Vantaa taidemuseon intendentti Kati Huovinmaa toteaa: ” Taiteen tehtävä on ravistaa  

pysähtyneisyyttä ja rauhoittaa hermostuneisuutta. Graffiteilla voi olla tätä samaa voimaa.”(Huovinmaa. 

7.10.2015 Helsingin sanomissa)
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1.2 Vantaan taidehankkeiden satoa
Ympäristötaideteokset vaativat kaupunkiympäristöön syntyessään laajuutensa ja asiayhteyden 

asettamien vaateista johtuen vähintäänkin muutamien taidekentän ulkopuolisten tahojen huomiota ja 

työpanosta. Usein ympäristötaidehanke lomittuu itseään laajempien ympäristöä muovaavien 

toimenpiteiden ja hankkeiden yhteyteen. Ympäristötaidehankkeita liittyy toisistaan poikkeavien 

hankkeiden ja toimien yhteyteen aina ympäristön rakentamisen eri mittakaavaisten suunnitelmien ja 

rakennustoimien piiristä sosiaalisiin ja opillisiin hankkeisiin.

Itsessään ympäristötaidetta sisällään pitävien ympäristöhankkeiden vaikutukset taiteeseen eivät ole 

suoria, mutta toimien taustalla vaikuttavien pyrkimysten, asettuvien liikkumavarojen, 

mahdollisuuksien kehyksien, keskittymisalueiden ja osapuolten välisten keskusetuaiheiden kautta 

muodostuu suuntaavia vaikutuksia myös laaja-alaiten toimien piirissään syntyvään taiteeseen. 

Pohjimmiltaan asiayhteys, siihen kietoutuva diskurssi ja toimet, joihin suhteessa taideteos syntyy ja 

paikalle asettuu, vaikuttaa taideteokselle sopivaksi koetun ilmaisukeinoston ja sisällöltöjen myötä 

syntyvän taideteoksen olemukseen ja ympäristövaikutukseen.

Yleisluonteisesti kaupunkiympäristön piirissä on havaittavissa neljä eri ympäristöön pureutuvien 

toimien toteutustasoa ja työstömittakaavaa, joihin ympäristötaidehankket yhtyvät. Ympäristötaiteen 

eri asiayhteyksien laajuustasoiksi voi hahmottaa a) aluesuunnittelullisen, b) kaupunkitilan ja 

rakennusten suunnittelun, c) opillisten ja sosiaalisten toimien sekä d) kansalaistoiminnan ulottuvuuden. 

Kaikki neljä tasoa suovat työstöprosessiensa ja aihepiiriensä mukanaan tuomat vaikutteensa 

hahmottuvien taideteosten olemuksiin. Nämä tasot ovat kuitenkin eri mittakaavaisia ja näin asettavat 

rajoitteita prosessin puitteissa saavutettavalle taiteen työstön hienovireisyydelle ja sisällöllisille 

ulottuvuuksille. Toki pohjimmiltaan mitään estettä ei ole sille etteikö ympäristötaideteoksien 

kosketuspintaa omaavia käytäntöjä voitaisi yhdistellä ja muovata.

Kyseiset neljä tasoa muodostuvat ympäristötaiteen piiriin kietoutuvien toteutuskäytäntöjen ja 

yhteistyöryhmien koostumuksista. Yhteistyöryhmien kokoonpano, osapuolien asiantuntemus alueet ja 

heidän työnsä luonne muodostaa antinsa ja rajoitteensa yhteistyönä syntyvälle taiteelliselle annille ja 

sen ilmaisun luonteelle. 

Vantaallakin on hahmotettavissa neljä erilaista suunnittelu- ja toteutustasoa, joihin taiteellinen 

työskentely yhtyy. Kyseiset alueellisilta vaikutuksiltaan ja suunnittelumittakaavaltaan erilaiset 

käytännöt ja niiden tuottamat toimet toki limittyvät muodostaen toimien jatkuvuuden ja 

konkretisoitumisen, joka mahdollistaa myös taiteellisen työskentelyn jatkuvuuden ja täsmentymisen 

konseptuaalisesta ajatuksesta paikkaan sijoittuvaan taideteokseen saakka.

Kuten jo aiemmin on ympäristötaiteelle asettuvien odotusten yhteydessä totesin, niin taideteoksia 

syntyy ympäristöön useimmiten osana paikkaan kietoutuvaa laajempaa hanketta. Vantaalla taiteen 

anti on sidottu aluesuunnittelun yhteyteen, kaupunkitilan ja rakennuksen suunnittelun ja 

rakentamisen yhteyteen, sosiaalisten ja opillisten hankkeiden yhteyteen sekä itsenäisinä 

taidehankkeinaan.

1.2.1 Taide aluesuunnittelun yhteydessä
Aluesuunnittelun yhteydessä on havaittavissa, että taiteeseen kohdistuu sisältöön ja kaupunkitilojen 

ulkoisen ilmeeseen liittyviä odotuksia. Nämä molemmat pyrkimykset liittyvät usein uusien 

kaupunginosien asemakaavoitushankkeisiin, jotka toteutuessaan muodostavat niin ympäristöön 

kietoutuvia sisältökokonaisuuksia kuin vaikutuksia kaupunkikuvaan. Aluesuunnittelun yhteydessä 

poikkitaiteellisen ja -tieteellinen työskentely muodostaa väistämättä jonkinasteisen taidepoliittisen 

linjauksen. Hankkeen edetessä taiteelle annetaan tehtävä ja asema muodostuvassa ympäristössä. 

Asemakaavoituksen yhteydessä muodostuneiden taidesuunnitelmien perusteella voi havaita, että 

linjaukset painottuvat joko kaupunginosan ilmeeseen tai sen paikkaan sitoutuvien sisällöllisten 

kysymyksien esille nostamiseen. Näin on käynyt esimerkiksi asemakaavaprosessin yhteydessä Vantaan 

Leinelässä ja Kivistössä sekä Helsingin Arabianrannassa.
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Taiteen roolin ja taidesuunnitelman syntyminen tässä taiteen toteutusympäristössä on hyvin luontevaa 

poikkitaiteellisen- ja tieteellisen yhteistyön tuloksena. Uuden kaupunginosan problematiikan 

näkökulmasta taide sijoittuu näin omalle tasolleen yhtyen kuitenkin työn ongelmallisiin 

ulottuvuuksiin. Kokonaiset kaupunginosat ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka rakentuvat suhteellisen 

lyhyessä ajassa. Teollisen rakentamisen mittakaavassa rakentuessaan ne muuttavat ympäristöä 

voimakkaasti. Ympäristön entisestä olemuksesta ja maamerkeistä jää toki osa huolellisen suunnittelun 

ja rakentamisen johdosta osia kaupunkiympäristöä. Ne kuitenkin vaikuttavat helposti hieman 

irrallisilta muistumilta ympäristössä, joka muuten muuttuu paljon maisemallisesti, 

käyttötarkoituksellisesti ja alueen seudulliselta merkitykseltään. Samalla kaupunginosien 

tilakokonaisuuksien rakentuminen on suhteellisen nopeaa ja se tapahtuu laajasti käytössä olevien 

rakennustuotantotapojen ja tilavaateiden mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluun kietoutuva huoli 

juurettoman ja ilmeettömän kaupunkiympäristön syntymisestä on aiheellinen. Taiteelta odotetaan 

pureutumista kyseisiin ongelmiin kaupunkikuvallisten vaikutusten ja tarinallisten ulottuvuuksien 

keinoin.

Kaupunkiympäristön paikan omintakeisten sisältökokonaisuuksien esille nostaminen on usein rooli, 

joka taiteelle kaupunginosan laajuisena kokonaisuutena annetaan. Usein aiheeksi nousevat paikan 

historialliset kerrokset tai niiden puutteessa luonnon aiheet. Näillä luodaan sidettä paikan 

nykyisyyden ja menneisyyden välille ja nostetaan ajallista kerrostuneisuutta aistittavaksi tai paikan 

ympäristösuhdetta korostetaan. Ongelmaton tämä pyrkimys ei kuitenkaan ole. On vaarana, että 

aiheiden valinnoissa ollaan turhan ujostelevia, ja että aiheistot ja kerrontarakenteet alkavat toistua 

paikasta toiseen ja keinot murtaa hieman kasvotonta ja juuretonta kaupunkikuvaa alkavat muistuttaa 

toistaan.

Kaupunkiympäristön aistimuksellisuuden ja ilmeen voimistaminen taiteen suomalla annilla on hyvin 

miellekäs tavoite. Taideteokset luovat aina uuden aistittavan tason kaupunkiympäristöön. 

Konkreettinen taideteos on kuitenkin ilmaisua. Mikäli kaupunkitilan jäsentämiseksi sanellaan turhan 

tiukasti paikkaan sitoutuva teoslaji, sidotaan myös ilmaisukieli ja saavutettava sisällöllinen anti. 

Kaupunkitilan merkityksien ja tilaan sijoittuvan teoksen on hedelmällistä käydä vuoropuhelua, mutta 

taiteen ei ole hyvä yleispätevästi alistua arkkitehtuurisen ilmeen jatkeeksi. Mikäli näin käy, on liian 

suuri kiusaus käyttää taideteoksia puhtaasti arkkitehtonisina elementteinä, koristeina ja korosteina. 

Tällöin taideteosten keskeinen kertovuus ja kontekstuaalinen suhde jää huomiotta ja taiteellisen 

työstön realiteetit unohtuvat. Lukuisat taiteelliset ilmaisutavat perustavat ihmismittakaavaiseen 

työstöön ja näin teoksen työstön keinoin synnytetyn psykofyysisen aistimuksen rooli ilmaisussa on 

keskeinen. Kyseinen käsityön hienovireisyys käy lähes mahdottomaksi suurissa teosmittakaavoissa. 

Aistimuksellisesti hienovireinen anti, joka on synnytetty tarkoituksen mukaisin yksittäisin elein on 

ulottuvuus joka pääosin teollisista rakennusosista tuotetuista ympäristöistä uupuu. 

Asemakaavatasoinen suunnittelu on hyvin mielenkiintoinen alusta poikkitaiteelliselle yhteistyölle. 

Suunnittelun ydinalue on yhteistyökirjosta hyödyntämättä aluesuunnittelun tasolla. 

Kaupunkirakenteen, erilaisten tilojen välisten suhteiden ja kaupunkitilojen olemuksien suunnittelussa 

olisi mielenkiintoinen tilaisuus poikkitaiteelliselle yhteistyölle, jossa itse tilan olemukseen ja 

rakenteeseen vaikuttaisi taiteilijan näkemykset. Mikäli tasavertainen yhteistyö olisi mahdollista ja itse 

kaupunkirakenteen muodostavista asetelmista voisi muodostua arkkitehtoniselta katsontakannalta 

hieman poikkeavia. Tämä ympäristötaiteen työstöntaso loisi mahdollisuudet synnyttää 

tilavaikutelmien ja tilojen käyttötarkoituksiin vaikuttavia yhdistelmiä, omintakeisia 

havaintoympäristöjä ja merkityksien rinnastuksia. Näin saattaisi muodostua ennen kokemattomia 

tilakokemuskirjoja, jotka käsittelisivät samanaikaisesti tilaan kietoutuvia käyttäytymismalleja ja 

mielikuvia.
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Aluesuunnittelun yhteydessä taiteen ja lopullisen ympäristön suhde on sen verran etäinen, että 

poikkitaiteellisen työn huomion on luontevaa kiinnittyä ympäristöön muodostettavien kokemuksien 

sarjojen ja aihekokonaisuuksien suunnitteluun. Anti on pitkälti hedelmällisien asiayhteyksien 

punnitsemista ja taide-eleen suoman sisällöllisen ja kokemuksellisen annin kaavailua. Itsessään anti 

on ideoivaa pohjatyötä, jonka päätteeksi on päätettävä, miten hanketta jatketaan. Alueellisen 

suunnittelun lopuksi on päätettävä, miten syntynyttä taidesuunnitelmaa jatketaan ja aletaan toteuttaa. 

Mikäli vielä kaupunginosan laajuisen taidesuunnitelman ideoinnin yhteydessä mukana ei ole ollut 

riittävän runsasta joukkoa taitelijoita toteuttamaan lopullisia teoksia, tulee sellainen joukko koota. 

Sopivien taiteilijoiden etsiminen on luontevaa tehdä siten, että kuhunkin asiayhteyteen etsitään 

taiteilija, joka on taiteellisessa työskentelyssä suuntautunut käsittelemään asiayhteyteen kietoutuvia 

sisältöjä ja vielä työskentelee ilmaisuvälineen parissa, joka soveltuisi asiayhteyden olosuhteisiin. 

Taiteilijoiden valinta lankeaa luontevasti taidemuseon vastuulle, koska siellä on selkeä käsitys taiteen 

kentästä ja taiteen laajasta ilmaisutapojen ja sisältökokonaisuuksien kirjosta.

Työhön osallistuvat tahot

Kokonaisuudessaan alueiden laajuisten taidekokonaisuuksien suunnitteluun tarvittavitaan tekemään 

tiivistä yhteityötä tekeviksi asiantuntijoiksi ihmisiä taiteen parista, yleensä taidemuseolta, 

kaupunkisuunnittelusta ja kaupungin museolta. Poikkitaiteelisena yhteistyönä tehtävän alueelisten 

taidesuunnitelmien työstön tueksi tarvitaan laajaa yhteistyöryhmää, johon on edustajat edellä 

mainittujen osapuolten lisäksi sivistystoimesta, sosiaalitoimesta, alueen asukkaista, viheralueiden 

suunnittelijoista, katualueiden suunnittelijoista, rakennusvalvonnasta, ympäristötoimesta ja 

mahdollisesti jo tiedossa olevista rakennuskannan suunnittelijoista. Tiivistä yhteistyötä tekevän 

ryhmän tehtäväksi asettuu suunnitelman työstäminen ja erilaisten osakokonaisuuksien hahmottelu. 

Laajan yhteistyöryhmän tehtäväksi muodostuu suunnitteluun osallistuminen, ideointi, suunnitelmaan 

aineistoksi soveltuvan aineiston esille nostaminen ja suunnitelman liikkumavarojen kartoittaminen. 

Laajan yhteistyöryhmän tarkoitus on myös tutustuttaa taidesuunnitelman työn jatkossa työhön tiiviisti 

osallistuvia osapuolia muodostuvaan kokonaisuuteen ja merkitykseen ympäristön osana.

Taidehankkeen rakenne ja keskittymisalueet pelkistettynä 

Alueellinen taidesuunnitelmatyö

Yhteistyötahot:

Alueellisen taidehankkeen työstävät yhteistyössä Taiteilijat, Taidemuseo ja Kaupunkisuunnittelu

Osallisia asukkaat, kaupunginmuseo, alueelle suunnittelevat ja rakentavat tahot ja muut tarpeelliseksi koetut

Kysymyksiä joihin työssä keskitytään:

-Mikä on taiteen rooliin kyseisessä ympäristössä ja sen erilaisissa asiayhteyksissä?

-Millainen kantava ajatus ja rakenne taiteellisen kokonaisuuteen syntyy?

-Kuinka laajasta kirjosta erilaisia ilmiöitä taiteellinen kokonaisuus voi muodostua?

-Millainen suhde kaupunkitilaan ja kaupunginosan olosuhteisiin muodostuu?

1.2.2 Taide kaupunkitilan ja rakennussuunnittelun 

sekä  rakentamisen yhteydessä
Yksittäisessä kaupunkitilan tai rakennuksen suunnittelun yhteydessä taideteoksen suunnittelu 

muuttuu konkreettiseksi. Tällöin kysymykseen tulevat materiaaliset kysymykset sekä tilan ja teoksen 

lopulliset olemukset, ja keskinäiset suhteet alkavat hahmottua, määrittyä ja lopulta toteutua. Tämä on 

suunnittelun taso, jossa kaupunkitila- ja rakennussuunnitelmat konkretisoituvat.

Lopullinen kaupunkiympäristö syntyy eri osapuolten suunnittelun ja rakentamisen yhteistuotoksena. 

Kaupunkitilat muodostuvat eri osapuolten toimien tuloksena pala palata ja muuttuvat 

vuosikymmenien kuluessa. Kaupunkiympäristö jakaantuu eri omistajien hallinnoimiin tiloihin. Nämä 

voidaan jaotella julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Lopulta julkiset tilat jakaantuu eri hallintoalueisiin ja 

yksityiset tilat kiinteistöiksi, joilla on eri omistajatahot. Näin kaupunkiympäristö muodostuu eri 

toimijoiden työstä, mikä asettaa kokonaisia tiloja käsitteleville toimille haasteita, jotka ovat 

ratkaistavissa yhteistyön kautta.
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Kaupunkiympäristössä taideteoksia on toteutettu niin julkisille hallintoalueille kuin yksityisillekin. 

Pohjimmiltaan kysymys on molemmissa tapauksissa samankaltainen eli millaiseksi 

kokemusympäristöksi tilallinen ja taiteellinen ajatus muovataan, miten se toteutetaan ja 

tulevaisuudessa huolletaan?

Taideteoksen toteuttaminen rakentuvaan julkiseen kaupunkitilan yhteydessä

Vantaan vihersuunnittelun ja -rakentamisen kokemukset toteutuksista ja niihin liittyvistä 

käytännöistä sivuavat asiaan liittyviä peruskysymyksiä kattavasti ja piirtävät kuvan suunnittelun ja 

toteutuksen kaaresta kaupunkitilan laajemman toteutuksen yhteydessä melko kattavasti ja 

sovellettavasti. Haastattelin Vantaa kaupungin puistopäällikköä 13.1.2014. Vantaalla on asetettu 

yleisluonteisesti pyrkimys, että taideteokset eivät olisi erillisiä paikalle tuotavia kappaleita. Ympäristön 

kokonaisuuden kannalta taiteilijan mukana olo alusta alkaen ympäristön yleissuunnitelmaa luotaessa 

olisi toivottavaa. Ajoissa alkanut yhteistyö soisi uusia ajatuksia ympäristönsuunnitteluun, jalostaisi 

taiteellisia ja tilallisia ajatuksia rinnakkain toisiinsa vaikuttaen ja lopulta edesauttaisi onnistuneen 

kokonaisuuden syntymistä. Suunnittelun edetessä kohti toteutusta huomioidaan, että syntyvä 

ympäristö ja taideteos ovat turvallisia, rakenteellisesti kestäviä, mietityllä tavalla valaistuja, 

huollettavia ja lopulta päätetään, miten lopputulos saadaan halutunlaiseksi. Itsessään taideteoksen 

toteutustavoiksi on valittavissa kaksi tuotantomallia. Teos voidaan toteuttaa suunnitelman pohjalta 

toteutettavana tilaustyönä tai taiteilija voi toteuttaa teoksen itse. Taiteellista antia parhaiten palveleva 

toteutustapa valitaan tapauskohtaisesti taiteilijan näkemystä kunnioittaen. Suunnitelman pohjalta 

toteutettavan teoksen toteutuksen tilaa ja kustantaa Vantaan kaupunki. Mikäli taiteilija itse 

suunnittelee ja toteuttaa teoksen valmiiksi saakka, saa hän toteutuksen työskentelyajalta ajalta palkkaa 

Vantaan kaupungilta. Koko taidehankkeen alussa sopimukset ja taiteilijavalinnat tehdään yhteistyössä 

Vantaa kaupungin taidemuseon kanssa. (13.1.2015 Keskustelu Puistosuunnittelupäällikkö Hanna 

Keskisen kanssa Vantaan viheryksikön toimistossa.) 

Karttuneiden kokemusten myötä toteutuksissa on huomattu ongelmallisia piirteitä. Yksi näistä on 

taideteosten kunnossapito. Taidemuseon kanssa yhteistyössä laadituissa sopimuksissa on sovittu 

taideteosten kunnossapidosta. Se kuluisi tehdä ympäristön muun kunnossapidon yhteydessä. 

Kuitenkin ongelmaksi on osoittanut se, että taidemuseon tieto taideteosten materiaaleista ei kulkeudu 

huoltoon asti. On myös huomattu ongelmalliseksi Vesa-Pekka Rannikonkin mainitsema 

organisaatiorakenteen ja vastuualueiden jaon muodostavat hankaluudet laajojen 

taidekokonaisuuksien muodostumisen kannalta. Myös taideteosten toteutuksen venyminen aiheuttaa 

ongelmia. (13.1.2015 Keskustelu puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskisen kanssa Vantaan viheryksikön 

toimistossa.)  ja  ( 26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa Helsingin yliopiston pääkirjaston 

kahvilassa Helsingissä.)

Yleisesti ottaen Vantaan kaupungin toteutuskäytäntö toimii suunnittelusta toteutukseen saakka 

sujuvasti ja mahdollistaa tapauikohtaisen huomioinin. Näin on mahdollista hienosäätää taideteosten 

ja paikan välistä suhdetta sekä saada aikaan omintakeisia paikkoja ihmisten elinpiiriin. Myös Ari 

Björn ilmaisi tyytyväisyytensä yhteistyön toimivuuteen teoksen ja ympäristön keskinäisten suhteiden 

virittämisen nälökulmasta. Taidemuseon rooli on taiteilijoiden varhaisen osallistumisen kannalta 

keskeistä. Mikäli taidemuseo pystyy löytämään aikaisessa vaiheessa taiteilijan yksittäisiin paikkoihin, 

mahdollistuu taiteilijan varhainen osallistuminen yksittäisten kaupunkitilan yleissuunnitteluun ja luo 

pohjan suotuisalle yhteistyön syntymiselle. Taidemuseosta tulee näin välittävä taho, joka nivoo 

mahdollisen alueellisen taidekokonaisuuden piirteitä yksittäiseen kaupunkitilaan löytämällä 

hahmottuvaan asiayhteyteen soveltuvan taiteilijan mahdollisimman ajoissa. ( 16.12.2014 Keskustelu 

Ari Björnin kanssa Helsingin Katajanokalla.)

Taideteoksen toteuttaminen yksityiseen kaupunkitilaan

Yksityisen rakennetun ympäristön suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä käsitellään täysin 

vastaavia kysymyksiä kuin teoksen sijoittumisessa julkiseen tilaan. Yksi huomattava ero 

kaupunkiympäristössä on se perusasetelma, että julkiset hallintoalueet ovat lähinnä perinteisiä 

julkisia tiloja aukioita, katuja ja puistoja, joita edellä pääasiassa käsittelin.  Yksityiset hallintoalueet 
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koostuvat pääosin rakennuksista ja niiden ympäristöistä. Kaupunkiympäristö muodostuukin 

yksityisien ja julkisten alueiden muodostamista kokonaisuuksista. Kuitenkin erona on julkisisten ja 

yksityisten tilojen hieman toisistaan poikkeava rakenteiden ja tilojen kirjo, joka taiteelle tosistaan 

poikkeavia asiayhteyksiä, joissa niin tilaan liittyvät tulkintakehykset ja tilakokemuksetkin eroavat 

toisistaan.

Pohjimmiltaan syntyvän tilan ja taiteteoksen välinen suhde on taiteilijan ja arkkitehdin 

yhteistyöaluetta. Hedelmällinen yhteistyö vaatii hyvää yhteishenkeä, mutta varsinkin 

molemminpuolista kunnioitusta ja avointa mieltä. Koska yksityiset rakennuskohteet ovat usein 

rakennuksia, muodostaa rakennustuotannon suunnittelu- ja rakennusprosessit työskentely-

ympäristön, johon taidehankkeen työstöprosessi liittyy. Rakennussuunnittelun vastuualueiden jako eri 

toimijoiden osa-alueiksi saattaa aiheuttaa taidehankkeelle hieman julkista ympäristöntuotantoa 

suurempia haasteita. Vantaan kaupungillakin eri yksiköiden välisen yhteisymmärryksen 

muodostuminen ja tiedonkulun luonnistuminen vaikuttaa olevan taidehankkeiden osalta jatkuvassa 

muovautumisen tilassa. Julkisen toimijan piirissä eri asiantuntijatahot ovat saman yhteisön jäseniä, 

joita lähtökohtaisesti yhdistävät yhteiset periaatepäätökset ja tavoitteet, joiden painotuksista toki 

käydäänkin jatkuvaa keskustelua . Sama periaatepäätösten ja linjausten läpivienti koskee toki myös 

yksityisen tuotannon eri toimijoita yhteisen projektin piirissä, mutta koska taidehanke ei ole 

mitenkään yleinen osa tavanomaista rakennushanketta, saattaa kaikkien osapuolien sitoutuminen 

hankkeeseen vaatia jatkuvaa itsensä perustelua.

Markku Pääkkösellä oli laajaa kokemusta yksityisen rakennustuotannon piirissä toteutetuista 

taidehankkeista. Tiivistetysti Markku Pääkkönen kuvaili yksityisten rakennuttajien 

rakennushankkeiden piirissä taidehankkeiden pääkohtia seuraavasti. Lopputuloksen kannalta 

arkkitehdin ja taiteilijan keskinäinen yhteistyö on ratkaisevaa. Itsessään koko rakennushankeen 

muodostama asetelma vaatii taiteilijalta uskottavuutta, joka vakuuttaa muut osapuolet taiteilijan 

asiantuntemuksesta, jonka jälkeen keskustelussa suunnittelevien ja toteuttavien osapuolien kanssa 

päästään keskustelemaan siitä kokonaisuuden toteutuksesta. Muodostunut yhteisymmärrys ja 

keskinäinen kunnioitus sitouttaa kaikki osapuolet työstämään rakennusta tai paikkaa yhtenäisenä 

kokonaisuutena kiinnittäen huomiota sen kaikkiin ulottuvuuksiin myös taideteoksen toteuttamiseen. 

Markku Pääkkönen muistutti myös, että toteutuksen edullisuus vaikuttaa, myös asiaan ja näin myös 

toteutustapa.

Markku Pääkkösen kokemukset rakennushankkeista ja yhteistöistä arkkitehtien kanssa olivat hyvin 

myönteisiä. On kuitenkin muistettava, että Markku Pääkkösen ilmaisu perustui arkkitehtonisen 

ilmaisun yhteyteen sitä täydentäen ja että teosten ilmaisu syntyy rakentamistavan suoman kirjon 

hyödyttämisestä. Tämä lähestymistapa sopii Markku Pääkkösen työskentelytapaan ja hänen 

käsittelemiinsä sisältöihin luontevasti. Kuitenkin kuivaillusta voi päätellä, että eri tilanteissa 

taiteelliselle annille saattaa toisinaan piirtyä kapeahko polku.

Keskeistä yksityisen rakennetun ympäristön tuotannon piirissä on varmasti se, mistä ponne sisällyttää 

taidetta hankkeeseen on peräisin. Hedelmällisintä on, jos halu ottaa taiteen suoma anti osaksi 

rakennettua ympäristöä lähtee rakennuttajan omasta innosta ja suunnitteleva arkkitehti on 

kiinnostunut yhteistyöstä taiteilijan kanssa. Mutta aloite taiteelle sijan antamisesta rakennetun 

ympäristön osana saattaa saada alkunsa myös kaavan asettamasta vaatimuksesta. On hienoa, jos 

kaavamääräys toimii innokkeena, mutta se saattaa myös asettaa taidehankkeen pakollisen pahan 

asemaan. Kaavamääräyksen ollessa taidehankkeen taustalla, muodostuu taiteilijalle toki 

rakenteellinen asema projektissa, mutta kaupungin eri tahojen tapa toimia on hyvin merkityksellistä 

syntyvän kaupunkiympäristön ja sen piirissä avautuvan taiteellisen annin kannalta.

Käytännössä asemakaavan edellyttämän taiteen kannalta hankalalta tuntuu se, miten toimitaan, jos 

yksityinen toimija ei ole halukas toteuttamaan taidehanketta osana omaa rakennushanketta. 

Periaatteellisella tasolla kysymys on yksinkertainen. Rakennuslupaa ei voi myöntää, sillä rakennus ei 

ole asemaakaavan mukainen. Rakennusvalvonnan pitäisi tällöin olla vankkumaton. Kuitenkin 
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taiteeksi voi nimetä lähes mitä vain ja onko lopulta rakennuksen arkkitehtuuri taidetta? Itse en osaa 

tuohon juuri muuta sanoa kuin, että mikä vain voi olla taidetta, jos se taiteeksi on tarkoitettu ja 

varsinkin, jos sitä taiteena tarkastellaan. Lopulta, onko edes hedelmällistä, että taidetta tuotetaan 

määrämitalla, pahimmillaan vastentahtoisesti. Toisaalta se, että rakennushankeen lomaan 

sisällytetään taidehanke, ei tarkoita sitä, että taidetta tehtäisiin vastentahtoisesti, sille vain annetaan 

vastentahtoisesti sija kokonaishankkeessa. Näin voi syntyä hyviäkin taideteoksia, vaikka alkuasetelma 

olisikin kivulias. Kysymys on suurelta osin sosiaalisesta sopimuksesta ja jaetusta käsityksestä taiteesta. 

Samalla tavalla voidaan kysyä: mikä on hyvää arkkitehtuuria tai mikä sopii kaupunkikuvaan? 

Tämänkaltaiset abstraktit kysymykset asettuvat koko ihmisyhteisölle, mutta usein niistä lausumisessa 

luotetaan asiantuntijoihin. Aika näyttää, heijasteliko asiantuntijoiden näkemys yhteisöllistä käsitystä 

tai pohjustiko sellaisen muodostumista.

Näin ongelmallinen kysymys lankeaa kaupunkien organisaatioissa taidemuseon harteille. Se on 

asiantuntijataho, joka kuuluu ja tuntee taiteen kentän ja omaa sen kirjosta laajan tuntemuksen. Mikäli 

kaupunki on nähnyt taiteen paikaksi osallisuuden arjessa osana rakennettua ympäristöä, on sen 

toimittava linjakkaasti päätöksiään toteuttaen ja noudattaen. On näin ollen selkeää, että mikäli 

asemakaava edellyttää taidetta, muodostuu sen läsnäolosta yksi rakennusluvan ehto. Sen 

punnitseminen, onko otaksuttava taiteellinen anti taidetta ja asiayhteyteen osuvaa suhteessa 

asiayhteyteen ja mahdolliseen taidesuunnitelmaan, asettuu pääosin taidemuseon harteille.

Vantaan kaupungilla olosuhteet ovat suotuisat, sillä kaupungilla on taiteen asiantuntijataho, joka voi 

selkeyttää taiteeseen kietoutuvia kysymyksiä kaupunkiympäristönkin yhteydessä. Samalla, jos alueelle 

on tehty alueellinen taidesuunnitelma taiteilijoiden, taidemuseon ja kaupunkisuunnittelun 

yhteistyönä, on taiteelle annettu rooli osana ympäristöä, jolloin sillä on myös sija 

kaupunkiympäristössä ja asema kaupunkikuvassa. Näin taidemuseon näkemys osuvasta taiteesta 

kyseisessä asiayhteydessä pätee myös taiteen antiin kaupunkikuvassa.

Taidehankkeen rakenne ja keskittymisalueet pelkistettynä

Taiteelinen työskentely tilan suunnitelun ja rakentamisen yhteydessä 

Yhteistyötahot:

(Taideteoshankeen taiteilijan työskentelyä tukeva yhteistyöryhmä koostuu Taidemuseosta, Tilan suunnittelijoista ja Rakentajista)

(Osallisia hankkeessa asukkaat, kiinteistöjen omistajat ja rakennusvalvonta)

Yhteistyön keskittymisalueet:

-Asiayhteyteen sopivan taiteilijan valinta, mikäli taiteilijaa ei paikkaan taidesuunnitelmahankkeesta periydy

-Poikkitaiteellinen yhteistyö taiteilijan ja suunnittelijan kesken

-Teosajatuksen ja kaupunkitilan kokonaissuunnitelman hiominen toteutuskuntoon keskinäisessä vuoropuhelussa

-Taideteoksen toteutustavan valinta

Taideteoksen toteutus osio

Yhteistyötahot:

(Taiteilija, Taidemuseo, Rakennusvalvoja ja Rakentaja)

Yhteistyön keskittymisalueet:

-Kokonaissuunnitelmalle ja taideteokselle luvan hakeminen

-Ympäristön ja taideteoksen toteuttaminen

1.2.3 Taidehankeen ajallisesti pitkien prosessien 

haasteet
Vantaan taidehankkeiden toteutusten taustalla hahmottuu jatkumo asemakaavatasoisista 

konseptuaalisista tila ja taidesuunnitelmista taideteoksiin toteutuksiin asti. Näissä prosesseissa 

taiteilijoiden ja Vantaan kaupungin taidemuseon julkisen taiteen kuraattorin roolit ovat todella 

keskeisiä. Taiteilijoiden työsipainoinen työskentely teokseen ja sen viitekehykseen keskittyen takaa 

luonnollisesti parhaan mahdollisen taiteellisen annin. Vaikka taidehanke olisi pieni osahanke 

suuremmassa kokonaisuudessa, tulee teos voida toteuttaa mahdollisimman hyvin taiteilijan 

näkemyksiä noudattaen. Lopulta taiteilija on osapuoli, jolla on käsitys teosideansa lopullisesta 

taiteellisesta annista ja tietotaito keinoista, joilla se saavutetaan. Taidehankkeiden toteutuskäytäntöjen 
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tulee mahdollistaa taiteellisen annin synty asiayhteyteen kietoutuvia vaatimuksia huomioivana. 

Taidehankkeissa taiteellinen annin laadukkuus suo myönteisiä vaikutuksia. Näin taidehankkeiden 

toteutuskäytäntöjen tulee tähdätä sujuvuuteen ja muovautuvuuteen aina taideprojektin luonnetta 

hyvin tukevaksi. 

Itsessään Vantaan taidehankeiden käytännöistä muodostuu sujuvaksi jatkumoksi yhdistettynä 

hedelmällinen perusta taidehankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen sekä poikkitaiteellisen 

yhteistyön perustaksi. Ne kattavat työvaiheet aina hyvin konseptuaalisista taidesuunnitelmista paikalla 

havaittaviin teoksiin. Prosessissa taidemuseon julkisen taiteen kuraattorin rooli korostuu niin 

taiteilijoiden pääasiallisena valitsijana ja vaihtoehtojen esittäjänä kuin halki hankkeen mukana 

olevana asiantuntijana. Kuraattori hahmottaa niin kokonaisprojektin kuin tukee taiteilijan työtä 

taiteen tuntemuksellaan ja kokemuksellaan edeltäneistä kaupunkitilaan pureutuvista taidehankkeista. 

Itsessään taiteilijoiden pitkäjänteinen työ luo taideteoksia, mikä on itse hankkeen tarkoitus. 

Rakentuvan ympäristön piirissä taidehankkeisiin muodostuu neljä vaihetta. Alueellisessa 

taidesuunnitelmassa kaupunkisuunnittelun rooli on taiteilijoiden ja taidemuseon rinnalla keskeinen. 

Yksittäisen kaupunkitilan kontekstissa tilan suunnittelijan ja rakentajan työpanokset ovat taiteilijan ja 

taidemuseon rinnalla keskeinen. Teoksen toteutuksessa rakennuttajan ja rakennusvalvonnan rooli on 

keskeinen taiteilijan ja taidemuseon rinnalla. Lopulta toteutuneen teoksen kunnossapidosta vastaa 

kiinteistön ja näin teoksen omistaja tarvittaessa taidemuseon ja taiteilijan antamien 

kunnossapitoohjeiden ja työn tukemana.

Lopulta on myös mahdollista, että taidehanke etenee myös päinvastaiseen suuntaan. Yksittäisestä 

teoksesta voidaan johtaa suuntalinjoja kokonaista kaupunginosaa haltuun ottavalle 

taidesuunnitelmalle, mutta syntyvän suunnitelman tulee kyetä irtautumaan ennakkotapauksestaan 

siten, että suunnitelma sallii moninaisia tulkintoja ja huomioi erilaisien kaupunkiympäristöjen 

ominaispiirteet.

1.2.4 Taide sosiaalistenhankkeiden yhteydessä
 Taideteosten taiteellisia työstöprosesseja on yhdistetty toisinaan opillisiin ja sosiaalisiin pyrkimyksiin. 

Käytännössä tämänkaltaiset taidehankkeet syntyvät olemassa olevan yhteisöön tukeutuen ja syntyvät 

yleensä jo olemassa olevaan ympäristöön, joko ympäristön kunnostuksen yhteydessä tai itsenäisinä 

prosesseina.

Usein tämänkaltaiset sosiaalisia ja opillisia tavoitteita sisältävät taidehankkeet perustuvat asetelmaan, 

jossa taiteilija on ikään kuin ilmaisuvälineen asiantuntija. Taiteilijan rooliksi muodostuu ikään kuin 

pohjustaa taiteellinen anti ja taiteellinen työskentelyprosessin rakenne muodostamalla teoksen 

ilmaisurakenne ja valitsemalla prosessissa hyödynnettävät ilmaisutavat. Itse taideteoksen sisältö ja 

pääosin ilmaisukin muodostuvat osallistuvan yhteisön työskentelyn ja aihealueen havainnoinnin 

tuloksena. Aihealue on usein sellainen, että osallistuvan yhteisön ja taiteilijan on mielekästä tarttua ja 

tarkemmin tutustua taiteellisen työskentelyn myötä. Itsessään aihealue syntyy prosessiin osallistuvan 

yhteisön, taiteilijan ja opillisia tai sosiaalisia tavoitteita kaavailevan ja yhteisön kokoavan tahon 

kesken.

Tavoitteita on varmasti yhtä monia kuin erilaisia kukkia kedolla. Tavoitteet saattavat aivan hyvin olla 

tieteellistä ja taiteellista oppia tavoittelevia, taiteellisen eleen aineiston ja teoksen osien keräämistä, 

ympäristön viihtyisyyden parantamista tai puhtaasti vain yhdessäolon hetken tavoitteleva.

Tämänkaltaisten teosten toteutusten kannalta tärkeää on tieto yhteisöstä, sille mielekkään sisällön ja 

työskentelytavan keksiminen ja keino, jolla yhteisö osallistetaan, mutta ei velvoiteta. Usein osallistavia 

sosiaalisia ja opillisia tavoitteita tavoittelevissa projekteissa keskeisiä tahoja ovat sivistystoimi, 

sosiaalitoimi, nuorisotoimi sekä erilaiset säätiöt. Osallistamis- ja velvoittamismalleja on toki 

yhteiskunnassa havaittavissa siellä täällä. Esimerkiksi sosiaalinen media osallistaa muodostamaan 

sisältöjä, mutta siinä sivussa myös kohderyhmävolyymia myytäväksi mainostajille.
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Toteutuksen kannalta yhteisöpohjaiset taidehankkeet vaativat tiivistä yhteistyötä osallistuvan yhteisön, 

osallistavan tahon, taiteilijan, teospaikkaa hallinnoivan ja sen rakentamisesta vastaavan tahon sekä 

rakennusvalvonnan tai muun kokonaisuuden turvallisuuden tarkastavan tahon välillä. Itsessään 

opillisia tai sosiaalisia tavoitteita sisältävä taidehanke vastaa pääpiirteissään hanketta, joka synnyttää 

edellytyksiä taideteoksen toteuttamiselle rakentuvaan julkiseen tai yksityiseen tilaan. Erona on lähinnä 

se, että teoksen ympäristöä ei välttämättä muuteta ja se, että taidehankkeessa on mukana niin yhteisö 

kuin sen synnylle asiayhteyden muodostava tahokin.

Käytän esimerkkinä nyt koulun opillisia tavoitteita sisältävää taidehanketta, jota esimerkiksi Vantaan 

Länsimäen Pusupysäkki edustaa. Sivistystoimen tulee tehdä taustatyö hankkeen tavoitteista ja 

aihepiiristä, varata aikaa koululaisten lukujärjestyksistä ja etsiä taidemuseon kanssa yhteistyössä 

tämän kaltaiseen asiayhteyteen sopiva taiteilija. Taiteilija aloittaa työnsä ja teokselle ja taiteelliselle 

työskentelylle tulee löytää sopiva paikka oli kyseessä siten materiaalinen työskentely ja syntyvä teos, 

esitys tai yhteisöprojekti. Mikäli kyseessä on esimerkiksi puistoon sijoittuva teos tulee 

viherrakentamisen toimiala ja vihersuunnittelu ottaa osaksi hanketta. Lopulta teossuunnitelman ja 

lopullisen teoksen tulee olla turvallinen, minkä rakennusvalvonta voi hyväksyä. Kunnossapito on 

hallintoalueen kunnossapidosta vastaavan tahon vastuulla, jossa materiaalitietämyksellään 

taidemuseo ja taiteilija voi avustaa.

Taideteoksen toteutusrakenne ei ole hankala, mutta se vaatii jonkin verran taustatyötä kaikilta 

osapuolilta, jotta itse taiteellinen työskentely mahdollistuu ja teos syntyy. Hyödyt ovat ilmeiset 

kokemuksellisuuden, yhteisöllisen vaikutusmahdollisuuden ja oppimisprosessin myötä prosessi on 

mahdollisesti myös rohkaiseva ja voimaannuttava. Lopulta syntyvistä teoksistakin voi muodostua 

aloitteita, jotka vaikuttavat niin suuriin kokonaisuuksiin kuin rakentavat perustaa laajemmille 

taidekokonaisuuksillekin

. 

Taidehankkeen rakenne ja keskittymisalueet pelkistettynä 

Paikkaan ja yhteisöön keskittyvä taide

Yhteistyötahot:

Ihmisyhteisö, Sivistystoimi tai muu vastaava taho, Taidemuseo, Taiteilija, Tilan suunnitellut ja rakentanut taho

Osallisia hankkeessa asukkaat, rakennusvalvonta ja hallintoalueesta vastaava taho

Yhteistyön keskittymisalueet:

Yhteisön tarpeiden kartoitus

Tavoitteet

Taiteilijan valinta

Aihealueen, teosrakenteen, ilmaisukeinojen valitseminen ja yhteisöllisen työskentelyn luonteen suunnittelu

Toteutus

Syntyneen teoksen lopullisen turvallisuuden tarkastaminen

Dokementointi ja kunnossapito

1.2.5 Taidetta kansalaistoiminnasta
Olemassa olevaan kaupunkiympäristöön syntyy väliaikaisia ja pysyviä taideteoksia 

kansalaisaloitteellisuuden johdosta. Omatoimisen taiteellisen työskentelyn johdosta ympäristöön 

syntyy mitä erilaisimpia niin pysyviä kuin väliaikaisiakin taideteoksia. Teoksia syntyy niin luvatta, 

kuin luvallisiinkin paikkoihin tai erityisluvan suomalla oikeudella. Pääasiassa käsittelyn nyt kuitenkin 

käytäntöä, jolla taideteoksia voitaisiin tehdä omasta innosta mahdollisimman omaehtoisesti ja laajalta 

pohjalta, mutta luvallisesti.

Kaupunkeihin syntyy taideteoksia ilman lupaakin, mutta luvallisten teosten syntymiseksi sekä 

suurimittakaavaisten ja ilmaisutekniikaltaan aikaa vievien teoksien mahdollistamiseksi 

kaupunkiympäristöön tarvittaisiin yksinkertainen lupakäytäntö.

Käytännössä luvan hakemisen tulee olla mahdollisimman helppoa, nopeaa ja selkeää, jotta lupia 

haettaisiin. Taideteoksen tekijän kannalta lupa on toki vapauttavaa ja antaa tekijälle rauhan 

työskennellä julkisessa ympäristössä. 
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Helposti hahmotettava lupakäytäntö varmasti innostaisi ihmisiä toteuttamaan teosajatuksiaan ja 

poistaisi niiden toteuttamista estäviä hallintorakenteellisia esteitä. Julkisessa ympäristössä keskeistä 

taideteoksen toteuttamiskelpoisuuden kannalta on se, että se ei aiheuta vaaraa. Pohjimmiltaan 

turvallisuus ja ympäristön palautettavuus entiselleen ovat keskeisiä kysymyksiä.

Käytännössä teosten omaehtoinen toteuttaminen vaatii tuekseen käytäntöjä, jolla voidaan 

mahdollisimman kevyesti antaa lupa toteuttaa teos ja mahdollisesti punnita olisiko ajatus 

laajennettavissa hankkeeksi, johon liittyisi kaupungin toimijoita tukemaan teoksen toteuttamista. 

Helpointa hanke on toteuttaa teos antamalla sen hoito jonkun kaupungin tahon vastuulle. Aihepiiri 

tulisi antaa yksittäisen asiantuntijan vastuulle, johon oltaisiin yhteydessä ja joka pyytäisi tarvittaessa 

tapauksen tutkimiseen apua. Käytännössä keskeiset osapuolet ovat taidemuseo ja rakennusvalvonta. 

Taidemuseo omaa taiteen ilmaisutekniikoiden tuntemuksen ja rakennusvalvonta on vastuussa 

ympäristön turvallisuudesta. Taidemuseo on luonteva osapuoli, johon taiteen tiimoilta ollaan 

yhteydessä ja taho, joka on rakennusvalvontaa ja teoksen kaavailtua paikkaa hallinnoivaa tahoa 

kuultuaan kyvykäs tekemään päätöksen luvasta ja mahdollisista korjauksista teossuunnitelmaan.

Kansalaisaloitteisuuden pohjalta julkiseen tilaan syntyvät taideteokset on luonteva mieltää 

lähtökohtaisesti pitkällä aikavälillä väliaikaisiksi. Mikäli taideteos sijoittuu tilaan tavalla, jonka 

yhteydessä kaupunkitilaa on muutenkin luontevaa kohentaa, on luonnollista, että hyvä teosajatus 

otetaan kiinteäksi osaksi ympäristöä ja ympäristön kunnossapitoa. Tällöin teoksen tekijän kuuluu 

saada korvaus ja teos toteutuksen vaatimat materiaalit tulee maksaa. Näin siis omaehtoisesta 

taiteellisesta ajatuksesta voi muodostua taidehanke, joka on osa laajempaa kokonaisuutta. Mikäli 

taiteilija haluaa tehdä teoksen erillisenä prosessina, vaikka se saattaisikin sopia osaksi laaja-

alaisempaa hanketta, tulee sitä kunnioittaa.

Vantaan Myyrmäen alikulkuihin on toteutettu graffititeoksia Vantaalaisten nuorten perustaman 

Vantaa street art-ryhmän toteuttamana. Aloite alikulkujen maalaamiselle on kummunnut nuorten 

halusta ja edennyt luvallisessa yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Sen sijaan kaupunkiympäristöön väliaikaisesti sijoittuvat teokset saattavat olla itsessään todella hyviä 

ja sopia asiayhteyteensä todella osuvasti, mutta eivät välttämättä toteutustekniikaltaan kestä aikaa 

niin, että ne voitaisiin ajatella pysyviksi. Teosajatukset saattavat kuitenkin myös pitkällä tähtäimellä 

kahlita tilan käyttöä, jolloin ne on luontevaa mieltää väliaikaisiksi ja näin antaa lupa niiden 

toteuttamiselle.

Omaehtoisten paikkasidonnaisten taideteosten lähtökohtana on taiteilijan oma vahva näkemys läpi 

kaikkien teoksen ulottuvuuksien. Tämä on saareke, jossa taiteen ilmaisuvapaus ja autonomisuus tulee 

toteutua voi todella antaa ympäristöön moniäänisyyttä. Teosten sisältöön, kuvastoon tai ulkoiseen 

olemukseen ei tule puuttua. Ilmaisun ja sisällön tulee mennä koko teoksen läpi vailla pehmittämistä. 

Näin taiteilijan näkemys tulee todella esille ja ilmaisu tuo sen esille halutussa valossa. Näin paikkaan 

pureutuva kannanotto on todella omakohtainen kannanotto ja jaettava tuntemus. Taiteen 

ilmaisuvapauteen tai taiteilijan ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen on pyrittävä myös raskaammissa 

hankkeissa. Omaehtoisissa keveämmissä hankkeissa on helposti vältettävissä pitkien monipolvisten 

hankkeiden taustalla piilevä vaara ylituotetun oloisuudesta tai kantavan ajatuksen hämärtymisestä.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että teoksen sisältö saisi olla mitä tahansa. Taiteen piirissä pätevät aivan 

samat säännöt kuin muussakin ilmaisussa. Mitään kunnianloukkausta, väestöryhmää vastaan 

kiihottamista tai muuta vastaavaa rikoksen tunnusmerkkejä sisältävää sisältöä tai voimakasta 

henkilökohtaista mielipahaa ei tietenkään kuulu hyväksyä eikä sallia. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että 

julkiseen ympäristöön syntyvän taiteen tulisi aina olla pikkusievää tai ylipäätään miellyttävää.
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Taidehankkeen rakenne ja keskittymisalueet pelkistettynä

Taidetta kansalaisaloitteellisuudesta

Yhteistyötahot:

Ihmisyhteisö, Taidemuseo, Rakennusvalvonta, Paikkaa hallinoiva taho

Yhteistyön keskittymisalueet:

Onko paikalle suunnitelmissa tehdä kohennuksia, jonka osaksi teos voitaisiin mahdollisesti ottaa?

Yhteistyö osapuolien kartoitus

Miten teoksen toteutusta voisi tukea?

Taideteoksen turvallisuus

Paikan mahdollinen palautettavuus rakenteellisesti ja toiminnallisesti entiselleen

Toteutus

Syntyneen teoksen lopullisen turvallisuuden tarkastaminen

Dokumentointi ja mahdollinen kunnossapito

1.2.6 Ympäristötaiteen työskentelytapojen kirjoa
Osallistavassa taiteellisessa työskentelytavassa korostuu prosessin merkitys taiteellisena sisällön ja 

lopullisen ilmaisun muodostajana. Se on subjektiivisia kokomuksia kartoittavaa, mutta esiin 

nousseiden näkemysten kirjolla se piirtää samaan aikaan kuvaa asiayhteyden toistuvuudesta. 

Taiteilijalähtöinen työskentelytapa on tuo esille yksittäisen yksilön tai ryhmän tuntemuksia, 

kokemuksia ja näkemyksiä taiteellisen ilmaisun avulla. Se avaa myös näkökannan taiteilijan 

havaitsemaan ilmiöön esille asettamisen ja rinnastusten kautta. Nämä jaetut havainnot ja kokemukset 

avaavat yleisinhimillisesti jaettavia kokemuksia ja mielleyhtymiä sekä niiden juuria. Toimiminen 

osana suunnitteluhankkeita lähestyy esille asettamisen ja muodonannon kysymyksiä. Taiteilijan 

läsnäolo on painottuneesti valinnoissa, esille asettumisen tavassa ja rinnastuksissa, jonka voimin 

muodostunut kokonaisuus avaa näkökulmia ja käsittelee ja nostaa esiin asiayhteyteen liittyviä 

totunnaisuuksia ja avaa arkkitehtooniselta kannalta uusia mahdollisia tilakokonaisuuksia.

Taideteoksen kokonaisilmaisu muodostuu kunkin taiteilijan ja teoksen osalta yksilöllisesti. Kuitenkin 

taiteen tekeminen käsittää kaikki työstöprosessin tasot, joten teoksen aihepiirin paneutumisella sekä 

luonnosteluun ja toteutukseen liittyvällä prosessilla on suuri vaikutus lopullisen teoksen luonteeseen. 

Ympäristötaideteosten toteutuskäytäntöjen rakenteiden ja mukana olevien osapuolien vaikutukset 

teoksen sisällön, kokonaisilmaisun ja ilmaisukielen muodostumiseen tulee huomioida teosajatusta 

hahmoteltaessa tai muodostettaessa teosaiheita teoksen työstöprosessin taustaksi.

Osallistavuus työskentelytapana 

Osallistavien teosten anti on hyvin mielenkiintoinen. Teoksen anti voi yhtä hyvin kummuta teoksen 

tekoprosessista kuin sen lopputuloksestakin. Osallistavuus on laaja-alainen termi, joka mielletään 

hyvin myönteiseksi toimintatavaksi niin taiteen kuin arkkitehtuurinkin piirissä. Osallistava 

toteutustapa näyttäisi olevan hyvin yleinen tapa toteuttaa yhteisötaideteoksia ja taideteoksia, joihin 

punoutuu laaja taiteellisten ja sosiaalisten tavoitteiden verkosto.  Itsessään osallistava työskentelytapa 
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on taiteellinen teoksen toteutuskeino, joka suo ilmaisullisen vireensä ja taiteellisen eleen luonteen, 

mutta soveltuu mitä moninaisempien teosmuotojen toteuttamiseen.

Osallistavien teosten taiteellinen anti muodostuu syntyneestä lopputuloksesta ja sen työstöprosessista. 

Näin taiteellisesta työskentelyprosessista ja jaetusta kokemuksesta saattaa muodostua aivan yhtä lailla 

teoksen keskeinen anti kuin itse syntyneestä aineellisesta teoksesta tai esityksestä. Taideteoksen anti 

voi siis kuumuta joko yhteisöllisestä työskentelystä ja tarkastelusta, josta jotakin jää prosessin jäljeksi. 

Toisaalta osana ryhmää voi osallistua toteuttamaan ennalta suunniteltua teosta ja työprosessia, joka 

valmiina suo taitteellisen antinsa heijastellen eri kokemuskirjoja ja näkökantoja.

Osallistavuus käsitteenä mielletään hyvin usein äärettömän myönteiseksi käsitteeksi, mutta se ei ole 

kuitenkaan ongelmaton. On turhan sinisilmäistä mieltää osallistavuus arvovapaaksi ja 

tasavertaisuutta vaalivaksi toimintatavaksi. Usein osallistavia työskentelytapoja hyödyntävien teosten 

taustalla vaikuttaa yhteisöllistä työskentelyä pohjustava laaja taustatyötä ja suunnittelu. Taustatyö 

muodostaa alustan ja asiayhteyden, jolle yhteisöllinen työskentely rakentuu. Yhteisöllisen 

taidehankkeen pohjatyö luo maaperän, joka väkisinkin herkistää osallisia tarkastelemaan ympäristöä 

ja valittua aihepiiriä muodostuneessa hengessä ja huomioimaan uumoiltavia häveliäisyyden rajoja.

Osallistavaa työskentelytapaa sisältävän teoksen problemaattisuus heijastelee kysymyksenasettelun, 

esilleasettamisen ja sosiaalisen kontrollin ongelmallisuutta. Osallistavuus ei vapauta missään nimessä 

valta-asetelmista, sosiaalisista jännitteistä tai kulttuurisista sovinnaisuuksista itsessään. Jotta 

yhteisöllisesti jaetut kokemukset ja toisistaan poikkeavat näkemykset kantautuisivat muodostuvaan 

teokseen asti vaatii yhteistyötilanne moniäänisyydelle ja yhdenvertaisuudelle suotuisaa ilmapiiriä ja 

sitä vaalivaa työtä. Tämä ei koske ainoastaan osallistavuutta taiteen parissa vaan osallistavuutta 

yleisestikin.

Osallistavien teosten ilmeinen anti niin taiteellisesti kuin ympäristökokemuksenkin näkökulmasta on 

niiden kiinteä side paikallisuuteen sekä sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Työstötavasta 

juontuva moni-ilmeisyys luo hyvin kiinnostavaa ja samaistuttavaa havainnoitavaa tavanomaiseen 

ympäristöön. Varsinkin paikallisille mahdollisuus vaikuttaa ja ilmaista itseään kotiseudullaan on 

varmasti voimaannuttavaa ja kokemuksellista, vaikka monitahoisten tavoitteiden asettamat vaateet ja 

sovinnaisuuden rajat saattaisivatkin pahimmillaan syödä kärjekkäimpien julkilausumien purevuuden 

ja muodostaa tiukat toiminnan puitteet. Kiinnostavaa yhteisötaiteen ja osallistavuuden kannalta on 

taiteellisen kokemuksen monimuotoisuus, joka voi kummuta mitä erilaisemmista taiteellisista 

anneista.

Taiteilijalähtöinen työskentelytapa

Taiteilijalähtöisellä työskentelytavalla tarkoitan lähinnä työskentelyn itseohjautuvuutta ja 

korostunutta taiteen autonomisuutta, jossa itse taitdekokemus, sen suhde asiayhteyteen, kokemuksiin, 

käsityksiin sekä teoksen suhde taiteelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin on ensiarvoista ja 

avartavaa. Toki näin on myös muiden taiteellisten työskentelytapojen kohdalla, mutta esimerkikisi 

osallistavuuteen ja suunnittelullisuuteen saattaa liittyä rinnakkaistavoiteita taiteellisen kokemuksen 

laadun ohella. 

Itsessään taiteellinen prosessi ei poikkea kummemmin muistakaan sisällöllisistä ja muodonannollisista 

työskentelyprosesseista. Taideteoksen taustalla vaikuttaa vain todella laaja kirjo erilaisia työvaiheita 

liittyen sisällöllisten, ilmaisullisten, toteutuksellisten ja paikalle asettamiseen liittyviin kysymyksiin. 

Nämä kaikki ovat osa taiteellista ilmaisua ja näin taiteilijan vastuualuetta. Kyseessä on monitasoinen 

työstökaari, jonka lopputulema muodostuu pohjimmiltaan aistinvaraisesti koettava anti, joka jakaa 

niin näkökulmia, tuntemuksia kuin tietoakin.

Taideteosten työstöprosessiin kietoutuu runsaasti ajatustyötä, aihealueeseen perehtymistä, 

suunnittelua ja hienovireistäkin materiaalista työstöä toistensa lomassa. Työ on jatkuvaa eri 

ilmaisullisten ja sisällöllisten ulottuvuuksien keskinäisten vaikutusten punnitsemista ja haavinoitia 
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sekä orastavan kokonaisuuden herättävien kokemuksien, mielleyhtymien ja ajatuksenjuoksujen 

tunnustelua ja kartoittamista.

Pohjimmiltaan taiteeseen liittyy hankala sanallistettavuus pohjustaa työstöllisiä asetelmia, joissa 

taiteilija on pyrkiesään vähä vähältä kohti sopivaa taiteellisen ilmaisumuodon ja viestin suhdetta, 

taiteilijan on luotettava omien kokemustensa ja ajatusvirtojensa yleisinhimiliseen jaettavuuteen, joka 

avaa niin näkökulmia itse aiheeseen kuin havainnoitsijan omaan suhteeseen

Kuitenkaan havaintoympäristössä työskentelyntavan omalakisuus ei tarkoita ulkopuolisuutta 

suhteessa ympäristön vaan autonomisuutta suhteessa siihen. Usein taideteoksesta muodostuu yksi 

lisäulottuvuus kokemusmaailmaan oli kysymyksessä siten materiaalinen teos, esitys tai 

audiovisuaalinen teos. Tämä ele luo autonomisen tulkintakehyksensä, joka voi kuitenkin sitoutua, 

kommentoida ja tukeutua ympäristön muihin ilmiöihin, mutta olla yhtä lailla myös oma 

kokonaisuutensa. 

Taiteellisen työskentelyn omaäänisyys tuo ympäristöön oman lisänsä, joka saattaa hyvinkin luoda 

taiteellisen työskentelymenetelmien usein sisältävän ihmiskädenjäljen mittakaavan ja työstön jäljen 

kautta luoda suurimittakaavaiseenkin ympäristöön herkistyneen materiaalisen ja sisällöllisen 

kerroksen. Toisaalta hyvinkin teollista työstöä hyödyntävä ilmaisukieli saattaa tuoda sisällön esille 

asettamistavallaan ja vaikuttaa ympäritökokemuksiin runssastikkin.

Keskeistä taiteilijalähtöisissä teoksissa on kokonaisvaltaisuutta havitteleva pyrkimys saattaa esille 

yksittäisen yksilön tai ryhmän tuntemuksia, kokemuksia ja näkemyksiä taiteellisen ilmaisun kautta tai 

avata näkökanta taiteilijan havaitsemaan ilmiöön esilleasettamisen ja rinnastusten kautta. Nämä jaetut 

havainnot ja kokemukset avaavat yleisinhimillisesti jaettavia kokemuksia ja mielleyhtymiä sekä niiden 

juuria.

Suunnittelullinen työskentelytapa

Toimiminen osana suunnitteluhankkeita lähestyy esilleasettamisen ja muodonannon kysymyksiä. 

Taiteilijan läsnäolo on painottuneesti valinnoissa, esilleasettumisen tavassa ja rinnastuksissa, joiden 

voimin muodostunut kokonaisuus avaa näkökulmia ja käsittelee ja nostaa esiin asiayhteyteen liittyviä 

totunnaisuuksia ja avaa arkkitehtoniselta kannalta uusia mahdollisia tilakokonaisuuksia.

Taiteellisen työskentelyn anti saattaa vaikuttaa tilassa, vaikka suoranaisesti paikalla ei olisikaan 

yhtään ensisijaisesti taiteeksi määriteltävää teosta. Taiteellinen anti ja taiteilijan osallistuminen 

suunnitteluprosessiin antaa myös runsaasti omintakeisuutta ja vaivihkaista kyseenalaistamisen 

mahdollisuutta. Soveltavan taiteen suunnittelualoja lähesttyvä kuvataide voi osallistua toiminnallisten 

käyttötarkoitusten edellytysten luontiin tuoden siihen kuitenkin oman merkityksellisen lisänsä tai 

hyödyntää suunnittelualojen palettia täyttämään käyttötarkoituksellisia tarpeita samalla rakentaen 

oman monitulkintaisen antinsa.

Kyse on siis lähinnä asiayhteyden toiminnallisen käytön ohessa havaittavista vivahteista, jotka 

saattavat avata näkökantoja käsillä olevaa toimintaa laajemmin. Työskentelytapa on hyvin ideoivaa, 

rinnastavaa, lomittavaa tai muodonannollista. Käytännössä arkkitehtuuri itsessään on osin juuri sitä. 

Suunnittelualojen palettia hyödyntävässä taiteellisessa työskentelyssä kuitenkin puhuttelevien 

asetelmien ja tilanteiden muodostaminen korostuu. Kysymyksiä herättävä vire itse asiayhteydestä, sen 

merkityksestä ja tilassa olemiskokemuksessa on taiteellisen annin kohdalla mahdollinen, koska 

taiteelta odotetaankin totutusta kaupunkikuvallisesta ilmeestä ja käyttötarkoitukseen liittyvästä 

muotokielestä poikkeavaa antia.
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2. Taide osana asemakaavoitusta esi-
merkkikohteena Leinelän asemakaava

Seuraavassa tarkastelen Leinelän asemakaavoitusprosessia, sen mittaan herännyttä ajatusta taiteesta 

yhtenä Leinelään muodostuvan kokemusympäristön muodostajana sekä keinoista mahdollistaa taiteen  

syntyä Leinelään. Leinelässä taiteen roolia ja asemaa syntyvässä kaupunkiympäristössä pohjustettiin 

selvityksen ja suunnitelmien voimin. Rakennetun ympäristön aluejaot ja toisistaan erilliset rakennetun  

ympäristö suunnitteliprosessit eriyttivät taiteilijoita toisintaan sekä saattoivat heidät ja taiteen toisi-

naan alisteiseen asemaan rakennetun ympäristön suunnitteluproseissessa.

Taidetta myös syntyi Leinelään luontevasti ja onnistuneesti, joten luvun lopussa tarkastelen miten Lei-

nelän taidehankkeiden kartuttamia kokemuksia ja toimintatapoja voitaisiin soveltaa jo rakentuneen ja 

eletyn kaupunkiympäristön piirissä.
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Seuraavan Leinelän asemakaavan juuria, muodostumista ja tavoitteita tarkasteleva luonnehdinta on 

laadittu Leinelän asemakaavan muotoutumisaikaan Itä-Vantaa aluearkkitehtina työskennelleen nykyi-

sen Vantaan kaupunkisuunnittelun kehitysjohtajan Anitta Pentinmikon kanssa käydyn keskustelen ja 

asemakaavaprosessin aikaisen prosessikaavion pohjalta. Näistä piirtyvää Leinelän asemakaavaproses-

sin tarkastelua on tarkkennettu osin Leinelän asemakaavan selvityksiin ja rakennustapaohjeisiin peila-

ten. Taidesuunnitelman muotoutumista ja roolia yleisluonteisesti luonnehtivat osiot on edellä mainit-

tujen lähteiden ohella koostettu Leinelän taiteen yleissuunnitelmaan yleisille alueille, Leinelän taiteen 

yleissuunnitelmaan korttelialueille sekä Leinelän tila ja taide – selvitykseen rinnastaen.

Ote Leinelä 1 asemakaavasta (Kuva: Vantaan kaupunki)

Yleiskaavatyön pohjalta määrittyivät Vantaan Koivukylän kaupunginosan tulevan uuden Leinelän 

asuinalueen lähtökohdat. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettiin 9.6.2004 asemakaa-

vatyötä koskevista tavoitteista ja toteutustavoista. Asemakaavatyön tavoitteeksi määrittyi pyrkimys tii-

viiseen, taloudelliseen ja arkkitehtuuriltaan hyvään asuinalueeseen, joka toteutetaan kumppanuuskaa-

voituksen keinoin. Leinelän asemakaavahankkeen ideointiin liittyvällä Tukholman excursiolla, Leine-

län alueellisen laatutason keskeiseksi tavoitteeksi muodostui korkeatasoinen arkkitehtuuri. Ideointivai-

heessa heräsi myös innostus taiteen keskeiseen asemaan Leinelässä, mutta asemakaavan alkuvaiheessa 

ajatusta ei lähdetty asemakaavatasolla työstämään rakennusliikkeiden varautuneen suhtautumisen pe-

lossa. Aluetta koskeva Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 14.9.2004.

