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Ateljee on usein arkkitehtonisesti yksinkertainen tila, joka muodostaa tai-
demaailman perustan, sillä se on taiteilijan luomistyön alkutila. Se näyttelee 
tärkeää osaa taideteoksen, ja sitä kautta koko taidekentän rakenteessa. Tähän 
tilaan taideteokset joko jäävät, tai ne lasketaan taiteen kuluttajien ja taide-
maailman eri osapuolien käsiin. Heidän kauttaan teokset löytävät paikkansa 
kokoelmista sekä julkisista ja yksityisistä tiloista. Museot, galleriat ja luke-
mattomat muut tilat, joissa kuvataiteen teokset ovat läsnä, lepäävät ateljeen 
suojissa tapahtuvien prosessien varassa. 

Läntisessä maailmassa ateljeella on siis useita merkityksiä taiteilijan itsen-
sä lisäksi kulttuurille ja kulttuurihistorialle. Ateljeet voivat esiintyä useilla 
eri tavoilla taiteessa, kulttuurissa, valokuvissa, artikkeleissa ja urbaaneilla alu-
eilla. Tästä huolimatta useat nykypäivän työtilat sijaitsevat paikoissa, jotka 
eivät näy ulospäin esimerkiksi muille kaupunkilaisille. Työtiloja on sijoitettu 
epäpaikkoihin: entisen teollisuusrakennuksen halleihin, hylättyihin kemian 
tutkimuslaitoksiin ja toimistotilojen konttorihuoneisiin, joiden työntekijät 
ovat muuttaneet tai tilojen rakennuttajan yritystoiminta on päättynyt. Kuten 
eräs taiteilija mainitsi työhuonevierailun aikana, taiteilijat ottavat käyttöön ja 
heille tarjotaan niitä tiloja, jotka eivät muille kelpaa.

Vallisaaren taiteilijaresidenssi on kuvataiteilijoiden määräaikaista työskentelyä 
varten suunniteltu rakennus. Residenssi sijaitsee Vallisaaren pohjoispuolen kaa-
voitetulla alueella. Taiteilijaresidenssin suunnitelma perustuu ateljeen lukuisiin 
käyttötarkoituksiin: ajanviettoon, työskentelyyn, kohtaamiseen ja teosten esit-
telyyn. Tavoitteena on luoda kuvataiteilijoille nykyaikainen tilakokonaisuus, 
joka mahdollistaa taiteellisen työskentelyn sitä varten suunnitelluissa tiloissa ja 
inspiroivassa ympäristössä. Residenssi on puurakenteinen, ja sen arkkitehtuu-
ri koostuu harjakattomaailman suojaan jäävistä massoista sekä kokonaisuuden 
keskelle jäävästä atriumista.
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The Atelier plays an important part in the structure of an artwork, and through 
it, the entire field of art. This space, being most of the time architecturally 
simple, constitutes the foundation of the artworld since it is the place where 
the artist’s act of creation originates. In this space the artworks either stay or 
they are laid into the hands of consumers of art and other actors of the ar-
tworld. Through this action the artworks find their place in collections, private 
places, and public spaces. Museums, galleries, and countless of other spaces 
where these works of visual art are present, are dependent on the processes 
that take place in the shelter of the atelier.

In essence, in the western world the atelier holds many meanings, not only 
to the artists themselves, but to our culture and cultural history. Ateliers can 
be represented in many ways in art, culture, photographs, articles, and urban 
areas. In spite of this, many of contemporary workspaces are in places, that 
are not visible to others, for example fellow citizens. They are situated in non-
places: halls of previous factories, abandoned chemistry research buildings, and 
in the rooms of office buildings, from where the workers have either moved 
out or the builder’s business has come to an end. As one of the artists mentio-
ned during an atelier visit, that artists use, and they are offered spaces, that 
no one else wants.

Vallisaari artist residence is designed as a temporary workplace for visual ar-
tists. The residence is situated on the northern and zoned part of the Vallisaari 
island. The plan for the artist residence is based on the many uses of the atelier: 
pastime, work, encounters and the display of artworks. The goal is to create 
a contemporary place for visual artists, that is able to create a possibility for 
artistic work in spaces designed for it in an inspiring environment. The resi-
dence is designed as a wooden structure, and its architecture consists of masses 
protected by a large roof with an atrium placed in the middle.
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ESIPUHE

Kiinnostukseni taiteilijoiden työtiloja kohtaan heräsi ensimmäistä kertaa vie-
raillessani vuosien 2015–2019 välisenä aikana puolisoni luona, joka opiskeli 
näihin aikoihin Kankaanpään taidekoululla. Koulun opetusmetodeihin kuului, 
että neljännen vuoden opiskelijoiden työskentely oli pääosin itsenäistä. Raken-
nuksessa oli tiloja, jotka oli osoitettu näiden opiskelijoiden tarpeisiin. Suuret 
tilat eivät kuitenkaan soveltuneet täysin itsenäiseen työskentelyyn, joten niitä 
muokattiin opiskelijoiden toimesta. Opiskelijat kokivat tarpeelliseksi luoda 
yksityisempiä tiloja omaa työskentelyään varten. Näitä tiloja jaettiin osiksi 
käyttämällä verhoja, vanerilevyjä tai muita itse kehitettyjä rakenteita. Pienet 
ja rajatut tilat muodostivat monipuolisia värikkäitä, sokkeloisia kokonaisuuk-
sia. Työskentelypisteitä perustettiin myös satunnaisiin paikkoihin käytäville, 
parville ja ylimmän kerroksen porrastasanteelle. Vaikka tilasta tuli suhteellisen 
pieni, oli se lyhyen aikaa oman työskentelyn keskus. Nämä jaetut tilat periytyi-
vät nuoremmille vuosikursseille vanhempien valmistuttua. Uudet opiskelijat 
jatkoivat tilojen muotoilemista omiin työskentelytapoihin sopiviksi. Työtilojen 
muodostama monimutkainen kokonaisuus oli täten alati muuttuva ja kehitty-
vä organismi, joka sopeutui kulloisenkin opiskelijan taiteelliseen työskentelyyn.

Olin myöhemmin kosketuksissa taiteilijoiden työtiloihin edellä mainitusta 
koulusta valmistuneiden läheisten ja tuttavien kautta. Valmistumisen jälkeen 
he kokivat oman työtilan tärkeäksi ja niitä pyrittiin löytämään erinäisistä 
paikoista, joita esitellään tässä diplomityössä. Joissain tapauksissa tilalla oli 
useampi käyttäjä vuokran jakamiseksi. Työtiloissa vietettiin aikaa, pidettiin 
juhlia, tavattiin toimittajia, valokuvaajia ja kollegoja, otettiin teoskuvia ja tie-
tenkin tärkeimpänä, tehtiin taidetta. Lomalle jääminen merkitsi sitä, ettei 
työhuoneelle mennä.

Näiden kokemusten perusteella minulle alkoi muodostua käsitys ateljeesta mie-
lenkiintoisena konseptina, mikä ansaitsee lisähuomiota. Ateljee ja työtila voi 
olla, ja on, jotain muuta kuin miltä se voi ulospäin ensisilmäyksellä vaikuttaa.
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Termien selostus:

Ateljee / Studio

Työtila / työhuone

Taiteilijaresidenssi 

Kuvataiteilijan työtilat yleisesti. Ateljeella tar-
koitetaan rakennusta, rakennuksen osaa tai 
yksittäistä huonetta. Se voi sisältää joko vain työ-
tilan tai esimerkiksi asumiseen käytettäviä tiloja.

Taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tila

Erinäisten tahojen tarjoama määräaikainen 
ateljee tai työtila eri alojen taiteilijoille. Taitei-
lijaresidenssi voi pitää sisällään majoitustilaa ja 
järjestettyä yhteistoimintaa. Työskentelykausi voi 
vaihdella viikosta useampaan vuoteen. Residens-
sikaudet voivat olla maksullisia, maksuttomia tai 
palkallisia.

Tämä diplomityö on jaettu kahteen osaan: tutkielmaan ja suunnitelmaan.

Diplomityön tutkielmaosuudessa käsitellään ateljeen piirteitä ja merkityksiä. 
Ateljee on moniulotteinen henkinen ja fyysinen tila, jonka eri nyansseja voi 
lähestyä lukuisista suunnista. Tekstin tarkoituksena on avata joitain näkökul-
mia tähän aiheeseen. Kappaleiden 1.1 Ateljeen historiaa ja nykyisyyttä, 1.2 Ateljee 
työskentely-ympäristönä ja 1.3 Työtilojen tarjonta: esimerkkialueena pääkaupunki-
seutu tavoitteena on perehtyä ateljeen kehitykseen, sen fyysiseen luonteeseen 
sekä minkälaisiin tiloihin taiteilijat hakeutuvat, miten työtilojen tarjontaa on 
järjestetty ja minkälaiset tahot sitä tarjoavat. Kappaleet 1.4 Ateljee kohtaamis-
paikkana, 1.5 Ateljee kuriositeettina ja tapahtumapaikkana sekä 1.6 Henkinen ateljee 
perehtyvät siihen, mitä ateljee merkitsee kulttuurille, ateljeen ulkopuolisille 
tarkkailijoille sekä taiteilijalle itselleen. Tutkielmassa keskitytään visuaalisten 
taiteiden parissa työskentelevien ateljeisiin.

Ateljeeta käsittelevää akateemista aineistoa on julkaistu suhteellisen vähän. 
Tästä syystä suurin osa tutkielman lähteistä perustuu taiteilijoiden ja taide-
maailman eri osapuolten esseisiin ja kirjoitelmiin, usein lähestyen aihetta 
henkilökohtaisen kokemuksen näkökulmasta. Yksi tämän tutkielman pää-
lähteistä on Mary Jane Jacobin ja Michelle Grabnerin toimittama The Studio 
Reader: On the Space of Artists (2010), joka on kooste tekstejä, jotka käsittele-
vät ateljeen aihetta eri näkökulmista. Muita tärkeitä lähteitä ovat taiteilija ja 
tohtori Terrie Fraserin kattava väitöskirja The Nature of the Studio: An Artist’s 
Method of Inquiry (2016), taiteilija ja tutkija Derek Pigrumin tilallisia suhteita 
käsittelevä artikkeli The ’ontopology’ of the artist’s studio as workplace (2007), sekä 
Simon Moretonin artikkeli The Promise of the Affordable Artist’s Studio (2013), 
joka käsittelee työtilojen tarjontaa. Lisäksi tutkielmassa on käytetty arkkitehti 
Juha Ilosen ja Jyrki Yläoutisen selvitystä Ateljee – Kuvataiteilijan työväline (1984), 
joka käsittelee työtilojen tarjonnan tilannetta ja suunnittelua.

Suunnitelmaosuudessa esitellään taiteilijaresidenssin arkkitehtisuunnitelma 
Helsingin Vallisaareen. Suunnitelman tavoitteena on tutkia tilakokonaisuut-
ta, joka palvelisi ateljeen eri funktioita: ajanviettoa, työskentelyä, kohtaamisia 
ja taideteosten esittelyä. Suunnitelmaosuus koostuu neljästä kappaleesta: 2.1 
Lähtökohtia, 2.2 Vallisaari, 2.3 Taiteilijaresidenssi ja 2.4 Tilatyypit.

JOHDANTO
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Taiteilijan työtila, sen muoto ja siihen liittyvät mielikuvat ovat muovautuneet 
pitkän ajan kuluessa. Terrie Fraser (2013) jakaa taiteilijan aseman ja työti-
lan merkityksen kehittymisen kolmeen vaiheeseen: 1. taiteilija käsityöläisenä 
antiikista keskiaikaan; 2. renessanssin individualistinen taiteilija ja työtila 
sekä yksityisenä että julkisena tilana; 3. työtila taiteilijan instrumenttina, ny-
kyaikaisen ateljeen synty sekä työtilan kritiikki. Tässä kappaleessa ei pyritä 
syventymään ateljeen pitkään historiaan, vaan pääasiallinen keskittymisen 
kohde on edellä mainittu kolmas vaihe: työtilan kehitys länsimaisessa kult-
tuurissa 1800–1900-lukujen aikana. Tarkoituksena on käsitellä niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat ateljeen tämänpäiväiseen muotoon.

Eurooppalaisessa kulttuurissa ateljeen merkitys muuttui taiteilijan työskente-
lytapojen ja yhteiskunnallisen aseman kehittyessä. Kyseinen muutos voidaan 
ajoittaa renessanssiin, kun taiteilijan identiteetti vaihtui käsityöläisestä yksi-
lölliseksi tekijäksi ja tutkijaksi (Fraser, 2013). Vaikka taiteen alati muuttuva 
konseptuaalinen käsite, ja mitä se pitää sisällään, on suhteellisen nuori, ateljeen 
merkitys kehittyi luovan ja toisinaan mystisenä pidetyn työskentelyn keski-
pisteeksi jo aikaisemmin. Työtilan arkkitehtuurin muutos on ollut vähäistä 
vuosisatojen ajan, mutta 1800–1900-luvun aikana ateljee on kokenut kaikki 
mahdolliset variaatiot yksinkertaisesta ammatinharjoittajan työhuoneesta sak-
raalitilaan (O’Doherty, 2007).

Joillakin harvoilla ja menestyneillä taiteilijoilla oli 1800-luvun aikana 
mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa ateljeita, jotka muistuttivat vain kaukai-
sesti yksinkertaisia tiloja, missä suurin osa taiteilijoista kyseisellä aikakaudella 
työskenteli tai työskentelee tänä päivänä. New Yorkiin pystytettiin useita atel-
jeerakennuksia taiteilijoiden toimesta, esimerkiksi Tenth Street Studio ja Hotel 
des Artistes. Rakennukset suunniteltiin taiteilijoiden käyttöön ja ne toimivat 
New Yorkin taidemaailman keskuksina useita vuosia. Taiteilijat järjestivät te-
osten esittelyä varten ateljeissaan juhlia, jotka olivat merkittäviä sosiaalisia 
tapahtumia (Peppiat & Bellony-Rewald, 2010). 