Leinelän uusi asuinalue muodostui pääpiirteissään vuonna 2005. Vantaan kaupunkisuunnittelulauta-

kunnassa käsiteltiin 12.1.2005 kahta vaihtoehtoista Leinelän kaavarunkoa. Toinen kaavarunkovaihto-

ehdoista hyväksyttiin asemakaavatyön pohjaksi 5.10.2005. Samana vuonna päätettiin Leinelän nimistö 

ja kumppanuuskaavoitukseen kumppanien valintaperusteet.

Vuoden 2005 lopussa asemakaavakumppanien kilpailutus aloitettiin. Asemakaavahanketta esiteltiin 

kiinnostuneille toteuttajille ja suunnittelijoille marraskuussa 2005. Asemakaavatyön kumppanuudesta 

oli kiinnostunut 12 toteuttajatahoa kolmellatoista suunnitelmalla. Helmikuussa 2006 halukkaat 

kumppanuudesta kiinnostuneet tahot esittelivät suunnitelmansa. 29.3.2006 Vantaan kaupunkisuun-

nittelulautakunnassa valittiin viisi toteuttaja- ja suunnittelijatahoa jatkamaan Leinelän asemakaavan 

suunnittelua yhdessä Vantaan kaupunkisuunnittelun kanssa. Kahdessa kumppaniksi valitussa suunni-

telmassa oli tasoja, jotka sisälsivät ajatuksia taiteen käytöstä osana rakennettua ympäristöä. Ehdotuk-

sista toisessa ehdotettiin taiteilijan ja arkkitehdin yhteistyön keskeistä asemaa rakennuskohteen ulkoi-

sen olemuksen muodostumisessa. Toisessa taideajatuksia sisältäneessä suunnitelmassa sitä vastoin 

kohteen suunnitellut arkkitehti oli luonnostellut porttikongeihin kuviointi aiheen.

Kyseiset ehdotukset rohkaisivat Vantaan kaupunkisuunnittelussa hautunutta kiinnostusta nostaa taide 

yhdeksi keskeiseksi kaupunkiympäristöä muodostavaksi piirteeksi. Taidetta haluttiin tuoda osaksi ha-

vaintoympäristöä alueiden hallinnollisia rakenteiden muodostamia rajoja korostamatta. Näin taiteen 

syntymiselle alettiin työstämään edellytyksiä niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin. Tavoitteen saavutta-

miksi asemakaavaan rohjettiin alkaa työstää vaadetta taiteilijan osallisuudesta rakennushankkeissa. 
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Huhtikuun 2006 alussa perustettiin asemakaavahanketta varten osapuolia yhdistävä yhteistyöryhmä. 

Valittua kaavarunkoa täydennettiin keväällä ja se tarjottiin aiheeksi Europan 9 kilpailuun.

Syksyllä 2006 asemakaavatyö käynnistettiin. Kaupunginosan olemusta alettiin muodostaa Identiteetti- 

ja imagoseminaarin sekä monitahoisen ajatusriihen innoittamana. Ideointi oli monitahoista ja siihen 

osallistui myös Vantaan kaupunginmuseosta Anne Kaarna. Leinelän ideoinnin yhteydessä taiteen kes-

keinen asema yhtenä asuinalueen piirteenä alkoi jäsentyä ja alueelle sopivia taiteilijoita alettiin valita. 

Suunnittelu jatkui koko aluetta työstävässä suuressa työryhmässä ja pienissä työryhmissä alueen eri 

osiin paneutuen. Vuoden 2006 lopulla lähiympäristösuunnitelmatyö aloitettiin, Leinelän kehitys Oy ja 

alueen markkinointiryhmä perustettiin.

Asemakaavaluonnos hyväksyttiin 7.3.2007  sekä saatettiin nähtäville ja lausunnoille. Leinelän keskus-

ta hyväksyttiin Europan 9 kilpailun suunnittelualueeksi. Samana vuonna kehäradan rakentaminen 

vuosien 2008-2015 välillä varmistui, Leinelän kuntatekniikan suunnittelu alkoi ja Leinelä valittiin es-

teettömyysstrategian pilottikohteeksi. Vuoden 2007 Leinelän kaupunkikuvan suunnittelu tiivistyi toi-

mijoiden välisen yhteistyöryhmän puitteissa kaupunkikuvaseminaarin ideoinnin saattamana. 

17.9.2007 Leinelän Laaturyhmä perustettiin korvaamaan asuinalueen synnyn yhteydessä yleensä toi-

miva kaupunkikuvaneuvottelukunnan. Asuinalueen rakentuessa laaturyhmän tehtävä on valvoa asuin 

Leinelän asemakaavan, rakennustapaohjeiden ja sopimusten toteutumista, mutta toimia myös yhteisö-

nä, jossa suunnittelijat keskustelevat suunnitelmista ja saivat suunnitelmiin evästystä työn varrella.  

28.11.2007 Asemakaavaehdotusta ja yhteistoimintasopimusta käsiteltiin Vantaa kaupunkisuunnitte-

lulautakunnassa ja 17.12.2007 Vantaan kaupunginhallituksessa.

Vuonna 2008 Leinelän päiväkodin suunnittelu käynnistyi, Europan 9 kilpailu ratkesi ja Leinelän Tila 

ja taide -työryhmä perustettiin. Alueen rakentumisen edetessä sen työ jatkuu muotoaan muuttaen Lei-

nelän Laatu -ryhmässä. Leinelän asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.1-7.2.2008.

2.1 Taidesuunnitelmien muotoutuminen
Vuonna 2008 Leinelän taideohjelmien kokoaminen aloitettiin. Vantaan kaupungin tila- ja taidetyö-

ryhmä teki Leinelän Tila- ja taide- raportin, Vesa-Pekka Rannikko teki Taiteen yleissuunnitelman ylei-

sille alueille ja Markku Pääkkönen Taiteen yleissuunnitelman korttelialueille.

Leinelän Tila- ja taideraportissa vedettiin yhteen muodostuneita näkemyksiä kokemusympäristön 

ulottuvuuksista, joita Leinelän asuinalueella halutaan korostaa ja millainen osa taiteelle muodostuvas-

sa kokemusympäristöön halutaan. Kattavaksi Leinelää leimaavaksi piirteeksi muodostui vuodenaikojen 

vaihtelun aistimuksellisuus. Taiteen yleissuunnitelman yleisille alueille työstäminen oli alkanut jo Lei-

nelän teoksia tekevien taiteilijoiden selvittyä ja suunnitelmaa tehtiin ryhmätyönä taiteilijoiden muo-

dostaessa suhdettaan Leinelään ja suunnitellessaan omia teosajatuksiaan ja aiheitaan. Suunnitelma oli 

Vesa-Pekka Rannikon tekemä, mutta sen taustalla vaikuttaa laaja taitelijoiden yhteistyö niin paikka-

suhteiden kuin yksilöllisten teosajatusten taustalla. Leinelän teoksien jakavaksi teemaksi muodostui 

ryhmätyön myötä kiertokulku, jolla oli yhtymäkohtia niin syntyhetken ympäristöön kuin ympäröiviin 

ja tuleviin prosesseihinkin. Markku Pääkkönen teki Taiteen yleissuunnitelman korttelialueille omana 

kokonaisuutenaa, mutta kuitenkin tiedostaen yleisten alueiden taiteen yleissuunnitelman myötä synty-

neen kiertokulku -teeman. Kaikki taideohjelmat julkistettiin 27.11.2008 ja Leinelän rakentamisohjeet 

hyväksyttiin 28.11.2008 Vantaan rakennuslupajaostossa.

Leinelän tila- ja taideohjelmalla on kiinteä suhde niin Leinelän taidesuunnitelmiin kuin rakentamista-

paohjeisiinkin, joiden välillä sitä vastoin on toisiaan heijasteleva suhde. Leinelään syntyvää taidetta 

pohjustavat ja sille otollisia asiayhteyksiä kartoittavat taidesuunnitelmat syntyivät samassa vaiheessa 

alueen tulevaa ulkoista olemusta pohjustavan rakentamistapaohjeen kanssa. Nämä kaksi, alueen tule-

vaa olemusta suuntaavaa suunnitelmaa muodostuivat rinnakkain jo määrittyneen Leinelän kaupunki-

rakenteen, rakennuskannan ja tilasuhteiden perustalle. 

26



Vuonna 2009 Leinelän ensimmäiset rakennushakkeet saivat rakennusluvat ja Kehäradan rakentami-

nen alkoi. Joulukuussa 2010 valmistuivat päiväkoti ja Leinelän ensimmäinen taideteos. Talvella 2011 

valmistuivat Leinelän ensimmäinen asuntokohde ja ensimmäinen taidepotti. Sittemmin Leinelään on 

hiljakseen valmistunut uusia asuinkortteleita ja juna-asema. Kehäradalla liikennöinti alkoi kesällä 

2015.

2.2 Keskustelu Leinelän taiteen yleissuunni-

telmasta Vesa-Pekka Rannikon kanssa
Tavatessamme 26.11.2014 Helsingissä Vesa-Pekka Rannikon kanssa keskustelu lähti pureutumaan 

taiteen asemaan yhteiskunnassa, taiteen mahdolliseen antiin päivittäisessä ympäristössä, sille asetettui-

hin odotuksiin ja taiteilijan asemaan rakennetussa ympäristössä toimiessaan. Keskustelussa keskityim-

me asemaan, joka taiteilijalle rakennetuvan ympäristön piirissä toimiessaan lankeaa sekä asiayhteyden 

taiteelliselle ilmaisulle asettamiin erityisvaateisiin. 

Keskustelun aluksi, haastattelin Vesa-Pekka Rannikkoa hänen kokemuksistaan Leinelän taiteen yleis-

suunnitelman yleisille alueille suunnittelijana ja yhtenä paikan taiteilijoista. Leinelää silmällä pitäen 

taiteilijat valittiin asemakaavasuunnittelun melko aikaisessa vaiheessa ajatuksen taiteen käytöstä 

alueella herättyä. Kuitenkin alueen kaupunkirakenne oli suurpiirteisesti muodostunut.

Yleisten alueiden taiteen yleissuunnitelman muodostumisessa oli keskeistä taitelijoiden keskinäinen 

vuorovaikutus. Leinelän keskeisenä piirteenä on metsäympäristön runsaus. Vielä alueen suunnittelun 

aikaan alue oli metsää, joten paikan luonnon erilaiset piirteet olivat keskeisiä jo Leinelän asemakaavan 

hahmon muotoutuessa. Paikan ja taideteosten keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta oli tärkeää löy-

tää taiteilijoita kiehtova yhteinen aihepiiri. Sellaiseksi muodostui moniulotteinen ja paikan ympäris-

töön sopiva Kiertokulku -teema. Tämä on teoksia yhdistävä aihepiiri, joka on kuitenkin havaittavissa 

pidempänä tai lyhyempänä moninaisissa yhteyksissä. (26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon 

kanssa.Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Yleisten paikkojen taiteen yleissuunnitelman muotoutuminen jatkui sopivien paikkojen kartoittamisel-

la ja kullekin taiteilijalle innoittavan paikan löytämisellä. Keskusteluissa punnittiin myös ympäristötai-

teen kysymyksiä. Millaiset teosmuodot sopivat kyseiseen asiayhteyteen? Yhdeksi muodoksi valikoitui 

myös tapahtumallisuus.
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Vesa-Pekka Rannikko kertoi, että hänet hieman yllätti, kuinka paljon perehtymistä ja aikaa rakennetun 

ympäristön realiteettien hahmottaminen vaatii. Haastavuus ulottui ympäristön suunnittelun päätäntä-

rakenteen hahmottamisesta ympäristön toiminnallisuuden asettamiin vaatimuksiin, kuten esteettö-

myyden edellyttämiin toimiin ympäristössä. (26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa.

Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Lähtökohtaisesti rakennettuun ympäristöön ja sen suunnitteluun liittyy runsaasti ohjeistuksia ja tapoja 

toimia, jotka toisinaan kuohuttavat jo suunnittelijoidenkin mieliä. Monella suunnittelukäytännöllä on 

paikkansa ja merkityksensä kokonaisuuden tasapainon kannalta. Varmasti ympäristönsuunnittelun 

piirissä on vakiintuneita tottumuksia, jotka juontuvat sisäistetyistä ajatusrakenteista, havainnointita-

voista ja suunnittelumalleista. Tämänkaltaiset tottumukset viitoittavat asiayhteyksiin paneutumista, 

kysymyksien asettamista ja tehtyjä päätelmiä. Näin ympäristöstä ja asiayhteydestä saattaa jäädä paljon 

ulottuvuuksia huomiotta, joka saattaa johtaa kyvyttömyyteen hahmottaa osaa asiayhteyden vaikutti-

mista ja niiden huomioimista suunnitelmissa. 

Asemakaavaprosessin päätäntärakenne ja eteneminen on pitkä ja monitahoinen prosessi. Se etenee 

lain mukaisesti, mutta jo ennen kaavaluonnokseen paneutumista kaavalle ja sen sisällölle on kasaan-

tunut odotuksia ja rajaehtoja.  Taiteilijat pyrittiin valitsemaan Leinelän asemakaavatyöhön aikaisessa 

vaiheessa, mutta alueen tilallinen hahmo oli jo muodostunut. Vesa-Pekka Rannikko hieman harmitteli, 

ettei taiteilijoille jäänyt mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa kaupunginosan erilaisten tilojen 

muotoihin ja ajatustyöhön, jonka pohjalta paikan tilallinen ilmaisu muodostui. Tässä näimme yhden 

mahdollisen paikan taiteilijan asemaksi nostaa esiin havaintoja ja kysymyksiä sekä tuoda muutenkin 

antinsa suunnitelman sisältöihin.  Keskustelussa totesimme, että osallisuus kaupunkirakenteen ja tilail-

maisun suunnittelussa olisi taiteilijalle luontevaa. Taiteilijan rooliksi muodostuisi osallistuminen sisäl-

tökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ja tapaan, jolla paikan sisällöt konkretisoituvat ja näyttäytyvät 

muodostuvassa kokemusympäristössä. Lopullisessa rakennetussa ympäristössä ei olisi välttämättä mi-

tään, mitä voitaisiin erikseen osoittaa taiteeksi, mutta taiteilijan panos olisi paikan olemuksessa itses-

sään. Asetelma voisi myös avata näkymiä elintavan peruspilareihin sekä asiayhteyteen kietoutuviin 

tottumuksiin sekä vallitseviin käsityksiin. Syntyvästä yhteistyöstä arkkitehtien ja taiteilijoiden välillä 

voisi myös löytyä erilaisia käyttötarkoitusten välisiä suhteita ja tila-asetelmia. Yhteistyö varmasti aina-

kin vaikuttaisi jollain tavoin paikkojen ulkoisiin olemuksiin, jotka nykyisellään pohjautuvat arkkiteh-

tien ihanteisiin.(26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa.Helsingin yliopiston pääkirjaston 

kahvilassa Helsingissä.)

Nykyisellään taiteen osallisuuteen kaupunkiympäristössä vaikuttaa voimakkaasti taiteilijan asema ra-

kennetun ympäristön toimijana. Hänellä ei ole prosessissa rakenteellista asemaa. Vesa-Pekka Rannikon 

näkemyksen mukaan taiteilijoita ei huomioida suunnitteluhankkeissa tasavertaisina tahoina muiden 

kanssa, vaikka asemakaava edellyttäisikin taidetta. Äärimmäisin esimerkki oli kohde Leinelässä, jossa 

rakennuksen suunnittelevat arkkitehdit kieltäytyivät hyväksymästä taiteilijan teosta sen ulkoisen ole-

muksen perusteella. Kyse oli kahden osapuolen mielipide-erosta, jonka johti taiteilijan poitamiseen 

projektista. Vantaan Kaupunkisuunnittelun arkkitehdit ja Vantaan kaupungin työntekijät tunnustavat 

tapahtuneen. Kyseisen taitelijan teos on parhaillaan kuitenkin suunnitteilla toiseen sijaintii Leinelässä. 

Tapaus kuitenkin osoittaa asetelman kestämättömyyden. Taiteilija on alisteisessa asemassa, jossa hänen 

on oltava häiriötön osapuoli ja teoksen on lähtökohtaisesti oltava kaikkia osapuolia niin sisällöltään 

kuin ilmaisultaan miellyttävää. Tämä ei palvele taiteen laatua ja sen ilmaisuvoimaisuutta vaan ohjaa 

taiteilijaa varovaisille linjoille ja ennalta arvattavuuteen.  Leinelän tapaus ei ollut ainut tapaus vaan Ki-

vistössä on muodostunut samansuuntaisia jännitteitä. Keskustelussa päädyimme Vesa-Pekka Rannikon 

kanssa päätelmään, että koko prosessin tulisi muuttaa muotoaan tai osapuolten vastuualueiden uudel-

leen määrittyä, jotta taiteilijoille olisi tasavertainen sija prosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi ark-

kitehtien ja taiteilijoiden kiinteää vuoropuhelua, yhteistyötä ja luultavasti osittain arkkitehdin valmiut-

ta jakaa vastuutaan taiteilijan kanssa tai luovuttaa osia vastuualueestaan taiteilijan työsaraksi.
(26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa. Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsin-

gissä.)
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Taiteen kannalta rakennettuun ympäristöön liittyy muitakin ongelmia. Leinelässä taiteilijoiden oli ja-

kaannuttava ryhmiin koska julkisten tilojen teokset sijoittuvat erilaisiin kaupunkitiloihin, joita hallin-

noivat eri toimijat. Tämä lähtökohtaisesti vaikeuttaa käyttötarkoituksen rajojen ylittävien teosten luo-

mista. Leinelässä julkisten alueiden teoksia sijoittuu ainakin juna-asemalle, puistoihin, aukioille ja ka-

tualueille. Rakennetussa julkisessa ympäristöstä eri käyttötarkoitukset kuuluvat eri hallintoalojen alai-

suuteen. Tilan jäsentelyn vaikutukset ulottuvat todella laajalle. Ne vaikuttavat paikan kunnossapitoon 

ja rakentamisesta huolehtiviin tahoihin, joten alueille sijoittuvat taideteoksetkin kuuluvat eri hallinto-

alojen vastuulle. Näin neuvottelut taiteesta käydään myös lukuisien hallintoalojen piirissä. Vastualueil-

la on toki juurensa käyttötarkoitusten erilaisista ominaistarpeista. Hallintorakenne saattaa myös koros-

taa sijaintien eroavaisuuksia tarpeettomasti. Tällöin ne ikäänkuin etäännyttävät sijainteja toisistaan to-

dellista kokemusympäristöä enemmän. Ne voivat ikään kuin muodostaa keinotekoisia todellisuuksiaan. 

 Vesa-Pekka Rannikon mukaan ympäristön jakaantuminen eri osapuolten hallinnoiviksi alueiksi hei-

jasti yllättävän voimakkaita vaikutuksia ja hankaluuksia Leinelän taidesuunnitelmaan ja taiteilijoiden 

työskentelyyn. Asetelma hankaloittaa alueita läpikulkevien teosvyöhykkeiden muodostamista. Käytän-

nössä teos, joka levittäytyy koko kaupunginosaan ja näin edesauttaa kokemusta kulkemisen ja löytämi-

sen kautta, on hankalaa toteuttaa. Näin Leinelän yleisten alueiden taidesuunnitelmassa oli tyydyttävä 

jakamaan kaupunkirakenteen rajoja myötäileviä teosvyöhykkeitä. Tämä auttoi taiteen sijoittumista 

suuntaan, jossa eri käyttötarkoitusten yhteydessä on eri taiteilijoiden teoksia.(26.11.2014 Keskustelu 

Vesa-Pekka Rannikon kanssa Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Suunnitelluista teosten sijainneista riippuen teoksista käytävät neuvottelut, keskustelut ja kokoukset 

eriytyivät erilaisten hallinnonalojen alaisuuteen. Asetelma pirstoi taiteilijaryhmää erillisiksi työryh-

miksi ja lisäsi käytävien kokousten määrää runsaasti. Lopullisen kaupunginosan teosten keskinäisen 

vuoropuhelun kannalta erkaneminen toki lisäsi haasteita, mutta taiteilijat päättivät jatkaa keskinäistä 

vuoropuhelua neuvotteluiden ulkopuolella. Asetelma kuitenkin hankaloiti työtä aiheuttamalla run-

saasti ennakoitua enemmän kokouksia ja lisätyötä taiteilijoille.(26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Ran-

nikon kanssa.

Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Palaverit ja kokoukset tuntuvat olevan yksi tapa, joilla asemakaavatyössä kunkin osa-alueen kannalta 

keskeisiä näkökantoja tuodaan ilmi ja muodostetaan eri alan asiantuntijoiden keskinäistä yhteisym-

märrystä. Yleensä jokaisella osallisella on tunnustettu rakenteellinen asema hankkeessa, jolloin heidän 

näkemyksiään ei myöskään voi noin vain sivuuttaa. Taiteilijoilla ei ole rakenteellista asemaa maankäy-

tön tai rakentamisen yhteydessä, joten he ovat asiayhteydessä lähtökohtaisesti heikossa asemassa. Yli-

päätään taiteilijalla ei yhteiskuntarakenteessa ole todellista rakenteellista asemaa, joka olisi päivittäisen 

jatkuvuuden kannalta helpottavaa. Näin taiteen arvostus tuntuukin olevan puheiden tasolla arvostet-

tua ja tärkeää, mutta käytännössä tehtyjen toimien valossa sivullisen asemassa.

Vesa-Pekka Rannikon mukaan taiteilijoille piirtyi vaikutelma, että kokouksissa taiteeseen suhtauduttiin 

toisinaan hieman ylimääräisenä vaivana.  Leinelän töitään työstävien taiteilijoiden kesken syntyikin 

mielikuva, että taiteen merkitystä paikalle tulee olla kokouksissa puolustamassa , vaikka aihetta ei si-

nällään kokouksessa käsiteltäisikään kuin korkeintaan sivuten. Taiteen sisältyminen kaavaan ei sinäl-

lään turvaa sen asemaa koko kaupunginosassa. Toki hankkeeseen osallistui myös paljon osapuolia, jot-

ka soivat taiteilijoille ja taiteelle sijansa ja mahdollistivat taiteen syntymistä alueelle.(26.11.2014 Kes-

kustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa.

Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Leinelään taideteosten luonnoksista ja suunnitelmista vastasivat taiteilijat itse, ja saivat Vantaan kau-

pungilta korvauksen työstään. Teosten toteutuksesta oli vastuussa Vantaan kaupunki. Tämä oli Vesa-

Pekka Rannikon mielestä monelta osin toimiva työnjako. Asetelma on tällaisessa tapauksessa selkeä ja 

toteutuksesta vastaavasta tahosta ei ole epäselvyyttä. Alueen teokset ovat ainakin osin tilaustyönä to-

teutettavia, joten suuresta toimijasta on myös se etu, että pienet kustannusten ylitykset eivät saa koko 

prosessia kariutumaan. Toki suuruus vaikuttaa myös käytäntöihin ja tuotantotapoihin, jotka eivät 
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mahdollista niin helposti muutoksia suunnitelmiin kuin mihin taiteen parissa on totuttu. Taiteen pa-

rissa teokset työstetään yleensä itse tai ryhmissä, jolloin teoksen ilmaisu elää koko ajan. Näin työstö ja 

ilmaisun tarkastelu yhdistyvät ja muutoksia on pieniä hienovireisyyksiä myöten mahdollista tehdä tar-

vittaessa loppuun asti. Silloinkin kun teos tuotetaan tilaustyönä, käytössä on yleensä lyhyt tuotantoket-

ju, joka mahdollistaa muutokset nopeastikin. Kokonaisuudessaan Leinelässä käytetty tuotantotapa oli 

asianmukainen, vaikka muutosten tekeminen oli haasteellista.(26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Ran-

nikon kanssa Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

Leinelän asemakaavan ja taidesuunnitelman aloittamisesta on lähes kymmenen vuotta ja kaupungin-

osasta on rakentunut noin puolet. Taideteosten ajatuksen muodostuminen, teoksen ilmaisun muodos-

taminen, luonnosten työstäminen ja teoksen valmiiksi saattaminen vie suhteellisen pitkän ajan. Tai-

teellinen prosessi ei todellakaan ole nopea, mutta kokonaisen kaupungin rakentumisen aikapuitteissa 

kuitenkin nopeaa. Rakennushankkeiden ollessa pysähdyksissä on huolta, millaiseksi kokonaisuus ra-

kentuu ja tuleeko teosten vuorovaikutus toimimaan, jos teoksia jää mahdollisesti alueen rakentamisen 

pysähtyessä syntymättä. Vesa-Pekka Rannikko mainitsi myös huolensa, että teokset saattavat vanhen-

tua ajan myötä. Ne saattavat olla aikasidonnaisia. Lopulta tämä tarkoittaisi sitä, että osa teoksista ei 

vain aukeaisi aikakauden ja jaettujen aikalaiskokemuksien muuttuessa. Tavallaan kaikupohja, jolle 

teos rakentuu, saattaa muuttua ajan myötä.(26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa.

Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)

2.2.1 Ympäristötaiteen roolista vapaan ja soveltavan 

taiteen välimaastossa
Keskustelu laajeni pian yleiselle tasolle ympäristötaiteesta. Ympäristötaiteen roolia vapaan taiteen ja 

soveltavan taiteen välissä Vesa-Pekka Rannikko ei koe ongelmalliseksi. Voi olla,että ympäristötaide on  

paikan merkityksiä tukevaa tai niitä toiselta kannalta esittävää. Näin taiteelle jää vapaus myötäillä tai 

asettaa tarkasteltavaksi paikkaan kietoutuvia käsityksiä. Parhaimmillaan teos voi onnistua tarjoamaan 

monitasoisen kokemuksen, joka voi viihdyttää ja sallia teoksen sivuuttamisen, mutta myös mahdollis-

taa kokemuksen, joka mietityttää ja saa tarkastelemaan omaa suhdettaan asiayhteyteen.(26.11.2014 

Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa. Helsingin yliopiston pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)    

Nykyisellään ympäristötaiteelle lankeaa usein kaunistajan rooli rakennetussa ympäristössä. Taiteilijaa 

kaivataan, kun rakennettuun ympäristöön muodostuu rumiksi koettuja rakenteita, joiden ulkoiseen il-

meeseen tarvitaan virkistystä. Taidetoive sisältää täten vaateen miellyttää ja asettua paikalle vaivatta. 

Asetelma luo tiukat rajoitteet sijainnille ja teosmuodolle, mutta periaatteessa mahdollistaa vapaan ai-

hepiirin valinnan.  Käytännössä kuitenkin lähtökohta asettaa taiteelle odotuksia miellyttävyydestä, joka 

rajoittaa helposti sisältöjä ja käytettävää kuvastoa. Asetelma tavallaan tarjoaa taiteilijalle sijainnin tai 

kuvapinnan ja asiayhteyden. Odotukseksi muodostuu anti, joka on väistyvää, mutta pystyy kiehtomaan 

kokijaa. Taide ei saa vaikuttaa paikalla vallitsevien toimintojen toteuttamiseen vaan olla hienovarainen 

niiden suhteen.  Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kaupunkiympäristön tekninen ja liikenteellinen 

infrastruktuuri.

Tilan omistajuuskysymykset ja hallinnointivastuut korostavat entisestään kaupunkiympäristömme jä-

sentymistä käyttötarkoituksia korostavaksi, ikään kuin yksikantaisiksi todellisuuksiksi. Taiteen tekemi-

sen kannalta asetelma vaikeuttaa teosten muodostamista, jotka perustuvat olemassa olevien ilmenty-

mien välisen suhteen luomiselle tai ylipäätään kokemusympäristöön levittäytyvien teosten syntymisel-

le.
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2.3 Asemakaavan edellyttämän taiteen laatu
Leinelän taidetta edellytettiin osana rakennushaketta asemaakaavan nojalla. Leinelän taiteen toteutus-

käytännöt poikkesivat yleisten ja yksityisten alueiden osalta. Käytännössä julkisiin tiloihin taideteoksia 

toteutetaan ja asetetaan osaksi ympäristöä taiteilijoiden ja Vantaa kaupungin työpanoksen lopputule-

mana. Vantaan kaupungin museolla oli kaupungin toimialoista hankkeessa keskeinen osa. Taiteilijoi-

den työskentelyn rahoitettiin luonnos- ja suunnitelmapalkkioin. Teosten lopullinen toteutukseen ra-

hoitti Vantaan kaupunki. Kaupunki oli hankkeissa keskeinen toimija niin suunnittelun, keskustelun 

kuin toteutuksenkin varrella.

Korttelialueilla, jotka ovat yksityisillä aluetta tuotantorakenne oli erilainen. Taide oli asemakaavan 

asettama edellytys rakennushankkeille. Rakennuksen suunnittelun yhteydessä tulee olla osallisena tai-

teilija. Vastaava asetelma taiteen ja rakentamisen kannalta on muodostettu Vantaan Kivistön raken-

nushakkeisiin. Taiteen toteutuksen rahoitus ei perustu prosenttiperiaatteeseen vaan määrittyy hanke-

kohtaisesti. Leinelän kohdalla kortteli alueiden teokset on toteutettu ja tullaan toteuttamaan Leinelän 

Kehitys Oy:n kanssa ja rakennuttajien yhteistyönä.

Taide syntyi puhtaasti rakennuttajien, rakennusta suunnittelevan arkkitehdin ja taiteilijan yhteistyön 

tuloksena. Kaupungin rooli hankkeessa oli olla taidetoiveen esittäjä ja sen edellyttäjä rakennushank-

keen osana. Taideteoksen laatuun kaupunki puuttui samanlaisilla käytännöillä kuin muihinkin alueen 

laatutekijöihin kuten arkkitehtuurin laatuun. Asetelma oli toimia mikäli taiteen merkityksellisyydestä 

vallitsee kaikkien osallisten kesken yhteisymmärrys. Taiteilijoilla ei ole kuitenkaan rakennetun ympä-

ristön tuotannossa rakenteellista asemaa muutoin kuin kaupungin asettaman velvoitteen nojalla.  Ra-

kennushankkeissa säästöpaineita kohdistuu usein rakennuksen arkkitehtuurin laatutekijöihin. Arkki-

tehdeillä on kuitenkin rakennushankkeissa vakaa asema taiteilijoihin verrattuna. Arkkitehteja ei voi 

rakennushankkeessa täysin sivuuttaa, sillä heidän vastuullaan on myös rakennuskohteen etenemisen 

ja toteutuksen kannalta välttämättömiä vastuualueita.

En tarkoita, että ympäristön laatutekijät eivät olisi välttämättömiä. Ympäristön laadun ja elinympäris-

tön monipuolisuus merkityksestä vallitsee yhteiskunnallisen yhteisymmärrys, jossa ilmaisevien tai-

teenalojen merkityskin tunnustetaan.  Kaupunkiympäristössä voi syntyä asetelmia, joissa yksittäisen 

paikan inhimillisiä ulottuvuuksia voidaan sivuuttaa tai pinnallisesti täyttää. Samainen vastuun välttely 

voidaan toki havaita tosinanaan kunnan puolelta. Asemakaavatasolla kunta saattaa asettaa lukuisia ra-

kennuksien ulkoista olemusta koskevia vaatimuksia, mutta itse rakentaa vain välttämättömän infra-

struktuurin panostamatta katualueiden ja aukioiden jäsentelyyn tai viheralueisiin.

Asetelmassa painavat tuotannolliset paineet ja ajatusmalli, jossa kyseisten tarpeiden täyttyminen lähi-

ympäristössä otetaan itsestään selvyytenä. Asetelma on raadollinen ja ristiriitainen. Kuitenkin kyseinen 

asetelma saattaa asettaa taiteen rakennushankkeessa pakollisen pahan asemaan. Taidetta aletaan tuot-

taa vain vaateen täyttämisen johdosta tavalla, joka ei aiheuta erityistoimenpiteitä, paneutumista eikä 

muutoksia rakennustuotannon toimintakulttuurissa. Asetelma sataa karsia mahdollisia taiteellisia 

teosmuotoja ja rajoittaa käytettävissä olevien tuotantotapojen kautta ilmaisuvälineen tavoittamaa il-

maisukirjoa. Käytännössä taiteilija saattaa joutua täysin alisteiseen asemaan suhteessa rakennuttajaan 

ja arkkitehtiin. Tämä väkisinkin vaikuttaa taiteilijan mahdollisuuksiin panostaa teokseen, mikäli toiset 

taidetta tuntemattomat osapuolet sanelevat toteutustavan puhumattakaan sisällöstä tai tekevät valinan 

perustuen toteutuksen vaivattomuuteen. Suoraan sanottuna taiteen laatu laskee, mikäli sen luomiseen 

ei tarjota olosuhteita ja työstön vaatimuksiin ei asiayhteydessä paneuduta yhteistyössä kaikkien osallis-

ten voimin.

Kysymys on lopulta sama kuin arkkitehtuurin laadun kannalta. Huonolaatuista arkkitehtuuria ja tai-

detta syntyy ympäristöön, mikäli siihen ei panosteta. Mikäli yhteisö, tässä kaupunki vaatii korkeata-

soista taidetta tai arkkitehtuuria ympäristöön, sen takaamiseksi vaaditaan muutakin kuin korulauseita 

tai oikeudellisia rakenteita. Lähtökohtien ja tekijöiden on todella sitouduttava sen luomiseen ja sen 

syntymistä on kyettävä tukemaan myös sitä edellyttävän osapuolen taholta.
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Laatutekijät eivät ole mittaavia suureita. Ympäristökokemus- ja taidekokemus pohjautuu henkilökoh-

taiseen kokemukseen. Siihen vaikuttavat lukuisat erilaiset tekijät henkilökohtaisista kokemuksista, 

jaettuihin merkityssisältöihin ja sosiaalisiin suhteisiin. Taiteen laatu on todella vaikeaa määrittää. Ny-

kytaiteessa laatu ei perustu ilmaisuvälineen suvereeniin hallintaan vaan keskittyy pikemminkin teok-

sen sisällölliseen merkitykseen. Ilmaisuväline ja sen hallinta ei ole merkityksetöntä, mutta se on keino 

käsitellä ja ilmentää aihealueen ulottuvuuksia ja merkityksiä. Taiteessa on aina ollut keskeistä sisällön 

ja ilmaisun yhteys, joten pohjimmiltaan tilanne ei ole muuttunut. Eri aikakausina keskeiset käsiteltävät 

aihemaailmat ja taiteen suhde ympäristöönsä on vain vaihdellut yhteiskunnan muutoksen mukana.

Typistetysti voidaan sanoa, että modernistisessa taiteessa huomio kiinnittyi kieleen, sen mahdollisuuk-

siin ja sen ajatusrakenteisiin kohdistamiin vaikutuksiin. Taidealojen väliset rajat korostuivat ja ilmaisu 

abstrahoitui useissa länsimaissa. Nykytaiteen piirissä ilmaisukieli ei ole korostuneesti taiteen itsenäinen 

aihe vaan sen on korvannut toistuvien ilmiöiden, koventioiden ja esitystapojen tarkastelu. Nykytaide 

pureuttuu suorasukaisemmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden vaikutuksia muodostuviin käsityk-

siin. Näin teoksien laadun arviointi niiden ulkoisen olemuksen perusteella on todella haastavaa ja 

usein harhaanjohtavaa. Taiteellinen kokemus on henkilökohtainen prosessi, mutta ilmaisukieli, jolla 

kokemusta avitetaan pohjautuu yleisinhimillisiin aistimuksiin ja ihmisten jakamiin tulkintakehyksiin.

Näiden tekijöiden tuntemus on taiteellisen työskentelyn perusta ja työssä omakohtainen havainnointi 

ja muiden jakamat näkemykset ovat keskeisessä osassa. Taiteellisen työn arvo määrittyy taiteen kentäs-

sä vertaisarvion, kritiikkien, yleisön ja kuraattorien perusteella. Taiteen piirissä keskeisiä asiantuntijoi-

ta ja vaikuttavia ovat taiteilijat, taidehistorioitsijat ja erinäiset kulttuurin asiantuntijat. Näyttelyt koo-

taan usein taiteilijoiden aiempien teosten ja taiteellisen työskentelyn perusteella. Näin voidaan uumoil-

la millainen taiteellinen kokonaisuus monen tekijän tekemistä teoksista muodostuvasta kokonaisuu-

desta muodostuu ja pohjustaa kokonaisuuden taiteellista laatua.

Kyseisen muotoista kuratoriaalista toimintatapaa on sovellettu Leinelän yleisten alueiden taiteen taus-

talla. Leinelään on työstetty selvitys nimeltä Leinelän tila ja taide. Selvitys pohjustaa alueen arkkiteh-

toonisia, ympäristöllisiä ja taiteellisia tavoitteita. Selvitys pohjustaa Leinelän taidesuunnitelmia ja tai-

teeseen kohdistuvia odotuksia sekä suurpiirteisesti jaottelee asiayhteyksiä, joiden yhteyteen taide voisi 

sijoittua. Selvitys on niin arkkitehtuurin kun taiteenkin kannalta perin suuri piirteinen, mutta se nos-

taa esiin alueelle haluttavia piirteitä.

Lopulta taideteokset ovat aina ainutkertaisia tapauksia, joiden syntyyn asiayhteys ja vallitsevat sisältö-

kysymykset vaikuttavat. Ajanmittaan taiteellisessa työskentelyssä on hahmotettavissa jatkumoa. Tai-

teelliset prosessien kaari on pitkä ja usein jälkijättöisesti voidaan havaita jatkumoita teosprosesseista 

toiseen puhumattakaan jatkuvasta yksittäisten näyttelyiden ja taiteellisten esiintymien taustalla tapah-

tuvasta jatkuvasta taiteellisesta työskentelystä. Taiteellisen työskentelyn perusluonne luo asetelman, 

jossa syntyvien teosten olemusta voi suurpiirteisesti uumoilla jo ennen ensimmäisiä luonnoksia valit-

semalla taiteilijoita, joiden aiemmassa taiteellisessa työskentelyssä on ollut keskeisessä osassa ollut ky-

seisellä paikallakin vallitseva aihesisältö.  Lopulta taiteellisen työskentelyn kaari on pitkä ja kuhunkin 

teokseen liittyvä taiteellinen prosessi on aina jollain tapaa yhteydessä sitä edeltäneisiin.  Näin kuhun-

kin asiayhteyteen syntymäisillään olevan taideteoksen olemusta on voitu uumoilla taitelijan aiempien 

teosten perusteella.

Leinelän yleisten alueiden kohdalta taiteen merkitys ja siihen panostaminen on vakaalla pohjalla, sillä 

taidetta alueelle haluava taho on samainen kuin sitä tilaava. Toki kaupunki jakaantuu rakenteellisesti 

eri organisaatioihin, joiden asenne taidetta kohtaan saattaa vaihdella paljon. Yksityisillä alueilla taitee-

seen panostaminen on enemmänkin kaupungin asettamien vaateiden evästämää, joka saattaa luoda 

innostuneenkin asetelman, jolloin toteuttavan tahon asennoituminen saattaa vaihdella. Kivistön tapaan 

taiteilija on rakennuttajan luomien edellytysten armoilla. Asetelma luo tilanteen, jossa toteuttavalla ta-

holla voi syntyä kiusaus nimetä lähes mitä vain taiteeksi ilman todellista asiaan vihkiytymistä vain 

täyttääkseen asemakaavan langettavan velvoitteen.
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2.3.1 Taiteilijan valinta
Leinelässä rakennuskohteisiin liittyy vaade taiteen sisältymisestä hankkeeseen, mutta esille nousee ky-

symys, kuka luetaan taiteilijaksi. Onko arkkitehti halutessaan taiteilija? Toki taiteilijat voitaisiin valita 

teoskilpailun kautta, kuten useasti julkisen taiteen kohdalla toimitaan. Olisiko prosessi tällöin liian ras-

kas? Toinen vaihtoehto olisi käyttää ryhmänäyttelyiden tapaan jurytettyä valintaprosessia, jota käyte-

tään suurien katsausten omaisten näyttelyiden yhteydessä. Käytännössä molemmat lähentelisivät kura-

toriaalista lähestymistapaa, joka edellyttäisi perehtyneisyyttä taiteeseen ja olisi prosessina raskas. Tai-

teilijan valinta on hankala ja ehkä on viisasta luottaa kunkin toimijan pyrkymykseen tehdä mahdolli-

simman hyvää lopputulosta. Taiteilijalle voitaisiin toki luoda samanlaisia vaatimuksia, joilla arkkiteh-

dinkin ammattiätevyys todetaan. Menetelmä olisi kuitenkin lähtökohtaisesti turhan hallinnollinen, 

eikä edes onnistuisi olemaan laiminlyömättä osaa taiteilijoista.

 Koulutustaustan perusteella taiteen tekijöitä on lähes mahdotonta jaotella.  Suomessa todella kunnian-

himoista taidetta tekee ihmisiä todella moninaisella koulutustaustalla. Jos tarkastellaan taiteen kenttää 

on todella moni saanut akateemisen koulutuksen, mutta mukaan mahtuu myös runsaasti muissa insti-

tuuteissa opiskelleita sekä itseoppineita taiteen tekijöitä. Arkkitehdin tapaan lähes auktorisoidun kal-

taista taiteilijan ammattinimikettä ei yksiselitteisesti Suomessa ole olemassakaan. Toki on muutamia 

opinahjoja, joilla on valmiuksien antajina keskeinen asema taiteen parissa. Kuitenkin ainoastaan kou-

lutus valintaperusteena sivuuttaisi raadollisesti taiteen kirjon ja joukoittain kyvykkäitä taiteilijoita.

Yksi vaihtoehto olisi perustaa valinta valmiiksi jurytettyyn joukkoon. Käytännössä tämä tarkoittaisi tai-

teilijavalintojen rakentumista Suomen Taiteilijaseuran varaan. Suomen Taiteilijaseuraan kuuluu Muu 

ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaa-

lariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto. Suomen Taiteilijaseura kattaisi siis laaja-alaisesti Suomen tai-

teen kentän. Kyseisissä jäsenliitoissa on käytössä hyväksyntämenettely, jossa hakijan taiteellinen työs-

kentely on arvioitu. Käytäntö olisi kuitenkin todella muodollinen,, eivätkä edes kaikki ammattitaiteilijat 

välttämättä ole nähneet tarpeelliseksi hakeutua liittojen jäseniksi. Yhtenä tiedotuskanavana Suomen 

Taiteilijaseura olisi kuitenkin luonteva, sillä se tavoittaa suuren osan kuvataiteilijoista.

Lopulta luontevimmaksi käytännöksi taiteilijoiden valinnassa näyttäytyy Leinelässä sovellettu kura-

tointitapa, joka perustuu asiayhteyden kysymyksiin omassa taitellisessa työskentelyssään omaavan tai-

teilijan etsimiseen. Taiteellinen työskentely omaa jatkuvuutta, jolloin taiteilijoiden aiemmat teokset ta-

vallaan jo hieman kertovat tulevasta, niin sisällöltään kuin ilmaisultaankin. Näin taitelija, joka on käsi-

tellyt tai työstänyt asiayhteyteen yhtymäkohtia omaavia sisältöjä aiemmin kykenee luultavasti pureu-

tumaan asiayhteyden eri ulottuvuuksiin ja työstämään sitä osuvasti. 

Näin kuratointipohjainen taitelijoiden valinta on varmasti melko toimiva käytäntö, vaikka ongelmaton 

valintakäytäntö se ei toki ole. Valitsevan tahon tietämys saattaa olla laaja, mutta se on kuitenkin aina 

tavalla tai toisella rajallinen sen perustuessa moni-ilmeisen taidekentän tuntemukselle. Inhimillisesti 

katsoen on oletettavaa, ettei kaikkea voi tuntea ja osa mahdollisista tekijöistä jää katselta ja tietamyk-

seltä saavuttamatta. Jonkinlainen avoin tietoisuuteen saattamiskäytäntö olisi varmasti hyväksi. Kysei-

sen kaltainen taitelijapankki ympäristötateen tekijöistä onkin ainakin Ympäristötaiteen säätiöllä.

Leinelässä kaupungin taidekäytännön ulottaminen myös yksityisten alueiden piirin ja näin kaikkien 

Leinelään teoksia työstävien taiteilijoiden saaminen yhteen olisi saattanut olla mielekästä. Lopulta kau-

punkiympäristöä luotaessa muodostetaan yhtä kokonaisuutta, jossa hallinnointirajat luovat turhia etu-

ristiriitoja osallisten välille. Kokonaisuudessa taide tulisi tällaisessa tapauksessa toteuttaa kaikkien osa-

puolien yhteistyönä ja kaikkien vahvuuksia hyödyntäen koko alueen laajuudessa.

Mikäli kunta näkee taiteen merkityksellisenä osana kaupunkiympäristöä, on kaupunkiympäristön 

muodostumisessa ainakin yksi osapuoli, joka on lähtökohtaisesti sitoutunut tavoittelemaan taiteen syn-

tymistä ympäristöön.  Mikäli kunta on ottanut asian todella tavoitteekseen, on luonnollista edistää tai-
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teen syntymistä ja laatua kaikilla kaupunkiympäristön muodostumisen tasoilla. Kunnilla on yleensä 

taiteeseen perehtynyttä henkilöstöä ja julkisesta taiteesta vastaava työntekijä. Vantaan tapauksessa 

asiantuntemus löytyy Vantaan taidemuseon työntekijöistä. Näin asiantuntemuksen hyödyntäminen on 

asiakokonaisuudessa luontevaa.

Kohtuullista on, että kunta ei käytä vain määräysvaltaansa vaan osallistuu työhön osaamisellaan ja 

voimavaroillaan. Leinelän yleisten alueiden käytössä ollut yhteistyömalli antaa taiteilijoille keskeisen 

aseman taiteen ja sen sijoittumisen määrittymisessä. Järjestely oli pääosiltaan Vesa-Pekka Rannikon 

haastattelun ja Kaupunkisuunnittelun suunnittelijoiden kokemuksien perusteella melko toimiva. 

Taiteilijoiden työhön selvästi ylimääräisiä vaikeuksia asetti hallintoalueiden vastuualueiden rajat, joi-

den johdosta teosten mahdollinen levittäytyminen koko alueen laajuudelle muodostui hankalaksi to-

teuttaa. Tämä merkitsisi myös taiteilija ryhmän pirstoutumista. Työ kulki siis kunnan rakenteiden mu-

kaisesti, mikä ei ollut asiasisällön kannalta tarkoituksenmukaisinta. Kuitenkin ongelmat ovat suhteelli-

sen helposti vältettävissä, mikäli asianomaiset tahot ovat samanaikaisesti koolla, jolloin kokonaisuutta 

voidaan työstää yhdessä. Muuten vaarana on, että taiteelliset kokonaisuudet paikoin rajautuvat keino-

tekoisesti ja laajojen kokonaisuuksien tekeminen muodostuu mahdottomaksi. Tilan omistajuuskysy-

myksistä ja hallinnointivastuista saattaa piirtyä taiteelle reunaehtoja, joiden myötä taide entisestään 

korostaa kaupunkiympäristön jäsentymistä erillisinä tilatodellisuuksina, joiden välinen vuorovaikutus 

etääntyy. 

2.3.2 Leinelän taidehankeiden kokemusten sovel-

lettavuus Länsimäen olosuhteisiin
Leinelässä sovellettu julkisten tilojen toteutuskäytäntö toimi periaatteeltaan kaikkien osallisten kannal-

ta. Leinelässä sovellettua mallia voisi käyttää laajemmissakin kokonaisuuksissa. Käytännössä mallissa 

on prosenttitaiteen ominaisia piirteitä, joten ehkä selkeintä olisi hyödyntää kyseistä periaatetta. Mikäli 

kuitenkin Leinelän-mallin laajennetaan koskemaan myös yksityisiä alueita, Vantaan kaupunki ei voi 

olla ainoa rahoittava taho. Viisainta olisi perustaa taiteen rahoittamiseen tarkoitettu rahasto, jonka va-

rantoja käytettäisiin taiteen rahoittamiseen. Leinelän mallia mukailevassa järjestelmässä taiteen rahoi-

tus kerättäisiin kaikilta osallisilta tahoilta ja käytettäisiin taiteeseen luonnos- ja suunnitelmapalkkioina 

sekä toteuttamisen rahoittamiseen.

Kyseinen taiteen tuotantokäytäntö soveltuisi uuteen rakentuvaan kaupunkiympäristöön, mutta jo ra-

kentuneen ympäristön kohdalla käytäntöä olisi muokattava. Kyseinen käytäntö soveltuu täydennysra-

kentamisen yhteydessä, jota pääkaupunkiseudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella olevilla esikau-

punkialueilla tulee luultavasti runsaastikin tapahtumaan. Länsimäki on monella tapaa hyvin tavan-

omainen pääkaupunkiseudun lähiö. Sillä on paikalliset ominaispiirteensä, mutta sen suhde suurem-

paan kokonaisuuteen on perusasetelmaltaan yhtenevä lukuisien pääkaupunkiseudun ja muidenkin 

kaupunkiseutujen asuinalueiden kanssa. Nykyisen kaltaisen pääkaupunkiseudun kuntien muuttovoi-

ton jatkuessa esikaupunkialueet tulevat varsinkin aluekeskustojen osalta täydentymään. Vantaalla ti-

lanne koskee varsinkin rautatieasemien ympäristöjä. Länsimäki ja Helsingin puoleinen Mellunmäki 

ovat kaupunkiympäristönä yhtä aluetta, joka on metrolinjan kautta kiinteässä yhteydessä Helsingin 

keskustaan ja tiheään liikennöidyin linja-autolinjan ja kaavaillun pikaraitiotien kautta Tikkurilaan. 

Länsimäessä on jo suunnittelun alla muutama asemakaavan muutoksen kautta asuntorakentamiseen 

tähtäävä täydennysrakennuskortteli.
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Länsimäessä yhdistyy siis uudisrakentamisen taiteelle sopivia asetelmia sekä olemassa olevan paikan 

taiteelle suovia asetelmia. Kuitenkin uudisrakentamisen määrä on olemassa olevassa kaupunkiympä-

ristössä olemassa olevan rakennetun ympäristöpn määrään nähden vähäistä, joten yksityisen uudis- ja 

korjausrakentamisen varaan taiteen syntymistä osaksi koko lähiöympäristöä on turha laskea. Ainoas-

taan täydennysrakentamisen myötä taidetta tulisi syntymään yksittäisinä teoksina silloin tällöin. Tämä 

aiheuttaa vaaran, että kokonaisuutena alueen taide on pitkän tovin sijainnillisesti pirstoutunutta ja 

näin syntyneiden syntyneiden teosten kohtaupinnat hämärtyisivät. 

Jo rakennetussa ympäristössä julkisten toimijoiden rooli taiteen saavutettavuudessa ja syntymisessä 

osana kaupunkiympäristöä tulee korostumaan. Lähtökohta voi olla paljon moniulotteisempi kuin vasta 

rakenteilla olevassa ympäristössä. Rakennetussa ympäristössä ympäristötaiteeseen kietoutuu usein niin 

yhteisöllisiä, suunnittelullisia kuin taiteilijan omaäänisyyttäkin korostavia odotuksia. Tämä takaa par-

haimmillaan yleissivistävyyttä edistäviin pyrkimyksiin taiteelle monivivahteisen maaperän.

Elettyyn paikkaan kietoutuu hyvin erilaisia sisällöllisiä kysymyksiä kuin neitseelliselle maapärälle 

muodostumaisillaan olevaan kaupunkiympäristöön. Eletyssä ympäristössä vallitsee sosiaalinen kult-

tuurin, ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja jo muodostuneet jaetut merkityssisältönsä tilallisten, 

ulkoisten ja kertomuksellisten ulottuvuuksiensa lisäksi. Vasta rakentuvassa ympäristössä taiteelle aset-

tuu usein osittaisia huokuttelevuustekijöitä lähenteleviä alueen ulkoisen tunnistettavuuden ja taustata-

rinan syntyyn tähtääviä odotuksia ja perusteita. Eletyssä ympäristössä taiteelle poikkeavia rooleja muo-

dostuu laaja-alaisemmin.

Edellä mainituissa olosuhteissa taidetta kannattaa  toteuttaa itsenäisinä taidehankkeinaan ja   rinnak-

kain myös rakennetun ympäristön perusparannus- ja uudistushankkeiden kanssa. Rakennetun ympä-

ristön  uudistus- ja korjausrakentamishankkeet eivät käytännöiltään taiteen osalta poikkea juurikaan 

muusta rakentamisesta. Taide tulee sisällyttää suunnitelmiin mahdollisimman aikaisin, jotta suunnitte-

lun ja taiteellisen työskentelyn sisältöjen keskinäisiä suhteita voidaan hienosäätää. Toki taiteen sisällyt-

täminen osaksi yksityisen tahon hanketta on toimijan halukkuudesta riippuvaista. Mutta mikäli osa-

puolet ovat halukkaita sisällyttämään taiteen yhdeksi kokemuspiirinsä tekijäksi, on myös lopputulos 

laadukkaampi kokonaisvaltaisuutensa kautta. Jo rakentuneita alueita ei voi sitoa osaksi taidesuunnitel-

mia ja sen toteutuskäytäntöä vastentahtoisesti. Kuitenkin, mikäli halukkuutta taiteen toteuttamiseen 

vanhemman yksityisen rakennuskannan piirissä ilmenee, tulee sen muodostumista kyetä kunnan ta-

holta tukemaan ympäristön moni-ilmeisyyden edistämiseksi.

Julkisessa tilassa taidetta voidaan toteuttaa eri muodoissa. Kyseinen palkkiojärjestelmä soveltuu var-

masti teoksiin, joissa taiteellinen ilmaisu rakentuu aineelliseen muotoon tukeutuen. Toteutuskäytän-

nössä ilmeni jo Leinelän aikana omat puutteensa, mutta tapauskohtaisesti ilmaisulliset ja sisällölliset 

rajoiteet voideen varmasti välttää.
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Länsimäki ja Mellunmäen pohjoisosa

3. Tapaus Länsimäki - tausta

Seuraavassa luonnehdin, mikä Länsimäki on. Länsimäessä kohtaavat toisensa alueen ajallisista kerrostumista  

kielivät tunnuspiirteet ja kaupunki- ja luontoympäristöt. Länsimäen kerrostaloalueella on kiinteä suhde 

koko pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteeseen. Siihen kietoutuu vertaistensa lähiöiden kanssa 

tunnuspiirteisiä kysymyksiä, ilmiöitä ja piirteitä. Länsimäen kerrostaloalue jakaantuu osikseen, joiden 

keskinäisillä suhteilla ja olemuksilla sekä osia toisiinsa sitovilla tilasarjoilla on suuri merkitys koko lähiön 

olemukseen.
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3.1 Länsimäen historiallinen tausta

Länsimäki merkitsee Vantaan kaakkoiskulmassa, Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitsevaa, laajahkoa 

kaupunginosaa. Länsimäkenä tunnetaan myös kyseisen kaupunginosan luontaisreunassa sijaitseva 

kerrostaloalue. Tarkastelussani keskitän huomioni Länsimäen kerrostaloalueeseen ja sen suhteeseen 

ympäristönsä keskeisiin toimintoihin.

Länsimäen kaupunginosa rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään, koillisessa Kehä III ja idässä itäväylään. 

Lännessä Länsimäen kaupunginosa rajautuu Rajakylän kaupunginosaan. Lounaassa Länsimäen 

kaupunginosa rajautuu Helsingin Mellunkylän kaupunginosaan. Itäinen Länsimäen kaupunginosa on 

rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta. Sen maisemallisesti leimallinen piirre on laaja murroslaaksossa 

sijaitseva peltoalue. Murroslaakson länsipuolella kohoavat korkeat kallioselänteet, joista länteen avautuvat 

suhteellisen tasaiset hiekkakentät, jotka taas lännempänä kohtaavat toisen kallioselänteen, jonka takan 

aukeaa laaja alava laakso, joka yhtyy Vantaanjoen laaksoon.

Westerkullan kartanolta
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Murroslaaksossa sijaitsee laaja avoin peltomaisema. Peltomaiseman olemus on pitkän jatkumon tulosta. 

Alueen maita on hyödyntämisellä on pitkät juuret. Aluetta ovat hyödyntäneet Länsisalmen talonpoikaiskylän 

asukkaat, mutta alkoi hajota 1500-luvun loppupuolella, jonka jälkeen murroslaaksoon muodostui erillisiä 

tiloja. 1630-luvulla neljän tilan yhdistämisen tuloksena muodostui Westerkullan kartano 1630-luvulla, 

jonka yhä jatkuva viljely on tae nykyiselle avoimelle peltomaisemalle.

Westerkullan kartanon päärakennus

Westerkullan kartanon rakennukset sijaitsevat peltolaakson länsilaidalla kohti kalliotasanteita nousevassa 

vehreässä rinteessä. Kokonaisuutena Westerkullan kartano rakennuskantoineen, pihapiireineen ja 

viljelyksineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maiseman. (Vantaan alueittain 2011, Hakunilan 

suuralue, sivut 7-8 Länsimäki.)

Näkymä Myllymäeltä länteen

Länsimäen keskiosassa kohtaavat laakson peltoalue, sen vehreät reunat ja korkeat kalliotasanteet 

muodostavat kohdatessan monivivahteisen ympäristön ja maisemien kirjon. Länsimäen kaupunginosan 

keskialueella sijaitsee Myllymäki. Se on pohjoisesta etelään jatkuva korkea kallioselänne, jolle ominaisia ovat 

kalliometsät ja avoimet silokalliot. Silokallioilta avautuvat laajat näkymät seudun suurmaisemaan, jota alavat 

murroslaaksot ja niitä reunustavat korkeat pohjoisesta etelään jatkuvat selänteet rytmittävät. Kallioilta etelän 

ja lännen suunnassa hahmottuvat muutamat selänteillä sijaitsevat itäisen Helsingin lähiöt ja paikan suhde 

laajempaan kaupunkirakenteeseen.

Länsimäen sijainti
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Myllymäenpuisto on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Siellä sijaitsee historialliset linnoituksia, jotka on 

rakennettu osana Viaporin meri- ja maalinnoitusta. Se on rakennettu vuosien 1914-17 välillä. Viaporin 

meri- ja maalinnoitukseen kuuluu meririntama ja kaksi maarintama kehää. Maalinnoitukset kehystävät 

Helsinkiä kahtena puolikaaren muotoisena ketjuna. Säilyneitä maalinnoituksen osia sijaitsee Helsingin, 

Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella yleensä asutuksen keskellä. Länsimäessäkin ja sen ympäristössä 

linnoituskokonaisuuden osia on havaittavissa monin paikoin.

Linnoituksen rakenteita Myllymäellä

Monin paikoin linnoituksen rakenteet yhtyvät lähes havaitsemattomaksi osaksi ympäristöä. Metsittyminen ja 

pusikoituminen on häivyttänyt linnoitusrakenteita maisemasta vuosikymmenten kuluessa. Kallioon 

koverretut juoksuhaudat, erilaiset luolat ja käytävät ovat lähes pysyvästi läsnä ympäristössä, mutta vähitellen 

nekin umpeutuvat pusikoitumisen ja risuilla, roskilla ja maalla täyttymisen seurauksena. 1900-luvun 

mittaan irtonaisia linnoitusrakenteita ja niiden rakentamiseen liittyvää rakennuskantaa on myös purettu, 

rakennustarpeiksi, polttopuiksi ja metallin udelleen käyttöä silmällä pitäen sekä tuhoutunut asutuksen ja 

liikenneyhteyksien rakentamisen yhteydessä. Kokonaisuudessaan maa- ja merilinnoituksen rakenteet 

tulkittiin muinaismuistolain tarkoittamiksi kiinteiksi muinaismuistoiksi vuonna 1971 ja näin suojeltu sen 

nojalla. (Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet. Museovirasto 22.12.2009, 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1570, Luettu 26.10.2015 ) ja ( Vantaan alueittain 2011, 

sivut 248-249, Hakunilan suuralue, Länsimäki)

 Sotilaallisessa käytössä linnoituskokonaisuus ei ole laajamittaisesti ollut. Sisällissodanaikana sitä on käytetty 

vain paikoin. Punaiset käyttivät linnoituksia Leppävaarassa ja Ruskeasuolla huhtikuussa 1918 valkoisten 

hyökätessä Helsinkiin. Linnoituskokonaisuuden merilinnoitteita valkoiset käyttivät vankileirinä. 

Uudistettuina merilinnoitteita käytettiin vielä sotatoimissa toisessa maailmansodassa. (Pääkaupunkiseudun I 

maailmansodan linnoitteet. Museovirasto 22.12.2009, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?

KOHDE_ID=1570, Luettu 26.10.2015)

Länsimäen ympäristössä sijaitsevat linnoituksen osat ovat osa linnoituksen ulompaa kehää. Länsimäen 

Myllymäellä on säilynyt suurehko linnoituskokonaisuus johon muun muassa säilyneitä tykkiteitä, 

juoksuhautoja ja maalinnoitteita. Säilyneiden linnoituslaitteiden ohella osa niiden historiaan on myös niiden 

rakentaminen, ihmiskohtalot, rakentajien oloja ja rakennustöiden vaikutuksia paikalliseen elämään. 
(Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet. www.RKY.fi Museovirasto 22.12.2009 ) ja ( Vantaan alueittain 

2011, sivut 248-249, Hakunilan suuralue, Länsimäki)

Alueen historialliselta kokonaisuuksien ohella, laajojen rakentamattomien ympäristöjenalueella on runsaasti 

merkittäviä luontoympäristöjä. Niihin lukeutuu rämettä, lehtoa, jalopuumetsää ja laitumia. Länsimäen 

kaupunginosassa sijaitsee muutamia suojeltuja kokonaisuuksia ja suurenpien kokonaisuuksien osia. Osa 

kaupunginosan eteläkärkeä kuluu osana 2014 rauhoitettuun Vikkulla-Kasabergin 

luonnonsuojelualueeseen, joka kuluu valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan ja Natura 2000 – 

verkostoon. Vuonna 2004 rauhoitettiin myös kaupunginosan keskellä sijaitseva pieni Länsimäen 

jalopuumetsä. Kaupunginosan itälaidalla sijaitsee Westerkullan entiset laitumet, joka ovat maakunnallisesti 

arvokas perinnemaisemakohde. Nämä kaikki kohteet sijaitse Länsimäen kaupunginosan itälaidalla ja näin 
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yhteydessä laajempaan luonnonolosuhteiltaan monivivahteeseen ympäristöön. Kuitenkin melko lähellä 

Porvoonväylää, Länsimäen kaupunginosan pohjoisosassa on säilynyt lähes luonnontilaisena isovarpuräme.
(Vantaan alueittain 2011, sivut 248-249, Hakunilan suuralue, Länsimäki)

Yhdessä kulttuuri- ja luontoympäristöt muodostavat laajan kirjon erilaisia maisemia ja ympäristöjä. Alueen 

maisemallinen vaihtelu muodostaa pienelle alueella oman pienoismaailmansa, jossa aikakausien 

kerrostumat yhtyvät hyvin laajaan kirjoon erilaisia luonnonpaikkoja. Alueen ympäristön vivahteikkuus luo 

suotuisat olosuhteet ajanvietolle, johon Rajakylän urheilupuisto ja skeittipuisto tarjoavat oman lisänsä.

3.2 Länsimäen kerrostaloalueen rakentuminen 

ja nykytila
Ympäristön monivivahteisuus kehystää Länsimäen rakennettua ympäristöä, joka pääosin sijoittuu etelän 

suunasta Länsimäkeen asti jatkuvan laakson ja kallioselänteiden väliin. Länsimäen kerrostaloalue sijaitsee 

pääosin loivilla alarinteillä. Paikoitellen kaupunkirakenteen lomassa sijaitsee jyrkkiä kalliosaarekkeita ja 

vanhoja puita, joista muodostuu maamerkkejä ja asetelmia, joissa rakennetun ympäristön ja luonnon 

muodot limittyvät jäsentämään tilaa ja muodostamaan vaikuttavia keskinäisiä asetelmia.

Kalliojyrkänne Kuntopuiston laidalla
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Länsimäen aluerakentamisesta on sovittu vuonna 1968. Länsimäen kerrostaloalue on suunniteltu ja 

rakennettu Westerkullan kartanolta ostetuille maille. Länsimäen kerrostaloalue on muodostunut suurelta 

osaltaan 1970 ja 1980- luvun puolen välin väliseltä ajanjaksolta. Nykyisen Länsimäen kerrostaloalue 

tilallinen olemus on muodostunut kiinteässä suhteessa kaupunkirakenteeseen, joka on määrittynyt 1960-

luvun lopun ja 1970-luvun alkupuoliskon välisen ajanjakson mittaan laadituissa asemakaavoissa. 1990- 

luvun puolenvälin jälkeen koko Länsimäen kaupunginosaan on rakennettu erittäin vähän. (Vantaan 

alueittain 2011, sivut 248-251, Hakunilan suuralue, Länsimäki) 

Länsimäen rakennuskanta on pitkälti betonielementti tekniikalla tuotettua joka antaa ilmeensä koko 

alueelle. Uutta rakennuskantaa ei ole 1990-luvun alun jälkeen juurikaan rakennettu. Tämä ei ole itsessään 

mitenkään ongelmallista. Kuitenkaan olemassa olevaa rakennettua ympäristöäkään ei ole kokonaisvaltaisesti 

kunnostettu, joten kerrostaloalueen kokonaisilme muuttunut vähä vähältä nukkavieruiseksi. Länsimäen 

kohtalo on ollut hyvin yhtenevä monen muun lähiön kanssa.

Suurin syy taitaa piillä siinä, että pääkaupunkiseudulle on kuluneiden vuosikymmenten aikana suunniteltu 

ja rakennettu runsaasti uusia alueita. Uudisrakentaminen on keskittynyt näille alueille kuten myös kuntien 

oma ympäristörakentaminenkin. Tällöin lähiöiden ylläpito on jäänyt on jäänyt hieman unholaan. Vuosien 

kuluessa ajan hammas on syönyt hiljalleen ympäristön kuntoa. Lähiöiden ilme ehkä osaltaan kärjistänyt ja 

ylläpitänyt vanhoja mielikuvia 70-luvun lähiöstä, kun ihmisten kokemusympäristöön on syntynyt uusia 

kaupunkiympäristöjä lähihistorian hieman särmikkään maineen saaneet alueet hiljalleen rapautuessa. Tämä 

on ehkä yksi ainoastaan pintapuoleisille tekijöille rakentuva ulottuvuus, joka osaltaan vaikuttaa 

pääkaupunkiseudun alueelliseen eriytymiseen ja samalla sosiaaliseen eriytymiseen sekä ihmisten 

kokemusperustojen etääntymisen.

3.2.1 Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
Asuinalueiden kehittämisohjelma on ympäristöministeriön koordinoiva poikkihallinnollinen ohjelma, joka 

on alkanut vuonna 2013 jatkuu vuoden 2015 loppuun. Kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on 

edistää asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistä eriytymistä. Asuinalueiden kehittämisohjelmassa painottuu 

neljä paikan ulottuvuutta, joihin pureutumisen nähdään paikan eheyden ja asukkaiden kokemuksien 

kannalta painoarvoisiksi. Niitä ovat alueen asukkaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja moninaisuuden 

edesauttaminen; ympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja kiinnostavuuden kirkastaminen; tilojen 

uudelleen käytön, täydennysrakentamisen, palvelutarjonnan, harrastusmahdollisuuksien ja oivaltavien 

yhteiselon tapojen vahvistaminen; sekä nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen. 

(Asuinalueiden elinvoimaa ja eheyttä, sivut 2-3)

41



Ohjelman keskeisenä pyrkimyksenä on herkistää kaupunkeja huomioimaan kaupungin eheyden suuri 

merkitys niin paikallisiin kokemuksiin ja olosuhteisiinkin kuin koko kaupungin ja seudun 

elinvoimaisuuteenkin. Asuinalueiden kehittämisohjelmassa painotetaan kaupungin muodostumista 

monitahoisen yhteisvaikutuksen tuloksena ja sen jatkuvaa muovautumista. Asuinalueiden 

kehittämisohjelman piirissä sosiaalisen ja alueellisen eheyden kannalta merkitykselliseksi on todettu 

pyrkimys kokonaisvaltaiseen, osallistavaan ja yhteistyöpohjaiseen toimintaan kaikilta yhteiskunnallisia, 

alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin vaikuttavilta tahoilta sekä ylipäätään yksittäistä kaupunkitilaa 

muovaavilta ja käyttäviltä tahoilta. (Asuinalueiden elinvoimaa ja eheyttä, sivut 1-4)

 

Asuinalueiden kehittämisohjelman puitteissa tehtävät toimenpiteet keskitetään paikallisesti alueille, joissa 

nykyolosuhteiden ja enteiltävän kehityskulun valossa havaitaan suuri tarve positiivisten tekijöiden 

vahvistamiselle. Kaupungeittain asuinalueiden kehittämisohjelmaan on valittu asuinalueita, jotka ovat 

eriytymässä kaupungin sisällä. Alueellisesta eriytymiskehityksestä kieliviksi merkeiksi on erilaisin mittarein 

tulkittu esimerkiksi: asuinalueen suhteellista työttömyysastetta, koulutusastetta, väestörakennetta, tulotasoa 

ja paikallista kielikirjoa. (Asuinalueiden elinvoimaa ja eheyttä, sivut 1-4)

Asuinalueiden kehittämisohjelman toimenpiteitä ja keinovarantoa, jolla olosuhteisiin voidaan vaikuttaa 

edistetään yhteistyössä ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, 

sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäasiainministeriön kanssa. Kaupunkikohtaisesti ohjelmahankkeiden 

avustuksesta ja ohjauksesta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Paikallisten 

toimenpiteiden suunnittelusta ja käytäntöön panosta vastaavat kunnat suhteessa Asuinalueiden 

kehittämisohjelman ohjelman tavoitteisiin ja tutkimuksiin. Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015:n 

piiriin kuluu asuinalueita kolmestatoista eri kaupungista. Ohjelmaan kuuluvia asuinalueita sijaitsevat 

Vantaalla, Helsingissä, Espoossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa, Lahdessa, Lappeenrannassa, 

Kuopiossa, Porissa, Tampereella ja Turussa. ( Asuinalueiden elinvoimaa ja eheyttä, sivut 1-4 ) ja ( Eläköön 

lähiö! Asuinalueiden kehittämisohjelma, Ympäristöministeriö, http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asuminen/Asuinalueiden_kehittamisohjelma, Luettu 26.2,2015 )

Vantaalta ohjelmaan kohde on Hakunilan suuralue ja erityisesti Länsimäen kaupunginosa. Länsimäki 

näyttäytyy monelta osin asuinalueiden kehitysohjelman kuvaamin muuttujien valossa eriytymisvaarassa 

olevalta kaupunginosalta. Länsimäelle on langennut niin hieman huono maine, lukuisien muiden 

pääkaupunkiseudun ja valtakunnan lähiön tapaan.

Kaupunkitarinat ja ennakkoluulot lähiöitä kohtaan ovat usein yliampuvia. Itse olen havainnut keskustelun 

tasolla kaksi toisistaan poikkeavaa tapaa suhtautua 70- luvan lähiöihin. Kärjistettynä suhtautumistapojen ja 

tarkastelukantojen ääripäät ovat vireeltään hyvin poikkeavia. Kummassakin esiintyy samankaltaisia 

huomioita, mutta niihin suhtaudutaan perin eri tavalla. Mielikuvat ovat niin voimakkaita, että 

arvolatautuneisuus ja tunneperäisyys hallitsee usein käsityksiä kyseisen kaltaisista alueista.

Suhtautumisen ääripäissä voi havaita toisaalta kauhistelevaa pohjavirettä ja toisaalta romantisoivaa virettä. 

Kauhistelevassa asennoitumisessa huokuu voimakkaasti vieroksuva ja välttelevä asennoituminen. 

Romanttisessa asenteessa huokuu hieman rappioromanttinen ja pilkesilmäkulmainen asennoituminen 

paikan olemuksen ja elämänmenon, usein tämä pohjautuu kokemuksien paisutteluun ja asuinalueen 

uumoillun väheksynnän tiedostamiseen. Näiden ääripäiden välillä vallitsee laaja kirjo erilaisia käsityksiä, 

kokemuksia ja asenteita 70-luvun lähiöitä kohtaan ja ääripäät varmasti ilmenevät pääasiassa virittyneissä 

keskusteluyhteyksissä.

Kysymys, voinko itse tarkastella Länsimäkeä vailla ennakkokäsityksiä ja arvolatautuneisuutta on 

mielenkiintoinen. En lähtökohtaisesti allekirjoita täysin ajatusta rakennetun ympäristön objektiivisen 

tarkastelun mahdollisuudesta. Ympäristön ovat niin monikäsitteisiä ja myös kokemuksellisia, että 

tarkastelijan omakohtaiset kokemukset sävyttävät tehtyjä päätelmiä. Kuitenkin ympäristön vaikuttimien 

vaikutusta ympäristöstä kumpuavaan kokemukseen ja muodostuvaan käsitykseen on analysoitava ja näin 

muodostettava analyyttinen tarkastelu ympäristön tilasta ja olosuhteista. Tarkastelussani pyrin 

mahdollisimman arvolatautumattomaan lähestymiseen. Minun on kuitenkin parasta paljastaa, että itse olen 
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elänyt lapsuuteni hieman Länsimäen lähiössä Helsingin Jakomäessä. Kyseiseen ja muihin lähiöihin 

kohdistuva kauhistelu on ennakkoluuloisuudessaan ärsyttänyt minua. Pahimmillaan lähiöihin liittyvään 

kauhisteluun tuntuu kietoutuvan lähes sosiaalidarvinistisia vivahteita, jotka vain kärjistävät mahdollisia 

ongelmia. Itse huomaan kyseisen kaltaisissa lähiöissä omista kokemuksista kumpuavan hieman kotoisuuden 

ja nostalgian tuntemuksia, jotka väkisin saattavat osin vaikuttaa huomioihini Länsimäestäkin.

Länsimäkeen liittyy juuri kerrostalolähiöiden tunnuspiirteisiä olosuhteita ja asetelmia. Niillä on hyvät ja 

huonot puolensa, kuten kaikilla ihmisyhteisön ja rakennetun ympäristön rakenteilla. Seudullinen asema on 

selvästi esikaupunkimainen. Asuinalueiden kehitysohjelman näkökulmasta Länsimäkeen liittyy alueellisesta 

ja sosiaalisesta eriytymisvaarasta kieliviä tunnuspiirteitä. Länsimäessä työttömyysaste on korkeampi ja 

keskimääräinen tulotaso on alhaisempi kuin Vantaan ja pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Länsimäen 

asukas- ja työpaikkojen määrä on laskenut 2000-luvun aikana joka on voimakkaan muuttoliikkeen virran 

kokemalla pääkaupunkiseudulla hieman yllättävää. Asukasmäärän osalta kehitys saattaa hyvinkin selittyä 

alueen rakennuskannan suhteellisen suurimääräisellä rakentumisella 1970- ja 1980-luvulla lyhyellä 

aikaväillä. Yksi vaikutin asukasmäärän laskuun voi olla, että osa asukaskannasta on asunut Länsimäen 

kerrostaloalueen muodostumisesta asti, mutta heidän lapsensa ovat muuttaneet omilleen muualle. Vantaan 

alueittain selvityksen tilastotietojen perusteella vuodesta 1980 nykypäivään lähestyttäessä Länsimäen 

väestön ikärakenne on tasaisesti vanhennut sekä perheväestön osuus ja perheiden keskimääräinen koko on 

laskenut. Kuitenkin kaupunginosan asukasmäärä on ollut korkeimmillaan vuonna 2000, jolloin se oli noin 

6300 asukasta ja nykyisin arviolta noin 5600 asukasta.(Vantaan alueittain 2011, sivut 248-251, Hakunilan 

suuralue, Länsimäki)

Länsimäki täyttää tunnuspiirteitä, joita osin liitetään kaupunkiseudulliseen eriytymiskehityksestä kielivänä 

paikallisena piirteenä. Länsimäessä asuntokanta on hallintomalliltaan suhteellisen painottunut sosiaalisen 

asuntotuotannon kautta tuotettuun asunto- ja vuokra-asuntokantaan. Länsimäessä ulkomaalaistaustaisten 

osuus on noin kaksikymmentä prosenttia ja koululaisista noin kolmasosa omaa ulkomaisia sukujuuria.
( Vantaan alueittain 2011. sivut 248-251, Hakunilan suuralue, Länsimäki ) ja  ( 12.1.2015 Keskustelu 

vuorovaikutusasiantuntija Pia-Elina Tasangon kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelussa )

On toki aiheellista hieman miettiä, kuinka seikkaperäisiä asioita edellä esitetyt alueelliset piirteet lopulta 

kertovat Länsimäestä. Jossa sijaitsee suhteellisen paljon kaupungin vuokra-asuntoja ja lähiössä asuu 

suhteellisen paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin lukeutuu mitä monituisin 

joukko erilaisia ihmisiä niin suomessa syntyneistä ihmisistä vasta Suomeen muuttaneisiin. Kulttuurien 

kirjosta kumpuaa varmasti niin iloja kuin ajoittaisia jännitteitäkin. Toki valtakulttuurin piirissä muotuneet 

käytännöt vaativat Länsimäessä soveltamista vastamaan alueen monikulttuuriseen todellisuuteen tarpeita. 

Kaupungin vuokra-asuntoihin vahvoja mielikuvia, mutta kyse on kuitenkin asuntokannan hallintotavasta ja 

toki taloudelliselta asemaltaan heikompiosaisesta asukaskannasta. Alueelliset tekijät kielivät osin 

jonkinasteisesta pääkaupunkiseudun alueellisesta eriytymisestä ja mahdollisesta sosioekonomisesta 

vinoumasta. Laajempana asetelmana hyvinvoinnillinen, sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen sekä 

konfliktit ilmentävät maailman tilaa ja yhteiskuntarakenteellisia ongelmia, jotka piirtyvät inhimillisten 

olosuhteiden epätasa-arvona. Sosiaalipolitiikan keinoin epätasa-arvoon kyetään pureutumaan, mutta 

kaupunkisuunnittelulla ja arkkitehtuurilla voidaan kaikille saavutettavan kulttuurin ja koulutuksen tavoin 

avittamaan tasa-arvo kehitystä ja liennyttämään kiusallisen asetelman vaikutuksia yhteiseloon ja ihmisten 

elämään.
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Pusupysäkki Kuntopuistossa

Hakunilan suuraluetta ja erityisesti siellä sijaitseva Länsimäen kaupunginosan on ollut pitkään hieman 

unholaan painuneessa asemassa Vantaan kehitys- ja uudistushankkeissa. Länsimäen olosuhteiden 

kohentumiselle asuinalueen kehittämisohjelman toimilla on suuri merkitys. Se on osaltaan kääntänyt 

Vantaan kaupungin huomiota kaakkoiskulmassaan sijaitsevaan lähiöön ja poikinut erinäisiä toimenpiteitä. 

Asuinalueiden kehittämisohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana Länsimäessä on toteutettu melko 

pienimuotoisia hankkeita, joilla on kuitenkin suuri vaikutus alueen viihtyisyyteen. Alueella on kunnostettu 

ja uusittu puistoalueita, päiväkotipihoja, rakennettu harrastemahdollisuuksia ja uusittu valaistusta. 

Länsimäen kerrostaloalueen keskellä sijaitsevaa Kuntopuistoa on uusittu ja kunnostettu. Samalla 

Kuntopuistoon toteutettiin monitahoisesti Länsimäkeläisten nuorten kanssa yhteisötaidehanke Pusupysäkki. 

Länsimäen ympäristön viihtyisyyden parantamisen ohella alueen sosiaalisten olosuhteiden ja asukkaiden 

osallisuuden kohentamiseksi on tehty töitä keinoin, joissa yhtyvät keskinäinen vuorovaikutus, kanssakäynti 

ja samalla alueen tarjoamien jaettujen ympäristöjen kohentaminenkin. Osaltaan nuorisotoimen, kirjaston ja 

koulun yhteistyö on ollut keskeisessä asemassa. Viime vuosina Länsimäen kirjaston yhteydessä sijaitsevaa 

nuorisotilaa on remontoitu ja paikallinen musiikkiorkesterin on toiminut aktiivisesti. Muuten 

asukastoiminnan vahvistumista ja yhteisöllisyyttä voimistumistavaa maaperää on pohjustettu järjestetyin 

tilaisuuksin. Asukkaiden ja Vantaan kaupungin yhteistyönä on istutettu kukkia Pallastunturintien varteen ja 

vanhaa hammashoitolan tiloihin asettuneen asukastilan toiminta on virinnyt. (Lopultakin Länsimäen vuoro. 

Ympäristöministeriö, http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asuminen/Asuinalueiden_kehittamisohjelma/Lopultakin_Lansimaen_vuoro(32625) ,Luettu 26.2.2015)

Pusupysäkin penkki

Oman myönteisen lisänsä Länsimäkeenkin suo myös Mellunmäen lukeutuminen Helsingin yhden 

asuinalueiden kehitysohjelman alaiseen hankkeeseen, jossa asema- ja ostarialueiden kohentamiseen 

täydennysrakentamisen keinoin pureudutaan alueen olosuhteisiin. Mellunmäki ja Länsimäki ovat kuitenkin 

kiinteässä yhteydessä ja Mellunmäen metroasema ympäristöineen näyttäytyy kiinnepisteenä Länsimäestäkin 

tarkasteltuna ja on näin myös osa Länsimäen ja Mellunmäen muodostamaa yhtenäistä kokemusympäristöä. 
(Kaupunginosien Helsinki.Ympäristöministeriö,  http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asuminen/Asuinalueiden_kehittamisohjelma/Helsinki, Luettu 26.2.2015)
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3.2.2 Uudisrakentaminen lähitulevaisuudessa
Länsimäen täydennysrakentamiseen kietoutuu hyvin tunnusomaisia lähiöiden täydennysrakentamisen 

kysymyksiä. Lähiöiden keskeinen ajatus ja alueille ominainen piirre on ollut asumisen, lähipalveluiden, 

virkistysalueiden ja julkisen liikenteen yhteyksien kietoutuminen toisiinsa. Kuitenkin palveluiden 

keskittämisen ja kasvavien yksikkökokovaatimusten johdosta vaarana on, että lähiöiden palvelurakenne 

rapistuu. Näin lähiöiden täydennysrakenteeseen kietoutuu asuntotuotannon lisäämisen lisäksi myös 

elämälaadullisia kysymyksiä.

Pohjimmiltaan 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon kuluessa rakentuneet lähiöt ovat melko väljiä. 

Lähiöiden kaupunkirakenteen sisälläkin on runsaasti melko tyhjää tilaa, joka toimintojen uudelleen 

järjestelyjen kautta olisi mahdollista rakentaa ja näin osaltaan mahdollistaa kaupunkirakenteen 

tiivistyminen. Kuitenkaan lähiöiden kaupunkirakenteessa harvemmin on suurimittakaavaista rakentamista 

mahdollistavia tyhjiä tontteja. Pääasiassa lähiöiden täydennysrakentamisessa on kysymys uusien 

rakennusten sovittamisesta rakennettuun ympäristöön ominaistapauksinaan tai lähiöiden 

kaupunkirakenteen laajentamisesta. Itsessään lähiöiden kaupunkirakenteen täydentäminen hyödyntäen ja 

jäsennellen runsasta jäsentymätöntä tilaa sekä huolto- ja liikennealueiden ympäristöjä olisi monesti 

suotavaa. Kuittenkin lähiöiden maaomistus on usein pirstoutunutta, jonka johdosta kaupunkirakenteen 

sisäinen täydentyminen on hyvin riippuvaista kiinteistöjen mahdollisuuksista ja tahdosta lisärakentaa ja 

mahdollisesti myös uudelleen järjestellä toimintojaan lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Suomen 

rakennuskannasta huomattava osa on 1900- luvun jälkipuoliskon rakennettuja rakennuksia. Kyseisen 

aikakauden rakennukset lähestyvät ikänsä puolesta suuria korjaustoimenpiteitä, jolloin tapauskohtaisestin 

pohdittavaksi saattaa tulla äärimmäisin keino, rakennusten purkaminen ja entistä tehokkaampi 

uudisrakentaminen keskeisillä sijainneilla ja kaupunkirakenteen tiivistyminen tätä kautta. 

Lähiöiden täydentyminen tulee tapahtumaan keskeisillä sijainneilla luultavasti kaikilla edellä mainituilla 

tavoilla. Lähiöiden kaupunkirakenteet tulevat laajenemaan, uudisrakentamista tulee syntymään rakennetun 

ympäristön lomaan ja vanhaa rakennuskantaa tullaan varmasti myös purkamaan uuden tieltä.

Länsimäessä rakentaminen on ollut 1990- luvun alusta lähtien vähäistä.  Länsimäen uudisrakentaminen on 

alkanut hiljalleen elpyä 2010-luvun kuluessa. Länsimäkeen uutta rakennuskantaa on muodostumaisillaan 

niin vanhan rakennuskannan lomaan, sen tilalle kuin kaupunkirakenteen reunoillekin. 

Länsimäen täydennysrakentamissuunnitelmia
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Vuonna 2014 Länsimäen koulun muutostyöt ja laajennus valmistui. Länsimäen vieressä sijaitseva Pallas 

koulu ei ole enää käytössä vaan se on päätetty purkaa. Tontille on parhaillaan suunnitteilla asemaakaavan 

muutos, jossa paikalle kaavaillaan uutta rakentamista. Kaavaluonnoksen mukaa tontille sijoittuisi viisi 

kerroksisien kerrostalojen kortteleita ja kaksi kerroksisien rivitalojen kortteli. Suunnitteilla on myös 

tilavaraus mahdolliselle asukastalolle ja liikuntahallille. Muodostuva rakennettu ympäristö laajentaa 

Länsimäen kerrostaloaluetta kohti Länsimäen koulua samalla jäsentäen kerrostaloalueen ja koulun välistä 

nykyiseen hieman aution oloista avaraa tilaa. (15.1.2015 Keskustelu asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramon 

kanssa Vantaan Viheryksikön toimistossa)

Länsimäen kerrostaloalueen pohjoispuolelle on rakentumassa asuin kerrostaloja ja rivitaloja. Muodostuva 

alueen pohjana toimii Latukankaan asemakaavan muutos. Muodostuva rakennuskanta on muodostumassa 

nykyisen Länsimäen ja Rajakylän nykyisten kaupunkirakenteiden laitamille. Itsessään muodostuva 

korttelialue laajentaa metsäiseen ympäristöön sijoittuessaan olemassa olevaa kaupunkirakennetta, mutta 

osaltaan kuitenkin yhdistää Länsimäen ja Rajakylän kaupunkirakenteita toisiinsa täydentäen 

kaupunginosien välistä väljää ympäristöä.

Länsimäen luoteiskulmaan on suunnitteilla asemakaavan muutos, jossa uudisrakentamista sijoittuisi 

nykyisen rakennuskannan lomaan. Asemakaavamuutoksen luonnoksessa tarkastellaan mahdollisuutta 

sijoittaa yksi lamellitalo Maalinauhantien länsipuolella sijaitsevan pysäköintitilan tilalle ja Maalinauhantien 

itäpuoleiselle pysäköintitilan tilalle yhtä pistetaloa. Muodostuessaan Rakentuessaan kyseiset 

asuinrakennukset sijoittuisivat nykyisen kaupunkirakenteen piiriin ja tiivistäisivät nykyistä 

kaupunkiympäristöä. (8.1.2015 Keskustelu kaavasuunnittelija Jukka Köykän kanssa Vantaan 

kaupunkisuunnittelussa)
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3.3 Länsimäen ympäristöanalyysi
3.3.1 Länsimäen kerrostaloalueen neljä luonnetta
Länsimäen kerrostaloalueen tuntuu muodostuvan neljästä omintakeisesta rakennetusta ympäristöstä. Ne 

limittyvät ja yhtyvät toisiinsa, mutta poikkeavat olemukseltaan toisistaan. Sisäisiltä tila- ja 

ympäristösuhteiltaan ne muodostavat toisiaan täydentäessään runsaan kokemuskirjon, josta syntyy 

tuntemus kokonaisvaltaisesta lähiökokonaisuudesta.

Kokonaisuutenaan Länsimäellä on vahvat ominaispiirteensä, mutta myös runsaasti yhtymäkohtia samaisella 

aikakaudella ja samanlaiseen seudulliseen asemaan syntyneiden kerrostaloalueiden kanssa. Länsimäen 

kerrostaloalue on itsessään laaja ja monikasvoinen kokonaisuus, jota tarkastelen osittain suhteessa toisiinsa 

ja yhteydessä laajempaan alueeseen.

Länsimäen kerrostaloalueen rakenne hahmottuu kahteen osa-alueeseen jakaantuvana kokonaisuutena. Se 

on pohja-asetelmaltaan kuin kantikkaan perhosen muotoinen, jota kokoajakatuverkosto pitää muodossaan. 

Länsimäentie on ranka, johon osa-alueet tukeutuvat, mutta samalla se jakaa lähiön osiin.
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Länsimäentien länsipuolella kokoajakatuna toimii Maalinauhantien, jonka ympärille Länsimäen 

kerrostaloalueen länsiosa muodostuu. Kaupunkirakenne muodostuu suurista suoraviivaisesti 

rakennuskokonaisuuksista, joista muodostuu avoimia korttelirakenteita, joita sivuten kevyen liikenteen raitit 

kulkevat. Mallinauhantie kaartuu kohti alueen keskustaa ja muodostaa keskikohtaansa tilan, jossa sijaitsee 

aukiomainen ympäristö ja Kuulakujan ostoskeskus.

Länsimäen kerrostaloalueen itäosa muodostuu Pallastunturintien sisäpuolelle. Itäosan kaupunkirakenne 

hahmottuu ajatuksen tasolla selkeäpiirteisenä asetelmana, jossa neljän suuren asuinkorttelivyöhykkeen 

väliin muodostuu virtaava pohjamuodoltaan ristinmuotoinen puistotila. Sen päätyihin sijoittuvat palvelut, 

yhteydet suuriin virkistysalueisiin ja julkisen liikenteen välineisiin. Asuinkorttelit tukeutuvat huollon osalta 

Pallastunturintiehen sekä ajanvieton, kevyen liikenteen ja palveluiden osalta keskelle muodostuvaan 

puistoalueeseen suomaan kirjoon. Syntyneessä kaupunkirakenteessa kunkin ympäristön olemus pohjautuu 

tilan käyttötarkoitukseen.

Länsimäkeä yhdistäväksi ja sitä laajempaan ympäristöön yhdistäväksi ympäristöksi muodostuu 

kaupunkirakenteen keskelle sijaitseva Kuntopuiston suuri julkinen ympäristö. Se on keskeinen osa 

Mellunmäkeä ja Länsimäkeä yhtenäiseksi nivovaa julkisten tilojen sarjaa. Länsimäessä Kuntopuisto ja sinne 

johtava reitistö yhdistää Länsimäen länsi- ja itäosia sekä muodostaa yhteyden Länsimäen koululle, 

metsäympäristöihin ja Länsimäen kerrostaloalueen itä- ja koillispuolella sijaitsevaan pienkerrostalo- ja 

rivitaloalueelle.
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3.3.2 Länsimäen koulun ja Rajakylän urheilupuiston 
ympäristö

Länsimäen koulun ympäristö ja Rajakylän urheilupuisto ovat päivittäisen elämän kannalta keskeisiä alueita 

ja alueen väestöä yhdistäviä ympäristöjä. Kyseiset alueet tulevat kuitenkin kokemaan lähitulevaisuudessa 

mittavia muutoksia ne on paras huomioida lähinnä toimintojen sijainteina. Nykyisellään ne ovat avoimia 

ympäristöjä, joiden reunalla sijaitsevat suuret rakennukset hallitsevat maisemaa.

Näkymä Rajakylän urheilupuistosta Länsimäen kerrostaloalueen itäosaan

Rajakylän urheilupuisto on suuren hiekkakentän metsäympäristön hallitsemaa ympäristöä. Kenttä on 

aikoinaan rakennettu yleisurheilua silmällä pitäen. Kentän ympäri kiertää huonokuntoinen juoksurata, 

keskelle muodostuu jalkapallokenttä. Etelä sivustaltaan kenttä rajautuu Rajakentäntiehen. Se on osa 

Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan kokoajakatulenkkiä. Sen reunalla sijaitsee neljä pistetaloa, jotka 

hallitsevat kentältä avautuvaan maisemaa. Kenttää reunustaa muilta sivuiltaan metsä, jossa kulkee pururata 

reittejä. Kentän laidalla sijaitsee huoltorakennus ja myös erilaisia urheilupaikkoja, kuten huonokuntoinen 

koripallokenttä. Rajakylän urheilupuistossa Länsimäentien varressa sijaitsee hyväkuntoinen skeittipuisto, 

joka on nuorten ahkerassa käytössä.

Näkymä Länsimäen koulun edustalta Länsimäen kerrostaloalueen itäosaan

Rajakylän urheilupuistosta pääsee Länsimäen koululle kahden Länsimäentien ylittävän kevyen liikenteen 

sillan kautta. Länsimäen koulun ympäristö on avointa ympäristöä, jonka itälaidan loivassa rinteessä sijaitsee 

kaksi Länsimäen koulurakennusta ja pieni entinen hammashoitolan rakennus. Entisen hammashoitolan 

rakennuksen on nykyisin ajoittaista asukastoimintaa. Ennen alueen koulurakennuksia on nimetty Ylläs- ja 

Pallas-kouluksi. Ylläs-koulussa on sijainnut peruskoulun yläluokat ja Pallas-koulussa alaluokat.

Koulualueen pohjoislaidalla sijaitsevaan Ylläs-koulun laajennuksen myötä Länsimäen koulu kaikkien 

peruskoulun kaikkine luokkatasoineen on siirtynyt yhteen rakennukseen. Koulun ympäristöön muodostuu 

avointa ympäristöä, johon sijoittuu nurmialueita ja kenttä sekä pysäköintialueita. Alueen ja Länsimäentien 

välissä sijaitsee harjanne, joka muodostaa koulun edustalle rahallista suojaisaa tilaa ja eristää koulun 

pihapiirin Länsimäentien vilkkaan liikenteen haitoilta. Nykyisellään tilaa kehystävät molemmat 

koulurakennukset ja maaharjanne. Näkymät avautuvat etelään Länsimäen kerrostaloalueelle ja pohjoiseen 

puuston hallitsemaan ympäristöön, jonka halki voimalinja kulkee. Ympäristö tulee lähitulevaisuudessa 

muuttumaan suurehkon vanhan Pallas-koulun rakennuksen purkamisen myötä ja suunnitella olevan 

alueen eteläosan kaavamuutoksen ja rakentamisen myötä.

49



3.3.3 Kuntopuisto osana laajaa julkista ympäristöä

Länsimäen kerrostaloalue yhtyy kaakkoisreunaltaan lähes saumattomasti Mellunmäkeen. Mellunmäen 

pohjoisosan kaupunkirakenteen halki kulkeva kevyen liikenteen raitti on osa julkisten tilojen sarjaa, joka 

sitoo Länsimäkeä ja Mellunmäkeä yhtenäiseksi elinympäristöksi. Tilasarja muodostuu olemukseltaan ja 

käyttötarkoituksiltaan poikkeavista tiloista, jotka muodostavat Mellunmäen pohjoisosan ja Länsimäen 

kerrostaloalueiden lomaan aluetta yhteen sitovan moni-ilmeisen kokonaisuuden. Tässä kokonaisuudessa on 

keskeistä sen luoman yhteyden ohella sen laajamittaisuus rakennettuna julkisena ympäristönä ja rooli niin 

kulkemisen, pysähtymisen ja ajanvieton ympäristönä. Osaltaan se mahdollistaa yhdistävien kokemuksien, 

kohtaamisien ja keskinäisen yhteiselon kukoistaminen.

Havaintojeni perusteella viikonloppuisin siellä on runsaasti ihmisiä kävelyllä ja lapsia leikkimässä. 

Arkiaamuisin samaisen ympäristön ohittaen kulkee runsaasti ihmisiä matkalla kohti metroasemaa, linja-

autopysäkkejä ja koulua. Länsimäessä runsasliikenteinen Länsimäentie sivuaa osaltaan kyseistä 

kokonaisuutta, joten pieneltä osaltaan se on myös ajoneuvoista avautuvaa havaintoympäristöä.
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Näkymä Kuntopuistosta

Näkymä Kuntopuistosta Länsimäentien suuntaisesti pohjoiseen

Kuntopuistosta laajenevan julkisten tilojen sarjan kautta Länsimäki omaa kiinteän suhteen Mellunmäen 

kanssa,  Länsimäki hahmottuu pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteessa osana lähiöiden sarjaa, joka 

tukeutuu metron Mellunmäen haaran. Metro on Mellunmäen aseman kautta Länsimäenkin kannalta 

keskeinen yhdysside laajempaan kaupunkikokonaisuuteen.

Länsimäki ja Mellunmäen pohjoisosa (Ilmakuva: Vantaan kaupunki)

Länsimäki osana lähiöiden sarjaa (Karttapohja: Openstreetmap)
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Näkymä Mellunmäen aukiolta

Näkymä Mellunmäen aukiolta Korvatunturinpolkua pitkin 

Kyseinen koko aluetta yhdistävä tilasarja muodostuu erilaisista julkisista tiloista. Se johtaa Mellunmäen 

metroaseman edustalta Mellunmäen Korvatunturinpolun kautta Länsimäen Kuntopuistoon. 

Korvatunturinpolku on Mellunmäen aukion lähettyvillä hieman kävelykadun oloinen ympäristö, mutta 

muuttuu matkalla kohti Länsimäkeä kevyen liikenteen raitiksi, joka on keskeisessä asemassa Mellunmäen 

pohjoisosan kevyen liikenteen verkostossa.

Näkymä Helsingin ja Vantaan rajaa myöden

Kuntien rajalla, raitin varrella sijaitsee puistoaukio ja sen vieressä Länsimäen terveysasema. Itse kuntaraja 

on lähes huomaamaton paikan päällä. Jos paikkaa alkaa tutkailla tiedostaen kuntarajan olemassa olon 

paikalla, huomaa kaupunkirakenteessa vain pienen katkoksen, jossa kerrostalokorttelien väliin jää vain 

hieman totuttua enemmän tyhjää tilaa. Tuon tilan voi kuitenkin huomata jatkuvan pitkänä linjana ja näin 

rajavyöhykkeen voi kokea paikan päällä.

Näkymä Länsimäkeen kuntien rajalta

Kuntien rajalta raitti jatkuu Länsimäkeen alittaen Pallastunturintien alikulun ja nousten hieman 

epämääräisesti hahmottuvaan muutamista aukioista muodostuvaan ympäristöön. Sen laidoilla sijaitsee yksi 

Länsimäen ostareista, mäen päällä sijaitseva kirkko ja kerrostaloja.
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Näkymä Pallastunturintien eteläiseen alikulkuun

Näkymä alikusta noustessa

Näkymä ostariln kulmalta

Länsimäen kirkko aukioiden reunalta

Kuntopuiston aukiot mäeltä

Näkymä Kuntopuiston eteläosan aukioille
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Näkymä Kuntopuiston puistoympäristöön

Länsimäessä Kuntopuiston eteläosa rinnastuu aukioihin hieman metsämäisenä puistoympäristönä. 

Puistokäytävä kulkee tilan halki maastonmuotoja myötäillen sivuten rakentamatonta tonttia ja tilaa 

rytmittäviä puustosaarekkeita. Puistokäytävään yhtyy Länsimäen kirkon kulmalle johtava polku ja 

Länsimäen kerrostaloalueen länsiosasta kuntopuistoon johtavat puistokäytävät. Puistokäytävän varteen on 

sijoitettu puistonpenkkejä. Puistoa reunustavat kerrostalot ovat kuin selustaa ympäristölle, josta näkymät 

avautuvat Länsimäentien varren ympäristön avoimeen maisemaan voimalinjaa seuraillen ja puistokäytävän 

suuntaisesti avautuvaa näkymää hallitsevat puusto ja rakennuskannan lomassa sijaitseva mäki. 

Kuntopistossa kulkiessa tällä mäellä on keskeinen maisemallinen merkitys. Sen reunalla sijaitsee kirkko ja 

omintakeinen asuinrakennus. Ne sijaitsevat korkealla suhteessa Kuntopuiston loiviin maastonmuotoihin. 

Mäestä ja sen laen rakenuksista muodostuu monestakin suunnasta näkymän päätteitä kuntopuistossa 

kulkiessa. Pallastunturintien alikulun ohella mäen laella sijaitseva kirkkorakennus näyttäytyy näkymän 

päätteenä Helsingin suunnasta Länsimäkeen saapuessa. Mäen kalliojyrkänteen laella sijaitseva jykevä 

kulmainen tummanpunainen asuinrakennus muodostuu näkymän päätteeksi niin pohjoisen kuin lännenkin 

suunnasta.

Näkymä Kuntopuistosta etelään

Myllymäelle johtavan puistokäytävän yhdistyessä Kuntopuiston keskustaan, tila muuttuu rakennetun 

puiston omaiseksi ympäristöksi, joka pohjoisosassaan muodostuu aukiomaisista tiloista. Aukioita on neljä 

erilaista. Myllymäelle johtavan puistokäytävän varrella sijaitsee huonokuntoinen lähinnä kivettyä pintaa 

laajentamalla muodostettu aukio. Se on hieman unholaan painuneen oloinen.

Näkymä Pusupysäkiltä etelään

Kuntopuiston keskellä sijaitsee aukiomainen puistoaukea johon on keväällä 2014 toteutettu 

ympäristötaideteos Pusupysäkki. Teos muodostuu penkistä, istutuksista, kyltistä ja puuhun ripustetuista 

sydämistä. Ne on sijoitettu ympäröivän puuston, korttelirakenteen ja pienen kummun rajaamaan tilaan. 

Paikalla ei todellisuudessa ole selkeää aukiota. Kyseessä on lähinnä aukea, jonka ilmeikkyys ja penkin 

mahdollistava oleskelu muodostaa siitä mukavan aukiomaisen paikan. Tämän aukiomaisen tilan sijainti on 

keskeinen. Se sijaitsee keskellä Kuntopuistoa, sen lähellä sijaitsee leikkiaitaus ja talvisin nuorimpien lapsien 

pulkkamäkenä palveleva pieni kumpu.
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Juoksuhaudoista innoituksena saanut kiveys

Näkymä Kuntopuiston pohjoisosasta

Hieman pohjoisempana Kuntopuistossa sijaitsee suurehko kiilanmuotoinen aukio, joka on kunnostettu myös 

vastikään. Aukio on suurelta osin nurmea. Nurmelle toteutettiin keväällä 2014 Pusupysäkki teoksen 

yhteydessä juoksuhautoja ja näin alueen historiaa toisintava osallistava teos kivetyksen ja istutuksien 

keinoin. Istutetuja kukkia aukiolla ei enää vuonna 2015 ollut, mutta nurmella mutkitteli kuitenkin 

kiveyspolku. Pohjoislaidaltaan kiilanmuotoinen aukio on kivetty palvelurakennuksen edustalta. 

Rakennuksessa sijaitsee ruokakauppa, nuorisotila ja kirjasto. Kivetty alue muodostaa julkista tilaa 

rakennuksen edustalle. Kokonaisuutena aukio rajaavat kerrostalorakennukset ja palvelurakennus. Etelä 

kärjestään aukio avautuu puistoon. Avoin aukiotila on olemukseltaan rauhaisa.

Aukion kivetty pohjoislaita

Tarinatori

Aivan Kuntopuiston pohjoislaidalla sijaitsee Tarinatori. Se on huonokuntoinen ja rajautuu voimakkaasti 

rakennusten ja aukion pinnasta lähes kolme metriä korkeammalla sijaitsevan Pallastunturintien vaativien 

muurirakentein. Tarinatorin uusiminen on suunnitelmissa lähitulevaisuudessa, kuten myös sieltä pohjoiseen 

Kurupuistoon johtavan alikulkukin.

55



Alikulku Kurupuistoon

Kyseinen alikulku on sijaintinsa johdosta kohtalokkaassa paikassa. Se johtaa kerrostaloalueelta koululle. 

Nykyisellään se on synkkä ja matala tila, mutta samalla se jaksottaa kulkua ja toimii näkymän päätteenä 

Kuntopuiston puistokäytävälle. Pallastunturintie alittava alikulku muodostaa yhteyden Kurupuistoon, jossa 

reitistö haarautuu ja sivuaa Länsimäen koulua, kerrostaloaluetta ympäröivää pientaloaluetta ja yhdistyy 

Länsimäentien ylittävän kevyen liikenteen sillan kautta Rajakylän liikuntapuistoon.

 Alikulku ei kuitenkaan ole lyhyin reitti kerrostaloalueelta koulun sisään käynnille, joten toisinaan 

koululaiset valitsevat lyhyemmän reitin joka kulkee Pallastunturin ylitse. ( 9.12.2014 Länsimäen 
asukastilaisuus Länsimäen koululla )

Kuntopuiston halki Mellunmäestä Länsimäen kerrostaloalueen pohjoisosaan jatkuvan tilasarjan ohella 

Kuntopuiston poikki virtaa itä- länsi-suuntaisesti laajeneva julkisten ulottuvuus. Se johtaa Kuntopuiston 

keskeltä Myllymäelle ja hieman hapuillen Länsimäen länsiosan lävitse Estepuistoon. Tilasarja ei ole aivan 

yhtä selkeästi hahmottuva kuin Kuntopuiston etelä-pohjois suuntainen akseli, mutta alueen kannalta 

merkittävä alueellista yhtenäisyyttä kutova piirre. 

Linnoituspolun alikulku

Myllymäen puistoon johtava puistokäytävä alittaa matkalla Pallastunturintien matalan alikulun. Osaltaan se 

helpottaa kulkua Länsimäen eri osien välillä, mutta muodostaa maamerkin niiden välille, joka vaiheistaa 

kulkukokemusta ja muodostaa näkymän päätteen Kuntopuistosta käsin. Nykyisellään alikulku on hyvin 

synkkä ja huonokuntoinen. Se on saanut pinnalleen runsaasti graffiteja. Alikulku tullaan saneeraamaan 

lähitulevaisuudessa. Itsessään se on kiehtova tila, muiden alueen alikulkujen ohella. Se on tuntuu 

kehystävyydessään todella intiimiltä tilalta, lähes huoneen kaltaiselta. Se sijaitsee reitin varrella, joka johtaa 

lähiön keskustasta Linnoituspolkua pitkin Myllymäen metsäympäristöön ja siellä sijaitseville 

linnoitusalueille sekä lopulta Westerkullan kartanon lähettyville. Reitti sivuaa paikkoja, joihin kiteytyy 

seudun laaja ajallisien ulottuvuus.

Kohti Myllymäkeä
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Länsimäen keskellä sijaitseva rakentamaton tontti

Kuntopuistosta kohti lähiön länsiosaa kulkiessa ohittaa laajan kenttämäisen tilan. Se on asemakaavassa 

varattu yleishyödylliselle rakennukselle joka on jäänyt rakentamatta. Suurelle tontille on osoitettu melko 

vähän rakennusoikeutta, joten kyseessä on saattanut olla päiväkotirakennus. Alue suo mahdollisuuden 

Länsimäen kerrostaloalueen itä- ja länsiosien voimakkaammalle tilalliselle yhteen nivomiselle. Nykyisellään 

tila on jättömaan oloinen puiston, kerrostalojen ja suurten Länsimäentien varren rakenteiden reunustava 

tila, jonka halki polut ja reunoja myöten puistokäytävät kulkevat kohti Länsimäen länsiosan keskustaan.

Näkymä rakentamaton tontin halki Länsimäentielle ja Länsimäen länsiosaan

Länsimäentien ylitse Länsimäen lansiosaan

Länsimäen länsiosan keskustalta vaikuttavaan Kuullakujan ostoskeskuksen kulmalle Kuntopuistostosta itä-

länsi suunassa laajeneva tilasarja ulotuu melko luontevasti kuitenkin siellä hieman hahtuen ilmaan. 

Kuitenkin tämän tilasarjan kautta Länsimäen länsiosa omaa kosketuspinnan Kuntopuiston ja siitä eri 

suuntiin laajenevien julkisten tilojen sarjojen kanssa.

Kuulakujan ostoskeskuksen edustalla Maalinauhantien kaarteessa
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3.3.4 Länsimäentie
Länsimäen kerrostaloalue on rakentunut jaksottain. Nykyisellää, se on Länsimäentien halkova kokonaisuus. 

Länsimäentie on ruuhka-aikaan raskaasti liikennöity. Se toimii alueellisena kokoajakatuna. Se yhtyy 

eteläpäässä Itäväylään ja pohjoispäässä Porvoonväylän ylitettyään Fazerintiehen, joka yhdistää reitin Kehä 

III:n. Länsimäentiehen yhtyvien alueellisten ja paikallisten kokoajakatujen johdosta Länsimäentiestä on 

muodostunut keskeinen osa alueellista ajoneuvoliikenteen reitistöä.

Yleisnäkymä Länsimäentien ympäristöstä kevyen liikenteen sillalta

Länsimäen asukkaiden kokemusten perusteella Länsimäentiehen on ruuhka-aikaan vaikea liittyä 

liikennevalottomista liittymistä, jonka johdosta paikalliset toisinaan kiertävät liikennevaloilla varustettuihin 

liittymiin ja pahimmilla oikaisevat Länsimäen koulun huoltoyhteyden poikki, välttääkseen hankalaksi 

koettua liittymistä osaksi Länsimäentien liikennevirtaa. ( 9.12.2014 Länsimäen asukastilaisuus Länsimäen 

koululla )

Tulevaisuudessa Länsimäentien tulee jatkumaan pohjoisessa suoraan Kehä III asti. Sille on suunniteltu myös 

liittymää Porvoonväylältä. Maratontien ja Länsimäentien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymä, joka 

tulee osaltaan helpottamaan nykyisiä Länsimäentiehen liittymistä Länsimäen pohjoisosassa. ( 15.1.2015 

Keskustelu asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramon kanssa Vantaan Viheryksikön toimistossa. )

Länsimäentien vierellä kulkee voimalinja ja sen varteen sijoittuu runsaasti parkkikenttiä, varattua tilaa 

mahdolliselle pikaraitotielle ja tien reunustoille tyypillistä puustoa ja pensaikkoa. Länsimäentien ylittää 

metrosilta ja kuusi kevyen liikenteen siltaa. Kaksi kevyen liikenteen silloista sijaitsee Länsimäessä. 

Kokonaisuudessaan sillat rytmittävät matkaa Länsimäentiellä liikkuessa. Ne tarjoavat turvallisen 

Länsimäentien ylityksen ohella laajoja Länsimäentien suuntaisia näkymiä. Jalankulkijan näkökulmasta 

Länsimäentie on maisemaa halkova leveä ja päättymättömän oloinen epätila. Se on lähes mittakaavaton. Sitä 

hallitsevat suuret rakenteet ja pitkät näkymät. Tilassa kokee itsensä hyvin pieneksi laajasti aukeavan taivaan 

rannan ja suurten rakenteiden lomassa.
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3.3.5 Länsimäen kerrostaloalueen länsi- ja itäosa
Länsimäen kerrostaloalue on kokonaisuus johon Länsimäentie muodostaa tilallisen katkoksen ja 

kerrostaloalueen jakaantumisen osikseen. Molemmat kerrostaloalueen osat omaavat itsessään laajan kirjon 

tilatyyppejä. Ne voisi hahmottaa lähes omiksi asuinalueikseen. Lähiön keskiosan Kuntopuisto ja kevyen 

liikenteen verkosto kykenee kuitenkin liennyttämään Länsimäentien estevaikutusta ja alueiden erkanemista. 

Kerrostaloalueen keskeltä levittäytyvä julkisten tilojen kokonaisuus kykenee hävittämään Länsimäen 

halkovaa olemusta siinä määrin, että siitä muodostuu jakavan esteen sijaan tyhjiön oloinen tilakatkos alueen 

keskelle.

Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan korttelirakenteessa on havaittavissa metsäkaupunki-ihanteesta 

juontuvia piirteitä ja kerrostaloalueen itäosassa on havaittavissa kompakti kaupunki-ihanteen mukaisia 

piirteitä. ( 8.1.2015 Keskustelu kaavasuunnittelija Jukka Köykän kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelussa )

Länsimäen kerrotaloalueen rakeisuus
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Rakennusten osalta pohjakerrosten asunnottomuus on melko ominaista 1970- luvun rakennuskannalle. 

Pohjakerroksissa sijaitsee lähinnä varastoja ja teknisiä tiloja sekä toisinaan puoli-julkista tilaa. Myöskään 

tilahierarkiaa ei aikakauden suunnitteluideologioissa ollut tavoitteellista korostaa. Tilan halinta vastuut eivät 

korostunut edes kalusteiden ja pintamateriaalien välityksellä. 70- luvulla julkista- ja yksityistä tilasta 

käytävän keskustelun luonne oli perin poikkeava nykyiseen keskusteluntapaan verrattuna. Osin 

asenneilmasto saattoi olla joviaalimpaa kuin nykyisin toisinaan pinnalle on nousut into hallita voimakkaasti 

elinpiiriä ja erottaa voimakkaasti julkinen ja henkilökohtainen elämä toisistaan. (22.1.2015 Keskustelu 

aluearkkitehti Vesa Karisalon, kehityspäällikkö Anitta Pentinmikon ja asemakaavasuunnittelija Noora Koskivaaran 

kanssa Vantaan Viheryksikön toimistossa)

 Edellä kuvaillut piirteet ovat havaittavissa varsinkin Länsimäen kerrostaloalueen länsiosassa, kun sitä 

vastoin itäosassa tilat ovat selkeämmin toisintaan eroteltuja. Lähtökohdiltaan, Länsimäentien molemmin 

puolin kaupunkirakenteen toiminnallisen perusratkaisut ja rakennuskannat ovat samankaltaisia. Ne 

perustuvat rungoltaan ja osin toiminnallisilta ratkaisuiltaan yhteneviin kaupunki-ihanteisiin. Molempien 

Länsimäen kerrostaloalueen puolien kaupunkirakenteissa kevyen liikenteen raitit risteävä alueen keskellä ja 

aluetta reunustaa kokoajakatu lenkit. Vaikka Länsimäentien jakaman kerrostaloalueen eri osien 

toiminnallisissa asetelmissa on lähtökohtaisesti paljon yhteneväisyyksiä, syntyy niiden puitteisiin 

muodostuneista kaupunkirakenteista, tilojen mittasuhteista ja toimintojen tilallisista suhteista hyvin erilaisia 

kokemusympäristöjä ja sosiaalisia ympäristöjä, jotka lietsovat poikkeavia tilassa olemisen tapoja.

Näkymä Keihäspolulle Rajakentäntieltä

Erot ovat yllättävän suuria suhteessa lähiön keskeisten osien suunnittelun lyhyeen ajalliseen etäisyyteen, jota 

ei ole pääpirteissään vuosikymmentäkään. Poikkeavista suunnittelupyrkimyksistä johtuen yhtenevään 

lähtöasetelmien ja toiminnallisten runkojen lomaan on muodostunut omintakeiset kokonaisuutensa. 

Rakennuskantojensa osalta Länsimäen länsi- ja itäosa eivät voimakkaasti poikkea toisistaan, mutta 

kaupunkirakenteiden poikkeavuuksien kautta ne täydentävät toisiaan luoden moni-ilmeisen 

elinympäristön.
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Näkymä Länsimäen länsiosan korttelipihan poikki

Ympäristösuhteen osalta Länsimäen Itä- ja länsiosan kaupunkirakenteet poikkeavat selvästi toisistaan. 

Kerrostaloalueen länsiosa avautuu ympäristöön ja hyödyntää ympäröivää metsäaluetta maisemallisena ja 

toiminnallisena tekijänä. Kaupunkirakenteen rakennuskannan konstailematon teollisen rakentamisen 

suoralinjaisuus jatkuu suurehkoina rakennuskokonaisuuksina maisemassa. Sen avoimesta 

korttelirakenteesta johtuen maisema virtaa kortteliin ja korttelien piirissä on säilynyt paikoitellen 

maastonmuotoja ja puustoa, joka yhdistaa pihat maisemaan.

Näkymä Kuntopuistosta pohjoiseen

Länsimäen kerrostaloalueen itäosan rakennuskannan rakentamistavat ovat olleet vastaavia länsiosan 

rakennuskannan kanssa, mutta kaupunkirakenteen ja korttelirakenteen tapa ottaa ympäristö osakseen on 

perin erilainen. Lähiön itäosan kaupunkirakenne kääntää selkänsä ympäröivälle ulkokaarelleen ja 

muodostaa sisälleen asuinympäristö kokonaisuuden, jonka sisään muodostuu selkeäpiirteisiä 

kokonaisuuksiaan, jotka ovat yhteydessä toisiinsa kohtauspintojensa kautta. Kaupunkirakenteeseen 

muodostuvat pienehköt korttelipihat ovat osin suljettuja. Ne ovat hieman varautuneesti suhteessa keskelle 

muodostuneeseen puistoympäristöön ja sen reitistön kautta ympäröivään laajempaan ympäristöön.

Näkymä Länsimäentieltä Länsimäen itäosaan

Kummatkin kaupunkirakenteet omaavat laajan ihmisen ja ympäristön suhteiden kirjon. Länsimäen 

kerrostaloalueen länsiosan kaupunkirakenteessa erilaiset ympäristöt ovat monin paikon havaittavissa 

samaan aikaa, kun taas itäosassa kukin ympäristö on koettavissa vuorollaan. Kuvaus on hieman kärjistetty, 

mutta kaupunkirakenteista voi todeta, että niiden suhde rakentamattomaan ja rakennetun ympäristön 

kesken sekä julkisten ja yksityisten tilojen välillä on Länsimäen itäosassa selkeäpiirteisemmin rajautuvampi.
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Molempia kaupunkirakenteita voi tarkastella yhteisöllisinä ympäristöinä, ne ovat sellaisia vain perin 

erilaisella tavalla. Yhteisöllisen tilan suhde yksityisyyteen on alueen eri osissa eriluonteinen. Länsimäen 

kerrostaloalueen itäosassa käyttötarkoitukset on selvästi erotettu toisistaan. Sen kaupunkirakenteeseen 

muodostuu suuri julkinen ympäristö ja sen reunamille yksityisyyden saarekkeita. Lähiön itäosa on 

vyöhykkeittäin hyvin julkinen ja yksityinen. Rakennuskanta rajaa nämä tilalliset ulottuvuudet toisistaan. 

Päivittäisessä elämässä näiden ääripäiden välillä liikutaan väliin muodostuvien siirtymävyöhykkeiden 

oloisten tilojen kautta. Ne ovat lähinnä ohitettavaa fyysistä ja henkistä etäisyyttä muodostavaa tilaa. 

Länsimäen kerrostaloalueella itäosassa tilat ikään kuin porrastuvat yksityisten tilatyyppien ja julkisten 

tilatyyppien välillä, joita rakennuskanta osin erottaa toisistaan. Jako on kolmiportaista tilahierarkiaa 

korostava, mutta itäosassan kaupunkirakenteeseen muodostuu kuitenkin runsaasti puskurivyöhykkeen 

oloisia leveitä alueita julkisten tilojen ja yksityisten tilojen kohtauspinnoille.

Länsimäen kerrostaloalueen länsiosassa toimintojen välinen siirtymä tilallisten sosiaalisten ulottuvuuksien 

välillä muodostuu lähinnä suhteellisen etäisyyden perusteella melko avoimessa ympäristössä. 

Kaupunkirakenteen muodostavat suuri mittakaavaiset rakennukset joiden välisiin tiloihin toiminnot 

sijoittuvat ketjumaisessa jatkumossa säilyneiden maastonmuotojen jäsentäminä. Muodostuneessa 

ympäristössä puolijulkisen ja puoliyksityisen tilan kohtauspintojen vieno rinnastuminen on keskeisessä 

asemassa. Kaupunkirakenteen julkinen tila muodostuu avoimeen ympäristöön tilan keskelle toimintojen 

kohtupinnoille ostarin edustalle melko karuun ympäristöön.

Muodostuneet kaupunkirakenteet lietsovat perin erilaista itsekontrollia, jonka kokee alueella asumattomana 

hyvin voimakkaasti. Kun kerrostaloalueen länsiosassa korttelipihojen läpikulkeminen ei vaikuta lainkaan 

tunkeilevalta, alkaa samanlaista toimintaansa kerrostaloalueen itäosassa arastelemaan. Tästä johtuen alueen 

itäosan asuinkorttelien tilailmaisu vaikuttaa paikoitellen poissulkevalta.

Mielenkiintoista on toki miettiä, mistä moinen ilmiö mahtaisi juontua. Kyseessän on tietoinen 

kaupunkirakenteellinen ja tilailmaisullinen päätös. Kysymys on kuin kumpi oli ennen muna vai kana. 

Rakennettu ympäristö heijastelee aikakautensa olosuhteita, arvoja ja ihanteita, Näin se myös pohjustaa 

sosiaalista ilmapiiriä, käsityksiä ja ihanteita, mutta samalla se vaikuttaa osaltaan näiden olemukseen. Onko 

sosiaalinen ilmapiiri ja ihannoidut kanssakäymisen tavat todella muuttuneet näin voimakkaasti 70-luvulta 

80-luvun alkuun kuljettaessa. Miten samaiset kysymykset näyttäytyvät nykykaupunkirakenteiden kirjossa. 

Onko nykykaupunkirakenteissa hyvin usein korostunut tilahierarkia yksityisen ja julkisen tilan välillä 

suunnittelufilosofien suuntaus, joka korostuneesti jaottelee tilan sosiaalisia ulottuvuuksia omiin piireihinsä 

samalla muodostaen havaintokehysten ja tilallisten käytänttöjen saarekkeita. Vai onko pikemminkin 

kysymys tilojen hallintokäytäntöjen korostuneesta heijastuneisuudesta kaupunkiympäristöissä. Parasta olla 

kuitenkin huomioimatta, että viime aikoina arkkitehtuurin piirissä on ilmennyt pyrkimystä sekoittaa 

käyttötarkoituksia ja näin samalla pohjustaa olosuhteita monivivahteisen kokemusympäristön ja 

kohtauspintojen synnylle ja jo pitkään katuympäristön elävyyttä on pyritty edesauttamaan tavoitellen 

julkista toimintaa ja osin asumistakin katutilan kohtauspinnalle. Näin suojaisuuden ja avoimuuden 

kysymykset ovat rakennetussa ympäristössä aina läsnä ja niiden pinnalle kaivataan aina kohtauspintoja, 

mutta ne hakevat vain erilaisia muotoja.

62



3.3.5.1 Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan erityispiirteet
Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan rakennuskanta periytyy 1970-luvulta. Se koostuu neljä, viisi ja kuusi 

kerroksisista pitkistä lamellitaloista, noin kymmenkerroksisista pistetaloista ja pienehköstä ostoskeskuksesta. 

Alueen neljä pistetaloa sijaitsee poimuilevassa rivistössä alueen pohjoislaidalla. Niiden eteläpuolella sijaitsee 

lamellitalojen muodostavat väljät korttelit.

Suurin osa Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan asuinkerrostaloista on julkisivuremontoitu 1990-luvun 

aikana , jolloin ne ovat saaneet pinnalleen suhteellisen kirkasvärisiä metallilevytystä. ( 8.1.2015 Keskustelu 

kaavasuunnittelija Jukka Köykän kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelussa ) 

Kerrostaloalueen länsiosan kokoajakatu Maalinauhantie saa kyläraitin oloisia piirteitä suuntautuessaan 

alueen keskustaan ja samalla luoden kohtauspintoja toimintojen välille. Alueen polttopiste muodostuu 

alueen keskiosaan, jossa Maalinauhantie ja kevyen liikenteen raitit sivuavat toisiaan. Alueen 

pysäköintialueet on sijoitettu suurehkoina kenttinä alueen ulkolaidoille ja muutamana pienempänä 

kokonaisuutena korttelirakenteen välikköihin.

Alueen korttelirakenteeseen muodostuu avoimia pihapiirejä, joita sivuten kevyen liikenteen raitti kulkee 

alueen halki etelästä pohjoiseen. Pihapiirit, niitä sivuavine kevyen liikenteen raitteineen, kattavat laajan 

sosiaalisuuden kirjon yhdessä tilassa. Raitit kulkevat pitkien rakennusmassojen reunustamana 

korttelipihojen läpi piha-alueiden sivustoja myötäillen. Tilassa reitti on helppo hahmottaa, sillä reitti ei kulje 

piha-aluetta halkaisten vaan selvästi selustaa tarjoavan rakennuksen saattamana. Kulkiessa korttelin läpi ei 

joudu korttelirakenteen polttopisteeseen, eikä asuinhuoneistoja sisältämättömien pohjakerrosten vuoksi 

tunne uhkaavan kenenkään yksityisyyttä eikä itseään ei toivotuksi. Tilailmaisussa ei ole korostettu 

puolijulkisen ja julkisen tilan rajaa vaan tilojen rajat hälventyvät ja käytännöt kohtaavat toisensa.
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Näkymä keihäspolulta etelään

Näkymä keihäspolulta pohjoiseen

Muodostuneessa kokemusympäristössä mahdollistavat moninaiset sosiaaliset roolit. Kevyen liikenteen raittin 

jaetussa kokemusympäristössä valitsevat niin julkisen ympäristön anonyymisuuden, puolijulkisen pihapiirin 

yhteisön jäsenyyden kuin parvekkeiden puoliyksityisen tilan henkilökohtaisuudenkin sosiaaliset 

ulottuvuudet rinnakkain. Muodostuvassa avoimessa tilassa on ajoittain havaittavissa laajahko kirjo erilaisten 

sosiaalisten asteiden ilmentymiä rinnakkain, vaikka nykyisellään Länsimäen länsiosa on yleistunnelmaltaan 

hyvin uinuvan oloinen.

Länsimäen länsiosan kaupunkirakenteen keskusalueeksi muodostuu alue, jossa Maalinauhantie ja kevyen 

liikenteen raitit kohtaavat. Kyseisessä paikassa sijaitsee Kuulakujan ostoskeskus ja sen edustalle muodostuva 

pienehkö aukiomainen tila. Lähiön länsiosan korttelirakenteen moniulotteisuudesta huolimatta, 

kaupunkitilat eivät tarjoa puitteita julkisen tilan piiriin liittyvälle kokoontumiselle ja oleskelulle. 

Muodostuneessa kaupunkirakenteen sisällä ainoaksi painokkaasti julkiseksi ympäristöksi muodostuu ostarin 

edustan aukiomainen tila, jossa oleskelulle ei kuitenkaan ole luotu mukavia puiteita. 
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Näkymä  Kuulakujan ostoskeskukselle

Alueen keskustassa sijaitseva ostoskeskus, Kuulakuja 5, on arvioitu alueellisesti rakennushistorialliselta 

arvoltaan merkittäväksi. Se on valmistunut 1972 arkkitehti Kalevi Ruokosuon suunnittelemana ja sen on 

arvioitu säilyneen melko hyvin. Rakennus on ajan myötä kokenut lähinnä vain pintapuoleisia muutoksia, 

jotka ovat osaltaan hieman latistaneet rakennuksen arkkitehtonista vaikutelmaa. (Laitinen ja Huhka 2012, 24)

Näkymä Kuulakujan ostoskeskuksen nurkalta

Kuulakujan ostoskeskuksen muodostuu Länsimäen länsiosassa paikka, johon voi kerääntyä ja jossa voi 

viettää aikaa kaupunkirakenteen sisällä. Kuulakujan ostoskeskuksen seudulla ei ole selkeää paikkaa, jossa 

oleskella, vaikka sijainti on lähiön länsiosan selkeä keskus. Oleskelu sijoittuukin rakennuksen sisäänkäyntien 

edustalle ja ostarin eteläpäädyssä sijaitsevan kapakan edustalle. Paikka on sijainniltaan ja toiminnaltaan 

luonteva paikka viettää aikaa, mutta ei tarjoa kuitenkaan oleskelulle erityisen hyviä olosuhteita. Kuulakujan 

otoskeskuksen edustalla on ainoastaan hieman raittia enemmän tilaa parkkipaikan reunalla. 

Ostoskeskusrakennus räystäineen kehystää kuitenkin edustalleen hieman pienimittakaavaista tilaa, jossa on 

luontevan tuntuista hidastaa kulkuaan ja oleskella. Asemakaavassa Kuulakujan ostoskeskuksen edustalle on 

kaavailtu aukiomaista tilaa ja kioskin paikkaa. Kioskia ei ole kuitenkaan erillisenä rakennuksena 

rakennettuna vaan se sijaitsee ostoskeskusakennuksen sisällä. Toinen pienmittakaavainen rakennus paikalla 

olisi selvästi muodostanut hieman kehystetymmän pienmittakaavaisen tilan suuremman keskusalueen 

sisään ja näin muodostanut piiriinsä paikan oleskelulle. Nykyisellään se oikeastaan on olemassa, mutta vain 

hyvin vienosti. Se muodostuu lähinnä Kuulakujan ostoskeskusrakennuksen edustan aukiosta ja rakennuksen 

reunamille muodostuvasta tilasta. Ihmiset oleskelevat paikan edustalla hetkittäin. Kuitenkaan paikalla ei ole 

mahdollista edes istua, joten oikeastaan ainoastaan seisoskelu ja kulkeminen tilassa mahdollistuvat.