1.1 ATELJEEN HISTORIAA JA NYKYISYYTTÄ

Kuva 1. Allegorie op de schilderkunst, Vermeer, J. (1666). Kuva: Kunsthistorisches 
Museum, Wien.
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Kuva 2. Hotel des Artistes. Kuva: Wikimedia Commons Kuva 3. Tenth Street Studio Building, 51 West 10th Street between Fifth and 
Sixth Avenues, New York. Kuva: Wikimedia Commons
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Kuva 4. Olana, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington DC. Kuva: Wikimedia 
Commons

Menestyneet taiteilijat, joilla saattoi olla työtila joissain näistä taidemaailman 
keskuksista, rakennuttivat myös omia kunnianhimoisia ateljeerakennuksiaan, 
minne omistajat saattoivat kerätä eläviä eläimiä ja suuria arkistoja luon-
nontieteellistä referenssimateriaalia. Esimerkiksi Frederic Edwin Churchin 
(1826–1900) kartano Olana on vaikuttava kokonaisuus, jota taidehistorioitsijat 
Michael Peppiat ja Alice Bellony-Rewald (2010) kuvailevat ”arkkitehtonisek-
si fantasiaksi”. Ilmiö ei kuitenkaan keskittynyt vain Yhdysvaltoihin, ja useat 
yhdysvaltalaiset taiteilijat ottivatkin vaikutteita rakennusprojekteihinsa atel-
jeista, joita olivat nähneet Euroopan matkoillaan. Myös suomalaiset taiteilijat 
ovat rakennuttaneet omia koteja ja kartanoita, joiden tarkoituksena oli toimia 
myös ateljeena, esimerkiksi Eero ja Saimi Järnefeltin Suviranta Järvenpäässä, 
Pekka ja Maija Halosen Halosenniemi Tuusulassa, Emil Cedercreutzin Harju-
la Harjavallassa ja Emil ja Alice Wikströmin Visavuori Sääksmäellä (Lindqvist 
ym., 1997). Nykyään useat edellä mainittujen tapaiset taiteilijatalot on muu-
tettu yleisölle avoimiksi kotimuseoiksi.

Ateljee terminä tarkoitti pitkään Euroopassa tilaa, jossa taiteellinen koulu-
tus oli osana toimintaa. Ympäristönä se muistutti keskiaikaista mallia, jossa 
tilassa toimivan mestarin alaisena ja oppilaana oli useampi taiteilija. Vaikka 
kilpailevaksi toiminnaksi syntyi akatemioita kuten École nationale supérieu-
re des beaux-arts (Wallace, 2014), toimintamalli säilyi yhtenä taidemaailman 
osa-alueena. Kun yhteiskunta ja kulttuuri kehittyivät vapaampaan suuntaan, 
muun muassa Ranskan vallankumouksen ansiosta, alkoivat taiteilijat hakeutua 
suurkaupunkeihin, missä työtilana palvelivat ”hökkelit kaupunkien laidoil-
la, purkutalot ja hissittömien kerrostalojen ullakot” (Mikkola, 1982). Joitain 
kuuluistenkin taiteilijoiden asuttamia työtilakeskittymiä syntyi taiteilijoiden 
aloitteesta, muun muassa Pariisin La Ruche, Cité fleurie ja La Cité des Fusains.

Vaikka myöhemmin Pariisiin rakennetut modernistiset ateljeetalot kuten Le 
Corbusierin Maison-atelier Ozenfant (1922) ja Lurçatin Villa Seurat (1925) ovat 
aikakaudelle merkittäviä uudenlaisia työtiloja, on 1900-luvun aikana amerikka-
laisten taiteilijoiden kehittämä ateljeetypologia merkittävin askel nykyaikaisen 
taiteilijan työtilan kehityskaaressa. Näiden työtilakeskittymien kulttuurihisto-
riallinen merkitys näkyy suosittujen kaupunkialueiden ja jopa asumistapojen 
syntymisenä. 
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Kuva 5. Atelier of Paul Vayson (1842-1911). Kuva: Wikimedia Commons

Kyseisen typologian tunnetuimpia syntypaikkoja ovat New Yorkin Manhat-
tanin kevyen teollisuuden alueet. Alueilla toimineiden teollisuusyritysten 
siirtyessä pois kaupungin keskustasta, yrittäjien käytössä olleiden rakennus-
ten omistajat toivoivat tiloille uusia vuokralaisia. Tästä syystä tyhjilleen jääneet 
rakennukset saivat uuden elämän taiteilijoiden työtiloina, sillä raaoilla ja avoi-
milla tiloilla ei ollut muuta hyötykäyttöä.

Yksi ensimmäisistä newyorkilaisista taiteilijoista, joka ymmärsi tilojen 
mahdollisuudet, oli Willem de Kooning, joka tarvitsi tilaa kehittääkseen 
maalaustaidettaan. Kevyen teollisuuden tilat antoivat de Kooningille mah-
dollisuuden luoda suurikokoisempia tauluja, joiden työstö pienissä, matalissa 
tiloissa oli käytännössä katsoen mahdotonta. Näin taiteilijat alkoivat ottaa 
rakennusten korkeita ja avaria tiloja käyttöönsä käyttäen reilusti valkoista 
maalia ja tehden taloteknisiä asennuksia itse, pyrkiessään luomaan käytettä-
vää ja asutettavaa tilaa (Siegel, 2010). Aluksi rakennukset oli kirjattu lakiin vain 
kaupallista toimintaa varten, joten taiteilijat asuttivat tiloja laittomasti (Pep-
piat & Bellony-Rewald, 2010; Siegel, 2010). He saivat myöhemmin kaupungilta 
erityisluvan, joka salli tiloissa asumisen lain puitteissa. Tätä kautta syntyi asun-
totypologia, joka tunnetaan termillä loft. Teollinen ympäristö muuttui myös 
osaksi taiteellista produktiota. Lofteissa toimivat taiteilijat käyttivät perin-
teisten työvälineiden sijaan suurikokoisia pensseleitä ja ripustivat kankaat ja 
maalauspohjat tilojen seinille. Luovien alojen tekijöiden keskittymä toi mu-
kanaan muuta kulttuuritoimintaa, muun muassa gallerioita, jotka saattoivat 
olla taiteilijoiden ylläpitämiä. Alueen eläväinen luonne ja suosio veti puoleensa 
uusia asukkaita sekä kaupallista toimintaa, mikä johti puolestaan kiinteistöjen 
arvon nousuun. Koska alueen rakennukset otettiin alun perin käyttöön edullis-
ten ja suurten työtilojen toivossa, nopea hintojen nousu johti kuvataiteilijoiden 
muuttoliikkeeseen pois kaupunginosasta. Muodikkaat loftit muuttuivat varak-
kaiden kaupunkilaisten asunnoiksi (Wyetzner, 2022).



24

1-1 Ateljeen historiaa ja nykyisyyttä 1-1 Ateljeen historiaa ja nykyisyyttä

25

Kuva 6. Alfons Schilling’s studio at 392 Broadway in New York, 1976. Kuva: Wikimedia Commons

Työskentelytapojen kehittyminen ja työtilojen muutos ovat tiiviisti liitoksissa 
toisiinsa. Edellä kuvailtujen teollisuusrakennuksiin kehitettyjen studiotilojen 
synty oli osa jatkumoa, jossa taiteilijat elivät ja työskentelivät samassa tilas-
sa symbioottisesti, eli taiteellinen työskentely ja siitä syntyvät teokset olivat 
kiinteä osa taiteilijan jokapäiväistä elämää. Loftien kehittymisen aikana termi 
studio kantoi eri merkitystä verrattuna tämän päiväisiin assosiaatioihin. Stu-
diolla ei tarkoitettu pienikokoista yksiötä, vaan sillä viitattiin taiteellista 
työskentelyä ja asumista yhdistävään tilaan. Tästä syntyi konsepti ”taiteilijan 
tavasta työskennellä”, jota kuraattori ja professori Katy Siegel (2010) kuvailee 
vapaa-ajan ja työskentelyn symbioosina, jossa työskentelyyn käytetty aika ja 
energia on täysin riippuvainen taiteilijan ”kestävyydestä”.

Monen tietotyöläisen työskentelytapa on siirtynyt pois toimistorakennuksista 
oman kodin ja asumisen piiriin, ja tätä kehityssuuntaa voimisti merkittäväs-
ti 2020 alkanut koronapandemia. Elämisen, asumisen ja työskentelyn rajat 
ovat haalistuneet, eli ”taiteilijan tapa työskennellä” on ajankohtaisempi niille, 
joille etätyöskentely on mahdollista. Taiteilijoiden työskentelytavat ovat kui-
tenkin kehittyneet vastakkaiseen suuntaan. Nykyaikana harva taiteilija pyrkii 
yhdistämään työskentelyä ja asumista yhteen tilaan. Työskentelytavan muu-
tokseen vaikuttaa myös kasvanut tietoisuus terveellisistä työskentelytavoista 
ja ymmärrys taiteilijan työturvallisuudesta. Työskentely muistuttaa joidenkin 
taiteilijoiden kohdalla muilta aloilta katoavaa toimistotyöskentelytapaa (Siegel, 
2010). Työskentelyn ja asumisen raja on selkeämpi, ja vanhojen konttoriraken-
nusten toimistotiloissa työskentely on ajankäytöllisesti tasaisempaa. Enenevissä 
määrin taiteilijat pyrkivät toiminnallaan purkamaan ”rappiotaiteilijan” myyttiä 
ja taiteelliseen työskentelyyn suhtaudutaan ammatinharjoittamisena. Työtila 
on merkittävä osa tasapainoista työskentelyä sekä ammattitaiteilijan identi-
teetin vahvistamista.

Työtilan muoto ja luonne on muuntautunut ja kehittynyt vastaamaan käyttä-
jien tarpeita, jonka ansiosta sen asema taiteellisessa työskentelyssä on säilynyt. 
Ateljeelle on mahdotonta antaa selkeää tai yhtenäistä määritelmää, koska tai-
demaailman sisäisiä variaatioita on lukemattomia. Työtilan fyysisen muodon 
voi kuitenkin yksinkertaistettuna sanoa noudattavan taiteilijan tarpeita, jotka 
määräytyvät hänen valitsemansa taiteellisen ilmaisutavan sekä tarjolla olevien 
tilojen mukaan.
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There is only one that comes close to being an all-purpose tool for artmaking in gene-
ral, and that is the one that we take so much for granted that we barely even recognize, 
most of the time, that it is something like a tool, and that is the studio. (Schwabs-
ky, 2010)

Ateljee on yksi tärkeimmistä taiteilijan työvälineistä. Sen arkkitehtonisia 
ominaisuuksia on kuitenkin vaikea kuvailla, sillä se voi olla taiteilijan ti-
lanteen mukaan suuri, pieni, valoisa, hämärä tai keittiön pöytä. Fyysinen 
ateljee voi koostua pienestä huoneesta, muutamasta tilasta tai laajemmasta 
kokonaisuudesta.

Ateljee on erikoistila ja yksityisen ateljeen suunnittelu vaatii perehtymistä 
kyseisen kuvataiteilijan tarpeisiin, tekniikoihin ja työskentelytapoihin. Tällä 
tapaa ateljee voidaan räätälöidä tilan käyttäjän yksityiskohtaisten vaatimusten 
mukaiseksi. Koska ateljeetiloja suunnitellaan kuitenkin erittäin harvoin tietyn 
taiteilijan käyttöön, on kuvataiteilijan työtilan suunnittelua varten laadittu 
joitain yleispäteviä ohjeita, joissa on pyritty ottamaan huomioon yleisimmät 
työskentelyyn vaikuttavat piirteet: säilytystila, huonekorkeus ja luonnonvalo. 
Ilonen ja Yläoutinen (1984) jaottelevat työtilat kolmeen tyyppiin, joissa kus-
sakin on erilaiset vaatimukset: maalarin, kuvanveistäjän ja graafikon työtilat. 
Kuitenkin tekniikoiden kehittyessä, muuttuessa ja uusien työskentelytapojen 
syntyessä jaottelu ei ole yhtä selkeä, mutta samankaltaiset työskentelytilan 
piirteet edesauttavat taiteilijan työskentelyä edelleen.

Työtilan tulisi olla väreiltään neutraali ja arkkitehtonisilta ominaisuuksil-
taan vaatimaton, ettei tila luo taiteelliselle työskentelylle ”visuaalisia kahleita” 
(Mikkola, 1982). Kaikissa ateljeen suunnitteluun liittyvissä ohjeistuksissa pai-
notetaan erityisesti valaistustilannetta. Perinteisesti ateljeen ominaispiirteisiin 
kuuluukin suuret ikkunapinnat, jotka tulisi suunnata pohjoiseen. Ilmansuun-
ta valikoituu siksi, että työtilaan saataisiin aikaan mahdollisimman tasainen 
luonnonvalo pitkin vuorokautta. Suunnitteluperiaate ei ole kuitenkaan ehdo-
ton esimerkiksi Suomessa, jossa luonnonvalon määrä on talviaikaan vähäinen 
(J. Ilonen & Yläoutinen, 1984). 

1.2 ATELJEE TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖNÄ

Kuva 7. Rauha Aaltosen työhuone. Roihupelto, Helsinki.
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Kuva 8. Anna-Karoliina Vainion työhuone. N10, Helsinki.

Luonnonvaloa kompensoidaan keinovalaistuksella, jonka tulee olla tasainen, 
sävyltään neutraali ja mahdollisimman lähellä valoisan päivänajan tilannetta. 
Riittävä valaistus on myös tärkeä työturvallisuuden kannalta (Salonen ym., 
1994). Työtilan tulisi olla tilavuudeltaan riittävä, ettei tila itsessään rajoita 
esimerkiksi teosten kokoa. Ohjekortin RT 94-10819 Kuvataiteilijoiden työtilat 
(2004) mukaiset työtilan ohjeelliset minimimitat ovat: ikkunaseinän leveys 4 

- 6 metriä, huonekorkeus 3 - 6 metriä, pinta-ala 25 - 75 neliömetriä. Erilaiset 
taiteellisen työskentelyn tekniikat vaativat erityisiä varusteita, materiaaleja 
ja tilallisia ominaisuuksia. Tilat ovat kuitenkin useimmiten pieniä ja varus-
tukseltaan askeettisia, jonka vuoksi taiteilijoiden työturvallisuus on usein 
puutteellista. Valtion kuvataidetoimikunnan tilaama selvitys Ateljee – Kuva-
taiteilijan työväline kiinnitti huomiota kuvataiteilijoiden työturvallisuuteen 
ensimmäisiä kertoja Suomessa. Myöhemmin julkaistu kattavampi selvitys 
Kuvataiteilijan työsuojeluopas (Salonen ym., 1994) avaa yksityiskohtaisesti eri 
materiaalien ja työmenetelmien työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työ-
turvallisuudelle ja -terveydelle on tärkeää erottaa työskentelyn ja asumisen 
tilat toisistaan. Esimerkiksi öljymaalauksessa käytettävistä liuottimista eritty-
vät höyryt muodostavat merkittävän riskin taiteilijan hyvinvoinnille. Työtilan 
suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa lattiapintaan, ääni-
eristykseen, vesipisteisiin, sähkölaitteisiin sekä ilmanvaihtoon. Esimerkiksi 
lattiapinnan tulisi olla yhdessä tasossa mahdollisen kompastumisen estämiseksi, 
ja pintamateriaalia päätettäessä tulisi vertailla materiaalien liukkautta ja kes-
tävyyttä. Myös paloturvallisuus tulisi ottaa huomioon esimerkiksi osoittamalla 
paloherkille materiaaleille niille tarkoitettu säilytystila (Salonen ym., 1994).