Näkymä Kuulakujan ostoskeskuksen edustalle

Nykyisellään aukiomainen tila muodostuu pienimittakaavaisen ostoskeskusrakennuksen, jalkakäytävän ja 

pysäköintialueella sijaitsevan puusaarekkeen välille. Tila on yllättävän pysähtynyt, vaikka se ei ole juurikaan 

rajattu, eikä muutenkaan kummemmin jäsennelty. Etäältä tilaa kehystävät pitkät rakennusmassat sekä 

taustalla sijaitsevat pistetalojen rivistö. Ympäröivät rakennukset ovat värikkäitä ja lämpimänsävyisiä, joka 

saattaa korostaa värihehkun voimin rakennusten läsnäoloa ympäristössä ja näin rajata tilaa.
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Kuulakujan ostoskeskuksen edustan ohella sen ympärille muodostuu julkista tilaa, joka on olemukseltaan 

hieman vaillinaista. Nurinkurisesti ostarin takapiha on tila, johon Länsimäen kerrostaloalueen halki johtava 

raitti päättyy. Samaiseen paikkaan yhtyy myös Länsimäen länsiosan ja itäosan yhdistävä puistokäytävä. 

Reittin kohtaamispaikan olettaisi suuntautuvan melko selkeäpiirteisesti kerrostaloalueen länsiosan 

keskustaan, mutta sen katkaisee kuitenkin perin hämmentävän oloinen suvantomainen tila, joka muodostuu 

ostarin selustalle. Se on selkeä tilallinen katkos, jossa kerrostaloalueen länsiosan halki pohjois-

eteläsuunnassa johdattavien raittien päät eivät kohtaa toisiaan vaan päätyvät osatarin vastakkaisille 

kulmille, jonka hahmottamista osatarirakennuksen suljetut pinnat hankaloittavat. Kuulakujan ostoskeskus 

ikäänkuin kehystää jäsentymätömän tilan kehä, jonka ympäröimänä ostarin edustalle muodostuva aukio 

sijaitsee.

Keihäspolulta Kuulakujan ostoskeskusrakennuksen taakse

Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristö on mielenkiintoinen, Länsimäen asukaskyselyssä vuodelta 2014, se 

näyttäytyy niin pelkojen paikkana. Se koetaan epäsiistiksi ja levottomaksi ympäristöksi. Se on myös 

Länsimäen asukkaiden toimesta merkitty tärkeäksi tapaamispaikaksi. Toisaalta myös samaisessa kyselyssä 

paikalle asettuu muutamia onnepaikan merkintöjä, joita Länsimäen ympäristössä kyselyn perusteella 

pääosin sijoittuu Länsimäen kerrostaloalueen kehystäville urheilupaikoille ja luonnonympäristöihin. 
( Nuutila 2014, 5-9 )

Paikan kahtiajakoisuus on kiehtovaa. Kokemukset varmasti paikan häilyvä olemus. Paikalla ei ole selkeää 

roolia eikä sen piirissä ei ole yksikantaista käyttäytymismallia. Se on kokoontumispaikka, jonne tuntuu 

sijainnin ja mittakaavan vuoksi luontevalta saapua ja pysähtyä. Paikalla ei ole edellytyksiä kokoontumiselle, 

jolloin kokoontuminen saattaa, epämuodolliselta vaikuttavuudessaan, saada osa ihmisistä arastelemaan 

paikkaa. Pelon ja ilon samanaikaisuutta saattaa selittää osin sijaitseva kapakka. Siihen liittyy niin onnellisia 

hetkiä kuin myös osittaista arvaamattomuuden tunnelmaa joka saattaa lietsoa myös pelon tunteita.

Näkymä Länsimäen kerrostaloalueen länsiosaan itäosasta saapuessa  

Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristö on hyvin keskeinen koko länsiosan kokemuskirjon kannalta. Sen 

työstäminen voisi muovata koko alueen olemusta niin särmikkääseen suuntaan kuin lempeäänkin suuntaan. 

Kummankaan suuntainen paikan olemuksessa ei olisi pahasta, sillä paikka vaatii nykyisellään jonkinlaista 

huomioimista. Nykyisellään se on olemukseltaan hieman uinuvaa keskeneräistä ympäristöä ja Länsimäen 

länsiosan todellisena julkisena ajanvieton ympäristönä näyttäytyy aluetta reunustava Rajakylän 

liikuntapuisto ja skeittipuisto sekä ympäristön metsät. 
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Näkymä Rajakylän urheilupuistosta Länsimäen kerrostaloalueen länsiosaan

Kerrostaloalueen länsiosan olemuksessa luettavissa luottamusta ihmisiin sosiaalisina olentoina, pyrkimys 

avoimuuteen, elämän edellytysten takaamiseen ja tasa-arvoon. Toisaalta asetelmaa voidaan tarkastelle 

valvonnan vaivattomuudesta käsin, jolloin sama ympäristö näyttäytyykin epäilyksen ilmentymänä. Paikassa 

yhtyy molemmat ulottuvuudet. Kaupunkirakenne ei ole yksioikoinen vaan pyrkimys tuntuu olleen sovittaa 

rakennetta suomaan olosuhteet, jotka mahdollistavat käytäntöjen ja erilaisten vivahteiden vallitsemisen 

toistensa lomassa sekä hyvinvointi pohjustavat asuinolosuhteet.

Leikkipuisto rakennuskannan lomassa

3.3.5.2 Länsimäen kerrostaloalueen itäosan erityispiirteet
Rakennuskanta

Luhtitalo Kuntopuiston eteläpäässä

Länsimäen kerrostaloalueen länsiosan rakennuskanta on itäosan rakennuskantaa monipuolisempi. Itäosan 

rakennukset ovat syntyneet 1970-luvun puolen välin ja 1990-luvun välillä. Kulkiessa rakennuksissa on 

havaittavissa eri vuosikymmenille ominaisia piirteitä. Alueen asuinrakennukset koostuvat pääosin lamelli ja 

pistetaloista, mutta alueella on muutama luhtitalokin. Alueella on myös kaksi ostaria, kirkko ja 

terveyskeskus.

Kortteleita, jotka muodostuvat erilaisista rakennustyypeistä

Kuuden pistetalon väljä rivistö sijaitsee alueen itäsivustalla. Ne ovat kymmenkerroksia. Alueen koillis-

sivustalta rakennuksien kerroskorkeus laskeutuu kohti alueen lounaista osaa kuuden kerroksen kautta 

neljään kerrokseen.
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Kaupunkirakenne

Kerrostaloalueen itäosan kaupunkirakenteessa toiminnot sijoittuvat painokkaasti omille vyöhykkeilleen. 

Kaupunkirakenne koostuu selkeästi oman tilaolemuksensa omaavista kokonaisuuksistaan, joilla on selkeä 

ensisijainen käyttötarkoituksensa. Toisinaan ne vaikuttavat hieman etäisiltä toisistaan,

Alue muodostuu toiminnallisesta rungosta, jossa Pallastunturintie on luonteeltaan selkeästi aluetta kiertävä 

kokoajakatu. Se sijoittuu tiukasti alueen ulkokehälle. Se on leveä ja sen varrella sijaitsee runsaasti laajoja 

pysäköintialueita. Pallastunturintien kehystämätön tila muodostaa paikoitellen estevaikutusta Länsimäen 

kerrostaloalueen ja kaupunginosan muiden toimintojen välille ja melko yksitoikkoisen 

jalankulkuympäristön. Toiminnallisen rungon sisään muodostuu kuitenkin ikään kuin elinympäristö, joka 

muodostuu eri toimintojen saarekkeista.

Muodostuneessa kaupunkirakenteessa on selkeäpiirteinen tilahierarkia ja tilaohjelma takaa omaa tilaa ja 

rauhaansa kullekin suunnitteluvaiheessa huomioiduille käyttötarkoituksille. Samalla tilat erottuvat 

kuitenkin myös omiksi hieman toisistaan olemukseltaan ja sijainniltaan etääntyneiksi saarekkeikseen ja 

niiden välimaastoiksi.
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Kuntopuisto ja asuinkorttelien kohtauspinta

Lähiön itäosan kaupunkirakenteen ytimeen muodostuu avointa tilaa, jossa aiemmin mainitsemani 

Kuntopuisto sijaitsee. Kuntopuiston vaikutus ulottuu, sieltä versoutuvien julkisten tilojen jatkumosta 

juontuen laajalle alueelle ja muodostuu koko lähiötä yhdistäväksi julkiseksi ympäristöksi. Sitä reunustavat 

Länsimäen itäosassa kerrostalokorttelit ja päädyissä palvelurakennukset.

Kerrostalokorttelit sijoittuvat hieman etäälle puistoympäristön toiminnoista. Ne tukeutuvat huollon osalta 

Pallastunturintiehen, jonka varteen korttelin huoltoalueet ja laajat pysäköintialueet sijoittuvat. 

Kerrostalokorttelit sijaitsevat ikään kuin vyöhykkeillään Kuntopuiston ja Pallastunturintien välissä. 

Kerrostalokorttelirakenteet eivät ole umpikorttelirakenteita, mutta pääsääntöisesti ne on suljettu osin ainakin 

kolmelta sivultaan. Ne rajaavat pienehköjä korttelipihoja, jotka rakennukset rajaavat omiksi 

kokonaisuuksikseen ja peittävät näkymän koko korttelirakenteen läpi.

Näkymä Kuntopuistosta korttelipihalle

Monessa kerrostalokorttelissa korttelirakenne muodostuu erilaisista rakennusmuodoista, jotka limittyessään 

sulkevat piiriinsä sopukan, johon korttelipiha sijoittuu. Korttelirakenteet muodostuvat piste-talojen, pitkien 

lamelli talojen ja pohjaltaan L-muotoisten rakennusten erilaisista asetelmista. Yksikään korttelirakenne ei 

ole samanlainen vaan ne ovat asetelman erilaisia sovellutuksia. Paikan päällä asetelma vaikuttaa 

sattumanvaraiselta, mutta rajaa tilaa piiriinsä ja peittää näkymät korttelirakenteen halki. 

Kokonaisuudessaan ympäristöön ei muodostu virtaavaa tilaa, joka halkoisia erilaisten tilaolemuksien halki 

vaan rakenteesta muodostuu hieman staattisia rakennusten hahmojen rajaamia ympäristöjä, joissa toisinaan 

pienimmät korttelipihat vaikuttavat lähes puoliyksityisiltä eteispihoilta, joiden kautta kuljetaan 

porraskäytäviin ja korttelin ulkopuolelle. 
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Muodostuneet korttelit sijaitsevat Kuntopuiston reunalla hieman etäällä sen keskeisistä oleskelutiloista ja 

puistokäytävistä. Rakennusten ja puiston väliin muodostuu hieman hahmotonta. Kerrostalokortteleista 

muodostuu kuin saarekkeita kuntopiston laidoille, joiden edustalle muodostuu tilaa ikään kuin hajuraoksi 

julkisen tilan elämän ja yksityisen tilan elämän ja yksityisen elämän välille. Asuinkortteleilta johtaa polku 

puistoon ikään kuin silta ei kenenkään maan ylitse. Kerrostalojen edustalle muodostuva puskurivyöhyke on 

erityisen suuri paikoissa, joissa puistonlaidalla rakennuksessa sijaitsee asuinhuoneistoja 

maantasokerroksessa. Kosketuspinta saa hieman epäröimään olemistaan niin julkisessa tilassa kuin varmasti 

myös asunnon parvekkeellakin.

Näin nykyisellään lähiön itäosa vaikuttaa hyvin kahtiajakoiselta ympäristöltä. Se muodostuu hyvin julkisesta 

vyöhykkeestä ja yksityisistä saarekkeista sekä huoltoalueista. Kuitenkin julkisten reittien puutteessa 

Kuntopuistosta Pallastunturintielle ja sen ylitse Länsimäen kerrostaloaluetta kehystävälle pienkerrostalojen 

ja rivitalojen alueelle sekä Myllymäelle oikaistaan paikoitellen korttelipihojen ja pysäköintialueiden halki. 

Tästä reittien puutteesta ja hienoisesta julkisen- ja yksityisen alueen kärjistyneestä suhteesta kielivät ”Ei 

läpikulkua” -kyltit kerrostalokortteleiden yhteydessä.
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Ote Kuntopuiston ja korttelipihojen suhteesta

Kokonaisuudessaan Länsimäen kerrostaloalueen itäosan kaupunkirakenne on melko järjestelmällinen ja 

korostuneesti toimintoja eriyttävä asumisen-, huollon- ja julkisenelämän vyöhykkeille. Länsimäen itäosan 

kaupunkirakenne vaikuttaa hyvin paljon muodostunen tilaohjelma ajatuksen ohjaamalta, jolloin 

rakennusten muotokielen ja ympäristön huomioiminen on jäänyt hieman sivuosaan. Jolloin tilojen luontevat 

suhteet ja rakennetun ympäristön suhde on muodostunut hieman jäsentymättömäksi.

Ympäristössä vaihtelevat avoimet, puolisvoimet ja tiiviisti rajautuvat ympäristöt, joista näkymät aukeavat 

Kuntopuiston halki ja Länsimäentien aukeaan ympäristöön. Tilojen mittakaavat noudattelevat itäosan 

tilahierarkiaa korttelipihojen rajautuessa melko tiiviistii ja puistoympäristön aukioneen rajautuessa väljästi 

paikoitellen avautuen vomakkaasti maisemaan. 

3.3.6 Kerrostaloaluetta ympäröivä puistoalue ja 

pienmittakaavainen rakentaminen
Pallastunturintien koillis- ja itäpuolella Länsimäen kerrostaloaluetta ympäröi laaja pienkerrostalojen, 

rivitalojen ja erillistalojen alue. Se levittäytyy laajalle alueelle kerrostaloalueen pohjoispuolella. Alue 

tukeutuu liikenteellisesti Länsimäen kerrostaloalueen koillisella laidalla Pallastunturintiehen ja 

kerrostaloalueen pohjoispuolella Länsimäentiehen. Kerrostaloalueen pohjoispuolella sijaitseva rivitalojen ja 

erillistalojen alue vaikuttaa melkoisen etäiseltä alueelta kerrostaloalueelta käsin. Se tukeutuu ja jakaa 

toimintoja Länsimäen kerrostaloalueen kanssa, mutta tilalliselta suhteeltaan se sijaitsee hieman omassa 

todellisuudessaan. Kevyen liikenteen osalta alue yhdistyy Länsimäen koulua reunustavan Kurupuiston 

välityksellä Länsimäen kerrostaloalueeseen ja alikulun kautta Kuntopuistoon.
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Länsimäen kerrostaloaluetta koillis- ja itälaitoja reunustaa pienkerrostalo- ja rivitalojen alue, jonka suhde 

Länsimäen kerrostaloalueeseen on huomattavasti kiinteämpi kuin pohjoisessa sijaitsevan asuinalueen. Alue 

tukeutuu ajoneuvoliikenteellisesti Pallastunturitiehen, mutta kevyen liikenteen osalta alue tukeutuu 

Valliraitiksi nimettyyn raittiin, joka kulkee alueen halki pohjois-etelä suunnassa ja risteää Kuntopuistosta 

Myllymäelle johtavan Linnoituspolun kanssa. Muodostuva rakennettu ympäristö on melko rahallista 

ympäristöä, joka muodostuu pitkänstä kapeasta asuinkorttelien vyöhykkeestä. Valliraitin varrella sijaitsee 

yksi päiväkoti, jonka piha sijaitsee Myllymäkeä reunustavalla rakentamattomalla yleishyödyllisiin 

palveluihin kaavoitetulla tontilla.

Näkymä Valliraitilta

Kokonaisuutenaan alue vaikuttaa Länsimäen kerrostaloalueen laitamalta, jonka Pallastunturintie erottaa 

kerrostaloalueen itäosasta. Alue on kuitenkin keskeinen ympäristö, jonka kautta Länsimäen kerrostaloalue 

yhdistyy Myllymäkeen. Luonteva yhteys kerrostaloalueelta Myllymäelle muodostuu Kuntopuistosta 

Pallastunturintien alittavan alikulun kautta Linnoituspolun välityksellä tai Pallastunturin ja Tykkikujan 

risteyksestä, jossa Myllymäen alue rajautuu suoraan kyseisiin katuihin. Linnoituspolun jatkumista 

Myllymäelle ei paikalla aivan vaivattomasti hahmota, vaikka se suuntautuu suoraan kohti metsäympäristöä. 

Olemukseltaan Linnoituspolku vaikuttaa hieman kuin umpikujan oloiselta. Se vaikuttaa johtan vain 

reunustavien rivitalojen edustalle. Epäilys muodostuu pääasiassa siitä, että Myllymäelle nouseva polku ei 

avaudu voimakkaasti vaan kiertyy ylös rinteelle, jolloin reitin jatkuminen ei hahmutu etäältä. Jos alueen 

tuntee kyseistä ongelmaa ei muodostu.
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Myllymäelle

Linnoituspolku yhdistyy Kuntopuiston Pallastunturitien alituksen kautta. Kuntopuistosta päin matala 

alikulku muodostuu näkymän päätteeksi ja alueen rajapyykiksi. Myllymäeltä päin katsellessa alikulku 

sijaitsee notkossa ja muodostuu pikemminkin portiksi Kuntopuistoon.

Myllymäen ja rivitalo rakenteen rajalle muodostuu hieman ongelmallisia kohtauspintoja. Rivitalojen pihat 

avautuvat Myllymäen metsäympäristöön jolloin metsässä kulkiessa toisinaan tuntee tukeutuvansa 

pihapiiriin. Varsinkin tällainen tuntemus muodostuu, kun metsästä pyrkii löytämään yhteyttä kohti lähiön 

keskustaa. Tällöin helposti ajautuu rakennetun ympäristön itälaidalla rakennusmassojen väliköt yhteydeksi 

katuverkostoon, mutta päätyykin herkästi oikaisemaan asuinkorttelin pihan poikki. Kokonaisuudessaan 

metsän ja rakennuskannan kohtauspinnalle muodostuu vyöhyke, joka on osa puistoa, mutta siellä oleminen 

tuntuu tunkeilevalta. Asetelma on samantapainen kuin Kuntopuistossakin asuinrakennusten ja puiston 

kosketuspinnalla ja johtuu pitkälti siitä, että rakennusten piirissä tilaa ei hahmotu korttelin piha-alueeksi ja 

puistoympäristöksi. Pikeeminkin asuinrakennukset ikään kuin kaappaavat edustaltaan puistoympäristöä 

omaan piiriinsä hiljaiseksi suojavyöhykkeekseen. Näkymä Linnoituspolulta Länsimäen kerrostaloalueen itäosaan
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4. Tapaus Länsimäen tausta-analyysi 

taidesuunnitelman pohjaksi

Seuraavassa tarkastelen kuinka Länsimäen kerrostaloalueen väljyys ja vaivihkaiset tilasiirtymät antavat 

lähiölle niin luonnetta kuin vaivanloisia tilojakin. Lähiön jäsentymättömät tilat etäyttävät lähiön osia 

erillisiksi saarekkeikseen, muodostuvat jännitteisiä puskurivyöhykkeitä ja tilallisia epäjatkuvuusakohtia. 

Pureudun Länsimäen kerrostaloalueen vaivanloisiin tiloihin pyrkien löytämään tilallisia keinoja eheyttää 

lähiöympäristöä ja tukea sen keskeisiä tilajatkumoja. Kyseisten koko lähiön kannalta ongelmallisten tilojen 

juuri tuntuu pilevän niin tilojen merkitysten hankalassa hamotettavuudessa kuin niiden 

monitulkinaisuudessakin. Mahdollisesti niissä vallitsevat asetelmat tarjoavat kiehtovia kysymyksiä, joiden 

monitulkinnaisuuteen pureutuen taidesuunnitelma voisi pohjustaa lähtökohtia ympäristötaideteoksille ja 

ehettää lähiötä.
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Kokonaisuudessaan Länsimäen kaupunkirakenne on väljää ympäristöä. Länsimäen keskustaksi 

muodostuneella Länsimäen kerrostaloalueellakin on jäänyt runsaasti jäsentymätöntä tilaa. Länsimäen 

kerrostaloalueen kaupunkirakenne on kuin asetelma, jossa rakennukset, kadut ja pinnanmuodot kelluvat 

kuin hieman erillään toisistaan. Ne lomittuvat ja erkanevat toisistaan vailla painokkaita tilaa rajaavia ja 

merkitseviä tilallisia elementtejä. Syntyneeseen lähiöympäristöön muodostuu monin paikoin rutkasti väljää 

tilaa erilaisten käyttötarkoitusten välille. 

Näkymä Kuntopuiston halki

Länsimäen kerrostaloalueella ja sitä ympäröivä alue on avarien näkymien leimaavaa. Kenttämäisten tilojen, 

satunaisten luonnonmuotojen ja pelkistetyn rakennuskannan lomassa kaupunkitilat rajautuvat väljästi ja 

suovat taivaan rantaan asti kantautuvia avaria näkymiä. Avautuvissa avarissa näkymissä maanpinta nousee 

keskeiseen osaan. Maasto on monin paikoin hieman kulunutta, pölyistä ja karua, rakennukset ja puusto 

asettuvat sen varaan ja etäällä taivaanranta avautuu rakennusten ja metsän lomassa. Vaakasuuntaiset 

maisemat antavat lähiölle hieman viipyilevän tunnelman. Tunnelman rauhaisuutta lisää Länsimäen 

kaupunkirakenne, jossa erilaiset toiminnot sijaitsevat hieman erillään toisistaan kuin omina saarekkeinaan, 

joiden välille muodostuu vienoja siirtymiä ja jäsentymättömiä tiloja. Koko lähiön läpikulkevat tilasarjatkaan 

eivät ole mitenkään dramaattisia vaan näkymät avautuvat vähitellen. Ympäristössä ihmisiä näkee siellä 

täällä ja äänimaailma koostuu sieltä täältä kaikuvista äänistä, joka entisestään korostaa osaltaan alueen 

seesteisyyttä. Kaupunkirakenteessa tilasarjoihin ei muodostu voimakkaita tila-asetelmia vaan lähinnä 

erillisiä saarekkeita, joista toiseen kulkemista väljä ympäristö rytmittää. Jäsentymättömästä tilasta ei näin 

muodostu mitenkään erityisen ongelmallista. 

Näkymä Kuntopuistosta pohjoiseen

Näkymä Länsimäen kerrostaloelueen länsiosan halki kulkevaa Keihäspolkua myöten
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4.1 Jäsentymättömän kaupunkitilan haasteet 

yleisesti
Länsimäen viipyilevän tunnelman ja avarien ympäristöjen keskeisenä tekijänä on kaupunkirakenteen 

väljyys, jonka lomaan muodostuu runsaasti jäsentymätöntä tilaa. Se luo kaupunkirakenteeseen tunnelman ja 

avaruuden ohella myös tiloja, joihin ei kietoudu selkeää käyttötarkoitusta ja siihen liittyvää toimimisen 

tapaa. Tällainen epämääräinen tila on ympäristöä, joka voi pahimmillaan olla vaivaannuttavan autiota, joka 

saattaa lietsoa turvattomuuden tunnetta. Usein miten ne ovat tilaa joka ei kieli merkityksestään tai alistu 

täysimääräisesti palvelemaan mitään käyttötarkoitusta vaan jää vain unholaan ohitettavana tilana 

kaupunkirakenteeseen. Kuitenkin samaiset suunnittelemattomat ja vaillinaisesti hallinnoidut tilat saattavat 

olla sosiaalisesti joillekin ihmisille äärettömän merkittäviä ja suoda laajallekin ihmisryhmälle vapauttavan 

epämuodollista kaupunkiympäristöä ja sosiaalista tilaa joka muuttaa muotoaan kulloisenkin tilanteen 

mukaan.

Jäsentymätön tila itsessään on hyvin tunnusomaista Länsimäelle, kuten myös lukuisille muille saman 

aikakauden lähiöille. Sitä on muodostunut runsaasti omille vyöhykkeilleen sijoittuville liikennealueille ja 

erilaisten käyttötarkoitusten välialueille. Suurin osa jäsentymättömästä tilasta lähiöympäristössä ei ole 

mitenkään päivittäisen elämän kannalta äärettömän ongelmallista. Se on toki sivuutettavaa tilaa, jota 

hyödynnetään vain osittain. Sen olemus ei täydennä ympäröivää kaupunkiympäristöä, eikä sen olemus ja 

käyttötarkoitus oikein kohtaa toisiaan. Pohjimmiltaan kuitenkin suurin osa Länsimäen jäsentymättömästä 

tilasta on harmillista, mutta kaupunkirakenteen reunamilla sijaitessaan, se ei ole päivittäisen elämän 

kannalta ylitsepääsemätöntä.

Paikoitellen Länsimäen kerrostaloalueella on tiloja, jotka luovat mittakaavattomia epätiloja ja hajanaistavat 

kaupunkiympäristöä voimakkaasti. Ne muodostuvat hyvin ongelmallisiksi tiloiksi kaupunkirakenteen sisällä. 

Ne muodostavat niin tilallista kuin sosiaalista eriytymistä, altistavat vaaratilanteille ja lietsovat ihmisten 

välisiä jännitteitä etäännyttämällä lähiön osia toisistaan, synnyttäen vaikeasti hahmotettavia kaupunkitiloja 

ja luoden jännitteisiä kohtauspintoja eriluonteisten tilojen välille. Nämä tilat eivät saa luontevaa hahmoa 

suhteessa toiminnalliseen, sijainnilliseen ja sosiaaliseen merkitykseensä. Mikään ei oikeastaan anna tällaisille 

jäsentymättömille tiloille olemusta vaan ne puolittain kaikkea ja samalla eivät mitään. Osittain ongelma 

johtuu tilaa jäsentävien materiaalisten elementtien puutteesta ja osin kaupunkirakenteesta, johon on 

muodostunut suuria tilakokonaisuuksia, joiden rooli on palvella painokkaasti liikenteellisiä ja huollollisia 

tarpeita. Ne muodostavat hyvin köyhiä ympäristöjä niin sosiaalisesti, toiminnallisesti  kuin 

aistimuksellisestikin.
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Länsimäen maamerkit, toiminnot ja tunnuspiirteet sijaitsevat laaja-alaisesti katsoen Länsimäen 

kerrostaloalueen läpi virtaavan Kuntopuiston piirissä. Länsimäessä kulkiessa sivuuttaa monia ympäristössä 

sijaitsevia alueelle leimallisia tunnuspiirteitä antavia ympäristöjä ja maamerkkejä. Niitä on lukuisia, eikä 

niistä yksikään muodostu koko ympäristöä hallitsevaksi tunnuspiirteeksi, joka korostuneesti hallitsisi koko 

aluetta ja johon kullakin ympäristöllä olisi suhteensa. Todellisuudessa Länsimäen osa-alueita yhdistävä 

piirre on lähiöympäristö, ympäröivä luonto ja osallisuus laajemmassa kaupunkirakenteessa. Ne ovat 

kunnioitettavia piirteitä, mutta kuitenkin perin yleisluonteisia ja pikemminkin elämänpiirin olosuhteita 

muodostavia piirteitä, joita niin moni lähiö jakaa, mutta joiden läsnäolon helposti ottaa itsestäänselvyytenä. 

Länsimäessä ennemminkin sijaitsee lukuisia lähiöympäristöihin liittyviä ilmentymiä ympäriinsä. Niiksi 

muodostuvat Länsimäessä ajalliset kerrostumat, voimalinja ja kuntien raja sekä päivittäiseen elämään 

liittyvät rakennetut ympäristöt, elämän jäljet ja luonto niiden lomassa. 

Länsimäen kirkko

Länsimäen läpi kulkeva voimalinja 

Länsimäen kerrostaloalueen ympäristö on suhteellisen väljää ja sen maisemalliset tunnuspiirteet sijaitsevat 

kaupunkitilojen reunamilla jäsentymättömän tilan ja puuston lomassa. Ne eivät ole voimakkaasti 

ihannoituja ilmentymiä vaan ilmeeltään arkisia rakennuksia, rakenteita ja pitkiä maisemaa halkovia linjoja 

sekä ajallisia kerrostumia, jotka puusto peittää taakseen. Niitä ei ole nostettu esiin vaan ympäröivä 

Länsimäen runsas jäsentymätön tila häivyttää erilaisia toimintoja, maamerkkejä ja maisemallisia 

tunnuspiirteitä havaintoympäristöstä eristäen niitä lähi ympäristöstään ja toisistaan.

Ne eivät käy selkeää vuoropuhelua keskenään, eivätkä ympäristöjensä kanssa. Niillä ei ole keskeistä roolia 

Länsimäen havaintoympäristössä, eikä niiden ympärille muodostu paikkoja, jotka täydentäisivät 

lähiöympäristöä ja muodostaisivat oman jatkumonsa.
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Toisaalta vaatimattomienkin maisemallisten tunnuspiirteiden, maamerkkien ja toimintojen olemassa olo ja 

läheisyys luo hieman ujostelevia asetelmia Länsimäen kerrostaloalueen jäsentymättömiin ympäristöihin. 

Keskeisistä jäsentymättömistä tiloista voisi hyvinkin muodostua omintakeisia paikkoja, toistensa antia 

täydentäviä kokonaisuuksia ja koko kerrostaloalueen läpi lyöviä jatkumoja. Niistä voisi kaikessa 

omintakeisuudessaan ja ristiriitaisuudessaan puhjeta ilmeikäs lisä Länsimäen ympäristöstä kumpuaviin 

kokemuskirjoihin ja havaintoihin sekä avautua näkökantoja vallitseviin olosuhteisiin. Länsimäen keskeisistä 

jäsentymättömistä tiloissa saataisi hyvinkin muovautua paikkoja, jotka pohjustaisivat maaperää mitä 

moninaisemmille sosiaalisille ympäristöille ja tilan hyödyntämistavoille.
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4.2 Jalankulkuympäristön rakenteellinen 
katkonaisuus

Länsimäen ongelmallisimmat jäsentymättömät tilat muodostavat voimakkaita tilallisia epäjatkuvuuskohtia ja 

ongelmallisia tilojen rajapintoja. Kyseiset ongelmat johtuvat kantavaksi aiheeksi muodostuneen 

Kuntopuiston ja siihen yhtyvän laajemman julkisen ympäristön paikoitellen vaivanloisesta yhdistymisestä. 

Länsimäen koulun ympäristö, Länsimäen länsiosa ja Mellunmäen kaupunkirakenne eivät yhdy luontevasti 

Länsimäen itäosaan ja sen keskellä sijaitsevaan Kuntopuistoon ja muodosta yhtenäistä ympäristöä 

ongelmitta. Kaupunkirakenteiden kohtauspinnoille muodostuu jäsentymätöntä tilaa ja sen yhteyteen 

tilallisia epäjatkuvuuskohtia ja rajavyöhykkeitä. Kaupunkirakenteiden vaivanloista kohtaavuutta ja 

kaupunkiympäristön pirstoutumista edestauttaa paikoitellen tilan jäsentymättömyyden hankaloittama tilan 

merkitysten hahmotettavuus ja nurinkurisuus.
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4.3 Kerrostaloalueen jäsentymättömyys Länsimäessä ongelmallisimmat jäsentymättömät tilat sijaitsevat koko Länsimäen ytimeksi muodostuneella 

kerrostaloalueella. Länsimäen kerrostaloalue sijaitsee keskeisellä sijainnilla suhteessa Länsimäentiehen, 

Myllymäkeen ja Mellunmäen pohjoisosaan. Länsimäen kerrostaloalue on selkeä kaupunginosan ydin, josta 

muodostuu koko kaupunginosalle alue, johon suurimmalla osalla alueen asukkaista on vähintäänkin 

ohikulun kartuttamaa kosketuspintaa. Siellä sijaitsee lähiökeskukselle tyypillinen tilojen ja toimintojen kirjo. 

Se on alue, johon kaupunginosan rakennettu ympäristö tiivistyy ja alue, jossa reitit ympäröiviltä alueilta 

risteävät. 

Kerrostaloalueen keskellä sijaitseva Kuntopuisto vaikuttaa olevan todella merkittävässä asemassa paikallisten 

elämässä. Kuntopuisto on osa ympäristöä, jossa reitit risteävät ja julkiset ympäristöt kohtaavat. Se on osa 

merkittävää kokonaisuutta, jolla on vaikutusta koko Länsimäen ja Mellunmäen muodostaman 

kaupunkirakenteen kannalta. Länsimäen kannalta se on kuitenkin koko Länsimäkeä yhteen nivova 

ympäristö.  Sen ja siihen yhdistyvien tilojen olemus, kokonaisvaltaisuus ja kokonaisuuden luonteva 

jatkuvuus on hyvin merkityksellistä Länsimäen kerrostaloalueen ja koko Länsimäen ympäristön 

yhtenäisyyden ja päivittäisen elämän kannalta. Näin Kuntopuiston ympäristössä sijaitsevien 

jäsentymättömien tilojen vaikutus on lähiympäristöään suurempi. Kuntopuistossa ja siihen liittyvien tilojen 

piirissä myös jäsentymättömät tilat vaikuttavat koko lähialueen laajuisiin tilajatkumoihin ja koko 

ympäristön hahmotettavuuteen.
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Länsimäen kerrostaloalueella Kuntopuiston ympäristössä jäsentymättömiä tiloja sijaitsee lähes toistensa 

kosketuspinnoilla. Niiden yhteyteen muodostuu myös usein tilallisen katkoksen paikkoja kulkureittien 

yhteyteen ja puskurivyöhykkeitä erilaisten käyttötarkoitusten välille. Kokonaisuudessaan niistä muodostuu 

kuin sarja huolittelemattomia tiloja kerrostaloalueen keskelle Kuntopuiston laitamille, julkisten rakennusten 

kulmille, oleskelutilojen sivustoille ja kulkureittien risteämispaikkoihin. Kokonaisuuden kannalta ne 

pirstovat kokoaluetta yhdistävää julkista ulkotilaa erilaisten irrallisten saarekkeiden muodostavaksi 

kokoelmaksi. Kyse ei ole ainoastaan välittävistä tiloista ja vaikeasti tulkittavista reiteistä vaan myös 

maisemallisista kokonaisuuksista, kaupunkikuvallisista kokonaisuuksista ja mahdollisista oleskelutiloista. 

Kyseisiä ympäristöjä on luontevaa tarkastella tapauksinaan suhteessa merkityksiinsä ympäristöönsä osina ja 

omintakeisina paikkoinaan.
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Ote Länsimäen asemakaavoista seuraavien kutakin ongelmallista jäsentymätöntä tilaa käsittelevän luonnehdinnan pohjaksi

( Kuva: Vantaan Kaupunki)
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4.4 Rakentamattoman tontin merkitys
Länsimäen keskellä sijaitsee rakentamaton tontti. Se on asemakaavassa varattu yleiselle rakennukselle, mutta 

rakennusta ei ole koskaan rakennettu. Nykyisellään tontti on huolittelematon kenttäalue, joka sijaitsee 

keskeisellä sijainnilla suhteessa koko Länsimäen halki ja poikki virtaaviin tilajatkumoihin.

Rakentamattoman tontin piirissä kulkevat reitit

Rakentamattoman tontti on olemukseltaan kenttämäistä ympäristöä, jota vierustavat puisto- ja tiealueen ympäristöt

Vaikka raskentamatton tontti saa piirteitä ympäristöstään erottuu se omakaksi jäsentymättömaksi tilakseen
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Rakentamatonta tonttia sivuava reitti Länsimäen länsi- ja itäosan välillä

Tontti sijaitsee keskeisessä kaupunkitilojen kohtaamispaikassa. Sen jokaista sivustaa reunustaa keskeiset 

kulkureitit. Tontin rajautuu länsilaidaltaan Länsimäentiehen ja sen sivustaa kulkevaan voimalinja. Tontin 

itälaitaa pitkin kulkee Kuntopuiston pohjois-etelä suuntainen puistokäytävä, joka koko laajuudessaan 

yhdistää Länsimäen pohjoisosan ja Mellunmäen toisiinsa. Rakentamattoman tontin etelälaidalla kulkee raitti, 

joka yhdistää Länsimäen ylityksen kautta Länsimäen itä- ja länsiosan toisiinsa. Se on osa koko Länsimäen 

kerrostaloalueen poikki Myllymäeltä Estepuistoon saakka ulottuvaa hieman katkonaista tilasarjaa.

Rakentamaton tontti on suuri alue koko kerrostaloalueen keskellä, paikalla jonka ympärille Länsimäen 

keskeisten lähiöympäristöjen kirjo kietoutuu. Keskeisen sijaintinsa johdosta se on välillisesti osallinen lähiön 

tapahtumiin ja siitä kumpuavaan kokemuskirjoon. Rakentamaton tontti on nykyisellään muutaman puun 

rytmittävä hiekkakenttä. Se sijaitsee yhtä lailla niin puistoalueen, liikenneympäristöön kuin asuinkorttelien 

vaikutuspiirissä. Se on kuitenkin laajuudessaan suurelta osin ainoastaan näkymien puolesta suhteessa 

ympäristöönsä. Kuntopuistoon sillä on kuitenkin etäunen, mutta kiinteä suhde. Näkymä rakentamattomalta tontilta Kuntopuostoa kohti
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Paikanpäällä tämä jättömaa vaikuttaa lähinnä rakentamattomalta puiston osalta. Se on karu avara 

ympäristö, josta aukeaa laajoja näkymiä joka suuntaan. Sen keskeltä Länsimäen itäosan ja länsiosan reunat 

hahmottuvat selkeästi Länsimäentien ja voimalinjan suuntainen pitkä, lähes mittakaavaton, virtaava tila 

pyyhkäisee rakentamattoman tontin sivustan ylitse. Tontin keskeltä Kuntopuiston tapahtumat ja 

Länsimäentien liikenne vaikuttaa yllättävän etäiseltä.  Tämä hiekkainen jättömaa on kuin oma 

todellisuutensa Länsimäen itä- ja länsiosan välissä. Siellä vallitsee oma rauhansa, vaikka mikään ei rajaa 

tilaa vaan sen halki kantautuvat esteettä äänet ja näkymät lähiön eri osien välillä. Se on koko lähiön tiloista 

voimakkaimmin paikka, jossa länsimäen itä- ja länsiosan välillä on selkeä vuorovaikutus ja ne vaikuttavat 

saman lähiön eri osilta. Vaikutelma kumpuaa pitkälti paikan suorista yhteyksistä ja visuaalisesta yhteydestä 

Länsimäen itä- ja länsiosan välillä.

Tila on itsessään hyvin avara ja tyhjä. Se on lähinnä ohitettavaa tilaa niin sen reunoja pitkin kulkevien 

puistokäytävien kuin sen keskellä risteävien polkujenkin osalta. Havaintojeni perusteella, ihmiset näyttävät 

ohittavan tilan viettämättä siellä juurikaan aikaa. Päälisin puolin tila vaikuttaa ohitettavalta sosiaaliselta 

tyhjiöltä. Ennen siellä on sijainnut koira-aitaus, mutta meluhaittojen vuoksi se on poistettu.

Kuuleemma Länsimäen asukkaat kokevat rakentamattoman tontin nykyisellään epämääräisenä ja jopa 

hieman uhkaavana ympäristönä. Kyselyssä, jossa Länsimäen asukkailta tiedusteltiin pelon ja ilon paikkoja 

rakentamaton tontti oli muutamien mielestä pelkoja herättävä paikka.(12.1.2015 Keskustelu 

vuorovaikutusasiantuntija Pia-Elina Tasangon kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelussa) ja (Nuutila 2014. 6-7)

Toki kysely pohjaiset asukaskyselyt eivät kerrytä tietoa tasaisesti kaikilta alueen asukasryhmiltä, eivätkä edes 

saavuta kaikkia. Sellaista tietoa ne kuitenkin kartuttavat jota muuten ei saavuttaisi, mutta saattavat kuitenkin 

jotenkin ilmetä ympäristössä. Rakentamattomalle tontille sijoittui kahtalaisia kokemuksia, joten parasta siis 

tarkastella mistä ne jättömaalla kumpuavat.
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Näkymä  rakentamattoman tontin keskelle

Olemukseltaan rakentamaton tontti on sellainen, että turvattomuuden kokemukset ovat osin ymmärrettäviä. 

Se on paikka kaupunkiympäristössä, jonne sosiaalinen kontrolli ei ulotu. Paikalla ei ole mitään 

tunnistettavaa yksikäsitteistä käyttötarkoitusta, jonka luonne avittaisi asiayhteyteen kietoutuvaan 

käyttäytymismalliin ja muodostaisi ennakko-oletuksen tilassa kohdattavasta. Ympäristö ei ole millään tapaa 

hallittua tilaa vaan se hieman irrallaan sen ympäröivistä tiloista ja niiden käyttötarkoituksiin sekä niihin 

liittyvistä sovinnaisuuksista. Tässä mielessä rakentamaton tontti omaa yhteisiä piirteitä kaupunkien 

lähimetsien kanssa, joihin usein liittyy sosiaalisen kontrollin sallivuus ja arjesta irtautumisen riittejä.

Jälkiä pysähtymisestä

Rakentamattomalla tontilla hieman pidempään oleskellessa ensi vaikutelma sivuutettavasta jättömaasta 

alkaa hälvetä. Paikka alkaa vaikuttaa siltä, että sitä saatetaan ajoittain käyttää. Sinne saatetaan suunnata 

leikkimään ja pelaamaan. Sinne saatetaan toisinaan myös pysähtyä istuskelemaan, vaihtamaan kuulumisia 

ja viettämään kesäistä iltaa. Se on osa elämää niin Helsingin kantakaupungin kallioilla kuin sitä ympäröivien 

asuinalueiden liepeilläkin ja varmasti myös lukuisissa muissa kaupungeissa. Suurimman osan aikaa 

rakentamaton tonttia ei hyödynnetä mitenkään. Nuotion jäljistä ja roskista päätellen pussikaljoittelu 

kuitenkin sijoittuu pääasiassa Myllypuiston kallioille, josta on mukavat näkymät lähiöiden yli. 

Jälkiä ajanvietosta

Se mitä tämän kaltaisiin tiloihin sijoittuu kielii yhtä lailla ympäröivien tilojen suomista olosuhteista kuin itse 

jättömaasta. Itsessään täysin arvovapaata ja tasa-arvoista julkista tilaa harvemmin sijaitsee 

kaupunkiympäristössä. Ne ovat aikansa arvojen kuvastimia ja yhteisöllisiä ilmaisuja. Tiloihin asettuviin 

käyttötarkoituksiin liittyy yhteisöllinen käsitys asiayhteyteen liittyvästä käyttäytymistavasta. Samalla 

muodostuu kuulekin paikalle soveliaisuuden rajat niin itsekontrollin kuin yhteisöllisen sallivuuden 

muodossa. Toki mitä yksikäsitteisempi on tilan käyttötarkoitus ja mitä yhtenäisempi on kulttuuri sitä 

tiukemmiksi käyttäytymiskoodit muodostuvat. Päätökset ympäristöön muodostuvien tilojen 

käyttötarkoituksista, niiden olemuksista ja keskinäisissä suhteissa sekä se mitä jätetään havaintoympäristön 

ulkopuolelle on arvovalinta ja kannanotto vallitseviin olosuhteisiin. Tavallaan siis se, mille ympäröivässä 

lähiöympäristössä löydy suotuisia olosuhteita ja sosiaalista hyväksyntää sijoittuu läheiseen epätilaan.
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Monella tapaa rakentamaton tontti on epätilallisuudessaan hyvin moniarvoinen tila. Sitä ei hallinnoi 

kukaan, sinne pääsevät kaikki ja siellä mikään toiminta ei ole ensisijaista. Rakentamattoman tontin suurin 

ongelma on sen epätilallisuus. Paikalla ei ole mitään asiayhteyttä, johon siellä oleskelu liittyy, joten syytä 

tilassa oleskeluun ei ikään kuin ole. Tämän kaltaisten kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevien 

jäsentymättömiin tiloihin kietoutuu hienoinen absurdiuden vire. Ne on totuttu näkemään tyhjinä, joten 

siellä oleskelu näyttäytyy herkästi voimakkaana eleenä, jonka tiedostaa tilassa itsekin ollessaan ja alkaa 

herkästi ujostelemaan tilassa olemistaan. Rakentamaton tontti on kuin näyttämö, jolla ei ole esitystä eikä 

näin esiintyjillä roolia ennen kuin havahtuu, että käsikirjoitusta ei ole ja siksi mikä vain tilan suomissa 

olosuhteissa on mahdollista.

Näkymä Kuntopuiston laitaman mäeltä rakentamattomalle tontille

Ajatuksia rakentamattoman tontin jalostamisesta

Millaista tilallista työstöä rakentamaton tontti sitten lopulta vaatisi. Tilallisessa mielessä kenttämäisen alueen 

rytmittäminen ja sen pinnan jäsentäminen työstäisi tilaa niin maisemallisesti kuin tilallisestikin. Tilan 

jäsentäminen ja hienoinen rajaaminen omiksi alueikseen muovaisi tilan mittavaa inhimillisemmäksi ja 

muodostaisi suureen tilaan erilaisia paikkoja. Kyseinen tila on paikka, jossa Länsimäen kerrostaloalueen itä- 

ja länsiosa ovat aistittavissa yhtä aikaa. Paikka on otollinen kerrostaloalueen itä- ja länsiosien yhteen 

nivomiselle. Se on sijainti, jossa olisi mahdollista lievittää Länsimäentien ja voimalinjan estevaikutusta ja 

kerrostaloalueen erkanemista omiksi kokonaisuuksikseen. Mahdollisesti ympäristöä parhaiten eheyttäisi 

laajaa käyttäjäpohjaa palvelevan julkisen tilan sijoittuminen tontille. Tontille olisi hyvä muodostua 

ympäristö, joka suo antinsa Länsimäen kokemuskirjoon ja ottaa tilan haltuun. Monelta osin laaja 

väestöpohjaa yhdistävä julkinen rakennus sopisi paikalle. Mikäli Länsimäessä ei olisi kirjastoa, sijainti olisi 

hyvin varteenotettava paikka kirjastorakennukselle, joka luo tilaa edustalleen, avautuu maisemaan ja 

huomioi lähestymissuunnat lähiön eri osista. Kuitenkaan tilan muovaaminen ei välttämättä tarvitse 

rakennusta tai selkeää käyttötarkoitustakaan. Lähinnä se vaatii ympäristöä joka muodostaa olosuhteet 

oleskelulle, ottaa tilan haltuun ja tukee itä- ja länsiosan välistä sidettä muodostamalla välittävän 

kohtauspinnan niiden välille.

Tontille olisi suotavaa muotoutua ympäristöksi joka itsenään myös tukee itä- ja länsiosan vuorovaikutusta
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4.5 Kuntarajan ja Kuntopuiston välinen ympäristö
Sijainti ja vaikutus

Länsimäen ja Mellunmäen pohjoisosan halki virtaavan tilasarjan varrella on yksi todella ongelmallinen 

vaihe. Se sijaitsee Länsimäen etelälaidalla ostoskeskuksen, Länsimäen kirkon ja kuntien rajan väliin 

muodostuvalla vyöhykkeellä.

Kyseinen ympäristö on hyvin keskeinen tila Länsimäen ja Mellunmäen välisen yhteyden kannalta. Se on 

rakennettua ympäristöä, jossa jalankulun ympäristö ja ajoneuvoliikenteen ympäristö risteävät sekä erilaiset 

toiminnot sijaitsevat toistensa lomassa. Ympäristöön muodostuu hyvin harhauttavaa kaupunkiympäristöä, 

joka muodostuu lähinnä jäsentymättömän tilan, tilallisen epäjatkuvuuskohdan ja estevaikutuksen 

yhdistelmästä. 

Pohjimmiltaan ympäristön ongelmallisuus juontuu Kuntopuiston ja Pallastunturintien kohtaamisesta ja 

Mellunmäen ja Länsimäen kevyen liikenteen runkojen hieman vaivalloisesta yhtymisestä. 

Kaupunkirakenteelliset ongelmat muodostavat kolmesta ongelmallisesta tilasta, joita ovat kuntaraja, 

ostoskeskuksen ympäristö ja harhauttava portiaihe. Tilojen ongelmallisuus juontuu Mellunmäen ja 

Länsimäen hieman vaivanloisesta kaupunkirakenteiden yhdistymisestä, mutta itsessään kyseiset tilat 

korostavat rakenteellista ongelmaa ja yhteisvaikutuksellaan muodostavat hyvin vaikeasti hahmotettavaa ja 

kysymyksiä herättävää ympäristöä.
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4.5.1 Kuntaraja

Näkymä Helsingin ja Vantaan rajaa myöden

Länsimäkeä lähestyttäessä Mellunmäestä on matkalla pienehkö puistoaukio ja Länsimäen terveyskeskus. 

Puistoaukio sijaitsee kuntien rajalla. Paikan päällä kaupunkirakenteessa on hienoinen katkos, joka 

muodostuu korttelien väliin jääneestä hieman tavanomaista leveämmästä avoimesta tilasta. Sen läpi avautuu 

näkymä, jossa on hahmotettavissa pitkä jatkuva linja halki maiseman. Kyseessä on Helsingin ja Vantaan 

välinen rajalinja, joka on kaupunkiympäristössä lähes huomaamaton, mikäli siihen ei kiinnitä huomiota. 

Etäällä näkyvät korttelit rajautuvat hieman kuin leikaten ympäristöön, jolloin pitkän jatkuvan linjan voi 

hahmottaa.

Ilmentymän huomioi ympäristössä, mikäli sitä alkaa tarkastella tiedostaen rajan tarkan sijainnin 

kaupunkirakenteessa.  Vaikka tilallisen kokemuksen kannalta rajalla ei ole juurikaan merkitystä on sillä 

sosiaalinen merkitys. Itsellenikin vitsailtiin rajasta ollessani Länsimäessä valokuvaamassa. Paikka on lähinnä 

hallinnollinen ja symbolinen.

Rajalla ei ole paikan päällä havainnoidessa tai ihmisten kahdenvälisen kanssakäynnin kannalta juurikaan 

merkitystä. Se luo kuitenkin viiteryhmiä ja määrittää kumpaa kuntaa kohtaa asukkailla on oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Selkeimmillään kunnan raja merkityksen huomaa siinä kumman kunnan palveluiden piiriin 

asukkaat kuuluvat. Mistä sijainnista kuntalaiset saavat kunnallisia palveluita, moni kunnallinen palvelu on 

käytettävissä toki ristiin. Kuitenkin esimerkiksi lähikoulujen piirit noudattelevat hallintoalue rajoja, jolloin 

ne kokoavat myös ryhmiä, näin jaettuja kokemuksia ja löyhiä yhteisöjä. Osaltaan hallintoalueet pohjustavat 

me ja ne asetelmaa. Hallintoalueiden rajat toki määrittyvät nykyisessä yhteiskunnassamme jonnekin olivat 

ne sitten valtioiden tai kiinteistöjen laajuisia. 

Melkoisen yhtenäisessä Mellunmäen ja Länsimäen yhdessä muodostamassa lähiöympäristöässä Helsingin ja 

Vantaan välinen raja vaikuttaa mielivaltaiselta. Se on lähes näkymätön tekijä, joka osaltaan eriyttää 

maantieteellisesti läheisiä ja yhteistä kokemusympäristöä jakavia ihmisiä toisistaan ja sitoo heitä laajoihin 

viiteryhmiin.
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4.5.2 Ostoskeskus

Näkymä rajalta Länsimäkeen

Kuntien rajalta kevyen liikenteen raitti jatkuu suoraan kohti Länsimäkeä. Näkymän päätteenä näkyy 

Pallastunturintien eteläinen alikulku ja sen takana mäen päällä Länsimäen kirkko. Alikulusta raitti nousee 

rinnettä sivuten ylös ostoskeskuksen nurkalle.

Aukio ostoskeskuksen ja rinteen välissä takana

Ostoskeskus on L-muotoisen rakennus. Rinnettä vasten ostokeskus-rakennuksen lomaan muodostuu 

pienehkö aukiomainen tila. Se ei kuitenkaan aukea kumpaankaan pääasialliseen lähestymissuuntaan vaan 

avautuu näkökentän sivustaan vasta ostoskeskuksen nurkan ohittamisen jälkeen. Tila vaikuttaa lähinnä 

ostoskeskuksen takapihalta, jota se lähinnä onkin.

Reitti rinnettä myöden Pallastunturintie eteläiselle alikululle

Kyseinen tila on suvanne Länsimäen ja Mellunmäen halki virtaavan tilajatkumossa. Se on tiukasti rajautuva 

tila. Se on kuitenkin varjoisa, eikä sieltä aukea näkymiäkään minnekään. Se ei oikein toimi aukiona, mutta 

umpinaisuudessaan ja kulmikkuudessaan, se ei muodosta virtaavaa tilaa eikä näin tue sen ohittavaa kulkua. 

Todellisuudessa asemaakaavassa tilan halki ei ole suunniteltu rakennusten reunustamaa raittia, joka 

painokkaasti liitäisi Kuntopuiston etelälaidan ja Mellunmäkeen johtavan raitin toisiinsa painokkaasti. 

Pallastunturintien alikulun kautta Mellunmäkeen johtavalle raitille reitti on asemakaavassa kaavailtu 

puistokäytävänä jyrkän rinteen juurelle. Paikan päällä reitti, kuitenkaan reitti ei ole vapaamuotoisesti 

ympäristön muotojen lomaa asettuva reitti vaan hieman raitin ja aukion piirteitä omaava raitti 

ostoskeskusrakennuksen vierustalla. Se jää kuitenkin hieman paitsioon ostoskeskusrakennuksen toiselle 

puolella sijaitsevan raitin vierellä, jolloin ympäristöstään muodostuu hyvin harhauttavaa.
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4.5.3 Harhauttava porttiaihe

Näkymä kuntopuiston etelälaidalta kohti Mellunmäkeä

 Ostarin ja kirkon muodostavan ympäristön vaikea hahmotettavuus korostuu varsinkin tilaa Kuntopuistosta 

lähestyttäessä. Ostoskeskuksen länsilaidalla sijaitseva raitti suuntautuu kohti Pallastunturin toisella puolella 

sijaitsevien kerrostalojen välitä aukkoa. Tämä välikkö johtaa kuitenkin umpikujaan. Asetelma on todella 

harhauttava kaupunkitila. Se vaikuttaa lähes pilkesilmäkulmassa muovatulta. Tilan avautumissuunta ja 

rakennusten muotokieli johdattelee tilan tulkintaa todella voimakkaasti harhaan. 

Kaupunkitilan hämmentävyys juontuu kaupunkirakenteen epäjatkuvuudesta, mutta myös tilojen 

olemuksissa. Käytännössä kulkusuunnassa sijaitseva kaupunkirakenteita yhteen nivova tila jää paikanpäällä 

hieman sivustalle, jolloin voimakas ja suoraviivainen tilakokonaisuus avittaa tulkitsemaan raitin päätteenä 

sijaitsevaa porttiaihetta julkisen tilan jatkeen merkkisi ja näin harhaan. Paikallisille ongelmaa tila-

asetelmasta ei koidu, mutta kaupunkiympäristöä tuntematonta se voi hyvinkin harhauttaa.

Kokonaisuudessaan ongelmallinen vaihe tässä Mellunmäen ja Länsimäen halki virtaavassa tilajatkumossa 

syntyy kolmen erilaisen tilallisen epäjatkuvuuskohdan yhteisvaikutuksesta. Yksinkertaisimmillaan tila 

vaatisi Kuntopuiston etelälaidan ja kuntien rajalla sijaitsevan aukion välisen siteen korostamista.

Reitti Mellunmäkeen

92



4.5.4 Pohdinta kuntarajan ja Kuntopuiston välisestä 

alueesta
Luontevampi ja hahmotettavampi yhteys Kuntopuiston ja kuntien rajan välillä vaatisi jäsentymättömän 

ympäristön halki jatkuvaa tilallista aihetta. Se voisi saatella katsetta ja kulkua rinteen ja ostoskeskuksen 

välistä aina Länsimäen terveyskeskukselle saakka, jolloin side olisi hyvin selkeästi osoitettu ja seurattavissa. 

Kyseinen kaupunkirakenteen epäjatkuvuudesta juontuvan ongelman liennyttäviä keinoja on muutamia. 

Kaikkein osoittelevin tapa olisi työstää reittiä olisi korostaa Kuntopuistosta kuntien rajalle johtavan reitin 

pintaa.

Tilan jatkuvuuden korotaminen

Yhteyttä voisi myös korostaa tilaan sijoittuvalla johdattelevalla sarjallisella aiheella. Tilan jatkuvuuden 

korostaminen auttaisi hahmottamaan tilan jatkuvuuden näkymiä peittävien kulmausten taakse. Toistuvuus 

ja keskinäisten yhteen kuuluvaisuuksille rakentuva tila-aihe riittäisi johdattelevuudellaan täydentämään 

koko kaupunkiympäristön halki kulkevaa tilasarjaa mahdollisesti osuvalla tavalla.

Radikaalein keino ratkaista paikan ongelmallisuus olisi suunnitella uusi ostoskeskus, joka huomioi avautuu 

voimakkaammin kyseiseen kulkusuuntaan. Tässä mielessä paikalle sopisi nykyistä L-muotoista rakennusta 

paremmin rakennus, joka olisi rinteen ja jalankulkusuunnan myötäinen ja näin reunustaisi merkittävää 

kevyen liikenteen reittiä. Mutta rinteen myötäisesti korttelirakenteessa vinoon asettuva rakennushahmo 

saattaisi sopiakin paikalle nykyistä luontevammin ja liittää kevyen liikenteen rungot toisiinsa. Sitä vastoin 

nykyinen rakennus ottaa Pallastunturintie kulman painokkaasti haltuun, mutta jättää rinteen puoleisen 

sivustan hieman selustakseen. Se palvelee kuitenkin tehtäväänsä, eikä toisella tapaa paikalle asettuva 

rakennus olisi mitenkään ongelmaton ja kaikkivoipainen ratkaisu.

Itsessään kyseinen harhauttava ympäristö on laaja. Se käsittää niin ostoskeskuksen selustan, 

Pallastunturintien alikulun kuin kuntien rajalle johtavan suoralinjaisen raitin ja rajalla sijaitsevan 

aukionkin. Itsessään kyseiset tilat ovat melko selkeäpiirteisiä, mutta niiden keskinäinen suhde on 

heiveröinen. Ympäristö muodostuu kuin lukuisista irrallisista tiloista, joihin sijoittuu laaja kirjo erilaisia 

toimintoja ja rakennustyyppejä. Niihin kaikkiin liittyy merkityssisältönsä. Kuntien rajan ja toimintojen kirjon 

myötä paikka on täynnä merkityssisältöjä.

Ympäristöön kietoutuvia sisältöjä

Länsimäen kirkon ja ostoskeskuksen ympäristö on mielenkiintoinen toimintojen asetelma. Itsessään se on 

yllättävän perinteinen kaupunkitila, vaikka se periytyykin 1900- luvun lopulta. Se sijaitsee keskeisellä 

sijainnilla kulkureittien varrella. Kirkko sijaitsee korkealla paikalla ja näin hallitsee ympäristöä. Sen 

läheisyydessä sijaitsee ostoskeskus eli markkinapaikka ja ympärillä asuinrakennuksia. Paikan 

kaupunkirakenne ja rakennusten sijainti suhteessa toisiinsa on huvittava asetelma. Se ei ole kuitenkaan 

mitenkään korostuneen viittaileva vaan varmasti syntynyt puolittain vaivihkaisesti. Se on kulttuuriperinteen 

jatkumoa, joka vaikuttaa suhteellisen luontevalta asioiden tilalta. Jatkumo ja toistuvat perinteet ja symbolit 

rakentavat identiteettiä ja ryhmäyttävät perinnettä jakavia ihmisiä.
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Tässä mielessä asetelma on kutkuttava. Tilakokonaisuus on tunnistettavien muotoaiheiden pommitusta 

arkisessa asussa. Tilassa yhtyvät periteiset symbolit, mainokset ja läheisen kuntien rajan kautta ylhäältä päin 

asettuvan viiteryhmä kysymykset. Huvittavalla tavalla tilassa on läsnä kirjo merkityksiä ja toimia, joihin 

ihminen nyky-yhteiskunnaskin luo jonkinlaisen suhteen. Ympäristössä yhtyvät niin kulttuurinen jatkumo 

kuin elinpiirinkin vaikuttavat tekijät.

Mainokset kielivät kulutusyhteiskunnasta, jossa hyödykevalinnatkin ovat nousseet yhdenlaiseksi 

julkilausumaksi ja samalla identiteetin muodostumisen palaseksi. Uskonnot eivät ole yhtä 

vaikutusvaltaisessa asemassa kuin menneinä aikoina, mutta kuitenkin ne jakavat mielipiteitä ja osin 

muodostavat samanhenkisiä ihmisyhteisöjä. Kuntien raja on mielenkiintoinen paikallisidentiteettiä ja osin 

henkilökohtaista maantiedettä pohjustava hallinnollinen raja. Se näyttäytyy huvittavalta linjalta, 

ympäristössä jossa sen tarkalle paikalle ei todellisuudessa ole minkäänlaista johdettavissa olevaa syytä. Se on 

vain asettunut tuolle paikalle luultavasti 1900-luvulla tehtyjen Helsingin ja Helsingin maalaiskunnan 

välisten alueliitosten myötä. Pääkaupunkiseutu on suhteellisen yhtenäistä kaupunkialuetta, sen kunnat 

pinta-alaltaan suuria ja monet asukkaista ovat muualla syntyneitä. Kuitenkin kunnilla on vaikutuksensa 

ihmisten kokemuksiin ja itseymmärrykseen. Paikallisidentiteetit muodostuvat ensisijaisesti vaikuttavat 

muodostuvan lähinnä kaupunginosien pohjalta. Näin kunta identiteettien muodostumisessa vaikuttaa 

olevan yllättävän paljon yhdenkaltaisuuksia kansallisidentiteetin tarinallisen ihannekuvan muodostamisen 

kanssa. Ympäristöön kietoutuu yllättävän monin tavoin kysymyksiä identiteetin muodostumisesta ja 

jaettuihin merkityksiin suhtautumisesta.

Sillalta ostoskeskuksen ja kirkon väliseen tilaan
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4.6 Tarinatorin ja Linnoituspolun alikulkut
Länsimäen kerrostaloalueen ja Kuntopuiston halki ja poikki virtaavien pohjois-eteläsuuntaisen ja 

itälänsisuuntaisen tilasarjojen varrella sijaitsee kolme Pallastunturintien alittavaa alikulkua. Kaksi, näistä 

alikuluista sijaitsee kerrostaloalueen laitamilla ja yhdistää Länsimäen kerrostaloympäristön ympäröiväänsä 

väljään kaupunkirakenteeseen ja sen lomasta avautuviin luonnon ympäristöihin. Kyseisillä alikuluilla on 

keskeinen asema Länsimäen kaupunkirakenteessa välittävinä tiloina. Ne mahdollistava turvallisen ja 

rauhallisen kulun estevaikutusta muodostavan ajoneuvoliikenteen leimaavan Pallastunturintien alitse. 

Pääpiirteissään ne ovat hyvin toistensa kaltaisia paikkoja ja tila-asetelmia. Molempien edustalla sijaitsee 

epämääräinen aukio, kevyen liikenteen reitti nousee Pallastunturintien alitettuaan rinteeseen, jonka laella 

sijaitsee kevyen liikenteen reittien risteys. Molemmat siltarakenteet muodostavat näkymänpäätteen 

Kuntopuiston suuntaan ja yhdistävät kerrostaloalueen alueen merkittäviin ympäristöihin. Kuntopuiston 

pohjoislaidalla sijaitseva alikulku yhdistää kerrostaloalueen Länsimäen koulun ympäristöön ja Kuntopuiston 

itälaidalla sijaitseva Myllymäelle.

Tarinatorin ja Linnoituspolun alikulut helpottavat osaltaan kulkua Länsimäen eri osien välillä sekä 

täydentävät ja jatkavat länsimäen poikki ja halki virtaavia tilasarjoja. Nykyisellään molemmat alikulku ovat 

hyvin synkkiä ja huonokuntoisia. Niiden saneeraaminen on jo suunniteltu ja kunnostustyöt käynnistymässä. 

Tarinatorin alikulun yhteyteen on tulossa aukiota rajaavaan seinustaa suuri mosaiikkiteos. Linnoituspolun 

alikulun yhteyteen taideteosta ei ole vielä tiedossa.
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4.6.1 Tarinatorin alikulku

Kuntopuiston pohjoislaidalla sijaitseva alikulku sijaitsee Tarinatorin pohjoislaidalla. Tarinatori rajautuu 

rakennusten ja aukion pintaa ylempänä kulkevan Pallastunarintien penkereen ja siltarakenteiden väliin. 