Taiteilijoiden nykyaikainen ateljee voi myös pitää sisällään useita tiloja, 
joihin toimintoja on jaoteltu. Esimerkiksi suurikokoisten julkisten taideteos-
ten työstäminen voi vaatia erityistilaa, joka mahdollistaa teoksen turvallisen 
toteuttamisen. Avustavan tiimin palkkaaminen tai harjoittelijoiden hyödyntä-
minen ateljeen toiminnassa on yksi tapa, millä taiteilijat pystyvät toteuttamaan 
vaativampia projekteja. Joissain tapauksissa ateljeen tilat ovat riittämättömät 
projektin realisoimiseen, joten taideteosten, esimerkiksi suurikokoisten veistos-
ten, toteuttaminen ulkoistetaan muun muassa metallintyöstöön erikoistuneille 
tekijöille. Tehdasmaisia tai perinteisen työpajan tyyppisiä työskentelytapoja ja 
ateljeeympäristöjä on siis eri mittakaavoissa edelleen käytössä (Wallace, 2014).
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Kuva 9. Siiri Korhosen työhuone. Poimu, Helsinki. Kuva 10. Iiris Hällin työhuone. Harakan taidetalo, Helsinki.
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Nykyaikaisen ateljeen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu taiteilijan henkilökohtai-
sen tietotaidon kehittämisen mahdollistaminen (Sjöholm, 2013). Ateljee toimii 
tässä suhteessa työskentelyn fyysisenä muistina. Tilassa olevat objektit muodos-
tavat kartan ja kirjaston, jonka viitekehyksen sisällä assosiaatiot voivat syntyä. 
Työhuoneen sisältämät objektit eivät siis ole irrallisia, vaan muodostavat eri as-
teisia proksimaalisia tiloja suhteessa työtilaan ja sen käyttäjään (Pigrum, 2007). 
Ulkopuolisen silmin havainnoitu asioiden summittainen järjestys ja työtilan 
kaoottisuus ei välttämättä vastaa tilan käyttäjän tilallista käsitystä. Työtilan ra-
jojen sisällä säilytetyt valmistuneet ja keskeneräiset teokset, materiaalit, jotka 
vielä odottavat työstöä, luonnokset ja satunnaiset esineet muodostavat suurem-
man kudelman yksittäisiä elementtejä. Ne voivat painua unohduksiin, kunnes 
taas ilmaantuvat tekijän näköpiiriin muodostaen uusia yhteyksiä. Myös tai-
teilijan suorittamat fyysiset liikkeet teosta työstettäessä muodostavat tilan ja 
tekijän välille muistiyhteyden. Ateljeesta muodostuu täten suoja ja tapahtu-
mapaikka tiedostamattomille tai tiedostetuille prosesseille, joita taiteilija voi 
hyödyntää työskentelyssään.

Työskentelytapoja tulee aina kuitenkin tarkastella taiteilijakohtaisesti, eikä 
yhtä selkeää mallia ole. Joillekin edellä kuvailtu objektien järjestys tai jär-
jestelemättömyys on luontevaa, ja työtilan käyttö kehittyy ajan kanssa. 
Kaoottisuudella, tai paremmin sanottuna taideteosten ja satunnaisten objek-
tien runsaudella, voi olla täysin käytännöllinen syy: tarpeellisten säilytystilojen 
puute. Koska materiaalit ovat esillä tilanpuutteen takia, voivat ne muodos-
tua tiedostamattomaksi osaksi työskentelymetodeja. Joidenkin taiteilijoiden 
luonteva työskentelytapa on pitää taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu alue 
minimalistisena tilana, jolta halutaan selkeyttä, rauhaa ja siisteyttä. Se sisäl-
tää vain tarpeellisen: ”riisuttu studio, inspiroitunut maalari, keskittynyt katse, 
joka lataa silmän ja taulukankaan välistä tilaa…” (O’Doherty, 2007).

Kuva 11. Pekka ja Teija Isorättyän työtila. Kamppi, Helsinki. Kuvassa keskeneräinen 
taideteos Huu-Ha, julkistettu 2.12.2022.
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Työtilojen löytäminen on salatiedettä. – Rauha Aaltonen, työhuonevierailulla 2022

Selvityksiä taiteilijoiden työtiloista on toteutettu Helsingin kaupungin toimes-
ta 2000-luvun alkupuolella (Kajantie ym., 2007; Taide- ja taiteilijapoliittinen 
toimikunta TAO, 2002), sekä 80-luvulla (J. Ilonen & Yläoutinen, 1984). Sel-
vitysten jaettu alkuasetelma ja kanta on se, että taiteilijoiden työtiloista on 
puutetta, eikä tilanne ole merkittävästi parantunut vuosikymmenten aikana. 
Ilosen ja Yläoutisen (1984) selvityksen yhteenvedossa todetaan myös, että työ-
tilojen tilanne on erityisen huono nuorten taiteilijoiden kohdalla.

Useimmille kuvataiteen alalla toimiville tekijöille oma työtila on ehdottoman 
tarpeellinen osa työskentelyä (Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO, 
2002). Vaikka Helsingin seudulle on rakennettu joitain ateljeetaloja, muun 
muassa Oulunkylän, Myllypuron ja Tapiolan ateljeetalot, ovat taiteelliseen 
työskentelyyn tarkoitetut tilat harvojen ammattitaiteilijoiden etuoikeus. Koska 
vain jotkin ateljeetalot ovat esimerkiksi Ateljeesäätiön vuokrattavissa, useita 
ateljeeasuntoja myydään nykyään eteenpäin asumiskäyttöön. Tästä syystä 
esimerkiksi jotkin kaupungit joko järjestävät kohtuuhintaisia työtiloja tai tu-
kevat toimintaa, jonka pyrkimyksenä on työtilojen tarjoaminen. Optimaalisesti 
työtilat olisivat pysyväluonteisia, mikä edesauttaa taiteellista työskentelyä (Mo-
reton, 2013).

Kansainvälinen esimerkki työtiloja tarjoavien organisaatioiden pioneereista 
on Lontoossa toimiva S.P.A.C.E. ltd. (Space, Provision, Artists, Cultural and 
Educational), kahden taiteilijan Bridget Rileyn ja Peter Sedgleyn 1968 perusta-
ma voittoa tavoittelematon yhtiö. Läntisen maailman keskeisenä kaupunkina 
Lontoo on merkittävä taidemaailman keskus. Tästä huolimatta kaupunkiin 
asettuneita taiteilijoita vaivasi käyttökelpoisten työtilojen puute. Sedgley 
kuvailee, että hän totesi taiteilijan tarvitsevan kahta tilaa: studion, jossa työs-
kennellä sekä ”keskeisen tilan, jossa taideteoksia voitaisiin dokumentoida, 
valokuvata ja myydä” (SPACE, ei pvm.). He pyrkivät löytämään ratkaisun, 
jolla molemmat tilat saataisiin toteutettua.

1.3 TYÖTILOJEN TARJONTA: ESIMERKKIALUEENA 
PÄÄKAUPUNKISEUTU

Kuva 12. Kaapelitehtaan sisäänkäynti. Ruoholahti, Helsinki.
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Lontoon aikaisemmin keskeinen tavarankuljetuksen solmukohta East End 
satama-alue jätti toisen maailmansodan loputtua jälkeensä tyhjiä teolli-
suusrakennuksia, joita otettiin myöhemmin kulttuurikäyttöön S.P.A.C.E.:n 
aloitteesta (Martin, 2010). Lontoossa toimintaa on pyritty jatkamaan laajem-
min muun muassa Acme Artist Studios Ltd. toimesta esimerkiksi tekemällä 
tutkimusta työtiloja tarjoavien organisaatioiden palvelutarjonnan kehittämi-
seksi ja yhtenäisemmän sektorin muodostamiseksi (Moreton, 2013).

Suomalainen esimerkki vastaavasta toiminnasta on Kiinteistö Oy Kaapeli-
talo, joka on Helsingin kaupungin omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. 
Yhtiö tarjoaa taiteilijoille työtiloja kiinteistöistä, jotka ovat käyttöönotettu-
ja entisiä teollisuus- tai konttorirakennuksia. Merkittävin yhtiön hallinnoima 
kiinteistö, ja koko toiminnan alkupiste, on Helsingin Ruoholahden Salmisaa-
ressa sijaitseva entinen Suomen Kaapelitehdas Oy:n tehdasrakennus, joka oli 
valmistumisensa aikana Suomen suurin rakennus (Törhönen, 2017). Kaapeliteh-
das oli Nokia Oyj:n omistuksessa vuoteen 1990 asti, jolloin omistus siirrettiin 
Helsingin kaupungille (Björkman, 2017). Ruoholahden luonteen muuttuessa 
kaavoituksen myötä teollisuusalueesta asumispainotteiseksi, suurikokoisen 
kaapelitehtaan tulevaisuudesta käytiin runsaasti neuvotteluita. Kun tehtaan 
toiminta siirtyi muualle, tiloja alettiin vuokrata ulkopuolisille toimijoille. 
Suurikokoiset ja edulliset tilat vetivät puoleensa taiteilijoita, jotka ottivat ne 
nopeasti ja innokkaasti haltuunsa (Bremer, 2017; Tuuttila, 2017). Taiteilijat 
onnistuivat myös luomaan tiloihin aktiivisen yhteisön. Kaapelitehtaan tuleva 
käyttötarkoitus muodostui hitaasti ja suunta oli pitkän aikaa taiteilijoiden 
näkökulmasta epävarma. Kaupungin asettaman kaapelitehdastyöryhmän al-
kuperäinen ehdotus olisi syrjäyttänyt taiteilijat tiloista. Tällöin aktiivisten 
taiteilijoiden ja arkkitehtien muodostama Pro Kaapeli -yhdistys esitti vastaeh-
dotuksen, jonka pyrkimyksenä oli säilyttää rakennuksen tiloihin muodostunut 
toiminta ja yhteisö (P. Ilonen, 2017; Lindroos, 2017). Moninaisten neuvotte-
luiden, selvitysten ja ehdotusten kautta Kaapelitehdas on säilynyt, ja siitä on 
muodostunut merkittävä Helsingin kulttuurielämän keskus. Taiteilijat on-
nistuivat säilyttämään toimintansa ja voivat edelleen vuokrata rakennuksesta 
työtiloja pitkäaikaisesti. Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettiin Tanssin talo 
(valmistunut 2022), joka vahvistaa alueen ja rakennuskompleksin merkitystä 
kaupungissa.

Kuva 13. Kaapelitehtaan sisäpiha. Ruoholahti, Helsinki.
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Kuva 14. N10. Vallila, Helsinki.

Koska työtiloille on runsaasti tarvetta, Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistaa myös 
kiinteistö N10:n, joka sijaitsee Helsingin Vallilassa Nilsiänkadulla entisessä 
Orionin pääkonttorissa ja lääketehtaassa. Kiinteistöstä vuokrattavaa toimitilaa 
on 10 000 m² (Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ei pvm.), ja rakennus onkin pääosin 
taiteilijoiden tai muiden luovan alan parissa toimivien käytössä.

Helsingin kaupunki vuokraa joitain omistamiaan kiinteistöjä työtiloiksi. Vuok-
rasuhteet ovat pääosin väliaikaisia ja työtilakeskittymien tulevaisuus on usein 
epäselvä. Harakan saaressa sijaitsee Helsingin kaupungin omistukseen siir-
tynyt entinen puolustusvoimien kemian koelaitos, jonka sisätiloja ja joitain 
ympäröiviä pienempiä tiloja on otettu työskentelyä ja näyttelyitä varten käyt-
töön taiteilijoiden toimesta. Harakan taidetalossa on tilaa n. 30:lle taiteen 
ammattilaiselle, joille kaupunki vuokraa työtiloja viiden vuoden vuokraso-
pimuksilla. Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva L3 makasiini oli aikaisemmin 
taiteilijoiden suuri työtilakeskittymä, mutta taiteilijat sekä taiteilijoiden yllä-
pitämät galleriat Huuto ja Rankka joutuivat löytämään uudet tilat Helsingin 
kaupungin irtisanoessa vuokrasopimukset. Syynä irtisanomiseen oli paloviran-
omaisten määräämä saneeraus (Jompero, 2018). Helsingin kaupunki vuokraa 
entisen Lapinlahden sairaalan päärakennusta väliaikaisesti Lapinlahden ti-
lajakomolle sekä Lapinlahden Lähde Oy:lle, jotka vastaavat tilojen hoidosta 
ja vuokraamisesta taiteilijoille ja muille toimijoille. Rakennuksessa on myös 
muun muassa kahvilatoimintaa. Helsingin kaupunki haki tiloille uutta omis-
tajaa, ja alueen toiminnan kehittämiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu. 
Kilpailun lopputuloksen aiheuttama kritiikki johti prosessin keskeyttämi-
seen (Huisko ym., 2020). Alueen kehittämisestä toteutettiin selvitys Helsingin 
kaupungin toimeksiantona, joka luovutettiin 31.12.2020. Selvityksessä ehdote-
tun ratkaisun lähtökohtina olivat esimerkiksi ”rakennus- ja kulttuurihistorian 
vaaliminen, luontoarvojen kunnioitus” (Huisko ym., 2020). Tilojen vuokraus 
tapahtuisi tulevaisuudessa selvityksen mukaan ”pääosin markkinahintaisesti”, 
mutta hintatasoon katsottaisiin vaikuttavan myös vuokraavan tahon maksu-
kyky. Lapinlahden sairaala-alueen kehittämistä ajetaan siis eteenpäin, joten 
taiteilijoiden toiminnan jatkuminen alueella on epävarma. Jatkoon tulee vai-
kuttamaan toistaiseksi määrittelemätön ja yksittäisen taiteilijan toimintaan 
merkittävästi vaikuttava tilavuokra. Jos aluetta tullaan kuitenkin kehittämään 
selvitykseen kirjatun ehdotuksen mukaisesti, on kulttuuritoiminnan ja alueen 
arvokkaan luonteen säilyminen todennäköisempää.
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Kuva 15. Harakan taidetalo. Harakan saari, Helsinki. Kuva 16. Lapinlahden Lähde. Lapinlahti, Helsinki.
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Kuva 17. Roihupellon työtilakeskittymää. Roihupelto, Helsinki.

Merkittävä työtilojen tarjoaja Suomessa on Helsingin seudulle painottu-
en Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, joka ”tarjoaa tiloja taiteilijoiden 
käyttöön kohtuuhinnoin eikä sen tarkoituksena ole välittömän voiton tai 
taloudellisen edun tavoitteleminen” (Ateljeesäätiö, 2022). Säätiö vuokraa työ-
tiloja taiteilijoille yhdestätoista eri kiinteistöstä, jonka lisäksi se hallinnoi 
viittä ateljeeasuntokiinteistöä. Ateljeesäätiö hallinnoi myös kahta Suomen 
Taiteilijaseuran omistamaa ulkomaista ateljeetaloa, jonne taiteilijat voivat 
hakea residenssiin. Säätiön tavoitteena on myös kehittää kansainvälistä 
residenssitoimintaa.

Myös erinäiset yksityiset kaupalliset toimijat tarjoavat taiteilijoille työtiloja, 
esimerkiksi Cityvarasto Oyj on hankkinut tyhjilleen jääneitä, lähes hylätty-
jä toimisto- ja varastorakennuksia. Joistain näistä rakennuksista on vuokrattu 
tiloja taiteilijoiden käyttöön. Cityvarasto Oyj omistaa Helsingin Roihupellosta 
tontin ja sen alueelta useita kiinteistöjä, joista kahdessa on vuokrattavia työti-
loja. Yksi näistä rakennuksista on Nordean vanha konttori, jonne työtiloja on 
sijoitettu entisiin toimistotiloihin tai niitä on rajattu ohuilla seinärakenteilla 
yleisistä tiloista. Jotkin tilat voivat yllättää niiden sovellettavuudellaan työtilak-
si, esimerkiksi entinen konttorin aula. Kyseinen tila on suunniteltu siten, että 
noin neljä metriä korkea lasijulkisivu suuntautuu pohjoiseen, tarjoten optimaa-
lisen luonnonvalo-olosuhteet taiteelliseen työskentelyyn. Työtilojen säilyvyys 
herättää kuitenkin usein epävarmuutta taiteilijoiden kesken. Työtiloja vuokraa-
vien yritysten muuttuva liiketoiminta sekä kaupungin kaavamuutokset voivat 
vaikuttaa dramaattisesti saatavilla olevien työtilojen tilanteeseen. Tämän takia 
taiteilijoiden on vaikeampi luottaa siihen, että oma työtila säilyy. Kuitenkin 
joissain tapauksissa alueen taiteilijayhteisön toimintaa halutaan myös kehittää 
ja suojella. Helsingin kaupungin julkaiseman Roihupellon suunnitteluperi-
aatteiden ”pääasiallisena tarkoituksena on turvata elinkeinoelämän toiminta” 
(Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu, 2018b), jonka osa-alueena on tai-
teilijayhteisö. Selvityksessä kaupunki esimerkiksi kannustaa taiteilijayhteisöä 
näkymään selkeämmin kaupunkitilassa. Selvityksen aikana kaupunki toteutti 
myös kyselyn alueen taiteilijoille, johon vastanneet kertoivat alueen toimi-
van miellyttävänä työskentely-ympäristönä. Yksi haastateltava kuvaa aluetta 

”Idän Kaapelitehtaaksi” (Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu, 2018a). 
Taiteilijayhteisö toivoo työtilojen säilyvän alueella tulevaisuudessa paranevien 
liikenneyhteyksien vuoksi, sekä siitä syystä, että ”Helsingissä on kova pula 
taiteilijoille sopivista ja kohtuuhintaisista työtiloista” (Helsingin kaupungin 
asemakaavoituspalvelu, 2018a).
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Kuva 18. Kisällitalo. Vallila, Helsinki. Kuva 19. Tapiolan ateljeetalo. Espoo.
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Vaikka työtiloista on edelleenkin puutetta, Helsingin kaupungin suunta 
vaikuttaa positiiviselta. Kaupungin aktiivisuus esimerkiksi voittoa tavoitte-
lemattoman yhtiön tai kaavoituksen kautta osoittaa, että työtilojen tarjonta 
otetaan paremmin huomioon. Koska taiteilijoiden käyttöön suunniteltujen 
suurikokoisten rakennusten toteuttaminen vaatii merkittäviä investointeja, 
ovat edellä mainitut strategiat edullinen keino kehittää tai suojella työtilojen 
tarjontaa. Tästä huolimatta tarjolla olevissa tiloissa on usein puutteita, jotka 
heikentävät niiden soveltuvuutta tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn. 
Koska työtiloina toimivat vanhat toimistot ja jaetut teollisuushallit, voi il-
manvaihdossa olla puutteita ja vesipisteitä liian vähän. Työtilat ovat usein 
myös neliömäärältään pieniä, mikä vaikuttaa negatiivisesti varsinkin niiden 
taiteilijoiden työskentelyyn, joiden projektit keskittyvät kooltaan suurempiin 
teoksiin. Vuokrasuhteet ovat usein luonteeltaan väliaikaisia tai epävarmoja 
(Räikkönen, 2013). Osittain epävarmojen tai epätasaisten tulonlähteiden vai-
kutuksesta useimmat taiteilijat hakeutuvat tiloihin, joiden vuokrataso on 
alhainen. Tämä voi johtaa siihen, että mahdollisen sijoittajan näkökulmas-
ta tilakokonaisuuksien rakennuttaminen ja vuokraaminen työtilakäyttöön ei 
näyttäydy kannattavana liiketoimintana vähäisten voittojen takia. Jos yrityk-
sen tavoitteet ulottuvat taloudellisia voittoja pidemmälle, sillä on mahdollisuus 
vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä. Kohtuuhintaisten työtilojen tarjoa-
minen ja keskittäminen edesauttaa harkitusti toteutettuna kaupunkialueen 
kulttuuritoiminnan ja vetovoiman kehittymistä. Esimerkiksi tapahtumien 
kuten avoimien ovien kautta yhtiöllä ja työtilojen käyttäjillä on mahdollisuus 
olla osana ympäröivän yhteisön toimintaa, luoden positiivisia kanssakäy-
misiä työtilakeskittymän ympärille. Oikeanlaisten toimintatapojen kautta 
kohtuuhintaisia työtiloja tarjoavat yhtiöt tai järjestöt eivät ole vain tilojen 
vuokraisäntiä, vaan aktiivisia toimijoita, joilla on mahdollisuus toteuttaa po-
liittisia tavoitteita koskien kulttuuritoimintaa urbaaneilla alueilla (Moreton, 
2013). Työtilojen organisoiminen vaatii kuitenkin hallinnollista tahtotilaa sekä 
laskennallista osaamista, jotta tilojen kohtuuhintaisuus ja yritystoiminnan jat-
kuvuus ovat tasapainossa.

Kuva 20. Pekka ja Teija Isorättyän työtila sekä Galleriat Huuto ja Rankka. Kamppi, 
Helsinki.



48

1-4 Ateljee kohtaamispaikkana 1-4 Ateljee kohtaamispaikkana

49

Ateljee ei ole aina täysin yksityinen, eristäytynyt tila. Ateljee voi toimia taitei-
lijan näyttelytilana esimerkiksi galleristeille tai mahdollisille ostajille – ateljee 
palvelee eräänlaisena toiminnan keskuksena. Ateljee mahdollistaa sosiaalisen 
kanssakäymisen muiden taiteilijoiden kanssa esimerkiksi työhuonevierailujen 
muodossa. Joissain työtilakeskittymissä on yhteistiloja, joissa huoneiden käyttä-
jät voivat löytää seuraa kollegoistaan. Ateljee on historiallisesta näkökulmasta 
pitänyt aina sisällään jonkintasoista sosiaalista toimintaa.

Työtila palvelee taiteilijaa eräänlaisena välineenä, mikä hyödyttää käyttäjää it-
seään, sekä muita taidemaailman verkoston osapuolia. Joidenkin taiteilijoiden 
tapauksissa tämä on fyysisen työtilan ainoa funktio, kuten taiteilija Andrea 
Bowersille (2010), joka kuvailee työtilan olevan hänelle eräänlaista teatteria ja 
”performanssitila taikatemppua ja illuusiota varten”. Ateljee voi esimerkik-
si toimia hyödyllisenä työkaluna näyttelyä kokoavalle kuraattorille. Hän voi 
vierailunsa aikana valikoida taiteilijan töiden kokoelmista ne teokset, jotka 
asetetaan kaupalliseen galleriaan yleisön nähtäväksi. Työhuoneella kuraatto-
ri voi myös selvittää ja auttaa muotoilemaan tulevan näyttelykokonaisuuden 
suuntaa yhdessä taiteilijan kanssa. Kuitenkin taiteellisen työn markkinointi ja 
myynti gallerioiden kautta kuraattorien välityksellä voi tulla taiteilijalle erit-
täin kalliiksi korkeiden tilavuokrien ja provisioprosenttien takia. Tilannetta on 
pyritty aktiivisesti muuttamaan esimerkiksi Suomen taiteilijaseuran toimesta, 
jonka tavoitteena on vakiinnuttaa taiteilijoiden näyttelypalkkiot yleisemmäksi 
toimintatavaksi. Työtilan käyttäminen esittelytilana on edullinen tapa markki-
noida myytäviä teoksia mahdollisille asiakkaille museokokoelmista yksityisiin 
keräilijöihin. Vaikka ateljeen sosiaalisen kanssakäymisen arvo voi käytännössä 
esiintyä edellä mainituilla tavoilla, voi sen yksityinen luonne ilmentyä odotta-
mattomasti. Taidekriitikko Marjorie Welish (2010) tuo esiin esimerkin siitä, 
miten taiteilijan kohtaaminen hänen ateljeessaan voi osoittautua kiusalliseksi: 
”pelkästään studion kynnyksen yli astuminen voi joidenkin taiteilijoiden mie-
lissä merkitä kriitikon hyväksyntää”. Welishin mukaan joidenkin taiteilijoiden 
oletus siis on, että kriitikon ottaessa vastaan kutsun työhuoneelle, hän on välil-
lisesti hyväksynyt ja kelpuuttanut taiteilijan tuotannon ja esteettiset tavoitteet.

1.4 ATELJEE KOHTAAMISPAIKKANA

Kuva 21. Tapiolan ateljeetalo, Espoo.
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Kuva 22. Maaria Märkälän työhuone. Kaapelitehdas, Helsinki. Kuva 23. Pekka ja Teija Isorättyän työtila, ”Showroom”. Kamppi, Helsinki.
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Kuva 24. Vierasateljee. Tapiolan Ateljeetalo, Espoo.

Taiteilijat suhtautuvat ateljeensa yksityisyyteen hyvin eri tavoin. Henkilölle, 
jolle työtila on suljettu ja erittäin yksityinen alue, ulkopuolisen vierailu tilassa 
ei ole välttämättä itsestäänselvyys, sillä vieras rikkoo sitä rajaa, minkä taiteili-
ja on asettanut taiteellisen prosessinsa ja ulkomaailman välille. Tässä ”intiimin 
ateljeen” tilanteessa ateljee ja koti ovat toisiinsa verrannollisia. Joillekin tila 
antaa mahdollisuuden ottaa vastaan vierailijoita tai viettää aikaa ystävien ja 
kollegoiden kanssa. Myös keskeneräisten töiden kommentointi yhdessä kol-
legoiden kanssa on iso osa sosiaalista toimintaa. Useissa työtilayhteisöissä tai 
useamman henkilön jakamassa työtilassa on joitain yhteisessä käytössä olevia 
tiloja. Keittiön ja vessojen lisäksi käytössä voi olla olohuonemaisia alueita, jotka 
kannustavat työskentelijöitä ottamaan kontaktia ja viettämään aikaa toisten-
sa kanssa. Jaettu ”olohuone” voi tarjota taukopaikan sekä pääasiallisesti yksin 
työskentelevälle taiteilijalle mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Taidehistorioitsija Lane Relyea esittää, että tämänhetkisen studion rooli 
muuttuu taidekentän kehittyessä eri toimijoiden, tilojen ja organisaatioiden 
muodostamaksi verkostoksi. Tässä kontekstissa työtilan sosiaalinen ulottu-
vuus korostuu ja se lakkaa olemasta vain taiteilijan yksityinen suojapaikka. 
Siitä muodostuu tila, jonka välityksellä taiteilija ottaa osaa ja on yhteydessä 
taidemaailman verkostoon. Työtila antaa taiteilijalle ”postiosoitteen ja kyn-
nyksen, joka antaa mahdollisuuden ilmaantua verkoston sisällä” (Relyea, 2010).

Sosiaalinen kanssakäyminen työtilan kontekstissa on siis merkittävä osa työs-
kentelyä. Itsenäinen työskentely on useille voimavara ja henkilökohtaisen, 
autonomisen taiteellisen ilmaisun välttämätön tekijä, mutta jatkuva työsken-
tely oman työhuoneen rajoissa voidaan kokea myös motivaatiota heikentävänä 
rasitteena. Kuten Katy Siegel (2010) toteaakin; nykyaikaisten toimistomaisten 
työtilojen ”suljettu ovi näyttää enemmän eristäytymiseltä kuin autonomialta”.
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Kuva 25. Yhteistilaa N10:ssä. Vallila, Helsinki. Kuva 26. Yhteistilaa Ateljee 10:ssä, Lapinlahden Lähde. Lapinlahti, Helsinki.
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As a species who clings to antiquated notions of religious whimsy and idol worship, 
we have a tendency to transpose this piety onto the artist’s place of creation. (Schade, 
2020)

Koska taide herättää usein tunteita, keskustelua, ja koska jotkin yksittäiset 
taideteokset voivat saavuttaa merkittävän aseman kulttuurissa, suhtaudutaan 
taiteilijaan, hänen luomistyöhönsä ja työtilaansa uteliaisuudella. Joidenkin tai-
teilijoiden ja heidän taideteostensa läsnäolo on kulttuurissa ja kollektiivisessa 
tietoudessa niin merkittävä, että henkilöstä muodostettu mielikuva nousee 
myyttiselle tasolle, jonka välityksellä se leviää myös työtilaan, muodostaen 
sen ympärille eräänlaisen ”auran” (Sjöholm, 2013). Länsimaalaisessa kulttuuris-
sa tunnetun kuvataiteilijan ateljee voidaan nähdä taiteilijan jatkeena. Ateljee 
välineineen, maalitahroineen ja esineineen avaa vierailijalle mahdollisuuden 
saada katsaus taiteilijan työskentelyprosessiin ja ajatusmaailmaan. Yleisön 
uteliaisuuden ja sen mahdollistaman taloudellisen hyödyn ansiosta joidenkin 
kuvataiteilijoiden työtiloja pidetään avoinna yleisölle, tai joissain tapauksis-
sa jopa museoidaan (Getsy, 2010). Yksi tunnetuimmista esimerkeistä ateljeen 
museoinnista on irlantilaisen kuvataiteilijan Francis Baconin (1909–1992) Lon-
toossa sijainnut työhuone, joka siirrettiin Irlantiin Dubliniin. Työhuone oli 
merkittävä osa taiteilijan ulkoapäin muodostettua henkilökuvaa, ja taiteilijan 
taideteoksia usein tulkitaan myös työhuoneen kautta. Bacon pysyi pienessä työ-
tilassaan vuosia, myös kaupallisen menestyksensä aikana. Kaoottiseksi kuvailtu 
tila tutkittiin arkeologisella tarkkuudella ja ateljee pyrittiin rekonstruoimaan 
säilyttäen se siinä tilassa, mihin se oli jäänyt (Getsy, 2010). Pleksilasin taakse 
säilötty tunnetun kuvataiteilijan yksityinen tila on ollut yleisölle avoinna Hugh 
Lane Gallery -taidemuseossa vuodesta 2001. Edellä mainittu esimerkki on vain 
yksi tapa, miten taiteilijan myyttiä ja henkilökuvaa käytetään hyväksi talou-
dellista hyötyä tavoitellessa.