Tarinatorin pohjoissivulla on Pallastunturintien alittava alikulku. Se johtaa Tarinatorilta Kurupuistoon, jossa 

reitistö laajenee ja haarautuu yhdistäen Länsimäen koulun, pientaloalueen, urheilukentät ja 

luontoympäristöt Länsimäen kerrostaloalueeseen. 

Tarinatorin alikulku Kuntopuistosta nähtynä

Tarinatorin alikulku Länsimäen kerrostaloalueen pohjoislaidalta  Kurupuistosta nähtynä

Näkymä alikulun sisältä Kuntopuistoon

Tarinatorin alikulku ei kuitenkaan ole lyhyin reitti kerrostaloalueelta koulun sisään käynnille, joten 

toisinaan koululaiset valitsevat lyhyemmän reitin joka kulkee Pallastunturin ylitse. (9.12.2014 Länsimäen 

asukastilaisuus Länsimäen koululla)

Tarinatorinatori
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4.6.2 Linnoituspolun alikulku

Linnoituspolun alikulku Kuntopuistosta nähtynä

Kuntopuiston itälaidalla sijaitseva alikulku yhdistää Linnoituspolkua pitkin Länsimäen kerrostaloalueen 

Pallastunturintien itäpuoliseen kaupunkirakenteeseen ja Myllymäen metsäiseen ympäristöön sekä 

linnoitusalueelle.

Linnoituspolku johtaa Myllymäelle

4.6.3 Pohdintoja alikulkujen tilallisesta luonteesta
Tilallisessa mielessä alikulut ovat ongelmallisia. Ne sijaitsevat estevaikutusta aiheuttavan Pallastunturintien 

yhteydessä. Kulun kannalta ne liennyttävät estevaikutusta. Muotokielellensä ja rajaamiensa näkymien kautta 

ne kuitenkin aiheuttavat raja-alueen tuntua ja merkkikieltä, joka osin pirstoo Länsimäkeä erillisiksi osa-

alueikseen. Kuntopuistosta tarkasteltuna alikulkujen takaiset nousevat rinteet peittävät näkymät kapeiden ja 

matalien alikulkujen lävitse ja näin vaikeuttavat reitin hahmottamista. 

Ne muodostavt porttiaiheita, joista muodostuu kuin rajapyykkejä, jotka eriyttävät Länsimäen osa-alueita 

toisistaan. Alikulkujen muodostavat tilat vaikuttavat kulkiessa kuin pimeiltä tyhjiöiltä alueiden välillä. 

Itsessään tilat ovat karuudessaan ja synkkyydessään kiehtovia. Ne kehystävät todella intiimeiltä tiloilta. Ne 

ovat kuin tyhjiä huoneita reitin varrella, muuten niin suurimittakaavaisessa ympäristössä. Niiden sisällä 

äänet kaikuvat ja suuaukoista avautuvat näkymät näyttäytyvät kirkkaina.

Alikulut ovat myös siirtymävyöhykkeitä merkitykseltään erilaisten ympäristöjen välillä. Tarinatorin alikulku, 

sijaitsee paikassa, jossa asuinympäristö koulun ympäristö kohtaavat ja reitillä, jota pitkin monet kulkevat 

kotoaan julkisen liikenteen pysäkeille ja siitä esimerkiksi töihin. Paikkaan kietoutuu tätä osaltaan 

velvollisuuden ja oikeuden tuntemuksia.

Linnoituspolun alikulku yhdistää kerrostaloalueen arkipäiväisen ympäristön Myllymäen metsäympäristöön, 

linnoitusalueille sekä lopulta Westerkullan kartanon ympäristöön. Linnoituspolun alikulun kautta kulkeva 

reitti, johtaa alueelle, jonne monet menevät virkistäytymään. Kulkiessaan se sivuaa paikkoja, joihin kiteytyy 

seudun laaja ajallinen kerrostuneisuus. Matkan varrella sivuaa seudun aikakerrostumia.
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Tilallisia keinoja liennyttää alikulkujen ongelmallisuutta

Keinoja, joilla alikulkujen estevaikutusta ja epätilallisuutta voisi liennyttää on muutamia.

Suuria muutoksia vaativaa, mutta varmasti hyvin toimivaa on muovata alikulkua avarammaksi korottamalla 

ja leventämällä sitä. Näin tila sen takana hahmottuu paremmin, sisään muodostuva tila avartuu ja 

suhteellinen matka alikulun läpi vaikuttaa lyhyemmältä. Tämä keino vaatii toki laajamittaisia muutoksia 

paikan päällä. Saman kaltaista vaikutusta suo myös alikulun pintojen vaalentaminen ja valaistuksen 

parantaminen.

Alikulun läpi virtaavan tilan korostaminen jatkuvia pintoja painottamalla tai muuten tilallisen aiheen läpi 

viennillä voisi korostaa alikulun virtaavaa tilallisuutta ja alikulun yhdistävien tilojen välistä suhdetta.

Alikulun molemmin puolin asetettavat keskinäistä kanssa painottavat käyvät aiheet muodostavat yhteyden 

alikulun eri puolten välille ja näin liennyttävät estevaikutusta. Keino ei muuta itsessään alikulun sisäistä 

tilavaikutelmaa, mutta koska kulkiessa on jo aavistus tulevasta, niin alikulun rajaaman 

havaintoperspektiivin lietsoma epätietoisuuden tunne lientyy.

Alikulun sisäisen tilan hienosäätäminen omaksi paikakseen luo alikulun sisään oman todellisuutensa, joka 

suo lisänsä ympäröivien tilojen kokemuskirjoon. Pohjimmiltaan tila on alunperinkin olemassa. Mutta niin 

suoraan läpi suuntautuvana ja läpikulkua lietsovaa, että sen olemassa oloa ja olemusta ei havahdu juurikaan 

kokemaan vaan sen ainoastaan sivuuttaa.
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4.7 Länsimäen länsiosan ostoskeskuksen ympäristö

Länsimäen länsiosan keskellä sijaitseva Kuulakujan ostoskeskus on Länsimäen poikki kulkevan tilasarjan ja 

länsiosan halki kulkevan raitiston risteyskohta. Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristö on myös Länsimäen 

länsiosan selkeä keskusta ja paikka johon kerääntyä.

Ostarin edustalla on ainoastaan hieman raittia enemmän tilaa parkkipaikan reunalla. Ostarin räystäineen 

kehystää kuitenkin edustalleen hieman pienmittakaavaista tilaa, jossa on luontevan tuntuista hidastaa 

kulkuaan ja oleskella. Asemakaavassa ostarille on kaavailtu aukiomaista tilaa ja kioskin paikkaa. Kioskia ei 

ole kuitenkaan erillisenä rakennuksena rakennettuna vaan se sijaitsee ostarirakennuksen sisällä. Toinen 

pienmittakaavainen rakennus paikalla olisi selvästi muodostanut hieman kehystetymmän 

pienmittakaavaisen tilan suuremman keskusalueen sisään ja näin muodostanut piiriinsä luontevan paikan 

oleskelulle.

Nykyisellään paikalla on sijaa oleskelulle vain hyvin vienosti. Aukiomaista tilaa paikalle muodostuu lähinnä 

ostarirakennuksen edustasta ja sivustasta. Ihmiset oleskelevat paikan edustalla hetkittäin. Kuitenkaan 

paikalla ei ole mahdollista edes istua, joten oikeastaan ainoastaan seisoskelu ja kulkeminen mahdollistuvat 

paikalla.
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Näkymä  Länsimäen länsiosan Kuulakujan ostoskeskuksen edustalle

Itsessään paikka on mielenkiintoinen Länsimäen asukaskyselyssä vuodelta 2014, se näyttäytyy niin 

pelkojen- kuin onnentuntojenkin paikkana. (Nuutila 2014. 6-8)

Mikä moisen kokemusten kahtiajakoisuuden saa paikalla aikaan. Luulen, että kokemukset juontuvat paikan 

häilyvästä olemuksesta. Paikka on kokoontumispaikka, jonne tuntuu sijainnin ja mittakaavan vuoksi 

luontevalta saapua ja pysähtyä. Paikan päällä ei ole kuitenkaan kummoisia edellytyksiä kokoontumiselle, 

mahdollisesti nykyisellään paikka saattaa saada osan ihmisistä myös arastelemaan ympäristöä paikalla 

havaittavan näennäisen epämuodollisen ihmisten kerääntymisen johdosta. Paikan huolittelu ja ajanvieton 

mahdollistaminen paikalla, sille sijan pedaten ja puitteet luoden, saattaisi tehdä oleskelusta mukavampaa ja 

se varmasti saisi sen näyttäytymään muodossa, joka tulkittaisiin luontevaksi ja asiayhteyteen liittyväksi 

tavaksi olla tilassa. Pelon ja ilon samanaikaisuutta selittää mahdollisesti osin myös rakennuksessa sijaitseva 

kapakka. Siihen liittyy niin onnellisia hetkiä kuin myös osittaista arvaamattomuuden tunnelmaa joka saattaa 

lietsoa myös pelon tunteita.
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Ympäristöllä on suuri merkitys niin sosiaalisena ympäristtönä kuin kevyenliikenteen risteyspaikkanakin

Näkymä ostoskeskukselle Keihäspulkua etelän suunnasta saapuessa

Kuulakujan ostoskeskuksen edustan ohella, sen ympärille muodostuu julkista tilaa. Tila on melko 

jäsentymätöntä ja muodostaa aution oloisien kehän rakennuksen ympärille.  Jäsentymättömän tilan kehä on 

paikka, jossa Länsimäen länsiosan keskustana näyttäytyvälle ostarille eri suunnista johtavat reitit kohtaavat 

reitit, mutta samalla ne vaikuttavat katoavan alta. Niiden päät eivät kunnolla saavuta toisiaan, jolloin 

paikkaan muodostuu tilallinen epäjatkuvuus kohta. Reitit loppujen lopuksi tuntuvat päätyvän suhteellisen 

lähelle toisiaan ostarin koillis-, kaakkois- ja lounaislaidoille hahmottoman tilan luomaan suohon.

Näkymä Keihäspolkua saapuessa pohjoisesta saapuessa

Länsimäen länsiosan pohjoisenosan halki kulkeva raitti, Keihäspolun pohjois-osio, johtaa ostarirakennuksen 

takapihalle, rakennuksen koillis-kulmalle. Sitä vastoin Länsimäen länsiosan eteläosan halki kulkeva 

Keihäspolun osio johtaa rakennuksen vastakkaiselle puolelle ja näin Länsimäen länsiosan halki kulkevan 

raitin jatkuvuutta on hyvin hankala hahmottaa. Nurinkurisesti Kuulakujan ostokeskuksen kaakkoiskulma 

on tila, jossa aina koko Länsimäen kerrostaloalueen poikki Myllymäeltä aina Estepuistoon asti jatkuva 

tilasarja kokee katkoksen. Lopulta asetelman huipennukseksi Kuulakujan ostoskeskuksen luoteiskulma on 

paikka, jossa ihmiset usein oleskelevat. Kaikille ostoskeskuksen nurkille asettuu siis jotakin tilaan 

kietoutuvaa tapahtumaa, mutta niiden välinen vuorovaikutus on tilan jäsentymättömyydestä ja rakennuksen 

umpinaisista seinämistä johtuen vaivanloista.
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Näkymä ostoskeskuksen nurkalta

Näkymä Länsimäen itäosasta länsiosaan saapuessa

Kokonaisuudessaan Länsimäen kerrostaloalueen poikki kulkeva tilasarja haarautuu Maalinauhantiellä ja 

päätyy estepuistoon jalkakäytävien kautta. Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristö on ikään kuin Länsimäen 

kerrostaloalueen poikki kulkevan tilasarjan viimeinen vaihe. Sinne saavuttuaan on sivunnut kulkiessaan 

Länsimäen keskeisiä paikkoja ja sitonut niitä sarjakseen. Näin Länsimäen kerrostaloalueen poikki itälänsi 

suunnassa jatkuvan tilasarjan saumaton jatkuvuus Kuulakujan ostoskeskukselle saakka ja näin länsiosan 

keskustaan ja sen raiteille on keskeistä koko Länsimäen yhtenäisyyden kannalta.

Mahdollista tilallisia keinoistoa pureutua Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristöön

Länsimäen länsiosan Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristön tila-asetelma on kuin aukio, jonka kaikilla 

laidoilla tapahtuu jotain, mutta koska tässä asetelmassa aukion keskellä onkin umpinainen rakennus 

tilallisia tapahtumia ei voi hahmottaa paikan päällä kokonaisuudessaan.

Kokonaisuudessaan ympäristö vaatii tilaa, jossa viettää aikaa, mutta samalla tilasta työstöä, joka kykenee 

yhdistämään toisistaan erilleen jääneiden kevyen liikenteen raittien päät. Tässä mielessä koko ympäristö 

vaatii jäsentelyä, mutta otollisia sijainteja täsmällisimmille tilallisille eleille ovat ostarirakennuksen 

eteläsivusta ja luoteiskulma. Nämä ovat sijainteja, joissa mahdollinen oleskeluympäristö ja rakenteet 

rajaisivat, jäsentäen tilaa pienmittakaavaiseksi ympäristökseen avarassa ympäristössä, näkyisivät keskeisiin 

ympäristön lähestymissuuntiin ja rytmittäisivät kulkua ympäristön poikki.  

Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristön herättämiä kysymyksiä

Nykyisellään Kuulakujan ostoskeskuksen seutu on mielestäni tilallisesti ja havaintotodellisuuden tulkinnan 

kannalta kysymyksiä herättävä. Se on kuin kyläkeskusta. Paikalla kulkemminen ja oleskelu kohtaavat, mutta 

kummallekkaan ostoskeskuksen ympäristössä ei ole suopotuisia olosuhteita. Paikkalla on keskeinen merkitys 

niin kulkuympäristönä kuin kohtaamispaikkanakin. Kummallekaan ympäristössä ei ole suotuisia olosuhteita 

vaan niiden on vain asetuttava tilan puiteisii.

Osaltaan paikan kahtiajakoisiin kokemuksiin ympäristöstä kietoutuu itse tilallisten tapahtumien osalta osin 

kysymyksiä myös siitä millaiseksi itse tilassa havaittavien ilmiöden olemuksesta ympäristön olosuhteiden 

pohjustamaan havaintokehykseen. Paikkaan liittyy kehnojen oleskelu edellytysten ohella kysymyksiä 

ympäristön länsiosan kehnosta maineesta, joka osin juontuu niin muodollisesta seikasta kuin kaupungin 

vuokra-asuntojen suuresta määrästä. Kuinka kahttiajakoisiissa kysymyksissä on ennakkoluuloista ja kuinka 

palkon ympäristön todellisista tapahtumista.
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4.8 Julkisen– ja puoliyksityisten tilojen 

kärjistyneet ja kyseenalaiset rajavyöhykkeet

Rajavyöhykkeille muodostavat ei kenenkään maata puiston laitamille

Kuntopuiston reunamilla on paljon jäsentymätöntä tilaa. Kuntopuiston reunalla omina saarekkeinaan 

sijaitsevat korttelit sijaitsevat hieman etäällä puistoympäristön keskeisistä oleskelutiloista ja puistokäytävistä. 

Puiston keskeisten ympäristöjen ja asuinkorttelien väliin muodostuu vaikeasti tulkittavaa hahmotonta 

ympäristöä.

Tämä hahmoton ympäristö on kuin hajurako julkisen tilan elämän ja yksityisen tilan elämän välillä. 

Asuinkortteleilta johtaa polkuja puistoon hieman vaillinaisesti jäsentymättömän ympäristön poikki, joka 

lähemmin tarkasteltuna alkaa vaikuttaa ympäristöjen väliseltä puskurivyöhykkeeltä. Puskurivyöhyke on 

erityisen laaja paikoissa, joissa puiston laidan rakennuksissa sijaitsee asuinhuoneistoja maantasokerroksessa. 

Tämä hyvin intiimien tilojen ja hyvin julkisen tilan kosketuspinta saa hieman epäröimään olemistaan niin 

julkisessa tilassa kuin varmasti myös asuntojen parvekkeellakin.

Kieltokyltit kielivät jänniteistä
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Juuri ja vaikutus

Kuntopuiston keskiosan reunalle on muodostunut suuri alue hieman jäsentymätöntä tilaa, joka paikoin 

kärjistyy puskurivyöhykkeeksi tilasaarekkeiden väliin. Tämä eriluonteisten tilojen välille muodostanut 

jännitteinen alue on itsessään puiston reuna-aluetta.

Itsessään ongelma juontuu sosiaaliselta luonteeltaan hyvin erilaisten tilatyyppien jäsentymättömästä 

kohtauspinnasta ja Länsimäen itäosan poikittaisten reittien puutteesta, joka johtaa oikaisemiseen pihojen 

poikki. Länsimäen itäosan kaupunkirakenne jakaantuu suurehkoihin eri käyttötarkoituksia palveleviin 

vyöhykkeisiin. Itäosan kaupunkirakenteessa hahmottuu hyvin julkinen Kuntopuiston ympäristö ja sitä 

reunustavat asuinkorttelit, jotka ovat kuin yksityisiä saarekkeita. Näiden vyöhykkeiden kosketuspinnalle 

muodostuu vaihdos niin tilan sosiaalisessa luonteessa, tilaan kietoutuvassa sosiaalisessa kontrollissa kuin 

tilojen hallintotavoissakin. Se muuttuko tila jännitteiseksi ympäristöksi riippuu paljolti molempien tilojen 

erityispiirteiden ja käytäntöjen huomioimisesta ja sovittamisesta sopusuhtaiseen keskinäiseen asemaan.

Tilatodellisuuksien välistä puskurivyöhykettä

Monien vertaistensa lähiöiden tapan Länsimäen kerrostaloalueella erilaisten tilojen välisiä rajoja ei ole 

korostettu vaan pikemminkin sosiaalisalisten rakenteiden muodostavia rajapintoja on pyritty liennyttämään. 

Erilaisia tiloja ei ole järjestetty tiukkoihin asemiinsa tilojen välisiä rajoja korostamalla vaan tilat jatkuvat ja 

etääntyvät toisistaan rakennusten väliin muodostuneessa avaruudessa. Mikään ei siis piirrä rajaa tilojen 

välille osoitellen. Näin tilaan tulkitsee jatkuvan julkisena tilana rakennusten lomasta julkisesta tilasta 

havainnoidessa. Yksityisestä tilasta käsin tilan taas tulkitsee jatkuvan rakennusten edustalle yksityisenä 

tilana. Molemmat tilat siis vuotavat toistensa lomaan. Parhaimmillaan asetelmasta muodostuu eloisia 

ympäristöjä. Pahimmillaan tilakäytäntöihin ja määräysvaltaan liittyvien ristiriitojen johdosta muodostuu 

kuitenkin kummankin tilatyypin erityispiirteitä näivettävää jännitteistä tilaa tilojen välille.
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Näkymä Kuntopuistosta asuin korttelin läpi

Halki korttelin

Keinoja pureuta rajavyöhykkeisiin

Länsimäessä hieman jänniteisiä rajavyöhykkeitä on siellä täällä. Muodostuneisiin puskurivyöhykkeeseen 

voisi tilallisin keinon pureutua täsmentämällä tilojen rajapinnan sijaintia ja näin jäsentää tilaa. Tilallisesti 

näin voisi tehdä hyvinkin maan pinnan materiaali vaihdoksella tai rajapinnan suuntaisella rakenteella. 

Keino olisi kuitenkin hyvin voimakkaasti ristiriidassa lähiöympäristön olemuksen kanssa.

Mahdollista kevyehköä keinostoa työstää rajavyöhykkeitä

Toinen tilallinen keino olisi toki murtaa rajapinta sen puhkaisevalla tilallisella aiheella. Mikäli 

puskurivyöhykkeen poikki kulkisi tilallinen elementti muodostuisi julkista ja puoliyksityistä tilaa toisiinsa 

nivova side.
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Lopulta edellä mainittujen keinojen yhdisteleminen kykenisi ratkaisemaan kyseisen tilallisen ongelman. 

Asuinrakennuksen intiimeimmät kohdat, kuten asuntojen edusta tarvitsevat hieman rauhaa edustalleen, 

jolloin rajapinnan suuntainen tilallinen haltuunotto tulisi tarpeeseen paikoitellen. Sitä vastoin julkisen 

puistoalueen huolitellun ympäristön tulisi laajeta keskusaleiltaan myös reunoilleen ja mahdollistaa tilan 

täysimittainen hyödyntäminen julkisena tilana.

Puhtaasti tilallisin elementein edellä mainittuja keinoja yhdistelevä tapa voisi onnistua tilojen välisen rajan 

vastakkaisille puolille asetettujen elementtien voimalla. Elementtien tulisi hieman poiketa toisistaan ja niiden 

välille pitäisi muodostua vuoropuhelua rajan yli. Samaan aikaan ne kuitenkin jäsentäisivät rytmittämällä 

siirtymää painokkaan julkisesta tilasta hyvin yksityiseen.

Ympäristöön kietoutuvia yleisluonteisiin kysymyksiin laajenevia sisältöjä

Lopulta tilallinen sovittaminen ja tilatyyppien rajapintojen jäsentely ei ole lopulta mikään taikasana. Se 

vaikuttaa toki kaupunkiympäristön ilmiöiden keskinäisiin suhteisiin, mutta kyseessä on sosiaalinen 

ympäristö, jossa tiloihin liittyy keskenään ristiriitaisia ihanteita sekä niiden jatkuvia muutoksia ympäröivien 

asetelmien muuttuessa ja niiden elämänmenojen käydessä jatkuvaa vuoropuhelua.

Tilaan kietoutuu mielenkiintoisia kysymyksiä asiayhteyden vaikutuksesta ihanteisiin, tasavertaisuuteen, 

valta-asetelmiin ja yhteisymmärryksen muodostumisen. Molemmissa tiloissa vallitsee pohjimmiltaan 

sopimusvaltaiset sosiaaliset sääntönsä, jotka ovat kulttuurisesti muodostuneita ja tilan hallinta oikeudet 

vartioivat. Asiayhteyksiin kietoutuvat käyttäytymismallit ja sallivuuden rajat ovat muodostuneet ja ne 

omaksutaan yleensä lähes huomaamatta, mikäli jos asiayhteyden vihjeet vaivihkaisesti herkistävät ne 

huomioidaan. Kyseisissä tila-asetelmissa vihjeet ovat hämmentävän tilailmaisun, jäsentymättömyyden ja 

surkuhupaisan kiertomatkan kautta ristiriitaisia. Asiayhteyden sovinnaisuuksien tulkinnat poikkeavat 

näkökulmasta riippuen ja lietsovat keskinäistä välinpitämättömyyttä ja närkästystä molemmin puolin.
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4.9 Länsimäentien ympäristö

Länsimäentie kulkee Länsimäen kerrostaloalueen halki. Se toimii alueellisena kokoajakatuna. Se yhtyy 

eteläpäässä Itäväylään ja pohjoispäässä Porvoonväylän ylitettyään Fazerintiehen, joka yhdistää reitin Kehä 

III:n. Länsimäentiehen yhtyvien alueellisten ja paikallisten kokoajakatujen johdosta Länsimäentiestä on 

muodostunut keskeinen osa alueellista ajoneuvoliikenteen reitistöä. Suunniteltujen liikenneratkaisujen 

johdosta Länsimäentien merkitys alueellisena liikenne reittinä tulee korostumaan.  

Länsimäentien vierellä kulkee voimalinja ja tien varteen sijoittuu runsaasti parkkikenttiä, mahdolliselle 

pikaraitiotielle varattu tilaa sekä tien reunustoille ominaista puustoa ja pensaikkoa. Länsimäentien katutila 

on hyvin leveä ja maisema aukeaa. Tien varret ovat monin paikoin niin ajoneuvossa liikkuessa avautuu 

maisemaa kuin kaupunkirakenteesta paikallaan ollessa havaittavaa maisemaa. Länsimäentien myös ylittää 

niin siltoja pitkin kuin tien ylitse, jolloin ympäristöstä ehtii havaita niin läheltä kuin sen suuntaista näkymää 

katsellen.
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Ajoneuvoliikenteen ja jalankulun ympäristö

Länsimäentien on niin jalankulun kuin ajoneuvoliikenteen ympäristöä. Jalankulku sijoittuu Länsimäen 

ympäristössä pääasiassa sen ylittäville kevyen liikenteen reiteille. Länsimäen tien ylitys tapahtuu kevyen 

liikenteen siltoja pitkin, mutta myös suojateitse.

Hyvin keskeinen Länsimäentien ylityspaikka on Länsimäen kerrostaloalueen keskellä. Se yhdistää Länsimäen 

kerrostaloalueen itä- ja länsiosaa toisiinsa osana koko kerrostaloalueen poikki virtaavaa tilasarjaa. Tässä 

paikassa jalankulku ympäristö ja ajoneuvoliikenne risteävät.

Näkymä Länsimäentien ylittävälle suojatielle, joka yhdistää lähiön itä- ja länsiosan
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Näkymä Länsimäentien varrelta etelään

Länsimäntien ympäristöä vaikuttaa hyvin erilaiselta riippuen tilassa liikkumistavasta. Jalankulkijan 

näkökulmasta Länsimäentie on maisemaa halkova leveä ja päättymättömän oloinen epätila. Se on lähes 

mittakaavaton. Sitä hallitsevat suuret rakenteet ja pitkät näkymät. Tilassa kokee itsensä hyvin pieneksi 

laajasti aukeavan taivaan rannan ja suurten rakenteiden lomassa.

Näkymä Länsimäentien ylittävältä sillalta

 Länsimäentien ympäristössä tulee liikuttua hitaasti myös sen ylittävillä silloilla. Niiltä aukeaa laajoja 

Länsimäentien suuntaisia näkymiä, jotka kantautuvat ylitse Länsimäentien piirissä sijaitsevien toimintojen. 

Sillat mahdollistavat myös turvallisen Länsimäentien ylityksen. Länsimäessä sijaitsee kaksi kevyen 

liikenteensiltaa, mutta Länsimäentien ylittää yhteensä kuusi kevyen liikenteen siltaa ja metrosilta. 

Ajoneuvoliikenteen liikkumisnopeudella liikkuessa nämä sillat rytmittävät liikkumiskokemusta. 

Yleisluonteisesti Länsimäentietä liikkuessa ympäristö vaikuttaa yksitoikkoiselta leveältä liikennealueelta, joka 

vain sivuaa ympäristönsä asuinalueiden laitamia.

Näkymä Länsimäentien varrelta rakentamattoman tonttin laidalta pohjoiseen

Länsimäentie on Länsimäen kannalta välttämätön kulkuväylä. Se on kuitenkin myös alue, joka luo katkoksen 

lähiöympäristöön. Se luo Länsimäen itäosan ja länsiosan välille estevaikutuksen, joka eriyttää lähiön osia 

omiksi kokonaisuuksikseen. Se on myös raskaasti liikennöity ympäristö, joka aiheuttaa metelin ohella myös 

vaaratilanteita.

Länsimäentien olemuksella on hyvin kohtalokas vaikutus Länsimäen länsi- ja itäosan keskinäisiin suhteisiin. 

Nykyisellään sen ylitys on osa lähiön poikki jatkuvaa hieman katkonaista tilasarjaa. Kulku Länsimäen 

länsiosan ja itäosan välillä on mahdollista Länsimäentien ylitse lähiön keskellä. Länsimäentien jäsentymätön 

suurimittakaavainen ympäristö kuitenkin on jalankulkijan näkökulmasta yksitoikkoinen epätila ja näin luo 

katkoksen kaupunkirakenteen yhtenäisyyteen.
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 länsimäentien ympäristtön kehittämistarpeet

Länsimäentien ympäristössä on kiinnostavaa poikkeavat liikkumissuunnat tilassa, toisistaan poikkeavat 

tilavaikutelmat ja tarkasteluetäisyydet. Länsimäentien ympäristössä liikkumissuunnat risteävät, eri nopeudet 

rinnastuva. Länsimäentietä kuljetaan lähiön halki ajoneuvoin. Samassa tilassa kuljetaan myös jalan, mutta 

sen poikki ja ylitse. Länsimäentiehen liittyy kolme erilaista havaintopiiriä ja liikkumisen kaksi eri nopeutta.

Länsimäen länsi- ja itäosan välisen jalankulun kannalta Länsimäentien ympäristöä olisi suotavaa jäsentää 

poikkisuunnassa tilallisin elementein, jotka kertoisivat jotain oleellista itsestään myös läheltä tarkasteltuna. 

Näin kulku Länsimäentien ympäristön läpi rytmittyisi ja tilan mittakaava inhimillistyisi. Ajoneuvoliikenteen 

kannalta ympäristöä sopisi tilallinen jäsentelytapa, joka levittäytyisi Länsimäentien suuntaisesti pitkälle 

matkalle ja jollain tapaa eläisi liikkeestä käsin havaittuna. Länsimäentien suuntainen sarja tilallisia 

elementtejä rajaisi ja häivyttäisivät ajoneuvoliikenteen läheisyyttä lähiön puistoympäristöstä. Tilallisen eleen 

tulisi kuitenkin olla riittävän kevyt, jotta Länsimäentien muodostama estevaikutus ei entisestään voimistuisi. 

Länsimäentien ylittäviltä silloilta ja asunnoista liikennealueen näkee etäältä ja laajasti, joten ympäristöön 

kaipaisi tästä näkövinkkelistä laajaa maisemallista haltuun ottoa.

Länsimäentien ympäristö on mielenkiintoinen paikka. Se on keskellä lähiötä sijaitseva tila, jossa on 

havaittavissa rakenteita elämäntavan ja kaupunkirakenteen vaatimista välttämättömyyksistä. Nämä 

rakenteet ja niihin liittyvät toimet eivät ole yleisesti ihannoituja piirteitä. Ne liittyvät lähinnä liikkumiseen ja 

huoltoon. Laajasta kaupunkirakenteessa ne ovat välttämättömiä, mutta jäävät kaupunkirakenteen sivustoille. 

Länsimäessä ne kuitenkin sijaitsevat keskeisellä sijainnilla, vaikka Länsimäen itä- ja länsiosan 

kaupunkirakenteet kääntävätkin itsessään niitä kohti selkäänsä ne ovat alati läsnä kaupunkiympäristön 

keskellä.
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5. Erilaisia teosmuotoja ja 

taideteoksia kaupunkitilassa
Seuraavassa keskityn tarkastelemaan erilaisia ympäristötaideteoksia tutkaillen, millaisille teosten 

ulottuvuuksille ympäristötaideteosten ilmaisevuus voi rakentua ja millaisia ympäristösuhteita 

taideteokset sitovat. Pureudun erilaisiin taideteoksiin lähtien liikkeelle erilaisista teosmuodoista 

keskittyen taideteosten taustalla vaikuttaviin konseptuaalisiin esittämistapojen asetelmiin. Erilaisten 

teosmuotojen tunnistamiseen sovellan Silja Rantasen kuvataiteen tohtorin väitöstutkimuksen Ulos 

sulkeista Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa esille nostamia havaintoja nykytaiteessa ilmenivistä 

teosmuodoista, jotka ovat ikään kuin nykytaiteen kommunikaatiomalleja. Sovellan teosmuotoja 

avatakseni näkymiä ympäristötaideteosten ilmaisurakenteisiin ja tapaan, jolla teosmuoto pojustaa 

teoksen tapaa asettua havaittavaksi ja olemusta. Kiinnitän huomiotani myös käsiteltävien taideteosten 

teosaiheista ja olemuksista laajeneviin yleiskäsitteellisiin aihepiireihin ja yleismaailmallisiin 

kysymyksiin punniten miten ympäristötaideteoksen tarkasteltavaksi saattavat sisällöt ja teoksen 

ilmaisukeinot vaikuttavat ympäristökokemukseen.
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5.1 Paikka taideteoksena
Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksestaan paikasta nykytaiteen yhtenä teosmuotona. ”Kaikki oliot, 

taideteokset mukaan lukien, ovat paikkasidonnaisia siten, että haavainnot teoksista ovat sidoksissa 

havaintoihin niiden ympäristössä. Nykytaiteilijat tiedostavat teosten paikkasidonnaisuuden. Lisäksi 

nykytaiteessa on alkanut syntyä teoksia, jotka ovat itsessään paikkoja, eivät vain annettuun paikkaan 

reagoivia lisiä. Joissakin tapauksissa taiteilija pyrkii havainnollistamaan, että hän tiedostaa teoksen 

tilalliset ja sosiaaliset reunaehdot. Teos heijastaa ympäristöään ja kontekstejaan ja saattaa jopa toimia 

ympäristön ja kontekstin tiedostamista symboloivana rakennelmana, jonka tavoite on siirtää 

tietoisuutta paikallisuudesta katsojalle. Taiteilijat asettuvat filosofien ja arkkitehtien rinnalle 

analysoimaan ja luomaan tapoja asua.” (Rantanen 2014, 137.)

Taiteen piirissä tosissaan on runsaasti teoksia, joiden sisään päästään ja jonka ytimessä erilaiset 

paikkaan kietoutuvat merkitykset kohtaavat ja rinnastuvat. Tarkastelen seuraavassa Länsimäkeen 

toteutettua Pusupysäkki yhteisötaideteosta taideteoksena paikan kaltaisena taideteoksena, jonka on 

luotu osallistavalla työskentelytavalla. Jäljempänä tarkastelen Ari Björnin ja Heini Matveisen julkisen 

taiteen suunnitelmaa Vantaalle teoksena, jonka teosmuodossa yhdistyy paikan ja kollaasin omaisen 

taideteoksen piirteitä ja joka on syntynyt taiteelliselta työskentelytavaltaan lähestyen suunnittelullista 

työskentelytapaa.     

5.1.1 Pusupysäkki
Länsimäen osallistava taidehanke

Länsimäkeen on toteutettu keväällä 2014 kaksi ympäristötaideteosta. Toinen teoksista Pusupysäkk, 

pureutuu rakkausteemaan ja toinen ole juoksuhaudoista innoituksensa saanut teos. Teokset 

toteutettiin Vantaan ammattiopisto Varian kulttuuristartin, Vantaan viheralueyksikön ja Vantaan 

kulttuuripalveluiden yhteistyöhankkeena. Teoksen tekoon osallistui kulttuuristartin nuorten lisäksi 

myös Kuntopuiston päiväkodin lapsia. Teosten taustalla vaikuttaa moninaisia tavoitteita, mutta 

pedagogiset tavoitteet painottuvat toki voimakkaasti.   Teosten taustalla vaikuttavaa pyrkimys saattaa 

eri ikäryhmiä yhteen teoksen työstön aikana. Taidehankeella haluttiin myös nostaa kaupunginosan 

paikallishistoriaa esille, korostaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tarjota oppia Varian 

kulttuuristartin opiskelijoille sekä kohentaa alueen viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia taiteen 

annilla.(Pusupysäkki-taideteos ilahduttaa Länsimäen Kuntopuistossa Vantaalla, Vantaan kaupunki, 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaista-arkisto/kulttuuri/101/0/pusupysakki-

taideteos_ilahduttaa_lansimaen_kuntopuistossa_vantaalla, Luettu 30.6.2015)

Pusupysäkin viitta
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Pusupysäkki

Näkymä Pusupysäkiltä etelään

Länsimäen Pusupysäkki on paikka, jossa yleisinhimillisen rakkauden teema kietoutuu arkeen. 

Pusupysäkissä rakkaus ilmenee hyvin ihanteellisena arkisessa odottamisen ja liikkumisesta 

muistuttavassa miljöössä. Itsessään Pusupysäkki on paikka, jossa lukuisien ihmisten henkilökohtaiset 

haaveet ja kokemukset ilmenevät bussipysäkkiin viittaavassa asiayhteydessä. Mielleyhtymä 

bussipysäkkiin syntyy niin teoksen nimen kuin paikan päällä tunnistettavien symbolien kautta. 

Bussipysäkki toisintaa arkista paikkaa, josta lähes kaikkilla on kokemusta. Se on tila kahden paikan 

välillä. Se on hyvin arkinen pysäkki, mutta itsessään paikka, jonka asiayhteyteen kietoutuu monia 

tuntemuksia kärsimättömästä odottamisesta raukeaan yhdessäoloon.

Pusupysäkki on syntynyt monitahoisena yhteistyönä, mutta osallistavuus liittää siihen 

henkilökohtaisuuden ja moniäänisyyden virettä. Siinä hyvin yleisluonteinen paikka ja omakohtaisuus 

sekä arkisuus ja ihanteellisuus kietoutuvat toisiinsa. Teos on asetettu Kuntopuiston halki kulkevan 

puistokäytävän varteen, paikkaan jonka monet ihmiset kulkiessaan ohittavat. Taideteoksena 

Pusupysäkki muistuttaa ihanteellisten asioiden läsnäolosta arjessa ja muistuttaa helposti mitään 

sanomattomien arkisten ympäristöjen, mielenalojen ja toimien liittymisestä elämään ja sen 

suloisiinkin puoliin. Tämä on toki omaa päätelmääni tekijöiden kimmokkeista ja halustaan ilmaista. 

Teosrakenteessa ja valituissa kuva-aiheissa ja niiden rinnastuksissa huokuu ainakin minulle kuvatun 

kaltainen pohjavire.

Pusupysäkin sydämen muotoinen istutus

Pusupysäkki on omintakeinen hieman lavastemainen paikka, joka muodostuu tilaan asetetusta 

penkistä, bussipysäkin viittaa muistuttavasta merkistä, rakkautta käsittelevistä kirjoituksista, sydämen 

muodon luovista istutuksista ja puuhun riippumaan asetetuista sydänaiheista. Erilaiset ajatukset 

rakkaudesta on teoksen kertovin ulottuvuus. Kirjoitukset ovat luettaviasi penkistä ja välittyvät 

ihmisiltä toiselle selkeäsanaisesti.

Osallistavuuden tasapainottelu ryhmätyöskentelyn rakenteellisuuden ja 

vapaamuotoisuuden välillä Pusupysäkin olemuksessa

Pusupysäkki yhteisötaideteokseen liittyy tyypillisiä osallistavan teoksen piirteitä. Pusupysäkki ei ole 

mikään taiteellisen työskentelyn ja kanssakäynnin kautta muotonsa ja vireensä saanut teos. Teoksen 

teosmuoto, aihe, ilmaisukeinot ja työskentelytavat vaikuttavat olleen päätetyt ja suunnitellut jo 

taiteellisen prosessin alkuvaiheessa. Työskentelyn lomassa muodostunut asettuu ennalta suunnitellun 

teosrakenteen muodostamaan tarkastelukehykseen ja saa näin aseman teoksesta kumpuavassa 

kokemuskirjossa. Se mitä ja millä sävyllä teoksella halutaan välittää, vaikuttaa etukäteen uumoillulta. 
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Itse teoksen työstö ja toteutus sekä näistä syntyvä ilmaisu vaikuttaa siten hieman vaitonaiselta. 

Teoksen ilmaisukieli ja muotokieli on hieman naivistinen ja populaarikulttuurin sävyttämä. Kuitenkin 

aihealueesta esiin tuodut ulottuvuudet ja ilmaisut on hieman ujostelevia ja häveliäitä. Mielestäni teos 

roikkuu jotenkin yhtenäisen viestin sekä moniäänisen ja -mielisen viestin välillä niin julkituotujen 

näkemyksien kuin ilmaisunkin osalta. Millaiseen asetelmaan teoksen osat on asetettu ja mitä teoksen 

osien keskinäisillä asemilla ja teoksen ympäristösuhteella halutaan välittää?

Pusupysäkin penkki

Pusupysäkki on hyvin tyypillinen työpajapohjainen osallistavuuteen pohjautuva teos, jonka taustalla 

vaikuttavat moninaiset tavoitteet ja rajoitteet, joiden luomaan taiteellisten tavoitteiden on 

sovittauduttava. Teoksen ympärillä on tehty ja varmasti koettu paljon. Paljon kaikenlaista onkin tehty. 

Kuitenkin pusupysäkille on muodostunut yhtenäinen hahmo ja ilme, jossa tarkemman tarkastelun 

kautta alkaa paljastua teoksen moniäänisyys. Penkkiä tarkastellessa erilaiset kokemukset ja ihanteet 

nousevat esille nuorten kirjoituksista, jotka heijastelevat heidän ajatuksiaan rakkaudesta ja 

läheisyydestä. Nuorten kirjoittamat lauseet ovat hyvin ihanteellisia ja osin tuttuja lausahduksia, mutta 

niitä on mukava lueskella ja tarkastella, kuinka moninaisia ajatuksia rakkaudesta voi olla. Erilaiset 

aatokset ovat teoksessa kiehtovia, vaikka lopulta hyvin samanhenkisiä ovatkin.

Hienovireisten ilmaisullisten valintojen merkitys

Ehkä Pusupysäkin olemus on liiankin hallittu. Teoksen keskeisen kertovan sisällön, nuorten 

omakohtaisten ajatuksien olemassaolo ei nouse voimakkaasti esiin Pusupysäkin olemuksesta. Kaikki 

ajatukset on kirjoitettu samalla värillä. Onneksi kuitenkin käsialat selvästi vaihtelevat, mikä antaa 

kullekin teoksen tekijälle oman vaisun äänensä. Poikkeavat näkemykset ovat vähäpätöisessä osassa 

varsinkin, kun tarkastelee teoksen kokonaishahmoa. Omakohtaisille näkemyksille olisi voitu hyvinkin 

suoda voimakkaampi rooli ja omaäänisempi ilmaisutapa. Kirjoitusten toteutuksessa olisi voitu antaa 

mahdollisuus käyttää erilaisia värejä ja välineitä, jolloin jokaisen mukana olleen temperamentti ja 

mielentila olisi ehkä välittynyt voimakkaammin ilmaisusta ja välittynyt kokijalla saakka, ehkä hieman 

kokemuksellisemmin ja samaistuttavammin.

Kirjoituksia Pusupysäkin penkissä

Toki valittu linja käyttää melko yhdenmukaista ilmaisuvälinettä on ollut ilmaisullisen linjaus, jota on 

punnittu suhteessa koko teoksen ilmaisuun. Mietin vain, olisiko ehkä kuitenkin teokseen, joka 

ammentaa vaivihkaa syntyvistä kaiverruksista ja kirjoituksista, sopinut hieman monipuolisemmat 

ilmaisutavat ja voimakkaampi osallistujien rooli.
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Monitahoisten pyrkimyksien ja tiukkojen rajoitteiden jälki

Teos tuntuu etääntyneen aiheestaan. Pusupysäkkin pysäkkimäisyys on hyvin vaillinaista. Toki se 

sijaitsee kulkureitin varrella. Se ei ole rehellisesti pysäkki vaan tavanomainen puistonpenkki, joka on 

maalattu punaiseksi ja joka on kyltin voimin muovattu merkitsemään pysäkkiä. Teoksen ajatus on 

hieno. Arkisen paikan ja ihanteen nivominen toki luo arkiromanttisen asetelman. 

Kuitenkin teos kaipaisi kokonaisvaltaisempaa aihepiiriensä koluamista ja loppuun viedympää 

ilmaisua kuulostellakseen ilmaisurakenteensa ja kontekstuaalisen asetelmansa kietoutuvia tuntoja. 

Nykyisellään Pusupysäkki on hyvin viittauksellinen.  Olisiko Pusupysäkin aihepiirin tarkasteluun ja 

ilmaisuun voitu valita raisumpikin ja lähtökohdilleen uskollisempi ilmaisutapa?

Nykyisellään teos pohjimmiltaan on vain tavanomainen punaiseksi maalatu puistonpenkki, joka on 

kyltin voimin muovattu merkitsemään pysäkkiä, sydänaihein sidottu aiheeseensa ja kirjoituksien 

voimin saatu ilmentämään aihealueensa eri ulottuvuuksia. Mahdollisesti oikean pysäkin tuominen 

keskelle puistoa olisi synnyttänyt voimakkaamman siteen arkiseen kokemusympäristöön ja nuorten 

näkemyksien vapaamuotoisemman ulosannin mahdollistaminen ja rohkaiseminen olisi suonut lopulta 

aikaan voimakkaamman ja samaistuttavamman kokemuksen. Toki teos olisi voitu tehdä myös 

vähäeleisemminkin. Joka tapauksessa jollain tapaa luonteikkaampi, kokonaisvaltaisempi ja 

pidemmälle viety ilmaisutapa ja olemus olisi tehnyt Pusupysäkille mahdollisesti hyvää. 

Taideteoksille ja kaikelle ilmaisulle on ominaista, että vain osa teoksen taustalla vaikuttavista 

tunnoista ja ajatuksista kyetään lopulta välittämään toiselle ihmiselle. Siksi ilmaisun tuleekin juuri 

herätä eloon, jotta edes pääkohdat välittyvät ja sitä kautta myös taustalla vaikuttava laajempi 

ajatuksenjuoksu, joka toki jokaiselle teoksen kokijalle avautuu omintakeisenaan.  On hyvin tavallista, 

että taideteosten taustalla vaikuttaa muitakin tavoitteita kuin itse syntyvä taiteellinen ilmaisu, mutta 

kuitenkaan tämä ei saa laiminlyödä tai sivuuttaa taiteellisen antia. Jos taiteellisesta toiminnasta 

muodostuu ainoastaan oheistoimintaa, vailla taiteellista paneutumista, ei ilmaisu välttämättä toimi ja 

näin lopputulos on puolivillainen ja kokemus laimea. Ilman todellista pyrkimystä ja panostusta 

ilmaisuun, joka saavuttaa muodon ja joka kykenee näin välittämään aistimuksia, havaintoja ja 

ajatuksia, ei syntyvällä teoksella voi juurikaan olla aikaa kestävää yleisinhimillisesti puhuttelevaa ja 

vaikeitakin tuntoja käsiteltäväksi saattavaa yhteiskunnallista merkitystä, jota taide voi suoda. Taiteen 

ilmaisu- ja aihekirjoa voi näivettää tai sivuuttaa muiden tavoitteiden paineessa, sillä pian taiteen 

puhuttelevuuden näivetyttyä särkyy sen ympärille kietoutuva oheisantikin. Taiteen parissa on aina 

pyrittävä saavuttamaan ilmaisu ja aiheen käsittely, joka saattaa mietteet jaettavaksi. Muu saattaa 

kietoutua taiteeseen, mutta ilman taiteen puhuttelevuutta taide ei kanna muutakaan. Ilmaisun voi 

hienosäätää ja todeta teoksen valmiiksi vain sen tekijä, sillä hän on ainut joka tietää millaista aiheen 

käsittelyä havittelee.

Nyt Pusupysäkki vaikuttaa hieman kompromissilta, jossa käytännön asettamat rajoitteet, suodut 

voimavarat, sovinnaisuuden paineet ja teoksen taustalla vaikuttavat moninaiset tavoitteet ovat hieman 

päässeet syömään teokselta särmää tai rajoittaneet ilmaisua. Toki voi olla, että teoksen olemus ei ole 

syntynyt tiukkojen rajoitteiden hilassa vaan osallistujat ovat halunneet Pusupysäkille nykyisen 

kaltaisen olemuksen, aihepiirin luotaamisen tason ja ilmaisun. En kuitenkaan usko, että asianlaita on 

aivan näinkään. 
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Pusupysäkin vaikutus kaupunkitilaan

Teos sijaitsee Länsimäen ja Mellunmäen pohjoisosaa halkovan reitin varrella. Teos on sijoitettu 

puistokäytävän, korttelirakenteen ja pienen kummun rajaamaan tilaan. Tila ei ole aukio vaan aukea 

puustosaarekkeiden lomassa.

Pusupysäkin kokonaisuutenaan

Pusupysäkki synnyttää jo itsessään paikan, jolla on suurempi merkitys ja moniulotteisempi antinsa 

kaupunkiympäristöön kuin pelkästään istumista mahdollistavalla penkillä ja aukealla tilalla. Puistoon 

asettuva viittaus bussipysäkiin luo kiehtovan rinnastuksen liikkumisen, odottamisen ja rakkauden 

välillä. Itsessään pysäkkiin rinnastaminen sitoo paikkaan kokemuspohjaa, jotka kietoutuvat teoksen 

aihealueeseen, mutta se myös nostaa esiin paikan merkityksen omintakeisena osana paikasta toiseen 

johtavana reittinä. Yhteisöllinen toteutustapa tuo sosiaalista ulottuvuutta ja henkilökohtaisuuden 

läsnäoloa itsessään melko yleisluonteiseen julkisen tilakokonaisuuden osaan. Lopulta Pusupysäkki 

vaikuttaa sijainti paikastaan kumpuavaan kokemukseen niin tilallisesti, merkityssisällöllisesti kuin 

sosiaalisestikin ympäröivään tilaansa. Teos jäsentää tilakokemusta niin tilaa rajaten kuin 

merkityksiensä kautta.
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5.2 Aiheasetelma taideteoksena
Koska kollaasi ja installaatio saattavat synnyttää turhan voimakkaasti teoksen hahmoon tai 

toteutustekniikkaan pohjautuvia mielikuvia aihemaailmoja, todellisuuden tasoja ja muodostuneita 

merkityksiä yhdistelevästä ja rinnastavasta kuvataideteoksesta, käytän tässä yhteydessä nimitystä 

aiheasetelma. Pohjimmiltaan tarkoitan laaja-alaisesti käsitettynä kollaasimaisia teosrakenteita 

hyödyntävää kuvataiteellista ilmaisua, joka mielestäni juuri rakentaa ilmaisua tunnistettavien 

aihesisältöjen rinnasteisuuden luomalle maaperälle.

Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksestaan kollaasista nykytaiteen yhtenä teosmuotona. Kollaasin ja 

montaasin olevan niin kubismista periytyvän kuvataideteoksen valmistustekniikan ohella myös 

pidemmän historiallisen perinteen omaava sommittelurakenne. Sommittelurakenteena kollaasi   on 

keino saattaa runsas määrä sisältöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen yhdessä kokemusympäristössä 

tai näkymässä. Näin rakentuu moniulotteinen luotausta laajaan aihepiiriin, josta kullekin kumpuavat 

mielleyhtymät laajenevat itse teosta laajempaan todellisuuteen. Kollaasi on sommitteluperiaatteena 

hyvin yleinen nykymaalauksessa ja installaatioissa, muuta myös liikkuvan kuvan ja audiovisuaalisten 

teosten parissa. Sen soveltuvuus informaatioksi sointuu nykytaiteen samaistumiseen tiedon 

tuotantona. Kollaasitekniikkaa ilmaisussaan hyödyntävä teos koostuu jonkun jo tekemiin havaintoihin 

kantavista viittauksista. Kollaasinomaisen ilmaisutekniikan hyödyntäminen on merkityksenantoa 

kaikissa vaiheissaan. Se on merkitysverkostojen kutomista, mutta mielleyhtymä perusteisuudessaan ja 

jaettujen merkityssisältöjen luotaamisessaan se on hyvin tasa-arvolle pohjaava teosmuoto. Teosta 

luodessaan taiteilija ja kokemusta ammentaessaan ja itselleen luodessaan katsoja kulkee samoilla 

mielleyhtymien maailmoissa. Kollaasirakenne on nykytaiteen parissa hyvin yleisesti narratiivisena 

ilmaisukenona näyttelytilan ja teosten integroimisessa, jolloin esille asettaminen saattaa mukailla 

valtarakenteiden asettamia esitysmuotoja tavalla, joka kritisoi malleja niiden omilla välineillä ja 

kuvastolla saaden kantaa ottavia ulottuvuuksia.(Rantanen 2014, 87-88 ja 94-95.)

Tarkastelen kollaasin ilmaisukeinoja hyödyntäviä kuvataideteoksia ja niiden aiheasetelmia Ari Björnin 

ja Heini Matveisen Vantaan Veromiehen Julkisen taiteen suunnitelman kautta. Ari Björnin ja Heini 

Matveisen Vantaan Veromiehen Julkisen taiteen suunnitelma koostuu lukuisista teoksista, jotka 

yksittäin muodostavat puistoympäristön omintakeisia merkityssisältöjä kerääviä paikkoja, mutta 

kokonaisuutena teossarja näyttäytyy minulle myös installaatiokokonaisuutena, joka muodostuu eri 

todellisuustasojen rinnastumisista.
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5.2.1 Ari Björnin ja Heini Matveisen julkisen taiteen 

suunnitelma Vantaalle
Ari Björn ja Heini Matveinen ovat suunnitelleet Vantaan Veromieheen Aviapoliksen rautatieaseman 

läheisyyteen laajan taidekokonaisuuden yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Ari Björnin ja Heini 

Matveisen taiteellinen työskentely tapahtuu osin heidän kuvataidelähtöisen Art & Process 

-suunnittelutoimisten nimissä. Heidän projektinsa ovat pureutuneet yhteiskunnallisten, kulttuuristen 

ja tilallisten kysymyksien uudelleen tarkasteluun laaja-alaisten yhteistyöhankkeiden kautta. Työ 

lähestyy voimakkaasti suunnittelun, yhteisötoimien ja kuvataiteen kohtauspintoja ammentaen 

kuvataiteen ja yhteisötaiteen ilmaisuperinteiden ja diskurssien perustasta. Toimiston projekteissa 

monialainen yhteistyö ja suunnittelu sekä yhteisölliset ja osallistavat prosessit ovat keskeisessä osassa 

laaja-alaisten aihepiirien sisällöllisten, tilallisten, visuaalisten ja toiminnallisten ulottuvuuksien 

kartoittamisessa ja yhteen nivomisessa ehjiksi kokonaisuuksiksi.

(16.12.2014, Keskustelu Ari Björnin kanssa Helsingissä) ja (Etusivu, Me ja Projektit, Art & Process, 

http://www.artandprocess.fi , Luettu 20.8.2015) 

 

Keskustelussamme Ari Björn mainitsi, yhteisölliset kysymykset ja toimintatavat hänen ja Heinin 

taiteellisen työn keskeiseksi kysymykseksi. Toimiston projektien piirissä hän kertoi olevan runsaasti 

niin sosiaalisten ja osallistavien prosessien valmistelutyötä sekä materiaalisten teosten toteutuksen ja 

toiminnallisuuden suunnittelua. Hän kuitenkin painotti, että suunnittelualojen käytäntöjä lähestyvien 

kysymyksien ja työskentelytapojen osana työskentelyä sekä projektien monialaisuus ei itsessään 

tukahduta taiteellista antia projekteista. Pohjimmiltaan projektien aihepiirit pureutuvat 

tarkastelemaan askarruttavia asioiden tiloja ja ilmiöitä ja niiden esille nostamisesta.(16.12.2014, 

Keskustelu Ari Björnin kanssa Helsingissä)

Heinin ja Arin töissä ja työskentelyssä on paljon kiinnostavia ulottuvuuksia. Tämän diplomityön 

puitteissa keskityn tarkastelemaan heidän julkisen taiteen suunnitelmaa Vantaan Veromieheen. Koska 

itse teoskokonaisuus on vielä työn alla keskityn laajan teoskokonaisuuden muutamaan eriluonteiseen 

osakokonaisuuteen selvittääkseni, millainen ilmaisullinen ja ympäristösuhteiden kirjo mahdollistuu 

kuvataiteen laajentuessa suunnittelualojen ja yhteisöllisen toiminnan suuntaan. Projektin piirissä  

Arin ja Heinin toimintatapansa ja työskentelynsä perustuu taiteilijan asemaan asioiden ja ihmisten 

yhtyeensaattajana ja muodonantajana.

Teossuunnitelman mukainen teossarja

Teosmuoto

Itsessään teossarja on kuin suuri installaatio, joka koostuu hyvin erilaisista tilanteita synnyttävistä 

ilmaisutavoista. Teossuunnitelman mukainen teossarja koostuu vähintään kuudesta teoksesta, jotka 

muodostavat laajan kokonaisuuden tosiinsa rinnastuen ja toisiaan täydentäen.

Teosmuotona Ari Björnin ja Heini Matveisen julkisen taiteen suunnitelma on teossarja, jossa on 

kokonaisuutena kollaasimaisia teosrakenteita. Ne ilmenevät esille asettamisen tavassa rinnastaa 

toisistaan poikkeavia todellisuuden tasoja toisiinsa muodostamaan osakokonaisuuksille pohjautuvaa 

tulkinta-avaruutta ja väljästi kerronnallista sarjaa.

Erillisinä teoksina teossarjan muodostavat teokset poikkeavat toisistaan niin ilmaisultaan kuin 

aiheeltaan. Kuitenkin toisiaan täydentäen ja vuoropuhelua käyden ne muodostavat laajenevan 

aihepiirin. Teossarja käsittelee Karhumäen veljesten toiminta ilmailun uranuurtajina Suomessa sekä 

nykypäivän ilmailuun liittyvää viestintää. Itsessään yleispiirteinen aihepiiri muodostaa onnistuessaan 

kaupunkiympäristössä paikallisesti konkretisoituvien ilmentymien ja aihepiirin eri ulottuvuuksien 

esille nousun kautta puhuttelevien mielleyhtymien ja paikan kokemusten sarjan.
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Teossarja toteutuessaan

Itsessään teoskokonaisuudesta ei vielä ole paikan päällä mitään havaittavissa. Keskityn siis 

tarkastelemaan, mikä teoskokonaisuudessa rakentuu suhteessa teossarjassa kolmeen teokseen, jotka 

muodostavat mielestäni mielenkiintoisen kirjon erilaisista asetelmista. Näissä kuvataiteellisten 

aiheiden esille nostaminen ja ympäristön suunnittelun yhtyvät.

Teossarjassa yhtyvät kuvataiteellinen, muotoilullinen ja arkkitehtoninen työstötapa ja ilmaisu. Toki 

nämä ulottuvuudet yhtyvät aina kuvataiteessa, mutta ne ilmenevät tilallisuutena ja muodonantona 

voimakkaasti kuvataiteellisen ilmaisun ulottuvuuksina.

Ari Brjörnin ja Heini Matveisen suunnittelemassa teossarjassa kuvataiteellinen ilmaisu vaikuttaa 

havittelevan yhtymistä käyttötarkoituksia palvelevaan tilan arkkitehtuuriin ja kalusteiden muotoiluun 

viestien tilan käytön lomassa vaivihkaisesti.

Seuraavassa lainaus teoksen kuvauksesta, joka enteilee edellä mainitun kaltaisia pyrkimyksiä. 

” Suunnitelman kuvaus

Puistoketjuun suunniteltujen teosten innoittajana on ollut Karhumäen veljesten toiminta ilmailun 

uranuurtajina Suomessa sekä nykypäivän ilmailuun liittyvä viestintä. Teoksia toteutetaan veistotaiteen 

tekniikoin, grafiikan ja installaation keinoin sekä piirtäen. Esimerkiksi piirtäminen tapahtuu 

hiekkapuhallustekniikkaa käyttäen paperin sijaan betoniin ja sisältö on tuotettu muun muassa sosiaalisen 

median kautta.

Tiiranpuistossa taiteen lähtökohtana on lintuperspektiivi, Karhumäenkalliolla pysähdytään puolimatkan eta-

pille, Karhumäenpuistossa päästään nousukiitoon ja Karhumäenaukiolla visioidaan tulevaisuuden näköaloja 

yleisöä osallistaneessa teoksessa. Teoksissa on huomioitu visuaalisuuden ohella myös toiminnallisuus - esimer-

kiksi veistokset toimivat samalla istuimina. Joissakin teoksissa toiminnallisuus taas ilmenee pysähtymisen sijaan  

liikkeessä ja funktionaalisuus siinä, että teos on integroitu tien pinnoitukseen.”

(Projektit, Julkisen taiteen suunnitelma, Art & Process, http://www.artandprocess.fi , Luettu 25.8.2015) 

Kyseistä julkisen taiteen suunnitelmaa tutkaillessa voi todeta, että sille on ominaista sen koostuminen 

teoksista, joista kaikki sulautuvat osaksi ympäristöä käyttötarkoituksia palvelevan tilan arkkitehtuurin 

ja kalusteiden muotoilun kautta. Pääsääntöisesti suunnitellun teossarjan taiteellinen kuvasto on osa 

ympäristön rakenteita tai antaa niille muodon.

Teosten toteutuessa on oletettavaa, että taiteellinen anti herää teossuunnitelman mukaisissa teoksissa 

ympäristön hyödyntämisen ohessa vaivihkaisesti. Parhaimmillaan sarjan teokset ikään kuin 

hyödyntävät arkkitehtuuria ja muotoilua omimmillaan sekä ympäristön parissa toimimista luontevasti 

osana teoksen ilmaisua. Osaltaan taiteelliseen antiin kietoutuu keskeisesti ympäristöön liittyvä 

fyysinen kokemus ja havahtuminen muodon tai teon symboliseen ulottuvuuteen. 

Seuraavassa lähemmin tarkastelemassani kolmessa teossarjan teosajatuksessa kyseinen pyrkimys ja 

teossarjan ominaisuus esiintyy mielestäni luonteikkaimmillaan. Kyseiset teosajatukset poikeavat 

tosistaan ja näin avartavat näkemystä, kuinka tosistaan poikkeavia asetelmia ja ilmaisurakenteita 

toimintakentän sisällä on mahdollista tehdä. Piirtyvä kirjo ei toki kata koko ympäristöä muovaavan 

kuvataiteellisen annin rikkautta, mutta tuo esiin erivireistä asetelmaa.

Teossarjan kolme teosta

Valitsin teossarjasta kolme erilaista teosta, joiden aiheet ovat kiitotie, karttamerkkit ja kaupunki-

ihanteet. 

Nousukiito

Nousukiitoteos koostuu kiitotie -aiheesta, joka sijoittuu kevyenliikenteen sillan kannelle. Teosajatus on 

mielenkiintoinen asiayhteyteen liittyvän kokemuksen ja aiheen rinnastus. Kokemus kulkea sillan ylitse 

ylä- tai alamäkeen korkean sillan kannella lähentelee etäisesti kokemusta lentokoneen kyydissä 

maankamaralle laskeutumisesta tai ilmaan nousemisesta. Kiitotiestä tuttu kuvasto toki avittaa kyseistä 

assosiaation kumpuamista yhtenevän liikeradan ja avautuvien näkymien ohella.
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Havainnekuva Nousukiito -teoksesta etäältä (Kuva: Art &Process, Ari Björn ja Heinin Matveinen)

Teoksen aihe sinänsä on melkoisen itsestään selvästi läheisestä lentokentästä ja jatkuvasta 

lentoliikenteestä juontuva. Itselleni mielenkiintoista siinä on kuitenkin sillan kokonaisvaltainen 

lavastaminen kiitotieksi ja kulkemisen suoman fyysisen kokemuksen ottaminen keskeiseksi osaksi 

teosta.  

Havainnekuva Nousukiito -teoksesta läheltä (Kuva: Art &Process, Ari Björn ja Heinin Matveinen)

Istuimet

Teossarjaan lukeutuu teos, joka koostuu penkeistä, jotka ovat saaneet muotonsa karttamerkeistä. 

Kyseiset merkit symboloivat puulajeja, joita paikalla kasvoi ennen alueen rakentamista. Vantaan 

Veromiehen kaupunginosa sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän eteläpuolella. Alue on 

nykyiselläänkin suurelta osin metsää, vaikka alueen rakentaminen onkin jo alkanut. Kyseinen alue 

täydentyy ajan myötä ja parhaillaan alueelle on suunnitteilla Aviapolis-nimellä tiivisrakenteinen 

kaupunginosa. 

Havainnekuva kuusimetsä- karttamerkistä muotonsa saaneesta istuimesta (Kuva: Art &Process, Ari Björn ja Heinin Matveinen)

Tässä mielessä Ari Björnin ja Heini Matveisen suunnittelemat istuimet ovat oivaltava side menneen ja 

tulevan sekä ilmakartaston kautta lentokoneiden perspektiivin ja maantason välillä. Se, kuinka 

helposti tavanomaisesta poikkevan istuimen muodon tulkitsee symboliseksi eleeksi ja tulkitsee sen 

menetetyn ympäristön muistutukseksi, jää sittemmin nähtäväksi. Mutta juuri se, että informaatio ei 

ole itsestään selvästi avautuvaa ehkä kuitenkin osa ilmaisurakenteen kiehtovuutta. Se on vivahde 

ympäristössä, joka aukeaa selkeiden merkitysverkostojen kautta, kun vain muotokielen taustalla 

vaikuttavan symboliikan kantavat merkitykset oivaltaa. Samalla muodostuneen asetelmaan 

kietoutuvaa vienoista kantaaottavuuttakin voi tarkastella.
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Lentoviestit

Teossarjaan kuuluu teos, joka koostuu ihmisiltä kerätyistä näkemyksistä kysymykseen; ”Millainen on 

hyvä kaupunki?” Sisällön kokoamiseen hyödynnettiin sosiaalista mediaa. Kuten Art & Process:in 

internetsivuilla olevassa työn kuvauksessa ilmaistaan, sisältöä on tuotettu sosiaalisen median kautta. 