Henkilökuvan ja työtilan taloudellinen hyödyntäminen ei kuitenkaan rajoitu 
vain ulkopuolisiin toimijoihin. Jotkut taiteilijat ovat aktiivisesti tavoitel-
leet ateljeen sosiaalista kokemusta, jonka tarkoituksena on herättää yleisössä 

1.5 ATELJEE KURIOSITEETTINA JA TAPAHTUMAPAIKKANA

Kuva 27. Francis Baconin työhuone. Kuva: Wikimedia Commons
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kiinnostusta taiteilijaa ja hänen taidettaan kohtaan. Esimerkiksi tunnetun 
pop-taiteilija Andy Warholin ateljee Factory oli merkittävä osa Warholin brän-
diä. Ateljeen nimitys kommunikoi ulkopuolisille Warholin työskentelytavasta 
ja taiteellisesta näkemyksestä, missä taiteilijan kädenjälki katoaa taide-esinei-
den teolliseen tuotantoprosessiin (Fraser, 2016). Factory ei ollut vain Warholin 
ateljee, vaan siitä tuli New Yorkin kulttuurielämän keskeisiä paikkoja. Atel-
jee tuli kuuluisaksi ”villeistä juhlista ja kokeellisesta taiteesta” (ArtLife, 2020). 
Nykyajan taiteilijoilla on runsaasti uusia keinoja, kanavia ja mahdollisuuksia 
luoda ja tuoda esiin omaa henkilöbrändiään, joka toimii osana taiteen ja oman 
osaamisen markkinointia. Sosiaalinen media tarjoaa katsojille mahdollisuuden 
kurkistaa kulissien taakse, ja taiteilijalle välineen esitellä työskentelypro-
sessiaan. Ateljeesta voi muodostua tärkeä osa taiteilijan henkilöbrändiä ja 
sosiaalisen median sisältöä. Tila, jossa taiteilija toimii, voi taiteen rinnalla 
kertoa paljon tekijästä: siisti ja harmoninen ateljee antaa taiteilijasta erilaisen 
kuvan, kuin sotkuinen ja kaoottinen. Valokuvat ja videot taiteilijasta työhuo-
neessaan keskeneräisten taideteosten ja henkilökohtaisten objektien keskellä 
herättävät katsojan mielenkiinnon tutkimaan kuvaa tarkemmin. Sosiaaliseen 
mediaan tuotettu sisältö luo katsojalle mielikuvan taiteilijan persoonasta, ja 
taidokkaimmat sosiaalisen median hyödyntäjät onnistuvat luomaan parasosi-
aalisia suhteita1 kohdeyleisöönsä. Joidenkin taiteilijoiden tapauksissa ateljee on 
kaiken sosiaaliseen mediaan ladattavan materiaalin tapahtumapaikka, tausta 
ja kehys. Esimerkiksi norjalainen nykytaiteilija Jan Hakon Erichsen tunnetaan 
sosiaaliseen mediaan lataamista performansseistaan, joissa videoiden tapahtu-
mapaikkana toimii Erichsenin työhuone.

Kuvataiteilijan ateljee on ollut länsimaisen yleisön mielenkiinnon kohteena 
pitkään, ja aihe on säilynyt myös journalistien ja valokuvaajien aiheena. Valoku-
vat työtiloista ovat olleet osana muodostamassa yleisön mielikuvaa taiteilijasta 

1 “Parasosiaalinen suhde on sosioemotionaalinen side, jonka intiimiyttä 
voi verrata interpersonaaliseen suhteeseen. Parasosiaaliset ilmiöt tarjoavat katsojille 
ystävyyteen verrattavissa olevia kokemuksia samankaltaisuudesta ja toisesta pitämisestä.” 
(Kuuluvainen & Virtanen, 2020)

Kuva 28. Ateljee Karin Widnäs. Fiskars.
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hahmona sekä taiteilijatilasta rappioromanttisena luovuuden tyyssijana. Esi-
merkiksi newyorkilaisista loft-työtiloista otetuissa valokuvissa korostettiin 
raakaa teollista tilaa ja paljaita materiaaleja, luoden tilan asuttajasta ”eksoot-
tista ja synkän mietiskelevää kuvaa” (Siegel, 2010). Tunnettuja taiteilijoiden 
ja työtilojen kuvaajia ovat esimerkiksi Alexander Liberman ja Brassaï, joka 
kuvasi muun muassa Dalin ja Matissen ateljeita. Uudempiin julkaisuihin kuu-
luvat esimerkiksi Marco Anellin 2020 julkaistu teos Artist Studios New York 
sekä Suomessa julkaistu Jussi Tiaisen 2007 ilmestynyt teos Taiteilijatiloja, jossa 
Tiainen vertaa valokuvien kautta työtiloja ja niiden käyttäjien luomia taide-
teoksia vierekkäin.

Ateljeen erityisenä ja erikoisena koettu asema herättää vastakkaisia tuntei-
ta ja useat kriitikot, historioitsijat ja taiteilijat ovatkin pyrkineet purkamaan 
työtilan myyttistä asemaa ja mielikuvaa 1960-luvulta lähtien, kritisoiden stu-
diotyöskentelyn keskeistä asemaa. Argumenteista ja kritiikistä huolimatta 
ateljeen asema taiteellisen luomistyön keskiössä ei ole horjunut. Työtilan mer-
kitykseen suhtaudutaan kuitenkin nykyään suopeammin, ja ateljeen arvostus 
kriitikoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden keskuudessa on elpynyt (Siegel, 
2010).

Post studio

Jotkin taiteilijat kokivat 1900-luvun puolivälissä tarvetta irrottautua perin-
teisen studiotilan muodostamasta järjestelmästä sekä niistä kehityskaarista ja 
rajoista, mitkä studiotyöskentely muodostaa taideteoksen ympärille. Taiteilija 
Daniel Buren väittää esseessään The Function of the Studio (1979) studion muo-
dostavan taideteoksen ensimmäisen rajapinnan ja viitekehyksen: 

The importance of the studio should by now be apparent; it is the first frame, the first 
limit, upon which all subsequent frames/limits will depend. (Buren, 1979).

Buren esittää, että taideteos muuttuu ja muovautuu siirtyessään ateljeen suojas-
ta – eli siitä paikasta, missä taideteos on saanut muotonsa, taiteilijan tahtotilan 
keskuksesta – gallerian tai museon kontekstiin yleisön tai uuden omistajan 

Kuva 29. Daniel Buren: Les Paravents näyttelyssä ”Kävelyllä siksakissa”. In situ -teos, 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo. 2.3.2022-17.7.2022.
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katseen alle. Uudessa ympäristössään se antautuu manipulaatiolle ja uudelleen-
tulkinnoille, jotka vievät sitä kauemmas taiteilijan vaikutuspiiristä. Teoksesta 
muodostuu siirrettävä objekti, jonka merkitys voi eriytyä kauas taiteilijan al-
kuperäisestä tahtotilasta, tarkoitetun viestin mahdollisesti kadoten ”valkoisen 
kuution” (eli museon tai gallerian stereotypian) seinillä.

Post-studio pyrkii termin mukaisesti poistumaan studion ja siirrettävän teok-
sen ”kuolevaisuuden paradoksista” (Buren, 1979). Koska studiossa toteutettu 
taideteos luodaan aina sillä ajatuksella, että se voidaan asettaa esille minne 
vain (Buren, 2010), ei se kuulu todellisesti minnekään muualle, kuin siihen 
paikkaan, missä se on saanut alkunsa. Näin ateljee muodostuu aina uudestaan 
sinne, minne taideteosta luodaan, ja siitä tulee taiteen tapahtumapaikka ja osa 
taidekokemusta. Post-studio ajattelun mukaisia töitä toteutetaan kutsusta tai-
deteoksen tilaavalle instituutiolle. Esimerkkinä EMMAn (Espoo Museum of 
Modern Art) näyttelyä ”Kävelyllä siksakissa” (2.3.2022-17.7.2022) varten Daniel 
Buren toteutti suurikokoisen in situ kokonaisuuden, joka oli kiinteässä dialo-
gissa näyttelytilan kanssa.

95% of all my work done since the mid 60’s is specifically done where I am working, 
where I am invited… Everything is given by the place, the place is absolutely central 
to the work which can possibly emerge. (Buren, 2022).

Kuva 30. Daniel Buren: Les Paravents näyttelyssä ”Kävelyllä siksakissa”. In situ -teos, 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo. 2.3.2022-17.7.2022.
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1.6 HENKINEN ATELJEE 
– MITEN TAITEILIJAN TYÖTILA EROAA TOIMISTOSTA

Työhuone on kuin toinen koti. – Anna-Karoliina Vainio, työhuonevierailulla 2022

Taiteellisen luomistyön fyysinen puoli on ateljeen utilitaristinen funktio ja syy 
sen olemassaoloon ja tarpeeseen. Työtilan merkitys on kuitenkin sen käyttä-
jälle usein edellä mainittua funktiota suurempi ja monet työtilassa tapahtuvat 
aktiviteetit eivät ole suoranaisesti taiteellisen työn suorittamista, vaan ovat 
luonteeltaan immateriaalisempia ja vaikeammin määriteltäviä.

Minulle on tärkeää, että työ on kodista erillään. Kodin ja ateljeen välinen fyysi-
nen etäisyys auttaa pitämään yllä työmoraalia. Työmatka tuo elämään tarvittavaa 
järjestystä. – Johanna Kiivaskoski kuvaillessaan työhuonettaan Helsingin Ul-
lanlinnassa. (Tiainen, 2007)

Jos työtila on asumisesta erillään, siirtymä ateljeelle on osa sen merkitystä. 
Kuten useimmille työmatkan suorittajalle, myös taiteilijalle asumisen piiristä 
siirtyminen kohti työskentelyn tapahtumapaikkaa voi toimia rituaalina, jossa 
ajatukset kohdistetaan ja keskitetään taiteeseen. Kyse on virittäytymisestä 
siihen, mitä työtilaan päästetään sisälle, esimerkiksi mentaalisesti, ja mitä tilas-
sa tapahtuu. Siten ateljeen erillisyys asumisesta voi antaa sille lisäarvoa. Ateljee 
antaa mahdollisuuden viettää aikaa luovan työn äärellä ilman suorituspaineita. 
Tässä mielessä sen luonne on jotain työpaikan ja kodin väliltä. Työtilaan voi ra-
kentaa luovan ilmapiirin, jota voidaan edesauttaa muokkaamalla tilan fyysisiä 
ominaisuuksia. Siltä voidaan toivoa viihtyisyyttä tai erityisiä ajanviettoon tar-
koitettuja tiloja, joita jotkin taiteilijat mahdollisuuksien mukaan toteuttavat.

Ajatus oli se, että työhuone on aina sitä mitä halutaan, joten tehtiin baari, koska me 
tykättiin viettää aikaa baareissa. – Pekka Isorättyäs, työhuonevierailulla 2022

Kuva 31. Vierasateljee. Tapiolan ateljeetalo, Espoo.
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Kuva 32. Pekka ja Teija Isorättyän työtila, ”Robottibaari”. Kamppi, Helsinki. Kuva 33. Ateljee 10. Lapinlahden Lähde, Helsinki.
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Taiteellinen työskentely vaatii tilan, jossa taiteilija voi vapaasti harjoittaa 
ilmaisuaan, kehitellä uusia ideoita ja irrottautua ympäristön asettamista vaa-
timuksista ja olettamuksista. Länsimaisessa kulttuurihistoriassa ateljeessa 
toimivat pitkään vain valkoihoiset miespuoliset tekijät, joten ajan myötä muo-
dostunut käsitys, mielikuva ja myytti ”taiteilijanerosta” on sukupuolittunut ja 
henkilöitynyt tunnettujen hahmojen, kuten Pablo Picasson tai Salvador Dalin, 
kautta. ”Taiteilijaneron” arkkityyppisestä tekijästä poikkeavan henkilön rooli 
on passiivinen. Hän esiintyy joko taideteoksen aiheena, fetisoituna muusana tai 
muuna taiteen tekemistä tukevana osapuolena. Näille yhteiskunnallisesti alis-
teisessa asemassa oleville henkilöille oman tilan löytäminen ja muodostaminen 
voi olla merkittävää. Oma tila vahvistaa henkilön identiteettiä taiteellisena 
tekijänä ja tarjoaa turvallisen ympäristön itseilmaisuun yhteiskunnan muo-
dostamista rooleista irrottautuneena. Tämä voi esiintyä käytännössä siten, että 
taiteilijat tai kulttuurialan piirissä toimivat perustavat omia yhdistyksiä ja/
tai yhteisöjä, joiden tarkoituksena on tarjota työtiloja erinäisille toimijoille. 
Esimerkiksi Poimu on Helsingissä toimiva, työtiloja tarjoava yhteisö, jonka pe-
rustamista ajoi ajatus työtilasta, joiden käyttäjät jakavat saman arvomaailman 
ja noudattavat yhteisön asettamia turvallisemman tilan periaatteita. Poimu ku-
vailee itseään ”feministiseksi, antirasistiseksi studiotilaksi” (Poimu, ei pvm.). 

Oman tilan ottaminen ja luominen avaa mahdollisuuden käyttää työtilaa 
vapaammin. Toimeton ajanvietto, rentoutuminen, tutkiskelu ja ajatusten jär-
jestely ovat kaikki ateljeessa tapahtuvia toimintoja, joita ei voi liittää suoraan 
esimerkiksi taloudellisen arvon tuottamiseen. Vaikka taiteellisesta työskente-
lystä ei voi tehdä yleistyksiä, taideteoksen syntyminen vaatii useimmiten asian 
äärellä olemista ja sen käsittelyä. Teokset syntyvät harvemmin mystisen inspi-
raation tai monotonisen työskentelyn kautta, vaan aiheet vaativat mietiskelyä 
ja alitajuista työstämistä. 

Kuva 34. Juliana Hyrrin ja Eero Yrjölän työhuone. Kisällitalo, Helsinki.
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Tässä tilanteessa ateljee toimii turvapaikkana, jossa taiteilija ”pyrkii olemaan 
läsnä, tietyssä paikassa ja hetkessä, keskittymällä…” (Lacy, 2010). Tämän tur-
vapaikan suojasta taiteilija voi tarkkailla tilan ulkopuolista maailmaa, sekä 
tulkita itsereflektion kautta sisäisiä tapahtumia. Koska työskentely-ympäristö, 
rakennettu tai luonnonmukainen, vaikuttaa luoviin prosesseihin, voi työtila 
siirtyä tietoisesti tai alitajuisesti taideteoksien aiheisiin. Ympäröivä luonto tai 
kaupunkinäkymä ateljeen ikkunasta voi toimia taiteilijan inspiraation lähteenä.