Tämä on yksi osallistavuuden ulottuvuus taiteellisen työskentelyn lomassa, jossa osallistavuus on 

raakasisällön tuottamisen asemassa. Taiteilijoiden päätettäväksi jää, miten osallistavalla 

keinovarannolla kertynyt sisältö hyödynnetään ja millaisena se lopulta näyttäytyy. Toimessa 

osallistavuuden problematiikka on selvästi esillä. Muodostuvan sisällön kirjo, ilmenemistapa ja 

lähtökohtainen kysymyksenasettelu ja tuotantorakenne on teoksen suunnittelijan vallassa. Kysymys ei 

sinänsä, koske ainoastaan kyseistä teosta vaan on osa osallistavuuden problematiikkaa.

Itsessään teos on mielestäni kutkuttavan vaivihkainen, mutta samalla särmikäs. Kertyneet näkemykset 

hyvästä kaupungista on kaiverrettu aukion laattoihin. Niille on annettu lentoviestin hahmo. Kuva-

aihe juontuu toki teossarjan kattoaiheesta ilmailusta, mutta samalla viesti on myös saanut ohitse 

kiitävän viestin hahmon. Hartaat toiveet on kaiverrettu betonilaattoihin, jotka sijaitsevat aukiolla, 

jonka monitahoinen suunnittelijajoukko on suunnitellut. Kun ympäristö on toteutunut, ihmiset tulevat 

kulkiessaan tallomaan hartaita toiveita. Teos on hieno aiheasetelma, joka viattomuudessaan ottaa 

väkisinkin kantaa ympäristöönsä.

Havainnekuva Hyvä Vantaa-teoksesta (Kuva: Art &Process, Ari Björn ja Heinin Matveinen)

Pohjimmiltaan kyseessä on kuitenkin ympäristö, joka on lähes puhdasveristä uudistuotantoa 

ympäristössä, jossa ihmisiä ei ole juurikaan asunut eikä muuten kuin ohittaen kulkenut. 

Tulevaisuudessa alue saattaa hyvin todennäköisesti olla tuhansien ihmisten koti- ja työskentely- 

ympäristöä, joka on ennalta valmiiksi suunniteltua asiantuntijoiden näkemysten mukaisesti. Se valettu 

asiayhteys, johon ihmiset asettuvat, kuten rakennettu ja sosiaalinen ympäristö muutenkin. 

Toteutuneessaan teos osallistaa lopulta kaikki valmiissa ympäristössä tallomaan ympäristön 

suunnittelun alussa kerättyjä hartaita toiveita ihanteelisesta kaupungista. Toki tämä on oma tulkintani 

teosajatuksesta ja haluni nähdä jonkin asteista kantaaottavuutta taiteen piirissä.

Havainnekuva lentoviesteistä Hyvä Vantaa-teoksessa (Kuva: Art &Process, Ari Björn ja Heinin Matveinen)

Mielestäni kuitenkin teoksessa on kiehtovaa, kuinka aiheistojen rinnastukset ja arkinen toiminta 

paikalla muodostuu merkityssisältöiseksi. Näin teos kykenee varmaankin toteutuessaan asettamaan 

monitahoisia kysymyksiä esille ja kietoutumaan paikkaansa moniulotteisesti. Itsessään teos ei ole 

dramatisoitu vaan hyvin vaivihkainen piirre ympäristössä. Se varmasti tulee toteutuneessa 

ympäristössä hieman vetäytymään syrjään arkisen toiminnan piirissä, mutta jos siihen sattuu huomio 

kiinnittymään, suo se taiteellisen antinsa.
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Teossarjan vaikutus kaupunkiympäristöön

Teossarjan vaikutusta kaupunkiympäristöön on toteutumattomana hyvin pintapuolista tarkastella. Se 

mikä teossarjassa on muodostuvan kaupunkiympäristön kannalta merkityksellistä, on 

toiminallisuuden osallisuus taiteellisen annin kumpuamisessa ja taiteelle ominaisten ristiriitaisten 

sisältöjen aukeaminen vaivihkaisesti muun ohessa. Käsitykseni mukaan teossarjan teokset tullaan 

toteuttamaan tilaustyönä puiston rakentamisen yhteydessä hyödyntäen  ympäristön rakentamiseen 

liittyyvää tuotantoketjua ja teosten toteuttamista tilaustyötä. Tämä on toki joidenkin teosten 

mittakaavan huomioon ottaen ymmärrettävää. Teossarjan ja ympäristön suunnittelussa on kuitenkin 

menty kokemuksen virittämisen kannalta hyvin pienimittakaavaisille suunnittelun tasoille tutkaillen 

taiteilijoiden ja puiston suunnittelijoiden yhteistyönä kokonaisuuden kannalta parhaita 

yksityiskohtien ja rajapintojen muotoja. (16.12.2014, Keskustelu Ari Björnin kanssa Helsingissä)

Teollista tuotantoketjua lähentelevä tuotantoketju on usein taiteen parissa hieman taiteilijan itsensä 

työstöä ilmeettömämpää. Teosten materiaalien yksittäisille työstöjäljille ei näin muodostu 

samankaltaista eleen olemuksen kohtalokasta merkityksen ja aistimuksellisuuden rakentamisen roolia 

kuin monesti kuvataiteella on vapaan kentän piirissä. Suunnitelmapohjainen työskentely ei toki sulje 

tätä kuvataiteen ilmaisullista ulottuvuutta poiskaan, sillä suunnitelman pohjalta tehty työ voi aivan 

hyvin olla aivan yhtä hienovireistä. Suunnitelman pohjalta on hankalaa saavuttaa äärimmäisen 

tarkkaa käsitystä yksittäisen työstöeleen olemuksesta ja riippuvuussuhteesta muuhun ympäristönsä 

olemukseen ja vielä välittää tietoa niin, että lopulta toteutunut teos toimisi. Arkkitehtuurin piirissä 

kysymys on toki jatkuvasti yllä, mutta työstön hienovireisyys yltääkin juuri samalle tasolle kuin 

tuotantoketjun varassa toteutetuissa teoksissa. Kuvataiteen hienovireisyys menee kuitenkin niin 

tarkaksi ja aistimuksia jatkuvaksi peilaavaksi, että suunnitelmapohjainen työskentelytapa ei 

välttämättä houkuttele perustamaan ilmaisua aineellisen olemuksen luomille fyysisille kokemuksille, 

vaikka suunnitelma pohjaisten tuotantotapojen hienovireisyys saataisi parhaimmillaan sen 

mahdollistaakkin.

Kuitenkin luulen, että juuri toiminnallisuuden kokemusten ja yksittäisten arkisten tekojen 

muodostuminen merkityssisältöiseksi antaa teoksille juuri aistimuksellisen kokemuksen ulottuvuuden 

tuoman lisänsä. Teossarja on lähtökohdiltaan hyvin aiheasetelmallinen. Kaupunkiympäristössä 

teossarjan kautta avautuvat sisältökokonaisuudet ja ajatuksen kulut liittävät paikan ilmailun kautta 

myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja antaa näin paikkaan oman moniulotteisten 

kysymyksien vyyhdin. Tämä on kuitenkin perin vaivihkaista. Lopulta on toteutuksesta ja kokijasta 

kiinni, alleviivaako teossarja paikan itsestään selvää yhteyttä ilmailuun vai aukeaako lopulta aiheen ja 

aistimusten kautta puhuttelevia kuvataiteellisen annin lietsomia kokemuksia.

Teoksen taustalla vaikuttava toimintatapa

Ari Björn ja Heini Matveinen toimivat Art & Process – toimistonsa puitteissa yhtenä 

muotoutumaisillaan olevan kaupunkiympäristön suunnittelijaosapuolena työskennellessään 

yhteistyössä muiden aluetta suunnittelevien tahojen kanssa.

Tässä mielessä toimiminen suunnittelutoimiston kautta ja kiinteässä vuorovaikutuksessa rakentamista 

suunnittelevien tahojen kanssa lähentelee lähtökohdiltaan ja taiteellisen työn luonteeltaan osin 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taidetta arkeen –selvityksessä hahmoteltua Luovat yritykset -mallia, 

jossa taitelijoiden työllistymistä edistetään edesauttaen taiteilijoiden toimintaa konsultin asemassa 

ympäristöä suunnittelevien ja rakentavien tahojen piirissä edesauttaen korkeatasoisen 

kaupunkiympäristön syntyä.(Taidetta arkeen 2013, 8 ja 34-35)

Toisaalta Vantaan taidemuseolla on ollut keskeinen sija Ari Björnin ja Heini Matveisen valinnassa 

taiteellisen työn tekijöiksi. Heidän työnsä taustalla vaikuttaa ilmaisullinen pyrkimys. Tässä mielessä 

toimitatapa lähestyy  Opetus- ja kulttuuriministeriön Taidetta arkeen –selvityksessä hahmoteltua 

Taike- mallia, jossa taiteen saavutettavuus nousee keskeiseksi tavoiteeksi.(Taidetta arkeen 2013, 25 ja 

28-31) 

Lopulta toteutuessaan Ari Björnin ja Heini Matveisen Julkisen taiteen suunnitelma suo oletettavasti 

poikkitaiteellisen suunnittelun ja yhteistyön tuloksena korkeatasoista kaupunkiympäristöä sekä 

edesauttaa kulttuurin saavutettavuutta ja lisää yleissivistystä. 
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5.3 Luettelo taideteoksena
Luettelo kuvataiteellisena teosmuotona ei tarkoita ainoastaan kirjallista luettelointia vaan myös 

visuaalista esittämisen tapaa.

Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksestaan, että luettelon nykytaiteen yhtenä teosmuotona voi 

mieltää toistoon ja sarjaan palautuvien teosmuotojen yhdeksi ääripääksi. Se on kuin sisällöstä 

tyhjentynyt muoto, joka lähentelee kuvasommitelmallista verrokkia äärettömälle kestolle. Se on 

lähtökohtaisesti ajateltuna niin mekaaninen, että sen ei uskoisi tarjoavan juurikaan teosmuotona 

ilmaisullisuutta taiteelle, mutta se kykenee kuulostelemaan subjektiivisia mielleyhtymiä.(Rantanen 

2014, 177.)

Nykytaiteen teosmuotona luettelolla on vastineensa taiteen ulkopuolisissa esitystavoissa. Sen voi nähdä 

heijastelevan valikoita, mutta myös retorista keinoa esittää asia syvyyksiään myöten selkeän 

perustekijöiden jäsentelyn keinoin.(Rantanen 2014, 177.)

Luettelo on esitysmuotona kuin systeemi. Se kuvastaa hyvin muodollisesti ja ulkokohtaisesti 

vastinparinaan olevaa sisältöä. Mikäli asetelman jäsentymisen tavan ja kuvaosien merkitykset oivaltaa 

aukeaa hetkessä näkymä koko teoksen sisältöön, josta mielleyhtymien kirjo puhkeaa kiitämään halki 

koko aihepiirin ja sen suhteen käsillä olevaan asiayhteyteen. Kuitenkin havainnon aukeaminen vaatii 

alkuasetelman hahmottamista ja sen kantavia merkityksiä. Rakenteellisen jäsentelyn tapaan, jolle 

luettelomuotoinen esitys rakentuu, mahdollistaa lukemattomia vaihtoehtoja koostaa esitys, mutta 

kysymys on usein systeemistä, jossa yhden osan muuttaminen vaatii muunkin muuttamista.

Nykytaiteessa yksi luettelomaisen teosmuodon muoto on värikartta. Esitystapana värikartat saavat 

verrokkinsa värioppien tavoista jäsentää väri-ilmiöitä tai teollisista värikartoista. Värikartta on 

nykytaiteessa ikään kuin poimittu esitystapa, joka muodostuu itsenään teoksen sisällöksi tai symboloi 

järjenestymistavallaan teoksen sisältöä. Värikarttaa visuaalisessa ilmaisussaan hyödyntävä teos saattaa 

hyödyntää perustanaan toimivasta värien jäsentelytavasta alkuperäisiä merkityksiä osin tai puhtaasti 

hyödyntää muotoa symboloimaan havaintoa. Värikartat toimivat symbolisena esitystapana aivan yhtä 

hyvin niin järjestelmällisyydelle kuin sattumanvaraisuudellekin rakentuneena, koska rinnastuvilla 

väreillä on aina vuorovaikutuksensa ja suhteellisuutensa. Itsessään värikartat toimivat kuin 

tieteellisen rakenteen ja järjestelmällisen tiedon vastinpareina taiteellisessa esittämisessä, joka antaa 

teoksille hieman tekijästä etäänytettyä virettä.(Rantanen 2014, 181-182.)

Itsessään värikarttoihin perustuva ilmaisu perustuu havaittavan jäsentelyn verrattavuuteen aiheeksi 

valittuun ilmiöön. Symbolinen side käsiteltävän aihepiirin ja esitystavan välille on muodostuttava. 

Käsiteltävän aiheen tekijöiden on saatava vastinparinsa, jotta sisältö aukeaa yksikäsitteisyydessään 

mielleyhtymien viraksi laajeten.

Värijärjestelmään tai ylipäätään luettelomuotoon pohjaava teos antaa pelkistyneisyydessään kerralla 

kaiken tai lähes ei mitään. Lähtökohdiltaan se ei ole yksioikoinen ladelma vaan mielleyhtymä, josta 

kumpuava kiteytys, joka kattaa laajan havaintopiirin tai surkastuu satunnaiseksi rakenteeksi teoksen 

toimivuudesta ja kokijasta riippuen. Kaupunkiympäristössä luettelomaiset teokset ovat melko yleisiä 

teosmuotoja, varsinkin värikartta pohjaiset. Ne ottavat tilan haltuun vaivaamatta 

suorasanaisuudellaan suuresti katsojan mieltä.
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5.3.1 Leinelän Kentät - Taideportit
Markku Pääkkösen Leinelään suunnittelemat taideportit ilmentävät hyvin kattavasti värikartoille 

rakentuvaan luettelonomaisia piirteitä omaavan ympäristötaideteoksen piirteitä. Tähän päivään 

mennessä Leinelään on toteutettu kolme Markku Pääkkösen suunnittelemaa taideporttia. Taideportit 

ovat syntyneet ilmiselvästi ympäristön rakenteiden ja rakennustapojen puitteisiin saaden kuitenkin 

kuvapinnan sommittelunsa väestöä käsittelevistä tilastoista.

Leinelän taideportit muodostuvat värikentistä ja uurteista 

Teoksen lähtökohdat

Teosajatus on lähtenyt liikkeelle tilasta ja rakenteista. Lähtökohta on Pääkkösen työskentelylle 

ominainen. Keskustellessani Markku Pääkkösen kanssa joulukuussa 2014, hän luonnehti taiteellista 

työskentelyään rakennetussa ympäristössä seuraavansuuntaisesti. Rakennetussa ympäristössä 

teosajatus rakentuu rakennuksesta ja paikasta. Teosta suunnitellessa huomio kiinnittyy rakenteisiin ja 

tilaan teoksen perustana, jolle taideteos muodostuu paikkaan rakennuksen ja tilan ehdoilla. Hänen 

työskentelynsä keskeinen pyrkimys on yhtyä rakenteen arkkitehtuuriin siten, että taiteen ja 

arkkitehtuurin välille ei muodostu rajaa vaan teos syntyy arkkitehtuurin luomien puutteiden lomaan. 

Hän ikään kuin täydentää arkkitehtonista ilmaisua puuttumatta siihen vaan omaksuen arkkitehdin 

näkemyksen ja jatkaen sitä omalla mediallaan. Pelkistäen hän ilmaisi lisäävänsä teoksillaan 

arkkitehtuuriin sen, mikä siitä kussakin yhteydessä puuttuu. Hänelle työskentely yhteistyössä kohdetta 

suunnittelevan arkkitehdin kanssa on keskeistä, jotta lopullinen kokonaisuus saadaan hienosäädettyä 

mahdollisimman sointuvaksi.(17.12.2014 Keskustelu Markku Pääkkösen kanssa Helsingin keskustassa) 

Leinelän taideportin värikentät ja valoaukko 
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Taiteen ilmaisun osalta hän pyrkii teoksillaan ilmentämään jotain, mitä tilassa ei muuten ole 

havaittavissa. Taideporttien värikenttien keskinäiset suhteet ovat peräisin vantaalaisia käsittelevistä 

tilastoista. Taideporteissa pintaa on käsitelty värikentin ja uurtein. Muodostamien kokonaisuuksien 

keskinäiset suhteet ovat sitä vastoin peräisin tilastoista, jotka liittyvät värikenttien tilastoon liittyvään 

elämän osa-alueisiin ja niistä laadittuun tilastoon.(17.12.2014 Keskustelu Markku Pääkkösen kanssa 

Helsingin keskustassa) 

Taiteellinen ilmaisutapa ja heräävä kokemus

Tila ja rakennus on hänen työskentelyssään ikään kuin tyhjän maalauspohjan asemassa ja taideteos 

rakentuu niin sisällöllisesti kuin ilmaisullisestikin sen ehdoilla. Itse teoksen taustalla vaikuttaa 

muitakin  taiteellisia pyrkimyksiä kuin arkkitehtuurin ja tilakokemuksen täydentäminen uudella 

lisäulottuvuudella. Teoksen muut ulottuvuudet asettuvat sopusointuun arkkitehtuurin olemuksen 

kanssa sopusoinnussa olevan ilmaisukeinovarannon kautta. Taideporttien voimakkaasti 

tietopohjainen sisältö sovitetaan arkkitehtuurin kanssa sointuvan ilmaisutavan luomille kantimille. 

Käytännössä aihesisältö, joka on on totuttu esittämään tilastollisilla menetelmillä ja esitystavoilla, jotka 

pohjimmiltaan ovat pelkistettyjä esityksiä, on taideporteissa esitetty kielellä, jota ei kykene 

tulkitsemaan ilman tietoa teoksen taustasta mieltää täsmälliseksi tietosisällöksi. Kuitenkin, mikäli 

järjestämistavan juureen havahtuu koko sisältöä aukeaa ja rinnastuu ympäristöönsä, sen tapahtumiin 

ja asiayhteyteen, joka Leinelässä pääsääntöisesti on asuminen ja elinympäristö.

Käytännössä teos ja työskentelytapa ei haasta jo muodostettuja olosuhteita ja yhtyy niiden 

muodostamaan todellisuuteen nostaen taustalta esiin sisältöjä, jos kielen ikään kuin osaa tulkita. 

Mikäli tulkintakehys avautuu, ympäristö on täynnä kysymyksiä. Itsessään väestöä käsittelevät tilastot 

ryhmittelevät väestöä ja avaavat yleiskuvan yhteen ympäristön tasoon. Elinympäristöön rinnastettuna 

tilastollisten menetelmien yksikantaisuus käy vuoropuhelua ympäristön mahdollisen moninaisuuden 

kanssa tai päinvastoin havaintoympäristön mahdollisesta yksitoikkoisuudesta verrattuna tilastojen 

havaitsemasta moninaisuudesta.

Lenelässä taideporttien yhteydessä ei parhaillaan ole mitään, mikä avittaisi tarkastelemaan uurteita ja 

värikenttiä tietosisältöä kantavina ilmentyminä. Kuitenkin ilman jonkinlaista viittausta teoksen 

asiasisällölliseen ulottuvuuteen, kyseinen ulottuvuus jää täysin pimentoon. Ilman tietoa teoksen 

olemuksen asiasisällöllisistä juurista taideporteissa ei herää voimakkaasti havahduttavaa, joka 

herkistäisi tarkastelemaan esille nousevia sisältöjä ja ympäristön suhdetta. Kuitenkin tieto tilastollisista 

lähtökohdista on määrä tulla kunkin taideportin yhteyteen, jotta tämä keskeinen taso teoksista on 

saavutettavissa. Käytännössä Leinelän kaikki taideportit ovat siis keskeneräisiä, vaikka työstöltään 

niistä puuttuukin vain pieni vivahde. Mutta niin on keskeneräinen monelta osin koko Leineläkin 

katujensa viimeistely myöten, joten taideporteista ja niiden ympäristösuhteesta sekä ympäristöstä 

kokonaisuutenaan ehkä hieman laimennetun vaikutelman tulevasta. 

Toki väripintoihin ja pinnan jäsentelyä ilmaisussaan käyttävät teokset voivat toimia muillakin tasoilla 

täsmällisenä esittämisenä. Taideportit voi mieltää vaikuttavan kokemuksiin vailla tiedostavaa 

havahtumista niiden alkuperään ja aihepiiriin, jonka osatekijät saavat ilmaisussa symboliset 

vastinparinsa. Toisaalta tällöin kyse ei toki ole luettelomaisesta teoksesta, mutta en tiedä, onko Markku 

Pääkkönen ajatellut luettelon oloista teosmuotoa taideportteja suunnitellessaan, itse näen kuitenkin 

yhtymäkohtia kyseisissä teoksissa ja niiden tavassa lähestyä sisältöjä sekä Silja Rantasen 

luonnehdinnasta luettelosta yhtenä nykytaiteen kentällä valitsevana teosmuotona.

Taideportteja voi kuitenkin tarkastella teoksena, joka toisintaa kokemusta kaupungista yhteisönä, 

jonka edustajia ei välttämättä edes tiedä olevan, mutta he vaikuttavat kuitenkin jaettuun 

todellisuuteen. Mahdollista olisi, että edellä kuvailtu kokemuksellinen sisältö rakentuisi väripintojen 

työstön psykofyysiselle aistittavuudelle tai voimakkaalle väritilalle. Mutta teosten toteutustapa ei ole 

kuitenkaan kovinkaan aistimuksellinen, eikä kokemusta läsnäolosta tai materiaalin olemuksen eikä 

työstöjäljen temperamentin kautta puhuttelevuudesta ainakaan minulle välity. Teosten toteutustapa ei 

ole niin ilmeikäs, että voimakasta psykofyysistä kokemusta syntyisi. Käytännössä tämä vaatisi 

kokonaisvaltaista käsityötä, jonka olemusta tekijä jatkuvasti havainnoisi ja työstäessään virittäisi. 
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Väritilakaan ei ole kokonaisvaltaisiin aistimuksiin riuhtaisevaa ja kokemuskirjon kautta 

mielleyhtymiin herkistävää. Taideporttien taiteellinen ilmaisevuus ei rakennu edellä mainituille 

aistimuksellisille kokemussisällöille vaan symbolisuudelle, jonka kieli tulee ymmärtää.

Tarkoitus vaikuttaakin olleen, kuten Markku Pääkkönen itse kertoikin, tavoitella kokemuksellisella 

ulottuvuudelta arkkitehtuurin tilakokemukseen yhtymistä ja sille lisäulottuvuuden antamista sekä sen 

rinnalla tietosisällöllisen annin tuomista. Näinhän teokset varmasti toimivatkin, kunhan tieto 

jäsentelyn juuresta on paikallaan. Taideporteissa on kaksi eri tasoa hieman irrallaan, joista tiedollinen 

kertovuus on todella ujosteleva, mutta se on olemassa ainakin, jos sen kaivaa pinnalle.

Toteutustavan vaikutus

Taideporttien värisuunnitelmasta vastaa Markku Pääkkönen, mutta kokonaisuudessaan ne on 

suunniteltu yhteistyössä kunkin rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin kanssa ja toteutettu 

rakentamisen yhteydessä suunnitelmien pohjalta rakennuksen rakentamistavan ja hyödynnetyn 

tuotantomenetelmän suomin keinoin. Taideporttien työstö ei ole sen hienovireisempää kuin 

muunkaan ympäröivän rakentamisen. Se mittakaava mukailee rakentamisen mittakaavaa. 

Suurimittakaavaisen ja teollisen rakentamisen yhteydessä yksi keskeinen taiteelle kohdistuva odotus 

on inhimillisen ulottuvuuden tuominen asiayhteyteen. Teosten toteutettavuus suurimittakaavaisina 

rakentamisen yhteydessä käsillä olevilla menetelmillä ei todellisuudessa kovinkaan helposti 

mahdollista työstön aistimuksellisuutta. Käytännössä teosten mittakaava on niin suuri, että 

hienovireinen käsityö veisi niin paljon aikaa, että rakennuttajat, olosuhteet ja rakennusprosessin tahti 

asettaa rajansa.

 

Sukulaisuus muiden toteutettujen ympäristötaideteoksien 

kanssa 

Leonhard Lapinin Archetypal Colour Theory – teos Kivistössä

Itsessään Taideportit ovat taiteellisessa mielessä hyvin tunnusomaisia rakennetun ympäristön 

värikenttäteoksia. Ne rakentuvat tietosisällölle, joka voi olla yhtyä hyvin yhteiskunnallinen niin kuin 

Markku Pääkkösen taideporteissa tai väriteorialle pohjautuva kuten Leonhard Lapinin elämän ja 

kuoleman välillä pingottuva värikirjo. Samaan tapaan myös Adalbert Aapolan suunnitteleva teos 

Ruholahdessa rakentuu väriteorioille kuten myös lukuisat valaistusteokset. Nämä teokset eivät ole 

suorasanaisia tai välttämättä edes ilmaisullisesti motivoituneita, mutta värin ja rytmityksensä kautta 

vaikuttavat tilan olemukseen voimakkaasti.
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Adalbert Aapolan teos Helsingin Porkkalankadun sillan pilareissa

Suurimittakaavaisuudessaan maalattujen teosten ilmaisu ei useinkaan omaa elemaalauksen vivahteita 

levitystapojen raisusta hempeään ulottuvalla kirjolla eikä materiaalinen maalaus kiiltojen 

vaihteluineen, eri kosteuksien kirjoineen tai sidosaineiden värivaikutelmien kautta saa sijaansa 

ilmaisussa. Kyse kaupunkiympäristön suurimittakaavaisten maalauksissa on lähinnä 

värisuunnitelmista ja väripinnoista, jossa värien keskinäiset vaikutukset ovat ilmaisun ydin ja se mitä 

väri-ilmaisulla paikalle luodaan. Nämä saattavat sopia hyvin luettelomaisten teosten tai muuten hyvin 

asetelma pohjaisten teosten ilmaisuvälineeksi, mutta helpoin toteutustapa ei saa muodostua 

ilmaisukeinojen ja samalla tätä kautta myös teoksen sisällön sensuuriksi, sillä kirjo olisi sääliitävän 

kapea. Pahimmillaan todella kapean paletin anti on vain se, että se on tehokas ja edullinen tapa täyttää 

pintaa ja hieman virkistää ympäristöä.

Leonhard Lapinin Archetypal Colour Theory

Muunlaiset teokset saattavat perustua maalaustaiteen väriä laajemmalle ilmaisukirjolle. Yhteiskunnan 

rytmin tuiverruksessa ja varsinkaan pelkillä rakentamisen toteutuskeinolla suuri mittakaavaisen koko 

maalaustaiteen ilmaisukirjoa hyödyntävän taideteoksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa hankalalta. 

Hyvää kaupunkiympäristölle tekisikin saada hieman hienovaraisempaa työstöä osakseen. Mitään 

ylitettämätöntä estettä maalaustaiteen koko kirjon hyödyntämiselle ei kaupunkiympäristön yhteydessä 

ole. Runsaasti työstöä ja työstön mittaan hienovireisen olemuksensa saavat teokset vaativat joko pitkän 

työskentelyajan, toteutumisen pienempinä kokonaisuuksina tai toteutumisen lukuisien taiteilijoiden 

yhteistyönä. Materiaaliset kysymykset ovat aina ratkaistavissa, mutta työstö kaupunkiympäristössä 

vaatii suunnittelutyöstöajan pidentyessä omaa hankettaan, jossa on lähtökohtaisesti valittava onko 

teos luontevaa toteuttaa paikan päällä vai toisaalla.
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Taideporttien ja luettelomaisen teosmuodon vaikutus 

kaupunkiympäristöön

Taideportit antavat kullekin porttikongille ilmeensä ja rytmittävät kulkukokemusta rakennuksen 

viertä kulkiessa. Ne ovat maamerkkejä ja tiloja, jotka eivät etäännytä julkista ja yksityistä tilaa 

toisistaan vaan pikemminkin voimistavat niiden välistä sidettä. Kiinteä side muodostuu niin julkisen 

katutilan kuin puoliyksityisenkin korttelipihan olemuksen kannalta huomionarvoisesta jaetusta 

piirteestä, joka Leinelässä on taideportti. Toki portti merkitsee rajaa tämän ja tuon puolen välillä, 

mutta se ikään kuin muodostuu puolijulkiseksi vyöhykeeksi, joka juhlistaa kokemuskirjoa tilasta 

toiseen kuljettaessa.

Yksi Leinelän taideporteista kadun toiselta puolelta nähtynä

Toisaalta näissä taideporteissa ei ole kysymys kokemuksesta vaan yksikäsitteisestä tiedosta. On 

luonnollista, että Taideportit eivät taidekokemuksena synnytä kokemussarjaa, joka vähitellen 

kumpuaa avautuvien havaintojen, esiin nouseiden ristiriitojen ja dramaatisten käänteiden kautta. 

Teokset avautuvat niin tietosisältönä vaikuttaen ympäristön tarkastelukantoihin ja 

värikokonaisuuksina tai vain värikokonaisuuksina. Tämä on hyvin ominaista luettelomaisille 

värikatoille pohjautuville teoksille. Luettelomaiset teokset käsittelevät esikuvansa tapaan yhtä 

kokemuksellista tasoa, joka tulkinnan kautta laajenee avaruudellisesti, mutta ei itsessään ole kuin 

ohut, mutta laajakantoinen ulottuvuus.

Paikkakokemuksen kannalta Leinelän taideportit muiden samanhenkisten taideteosten kanssa ovat 

hyvin kaksiulotteisia. Ensisijaisesti havaintoympäristössä teokset tarjoavat värikokemuksen ja yhtyvät 

tilalliseen jäsentelyyn ottaen suuriakin tiloja haltuun.

Jos teoksesta se, mitä teoksen sommittelu ja väripinnat edustavat, aukeaa pidättyvän oloisista 

käsitteellisistä teoksista kyseenalaistavia näkökantoja ympäristöönsä ja sen vaikuttimiin tai ylipäätään 

käsitysten muodostumiseen. Hyvin sovinnaisen suhteen ympäristönsä lainalaisuuksiin omaavat 

teokset kykenevät virittämään yhden sisällöllinen avaruuden mahdollisuuden, joka avautuessaan 

suhteuttaa kaiken muunkin laajaulotteisten kysymyksien verkostoon. Avautuessaan teokset 

herkistävät kokijansa aihepiirinsä laajetessa suhteessa ympäristönsä ilmiöiden piiriin mietiskelyyn ja 

vuoropuheluun yleisistä ja yhtäläisistä kysymyksistä sekä käsityksien muodostumisesta. Kuitenkin 

kyseinen taso teoksissa on perin ohut ja kulttuuristen ja kokemuksellisten viittausten vähäisyydestä 

johtuen tartuntapintoja sisältöjen saavuttamiseen ei ole lukuisasti, joten teokset vaikuttavat hyvin 

painokkaasti ympäristössään värikokemuksien muodossa.

Yksi Leinelän taideporteista jalkakäytävältä nähtynä
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Teoksen taustalla vaikuttava toimintatapa

Leinelän taideportit on toteutettu Markku Pääkkösen, kutakin rakennusta suunnittelevan arkkitehdin 

ja rakennusyhtiöiden yhteistyönä. Lähtökohdiltaan toteutuskäytäntö on hyvin samantapainen kuin Ari 

Björnin ja Heini Matveisen julkisen taiteen taustalla. Rakennettu ympäristö on ollut vielä pitkälti 

suunnittelunalaisena ja rakennuksia on suunniteltu saman taideteosten kanssa. Tapauksia erottaa toki 

se, että taideportit sijoittuvat yksityiseen tilaan ja suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tahot ovat 

yksityisiä toimijoita.

Markku Pääkkönen on toiminut yhtenä muodostuvan rakennuksen suunnittelutahona kunkin 

rakennuksen arkkitehtuurin ja rakentamista suunnittelevan ja toteuttavan rakennusliikkeen kanssa. 

Toki Markku Pääkkösen päätös ja pyrkimys yhtyä rakennuksen arkkitehtoniseen ilmaisuun vaikuttaa 

yhteistyön luonteeseen ja havaittava valinta toteuttaa teos kiinteästi osana rakennusprosessia. 

Työskentelyn toimintatavat ovat korostuneesti perustuneet suunnittelijoiden ja taiteilijan kiinteälle 

vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. 

Ari Björnin ja Heini Matveisen julkisen taiteen suunnitelman tavoin taiteellinen ilmaisu rakentuu 

ympäristön ja rakennusten rakennusmenetelmien tarjoamalle kirjolle ja toteutustavoille, mutta 

taideporteissa niillä toteutetaan koko teos. Arin ja Heinin teossuunnitelmat hyödyntävät laaja-

alaisemmin lukuisia suunnittelun ja toteutuksen mittakaavoja. Kuitenkin teosten 

suunnittelupohjaisuus yhdistää teoksia ja niiden toteutustapoja.

Markku Pääkkösen taideporttien taustalla vaikkuttavat toimintatavat lähestyvät lähtökohdiltaan ja 

taiteellisen työn luonteeltaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Taidetta arkeen –selvityksessä 

hahmoteltua Luovat yritykset -mallia, jossa taiteilijoiden työllistymistä pyritään edesauttamaan 

avittaen taiteilijoiden toimintaa konsulttin asemassa ympäristöä suunnittelevien ja rakentavien 

tahojen piirissä edesauttaen korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntyä.(Taidetta arkeen 2013, 8 ja 

34-35)

Yhteistyötahona taideporttien taustalla ovat kaikki olleet yksityisiä toimijoita, jotka eivät itsessään 

erota lähtökohtaisesti taiteellista toimintaa, sillä rakennetun ympäristön parissa pohjimmiltaan 

toimitaan niin julkisen toimijan kuin yksityisen rakennuttajankin kanssa. Mutta taidehankkeen 

taustalla vaikuttavat odotukset, pyrkimykset ja halu toteuttaa taidetta osana rakennettua ympäristöä 

saattavat vaihdella, varsinkin mikäli hankkeen kimmokkeena on toiminut asemaakaavan asettama 

vaade.

Markku Pääkkönen on toiminut vastaavissa asetelmissa ennenkin, joten hän osaa toimintatavan jolla 

teokset saadaan aikaiseksi kyseisellä toimintakentällä. Pääasiassa mietin, kuinka mielekäst on lopulta 

ollut Leinelän asemakaavoitus vaiheessa tehty linjaus, että Leinelään tehdään taidetta, mutta erotetaan 

yksityisille ja julkisille alueille toteutettavat teokset taiteellisen kokonaissuunnitelmankin osalta 

toisistaan omiksi kokonaisuuksikseen ja toteutetaan erillään erilaisten käytäntöjen puitteissa. 

Leinelässä taidehankkeisiin käytettävissä olevia varantoja teosten toteutukseen ei ole etukäteen 

osoitettu vaan neuvoteltu hankekohtaisesti. Orastava uhkakuva on asetelma, jossa taiteilija joutuu 

asemaan, jossa hänen roolinsa on täyttää asemakaavan vaade vailla erityistoimenpiteitä. Hän joutuu 

joutuen puun ja kuoren väliin kustannustehokkaiden toteutusmenetelmien, niiden mahdollistavan 

ilmaisutavan ja tätä myötä myös teoksen sisällön suhteen. Tietenkään ei ole itsestään selvää, että 

julkinen tahokaan tiedostaisi säätämisen seurauksia taiteelliselle annille. Mikäli päätös toteuttaa 

taidetta osaksi syntyvää ympäristöä, on saman tahon, joka taiteen synnyn olosuhteista ja 

toteuttamisesta vastaa, on asetelma kestävämpi. Pohjimmiltaan omiin päätöksiin helpompi sitoutua 

täysin rinnoin, kuin määräyksiin. Toki on muistettava, että kumppanuuskaavoituksen johdosta 

kaikkien toimijat ovat vaikuttaneet Leinelän asemakaavan sisältöön ja tavoitteisiin voimakkaasti ja 

sitoutunee sen toteuttamiseen.
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5.4 Sarjallinen taideteos
Silja Rantanen luonnehtii väitöstutkimuksestaan sarjaa nykytaiteen yhtenä teosmuotona. Hän korostaa 

kokijan mielleyhtymien keskeistä roolia teoksen annissa. Sarjallisuudelle pohjautuvat taideteokset 

rakentavat taidekokemusta teoksen osien ja niiden risteyskohdista kumpuaville mielleyhtymille. 

Taideteoksen katsojan oma mielenmaisema vaikuttaa teoksen vastaanottoon. Sarjallinen teosmuoto 

rakentuu voimakkaasti niin teoksien osien pinnalle nostamille ilmentymille kuin jaetulle tieto- ja 

kokemuspohjan tiedostamiselle ja hyödyntämiselle osana taideteoksen ilmaisua. Sarjalle rakentuva 

taideteos ikään kuin herkistää mielleyhtymien kumpuamista ja kulkua teoksen osien olemuksilla ja 

esittämillä sisällöillä sekä niiden yhtymäkohdilla ja paikkasuhteella. Sarjallisen taideteoksen piirissä 

kysymys on ajallisesta kokemuksesta , jossa korostuneesti aistimukset ja havainnot nousevat kokijan 

mieleen pinoutuen kokemussarjaksi teoksen sisältöjen ja kokijan mielleyhtymien seuratessa toistaan. 

Kyse on taidekokemuksen siivin viestin välittämisestä kokijalle mietittäväksi ja tutkailtavaksi asioiden 

tilasta. (Rantanen 2014, 81-82.)

Silja Rantanen erittelee väitöstutkimuksessaan nykytaiteen ja modernin taiteen sarjallisten teosten 

eroavan pyrkimyksiltään toisistaan. Nykytaiteen sarjallisuus on yleensä heterogeenista, jolloin kukin 

sarjan osa on yhdenvertainen eikä niiden keskinäisillä yhteyksillä ole yksikäsitteistä sidosta vaan 

lukuisia eri tulkinnanvaraisia yhteyksiä. Teosten osien yhteydet ja näin koko teoksen tulkinta on 

voimakasti kokijan vallassa, vaikka taiteilijan onkin toki kutonut teoksen taustalle merkitysten 

verkostoja. Taideteos on pikemminkin monitulkinnallinen ilmentymä, joka samaan aikaan avittaa 

mielleyhtymiä kysyen ja viestien jaetuista kokemuksesta. Nykytaiteen piirissä yleisen heterogeenisen 

sarjan taustalla vaikuttava taiteellinen pyrkimys poikkeaa modernin taiteen piirissä toistuvasta 

johdonmukaisesta sarjallisuudesta. Siinä kartutetaan tietoa sarjaa koossa pitävää hahmotettavana 

ajatusrakennetta mukaillen.(Rantanen 2014, 71-73 ja 81-82.)

Itsessään sarjallisten taideteosten perinne on pitkä. Sarjallinen teosmuoto on ollut yleinen halki 

aikakausien muotoutuen alituisesti ajan myötä muuttuviin taideilmaisullisiin pyrkimyksiin 

vastaavaksi ja aikakauden keskeisiä vaikuttumia heijastelevaksi. Impressionismin piirissä sarjallisuus 

korosti entisestään suuntauksen yhteyttä 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun välisen 

aikakauden mittaan tapahtuneeseen havaintotieteiden kehitykseen. Nykytaiteessa käsitys tietämyksen 

rakentumisesta ja kontekstien vaikutuksesta siihen ilmenee sarjallisissa teoksissa korostuneesti.

Koskaan taidesuuntausten raja ei ole selkeäpiirteinen eivätkä teosmuotojen ominaispiirteet ole 

yksikäsitteisiä. Taidesuuntaukset ja teosmuodot muovautuvat aikakauden ilmaisulliin pyrkimyksiin ja 

olosuhteisiin vastaaviksi. Näin on myös yksittäisten teosten ja aihepiirien kohdalla. Kyse on 

aikakaudelle ominaisten ilmaisupyrkimysten ja ilmaisukeinojen yleispiirteisestä painottumisesta 

kunakin aikakautena ja kussakin taidesuuntauksessa.

Silja Rantanen luonnehtiikin väitöstutkimuksessaan, että sarjalliseen teosmuotoon liittyy myös 

aikakausien halki ulottuvia ilmaisukeinollisia jatkumoita. Sarjallisissa teoksissa on ollut koko 

modernin aikakauden aikana aina nykyaikaan saakka ollut havaittavissa kaksi vallitsevaa sarjallista 

aiheen käsitteymallia. Toinen päätyyppi on sarja joka rakentuu teoksen osien keskinäisille 

vaikutuksille niiden rinnastuessa tosiinsa ja vaikuttaessa toisistaan kumpuaviin vaikutelmiin. Toinen 

on taas aiheen sommittelukeino teossarjan halki virtaava jatkumo, jossa teoksen aihe kokee 

metamorfoosin muuntuen teoksen osa osalta. Samoin teossarjat ovat aina jollain tapaan niin 

rationaalisia ja irrationaalisia, että niiden tasapaino vaihtelee teoksittain ja aikakausittain.(Rantanen 

2014, 71-73 ja 81-82.)

Sarjallisuudessa paikkasidonnaisuus korostuu voimakkaasti taiteellisen ilmaisun pohjautuessa niin 

teoksen kuin ympäristön merkityksien ja aistimuksien herättämille mielleyhtymien sarjoille, jolloin 

teos kaappaa ympäristönsä ilmentymiä osaksi imaisuaan ja ympäristö vaikuttaa teoksen osien 

vaikutelmiin. Sarjallinen teosmuoto soveltuu näin todella luontevasti muovautuvuutensa ja 

voimakkaan ympäristösuhteensa johdosta sekä nykytaiteen, että myös todella osuvasti 
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ympäristötaiteen teosmuodoksi. Sarjallista teosmuotoa mukailevat nykytaideteokset eivät mitenkään 

itsestään selvästi koostu erillisiksi osiksi selkeästi hahmottuvista teoksen osista. Sarjallisuus syntyy jo 

pelkästään teoksen eri ulottuvuuksien eriaikaisesti havaittavaksi nousevista piirteistä ja kokemuksen 

mittaan heräävistä mielleyhtymistä. Hyvin yleisesti nykytaideteoksissa ja näyttelyripustuksissa on 

sarjallisia ulottuvuuksia, jotka jättävät tilaa mielleyhtymien heräämiselle ja laajentavat aihepiirinä 

monitasoiseksi aiheen eri ulottuvuuksien luotaukseksi. Tarkastelen kuitenkin hyvin ilmeistä sarjallista 

Tuula Närhisen Leinelän rautatieasemalla sijaitsevaa Animaatio nimistä teosta. Haluan esitellä 

teosmuodon tunnusomaisia piirteitä ja niiden ilmaisullisia keinovarantoja.

Vaikka esimerkkinäni käyttämäni Tuula Närhisen Animaatio -teos on hyvin korostetusti sarjallinen ja 

yhdelle ilmaisuvälineelle rakentuva, on muistettava, että sarjalliselle teosmuodolle tukeutuvat teokset 

eivät aina ole yhtä ilmeisiä ja yhdelle ilmaisuvälineelle rakentuvia. Sarjallisessa teosmuodossa on 

pohjimmiltaan kysymys kokemuksen karttumisesta, havaintojen ja mielleyhtymien vuorottelusta ja 

kasvamisesta kokemuskaareksi teoksen ulkoisesta olemuksesta riippumatta. Usein kuitenkin 

sarjalliselle teosmuodosta ammentavien teosten ilmaisu rakentuu tilan ja ajan hyödyntämiselle 

kokemuksen mitoittajana ja vireen antajana. Tuula Närhisen Animaatio -teoksessa kyseinen 

sarjallisuuden toistuva piirre on hyvin ilmeinen ja monitasoisesti hyödynnetty ilmaisullinen perusta.

5.4.1 Animaatio Leinelän rautatieasemalla

Animaatio Leinelän rautatieasemalla

Tuula Närhisen teos Animaatio sijaitsee Vantaan Leinelän rautatieaseman tukimuurissa. Teos viittaa 

evoluutioon koostuen eläin- ja ihmishahmoista sekä niiden sekoituksista, jotka on toteutettu muotoon 

leikatuista alumiinilevyistä, jotka on kiinnitetty tukimuuriin laiturin mittaisena sarjana.

Teossarjassa lintu muovautuu hahmo hahmolta maalla kulkevaksi eläimeksi, sitten taas ihmiseksi ja 

ihmisestä vähitellen kenguruksi. Teoksen kertovuus rakentuu rinnakkaisten kuva-aiheiden 

keskinäiselle rinnastumiselle sekä eläinhahmojen jatkuvasta muotoutumisesta toiseksi.

Teoksen ajallinen ulottuvuus rakentuu teoksen levittäytymisestä pitkälle matkalle. Tällöin kuva-

aiheiden hahmottaminen vaatii se, että on joko käveltävä laituria pitkin tai matkattava junan kyydissä. 

Kulkemisen välttämättömyys koko sarjan hahmottamiseksi suo aikaa, jonka aikana ehtii miettiä, mitä 

ilmennetyssä kehityskulussa tapahtuu, mikä saa muutokset aikaan ja mihin se johtaa. Junassa liike ei 

ole matkustajan hallittavissa, joten havaittu kehityskulku on vääjäämätöntä kuten 

maailmankaikkeuden usein huomiotta jäävä hidas, mutta vääjäämättön alituinen muutos.
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Muovautumista matkatessa

Totuttuun kyseenalaistavaan ristiriitaan teossarjassa suo esitetyn muutoksen jatkumisesta ihmisestä 

vielä eläimeksi. Teos viittaa hyvin tunnistettaviin evoluutiokuvaelmiin, jotka päättyvät nykyisiin 

eläinlajeihin ja varsinkin ihmiseen. Animaatio -teoksessa kyseinen kaavio on esitetty siluetteina ja se 

on olemukseltaan pelkistetympi kuin aiheen piirissä toistuvat kaaviokuvat. Toki tieteellistä kuvastoa 

popularisoivampaa kuvastoa on käytetty populaarikulttuurin piirissä samaisessa aihepiirissä, jossa 

ihmisen muuttuu muutoksen kulkiessa joksikin muuksi. Ajatus on kiehtova tehokeinona osuvassa 

kontekstissa oli se siten painettu T-paitaan tai levyn kanteen.

Leinelän asemallakin keino toimii yhtyessään likkeeseen synnyttäen ristiriidan vakiintuneista 

tottumuksista. Katsoja herkistyy mielleyhtymille ja havahtuu pohtimaan, mihin aika viettää. Teoksen 

sarjallisuus on hyvin johdonmukaista ja teoksen osia kattaa vaivatta hahmotettava ajatusrakenne, 

jolloin teoksen viesti on melko vaivatta luettavissa. Tulkinnanvaraisuus syntyykin siitä, miten teos 

kietoutuu kokijan kokemuksiin ja liikkeeseen tilassa ja ajassa.

Animaatio -teoksen vaikutus kaupunkiympäristöön

Tuula Närhisen Animaatio -teoksen paikkasidonnaisuus rakentuu juuri liikkeen keskeiselle 

vaikutukselle teoksesta syntyvään kokemukseen. Evoluutioon yhtyy myös Leinelän taiteen kaikkia 

julkisten tilojen taideteoksia yhdistävään kiertokulku-teemaan. Nämä tekijät ovat keskeisiä myös 

teoksen ympäristövaikutusten kannalta.

Animaatio Leinelän asemalaiturilta nähtynä

Teoksen havainnointi liikkuvasta junasta mahdollisesti muodostaa vaikutelman silmien edessä 

tapahtuvasta hahmojen muovautumisesta, joka illuusion muodostuessa varmasti on hyvin 

elämyksellinen. Kaikki junat toki pysähtyvät Leinelässä ja junan ikkunasta näkee pitkälle eteenpäin, 

jolloin tulevan näkee ennalta. Teoksen animaatiomaisuus ei välttämättä toimi kovinkaan 

saumattomasti, mutta teos ottaa kuitenkin liikkeen ilmaisevaksi tasokseen, vaikka teos näyttäytyykin 

pikemminkin kuvakertomuksena. Junan liike tuo kuitenkin kokemukseen vääjäämättömyyden 

vaikutelman, joka yhtyessään esitettyyn hieman totunnaisuudesta poikkeavaan kehityskulkuun tekee 

paikasta puhuttelevan ja asettaa kysymyksen, mihin yhteinen todellisuus on matkalla. Tunnistettavat 

kuva-aiheet toki tekevät asemasta myös ilmeikkäämmän, varmasti tunnisttetavan ja muita Leinelän 

teoksia täydentävän lisän..
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Teoksen taustalla vaikuttava toteutustapa

Kuva-aiheet aseman tukimuurissa

Teos koostuu tukimuuriin asennetuista muotoon leikatusta mustista metallilevyistä. En tiedä 

tarkalleen, miten teos on toteutettu, mutta kyseisen kaltainen teos saattaa hyvinkin olla taiteilijan 

suunnitelman pohjalta tilattu muotoon leikattuna ja asennettu paikalle hahmo kerrallaan.

Teoksen sijainti on hyvin luultavasti vaatinut yhteistyötä, jossa junaliikenteen vaatimukset ja varma 

kiinnitystapa on huomioitu teoksen suunnittelussa. Toki laiturialueen suunnitelleen arkkitehdin 

kanssa on käyty vuoropuhelua. 

Pohjimmiltaan kyseisen kaltainen teos on voitu toteuttaa omana hankkeenaan edeten suunnittelusta 

teososien toteuttamiseen ja paikalle asettamiseen. Kyseisen muotoista toteutuskäytäntöä on sovellettu 

monen Leinelän julkisiin tiloihin asettuvien teosten kohdalla. Sovellettu toteutuskäytäntö on ollut 

taiteelliselta työskentelytavaltaan hyvin suunnittelupainotteinen. Taiteilija on suunnitellut teoksen, 

jonka toteutuksen Vantaan kaupunki on tilannut suunnitelman pohjalta ja lopulta teos on asetettu 

kaupunkitilaan. Samalla ympäristön olemusta suunniteltaessa on taiteilijoiden ja suunnittelijoiden 

kanssa hienoviritetty mahdollisimman sointuvaksi kokonaisuudeksi niin ympäristön olemuksen kuin 

teoksen ilmaisunkin kannalta. Tuula Närhisen teos sijaitsee kuitenkin rata-alueella, joten kaupunki ei 

hallinnoi tilaa, mutta toteutuskäytännön olisi ainakin mahdollista olla samankaltainen.
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5.5 Puheenvuoro teosmuotona
Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksessaan taideteosten hyödyntävän retorisia keinoja luodakseen 

kantaaottavaa taiteellista ilmaisua. Puheenvuoronomaisuudella on lukuisia ilmaisullisia rooleja 

taideteosten ilmaisussa ja poikkeavia vaikutuksia teoksesta kumpuavaan kokemukseen. Puheenvuoro 

on kuvataiteen omaksuma ja soveltava suorasukainen ilmaisukeino, joka suuntaa katsojan 

tarkkaavaisuutta asettamaan teoksen ja ympäristön merkitykset yhteyksiinsä. Näin teoksen viesti 

voimistuu. (Rantanen 2014, 189 ja 199-200.)

Puheenvuoroja on taideteoksissa monissa niin kertovana julkilausumana kuin teoksen sisäisenä 

vuoropuhelunakin. Näillä on aste-eronsa, mutta ne perustuvat puheenvuoron muotoon. 

Taideteoksissa on puheenvuoroja sanallisessa muodossa niin puheena kuin kirjoituksenakin. Niitä on 

myös niin teosten sisältämissä keskusteluissa, nimissä, kuva-aiheissa kuin taiteilijalausunnoinakin. 

Sanalliset puheenvuorot ovat taideteoksissa yleisiä ja suhteellisen johdonmukaisesti tulkittavia. 

Kuvataiteelliseen ilmaisuun kuuluu kuitenkin myös puheenvuoroja, jotka eivät ole sanallista kieltä 

vaan esimerkiksi maalauskielellä lausuttuja puheenvuoroja. Nykymaalauksissa vuoropuhelua syntyy 

eri asenteilla toteutettujen siveltimen vetojen välille. Toisistaan poikkeavat maalauseleet käyvät 

vuoropuhelua kommentoiden toisiaan tai aihepiiriä. Maalauskieleen pohjautuva puheenvuoro ei ole 

yhtä itsestään selvästi näkemykselliseksi tulkittavaa kuin teoksessa sanallistettu näkökanta. Se 

perustuu taiteilijan maalatessaan omaksumalle ilmaisuasenteelle tai omaksutulle roolille, jonka myötä 

teon tarkoitusperä ja ilmaisullinen merkitys määrittyy. Maalausjäljen viestin ymmärtäminen on 

kokijan näkökulmasta tarkkaavaisuutta, tietoa ja tulkintaa vaativaa. (Rantanen 2014, 189-190 ja 199-

200.)

Maalauskielen varaan rakentuva puheenvuoro vaatii herkkyyttä tulkinnassa. On punnittava sitä onko 

jälki itsessään merkityssisältöinen vai rakentaako se ensisijaisesti merkityssisältöistä kuva-aihetta. 

Samanlainen puheenkaltaisuus ja sen tulkinnanvaraisuus toistuu maalauskielen tavoin luonnollisesti 

myös muun muassa äänimaailmoiden varaan ja kehon kielellä rakentuvissa ilmaisukielissä. 

Taiteellinen puheenvuoro perustuu annin luettavuuteen, jolloin syntyy merkitys siten kirjoitetusta 

kielestä, kuvakielestä, puheesta tai niiden yhdistelmistä. Kuitenkin puheenvuoron kertovuudessa on 

keskeistä ymmärrettävyyden kannalta sen rakentuminen jaettaville merkityksille, jotka sitoutuvat 

itseään laajempiin yhteyksiin. Puheenvuoron muotoinen kertova kuvataide hälventyi historian 

kulussa hetkessä, mutta nykytaiteeen myötä se on taas vironnut. 

Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksessaan, että kertovuus palasi kuvataiteeseen voimakkaasti 1980- 

luvun puolessa välissä käsitetaiteen kolmannen aallon myötä. Teoriat liittyivät osaksi taiteellista 

ilmaisuvarantoa ja teoksia. Käänne ei ollut kuitenkaan äkkinäinen vaan sitä edelsi uusien 

ilmaisuvälineiden tekniikan mahdollistava äänen ja puheen manipulointi, josta tuli osa 1970-luvun 

performanssien keskeinen osa, 1980-luvulla teosten hahmojen puheenvuorot yleistyivät laajemmin 

taiteessa ja taiteilijat jatkoivat omien puheenvuorojen kirjoittamista uusekspressionistien palauttaessa 

niihin taas romanttisen tunnustuksen henkeä. Kertovuus palasi vähitellen kuvataiteen piiriin. Se on 

nyt elinvoimainen kuvataiteen ulottuvuus.(Rantanen 2014, 189-190 ja 199-200.)

Kuvataiteessa puheenvuoronomaiset teokset perustuvat pitkälti kokijan tietoisuuteen aihepiirin 

vaikuttimista. Puheenvuoronomaiset taideteokset tuovat asiayhteyteensä ja ympäristönsä kontekstiin 

vallitsevien käsitysmallien rinnalle yhden vaihtoehtoisen avauksen, joka vapauttaa tutkailemaan 

muodostuneita merkityksiä ja tulkintatapoja. Taiteellinen anti voi olla suorasukainen kertova avaus, 

joka saa syvyyttä käydessään vuoropuhelua tiedostamattomien tulkintamallien kanssa. Puheenvuoron 

kaltainen teos saattaa oman viestinsä tarkasteltavaksi samalla nostaen myös kontekstiin kietoutuvat 

tiedostamattomat lainalaisuudet esille ja herkistäen näin tutkailuun ja keskusteluun asioiden tilasta. 

Puheenvuoronomainen taideteos voi perustua teoksen sisäiseen vuoropuheluun ja heijastella eri 

ilmiöitä.
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Pohjimmiltaa puheenvuoro taideteos voi syntyä millä tahansa ilmaisuvälineellä. Ilmaisu voi 

sanallisuuden tavoin syntyä maalausjälkien olemuksen avittamana, äänimaailman turvin tai 

kuvastolla, Keskeistä on, että ilmaisu kantaa merkityksiä, jotka pureutuvat osuvasti asiayhteyteensä ja 

ympäristön tekijöihin. Ympäristössään puheenvuoroksi voi aivan hyvin muodostua taideteos, joka on 

pohjimmiltaan yksittäinen teko ympäristössä tai kuva-aihe, joka vain kiteyttää näkökannan. 

Pohjimmiltaan ele tai teko, joka on tarkoitettu puheenvuoroksi ympäristön olosuhteisiin ja näin 

pääasiassa avaa vaihtoehtoisen näkökannan asioihin. Tällainen voi olla fyysisesti hyvinkin mitätön 

tekijä, joka asettaa ympäristön ilmentymät yhteyksiinsä viiltävällä katsontakannalla. 

Kärjekkäimmillään puheenvuoron oloisten taideteosten taiteellinen anti ei ole avointa, mutta 

annillaan se kykenevät avartamaan kokemusympäristön tulkintaa ja merkityksiä. Henkilökohtaiset 

tuntemukset luovat tutkaintaan vapaamuotoisia hetkiä.

Tarkastelen puheenvuoroa teosmuotona perehtyen Jakomäessä kulkiessani huomaamani 

mielenkiintoiseen katutaideteokseen. Teos kommentoi ja ottaa kantaa paikkaansa ja sen käytäntöihin 

kirjallisuuspohjaisen viittauksen voimin. Ikävä kyllä en tiedä teoksen tekijää, mutta käsittelen teosta 

osin juuri sen särmikkyyden ja oletettavan omaehtoisuuden vuoksi. Teos ottaa kantaa ympäristön 

olosuhteisiin materiaalisesti hyvin kevyesti mutta pureutuu yhteiskunnalliseen ilmiöön ja 

kulttuurihistoriaan.

5.5.1 Orwell oli optimisti
Kulkiessani Helsingin Jakomäessä Louhikkotiellä huomasin vanhan ostarin katolla vanhassa 

valokuutiossa kirjoituksen Orwell oli optimisti. Paikalla oli ennen ruokakauppa, mutta nyt hieman 

notkossa sijaitsevassa rakennuksessa sijaitsee asukastila ja kapakka, joka vaikutti lopettaneen 

toimintansa.

Näkymä Louhikkotieltä

Paikalla toimii nykyisin asukastila, jossa vaikuttaa olevan jonkinlainen paja. Rakennus sijaitsee 

rinteessä, mutta se syvässä notkossa katuun nähden. Notko on kuin oma tilansa, joka on hieman 

ränsistynyt ja lähipiiriltään aution oloinen. Tila on surumielisen oloinen, mutta hieman 

rappioromanttinenkin. Notkossa oleva tila on kuin henkisesti kaukana ympäristönsä kerrostaloista ja 

niiden avoimista pihoista. Se on kuin unohduksen rajamaille painunut oma kolonsa suuren mäen 

rinteessä. Autiossa ympäristössä ostarin seinällä komeilee kuitenkin videovalvontakyltti.
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Orwell oli optimisti

Orwell oli optimisti on kirjoitettu mustalla hieman levähtäneellä painokirjaisintyypillä maalattuna. Se 

kykenee asiayhteydessään mielestäni perin osuvasti viittaamaan yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, joita 

hieman rähjistynyt ympäristö, videovalvontakyltti ja yhteisötalon työpajatoiminnalta vaikuttava käyttö 

rinnastuessaan ilmentävät. Kirjoitettu toteamus on oivaltava. Se viittaa hyvin alistuneella sävyllä 

hieman uhmakkuutta enteillen, että aikoinaan mielletty uhkakuva on todellisuutta, mutta 

toivottomassa hiljaisuudessaan pelättyä pahempana.

Orwell oli optimisti

Kyseinen teksti pohjautuu yleissivistyksen kattamaan kirjallisuushistorialliseen tietoon, joka kääntää 

huomion oitis kontrolliin ja valvontaan yhtyen tilan alakuloiseen tunnelmaan. Yksinkertainen 

kielikuva avaa näkymän uinahtaneeseen maailmanlopun maailmaan. Tokaisu on kuin puheenvuoro, 

joka tekee koko ympäristöstä taideteoksen. Se tarkastelee ympäristön ilmentymiä, jotka rakentavat 

lohduttoman oloista viestiä. Mutta juuri korostetussa lohduttomuuden maalailussa pilke 

silmäkulmassa etäännyttää tilanteesta ja voimaannuttaa pyörittelemään ajatusketjuja.

 

Ikävä kyllä en tiedä, kuka teoksen on toteuttanut, mutta se oli ilmeisesti maalattu spay-maalilla 

stencil-tekniikkaa hyödyntäen omaehtoisesti. Väriltään mustat painokirjaimet ovat tuhruiset ja 

hieman vinossa, mikä antaa tekstille tekijän henkilökohtaisen kädenjäljen ja kokemuksen virettä. 

Teoksen toteutuksessa yhtyy ekspressiivisyyden henkilökohtaisuutta ja graafisuuden yleistettävyyttä. 

Näin tapahtuu maalausjäljen ja sommittelun ainutkertaisuuden ja kirjasien teknisyyden vuoksi. 

Tasapaino antaa ilmaisulle aistittavuutta, joka laajenee hetkellisistä purkauksista yleisluonteisiin 

kysymyksiin. Samaa jatkaa Orwell oli optimisti -sanonnan vire ja koko teoksen paikkaside pureutuu 

paikan valvontaan, mutta myös sen nykytilaan, tunnelmaan ja asettaa paikan sen laajempaan 

suhteelliseen asemaan. Toisin sanoen teoksen muoto, viesti ja ympäristösuhde toimivat ja 

kokonaisuudessaan teos esittää puhuttelevan viestin, joka toki on osin yksioikoinen väite, mutta sen 

vire on kuitenkin kysyvä ja vertautuu yhteiskunnallisiin keskustelun tapoihin.

Teoksen vaikutus kaupunkiympäristöön

Vaikka materiaalisesti ja tilallisesti Orwell oli optimisti -teoksen vaikutus on mitätön, vaikuttaa se pai-

kan kokemukseen todella voimakkaasti. Teos antaa tilalle kuvastavan merkityksen, joka leimaa paik-

kaa. Se saa koko paikan paljastamaan nurinkurisuutensa hieman ylilyövän ilmaisun johdosta. Teoksen 

musta huumori johtaa tarkastelemaan koko ympäristöä taideteoksena, joka kääntää paikan alakuloi-

sen olemuksen lähes romanttiseksi raunioksi ja nurinkuriseksi ihmisten päätösten rakennelmaksi. Se 

saa näkemään asiat tilana, johon voi vaikuttaa tai jolle voi antaa arvonsa. Paikasta siis syntyy ainakin 

minulle hieman katarsistinen kokemus.

136 



Toisaalta on myös huomioita, että pidän mustasta ja hieman utopistisesta huumorista sekä tunne pai-

kan, koska olen asunut lapsuuteni kyseisessä lähiössä. Joten teoksen puhuttelevuus minulle sekoittuu 

omiin muistoihini paikasta.

Teoksen taustalla vaikuttava toteutustapa

Käytännössä kyseisen kaltaiset katutaideteokset eivät hyödy kovinkaan rakenteellisista ja monialaisista 

toteutuskäytännöistä. Tämänkaltaiset teokset perustuvat ympäristötaideteoksina oivaltavaan paikkasi-

donnaisuuteen. Luultavasti näin mustaan huumoriin pohjautuvalle ympäristösuhteelle rakentuvaa 

teosta ei syntyisi monialaisen toteutusrakenteen paineessa, koska varovaisuus herkästi söisi teoksen 

oivaltavan särmän.

Katutaide on perin itseohjautuvaa, joten teokset syntyvät halusta kommentoida olosuhteita katutaiteen 

kielellä. Mielekkäintä on antaa kansalaislähtöisten taidesuunnitelmien tekijöille lupa tehdä. Helpointa 

on, että taidemuseo myöntää teossuunnitelman pohjalta lupia kansalaislähtöisten taideteosten toteut-

tamiseen. Tarvittaessa taidemuseon on lupaa myöntäessä luontevaa varmistaa rakennusvalvonnalta, 

onko teossuunnitelma riittävän turvallinen kaupunkiympäristöön sijoittuvaksi ja toteutettavaksi. Joka 

tapauksessa teoksia syntyy kaupunkiympäristöön, joten on myös mahdollista ainakin osoittaa paikko-

ja, joihin teoksia saa tehdä täysin omatoimisesti.
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5.6 Kuvaelma teosmuotona
Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksessaan, että yksi nykytaiteilijoiden taiteellisen työskentelyn pyr-

kimys on jakaa filosofisia pohdintoja teoksen kokijoiden kanssa. Pyrkimys vaatii laaja-alaisesti tietoa 

välittävää taiteellista ilmaisutapaa, jonka siivin taiteilija kykenee ilmentämään laaja-alaisen ajatus- ja 

kokemusketjun moniulotteisuudessaan. Kattavasti sisältöä ilmentävä taideteos muodostaa vuoropuhe-

lun taiteilijan ja kokijan näkemyksien välille.(Rantanen 2014, 134.)

Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksessaan, että kokonaisia diskursiivisia sisältökokonaisuuksia saa-

vuttaakseen sekä mielipiteitä ja synteesejä esittääkseen nykytaiteilijat ovat kehitelleet kuvaelmaa so-

veltavia teosmuotoja. Kuvaelma teosmuotona tarjoaa keinon jäsennellä ja ilmentää moniulotteisia si-

sältöjä monitasoisesti ja yhteen vetäen. Kuvaelma teosmuotona mahdollistaa esitystavan, jossa kuvatila 

tai näkymä koostaa kohtauksen, joka muodostuu aihepiirin tai näkemyksen eritasoisista tekijöistä. Sitä 

tarkastellen aukeaa moniulotteinen luotaus käsiteltävästä kokonaisesta aihepiiristä tai pohdinnoista. 

Itsessään syntyvä taiteellinen anti on kuin kohtaus, jonka syövereihin kokija voi heittäytyä mielleyhty-

mien, havaintojen ja aistimusten vietäväksi ja taas etäännyttää itsensä tarkastelemaan, mistä kokemus 

rakentuu.(Rantanen 2014, 123-124 ja 134.)

Silja Rantanen luonnehtii väitöstutkimuksessaan, että kuvaelmaa soveltava taideteos ei pyri mahdolli-

simman naturalistiseen vaikutelmaan yksittäisestä tilanteesta vaan luomaan näkymän kohtauksen, 

jossa on havainnoitavissa runsaasti aihepiiriin vaikuttavia tekijöitä. Kuvaelma pohjautuu sommittelu-

ongelmaan, jossa todellisuuden toisintaminen kaksiulotteisella kuvapinnalla kolmiulotteista tilaa ha-

vitellen perspektiiviä mukailevan kuvatilan voimin ei kykene saattamaan kaikkea tilassa ollessa ha-

vaittavaa tarkasteltavaksi. Jotta tilanteen kaikki tieto kyetään ilmentämään, tulee kuvapinnalle jäsen-

nelty kuvatila sovittaa luomaan kattavaa katsausta yhdistellen perspektiiville rakentuvaa esitystapaa ja 

tasoesitystä maalauksen ilmaisussa. Kuvatilaa litistäen ja mittasuhteita muovaten luodaan perspektii-

vin ja kuvapinnalla sommittelun keinoin niin tilailluusion vaikutelma ja mahdollistamaan kaikki 

merkitykselliset kuva-aiheet näyttäytymään toistensa lomitse. Syntyvä ilmaisu kantaa näin vaikutel-

maa tilasta ja tietosisällön runsaudesta. Renessanssin, manierismin maalaustaide säkä klassiset histo-

riamaalaukset ovat hyödyntäneet kuvaelmallista teosmuotoa juuri tässä tarkoituksessa. Nykytaiteessa 

kuvaelma on kokenut teosmuotona uuden kukoistuksensa. Sitä hyödynnetään kuvataiteessa eri ilmai-

suvälineitä ja ilmaisumuotoja installaatioista maalauksiin ja videoista performanseihin sekä eri ilmai-

suvälineitä yhdistellen. Toki kuvaelmaa hyödynnetään myös eri taiteenlajeissa ja niiden kohtauspin-

noilla.(Rantanen 2014, 123-125.)

Kuvaelman voima teosmuotona perustuu laajan tietosisällön ja aistittavuuden yhdistymiseen. Se kyke-

nee suomaan taiteellisen annin joka laajenee yksittäisen aihepiirin ulottuvuuden herättämästä koke-

muksesta aina yleisluonteisten kysymyksien piiriin. Teos ikään kuin suo katsauksen tai näkökannan 

aihepiiriin, josta myös eri ulottuvuudet on eriteltävissä ja punnittavissa. Samalla taiteilija on kokijan 

kanssa samalla tasolla. Hän asettaa teoksella ajatuspolkunsa kokijan havaittavaksi ja rinnastettavaksi 

omiin käsityksiinsä. Itsessään ilmaisun sisältö on hyvin avointa ja anti mielleyhtymien, kokemuksien 

ja tulkintojen mukana elävää.
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5.6.1 Yhteisötaideteos Lahdenväylän alikulussa

Lahdenväylän alikulku

Teos sijaitsee Lahdenväylän alikulussa Jakomäen ja Alppikylän välillä. Teos on syntynyt Karin Widnä-

sin ja Pekka Paikkarin ohjaaman kaupunkitaideprojektin antina. Teoksen taiteellinen aineisto on syn-

tynyt kahden vuoden aikana. Jakomäen lapsille järjestettiin soitin- ja sarjakuvapajoja; äidinkielen 

tunnilla on kirjoituttu kauniita sanoja ja kuvamataidon tunnilla piirretty hetkiä elämästä. Syntyneestä 

kuvastosta osa on painettu keraamisille laatoille, joilla kahden peräkkäisen tunnelin seinät on pinnoi-

tettu. (Jakomäen ankea alikulku muuttui lasten kaupunkigalleriaksi, Yle uutiset Helsinki, 

http://www.yle.fi/uutiset/Jakomäen_ankea_alikulku_muuttui_lasten_kaupunkigalleriaksi/6814641, Luettu 

1.10.2015)

Ruutuvihon sivun omaiset kupruilevat seinät

Rinnastuvien piirosten koostama moni-ilmeinen todellisuus

Syntynyt teos soveltaa alikulussa kuvaelman oloista teosmuotoa. Teos koostaa lapsien teksteistä ja piir-

roksista luotauksen lapsien elämän kokemuksiin ja ajatuksiin maailman ilmiöistä. Kokonaisuutena 

alikulkuun syntyy ikään kuin koverista pinnoista ja saumoista neljä ruutuvihon sivua, johon ovat lu-

kuisat henkilöt piirtäneet ja kirjoittaneet. Teos luo kuin yhtenäisen maailman, jonka ilmentymiä kat-

sellessa voi eritellä, millaisista osista se syntyy tai sukeltaa sen polveilevaan katsaukseen monitahoises-

ta maailmasta. Sisällöllisesti teos laajenee nykyajasta tulevaisuuteen sekä henkilökohtaisuuksista aina 

paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ajatuksiin asti. Tietenkään teoksessa ei ole yhtenäistä viestiä vaan 

lukuisia havaintopolkuja, jotka nostavat esiin niin ihanteita kun arkisiakin kertomuksia sekä toisiinsa 

kietoutuen satunnaisesti raskaampiakin kuvakertomuksia maaimasta.
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Tuttua ja tuntematonta kuvastoa rinnan

Mielenkiintoista on myös, kuinka runsaasti lapsien piirroksissa ja kirjoituksissa esiintyy sarjakuvista, 

sanonnoista ja kuvastoista omaksuttuja esitystapoja, jotka sitoutuessaan omakohtaisiin ajatuksiin, pai-

kalliseen elinympäristöön ja paikallisiin tapahtumiin omaavat kuvallista ja kielellistä oivaltavuutta.

Arkipäivän unelmia

Teoksen vaikutus kaupunkiympäristöön

Teoksen vaaleat pinnat ja valaistus avartavat alikulkua. Itsessään muuten alikulku ei tilakokemuksena 

ole järin tavallisesta alikulusta poikkeava. Yhteisötaideteos kuitenkin sisällön tarkastelun kautta antaa 

paikalle mielenkiintoista tarinoiden ja sisäisten maailmojen runsautta. Teos saattaa asukkaat ja palan 

heidän maailmastaan näkyville ja usuttaa miettimään yhtymäkohtia omiin kokemuksiin. Tässä mie-

lessä tila muuttuu merkitykseltään suuresti pelkästä tunnelista paikallisten ilmiöiden kuvastimeksi.

Vaaleus ja heijastavuus avartavat tilaa seinien kertomusten käydessä vuoropuhelua
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5.6.2 Paikalliset
Vesa-Pekka Rannikon Paikalliset sijaitsee kiertoliittymässä Leinelän aseman liepeillä. Teos on veistos, 

jonka teosmuodossa on havaittavissa hieman kuvaelman kaltaisia piirteitä.

Paikalliset kiertoliitymän keskellä

Leinelä on ollut ennen rakentamisen aloittamista metsää. Paikalliset -teos kumpuaa paikan historiasta. 

Paikan historian esille nostaminen on yksi ympäristötaiteen piirissä toistuva anti. Vesa-Pekka Ranni-

kon Paikalliset -teoksessa on esitetty Leinelän rakennuspaikoilla ennen kasvaneita heinäkasveja veis-

toksen muodossa. Todellista kokoaan moninkertaisesti kookkaammat heinäkasvit sijaitsevat yhtenä 

ryppäänä hieman omassa yksinäisyydessään töyrään laella. Ilmaisu rakentuu voimakkaasti arvopers-

pektiiville ja asettaa esille koosteen menneestä.

Nyt heinänkorret seisovat kiiltävänä metallisena ryppäänä muistomerkin omaan. Ennen niin elävät 

korret ovat nyt valonheijastusten elämöittyvä muistuma, jonka vyöryvät liikennevirrat kiertävät päi-

vittäin lähtiessään Leinelästä ja sinne palatessaan sekä sen ohittaessaan. Jo pelkkä kiertoliittymän kier-

to ja arkinen toimi lähteä ja palata on kiertokulkua, mutta kierto väistyneen kasvin juurella ilmentää 

myös alituista elämän kiertokulkua, kaiken väistyvyyttä ja palautuvuutta, mutta myös muistojen seu-

raamista aina elämän varrella.

Teoksella on muodostettu ympäristöön kohtaus, jossa koostuu ympäristössä usein huomiotta jäävistä 

haavoittuvista heinistä kaunis hentoinen valoa heijasteleva asetelma. Teos nostaa esiin vähäpätöiseksi 

mielletyn sivullisen, joka on kehityskulussa joutunut väistymään. Muistoksi mennestä kasvupaikasta 

ja ympärillä vielä kasvavista on jäänyt kaunis keveä kajastus.

Korsien latvat tukeutumassa toisiinsa
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Teoksen vaikutus kaupunkiympäristöön

 Muodosnut korkea kevyen oloinen veistos luo paikalle itsestään selvästi maamerkin ja kaduille näky-

män päätteen, jonka näkee kiertäessä joka kulmasta. Teos myös korostaa paikkaa, jonka suuri osa Lei-

nelään suuntautuvasta liiketeestä ohittaa niin ajoneuvolla, julkisella liikenteellä kuin jalankin. 

Omalla saarekkellaan, mutta läsnä ympäristön arjessa

Teoksen taustalla vaikuttava toteutustapa

Vesa-Pekka Rannikon kanssa käymässämme keskustelussa keskityimme Leinelä taidesuunnitelmaan ja 

ylipäätään taiteellisen toiminnan asemaan rakennetussa ympäristössä. Keskustelun pohjalta minulla 

jäi kuitenkin suurpiirteinen käsitys Paikalliset -teokseen liittyvästä toteutuskäytännöstä. Vesa-Pekka 

Rannikko on hahmotellut ja suunnitellut toteutusta hänen omana taiteellisena työnään käyden 

vuoropuhelua muiden Leinelän taiteilijoiden kanssa muodostuvasta teosten kokonaisuudesta ja niitä 

yhdistävästä kiertokulkuteemasta. Vesa-Pekka Rannikon suunnitelmien pohjalta teos on toteutettu 

tilaustyönä. Myös teoksen lähiympäristö on suuniteltu Vesa-Pekka Rannikon ja Vantaan kaupungin 

suunnittelijoiden yhteistyönä. (26.11.2014 Keskustelu Vesa-Pekka Rannikon kanssa Helsingin yliopiston 

pääkirjaston kahvilassa Helsingissä.)
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6. Länsimäen taidesuunnitelma

Taidesuunnitelmaa luodessa, sille muodostaa sisäistä logiikkaa ja tulee vääjämättä ottaneeksi kantaa taiteen 

rooliin asiayhteydessä sekä siihen mikä käsillä olevissa olosuhteissa vaatisi huomiota. Taidesuunnitelma 

sisältää siis väkisinkin vähintäänkin löyhän taidelinjauksen.

Länsimäen taidesuunnitelman perustan ympäristötaiteen kyvylle saattaa ympäristöön kietoutuvia sisältöjä 

tarkasteltavaksi lihallistuen ja yleiskäsitteisten kysymysten piiriin samaalla laajeten avittaen tutkailemaan 

ympäristöä tulkiten. Samalla ympäristön päivittäiseen elämään kietoutuvat kokemukset nousevat 

herkistävien hetkien siivin tutkailtavaksi ja käsiteltäviksi paikan päällä.

Pyrin siis tutkailemaan olisiko Länsimäen ongelmallisien tiloihin pureutuen mahdollista luoda 

taidesuunnitelmaa, joka pohjustaa perustaa omaäänisille ympäristötaideteoksille. Ympäristöön kietotuvia 

kysymyksiä laaja-alasesti käsitellessään ympäristötaideteokset työstävät jäsentymättömiä tiloja niin 

aistimuksellisesti kuin sisällöllsestikin luoden monimerkityksellisyytään ilmentäviä paikkoja ja niistä 

kutoutuvan katarsistisia kokemuksia luovan Länsimäen ulottuvuuden.

143



6.1 Länsimäen taidesuunnitelmaan rakenneosat 
Pelkistäen taiteellista ilmaisua voi tarkastella sisältöjen käsittelynä, jossa esittävyys ja aistimuksellisuus 

rinnastuvat ja kietoutuvat toisiinsa halki kaikkien taiteellisen ilmaisun ulottuvuuksien. Taiteellisesta 

ilmaisusta voi tarkastella teosmuotoa ja aihepiiriä alueellista taidesuunnitelmaa hahmotellessa. Näin 

taideteos tulee käsitelleeksi kahta taiteellisen työskentelyn perusulottuvuutta välttäen tukehduttamasta 

taiteilijan omakohtaista ilmaisua tarpeettoman sitoviin reunaehtoihin. Teosmuoto ja aihepiiri pohjustavat 

taitelijan työtä, ja jättävät teoksen sisällön ja ulkoisen olemuksen suurelta osin taiteilijan näkemysten 

valtaan. Näin taiteilijan harkinnan varaan jää taideteoksen kuvasto ja ilmaisukeinot siis itse teoksen 

lopullinen sisällö.

Teosmuoto

Silja Rantanen toteaa väitöstutkimuksessaan teosmuodon olevan kuva-aiheiden ja teoksen peruselementtien 

synteesi, jonka tekee viime kädessä katsoja. Hän kuvaa teosmuotoja eräänlaisina nykytaiteen toiminta- ja 

kommunikaatiomalleina. (Rantanen 2014, 27-28.)

Kyse on siis sommitelmallisesta rakenteesta, jossa teoksen aihepiiri, ilmaisu ja ympäristösuhde sovittuvat 

herkistämään taidekokemukselle. Teosmuoto viitoittaa havaintokokemuksen luonnetta. Teosmuoto on  

eräänlainen teoksen ja tilanteen alkuhahmo, joka antaa kokemukselle taustavireensä. Se ei kuitenkaan ole 

yksiselitteinen käsite vaan lukuisilla teosmuodoilla on yhteisiä piirteitä ja taideteoksia voidaan tarkastella 

useampien teosmuotojen ilmentyminä.

Häilyvyydestään huolimatta teosmuoto on kuin sisällöllisen ja ilmaisullisen työstön läpi virtaava ulottuvuus, 

joka luo jatkuvuutta tavalle, jolla taiteellinen työstö ja anti pureutuu sisältöihin, viestii ja jäsentyy 

havaintoavaruudessa. Tämä luo lähtötilanteen, jossa taideteoksen ilmaisu jäsentyy  ja  koetaan teosmuodon 

luonteen mukaisesti

.

Edellisen luvun teos tarkastelujen perusteela teosmuodot vaikuttavat pohjustavan taide-eleiden luonteita 

sekä tapaa, jolla teoksien sisällöt asettuvat havaittavaksi ja pureutuvat käsillä olevaan asiayhteen ikään kuin 

muodostaen havaintotilanteen. Näin teosmuodon perusteella on enteiltävissä myös orastava tuntuma 

ympäristötaideteoksen sisällöstä ilmentämistavasta, tilallisuudesta ja ympäristösuhteen luonteesta sekä 

samalla syntyvän teoksen vaikutukseen ympäristökokemukseen.

Taiteteoksen aihepiiri

Taideteokset vaikuttavat käsittelevän pohjimmiltaan hyvin moniselitteisiä sisältöjä ja kahtalaisuuksia. 

Taideteosten aiheet ovat yleismaailmallisia ja palauttavat monessa asiayhteydessä havaittaviin ilmiöihin ja 

elämän kokemuksiin. Nykytaiteen perinteessä valmiita vastauksia vältellään. Kysymys on pääasiassa 

askartuttavien havaintojen ja kokemuksien jakamisesta, kysymyksien asettamisesta sekä totunnaisuuksien ja 

vaikutelmien synnyn erittelemisestä ja kyseenalaistamista. Näin taideteosten aihepiirit ovat laaja-alaisia 

kysymyksenasetteluja taideteosten taustalla. Näistä kumpuavien teosaiheiden ja taiteellisten ilmaisukeinojen 

siivin teokset pureutuvat ja saattavat tutkailtavaksi ja koettaviksi arvelluttavia ristiriitoja, joihin kietoutuu 

kaksijakoisia tuntemuksia ja vaikutuksia. Ne laajenevat niin henkilökohtaisiin kokemuksiin kuin laaja-

alaisten yleismaailmallisten kysymysten piiriin ja nostavat ympäristöstää esille merkityksien verkostoja ja 

kutoen henkilökohtaista kosketuspintaa kokemusympäristöön muodostaen näin monitulkinnallisen ja 

henkilökohtaisten sävyttämän kokemuksen ja asiayhteyden.

Teosaihioto ympäristötaideteosten pohjustajiksi

Teosmuodon ja teoksen aiheen turvin voi ehdottaa taiteilijalle teosmuodon ilmaisullista taustarakennetta, 

joka pohjustaa aistikokemuksen perusolemusta ja aiheen kautta nostaa ympäristöstä esiin sisältökysymyksiä, 

joista taiteilija voi löytää paikkasidonnaisen ympäristötaideteoksen aiheen ja ilmaisun perustan. Näin 

muodostuu orastava tuntuma johon taiteilijan työstämällä taideteoksella on yhtymäkohtia ympäristöön.
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6.2 Länsimäen taidesuunnitelman kantava ajatus

Rajattomuus Länsimäen taiteen kattoteemana

Koko Länsimäkeä leimaa sen laitakaupunkimaisuus. Se on ympäristö, joka on voimakkaassa 

vuorovaikutussuhteessa itseään laajemman kaupunkiympäristön kanssa kaupunginosien muodostaman 

verkoston kautta. Länsimäessä side itseään laajempaan kaupunkiseutuun on ilmeinen läheisen metroaseman 

ja lähiötä halkovan voimalinjan  ja alueellisen kokoajakadun kautta. Länsimäki on kiinteä osa kaupunkia 

sen syrjällä, Se on paikka, jossa luonto ja hajanainen kaupunkiseutu kohtaavat. Se muistuttaa paljon muita 

lähiöitä.

Lähiöt ovat olleet laitakaupunkilaisen asemastaan huolimatta tai mahdollisesti juuri siksi yllättävän 

merkittäviä yhteiskunnallisten muutosten ja murrosten näyttämöitä. Ne ovat keskeinen osa Suomen 

maatalousyhteiskunnan muutoksessa kaupungistuneeksi, teollistuneeksi ja koulutetuksi 

hyvinvointiyhteiskunnaksi. Samalla ne ovat ympäristöjä, joihin 1990-luvun lama iski ja osin jätti vieläkin 

havaittavia jälkiään. Nykyaikana ne ovat Suomen monikulttuuristumisen keskeisiä ympäristöjä. Ne ovat 

myös hyvin ristiriitaisia ympäristöjä.. Ne ovat laitamilla, mutta samaan aikaan omassa rauhassaan.

Länsimäessä asetelma korostuu pitkän ajallisen kerrostumisen vuoksi. Länsimäkeen liittyy runsaasti häilyviä 

rajapintoja. Ne ovat Länsimäelle hyvin tunnusomaisia. Kaiken kukkuraksi Länsimäen ja Mellunmäen välille 

piirtyy kuntien raja, joka on monelta osin merkityksetön, mutta samaan aikaan ihmisten elämään niin 

konkreettisesti kuin mielenmaiseman ja samaistumisen kautta vaikutusvaltainen. Samainen häilyvä 

rajankäynti toistuu ympäristön sosiaalisissa merkityksissä ja ympäristöstä kumpuavissa toisistaan 

poikkeavissa kokemuksissa. Länsimäen taidesuunnitelman kautta syntyville teoksille ja niitä pohjustaville 

teosaihioille keskinäistä vuoropuhelua punokoon taidesuunnitelman kattoteema rajattomuus, jonka valossa 

sävytän teosaihioiden aihepiirejä.

Taidesuunnitelman taiteellisten ja tilallisten pyrkimysten 

yhtyminen

Teosmuodon ja aiheen kautta syntyy taidesuunitelman osiksi teosaihioita, jotka pohjustavat niin muodollisia 

kuin sisällöllisiä teoksen ulottuvuuksia. Näin on mahdollista suunnitella ympäristöön taiteen 

omaäänisyydelle perustuvia toimia, jotka pureutuvat tilakysymyksiin niin käsitysten kuin tilallisten 

aistimustenkin tasolla.

Paikan voi mieltää yksinkertaistaen muodostuvan niin tilallisuudesta kuin ympäristön merkityksestäkin. Kun 

tila-aistimus ja tilan merkityssisältö saavuttavat kiehtovan keskinäisen suhteen, syntyy niin aistisisällöllisesti 

kuin merkityssisällöllistikin puhutteleva kokemus, joka avaa monivivahteisten tuntemusten ja 

ajatuksenkulkujen yhtyessä puhuttelevia kokemuksia, jotka vievät askarruttavien tuntujen kynnykselle. 

Monitasoinen tutkailu luo näkymiä, jotka porautuvat niin omakohtaisuuksiin kuin yleismaailmallisiin 

teemoihin. Kyseessä on aiheen ja ilmaisun saumaton yhtyminen, jota voi verrata paikan muodostumiseen. 

Paikan voi pelkistetysti mieltää muodostuvan taideteoksen tavoin niin aistikokemuksesta kuin tilaan 

kietoutuvista merkityksistäkin. Paikka on jotain erityisempää kuin sijainti tila-avaruudessa. Paikan voi 

ajatella syntyvän, kun tilan merkitys ja tilakokemus yhtyvät puhuttelevaksi kokemusympäristöksi, jonka 

olemus kielii niin itsestään, laaja-alaisesta merkityksestään kuin peilaa  kokemuksia. Tila-aistimukset, jaetut 

merkitykset ja henkilökohtaiset muistot luovat tilasta paikan, jossa merkityksiä voi tarkastella ja tutkailla 

omiaa tuntojaan. Samalla laajenee käsitys itsestään ja asiayhteyden ilmiöistä. Taide- ja paikkakokemuksessa 

on paljon yhteistä.
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Luonnos omaäänisen taiteellisen annin edesauttamasta ympäristön merkityksen muovautumisesta 

Länsimäen taidesuunnitelmassa pohjustan perustaa omaäänisten ympäristötaideteosten synnylle

Länsimäen sivuutettuihin ja jännitteisiin tiloihin, jotka rakentuvat lujasti paikkasidonnaisuudelle.  

Asiayhteyden monitulkinnallisen merkytyksen tutkimisen ja puhuttelevien kokemusten ja muistojen 

kietoutumisen myötä tilat muodostuvat omintaikesiksi paikoiksi. Taidekokemukset auttavat tarkastelemaan 

laajemminkin havaintoympäristön oloja,ilmiöitä ja omia kokemuksia useita tulkintapolkuja pitkin. Oletan 

merkityksellisen paikan synnyttyvän puhuttelevan taiteen keinoin.

Länsimäen taidesuunnitelman teosaihioiden sijoittuminen

Länsimäen ongelmallisimmat tilat kehystettynä

Länsimäen taidesuunnitelman teosaihiot sijoittuvat Länsimäessä havaitsemiini jäsentymättömiin tiloihin, 

jotka sijaintinsa ja epämääräisyytensä johdosta pirstovat lähiötä erillisiksi toisistaan etääntyviksi 

saarekkeiksi. Keskityn julkisiin tiloihin, koska ne ovat Länsimäen kaupunkirakenteessa keskeisessä asemassa, 

mutta myös jaettuina todellisuuksina, jotka yhdistävät laajapohjaisesti ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. 

Punon teosaihion asetelmia, joihin voi syntyä taideteoksia, jotka omaääniseen ilmaisuunsa tukeutuen suovat 

Länsimäkeen myös tilallisesti eheyttäviä vaikutuksia saattaen ympäristön kipukysymyksiäkin tiedostettavaksi 

ja käsiteltäväksi.  Tämä tuo ympäristöön lisäulottuvuutensa, joka jäsentää ja kysyy kysymyksiä.
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Länsimäen taidesuunnitelman teosaihioiden sijoittuminen suhteessa jäsentymättöntömiin tiloihin ja keskeiseen julkinen ympäristöön

Teosaihioiden punainen lanka

Länsimäen taidesuunnitelman aihepiirilinjaus 

Edesauttaakseni puhuttelevien ympäristötaideteosten syntyä ammennan Länsimäen taidesuunnitelmaan 

kustakin Länsimäen kysymyksiä herättävistä ympäristöistä paikkasidonnaisia aihepiirejä ja teosmuotoja 

taiteellisten prosessien pohjustukseksi. Aihepiirin ammennan kuhunkin ympäristöön kietoutuvista 

kysymyksistä, joita aiemmin Tapaus Länsimäki tausta-analyysi taidesuunnitelman pohjaksi -osiossa 

kustakin ympäristöstä luonnehdin.

Ympäristötaideteoksia pohjustavat aihepiirit kumpuavat kuhunkin ympäristöön kietoutuvista kysymyksistä. 

Ne sävyttyvät Länsimäen taidesuunnitelman kattoteemaksi muotoutunen Rajattomuus-aiheen ja 

taidesuunnitelman perustaksi laatimaani väljää taidelinjaukseen mukaan. Pohjustan taiteelle asemaa 

ympäristön ulottuvuutena, joka käsittelee ympäristön elinolojen ja kokemusten vaikuttimia 

yleismaailmallisiin kysymyksiin laajeten.  Kyseinen taidelinjaus ja taidesuunnitelman Rajattomuus-

kattoteema vaikuttaa siihen, mihin ympäristön ja asiayhteyden esteettisiin ja eettisiin kysymyksiin tartumista 

aihepiirillä pohjustetaan.

Teosaihioiden ympäristöjen olemuksia

Teosaihioiden ympäristöjen tunnuspiirteitä ja keskeisiä toimintoja 
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Länsimäen taidesuunnitelman teosmuotolinjaus 

Teosmuotoja ammennan ympäristöjen tilallisista ulottuvuuksista ja jäsentelyjen tarpeista sekä silmällä 

pitäen teosmuotojen soveltuvuutta ympäristöön kietoutuvien merkityksien ja aihepiirien käsittelyyn. 

Teosaihioiden ympäristöjen mittakaavoja ja näkymien avautumissuuntia 

Länsimäen taidesuunnitelman teosaihioihin liittyvät toteutuskäytäntöt 

Teosmuodon ja aihepiirin myötä tulee asiayhteyteen luonnostella toteutusläytäntö, jonka tulee tukea 

taiteilijan työskentelyä ja muotoutua sen mukaan. Kunkin teosaihion vaikuttaa paikan myös ympäristön  tila 

ja ympäristöön mahdollisesti lähitulevaissudessa kohdistuvat suunnittelu ja rakentamistoimet sekä muutkin 

mahdolliset paikalliset ohjelmat.
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6.3 Länsimäen taidesuunnitelma Rajattomuus 

kokonaisuudessaan
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 1 

6.3.1 Rakentamattoman tontin taideteosaihio

”Sosiaalisten normien muotoutuminen, vaikutukset ja kaksijakoisuudet paikan siivin”

Rakentamattoman tontin kaikkena ja ei minään

Teosmuoto

Kuvataiteen teosmuodoista paikkamaisuuteen ilmaisullisia yhtymäkohtia omaava ympäristötaideteos 

otaksuttavasti soisi rakentamattoman tontin olosuhteisiin yhteisöllisen tilan piirteitä ja tilallisia vaikutuksia. 

Koska tilaan olisi toivottavaa saavuttaa olemus, joka kykenee ketään poissulkematta yhdistämään laajan 

ihmisryhmien kirjon. Rakentamattomasta tontista olisi kiehtovaa muodostua kanssakäynnin ja 

vuoropuhelun tyyssijana. Paikasta voisi muodostua julkinena tila, jossa käydään keskustelua yhteisistä 

asioista ja tutkaillaan niiden vaikutuksia sekä koostumusta henkilökohtaisten kokemusten, yhteisön ja 

maailman kannalta. Tavallaan passiivisesti tila onkin jo tätä, mahdollisen taideteoksen tulee vain nostaa 

tilaan kietoutuvia kysymyksiä esiin.

Paikanomaisuuden mahdollinen tilan haltuunottavuus

Aihepiiri

Paikkaan kietoutuu kysymyksiä asiayhteyden pienten vivahteiden tulkinoista ja omaksutuista 

käyttäytymismalleista sekä sosiaalisesta kontrollista. Itseasisassa rakentamattomalla tontilla on pikemminkin 

kysymys asiayhteyden outoudesta ja näin selkeän käyttösmallin puutteesta, joka on niin vaivaanuttaa kuin 

vapauttaakin. Se poikii runsaan tulkintojen, toiminnantapojen ja vuoropuhelujen kirjon. Tästä muotoutuu 

taideteosta pohjustavaksi aihepiiriksi sosiaalisten normien muotoutuminen, vaikutukset ja kaksijakoisuudet.
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Toteutuskäytäntö

Jotta mahdollisesta taideteoksesta tulisi todella moniääninen juuriaan myöten, pitäisi teokseen synyä 

yhteisöllisessä prosessissa, jossa yhteinen kysymyksienasettelu ja kanssakäyminen muodostaa 

ympäristötaideteosta. Näin teosaihioon kolmanneksi ulottuvuudeksi muotoutuu, paikanomaisen teosmuodon 

ja sosiaalisia normeja käsittelevän teosaiheen ohella yhteisöllistä työskentelyä kannatteleva toteutuskäytäntö. 

Tällaisena näyttäytyy aiemmin kuvailemani toteutuskäytäntö, jota luonnehdin Taide sosiaalisten hankkeiden 

yhteydessä - otsikon yhteydessä.

Keskeistä on, että taiteilija ja yhteisö työskentelevät yhdessä. Näin kaupunkisuunnittelun näkökantoja 

tutkailevan teosaihion pohjalta Vantaan taidemuseon rooliksi muodostuu löytää taiteilija, joka omassa 

taiteellisessa työskentelyssään käsittelee luonnehdittuihin sisältöihin yhtymäkohtia omaavia sisältöjä ja 

hyödyntää ilmaisussaan paikanomaisuutta omaavia teostyyppejä. Taitelijavalinnan jälkeen Vantaan 

taidemuseon tulee jatkaa työskentelyä taiteilijan rinnalla ikään kuin sillan rakentajana eri toimijoiden 

välillä. Taiteilijan työskentelyn alkaessa, teoksen luontiin osallistuvia ihmisiä aletaan etsiä ja asukkaille 

tiedotetaa asiasta. Taiteilijan taustatyön valmistuutua ja yhteisötaideprosessin lähtökohtien hahmotuttua 

muodostuneen yhteisön on luontevaa kokoontua, aloittaa vuoropuhelu ja yhteisöllinen teoksen luonnostelu. 

Taiteellisen työskentelyn alkaessa, on Länsimäen rakentamatonta tonttia on luontevaa kunnostamaan 

ympäristönä ja antaa taidehankeen vaikuttaa tulevien ympäristösuunnitelmien luonteeseen. Näin keskeiseksi 

yhteistyötahoksi muodostuu Vantaan kaupunki tontin hallitsijana ja kaupungin vihersuunnittelu, koska 

tontti olisi ainakin lyhyellä aikajänteellä ajatellen luontevaa liittää osaksi Kuntopuistoa. Mikäli rakentamaton 

tontti tullaan hamassa tulevaisuudessa rakentamaan on mielekästä, että mahdollisesti syntyneen 

taideteoksen elämä jatkuu vähintäänkin sen syntyprosessissa muotoutuneiden näkökantojen vaikutukseen 

välityksellä tulevan ympäristön luonteessa. Kun taideteoksen luonne täsmentyy, tulee sen turvallisuus 

ympäristössään varmistaa, jolloin rakennusvalvonta tulee mukaan yhteistyöhön. Lopulta teos syntyy 

rakentamattomaan tilaan ja jatkaa elämäänsä ympäristöön vaikuttavana tekijänä, jota on huolettava puiston 

huollon yhteydessä.

Rankentamattomalle tontille hahmotellun taidehankeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Rakentamattoman tontin taideaihio > Vantaan taidemuseo > Taiteilija > 

Yhteisön muodostaminen > Taiteellisen työskentelyn aloittaminen > Yhteistyö Vantaan kaupungin 

vihersuunnittelun kanssa ympäristön suunnittelussa > Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa > Taideteoksen 

valmistuminen taideteosta luovan yhteisön ja yhteistyötahojen työstävänä 

Yhteistyötahot:

Ihmisyhteisö, Taidemuseo, Taiteilija, Vihersuunnittelu

Osallisia hankkeessa: asukkaat, rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:

Taiteilijan valinta

Yhteisön muodostaminen

Teoksen aihesisältöjen muodostaminen ja ilmaisukeinojen valitseminen yhteisöllisen työskentelyn vaikutuksesta

Poikkitaiteellinen yhteistyö taideteosta työstävän yhteisön ja vihersuunnittelun välillä ympäristön suunnittelussa

Taiteellisen teoksen työstäminen ja lopullinen toteutus paikalle

Syntyneen teoksen lopullisen turvallisuuden tarkastaminen

Dokumentointi ja kunnossapito
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6.3.2 Länsimäentien ympäristön taideteosaihio

”Välttämättömyyden muovautuminen hyveeksi sarjan siivin”

Länsoimäentie karuudessaan ja keskeisyydessään

Aihepiiri

Länsimäentien ympäristössä on kiinnostavaa, kuinka keskeisellä sijainnilla voimalinja ja alueellinen 

kokoajakatu kulkevat. Ne halkaisevat Länsimäkeä sivuuttamattomasti, mutta samaan aikaan Länsimäen eri 

osat etääntyvät ympäristöstä muodostaen siitä mittakaavattoman tyhjiömäisen epätilan. Kuitenkin 

Länsimäentien ympäristössä on havaittavissa Länsimäen osallisuus laajassa kaupunkirakenteessa. 

Ympäristössä on ilmeistä myös vallitsevan elämäntavan edellytyksiä pohjustavien suurimittakaavaisten 

rakenteiden läsnäolo. Itsessään etäisyyden ottaminen melua ja hiukkaspäästöjä synnyttäviin liikenneväyliin 

ja rumiksi miellettyihin voimalinjoihin on toki luontevaa. Mutta onko samalla kysymys elämän edellytysten 

ja elämäntavan seurausten unholaan painamisesta ja riippuvaisuuden kieltämistä? Ympäristöön 

kietoutuukin kysymys, milloin välttämättömyys muuttuu hyveeksi ja näin ihannoiduksi ilmiöksi. 

Länsimäentiellä kysymys on hyvin osuva, sillä sen vartta mukailevat voimalinjat kuljettavat Länsimäen 

pohjoispuolella poltettavan talousjätteen synnyttämää sähkövirtaa. Tilaan kietoutuu kysymyksiä, Kuten 

Miten riippuvaisuuteen suhtaudutaan? , miten osallisuus itseään laajemmassa asetelmassa ilmenee? 

elinpiirissä ja miten vieroksutusta muovautuu ihannoitua ja välttämättömyydestä hyve? Länsimäentien 

ympäristössä taideteosta pohjustavaksi aihepiiriksi muodostuukin välttämättömyyden muovautuminen 

hyveeksi.

Teosmuoto

Tilallisen jäsentelyn näkökulmasta Länsimäentien ympäristö on kinkkinen. Ympäristössä kohtaavat risteävät 

liikesuunnat ja erilaiset nopeudet. Länsimäentiehen liittyy kolme erilaista havaintopiiriä ja kaksi liikkumisen 

nopeutta. Ympäristöön kietoutuu toisistaan poikkeavia tilavaikutelmia ja tarkasteluetäisyyksiä. Ympäristöä 

havainnoi niin liikkeessä pitkänä jatkumona, jota sen ylittävät sillat rytmittävät. Länsimäen keskellä 

Länsimäentien suojatietä ylittäessäään tilaa havainnoi tarkaavaisesti pieniinkin yksityiskohtiin paneutuen. 

Kevyen liikenteen silloilta, asunnoista ja Kuntopuiton keskeltä Länsimäentie näyttäytyy maisemallisena 

aiheena.

Sarjallisuus suo mahdollisesti jatkumon ja muovautuvuutta

Tilakokemuksellisessa mielessä Länsimäentien ympäristöä olisi suotavaa inhimillistää Länsimäentien 

ympäristön poikki kulkevan jalankulun näkökulmasta, elävöittää pitkältä matkalta tietä pitkin kulkevan 

ajoneuvoliikenteen näkökulmasta ja maisemoida Länsimäen Kuntopuistosta, ylittäviltä silloilta ja asunoista 

avautuen näkymien kannalta. Samaan aikaan tilan työstäminen ei kuitenkaan saisi voimista jo entisestään 

ongelmallista Länsimäentien estevaikutusta, joka jakaa jo nykyisellään lähiötä osiinsa.
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Taideteos, joka levittäytyisi laajasti ympäristöön maisemallisena elementtinä ja mahdollisesti eläisi 

Länsimäentien suuntaisen liikkeestä käsin havaittuna, mutta samaan aikaan risteävän jalankulun piiristä 

tarjoaisi lähemmin tarkasteltuna lisäsisältöään, olisi ihanteellinen ympäristön kannalta. Aiheistollisesti 

ympäristön kietoutuu metamorfoosin piirteitä. Näin ympäristöön hedelmällistä taiteellista antia niin 

aiheiston kuin tilallisen työstötarpeen kannalta pohjustaisi sarjallinen teosmuoto. Syntyvän teoksen ei 

tarvitsisi olla yksikantainen tasarytminen sarja vaan muodostua jonkilaisesta jatkumosta, jossa kokemus 

syvenee havainto havainnolta.

 

Toteutuskäytäntö

Länsimäentien ympäristö on laaja alue. Se koostuu katualueesta, viheralueesta, pysäköintialueista ja 

voimalinjan alleen jättämästä tilasta. Mikäli ympäristöön on syntymäisillään suurimittakaavainen taideteos, 

joka ottaa koko ympäristön haltuun, vaatii se tuekseen lukuisia teoksen tekijöitä, teollisia menetelmiä 

hyödyntävän toteutuksen tai hyvin tehokkaan ilmaisuvälineen hyödyntämistä. Käytännössä ympäristöön voi 

toteuttaa teoksen niin taitelijalähtöisesti, yhteisötaidehankken turvin kuin suunnittelu lähtöisin 

työskentelymenetelmin. 

Taiteellisille ilmaisukeinoille ja työskentelymetodeille rakentuva teos Länsimäentien ympäristön 

mittakaavassa vaatii hyvin tehokaan ilmaisuvälineen hyödyntämistä. Audiovisuaaliselle tekniikalle tai 

ready-made-asetelmille rakentuva teos voisi varmasti yksittäisen tekijän työnä ja näkemyksenä ottaa 

ympäristön vaivatta haltuun, miksipä ei muunkinlaiset ilmaisutavat olisi täysin mahdollisia, vaikka 

ympäristö onkin todella laaja. Käytännössä käsityövaltainen taiteellinen ilmaisu voisi suoda paikalle 

hienovireisyyttä ja ilmeikkyyttä läheltä tarkasteltuna, mikä mahdollistuisi laajamittaisena 

yhteisötaideteoksen keinoin. Suunnittelulliselle työskentelytavalle rakentuva teos voidaan toteuttaa 

suunnitelman pohjalta tilaustyönä. Samaala myöss ympäristön rakenteita voisi uudelleen muotoilla. Näin 

ympäristöön mahdollistuu kolme täysin toisistaan poikkeavaa ilmaisuvirettä, joiden mukaan 

toteutuskäytäntöjäkin tulee soveltaa.

Kuitenkin lähtökohtaisesti ympäristöön toteutettava teos vaatii suopeaa suhtautumista lukuisilta ympäristöä 

hallinnoivilta tahoilta. Mutkikas lähtöasetelma on helpointa ratkaista laatimalla teossuunnitelma ja 

tiedustella eri osapuolilta saako teoksen osia sijoittua heidän kinteistöihinsä.

Länsimäentien ympäristöä tuskin suunnitellaan ja rakennetaan uudelleen ellei Länsimäentietä uusita tai 

pikaraitiotien rakentamisesta tehdä päätöstä. Ensimmäinen askel taidehankkeen aloittamisessa on Vantaan 

taidemuseon tehtävä etsiä taiteilija, joka omaa tartuntapintaa Länsimäen taidesuunnitelmassa hahmoteltuun 

Länsimäentien aiheistoon ja teosmuodon soveltamiseen omassa taiteellisessa työskentelyssään. Tämän 

jälkeen taiteilija aloittaa työskentelynsä ja punnitsee, onko ympäristössä mielekästä toteuttaa omakohtainen 

taideteos, joko itse teoksen toteuttaen tai suunnitelman pohjalta, vai sopiiko ympäristöön ja täsmentyvään 

aihepiiriin paremmin yhteisötaideteoksen alustaksi.

Taiteilijan omakohtaisuutta tukeva toteutuskäytäntö

Länsimäentien ympäristöön taiteilijalähtöisen taideteoshankkeen tueksi on luontevaa soveltaa aiemmin 

Taide kaupunkitilan ja rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä - otsikon yhteydessä 

esittämiäni toimintatapoja. Mikäli ympäristöön ei kohdistu laajamittaista uudelleen suunnittelua, jää 

suunnittelullinen kanssakäynti ainoastaan tiedustelun tasolle. Taidemuseo toimii taidehankkeen aikana 

välittäjänä ja sillanrakentajana taiteilijan ja ympäristön eri osapuolien välillä. Taiteellisen työskentelyn 

edetessä ja teosajatuksen täsmentyessä tulee teoksen osien sijoittuminen eri hallintoalueiden piiriin 

varmistaa niitä hallinnoivilta tahoilta ja huomioida esille nousevat näkökannat. Teosajatuksen hiouduttua 

tulee päättää, toteuttaako taiteilija sen itse työstäen vai toteutetaanko taideteos teossuunnitelman pohjalta 

osin tilaustyönä ja lukeutuuko teossuunnitelmaan ympäristörakenteiden uudelleen muotoilua. 

Teossuunnitelman turvallisuus tulee varmistaa sen valmistutttua. Lopulta teos toteutetaan paikalleen ja siitä 

tulee osa laajaa ympäristöä.
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Länsimäentielle hahmotellun taiteilijalähtöisen teoshankkeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Kuntopuiston ja kuntien rajan vilisen ympäristön teosaihio > Vantaan 

taidemuseo > Taiteilija > Taiteellisen työskentelyn aloittaminen ja teossuunnitelman laatiminen > Yhteistyö 

ympäristön hallintoalueita hallinoivien tahojen kanssa > Teoksen toteutustavan päättäminen > Teoksen 

turvallisuuden varmistaminen > Taideteoksen työstäminen valmiiksi ja paikalle asettaminen 

Yhteistyötahot:

Taiteilija ja Taidemuseo

Osallisia hankkeessa: asukkaat, kiinteistöt ja rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:

Taiteilijan valinta

Teoksen aihesisältöjen muodostaminen ja ilmaisukeinojen valitseminen

Vuoropuhelu teoksen mahdollisista sijoittumispaikoista

Taiteellisen teoksen lopullisen toteutustavan miettiminen

Teossuunnitelman turvallisuuden tarkastaminen

Taiteellisen teoksen työstäminen valmiiksi ja lopullinen toteutus paikalle

Dokumentointi ja kunnossapito

Yhteisötaideteoksen työstöä tukeva toteutuskäytäntö

Mikäli taideteoksen taiteellisen prosessi toteutetaan yhteisöllisenä taiteellisena työskentelynä tulee 

taidehanketta tukevassa toteutuskäytännössä soveltaa aiemmin Taide sosiaalisten hankkeiden yhteydessä - 

otsikon yhteydessä luonnehtimaani toteutuskäytäntöä. Keskeistä on, että taiteilija ja yhteisö työskentelevät 

yhdessä. Taiteilijan työskentelyn alkaessa teoksen luontiin osallistuvia ihmisiä tulee alkaa etsiä ja asiasta 

tiedottaa asukkaille. Taiteilijan taustatyön myötä täsmentyvän taiteellisen prosessin perustan ja luonteen 

täsmentyessä teoksen luovan yhteisön on luontevaa alkaa muodostua, aloittaa ryhmätyönä ja teoksen 

luonnostelu. Kun taideteoksen luonne täsmentyy ja teossuunnitelma hahmottuu ryhmätyönnä tulee teoksen 

osien sijoittumismahdollisuus eri hallintoalueiden piiriin varmistaa niitä hallinoivilta tahoilta ja huomioida 

esille nousevat näkökannat. Teossuunnitelman täsmennyttyä tulee sen turvallisuus ympäristössään todentaa, 

jolloin tältä osalta rakennusvalvonta saa roolin teossuunnitelmaan perehtyjänä. Taidemuseon rooliksi 

muodostuu taidehankkeen aikana toimia välittäjänä ja sillanrakentajana taideyhteisön ja ympäristön eri 

osapuolien välillä. Lopulta teos syntyy ympäristöön ja jatkaa elämäänsä ympäristöön vaikuttavana tekijänä.

Länsimäentielle hahmotellun yhteisötaideteoshankeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Länsimäentien ympäristön teosaihio > Vantaan taidemuseo > Taiteilija > 

Yhteisön muodostaminen > Taiteellisen työskentelyn aloittaminen ja teossuunnitelman laatiminen > 

Yhteistyö ympäristön hallintoalueita hallinoivien tahojen kanssa > Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa > 

Taideteoksen valmistuminen taideteosta luovan yhteisön työstävänä 

Yhteistyötahot:

Ihmisyhteisö, Taidemuseo, Taiteilija, Vihersuunnittelu

Osallisia hankkeessa: asukkaat, rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:

Taiteilijan valinta

Yhteisön muodostaminen

Teoksen aihesisältöjen muodostaminen ja ilmaisukeinojen valitseminen yhteisöllisen työskentelyn vaikutuksesta

Poikkitaiteellinen yhteistyö taideteosta työstävän yhteisön ja vihersuunnittelun välillä ympäristön suunnittelussa

Taiteellisen teoksen työstäminen ja lopullinen toteutus paikalle

Syntyneen teoksen lopullisen turvallisuuden tarkastaminen

Dokumentointi ja kunnossapito
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6.3.3 Länsimäen länsiosan ostoskeskuksen ympäristön 

taideteosaihio

”Havaintokannan vaikutus käsityksiin aiheasetelman tai kuvaelman siivin”

Kuulakujan ostatoskeskuksen ympäristö kokoontumisen ympäristönä

Aihepiiri

Länsimäen länsiosan ostoskeskuksen ympäristö on monella tapaa keskeneräisyydessään hämmentävä. 

Toisaalta paikallisen merkityksen ja keskeisen sijainnin johdosta Kuulakuja ostoskeskuksen ympäristö on 

kuin monimerkityksellinen pienoismaailma keskellä suurimittakaavaista lähiötä. Paikallisesta 

merkityksestään huolimatta ympäristö ei tarjoa suotuisia olosuhteita juuri millekään muulle kuin 

palveluille. Ympäristö eksyttää kulkijaa ja jättää oleskelijan kiveykselle. Ympäristöön kietoutuu edellytysten 

ja tarpeiden ristiriita, joka lähestyy muodon ja sisällön epäsuhtaa. Poikkeavat kokemukset johtavat 

ristiriitaisiin tulkintoihin ja kokemuksiin. Ympäristöön kietoutuu voimakkaasti kysymys poikkeavien 

kokemusperien, maailmankuvien ja havaintokehysten vaikutuksesta kokemukseen, tulkintoihin ja 

käsityksiin jaetusta maailmasta. Kysymykset palautuvat aihepiiriin havantokannan vaikutuksesta 

muodostuvaan käsitykseen.

Teosmuoto

Ympäristö vaatii paikallisen merkityksensä ja hämmentävyytensä vuoksi uudelleen suunnittelua. Jotta 

suurimittakaavaiseen ympäristöön sisään muotoutuu pienmittakaavainen runsaita tilan hyödyntämistapoja 

mahdollistava ympäristö tulee tilaa jäsentää. Ympäristö vaatii olemusta, joka heijastelee sijaintinsa 

monimerkityksellisyyttä, luo edellytyksiä havaituille tarpeille ja ilmentää moniulotteista merkitystään.

Teososista  rakentuvan taideteoksen mahdollinen vaikutus aukeaan ympäristöön 

Kuvataiteen teosmuodoista kuvaelma omaisi runsaasti edellä mainittuja ja luultavasti synnyttäisi 

ympäristöön tilallisessa mielessä yhtenäisen teoskokonaisuuden, joka avaisi moniulotteiseen luotauksen, 

jonka antiin voi uppoutua tarkastelemaan, mistä poikkeavat kokemukset ympäristössä rakentuvat.

Toisaalta asiayhteyteen sopisi aivan yhtä hyvin myös teos, jonka ilmaisulla on yhtymäkohtia kuvataiteen 

teosmuodoista kollaasin piirteitä omaavan aiheasetelman kanssa. Monelta osin aiheasetelma pohjustaisi yhtä 

hyvin yhteneväistä antia kuin kuvaelmakin. Ilmaisu rakentuisi vain vahvemmin rinnakkaisuuksille ja 

tunnistettavien viittausten vuorovaikutukselle. Näin avaten näkökantoja ympäristön ja asiayhteyden laaja-

alaisiin ulottuvuuksiin ja koostumukseen. Mahdollisesti annin vire voisi olla kuvaelman piirteitä omaavaa 

taiteellista antia särmikkäämpää.
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Toteutuskäytäntö

Länsimäen länsiosan Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristölle laajamittainen uudelleen suunnittelu tekisi 

hyvää. Näin mahdollinen taidehanke olisi luontevaa toteuttaa poikkitaiteellisen ja -suunnittelullisen 

yhteistyön merkeissä. Tällöin taiteilija tekisi työtä ympäristön suunnittelijoiden rinnalla jatkuvaa 

vuoropuhelua käyden ja ryhmätyötä tehden.

Itsessään Kuulakujan ostoskeskusrakennusta tulisi entisöidä sen historiallisen merkityksen johdosta. Sen 

ympäristön sen sijaan voisi ainakin osittainsuunnitella uudelleen. Itsessään poikkitaiteellinen yhteistyö loisi 

olosuhteet, joissa taide voi luoda ympäristöön yhden aistimuksellisen lisäulottuvuuden. Kuitenkin 

taiteellinen yhteistyö voisi innostaa uudelleen ajatteluun. Ryhmätyö voisi synnyttää tilavaikutelmien ja 

tilojen käyttötarkoituksiin kutkuttavia yhdistelmiä, omintakeisia havaintoympäristöjä ja merkityksien 

ketjuja. Näin saattaisi muodostua ennen kokemattomia tilakokemuksia.

Länsimäen länsiosaan keskustaan, tämänkaltainen kuvaelman piirteitä omaava ympäristö voisi suoda 

ympäristöä täydentävän annin ja samaan aikaan käsitellä Kuulakujan ostoskeskuksen ympäristöön 

kietoutuvia kipukysymyksiä näkökulmia avaten.
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6.3.4 Kyseenalaisten rajavyöhykkeiden teosaihiot

”Eturistiriita puheenvuoron siivin tai Poikkeavat todellisuudet ja ihanteet kuvaelman” 

Oikopolku

Aihepiiri

Monelta osin julkisen ja yksityisen tilan kyteviin suhteisiin kietoutuu yleisen ja yhtäläisen ja yksityisen 

välisiä ristiriitoja. Kuntopuiston laitamien ja asuinkorttelien välistä jännitteisyyttä ja muita Länsimäessä 

siellä täällä havaittavia yhteneviä asetelmia voi havainnoida asiayhteyksinä, joissa ihmisten välillä vallitsee 

eturistiriitoja ja sanavallan epäsuhta. Tämä joka lietsoo mielten osoittamiseen tekojen ja viestien kautta. 

Kyseisiin kärjistyneisiin asetelmiin kietoutuu voimakkaita eturistiriitojen, sananvallan ja huomaavaisuuden 

kysymyksiä, joista yhteisymmärryksen puutteessa muodostuu autiota tilaa poikkeavien tilatodellisuuksien 

välille. Epäilys ja yhteisymmärryksen puute on kärjistynyt sanelevaan vallan osoitukseen ”Ei läpikulkua” 

-kylttien muodossa. Näin asetelmassa taideteosta pohjustavaksi aihepiiriksi muodostuu niin eturistiriita, 

mutta myös poikkeavat todellisuudet ja ihanteet.

Teosmuoto

Paikan päällä kohtauspinta on epämiellyttävän jännitteistä epätilaa. Tilassa ei tiedä, astuuko jonkun 

varpaille. Tila-asetelmaa olisi tilallisen jäsentelyn kautta melko vaivatonta lauhduttaa. Tilassa vallitsee jo 

nykyisellään pinnan alla kytevä kärjistyneisyys eturistiriitojen ja poikkeavien todellisuuksien välillä, joka luo 

mielenkiintoisen perustan taideteokselle, jonka ilmaisussa on yhtymäkohtia puheenvuoron kanssa, mutta 

myös kuvaelman kanssa. Teosmuotona puheenvuoro nostaa luontevasti esille eturistiriitaan liittyviä laaja-

alaisia ulottuvuuksia. Kuvaelma teosmuotona päälisin puolin voi käsitellä luontevammin poikkeavia 

todellisuuksia ja ihanteita. Pohjimmiltaan molemmat käsittelisivät molempia asetelman aihepiirejä, mutta 

toisistaan poikkeavalla vireellä ja painotuksella.

Poikkeavien tilatodellisuuksien kuvastimet käymässä vuoropuhelua

Eturistiriita puheenvuoron siivin

Itsessään ”Ei läpikulkua” -kylttit ovat jo yhdeltä kannalta esitettyjä puheenvuoroja syntyneessä ristiriitaisessa 

asiayhteydessä. Näin puheenvuoronomaista teosmuotoa ilmaisun taustarakenteena hyödyntävä taideteos luo 

paikkaan taiteellisen eleen, joka nostaa asetelman tekijöitä ja moninaisia tulkintoja ja taustavaikuttimia  

punnittavaksi. Taideteoksen herkistämän näkökannan vertautuminen vaihtoehtoisiin näkökantoihin avittaa 

samaistamaan asetelman laajoihin monitahoisiin tilanteisiin, joissa samanoloiset lähtöasetelmat toistuvat. 

Pohjimmiltaan suorasukainen ulostulo, jopa asetelmaa naurunalaiseksi saattava, työstäisi asetelmassa tilaa 

ottaen sen haltuun mahdollisesti hyvinkin pienellä eleellä. Samalla se havahduttaa ja nostaa vaikuttimia 

tietoisuuteen ja mahdollisesti edesauttaa keskinäisen yhteisymmärryksen syntymistä.

Poikkeavat todellisuudet ja ihanteet kuvaelman siivin
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Toisaalta ympäristössä voi pohjustaa olosuhteita taidehankkeelle, joka ilmentää ympäristöön syntynyttä 

asetelmaa julkisen ja yksityisen tilan poikkeavaisuuksia toisintaen. Teoksen taustalla voidaan hyödyntää 

prosessuaalisena tekijänä ympäristötaiteelle usein ongelmalliseksi osoittautunutta ympäristön jakaantumista 

hallinta-alueisiin joita eri osapuolet hallinnoivat. Tältä perustalta kuvaelman tapaisen teoksen syntymistä 

voi avittaa pohjustamalla taihankkeelle perustaa, jossa teos sijoittuu kiinteistörajojen molemmin puolin. 

Näin poikkeavien teoksen taustalla vaikuttavien toteutuskäytäntöjen poikkeavat käytänteet jättävät 

väkisinkin leimansa teoksen eri osiin. Yhdessä ne ilmentävät ympäristössä rinnastuvien todellisuuksien 

eroavaisuuksia, arvomaailmoja ja yhtymäkohtia. Toisaalta kuvaelman kaltaista teosmuotoa esitystapansa 

taustarakenteena hyödyntävä teos voi aivan yhtä hyvin olla yksi teos, joka ilmentää ympäristönsä olosuhteita 

tilanteen koostumusta.

Kuvaelman piirteitä omaava teos on hyvin kertova ja usein itsenäinen osa ympäristöään. Näin tilallisessa 

mielessä se rytmittäisi tilaa ja saisi sen mietinnän alaiseksi avittaen. Se olisi luultavasti vireeltään 

puheenvuoroa vaivihkaisempi, vaikka paljon sitä muistuttaakin. Se olisi havainnoille herkistävä taiteellinen 

ele ympäristössä.

Toteutuskäytäntö

Toteutuskäytäntöjen osalta kyseiset teosmuodot vaativat perin erilaisia toteutuskäytäntöjä tuekseen.

Puheenvuoron omaisuutta tukeva toteutuskäytäntö

Puheenvuoron piirteitä omaava teos on luonteeltaan hyvin voimakkaasti yksilöllinen näkemys ja ulostulo 

tilanteessa. Se vaatii hyvin hoksaavaa ideaa, joka puhtaasti saavuttaa kompromissittoman ilmaisun. Tämän 

kaltainen teos syntyisi hyvin pitkälti taiteilijan henkilökohtaisena työnä. Näin ollen aiemmin Taidetta 

kansalaisaloitteisuudesta – otsikon alla luonnehtivani toteutuskäytäntö palvelisi sovellettuna taiteellista 

prosessia parhaiten. Käytännössä Vantaan taidemuseon tulisi etsiä taiteilija, joka on hyödyntänyt 

henkilökohtaisessa taiteellisessa työskentelyssään puheenvuoron omaista ilmaisua ja käsitellyt eturistiriitoja 

teoksissaan. Vaihtoehtoisesti voisi antaa ihmisille luvan toteuttaa ympäristöön vapaamuotoisesti aihepiiriin 

innoittamia teoksia.

Vantaan taidemuseon tulisi toimia taiteilijan tukena järjestelyissä tasoittaen tietä, jotta taittelija voi 

kokonaisvaltaisesti paneutua itse taideteoksen luonnosteluun ja tekemiseen. Teosajatuksen hahmotuttua 

taiteilijan tulee taidemuseon tukemana varata teokselle sopiva paikka ympäristöstä ja varmistaa teoksen 

turvallisuus ympäristössään taidemuseon välittämänä rakennusvalvonnasta. Pohjimmiltaan itse taiteellisessa 

työssä taiteilijalle tulisi antaa omavaltaisuutensa ja antaa taiteilija toteuttaa teos oman näkemyksensä 

mukaan valitsemalleen paikalle Länsimäekeen joko pysyvänä tai väliaikaisena. Lopulta valmis teos asettuu 

osaksi Länsimäen ympäristöä ja huolletaan ympäristönsä huollon yhteydessä jatkaen näin elämäänsä osana 

ympäristöä. 

Rajavyöhykkeen puheenvuoron omaisen teoshankeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Kärjistyneen julkisen ja yksityisen tilan kohtauspinnan teosaihio > Vantaan 

taidemuseo > Taiteilija > Taiteellisen työskentelyn aloittaminen > Taidemuseon välittämä yhteistyö 

yhteistyötahojen kesken ja rakennusvalvonnan kanssa > Taideteoksen työstäminen valmiiksi ja paikalle 

asettaminen 

Yhteistyötahot:

Taiteilija ja Taidemuseo

Osallisia hankkeessa: asukkaat, rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:
Taiteilijan valinta

Teoksen aihesisältöjen muodostaminen ja ilmaisukeinojen valitseminen

Taiteellisen teoksen lopullisen toteutustavan miettiminen

Teossuunnitelman turvallisuuden tarkastaminen

Taiteellisen teoksen työstäminen valmiiksi ja lopullinen toteutus paikalle

Dokumentointi ja kunnossapito
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Poikkitaiteellista ja -suunnittelullista kuvaelmaa tukeva toteutuskäytäntö

Kuvaelman omaisen teoksen syntyessä poikkeavien prosessien kautta vaaditaan sen tueksi monitahoista 

toteuta, jossa poikkeavat näkökannat voivat kietotua taiteellisen prosessiin. Tällainen on toteutuskäytäntö, 

jota seikkaperäisemmin luonnehdin Taide kaupunkitilan ja rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen 

yhteydessä - otsikon yhteydessä. Tällöin rinnale tarvittaisiin julkista ja yksityistä tilaa käsittävää ympäristön 

uudelleen suunnittelua, jotta olosuhteet poikkihallinnolliselle ja poikkitaiteelliselle hankkeelle ovat suotuisat. 

Ensimmäinen askel on toki tunnistaa, että ympäristössä on alkamassa laajat suunnittelutoimet, jonka jälkeen 

Vantaan taidemuseon vastuulle jää etsiä taiteilija, joka hyödyntää taiteellisessa työskentelyssä prosessitaiteen 

piirteitä ja diskursiivisia lähestymistapoja.

Itse teos voisi hyvin syntyä kahdesta osasta. Näiden vertailtavuus loisi käsityksen asetelmasta. Toinen teoksen 

osa voisi muodostua julkiseen tilaan  liittyvien sen poikkitaiteellisen ja -suunnittelullisen yhteistyön varrella 

taiteelle asettuvia vaateita, pyrkimyksiä ja ihanteita. Kääntäen taas yksityisen kiinteistön piirissä teoksen 

toinen osa heijastelisi samalla tavalla yksityisen tilan suunnittelussa taidetta kohtaan ilmeneviä vaateita, 

pyrkimyksiä ja ihanteita. Näin muodostuu eroavaisuuksien ja yhteneväisyyksien kautta muodostuu katsaus 

käsillä olevasta asetelmasta ja kahden tilatodellisuuden arvoista. Mikäli taiteilija näkee luontevaksi tehdä 

yksiosaisen kuvaelmallisia piirteitä omaavan teoksen, on yhteistyötä sisäisten todellisuuksien 

kartoittamiseksi tehtävä niin yksityisen tahon kuin julkisenkin tahon kanssa rinnakkain. Lopulta teoksen 

turvalliseksi toteamisen jälkeen teos osineen asettuu osaksi ympäristöä ja aloittaa elämänsä Länsimäessä 

kiinteistöjen omistajien huoltovastuiden alaisena. Teoksen kunnossapidostasaattaa ajan kulluessa muodostua 

uusi taso kahden kiinteitön välisten erojen ja samankaltaisuuksien kuvastimeksi.

Tämän kaltainen taideteos syntyy monipolvisten prosessien kautta, jolloin taidehankkeen työstä suuri osa on 

muuta kuin perinteisessä mielessä taiteellista työskentelyä. Prosessi ja lopputulos voisi näin olla perin 

mielenkiintoinen ja avartaa näkymiä arkisen ympäristön taustalla vaikuttaviin prosesseihin ja niiden 

painotuksiin .