1800-luvulla kehitetyt maalituubit antoivat taiteilijoille mahdollisuuden 
maalata uudella tavalla ulkoilmassa en plein air (Wallace, 2014), mikä antoi tai-
teilijoille vapauden poistua ateljeen rajoista. Tämä esimerkki osoittaa, että 

”työtila” ei rajoitu ateljeen fyysiseen piiriin. Varsinainen taiteellinen työsken-
tely voi tapahtua rajatun tilan ulkopuolella, ja fyysinen ateljee voi toimia 
vuorostaan teknisen suorittamisen tapahtumapaikkana. Koska taiteellinen 
työskentely voi tapahtua ”missä tahansa” (Storr, 2010), voi ateljeeta kuvailla 
mielentilaksi. Mary Jane Jacob (2010) kuvailee ateljeen olevan vielä enemmän, 
ja esittää sen olevan a necessity of being, taiteilijalle välttämätön olemisen tapa. 
Jos työskentely voi tapahtua missä vain ja sitä voidaan kuvata henkiseksi tilaksi, 
kuten edellisissä väittämissä esitettiin, asettaa se ateljeen fyysisen olemassa-
olon tarpeellisuuden kyseenalaiseksi.

Kuva 35. Vierasateljee. Tapiolan ateljeetalo, Espoo.
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Kuva 36. Vallisaari, Helsinki.

Syrjäisyyden merkitys

Taiteellinen työskentely ja ammatinharjoittaminen pitävät sisällään useita 
toimintoja, jotka vievät tilaa ja aikaa henkilökohtaisen taiteellisen ilmaisun 
kehittämiseltä ja tutkimiselta. Tästä syystä jotkut taiteilijat ja luovan alan työs-
kentelijät valitsevat astua, joko hetkellisesti tai pitkäaikaisesti, pois normaalista 
häiriörikkaasta ympäristöstä työskennelläkseen ja kehittääkseen taiteellista 
ilmaisuaan.

Syrjäisyydellä tarkoitetaan tässä kontekstissa henkistä tai fyysistä tilaa, joka 
on jotain muuta, kuin normaaliksi koettu elinympäristö. Syrjäisessä tilassa voi-
daan poistua totutuista arjen rutiineista ja astua eristäytyneisyyteen tai erilleen 
häiritsevistä tekijöistä. Näin taiteilija mahdollistaa itselleen syventymisen tai-
teellisen työn äärelle. Vytautas Michelkevicius kuvailee tätä “irtautuneisuuden 
tai syrjäisyyden mielentilaan astumiseksi” esseessään Being Central and Distant: 
The Proximity of the Remote Residency (2021), jossa hän painottaa syrjäisyyden 
merkitystä taiteellisessa työskentelyssä. Perifeerinen sijainti, esimerkiksi fyy-
sinen etäisyys jostain taiteilijalle muuten keskeisestä ympäristöstä, on yksi 

2.1 LÄHTÖKOHTIA
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Kuva 37. Kuninkaansaari, Helsinki.

edesauttava tekijä tässä prosessissa. Taiteilijan työskentelylle on siis merkityk-
sellistä tehdä siirtymä periferiaan siitä sijainnista, minkä taiteilija itse kokee 
keskikohdaksi henkilökohtaisessa ympäristössään ja todellisuudessaan. Essees-
sä tuodaan myös esiin huomio, että nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa, missä 
jokaiselta odotetaan jonkintasoista tavoitettavuutta, todellisen syrjäisen si-
jainnin ja tilan saavuttaminen fyysisesti ja/tai henkisesti on lähes mahdotonta. 
Michelkevicius kuitenkin kannustaa luovan alan parissa työskenteleviä hyödyn-
tämään niitä tekijöitä, jotka edesauttavat keskittymistä tai estävät ulkoisten 
ärsykkeiden vaikutuksia. Fyysinen etäisyys luo puskurin tekijän ja muun tai-
demaailman välille mitä voi kutsua eräänlaiseksi ”linnoittautumiseksi” (Torzo, 
2012). Taiteilija voi tässä tilassa pyrkiä vapautumaan odotuksista, jotka liittyvät 
hänen työskentelyynsä. Kollegoiden poissaolo takaa taiteilijalle suojan, jossa 
hän voi työskennellä ja kokeilla uusia ilmaisutapoja ilman kritiikkiä. Taideteos 
on avoin kritiikille vasta sitten, kun taiteilija on valmis vapauttamaan teoksen 
työtilan ulkopuolelle (Zumthor, 2015).

Jotkut taiteilijat ja muut luovan alan parissa toimivat tekijät valitsevat pit-
käaikaisemman ratkaisun päättäessään paikkaa, missä haluavat harjoittaa 
ammattiaan. Suomessa taiteilijat siirtyivät 1800–1900 luvun taitteessa kau-
pungeista maaseudulle osittain eurooppalaisesta taidemaailmasta tulleiden 
vaikutteiden alaisena, osittain taloudellisista syistä. Asuminen sekä oman talon 
ja ateljeen rakennuttaminen oli edullisempaa maaseuduilla kuin esimerkiksi 
Helsingissä, ”missä kaiken lisäksi ilmapiiri sortovuosina oli levoton ja ahdista-
va” (Lindqvist ym., 1997). Klassinen suomalaisen inspiraation ja rauhan lähde, 
Suomen luonto, oli myös keskeinen motivaattori taiteilijoiden muuttoliikkeelle.
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Kuva 38. HIAP Studiot, Takashi Arai. Suomenlinna, Helsinki.

Taiteilijaresidenssi

Hetkellinen ”syrjäytyminen” toteutuu taiteilijoilla usein residenssien muodossa, 
koska työskentelyn ja normaalista elinympäristöstä ja elinkeinon vaatimuksis-
ta poistumisen yhdistäminen hyödyntäen omia resursseja on mahdollista vain 
harvoille ammattitaiteilijoille. Residenssitoiminta on kansainvälinen ilmiö ja 
eri organisaatiot ja säätiöt ympäri maailmaa tarjoavat residenssejä kotimaisil-
le ja ulkomaisille taiteilijoille. Joitain taiteilijoiden residenssejä on perustettu 
fyysisesti erittäin kauas kaupunkikeskuksista. Esimerkiksi Fogo Island Arts on 
järjestö, joka tarjoaa residenssejä taiteilijoille pienen kalastajayhteisön asutta-
malta Fogon saarelta, joka sijaitsee Kanadassa, Newfounlandin ja Labradorin 
maakunnassa (Fogo Island Arts, 2022). Matka Quebecista Fogon saarelle tait-
tuu lentokoneella, bussilla, autolla ja lopulta lautalla ja se kestää noin 12 tuntia. 
Kuitenkin Fogo Island Arts on onnistunut sijainnistaan huolimatta, tai sen 
ansiosta, luomaan aktiivista kulttuuritoimintaa pienelle saarelle Labradorin-
meren kynnykselle.

Helsingissä residenssitoimintaa hallinnoi esimerkiksi HIAP - Helsin-
ki International Artist Program, jonka studiotiloja sijaitsee muuun muassa 
Suomenlinnassa. HIAP residenssit on suunnattu ulkomaisille taiteilijoille. Stu-
diotilojen yhteydessä on myös näyttelytiloja.
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Kuva 39. HIAP Studiot, Mourning School – Lucie Gottlieb & Rosa Paardenkooper. 
Suomenlinna, Helsinki.

Kuva 40. HIAP Gallery Augusta. Suomenlinna, Helsinki.
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Kuva 41. Vallisaari, Helsinki.

Vallisaari on Helsingin edustalla Suomenlinnan itäpuolella sijaitseva suuriko-
koinen saari, joka toimii tällä hetkellä lähinnä virkistysalueena. Vallisaari oli 
pitkään puolustusvoimien hallinnassa, mistä luovuttiin 2008. Saarta alettiin 
valmistelemaan retkeilijöiden käyttöön 2013 (Metsähallitus, 2022). Saari on 
maastonmuodoiltaan vaihteleva ja kallioinen, sekä luontoympäristöltään rikas.

Valitsin Vallisaaren taiteilijaresidenssin sijainniksi, sillä se vastasi parhaiten 
suunnitelmani tavoitteita. Helsingin kauppatorilta tämä syrjäinen ja eksoot-
tinen saari on n. 20 minuutin lauttamatkan päässä, joten se on taiteilijoille 
ja vierailijoille helposti saavutettavissa. Kesällä 2021 Vallisaaressa järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Helsinki Biennaali, joka on ”kahden vuoden välein toistu-
va kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen 
Vallisaareen ja eri puolille Helsinkiä” (HAM - Helsinki Art Museum, 2022). 
Taiteilijaresidenssin sijainti antaisi sille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla 
osana tätä kulttuuritapahtumaa esimerkiksi tarjoamalla biennaalin taiteili-
joille residenssiä.

2.2 VALLISAARI
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Kuva 42. Helsingin asemakaavoitus. Vallisaari ja Kuninkaansaari, kaava no. 12560. 
17.3.2020

Kaavatilanne

Helsingin asemakaavoitus julkaisi alkuperäisen Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
asemakaavaehdotuksen 2018. Ehdotusta on sittemmin muutettu ja päivitet-
ty versio julkaistiin 17. maaliskuuta 2020. Asemakaavaehdotus hyväksyttiin 
26.08.2020 ja se on tullut voimaan 27.10.2022.

Kaavaotteessa on näkyvillä ”Vallisaaren kylä”, josta on tarkoitus tulla erään-
lainen saaren keskus. Varhaisessa viitesuunnitelmassa alueelle esitettyjä 
mahdollisia toimintoja ovat muun muassa ”tutkimus-, näyttely- ja seminaari-
tilat, työtilat, kausiasuminen, lyhytaikainen majoittuminen”.

Vallisaaren taiteilijaresidenssin sijainti on merkitty karttaan. Tontin sijoi-
tus kaavoitetun aukion pohjoiseen nurkkaan pitää rakennuksen yhteydessä 
muuhun kaavoitettuun alueeseen, antaen kuitenkin mahdollisuuden avata yk-
sityisemmät näkymät koilliseen ja luoteeseen.
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Kuva 43.

Kuva 44.

Kuva 45.

Lähiympäristön rakennuksia

Kuva 46.

Kuva 47.

Kuva 48.
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Lauttareitti Helsingin kauppatorilta Vallisaaren Luotsipihan päälaiturille Reitti Luotsipihalta residenssille
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Asemapiirustus 1 : 2000

Sijainti

Residenssi sijoittuu lähelle luotsipihan päälaituria. Vaikka luotsipiha ja 
residenssi ovat lähellä toisiaan, residenssi on selkeästi erillään luotsipihan laut-
taliikenteestä. Maastonmuotojen takia reitti residenssille kiertää luotsipihan 
ja tontin välisen rinteen. Tämä antaa residenssille sen vaatimaa yksityisyyttä 
kuitenkaan eristämättä sitä liikaa saaren vierailijoista.

Tontin sijainti ja pohjoiseen laskeutuva rinne on merkittävä osa taiteilijare-
sidenssin arkkitehtuuria. Residenssiä lähestytään lounaasta, koska maasto on 
sillä puolella tasaisempi. Tämä puoli on aukotukseltaan sulkeutuneempi, koska 
kyseessä on taiteilijoiden väliaikainen asumus ja työskentelypaikka. Tontin 
maanpinta on noin + 15–16 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä mahdollis-
taa lähes esteettömät näkymät merelle ja kaupunkiin. Tästä syystä rakennuksen 
asumis- ja työskentelytilat sijoittuvat sen pohjoispuolelle.

+15.0

+10.0

+5.0
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Alueleikkaus kaakkoon Alueleikkaus luoteeseen
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Konsepti

Kuvataiteiden parissa työskentely voi vaatia erityistilan riippuen yksittäisen 
taiteilijan tekniikoista ja työskentelytavoista. Usein käytettävissä oleva tila on 
kuitenkin riittämätön, joka rajoittaa osaltaan taiteellista ilmaisua.

Taiteilijaresidenssin lähtökohtana on yksittäisen kuvataiteilijan ateljee, mikä 
palvelee useita funktioita. Rakennuksen tavoitteena on tarjota tiloja, jotka 
antavat mahdollisuuden työskennellä poissa oman työtilan asettamista ra-
joitteista. Residenssin tilat on kohdistettu kuvataiteilijoille, joiden pysyvät 
työskentelytilat ovat puutteelliset, riittämättömät tai olemattomat. Kuvataitei-
lijan residenssikausi voi määräytyä esimerkiksi käsillä olevan projektin, tulevan 
näyttelyn tai muun vastaavan mukaan.

Piirtämisellä sanotaan usein olevan enemmän tekemistä näkemisen kuin käden 
tarkkuuden kanssa. Tätä ajatusta seuraten residenssin keskiössä on katsomi-
nen ja näkeminen. Kukkulalle sijoitettu kokonaisuus avaa käyttäjille näkymät 
kaupunkia ja merenrantaa kohti, mikä luo etäisyyttä ja perspektiiviä taiteelli-
selle työskentelylle. Kokonaisuuden keskelle jäävä atrium toimii vastapainona 
kauas avautuville näkymille, mikä luo tasapainoa ulkoisen ja sisäisen maail-
man tarkastelun välillä. 

2.3 TAITEILIJARESIDENSSI
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Residenssin arkkitehtuuri koostuu kolmesta osasta. Kallioisesta maastos-
ta nousevalle betonijalustalle on sijoitettu puisia massoja, joita suojaa suuri 
harjakattomaailma. Tämän yksinkertaisen muodon tarkoituksena on välttää 
taiteelliseen työskentelyyn vaikuttavia ”visuaalisia kahleita” (Mikkola, 1982). 
Yhtenäistä linjaa rikkoo vain rakennuksen luoteinen taiteelliseen työskente-
lyyn tarkoitettu osio ja sen korkea lasijulkisivu. Lähiympäristön rakennusten 
tummaan ja raskaaseen tiilirakenteeseen verrattuna residenssin vaaleiden 
materiaalien tavoitteena on luoda kevyttä ja helposti lähestyttävää vaikutel-
maa. Julkisivujen puupanelointi on lämmin, tuttu ja kotoisa materiaali, mikä 
edesauttaa rauhoittumista työskentelyn ääreen. Residenssin välitön ympäris-
tö pyritään säilyttämään luonnonmukaisena rikkomatta inspiroivaa luontoa, 
mikä on olennainen osa residenssin henkeä.