Rajavyöhykkeen poikkitaiteellisen  kuvaelmahankkeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Kärjistyneen julkisen ja yksityisen tilan kohtauspinnan teosaihio > Otollisen 

laajamittaisen ympäristön suunnittelu tilanteen tunnistaminen > Vantaan taidemuseo > Taiteilija > 

Taiteellisen työskentelyn aloittaminen poikkitaiteellisen ja -suunnittelullisen ryhmätyön merkeissä >  

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa > Taideteoksen työstäminen valmiiksi ja paikalle asettaminen 

Yhteistyötahot:

Taidemuseo, Taiteilija, julkisen ympäristön ja yksityisen kiinteistön suunnittelijat

Osallisia hankkeessa: asukkaat, rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:

Taiteilijan valinta

Poikkitaiteellisen ja -suunnittelullisen ryhmätyön aloittaminen olosuhteiden ollessa suotuisat

Taiteellisen teoksen ja ympäristön lopullisen toteutustavan miettiminen

Teossuunnitelman turvallisuuden tarkastaminen

Taiteellisen teoksen työstäminen valmiiksi ja lopullinen toteutus paikalle

Dokumentionti ja kunnossapito

161



 5  

6.3.5 Linnoituspolun alikulun ympäristön taideteosaihio

”Eri aikakausien rinnastuminen ja merkittävyys nykyolosuhteissa aiheasetelman siivin”

Linnoituspolun alikulkulun sisällä

Aihepiiri

Itsessään Länsimäen alikulut sijaitsevat erilaisten ympäristöjen rajapinnoilla. Linnoituspolun alikulku 

sijaitsee reitillä, jonka varrella on monenlaisia eri aikakausien tunnuspiirteitä havaittavissa. Matkalla 

näytäytyvät kartanon eri aikakausien maisemallisiset vaikutukset, 1900-luvun alun linnoituksiet ja 1900-

luvun puolen välin jälkeinen lähiörakentaminen sekä nykyajan ilmiöt. Linnoituspolun alikulun kautta 

aukeaa laaja aikatasojen rinnastumisen suoma anti. Ympäristössä eri aikakerrostumat ovat samaan aikaan 

läsnä tosiinsa rinnastuen, pohjustamassa tulevaa ja rakentamassa nykyisyyttä. Tästä laajan ympäristön 

ominaispiirteestä, muotoutuu taideteosta pohjustavaksi aihepiiriksi eri aikakausien rinnastuminen ja 

merkittävyys nykyolosuhteissa.

Teosmuoto

Itsessään alikulut ympäristöinä ovat putkimaisuudessaan mahdollisten, visuaalisille ilmaisukeinoille 

rakentuvien, taideteosten ympäristöinä hankalia. Linnoituspolun edustoilla sijaitsee aukio, joka vaatisi 

kunnostusta, jolloin alikuluista ja aukioista muodostuu luontevasti tilasarjoja. Linnoituspolun alikulun 

ympäristöön voisi ympäristön kerroksellisuuden vuoksi sopia teosmuotona kollaasimainen aiheasetelma, 

joka voisi aivan hyvin levittäytyy aina alikulun edustalla Kuntopuistossa sijaitsevalta aukiolta alikulun 

kautta Pallastunturintien toiselle puolelle.

Mahdollisesti kollaasimaisuus rakentuu kerroksellisesti tilassa poiimuten

Toteutuskäytäntö

Linnoituspolun alikulku on, tarinatorin alikulun tapaan, juuri uusittavana ja uskon, että samalla niiden 

suunnittelussa on huomioitu laajemmankin alueen jatkuvuus. Tarinatorin yhteyteen onkin suuri 

mosaiikkiteos syntymässä. Linnoituspolun osalta lisätoimien suunnittelu lienee turhaa ennen tulevien 

olosuhteiden täsmentymistä ja tarpeiden selvittämistä ennen mahdollisen taidehankkeen toteutuskäytännön 

punnitsemista.
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Linnoituspolun alikulun seinämät ennen korjauta

Linnoituspolun alikulun yhteyteen ilmeikkyyttä ja teoksia varmaankin syntyy aiempaan tapaan 

tulevaisuudessa, vaikka alikulku pyrittäisiin pinoittamaan siten, että graffitit saadaan vaivatta pestyä pois. 

Näin Linnoituspolun alikulku laajenevine ympäristöineen on luontevaa olla ympäristöä, jossa näkökannat ja 

ilmaisut saavat karttutaa toisiaan ajan myötä kerrostuessaan. Syntyköön ensi alkuun ympäristöön taidetta 

kansalaisaloitteisuudesta. Kuten aiemmin Taidetta kansalaisaloitteisuudesta - otsikon alla kuvailin 

toteutuskäytäntöä, jossa lupa anotaan Vantaan taidemuseolta, joka tarpeen mukaan 

turvallisuuskysymyksissä tiedustelee rakennusvalvonnan näkemyksiä teoksen turvallisuudesta.
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6.3.6 Kuntarajan ja Kuntopuiston välisen ympäristön 

taideteosaihio

”Identiteetin rakentumis- ja muotoutumisprosessit sarjan siivin”

Länsimäestä Mellunmäkeen Länsimäen kirkon ja Pallastunturintien varren ostoskeskuksen välistä

Aihepiiri

Kuntien rajan ja Kuntopuiston väliseen ympäristöön kietoutuu runsaasti erilaisia merkityksiä ja kysymyksiä 

niiden vaikutuksista elämään. Paikalla havaittaviin symboleihin kietoutuu niin kulttuurihistoriallisia 

jatkumoja, hallinnollisia kysymyksiä kuin arkisia valintojakin. Ne vaikuttavat osaltaan ihmisten jatkuvasti 

muovautuvaan maailmankuvaan, kokemuksiin ja itseymmärrykseen niin niiden asettaviensa vaikutusten 

kuin niihin samaistuttavuuden kautta. Yllättävän moni paikkaan kietoutuvista merkityksistä liittyy monella 

tapaa identiteetin muodostumiseen. Näin ympäristön merkityksistä muodostuu taideteosta pohjustavaksi 

aihepiiriksi identiteetin rakentumis- ja muotoutumisprosessit.

Teosmuoto

Kuvataiteen teosmuotoista sarja soisi ympäristöön taiteellisen kokemuksen, joka kokemuksen mittaan 

rakentuu osa osalta ja suo monivivahteisia kokemuskirjon käänteitä. Näin sarjamuotoisuutta omaava 

taideteos sopisi niin paikan monitasoisten merkitysverkostojen mekanismien esille asettamiseen kuin 

ilmaisunakin, joka ottaa jatkumona tilan haltuun. Sarja rakentuu luonnollisesti monista osista, joiden 

poikkeavat merkitykset avittavat pohtimaan yhdistävää tekijää ja keskinäistä seurausvaikutusta.

Sarjallisuus mahdollisesti johdattelisi matkaa

Näin taideteoksen sarjallinen rakenne loisi yhtymäkohtia taideteoksen olemuksen ja ympäristön tilasarjan 

luomien kokemusten ja rinnastuvien käyttötarkoitusten mielleyhtymien kanssa. Sarjallinen teosmuoto 

taideteoksen esitystavan taustarakenteena hyvin todennäköisesti avittaisi taiteilijaa hyödyntämään 

kulkureitin pituutta sarjaa tukirankana ja näin kulkua ajallisena ulottuvuutena, jonka aikana taiteellinen 

kokemus hiljalleen kumpuaisi taideteoksen osien herkistämänä. Näin laajalle alueelle levittäytyvä teos 

täydentäisi tilaa ja toisi läpikulkumatkalle kokemuksellisuutta. Toki tämä ei ole ainoa sarjallisen teosmuodon 

soveltamistapa. Ympäristöön saattaisi myös syntyä yhteen paikkaan sijoittuva teos, jonka sarjallisuus 

rakentuu ajan kuluessa havaittavaksi nouseviin ilmentymiin yhdessä paikassa ja niistä muodostuvaan 

katsaukseen, kuten esimerkiksi heijastettujen kuvien sarjaan. Tällöinkin sarjallisuus omaisi aiheena osuvia 

yhtymä kohti ympäristön rinnasteisuuksien ja hieman irrallisten tilojen toistensa seuraavuuden kanssa.
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Toteutuskäytäntö

Ympäristön uudelleen suunnittelu ja kunnostaminen kohentaisi ympäristöä ja ratkaisisi mahdollisesti sen 

tilallisia ongelmia. Näin taideteos olisi luontevaa toteuttaa ympäristön suunnittelun ja rakentamisen 

yhteydessä. Se olisi luontevaa myös taideteoksen kannalla, jotta siitä voisi muotoutua ympäristöönsä asettuva 

ja näin paikan osa, muiden ympäristön symbolisia piirteitä kantavien tekijöiden kanssa. Näin teosaihion 

kolmanneksi ulottuvuudeksi muodostuu toteutuskäytäntö, jossa teosta työstetään ympäristön suunnittelun 

rinnalla. Tällaisena toteutuskäytäntönä näyttäytyy toteutuskäytäntö, jota seikkaperäisemmin luonnehdin 

Taide kaupunkitilan ja rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä - otsikon yhteydessä.

Tässä tapauksessa on keskeistä, että taiteilijan on mahdollista nostaa paikasta esille ilmiöitä ja käsittellä 

teosaihetta moniulotteisesti ja terävästi merkitysverkostojen seurausvaikutuksia kartoittaen. Tämä saattaa 

vaatia taiteilijan oman näkemyksen voimakasta painoarvoisuutta niin teoksen sisällön suhteen kuin 

ilmaisutavankin osalta. Näin taidehakkeen on hyvä olla sellainen, että taiteellinen työskentely voi olla 

mahdollisimman autonomista ja käydä vuoropuhelua ympäristön suunnittelun kanssa. Toinen vaihtoehto 

on, että ympäristön suunnittelu ja taideteos syntyvät käsi kädessä, joten toteutuskäytännön on hyvä olla 

sellainen, että kaikki yhteistyön ulottuvuudet mahdollistuvat.

Ensimmäinen askel taideteoksen synnylle ympäristöön olisi, että Vantaan taidemuseo etsisi taiteilijan, joka 

on käsitellyt teoksissaan luonnehditun teosaiheen mukaisia kysymyksiä ja hyödyntänyt ilmaisussaan laaja-

alaisesti sarjallista teosmuotoa. Sopivan taiteijan löydyttyä, taiteilijan taiteellinen työskentely voi alkaa 

vuoropuhelussa ympäristön suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelijan ja taiteilijan kesken punnitaan, 

millainen ympäristön työstö teoksen ympärillä tukisi teoksen ilmaisua ja mietitään millaisena teos 

ilmaisuvoimaisimmin toimisi ympäristössään ja sen mittakaavassa. Suurin osa ympäristöstä on puistoa, joten 

luonteva yhteistyötaho olisi Vantaan kaupungin vihersuunnittelu. Muita yhteisyötahoja tulisi miettiä 

teosajatuksen täsmentyessä ja mahdollisesti aloittaa kuntien välinen yhteistyö. Samassa yhteydessä alkavasta 

ympäristön suunnittelusta ja taidehankkeesta tulee tiedottaa alueen asukkaille ja asianosaisille. Kun 

teossuunnitelma alkaa täsmentyä, pitää miettiä toteutetaanko syntyvä teos taiteilijan työstämänä vai 

tilaustyönä teossuunnitelman pohjalta. Ympäristön suunnittelun ja taideteoksen suunnittelun yhteydessä 

taiteen paikalle asetumistapa ja valaistus tulee suunnitella taiteilijan ja ympäristön suunnittelijan välisenä 

yhteistyönä. Tarpeen vaatiessa rakennusvalvonnan tulee tarkastella, onko teossuunnitelman mukainen teos 

ympäristössään turvallinen. Lopulta teos asettuu ympäristön rakentamisen tai kunnostuksen yhteydessä ja 

aloittaa elämänsä paikalla suomalla taiteellista antiaan ja ympäristövaikutuksiaan sekä saaden tarvittaessa 

huoltoa muun ympäristön huollon yhteydessä.

Kuntarajan ja Kuntopuiston välisen ympäristön Taidehankeen eteneminen ja osapuolet pelkistettynä

Länsimäen taidesuunnitelma > Kuntopuiston ja kuntien rajan välisen ympäristön teosaihio > Vantaan 

taidemuseo > Taiteilija > Taiteellisen työskentelyn aloittaminen > Mahdollisesti yhteistyö Vantaan 

kaupungin vihersuunnittelun kanssa ympäristön ja teossuunnitelman suunnittelussa > Yhteistyö 

rakennusvalvonnan kanssa > Taideteoksen työstäminen valmiiksi ja paikalle asettaminen 

Yhteistyötahot:

Taidemuseo, Taiteilija, Vihersuunnittelu

Osallisia hankkeessa: asukkaat, rakennusvalvonta

Yhteistyön keskittymisalueet:

Taiteilijan valinta

Teoksen aihesisältöjen muodostaminen ja ilmaisukeinojen valitseminen yhteisöllisen työskentelyn vaikutuksesta

Yhteistyö ympäristön suunnittelijan ja taiteilijan välillä

Taiteellisen teoksen lopullisen toteutustavan miettiminen

Teossuunnitelman turvallisuuden tarkastaminen

Taiteellisen teoksen työstäminen valmiiksi ja lopullinen toteutus paikalle

Dokumentointi ja kunnossapito
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7. Pohdintaa taiteen ja arkkitehtuurin 

suhteesta

Seuraavassa  paneudun diplomityön työstön mittaan heränneisiin huomioihin taiteen ja arkkitehtuurin 

suhteista ja yhteiskunnallisista rooleista. Taiteen ja arkkitehtuurin suhteisiin vaikuttaa moninaiset tekijät. 

Arkkitehtuurin ja taiteen yhdistäminen on ajan saatossa kokenut moninaisia muotoja, joihin 

yhteiskunnallisilla olosuhteilla on vaikutuksensa. Taiteen ja arkkitehtuurin ilmaisulliset pyrkimykset ja 

niiden taustalla vaikuttavat ilmaisuperinteet omaavat niin yhtymäkohtia ja eroavaisuuksiakin. Pelkistäen voi  

kuitenkin mieltää taiteen piirissä pyrkivän saattamaan teoksen aihepiirin ja asiayhteyten vaikuttimia 

eritellen tarkasteltavaksi. Arkkitehtuurin piirissä asiayhteyden vaikuttimia pyritään sitä vastoin 

pikemminkin saattamaan harmooniseen suhteeseen. Taiteen ja arkkitehtuurin poikkitaiteellisessa 

yhteistyössä tästä juontuu niin hedelmällisiä ulottuvaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, mutta myös 

keskinäisen  kitkaa.
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7.1 Arkkitehtuurin ja taiteen ajan saatossa 

muovautuva suhde
Arkkitehtuurin ornamentisuhde vaikuttaa taiteen asemaan rakennetun ympäristön piirissä. Arkkitehtuurin 

piirissä suhtautuminen ornamenttia kohtaan on vaihdellut aikakausittain. Arkkitehtuurin ornamentti 

suhteella on vaikutus kuvataiteen asemaan rakennetun ympäristön piirissä, vaikka itsessään ornamentiikka 

ja kuvataide eivät ole sama asia.

Laura Uimonen toteaa, että modernismin alun keskustelu ornamenttien kohtalosta on luonut pohjaa 

Suomessa 2000-luvulla taiteen ja rakennetun ympäristön suhteesta käytävälle keskustelulle. Taiteen ja 

arkkitehtuurin suhteisiin ovat vaikuttaneet paljon erilaiset arkkitehtuurin piirissä ilmenevät näkemykset 

ornamentista. 1800-luvun puolesta välistä 1900-luvulle ulottuvan ornamenttikeskusteluun vaikuttavat 

aikakauden mittavat yhteiskunnalliset ja tuotantotekniset muutokset. 1800-luvun tuotantomenetelmien 

kehityksen ja tuotantomäärien kasvun myötä hyvin suunniteltuja esineitä tai jopa kokonaisia kaupunginosia 

oli mahdollista tarjota kaikille kansanosille. Ornamenttien käyttö oli kuitenkin palvellut aiemmin vaurauden 

osoittamista, joten se oli muistuma epätasa-arvosta. Toisaalta ornamenttin avulla haluttiin ulottaa taiteen ja 

kulttuuriin anti kaikkille ihmisille.(Uimonen 2010, 77-83.)

Modernistisen aikakauden mittaan ornamentista vuorotteli toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Ruskin nosti 

ilmoille näkemyksen, ettei teollisesti tuotettuja ornamentteja tulisi käyttää, sillä käsityön rehellistä jälkeä ei 

saavutettu teollisella tuotannolla. Sosiaalisessa manifestissa William Morris korosti käsityön annin 

merkitystä ja hahmotteli taiteen yhteiskunnalliseksi tehtäväksi kohentaa ihmisten elinympäristöä. Morris oli 

keskeinen vaikuttaja Arts & Crafts-liikkeesä ja vaikutti tätä kautta myös laajemminkin Art Nouveauhun, 

Jugendiin ja Kansallisromantiikkaan. Toisaalta Oscar Wilden näkemysten mukaan taiteelle ei voinut asettaa 

tehtävää ulkoa käsin vaan turhuudessaan taiteen merkitys on taide itse. Taiteilijoiden ja muotoilijoiden 

muodostama Wiener Werkstäte -ryhmä nosti tavoitteeksi ympäristön eheyden eri taiteenalueiden keinoin 

hyödyntäen kehittämiään tyyliteltyjä konetuotettuja ornamentteja. Funktionalistit kokivat äärimmillään 

ornamenttin koettiin arkkitehtuurin piirissä puhtaan muodon uhkana ja menneen painolastina, joten siitä 

luovuttiin. 2000-lukua lähestyessä ornamentit ovat kuitenkin palanneet arkkitehtuuriin ja rakennusten 

pinnoille.(Uimonen 2010, 77-83.)

Laura Uimonen kiteyttää, että 1900-luvun alussa esiintyi toisistaan poikkeavia arkkitehtuurin ja taiteen 

keskinäisiä asetelmia. De Stilj-ryhmä pyrki kietomaan taiteen arkeen luoden kokonaistaideteosta 

yhdenmukaistamalla taiteelliset keinot suorakulmaiseen muotokieleen ja perusväreihin. Bauhaussin piirissä 

työskenneltiin poikkitaiteellisessa yhteistyössä hahmotellen kokonaistaideteosta, jossa ei nähty 

mittakaavarajoja. Yhteistyön lopputuloksena syntyi muotokieli, joka levisi muuttuen kansainväliseksi tyyliksi 

ja alkoi toistua. Le corbusier ja Léger pyrkivät taideyhteistyöhön linjaten taiteilijan ja arkkitehdin tehtävät 

erillisiksi tasavertaisiksi saarekkeikseen. Taidesynteesipyrkimyksistä huolimatta kaupunkiympäristössä 

taidetta asetettiin julkisen tilan jäsentäjiksi ja korosteiksi. Taiteen autonomisuudesta vallitsi modernismin 

alussa useita käsityksiä. Toisaalta sen odotettiin kohentavan elinympäristön laatua ja hyvinvointia. Toisaalta 

taiteelle annettiin myös autonominen asema ja sitä toteutettiin kaupunkiympäristöön tilaten sitä näennäisen 

pyyteettömässä hengessä kuitenkin herkästi odottaen siltä edustuksellisuutta tai kaupallista vetovoimaa.
(Uimonen 2010, 66-70.)

1800-luvulta puolen välin ja 1900-luvun alkupuoliskon välillä käyty ornamenttikeskustelu omaa moninai-

suudessaan yhtymäkohtia nykypäivänä taiteen asemasta ympäristön osana käytävään keskusteluun. Kuten 

yli vuosisata sittenkin nyky-keskusteluun liittyy kysymyksiä taiteen atomisuudesta, välineellistämisestä ja 

taiteen ja arkkitehtuurin välisistä suhteista. Kuten 1800-lopulla nykyäänkin keskusteluun liittyy myös tai-

teen ja arkkitehtuurin tehtäviin, ympäristön suunnittelijan ja taiteentekijän asemaan ja monistettavuuden 

laatuvaikutuksiin kietoutuvia kysymyksiä.
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Modernin aikakauden arkkitehtuuri omasi lukuisia toistaan poikkeavia taidesuhteita. Pelkistäen voi havaita, 

että varhainen modernismi häivytti taiteiden rajoja.  Modernismin varttuessa taiteen lajit etääntyivät yhä 

voimakkaammin omiksi saarekkeikseen. Kuitenkin yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti 

kaikkien taiteen alojen luonteeseen. Arkkitehtuurin piirissä vaikutus on melko suoraa. Arkkitehtuurin suun-

nittelukäytännöt ja arkkitehtonisen ilmaisun keinot mukailevat usein tiiviimmin yhteiskunnan olosuhteita ja 

hallitsevia ideologioita, kun verrattaessa voidaan nähdä vaikuttavan taiteeseen välillisemmin. Tässä mielessä 

arkkitehtuurin voi mieltää soveltavana taiteen alana. Vapaa taiteen alojen omaehtoisuudesta, monitulkin-

nallisuudesta ja yhteiskunnallisen asemasta johtuen taiteen ulkopuolelta asettuvat vaateet vaikuttavat mah-

dollisesti taiteeseen pinnallisemmin, mutta varsinkin taidemuotoja ja taidesuuntauksia marginaaliin syrjäyt-

täen. Ajan kuluessa taiteelle asettuvat odotukset kuitenkin muovaavat taidekenttää, olosuhteita ja kulttuuria 

perustuksiaan myöten. Arkkitehtuurissa toiminnallinen ulottuvuus on korostuneessa asemassa ja suunnitel-

man konkretisoituminen rakennetuksi ympäristöksi edellyttää monitahoista suunnittelu- ja tuotantoketjua 

sekä tilaajaa. Rakennettu ympäristö on kiinteästi yhteiskunnan rakenteellinen osa, joten se kuvastaa suorem-

min toisintaen aikakauden ihanteita ja arvoja. Näin poikkitaiteellisisessa yhteistyöstä arkkitehtuurista voi 

havaita välittyvän vapaille taiteille aikakauden vakiintuneiden yhteiskunnan toimintamallien ja arvojen mu-

kaisia odotuksia.

7.1.1 Välineellistävien odotusten vaikutus 

arkkitehtuurin ja taiteen välisiin suhteisiin
Pasi Mäenpää mainitsee kirjassaan, että on havaittavissa yhteiskunnallisten välineellistävien odotusten 

muovaavan kulttuurialoja voimakkaasti, niiden itsenäisen muuntumisen sijasta. Kulttuurialat levittäytyvät 

täyttämään niille ulkopuolelta piirtyviä odotuksia, omien merkityksenmuodostumisprosessiensa 

kehittymisen ja syventymisen sijasta. Samaan tapaan taiteen ulkopuolisten vaikuttimien arvomaailma ja 

toimintamallit heijastuvat kulttuuritoiminnan malleihin. Pasi Mäenpää mainitsee kirjassaan, että 1990- 

luvulta lähtien kulttuurista on alettu keskustella niin hyvinvointitekijänä kuin elinkeinopoliittisena 

tekijänäkin. Kulttuuripolitiikkaan on kietoutunut 90-luvusta lähtien talouden kielenkäytöstä tunnusomaisia 

termejä kuten vetovoimatekijä, sijoitus ja luovuuden edesauttaja. (Mäenpää 2003, 77-79 ja 81-82.)

Ulospäin suuntautuvassa ja välineellistävässä kulttuuripolitiikkassa taiteellinen anti saa osin keppihevosen 

roolin ulkopuolisten tavoitteiden edesauttajana. Se suuntauu samalla ulkopuolisten tavoitteiden kannalta 

keskeisten ihmisryhmien suuntaan. Kyse ei ole kuitenkaan yksikäsitteisen negatiivisestä ilmiöstä, mikäli se ei 

kavenna taiteellista annin laaja-alaisuutta ja yksioikoista sitä. Imagon ja brändin rakennuskeinoksikaan 

valjastettu taide ei uhkaa taidetta, jos taide voi samaan aikaan olla autonomista, toimia yhteiskunnan peilinä, 

omanatuntona ja vallan kritiikkinä sekä olemaan osa arkea. Kulttuurin ja taiteen osana sen pitää kyetä 

liikkumaan yhteiskunnallisten merkityksiensä välillä säilyttääkseen laaja-alaisesti eri kansan ryhmiä 

puhuttelevan luonteensa ja monitulkintaisuutensa.(Mäenpää 2003, 82-83.)

Lähtökohtaisesti taiteen tulee siis olla omaäänistä ja autonomista, jotta sen puhuttelevuus ja 

yhteiskunnallinen merkitys säilyy ja samalla se voi edesauttaa siltä uumoituja myötävaikutuksia.  Pasi 

Mäenpääm kuvailema kulttuurialoja välineellistämä pyrkimys on vain yksi ulottuvuus laaja-alaista 

aatemaailman  muutosta, joka on muovannut arkkitehtuurillekin asettuvia odotuksia sekä tätä kautta 

taiteelle muotoutuvaa asemaa rakennetun ympäristön osana. Tämä pyrkimys vaikuttaa myös taiteen ja 

arkkitehtuurin suhteisiin.

 

Kaupunkisuunnitteluun merkittävästi vaikuttavan koko yhteiskuntaa läpikäyvän ideologien käänteen Pasi 

Mäenpää ajoittaa Suomessa 1990-luvulle. Kaupunkisuunnitteluun markkinalähtöisyyttä korostavan 

kaupunkipolitiikan vaikutus on asettanut suunnittelun reunaehtoja ja ideologisia sisältöjä. 

Suuntautuneisuus asettaa houkuttelevuuden keskeiseen asemaan kaupunkisuunnittelussa. Ennen 

itsearvoiset ihanteet kuten kaupungin sosiaalinen tasapaino tai kulttuurin saavutettavuus ovat 

muodostuneet vetovoimaisuuden osatekijöiksi. Kaupungin hallinnosta on tullut osaltaan kaupallinen 

toimija, joka markkinoi vetovoimatekijöidensä keinoin itseään uusille alueelle havitelluille toimijoille.  

Samalla kaupunginosat on haluttu profiloida toisistaan positiivisesti erottuviksi.(Mäenpää 2003, 84-86 ja 

94.)
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Laura Uimonen toteaa, että markkinalähtöisen kaupunkisuunnittelun johdosta kaupunkikehittämisen useita 

keinoja valjastettiin taloudellisen hyödyn tavoitteluun ja taide kaupunki-imagon rakentamiseen. 

Kaupunkilaiset tulkittiin kuluttajaksi, joita taide kaupungissa viihdyttää ja palvelee. Itse kaupunkia alettiin 

tarkastella kulutettavana kaupunkituotteena, jota markkinavoimat ja kaupunkisuunnittelu tuottavat.
(Uimonen 2010, 219-220.)

Lauri Mäenpää kuvailee syntyneen markkinalähtöiseen kaupunkisuunnittelun suunnitteluideologian 

kääntäneen suunnittelun hierarkian ylösalaisin. Se ohjaa kohti hankeluontoisuutta. Kaavoituksesta 

muovautui aktiivisesta kehityskulun ohjaamisesta sen oikeuttamista. Suunnitteluideologisen muutoksen 

johdosta kaupunkirakenteen ja alueiden sijaintien määrittyessä markkinavoimien ja kaupallisten 

toimijoiden vaikutuksesta kaupunkisuunnittelijan työnsaran ulottuvuutena piirtyi paluu kohti vanhaa 

kaupunkirakennustaiteen suunnittelijan ja valvojan roolia kaupunkikuvan korostuessa 

kaupunkisuunnittelijan työssä. Toinen markkinalähtöisyyden kaupunkisuunnittelussa korostama 

toimintatapa on pohjustaa taantuville alueille kaupallisille toimijoille huokuttelevia sijoittumis olosuhteita ja 

näin kohentaa kaupallisen toiminnan myötävaikutuksella taantuneiden alueiden olosuhteita. Kolmanneksi 

markkinasuuntautuneisuuden korostamaksi kaupunkisuunnittelulliseksi toimintatavaksi muotoutui 

suunnittelu- ja kehityskumppanuus, jossa kohdetta suunnitellaan ja kehitetää yksityisen toimijan ja 

kaupungin yhteistyönä.  (Uimonen 2010, 222-226.)

Kaupunkiympäristön piiriin kummunnut houkuttelevuuden korostuminen ja kaupunkisuunnittelun melko 

selkeä piirteinen välineellistyminen sekä huomion painottuminen selkeäpiirteisen  alueidentiteetin 

muodotamiseen ja kaupunkikuvan linjaamiseen luo yhden voimaperäisen vaikuttimen ja tausta-asetelman 

taiteen asemalle ja sen olemukselle kohdistuville odotuksille, varsinkin uuden suunniteilla olevan 

kaupunkiympäristön piirissä.

Laura Uimonen toteaa, että eri aikakausien kaupunkitiloja ihannoidaan unohtaen, miten kaupunkikuva on 

määräytynyt kunakin aikakautena vallitsevien ihanteiden, uskonnollisten, hallinnollisten ja kulttuuristen 

arvostusten mukaan. Ihannoidut kaupunkitilat mielletään taiteellisen suunnittelun anniksi. Muodostunut 

ihanteen taustalla vaikuttaa kokonaistaideteos ihanteen muoto, jossa kaupunkitilassa, jossa kaupunkitilassa 

kaikki yksityiskohdat noudattelevat yhtenäistä taiteellista näkemystä ja suunnitelmaa. Samassa yhteydessä 

kuitenkin unohdetaan, että monissa ihannoiduissa kaupunkitiloissa eri taiteen alat pysyvät hyvin erillisinä. 

Menneiden aikakausien asemasta arkkitehtuuri ja nykytaide eivät enää useinkaan noudata keskenään 

yhteistä tyylisuuntaa. Kokonaistaideteos ihanteeseen kietoutuva hierarkkisuus sotii myös modernismin 

aikaan muodostunutta arkkitehtuurin ja kuvataiteen tasavertaisuus perinnettä vastaan ja taiteilijat ja 

muotoilijat vieraaksi toimia arkkitehdin näkemyksille alisteisessa tilan koristelijan roolissa. (Uimonen 2003, 

55-59.)

Laura Uimonen luotaa, että maataiteen välityksellä tilan ja ihmisten vaikutus ympäristöön levisivät 

kuvataiteessa. Taiteilijoiden suhde tilaan muuttui. Taiteilijat eivät enää lisää kaupunkitilaan julkisuuta ja 

valtaa korostavia tunnuksia vaan hyödyntävät rakennettua kaupunkitilaa materiaalina. Taideteoksista tulee 

osa paikan retoriikkaa, joka saattaa viittauksillaan ja kertovuudellaan paikan piileviä ulottuvuuksia 

tietoisuutteen diskursiiviselle annillaan. Toisaalta ympäristötaitteeseenkin vaikuttaa osin monumentti 

sijoittelun perinne jonka paineessa teos kommunikoi lähiympäristön kanssa hyvin muodollisella ja 

kontrastiin tukeutuvilla tavoilla. Tästä johtuen ympäristötaiteen piirissä etsitään jatkuvasti 

monumentaalisesta sijoittelusta poikkeavia asemia ympäristössä. Taideteoksen teoksen paikan määrittelystä 

muodostuu osa taiteilijoiden taiteellista työskentelyä ja teoksen ilmaisua. Näin taideteoksen ja muun 

ympäristön raja hälventyy omaksi korotetuksi kokonaisuudeksi hahmottumisen laantuessa teosten 

sijoittuessa paikkasidonnaisuuttaan mitä moninaisempiin sijainteihin ja asiayhteyksien piiriin. (Uimonen 

2003, 85-87.)

 

Kaupunkiympäristöön kannalta on kuitenkin huomionarvoista, että nykytaide rakentaa ilmaisuaan niin 

ilmaisukeinojensa paikalle synnyttäville aistisisällöille kuin kutoen merkitysverkostoja esittämistään 

kuvastoista laajeneviin aihepiireihin ja konteksteihin. Hyvin usein ainakin piirun verran ympäristötaideteos 

herättää kysymyksiä ympäristöstään ja sen ilmiöstä. Tässä mielessä kaupunkikuvan roolissa piilee vaara 
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arkkitehtonisen näkemyksen ja taiteellisen näkemyksen väliselle ristiriidalle. Mutta samaan aikaan syntyy

arkkitehtuurin ja kuvataiteen kohtaamisen sisällöllinen ja aistimuksellinen monitasoisuus, syvyys ja 

keinovarannon laajuudesta kumpuava ilmaisuvoimaisuus ja toimien laaja ulotteisuus. Näin taiteen alat 

voivat täydentää toisiaan omilla vahvuuksillaan muovaamattaan väkinäisesti perusolemustaan.

7.2 Taiteen ja arkkitehtuurin kohtauspinnoilla
Yhteistyöpohjainen ympäristötaide vaatii maaperää, jossa taiteen ja tieteen alojen ominaispiirteet, sisäiset 

pyrkimykset, realiteetit, estetiikka ja etiikka tunnistetaan. Laaja-alaisuus ja työstötapojen moninaisuus saavat 

parhaimmillaan aikaan moniulotteisia kokonaisuuksia.

Kirjassaan Art and Architecture, A Place between Jane Rendell toteaa, että taiteen ja arkkitehtuurin piirissä 

vallitseva keskinäinen kiinnostus kumpuaa alojen eroista. Arkkitehtuurin kiinnostus nykytaidetta kohtaa 

piilee taiteen suhteellisen vapaamuotoisessa luonteessa ja taiteilijoiden itseohjautuvuudessa. Taiteen piirissä 

kiinnostus arkkitehtuuria kohtaa kohdistuu arkkitehtuurin kulttuurisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin ulot-

tuvuuksiin. Hänen mukaansa kiinnostuksen taustalla vaikuttaan viehtymys toiseuteen, joka juontuu niin 

alojen yhteiskunnallisista rooleista kuin sisäisistä pyrkimyksistä. Ero kuvastuu selkeästi perustavanlaatuises-

sa erossa suhteessa käyttötarkoitukseen. Taide ei voi olla funktionaalista käsitteen perinteisessä toiminnalli-

sessa merkityksessä arkkitehtuurin tapaan. Taide voi kuitenkin tarjota välineitä ja asiayhteyksiä itsetutkiske-

lun, kriittiseen ajattelun ja sosiaalisiin muutoksiin. Taide muodostaa uudenlaisia ympäristöjä ja tilaisuuksia 

ihmisten välisille suhteille. Laaja-alaisesti käsitettynä edellä kuvailtu sisällöllinen ja vuorovaikutuksellinen 

ulottuvuus voidaan mieltää funktion -käsitteen laajenneeksi ulottuvuudeksi. Hän muistuttaa myös, että har-

vakseltaan myös arkkitehtuurin ensisijaiseksi merkitykseksi muodostuu taiteen piiristä tuttu anti tarjota 

kriittisiä konsepteja tai ympäristöjä, joilla ei ole yksikäsitteistä toiminnallista käyttötarkoitusta.(Rendell 2006, 

3-4.)

Edellä kuvattu Jane Rendellin kuvaus taiteen merkityksestä ja erosta arkkitehtuuriin pureutuu näiden kah-

den taiteenalaan perustavanlaatuisiin eroihin. Kyseinen eroavaisuus kuvastaa itsessään vapaan taiteen ja so-

veltavan taiteen lähtökohtaisia eroja. Raja käytäntöjen välillä ei toki ole yksikäsitteinen vaan alojen kohtaus-

pinnalla toimet limittyvät toisiinsa. Kyse on pääasiassa ensisijaisesta tarkoituksesta. Arkkitehtuuri ja muut 

soveltavat taiteet tarjoavat puitteet, jotka ratkaisvat ennalta havaitun tarpeen tyydyttämiseen. Sitä vastoin 

kuvataide ja muut vapaat taiteen erittelevät ja esittelevät aihepiiriin tai asiayhteyteen kietoutuneita vaikutti-
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mia. Kuvataide ja muut vapaan taiteen alat pääosin ikään kuin puhuttelevat ajatuksia ja kokemuksia työs-

täen monitulkinnallisia ja moniulotteisia sisältöjä aistinvaraisin keinoin. Usein taide avaa näkökantoja, aja-

tuspolkuja ja kokemusmaailmoja taiteellisten ilmaisukeinojen ja kontekstuaalisen suhteen kautta kysyen, ki-

teyttäen ja esille nostaen. Arkkitehtuuri ja muut soveltavat taiteet hyödyntävät ja soveltavat taiteellisia keino-

ja tarjotakseen ratkaisun ennalta määriteltyyn ongelmaan.

Jane Rendell toteaa, että julkiselle taiteelle asettuu samalla tavalla ratkaisupohjaisia tehtäviä kuin arkkiteh-

tuurillekin. Julkisilta teoksilta odotetaan kykyä lievittää sosiaalisia ongelmia ja sopeutumista ympäristön 

säännöstöihin. Tämä kuitenkin suo myös hedelmällisen maaperän, jossa taide voi toteuttaa asiayhteyteen 

kietoutuvia odotuksia ja noudattaa sen piirin toiminnan logiikkaa ja hallitsevia ideologioita samalla kuiten-

kin asettaen ne kyseenalaiseksi.(Rendell 2006, 4.)

Tämän diplomityön teossa samainen pyrkimys on ilmennyt tarkastelemissani ympäristötaideteoksissa, taitei-

lijoiden kanssa käymissäni keskusteluissa heidän taiteellisista pyrkimyksistään ja laaja-alaisesti taiteeseen 

kohdistuvissa odotuksissa.

Poikkitaiteellisuuden ja -tieteellisyyden näkökantojen avaavuus

Jane Rendell esittää, että poikkitaiteellisuus ja -tieteellisyys on taidehankkeen ja teoksen aiheiston osalta kes-

keisiä kysymyksiä ja näkökantoja ympäristöstään nostattavassa taiteessa. Tämä voi murtaa sisäisiä malleja ja 

muodostaa avartavia ympäristöön pureutuvia kokemuksellisia ja teoreettiskäytännöllisiä alustoja. Yhdeksi 

perustaksi paikan kokemuksesta Jane Rendell mainitsee Henri Lefebvren tilan muodostuksen teorian huo-

mion tilan muodostuminen tilallisten käytäntöjen, esitettyjen tilan ja tilallisten esitysten kautta. Keskeistä ti-

lallisten toimien ja taiteellisten eleiden kannalta on tiedostaa, että tila ja sen jäsentymisen tapa kuvastaa so-

siaalisia suhteita, mutta myös vaikuttaa niihin. Tilallis-sosiaaliset suhteet ovat kaksisuuntaiset: tila ei ole ai-

noastaan sosiaalisesti muodostettu vaan se myös pohjustaa sosiaalisia suhteita. (Rendell 2006, 11-12 ja 17.)

Paikkasidonnaisuus kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa poikkeaa toisistaan. Kuvataiteessa paikkasuhde kiinnit-

tyy paikan sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Kuvataiteessa paikkasidonnaiset teokset suovat yleensä 

kyseenalaistavaa vastakaikua paikan merkityksiin. Sitä vastoin arkkitehtuurissa paikkaan pureudutaan kes-

kittyen sen fyysiseen ulottuvuuteen.(Rendell 2006, 36)

Taiteen omaäänisyys ja autonomia tukee ympäristötaiteessa muihin ympäristön käytäntöihin rinnastuessaan 

ympäristön syntyä, jossa avautuu rinnasteisia ja keskinäistä vuoropuhelua käyviä toisistaan poikkeavia nä-

kökantoja, jotka pohjustavat ihmisten keskinäisen vuoropuhelua. Näkökantojen avautumisen kautta karttuu 

tietoa. Orastava käsitys syntyy käsillä olevan ympäristön sisäisistä todellisuuksista, suhteessa laaja-alaisiin 

kokonaisuuksiin ja yksittäisiin ilmiöihin. Poikkeavien todellisuustasojen ja näkökantojen avaaminen on tär-

keää niin taiteellisen kuin ympäristökokemuksenkin kannalta sillä se tuo paikkaan kokemussisältöjä ja sisäl-

löllistä syvyyttä. Anti on tärkeä myös kulttuurisen ja sosiaalisen ilmapiirin kukoistamisen kannalta. Näin 

luodaan moniarvoista julkista tilaa, joka toimii niin kanssakäynnin kuin ilmaisunkin ympäristönä.

Pohjimmiltaan sisällöllistä avaruutta rakentuvat kaikki paikan ulottuvuudet, mutta niiden kohtaamiset ja 

kosketuspinnat mahdollistavat siirtymät todellisuustasosta toiseen ja moniulotteisen tarkastelun. Tästä syn-

tyy asetelma, jossa taiteen ja arkkitehtuurin käytäntöjen sisäisten pyrkimysten kanssakäynti omintakeisina 

tarkasteluikkunoinaan ja toiminaan voivat muodostaa ympäristöä ja olosuhteita laajaulotteisesti luotaavan 

jatkumon.

Poikkitaiteellinen ja tieteellinen anti on myös mahdollista valjastaa luomaan korostuneen yhtenäistä antia ja 

viestiä. Pyrkimys vaikuttaakin taiteiden ja tieteiden välisen yhteistyön ihanteelta, joka on yhteiskunnassa laa-

jemminkin. Kuitenkin usein vallitseva asetelma vaikuttaa siltä, että taiteellinen anti alistetaan muiden alojen 

ja niiden sisäisten pyrkimysten jatkeeksi. Onko tämän suuntaisessa yhdistelmässä taiteen anti kuitenkaan 

täysiverisenä mukana ja ympäristön yhtenä ulottuvuutena? Toisaalta asetelmassa piilee propagandistisuu-

den vaara. Nykytaiteen piirissä kammoksuttaa vastauksia latelevaa ja yksioikoista taiteellista antia. Toki ny-

kytaiteessa on hyvinkin suorasanaista antia, mutta hyvin usein se kuitenkin on omaäänistä näkemysten esit-
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tämistä ympäristössä, jossa vastakkaisetkin näkökannat saattavat tulla tiedostetuiksi ja näin osaksi teoksen 

kontekstia. 

Taiteen perustavanlaatuinen ulottuvuus on kuitenkin taiteen omaäänisyys, joka asettaa ympäristönsä ulottu-

vuuksia itsensä ja kokijan tarkasteltavaksi kokemusten kautta. Samalla taide voi kyetä avaamaan näkökul-

mia ja moniulotteisuutta itseään laajempaan todellisuuteen. Ympäristötaiteen perusta on taiteellisessa toi-

minnassa ja sen anninkin perusluonne lähentelee taiteen antia saaden toisinaan myös muilta aloilta piirteitä. 

Kuitenkin ympäristötaiteellisen toiminnan kysymyksenasettelut ja sisäiset pyrkimykset juontuvat voimak-

kaasti kuvataidesuuntausten piiristä, vaikka toistuvatkin eri muodoissa eri aloilla. Ympäristötaidekin suo 

varmasti taiteen laaja-alaisia myötävaikutuksia, jos taiteellinen anti yltää taiteelle ominaiseen antiin.

Taiteen mielletään vaikuttavan varsinkin hyvinvointiin, mutta mikä lopulta ovat näiden vaikutusten pohja. 

Otaksuttavaa on, että kyse on taiteen kyvystä luoda maaperää vallitsevien olojen tarkastelulle, kanssakäyn-

nille, jaetulle kokemukselle ja itsereflektiolle. Kuinka paljon taide on yhteiskunnassa kuin paineventtiili, joka 

mahdollistaa katarsistisen kokemuksen, älyllisen itsetyydytyksen tai todellisuuspaon? Näin voidaan myös so-

peutua vallitseviin olosuhteisiin . Toisaalta taide nostaa myös vaivanlloisia kysymyksiä esiin ja on piikki kan-

sakunnan lihassa, jolloin se myös vaikuttaa maailmankuvaan ja osaltaan olosuhteiden muovautumiseen. 

Kuitenkin taiteellisen annin laaja-alainen saavutettavuus ja osallisuus päivittäisessä elämän piirissä vaikut-

taa ihanteelliselta asetelmalta.

Yhtymäkohdat ja poikkeavat sisäiset pyrkimykset

Tarkasteltaessa kuvataiteen ja arkkitehtuurin ominaispiirteiden kohtauspintoja on havaittavissa, että 

monelta osin taiteen alat jakavat myös yhtenäisiä piirteitä. Näitä on varsinkin  kokemussisällön 

kokonaisvaltaisuus, joka syntyy lähinnä ilmaisevuuden kumpuamisesta laajaulotteisesta annista, joka 

laajenee käsitteellisistä ja konseptuaalista asetelmista aina pienimpiin materiaalisiin yksityiskohtiin. 

Molempien alojen kosketuspinta kantautuu aina kulttuurisista, sosiaalisista merkityksistä aistiärsykkeiden 

herättämien tuntemusten piiriin.

Lopulta molempien alojen työstössä on  kysymys ajatuksen kiteytymisestä muodonannon kautta  jaettuja 

kokemusmaailmoja ja tulkintapolkuja kuulosteleviksi kunkin henkilökohtaisesti koettavaksi maailmaksi.  

Syntyvän annin taustalla vaikuttavat innokkeet, pyrkimykset, odotukset ja tulkinnat tuntuvat  poikkeavan 

kuvataiteen ja arkkitehtuurin välillä.

On kuitenkin todettava, että arkkitehtuuri ja nykytaide, ympäristötaide niiden ohessa, poikkeavat 

lähtökohdiltaan ja tarkastelukannoiltaan toisistaan. Ero luo niiden kohtaamiselle hedelmällisen maaperän ja 

yhteisen annin moniulotteisuuden. Lähtökohtaiset erot toimien funktiossa ja sisäisissä pyrkimyksissä pitävät 

kuitenkin sisällään myös orastavia jännitteitä. Jännitteistä voi muodostua vuoropuhelua, jotka avartavat 

taiteellisia ja suunnittelullisia toimintatapoja ja luovat kanssakäyntiä ja vuoropuhelua kokemusympäristöön. 

Lähtökohtaiset roolit ja toimintatavat sisältävät kuitenkin ihanteensa ja jonkinlaisen annin pohjaolemuksen, 

joiden poikkeamiset saattavat myös johtaa välirikkoihin ja osallisten keskinäisen vuoropuhelun jäätymiseen.

Pohjimmiltaan arkkitehtuuri näyttäytyy monelta osinsoveltavana taiteen alana. Arkkitehtuurin anti palvelee 

kussakin yhteydessä ensisijaisesti käyttötarkoitustaan niin olemuksellaan kuin toiminnallisuudellaan. 

Tiloihin ja käyttötarkoituksiin kietoutuu hyvin usein keskenään ristiriitaisia ulottuvuuksia ja vaateita, joita 

arkkitehtuurilla pyritään sovittavaan luontevaan keskinäiseen suhteeseen. Pelkistetysti arkkitehtuurin 

sisäiseksi pyrkimykseksi vaikuttaa hyvin usein hahmottuvan miellettävän ympäristön luominen saattaen 

tilan eri ulottuvuudet luontevaan keskinäiseen suhteeseen niin aistimaailmana, toimintaympäristönä kuin 

asiayhteyteen liittyvänä kulttuurisena ja sosiaalisena rakenteena.

Ympäristön parissa on aina aiheellista kysyä. Kenelle tila on miellyttävä? Arkkitehtuurin parissa on 

kuitenkin kysymys myös vallasta, ohjailusta ja esille asettamisesta. Pohjimmiltaan arkkitehtoninen 

suunnittelu arvottaa ja ottaa jatkuvasti kantaa maailman ilmiöihin. Se on poliittista, kun poliittisuus 

ymmärretään ihanteina, arvovalintoina ja yhteisenä todellisuuden ulottuvuutena. Rakennettu ympäristö on 

keskeinen osa elinpiiriä toiminnallisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena ympäristönä. Arkkitehtoninen 
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suunnittelu ja lopulta syntynyt rakennettu ympäristö on osaltaan alituisesti ympäristön ilmiöihin 

kannanottavaa ja suunnittelijoiden sekä rakennuttajien pyrkimyksiä, ihanteita ja näkemyksiä heijastelevaa. 

Vaikka suunnittelullinen liikkumavara olisikin pieni ja lopputulos ennalta määritelty, vaikuttaa 

suunnittelun kautta konkretusoituvan ympäristön lopullinen olemus osaltaan kokemus-, toiminta- ja 

havaintoympäristöinä muodostuviin havaintoihin, käsityksiin ja tapahtumiin maailmassa.

Arkkitehtuuria voi osin tarkastella toimintana, jossa kysymys on luontevan paikkakokemuksen luomisena. 

On saatava harmoninen suhde tilatyyppiin liittyvien odotusten, merkityksien, tilan aistisisältöjen ja 

toiminnallisten edellytysten välille. Tämä on kapea ulottuvuus arkkitehtuurista, mutta se saattaa 

arkkitehtuurin ja nykytaiteen etiikan eroon.

Nykytaiteen ja arkkitehtuurin suureksi eroksi näyttäytyy suhde illuusion, konventioiden ja 

mukavuusalueiden murtamiseen. Ero on lientyvä ja juontuu kummankin alan antien yhteiskunnallisista 

merkityksistä. 

Arkkitehtuurin piirissä ei yleisesti ottaen pyritä etäännyttämään kokijaa asiayhteyteen vakiintuneista 

konventioista ja mahdollistamaan näin asiayhteyden lainalaisuuksien tarkastelua. Pikemminkin 

arkkitehtuurilla pyritään mukailemaan vakiintuneita käsityksiä, odotuksia ja konventioita. Hienovaraisesti 

voidaan uusintaa ja uudistaa saavuttaen näin luontevan oloinen kokemus ympäristöstä. Luontevuus voi 

juontua ympäristön vaivattomasta sisäistettävyydestä, joka vaikuttaa myös asiayhteyden lainalaisuuksien 

sisäistämiseen ja tilan käytön sujuvuuteen. Rakennetun ympäristön piirissä ei myöskään paljasteta 

korostetusti arkkitehtonisen ilmaisun, sen keinojen ja vaikuttimiensa tavallaan mielivaltaista valtaa ohjailla 

ja muovata vaikutelmaa asiayhteydestä. Pikemminkin arkkitehtuurin piirissä vallitsee pyrkimys 

yksikäsitteiseen ja taka-alalle vetäytyvään ilmaisuun, joka luo yhden sisäistettävän todellisuuden kerralla 

paikan elämän pohjaksi. Arkkitehtuuri antaa yhden ratkaisun kysymyksien herättämisen sijaan. Siinä ohella 

se toki voi esittää kysymyksiä tai koetella sovinnaisuuksia kuitenkaan häiritsemättä käyttötarkoituksensa 

toteutumista, joka on yksi saarekkeista, jossa kuvataide ja arkkitehtuuri saattavat kohdata.

Arkkitehtoninen pyrkimys on ymmärrettävä, kun muistaa, että arkkitehtuuri pitkälti kietoutuu 

välttämättömyyksien ympärille. Näin epämiellyttävyyden ja ristiriitaisuuden kokemusten lietsominen on 

arkkitehtuurin piirissä paheksuttavaa, vaikka se mahdollisesti nostaisikin arvioitavaksi kyseenalaisia 

ulottuvuuksia ja mahdollistaisi asioiden tilaan puuttumisen. Toki arkkitehtuurin piirissä ilmenee juuri 

esittämiäni piirteitä ja ajoittain syntyy suuntauksia, joissa esimerkiksi kantaaottavuus tai huomioiden esille 

nostaminen nousee osaksi ilmaisua. Kuitenkin toiminta on luonteeltaan raskaampaa jo pelkästään 

tuotantorakenteen vuoksi, mutta pohjimmiltaan kyse on aina ensisijaisesti olosuhteiden luomisesta, jolloin 

kokonaisvaltainen asiayhteyden tai sen kielen vinksauttaminen muodostuu paikalla pakottavaksi 

uudistukseksi ympäristön olosuhteissa ja sisäistettäväksi asetelmaksi, johon on sopeuduttava. Esitys ei 

rinnastu vaihtoehtoisena tai olosuhteiden vaikuttimia erittelevänä katsontakantana ympäristössä vapaan 

taiteen annin tapaan. Toki arkkitehtuuri voi sitä lähestyä, varsinkin monien ympäristötaideteosten tapaan 

hienoisen vaivihkaisesti. Kysymys onkin siitä kuinka tietoista pyrkimys kyseenalaistavuuden lietsomiseen on 

ja sallitaanko sitä arkkitehtuurilta. 

Poikkeavuus niin keskinäisen viehätyksen kuin eripuran juurena

Kun ympäristötaide pureutuu ympäristön esteettisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin se luo ympäristöönsä 

monitulkinnallisuutta ja repii kysymyksiä esille myös ympäristöstään. Tämä on taiteellisen toiminnan 

puhdistava vaikutus elinympäristössä, jota myös poikkikäytännöllinen toiminta voi suoda ja samalla 

kyseenalaistaa muodostuneita taiteen ja suunnittelun käytäntöjä. Syntyvä sisäisiä lainanalaisuuksia 

pöyhentävä anti on laajasti kyseenalaistavaa ja kyseenalaiseksi asettavaa toimintaa, joka rakennetussa 

ympäristössä suuntautuu myös ympäristön rakenteisiin, ilmeeseen ja taustavaikuttimiin.

Lävitse virtaava uudelleen arviointi on poikkitaiteellisen ja -tieteellisen toiminnan keskeinen piirre. Siksi, se 

ei ole aina auvoisen vaivatonta. Kuvataiteen ja arkkitehtuurin taiteiden välisessä yhteistyössä piilee 

ulottuvuus, joka voi johtaa pahimmillaan keskinäisen yhteisymmärryksen kariutumiseen. Parhaimmillaan se 

kannustaa yhteistyöhön, jossa molempien taiteenalojen näkökannat ja vahvuudet luovat aistimuksellisesti ja 
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merkityksiltään kokonaisvaltaista ja moniulotteista kokemusta. Kyseinen työskentelyn saareke on alojen 

kohtauspinta: visuaalisuus. Kysymys on molempien alojen keskeistä asiantuntemuksen alaa, mutta toisinaan 

pyrkimykset ja estetiikka saattaa tällä saralla poiketa kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa paljonkin. 

Arkkitehtuurissa kyse on pelkistetysti arkkitehtuurin ulottuvuudesta joka viimeistelee kokonaisuuden 

havaittavaksi kokonaisuudeksi, joka on luonteva, hahmotettava ja miellyttävä asioiden tila. Se antaa 

kauneuden kokemuksia. Kuvataiteen sekä ympäristötaiteen visuaalisuudessa on kyse lähinnä ilmaisutavasta 

ja itse aistimuksesta, joka herkistää havainnoimaan ja miettimään.

Se, mikä toisinaan rakennetussa ympäristössä saattaa muodostua arkkitehtonisen ja taiteellisen yhteistyön 

vedenjakajaksi, on poikkeavista sisäisistä pyrkimyksistä juontuvat poikkeavat esteettiset ja eettiset ihanteet. 

Eripuran aiheeksi voi hyvinkin muodostua arkkitehtien ja taiteilijoiden yhteistyössä taideteoksen tai 

ympäristön ilme ja tehtävä ympäristössä. Kuvataiteessa ja ympäristötaiteessa taideteoksen ja sen olemuksen 

rooliksi muodostuu ilmaisevuus. Sitä vastoin arkkitehtuurin piirissä se voi näyttäytyä arkkitehtuuria 

täydentävänä pienimittakaavaisempana jatkeena, korosteena tai vastakohtana. Teos voi hyvinkin toteuttaa 

molempien pyrkimyksiä ja toiveita. Tällöin teos tuo oman ulottuvuutensa ympäristössä niin sisällöllisesti 

kuin kokemuksellisestikin. 

Toisaalta yhteistyön ja ympäristöä työstävien osapuolten välillä saattaa olla näkemyseroja 

ympäristötaideteoksen ilmaisukeinovarannosta, ilmeestä ja aiheesta. Taiteenalojen eri osapuolten yhteisen 

kielen uupuminen ja mahdolliset ristiriidat saattavat juontua taiteenalojen poikkeavista 

kysymystenasetteluista, pyrkimyksistä, ihanteista ja merkityksistä. Mikäli ympäristötaideteos todella 

suuntautuu ottamaan kantaa ja kyseenalaistamaan esteettisiä ja eettisiä kysymyksiä nousevat ympäristön 

ristiriidat teoksen ilmaisun ja ympäristön limittyessä muodostamaan taidekokemusta, joka kyseenalaistaa 

ympäristönsä konventioita kokemuksista aina yleiskäsitteellisiin ulottuvuuksiin asti laajenevan taiteellisen 

annin kautta. Kyse on yhdestä näkökannasta muiden ympäristöstä avautuvien katsontakantojen rinnalla.

Edellä kuvaillussa asetelmassa taideteoksen rooliksi syntyy taiteen kyky muodostaa hienoinen poikkeama 

kokemusmaailmassa, joka muodostaa tilan, joka vapauttaa ja herkistää tarkastelemaan käsillä olevia 

olosuhteita ja ilmiöitä, omien käsityksien muodostumista ja maailmaa eritellen, miettien ja punniten eri 

kannoilta. Tällöin taiteilija teoksellaan todella uskaltautuu tavoittelemaan moniulotteista antia laittaen 

vahvuutensa koetukselle. Arkkitehtoniselta näkökannalta syntyvä teos voi olla aivan asiayhteyteen 

sopimaton ilmentymä, joka saa arkkitehtuurin näyttämään muotopuolelta. Ympäristön kokonaisvaikutelman 

voi jäädä epämääräiseksi ja aiheuttaa hämmennystä ympäristössään. Taiteelliselta kannalta teos näyttää 

kiehtovalta ja puhuttelevalta, sillä se kykenee luomaan monitulkintaisen ja avartavan taiteellisen 

kokemuksen. Lopulta kyse on taideteoksesta, jonka ilmaisuun hämmentävätkin kokemukset lukeutuvat. 

Kärjistytysti arkkitehtoniselta kannalta saattaa tuntua siltä, että teoksen tulisi asettua ympäristönsä sen 

kokonaisvaltaisuutta täydentäen. Taiteelliselta kannalta teoksen tulee murtaa näennäinen autius sekä 

paljastaa, mistä teos syntyy ja mitä jää kääntöpuolelle.

Näin kärjistettyjä ristiriitoja syntyy harvoin, mutta yhteistyön syvänteissä ne piilevät. Taiteilijan ja 

arkkitehdin epätasa-arvoinen asemat kohteen suunnittelussa saattaa kärjistää ristiriitoja. Mikäli arkkitehti 

on prosessissa pääsuunnittelijan roolissa ja taiteilijan työ alisteista arkkitehdin näkemyksille, tulee 

arkkitehdin tehdä yhteistyötä alojen kohtauspinoilla, mutta pidättäytyä valta-asetelmansa turvin ajamasta 

teosta oman näkemyksensä mukaiseksi tai teoksen poistamisesta suunnitelmasta. Sama toki pätee myös 

toiseen suuntaan, mutta käänteinen valta-asema esiintyy ani harvoin. Ihanteellista on, jos yhteistyö ja 

poikkitaiteellinen sekä -tieteellinen työskentely kerryttää eri osapuolten asiantuntemuksen 

työstötapojenkirjon ja kysymyksien asettelun kautta. Yhteistyö lisää tietämystä joka jalostaa niin 

ympäristötaideteosta kuin ympäristön arkkitehtuuriakin paremmin asiayhteyteen pureutuvaksi. 

Toivottavasti makuasiat voidaan sovittaa löytäen avarakatseisuutta ja sellaista asennetta, että täysin eri 

maailmat voivat olla nautinnon lähde.
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Taiteilijan näkemys ja haastavuus taiteellisen annin selkärankana

Pohjimmiltaan rakennetussa ympäristössäkin taideteoksen osalta taiteilija on asiantuntija, jonka 

näkemyksen tulee mennä koko teoksen läpi, sillä hän on ainut joka tietää millaiseksi teoksen olemus tulee 

hienosäätää pienintäkin yksityiskohtaa myöten, jotta haluttu taiteellinen anti purskahtaisi koettavaksi. 

Taideteos on pieni osa laajaa ympäristöä, ja se tuo omaäänisen lisänsä ympäristöön, jota muut ympäristöä 

työstävät tahot eivät voi paikkaan tuoda. On toivottavaa, että taide kykenee todella antamaan  

monitulkinnallisen lisänsä. Sen tulisi myös pohjustaa keskusteluja ja mietityttää. Taiteen pitäisi kyetä 

keikuttamaan venettä sekä todella kysymään, miksi asiat ovat näin ja mikä on miellyttävää, samalla 

havahduttaen heräämään maailman moni-ilmeisyyteen.

Mikäli ympäristöön halutaan taidetta ja sitä on syntymässä aiheuttamatta vaaraa, on turha alkaa häveliääksi. 

Kun halutaan taidetta, on turha kääntää kelkkaansa ja alkaa toivoa ympärilleen kuvitusta ihanteilleen, 

somistusta rumiin kulmiin ja korostusta tilailmaisun tueksi tai arkkitehtuurin jatkeeksi laulamaan samaa 

virttä kuin ympäristön muut tekijät. Taiteen alisteinen asema ja ennalta tarkkapiirteisesti kaavailtujen 

taideteoksen ympäristövaikutusten kahlitsevuus rajoittaa taiteellista antia ja pahimmillaan vie taiteen 

voimaan ja sen myötävaikutukset mennessään.

Taiteen omintakeinen anti ja puhuttelevuus on se, mitä taide voi ympäristöön pohjimmiltaan tuoda. Liian 

riepottelevan taiteellisen annin sijaan on pikemminkin havaittavissa, että liika sisällöllinen ja ilmaisullinen 

varovaisuus on ympäristötaiteessa usein vaarana.

Pessi Rautio kuvailee ympäristötaiteelle ja taiteelle yleensäkin muodostanutta asemaa Taide -lehden 

pääkirjoituksessa otsikolla Vapaat taiteet vai propaganda. Hän luonnehtii nykyaikaista julkisesti nähtävillä 

olevaa taidetta sisällöllisesti kantaaottavuutta vältteleväksi. Yhteiskunnallinen taide on sitä vastoin siirtynyt 

yleisölle vaikeasti löydettäviin paikkoihin, vaikka huomattava osa syntyvästä taiteesta pyrkii ottamaan 

kantaa valitseviin olosuhteisiin usein myös hieman totunnaisesta poikkeavilla ilmaisukeinoilla.  Pessi Rauttio 

toteaa lopuksi: ”Poliittinen ja yhteiskunnallinen kannanotto on kadonnut ”virallisesta” taiteesta ja siirtynyt 

marginaaliin. Mutta jotakin pohjavirettä sekin tästä yhteiskunnasta ilmaisee”. (Rautio 2015, 5.)

Huomio on mielestäni perin osuva ja laajenee myös osin taiteellisen ilmaisun tapoihin kaupunkiympäristöön 

sijoittuvassa ympäristötaiteessa. Tämä on luonnollista, sillä ilmaisu ja sisältö ovat kiinteästi sidoksissa 

toisiinsa. Asetelma on kuitenkin huolestuttava: nykytaiteen kentällä syntyy jatkuvasti kyseenalaistavaa, 

särmikästä ja ilmaisunsa kautta sävähdyttävää taidetta, mutta julkisessa ympäristössä taiteelta tuntuu 

iskevyys kadonneen. Miten laaja-alaisesti saavutettava taide voi olla näkökantoja avaavaa ja vuoropuhelua 

edistävää, jos se ei uskoltaudu tarttumaan vaivalloisiin sisältöihin. Pohjimmiltaan otaksun asioiden tilan 

juontuvan niin taiteelle asettuvista odotuksista ja liikkumavarasta kuin taiteilijoiden varovaisuudesta. On 

kuitenkin muistettava, että julkiseen ympäristöön sijoittuvasta taiteesta ilmaisevuus ja kantaaottavuus ei 

vaikuta tyystin kadonneen vaan ilmenevän hienovaraisena antina pinnan alla ja nousee vaivihkaisesti esille. 

Lopulta kaupunkiympäristöön on mielestäni mielekästä pyrkiä mahdollistamaan koko taiteen kirjon 

syntyminen ja näin taiteen laajan annin vaikutus niin paikallisesti kuin yhteiskunnallisestikin. 

Parasta toki olisi, että vuoropuhelu ja yhteistyö soljuisi tuottaen niin vahvaa arkkitehtuuria kuin taidettakin. 

Näin varmasti keskinäisen kunnioituksen ja helmeilevän yhteistyön voimin syntyy kokonaisvaltaisia tiloja, 

joissa omaääninen ympäristötaide tai taiteellinen näkökanta toisi tilan olemukseen oman suhteuttavan 

lisänsä. Näin tila otettaisiin haltuun, mutta tavalla ja mittakaavassa, jossa taiteellista ilmaisua palveleva 

media kykenee vielä suomaan ilmaisuvälineen aistimuksellisen annin. Välinpitämättömät kompromissit ja 

ontot sisällöt saavat aikaan niin arkkitehtuurissa kuin ympäristötaiteessa puolivillaisia ja tunteettomia 

teoksia ja rakennettuja ympäristöjä.

Näin se, mitä nämä kaksi taiteen alaa voivat toisilleen antaa piilee niiden ominaispiirteissä ja niiden toisiaan 

täydentävyydessä. Kuvataide voi tuoda ympäristöö kietoutuviin kokemuksiin ja asiasisältöihin 

tartuntapintaa, joka saattaa ympäristön moninaisia merkityksiä ja vaikuttimia tutkailtavaksi tavalla, johon 
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arkkitehtuurin työstötapa ei ylety. Arkkitehtuuri edesauttaa ympäristön puhuttelevuutta pohjustaen 

asiayhteyksiä, joissa laajaulotteiset kysymykset ovat läsnä käsiteltävänä osana taiteellista ilmaisua. Se myös 

pohjustaa taideteosta tukevaa tilakokemuksen heräämistä sekä tyo intoa ja sisältöjä taiteelliseen 

työskentelyyn. Yhdessä nämä taiteen muodot voivat lisätä ympäristön kokemista laaja-alaisesti 

merkityksellisinä paikkoina.   
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