Massat pitävät sisällään tarkemmin määriteltyjä toimintoja, kuten asumi-
sen, taiteellisen työskentelyn ja taideteosten esittelyn. Massojen väliin jäävät 
tilat mahdollistavat liikettä, kohtaamisia ja ajanviettoa. Atrium mahdollis-
taa eri toimintojen yhdistämisen yksityisestä ajanvietosta saarella vierailevien 
kohtaamiseen. Lähes kaikki sisätilat ovat jollain tapaa kiinteästi yhteydessä ul-
koilmaan ohutrakenteisten lasiseinien ja liukuovien kautta. Sisätilojen paljaat 
puupinnat ja betonilattia seuraavat pitkälti ulkoarkkitehtuurin materiaali-
maailmaa. Käytävillä, vapaa-ajan tiloissa ja kirjastossa räystäiden alapinnan 
puuverhoilu jatkuu optisesti yhtenäisenä ulkoa sisälle vahvistaen sisä- ja ul-
kotilan yhteyttä ja kattomaailman suojaavaa luonnetta.
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Asuminen ja vapaa-aika | ajanvietto ja kohtaaminen

Kirjasto | tiedonhankinta

Ateljeet | taiteellinen työskentely

Galleria | taideteosten esittely

Atrium | toiminnot tarpeen mukaan

Tilat

Taiteilijaresidenssin tavoitteena on tarjota kuvataiteilijoille tilakokonaisuus, 
jonka eri osat edustavat ateljeen eri funktioita. Residenssin tilat on jaettu 
kolmeen eri alueeseen: asuminen ja vapaa-aika, taiteellinen työskentely ja tie-
donhankinta sekä teosten esittely. Liike sisätiloissa näiden eri tilojen välillä 
tapahtuu liukuovien kautta, jonka tarkoituksena on hidastaa liikettä ja voi-
mistaa siirtymisen ja kynnyksen ylittämisen tunnetta.
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puoliyksityinen tila – kohtaaminen: muut asukkaat

yksityinen tila

Julkinen - puoliyksityinen tila – kohtaamiset 
käyttötarkoituksen ja asukkaiden tahdon mukaan

Puolijulkinen - yksityinen tila – kohtaaminen: 
kuraattorit, kriitikot, kollegat, toimittajat, 
valokuvaajat, keräilijät, yms.

Julkinen tila – kohtaaminen: näyttelyvieraat

Asumisen ja vapaa-ajan tilat ovat rakennuksen yksityisin alue. Taiteilijat koh-
taavat tiloissa vain muut asukkaat ja mahdolliset residenssin työntekijät. Tilat 
vaativat asukkailta yhteisöllisyyttä, joka kuuluu usein residenssien luonteeseen. 
Yhteinen ruokailu- ja oleskelutila antaa asukkaille mahdollisuuden rentoutta-
vaan yhteistoimintaan. Saunatilat ovat myös yhteisessä käytössä, joten niitä 
voi käyttää joko yksin tai yhdessä. Yksityisemmän tilan tarpeeseen jokaisel-
la asukkaalla on henkilökohtaisessa käytössään asuintila, josta on myös kulku 
parvekkeelle.

Työskentely alkaa siirtymällä rakennuksen luoteispuolelle, jossa sijaitsee kir-
jasto ja ateljeet. Alueen luonne voi vaihdella puolijulkisesta yksityiseen tilaan. 
Ateljeet ovat pääosin taiteilijoiden henkilökohtaisessa käytössä, mutta se voi 
toimia myös kohtaamispaikkana taiteilijan ja eri taidekentän toimijoiden vä-
lillä. Residenssissä voidaan myös järjestää esimerkiksi avoimien ovien päiviä, 
jolloin ateljeet ovat vierailijoille avoinna. Kirjastoa voidaan käyttää henkilökoh-
taisen tiedonhankinnan lisäksi esimerkiksi yhteisiä aktiviteetteja, kokouksia 
tai luentoja varten.
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Taiteellisen työskentelyn kiertokulku:
ajanvietto → työskentely → taideteoksen esittely

Residenssin julkisin alue, galleria, sijaitsee saapumissuunnan puolella lounaas-
sa. Galleria toimii taiteellisen prosessin kiertokulun eräänlaisena päätepisteenä, 
eli teosten esittelynä. Nämä taideteokset voidaan kuljettaa työskentelyalueel-
ta galleriatilaan luontevasti kiertokulun mukaisesti. Julkisessa galleriatilassa 
vierailevat saavat mahdollisuuden kokea residenssissä tuotettuja teoksia ja re-
sidenssissä työskentelevät voivat halutessaan kohdata näyttelyvieraita.

Kiertokulun keskiössä on rakennuksen keskelle jäävä atrium. Tämän tilan tar-
koituksena on toimia monikäyttöisenä alueena, jonka funktio on asukkaiden ja 
residenssiä hallinnoivan osapuolen määriteltävissä. Atriumin luonne voi vaih-
della puoliyksityisestä julkiseen ja sitä voi käyttää ajanviettoon, taiteelliseen 
työskentelyyn ja teosten esittelyyn.
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Välitön ympäristö ja pohjakerros 1:400

0 5 8 10

+16.3+16.6

+15.6

+15.9+16.0

A

B

B

A

Asuminen ja vapaa-aika

1. asuintila x 4  92 m²
2. oleskelutila  38 m²
3. keittiö & ruokailu 35,5 m²
4. kodinhoitotila  11,5 m²
5. työtila   9 m²
6. vilvoittelu  10 m²
7. pukutila x 2  11 m²
8. pesutila  7,5 m²
9. sauna   11 m²
10. wc x 4  8 m²
11. liikennetila  52 m²

Työskentely

12. Ateljee x 4  150 m²
13. wc x 4  6 m²
14. varasto x 4  4 m²
15. kirjasto  58 m²
16. liikennetila  70 m²

Galleria

17. Galleriatila  80 m²
18. wc x 2  9 m²
19. siivoustila  3 m²
20. varasto  6 m²
21. liikennetila  15 m²
22. tekninen tila  10 m²

1.

1.

1.

2.

3.4.

12. 12. 12. 12.

15.

17.

19. 20.

22.

5.
6.

7. 7.

8.
9. 1.
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Julkisivu lounaaseen

1 2 3 4

Julkisivu koilliseen

+ 22,1

+ 16,6

+ 19,4

Julkisivuote kaakkoon

1. julkisivupanelointi, kuultokäsitelty, UYS 28 x 75 mm
2. konesaumattu peltikate, RR21 vaalean harmaa
3. lasi, kirkas
4. betoni, muottipinta

1

4

3

2
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Rakenne

Rakennuksen kantava runko muodostuu pääosin massiivi-CLT seinä- ja kattoelementeistä. Atriumin 
kehä ja suuremmat jännevälit tuetaan liimapuu pilari-palkki -rakenteella. Perustuksina toimii valettu 
sokkelirakenne, joka antaa elementeille viivamaisen tuen. Maastonmuodoiltaan vaihtelevan ja kallioi-
sen tontin takia alapohja on jaettu maanvaraiseen ja ryömintätilalliseen rakenteeseen. 

AP 1
• Teräsbetonilaatta, pintahierto 80 mm
• höyrynsulku
• lämmöneriste 150 mm
• kantava rakenne, teräsbetoni 250 mm
• ryömintätila 800 mm
• salaojituskerros 300 mm

AP 2
• Teräsbetonilaatta, pintahierto 80 mm
• suodatinkangas
• lämmöneriste 300
• tasaushiekka 20 mm
• suodatinkangas
• salaojituskerros 300 mm

YP 1
• sisäverhouspanelointi 12 x 75 mm
• CLT-elementti 200 mm
• puhallusvilla 400 mm
• NR-kattoristikot k/k 900
• havuvaneri 18 mm
• konesaumattu peltikate, pinnoitettu

YP 2
• 2 x kipsilevy, 26 mm
• koolaus 22 mm, k/k 400 mm
• koolaus 22 mm, k/k 200 mm
• ilman- ja höyrynsulkumuovi
• kivivilla 400 mm
• jäykkä tuulensuojakivivilla 50 mm
• NR-kattoristikot k/k 900, 600 mm
• havuvaneri 18 mm
• konesaumattu peltikate, pinnoitettu

US 1
• CLT-elementti 240 mm
• jäykkä tuulensuojamineraalivilla 50 mm
• ulkoverhouksen kiinnityskoolaus 22 mm
• ulkoverhouspaneeli UYS, 28 x 75 mm, kuultokäsitelty
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Leikkaus B:B

ruokailu pesutila sauna

Leikkaus A:A

Ateljee

Galleria asuintila



112

2-4 tilatyypit 2-4 tilatyypit

113

Atrium | Residenssin keskus

Yksi ateljeen funktioista on toimia tilana, jossa taiteilija voi tarkastella ulko-
puolista maailmaa sekä toteuttaa itsereflektiota – ateljeessa taiteilija katsoo 
samanaikaisesti ulos ja sisään. Tästä kaksijakoisuudesta syntyi ajatus residenssin 
keskelle avautuvasta atriumista, joka antaa taiteilijoille tilan rauhoittumiselle 
ja inspiraatiolle. Ohutrakenteinen terälasiseinä vahvistaa atriumin luonnetta 
sekä sisä- että ulkotilana. Asukas voi siirtyä nauttimaan ulkoilmasta poistu-
matta residenssin suojasta. Suuren lasiliukuoven avulla voidaan luoda lähes 
saumaton yhteys oleskelutiloihin. 

Atriumin tarkoituksena on tuoda ulkoilma kiinteäksi osaksi asukkaan elämää ja 
toimintaa, ja tätä kokemusta edesauttaa atriumin ja rakennuksen pitkät suojaa-
vat räystäät. Sateella vesi muodostuu oleelliseksi osaksi atriumin tilakokemusta. 
Räystäiltä valuva vesi muodostaa eräänlaisen verhon. Sen ja ulkoseinän väli-
seen tilaan on sijoitettu terassi, joka mahdollistaa tilan miellyttävän käytön 
säästä riippumatta. Pihakiveykseltä vesi ohjautuu kohti keskikohdan puuistu-
tusta, joka on tilan kiintopiste.

Ajanvieton lisäksi atriumin funktio ja luonne on taiteilijoiden ja residenssiä 
hallinnoivan osapuolen muodostettavissa. Atrium voidaan ottaa esimerkiksi 
osaksi näyttelyä, siellä voidaan järjestää taiteilijatapaamisia, performansseja, 
luentoja tai muuta vastaavaa.

2.4 TILATYYPIT
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GSEducationalVersion

Detaljileikkaus 1:10 :
Atrium, lasiliukuovi

Rakenneleikkaus:
Atrium

1. lasiliukuovi, teräsrakenteinen
2. kynnys samaan tasoon lattiapinnan 

kanssa.
3. kyynellevy, RST
4. terassilaudoitus, porrasaskelma -20 

mm lattiapinnasta.

GSEducationalVersion

2.3.
4.

1.

GSEducationalVersion

2.3.
4.

1.

Pintamateriaalit:
• räystään alapinta: kuultokäsitelty 

mäntypanelointi, UYS, 28 x 75 mm
• pihakiveys: valettu betonilaatta, 

harjattu
• terassi: laudoitus, tumman ruskea,  

28 x 195 mm

GSEducationalVersion

1.

3.

4.

6.

2.

5.

+16,440

14.

13.

12.

+16,60011.

+19,3507.

9.

8.

10.

1. konesaumattu peltikate, RR21
2. havuvaneri 18 mm
3. kantava rakenne
4. teräspelti, RR21
5. koolaus
6. mäntypanelointi
7. teräsikkunaprofiili

8. lasipaketti
9. L-teräsprofiili
10. liimapuupalkki
11. teräspelti, RR21
12. terassilaudoitus 28 x 195 mm
13. valettu betonilaatta, harjattu
14. eristelevy, XPS

Detaljileikkaus 1:10 : 
Atrium, lasiseinä
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Asuminen ja vapaa-aika | Ajanvietto ja vertaisten kohtaaminen

Useissa residensseissä ja ateljeetaloissa asuminen ja työskentely tapahtuu lähes 
samassa tilassa. Tämä järjestely hämärtää vapaa-ajan ja työskentelyn välistä 
rajaa, joka voi toimia joillekin luontevana tapana toteuttaa taiteellista ilmai-
suaan. Asuintilojen eriyttäminen työskentelystä on kuitenkin hyödyllistä 
useasta syystä. Tärkeimpänä on työturvallisuus, etteivät haitalliset materiaa-
lit ole yhteydessä esimerkiksi ruokailuun. Vaikka taiteellinen työskentely seuraa 
harvoin tasaista rytmiä ja rakennetta, tulee se silti mieltää työnä. Työskente-
lyn ja vapaa-ajan tilallinen erottaminen auttaa irrottautumaan, hengähtämään 
ja rentoutumaan.

Asumisen ja vapaa-ajan alue koostuu taiteilijoiden henkilökohtaisista huoneista 
sekä yhteisistä tiloista. Residenssissä on asuintiloja neljälle kuvataiteilijalle ja 
mahdollisille kumppaneille. Yhteiset tilat pitävät sisällään keittiön ja ruokai-
lutilan, oleskelutilan, saunatilat sekä kodinhoitotilan. Yhteistilojen yhteydessä 
on residenssiä hallinnoivan osapuolen käyttöön tarkoitettu toimistotila. Alueen 
pääsisäänkäynti on rakennuksen kaakkoispuolella, josta asukkaat voivat kulkea 
helposti luontoon. Vallisaari on luonteeltaan vaikeakulkuinen, mistä johtuen 
residenssi ei ole lähtökohtaisesti esteetön. Rakennuksesta löytyy kuitenkin 
esteetön sisäänkäynti atriumin puolelta, sekä yksi le-wc gallerian yhteydestä.

Henkilökohtaiset asuintilat ovat pelkistettyjä, n. 23 m² kokoisia huoneita, joissa 
on henkilökohtainen kylpyhuone. Asuintilojen merkittävin piirre on merelle 
ja kaupunkiin avautuva näkymä, josta voi myös nauttia viettämällä aikaa tilo-
jen yhteydessä olevalla parvekkeella.

Yhteiset tilat ovat orgaanisesti yhteydessä toisiinsa. Ruokailutilaan voidaan si-
joittaa pitkä pöytä, jonka ääressä asukkaat ja heidän luonansa vierailevat voivat 
illastaa yhdessä. Oleskelutilassa istuvat ovat omassa tilassaan, mutta kuitenkin 
keskusteluetäisyydellä ruokailutilasta. Oleskelutilasta on käynti parvekkeelle ja 
käytävältä atriumiin. Oleskelutila voi olla yhteydessä molempiin ulkotiloihin 
käytävän ja oleskelutilan liukuovien ollessa auki. Lämpimällä ilmalla oleske-
lutila voi tällä tavalla olla eräänlainen ulkotilan jatke. Yhdessä saunominen on 
osa suomalaista kulttuuria ja ryhmäytymistä, joten residenssissä on myös yh-
teiset saunatilat.
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Rakenneleikkaus:
asuintila ja parveke

GSEducationalVersion

Pintamateriaalit:
• alakatto, käytävä ja asuintila: kuultokäsitelty 

mäntypanelointi, STS, 12 x 75 mm
• seinäpinta, asuintila: CLT, kuultokäsitelty
• seinäpinta, wc: keraaminen laatta, vaalea, 

mattapintainen, 30 x 30 mm
• lattiapinta, asuintila: hierretty betonilattia
• lattiapinta wc: keraaminen laatta, vaalean 

harmaa, mattapintainen, 30 x 30 mm

GSEducationalVersion

1 
10
0

1.

9.

4.

3.

5.

6.

5.

7.

2.

8.

11.

10.

1. teräsrakenne
2. lasikaiteen tukirakenne, kiinnitys 

teräsrakenteeseen
3. lasikaide
4. käsijohde, massiivipuu, kuultokäsitelty 

mänty
5. koolaus

Detaljileikkaus 1:10 :
asuintilan liukulasiovi ja parveke

6. terassilaudoitus, mänty, 28 x 75 mm
7. verhoilulauta, massiivipuu, mänty
8. verhoilulaudoitus, mänty, 22 x 75 mm
9. teräspelti, RR30
10. lasiliukuovi, puurakenteinen
11. kynnys samaan tasoon lattiapinnan kanssa
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Rakenneleikkaus: 
Ruokailutila, pesutila ja sauna

GSEducationalVersion

Pintamateriaalit:
• alakatto, oleskelutila: kuultokäsitelty män-

typanelointi, STS, 12 x 75 mm
• alakatto, pesutila: kuultokäsitelty mäntypa-

nelointi, STS, 12 x 75 mm
• alakatto, sauna: kuusipanelointi, STS, 

tumman ruskea, 14 x 75 mm
• seinäpinta, oleskelutila: CLT, kuultokäsitelty
• seinäpinta, pesutila: keraaminen laatta, 

vaalea, mattapintainen, 30 x 30 mm
• seinäpinta sauna: kuusipanelointi, STS, 

tumman ruskea, 14 x 75 mm
• lattiapinta oleskelu: hierretty betonilattia
• lattiapinta pesutila ja sauna: mikrosementti

GSEducationalVersion

5.

1.

6.

4.

2.

3

1. lasipaketti
2. lasituslista
3. ikkunalauta, liimapuu, tumman ruskea
4. L-teräsprofiili
5. puulista, massiivipuu, kuultokäsitelty mänty
6. ikkunalauta, massiivipuu, kuultokäsitelty mänty

Detaljileikkaus 1:5 : 
saunan ikkuna
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Kirjasto ja Ateljeet | Tiedonhankinta ja työskentely

Kirjasto

Kirjastossa voidaan säilyttää kokoelmaa, jota kuvataiteilijat voivat hyödyntää 
työskentelyssään, esimerkiksi teoriaa, materiaaleja, tekniikoita tai tunnettu-
jen kuvataiteilijoiden teoksia käsittelevää kirjallisuutta. Kuvataiteilijoille tila 
voi antaa mahdollisuuden työskennellä henkilökohtaisen ateljeen ulkopuolella. 
Kirjastoa voidaan käyttää myös yhteisiä kokouksia, luentoja tai muita aktivi-
teetteja varten.

Ateljee

Residenssin työtilat on suunniteltu taiteelliselle työskentelylle optimaalisek-
si ympäristöksi. Työtiloja ei ole kuitenkaan eritelty tai määritelty esimerkiksi 
tietynlaiseen taiteelliseen tekniikkaan sopiviksi, koska työskentely residens-
sissä on määräaikaista.

Ateljeen merkittävin piirre on lasiseinä, joka suuntautuu luoteeseen. Tämä 
takaa taiteilijalle tasaisen luonnonvalon päivän mittaan. Lasiseinä on myös va-
rustettu sähkökäyttöisellä verholla, jonka avulla taiteilija voi säädellä sisään 
tulevan valon määrää tai pimentää tilan täysin. Tilassa on myös säädettävä 
keinovalaistus. Työskentelyseinät on sijoitettu lasiseinän molemmille puolil-
le, joiden käytön taiteilija voi valita esimerkiksi kätisyytensä mukaan. Ateljeet 
ovat noin 6,8 metriä syviä, noin 5,2 metriä leveitä ja noin 4,3–4,75 metriä 
korkeita. Tilan ulottuvuudet mahdollistavat suurempienkin teosten työstön. 
Työskentelyalueen ja gallerian kulkuaukot on mitoitettu siten, että tilojen vä-
lillä voidaan kuljettaa taideteoksia, taideteoksen osia tai työskentelyvälineitä, 
jonka mitat ovat < 2,5 x 2,5 x 2 metriä.

Taiteellinen työskentely voi vaatia terveydelle haitallisten materiaalien käsit-
telyä tekniikoiden mukaan, esimerkiksi maalauksessa käytettävät liuotteet tai 
kuvanveistosta aiheutuva kipsipöly. Työterveyden ja -turvallisuuden paran-
tamiseksi ateljeessa on varaus tilakohtaiselle ilmanvaihdolle. Tilassa on myös 
pieni osastoitu varastotila, jonne voidaan sijoittaa paloherkkiä materiaaleja. 
Ateljeen lattiapinta on hierrettyä betonia, joka on kestävä ja helposti siivot-
tava materiaali. Koska ateljeen pinnat ovat voimakkaan kulutuksen kohteena, 
seinille asennetaan helposti vaihdettava puupanelointi, joka maalataan val-
koiseksi. Panelointia on myös helpompi käyttää esimerkiksi ripustamisessa 
verrattuna kipsilevyyn. Tilassa on työskentelyä varten erillinen vesipiste sekä 
henkilökohtainen wc.
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Rakenneleikkaus: 
Ateljee

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

4.

1.

2.

3.

5.

6.

9.

7.

8.

1. teräspelti, RR21
2. havuvaneri 18 mm
3. alumiini-ikkunaprofiili
4. sähkökäyttöinen verho
5. silikonisauma
6. teräspelti, RR21
7. tiiviste
8. kp 100 x 50 mm
9. L-teräsprofiili

Detaljileikkaus 1:10 : 
Ateljee, lasiseinä

Pintamateriaalit:
• alakatto, käytävä: kuultokäsitelty män-

typanelointi, STS, 12 x 75 mm
• alakatto, ateljee: maalattu kipsilevy, 

valkoinen
• alakatto, wc: maalattu kipsilevy, 

valkoinen
• s e inäp innat ,  käy tävä :  CLT, 

kuultokäsitelty
• seinäpinnat, ateljee: maalattu puupa-

nelointi, valkoinen, STS, 14 x 120 mm
• seinäpinnat, wc: keraaminen laatta, 

vaalea, mattapintainen, 30 x 30 mm
• lattiapinta, käytävä: hierretty 

betonilattia
• lattiapinta,  atel jee :  hierretty 

betonilattia
• lattiapinta, wc: mikrosementti
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Galleria | Teosten esittely

Taiteellisen prosessin lopussa esiintyy useimmiten tarve esitellä työn tuloksia. 
Näyttelyt, avajaiset ja mahdollisuus kohdata läheisiä, tuttavia ja vieraita on 
usein tärkeä osa prosessin kiertokulkua. Kokonaisuuteen yhdistetyn gallerian 
yksi tavoite on antaa taiteilijoille mahdollisuus esitellä teoksiaan residenssin 
kontekstissa. Taidekokemus voi joissain tapauksissa olla antoisampi siinä ym-
päristössä missä teos on syntynyt.

Galleria on residenssin julkinen kiintopiste ja vierailukohde, jonka avulla 
residenssi ei ole täysin suljettu järjestelmä, vaan se ottaa kontaktia myös ul-
kopuolisiin. Tila antaa hallinnoivalle osapuolelle mahdollisuuden muodostaa 
suhde ja kehittää yhteistyötä muun saaren kulttuuritoiminnan kanssa.

Galleria on tyypillisen näyttelytilan tapaan yksinkertainen, pelkistetty ja pin-
noiltaan vaalea. Tilaa valaisee suurikokoinen kattoikkunavyöhyke. Liian suoran 
valaistuksen välttämiseksi aukkojen eteen asennetaan hiekkapuhalletut lasit, 
joiden tarkoituksena on hajauttaa sisään tulevaa valoa tasaisesti. Pimeän aikaan 
gallerian valaistus toteutuu valoaukkojen reunoille asennettujen led-valonau-
hojen avulla, joiden värilämpötila vastaa päivänvaloa, eli 5000–6000K.
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Rakenneleikkaus: 
Galleria

GSEducationalVersion

Pintamateriaalit:
• alakatto, galleria: maalattu kipsilevy, valkoi-

nen sekä hiekkapuhallettu lasi
• alakatto, wc: maalattu kipsilevy, valkoinen
• seinäpinta, galleria: maalattu kipsilevy, 

valkoinen
• seinäpinta, wc: keraaminen laatta, vaalea, 

mattapintainen, 30 x 30 mm
• lattiapinta galleria: hierretty betonilattia
• lattiapinta, wc: mikrosementti GSEducationalVersion

1.2.

4.

5

6.

3.

1. alumiini-ikkunaprofiili, maalattu, valkoinen
2. teräspelti, RR21
3. liimapuupalkki
4. maalattu kipsilevy, valkoinen
5. led-valonauha
6. hiekkapuhallettu lasi

Detaljileikkaus 1:10 : 
Gallerian kattoikkuna
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Tässä diplomityössä esitetyn suunnitelman tavoitteena ei ole tarjota ratkaisua 
taiteilijoiden työtilatarjontaan liittyviin laajamittaisiin ongelmiin. Työn ta-
voitteena oli tutkia yhdenlaista tilannetta, joka olisi taiteelliselle työskentelylle 
otollisin. Residenssit ovat perusluonteeltaan väliaikaisia, joten syvällisemmän 
ja henkilökohtaisemman suhteen muodostuminen työskentelytilaan ei ole vält-
tämättä mahdollinen. Kuitenkin keskustellessani residenssivieraina olleiden 
taiteilijoiden kanssa, kuvailevat he residenssikauttaan antoisaksi. Kuten diplo-
mityön tutkielmaosuudessa esitettiin, ateljeeseen liittyy paljon eri merkityksiä, 
joita taiteilijaresidenssin suunnitelma pyrkii käsittelemään. Ateljeet ja kirjas-
to tarjoavat taiteilijoille tarpeellisen ja terveellisen työympäristön ja asuintilat 
antavat tilan ajanvietolle ja rauhoittumiselle. Rakennus on kuriositeettii vie-
railijoille, jotka voivat tutustua taiteilijoiden työskentelyyn gallerian kautta. 
Se tarjoaa myös kohtaamispaikan taiteilijoille ja taidekentän eri toimijoille, 
antaen mahdollisuuden luoda verkostoja residenssin suojassa. Rakennuksen 
rajaamien tilojen lisäksi saaren luontoympäristö ja tontilta avautuvat näky-
mät antavat henkistä sisältöä, edesauttaen luovaa työskentelyä.

Tutkielmaosuutta varten kuvaamani työhuoneet sijoittuvat vanhoihin raken-
nuksiin, jotka on otettu uuteen käyttöön, usein taiteilijoiden itsensä aloitteesta. 
Nämä vanhat kokonaisuudet ovat keränneet ajallista kerrostumaa, tarinoita ja 
tietynlaista inspiroivaa henkeä, jota uudisrakennus ei voi tarjota. Vaikka ra-
kennus on suunniteltu kuvataiteilijoita ajatellen, puuttuu siitä taiteilijoiden 
oma toimijuus tehdä siitä heidän itsensä näköinen. Väliaikainen residenssi ei 
voi tarjota taiteilijoille pysyvien työtilojen menneisyyden tarjoamaa rouheutta 
ja syvällisempää suhdetta niihin tiloihin, joiden puolesta taiteilijat ovat jois-
sain tapauksissa taistelleet. Vaikka residenssi olisikin tilallisesti optimaalinen, 
joutuu se oman uudenkarhean kliinisyytensä uhriksi, kunnes vuosien saatossa 
siellä työskennelleet ja vierailleet taiteilijat jättävät siihen jälkensä.

Kertoessani tapaamilleni kuvataiteilijoille diplomityöni aiheesta, suhtautuvat 
he aihevalintaan useimmiten positiivisesti ja innokkaasti, joka teki aihepiirin 
parissa työskentelyn erityisen mielekkääksi. Yllättävä innostus taiteilijoiden 
puolesta kuitenkin osoitti, että kuvataiteilijoiden työskentelyolosuhteisiin 
on kiinnitetty yllättävän vähän huomiota. Tutkielmaa työstettäessä ateljeen 
merkitys ja vaikutus kulttuurissamme paljastui alkuvaikutelmaa monimuotoi-
semmaksi ja syvällisemmäksi. Kuitenkin diplomityön luonteen takia aiheita 
käsiteltiin alustavasti ja pintapuolisesti, jättäen runsaasti tilaa syventämiselle. 
Toivon, että pystyn tulevaisuudessa jatkamaan taiteilijoiden työtilojen tut-
kimista syventääkseni omaa ymmärrystäni. Uskon, että tämä diplomityö voi 
herättää aihepiiriin tutustuvien huomion ja mielenkiinnon.

POHDINTA
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KIITOS

Anssille ohjauksesta

Taiteilijoille työhuonevierailuista ja keskusteluista

Ark-15 yhteisistä opiskeluvuosista

Äidille ja isälle tuesta, palautteesta ja keskusteluista

Läheisille arvokkaista kommenteista, tuesta ja ymmärryksestä

Suurimmat kiitokset kuuluvat Annalle, jonka innoittamana työ sai alkunsa ja 
jonka ansiosta se valmistui.

TYÖHUONEVIERAILUT

HIAP studios     18. marraskuuta 2022

Juliana Hyrri ja Eero Yrjölä, Kisällitalo, Helsinki  16. syyskuuta 2022

Pekka ja Teija Isorättyä, Kamppi, Helsinki  14. syyskuuta 2022

Rauha Aaltonen, Roihupelto, Helsinki   12. syyskuuta 2022

Anna-Karoliina Vainio, N10, Helsinki   2. syyskuuta 2022

Siiri Korhonen, Poimu, Helsinki   1. syyskuuta 2022

Masha Leonova, Tapiolan Ateljeetalo, Espoo  31. elokuuta 2022

Iiris Hälli, Harakan Taidetalo, Helsinki   31. elokuuta 2022

Ateljee 10, Lapinlahden sairaala, Helsinki  30. elokuuta 2022

Maaria Märkälä, Kaapelitehdas, Helsinki   18. elokuuta 2022
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