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Taiteen käytöllä rakennetussa ympäristössä on 
pitkät perinteet, jotka korostuivat erityisesti 
antiikin ja renessanssin rakennustaiteessa. 
Nykytaiteen tuominen rakennettuun ympä-
ristöön on ollut kansainvälisesti vahva suun-
taus 1980-luvulta alkaen. Se näkyy erityisesti 
kaupunkien julkisilla alueilla, kävelykaduilla, 
aukioilla ja puistoissa. Tunnetuimpia esimerk-
kejä ovat Ranskassa Pariisin 1980-luvun lähiöt, 
kuten La Défense ja Espanjassa Barcelona, jonne 
kutsuttiin kansainvälisesti tunnettuja taiteili-
joita mukaan kaupunkiympäristön parannus-
hankkeisiin kaupungin valmistautuessa vuoden 
1992 kesäolympialaisiin. 

Taiteen käytön edistäminen ja ohjaus
Taiteen käytön edistämisestä rakennushankkei-
den yhteydessä on tehty Suomessakin erilaisia 
aloitteita ja suunnitelmia 1930-luvulta alkaen. 
Tavoitteena on ollut rakennetun ympäristön 
laadun nostaminen taiteen avulla sekä taitei-
lijoiden työmahdollisuuksien parantaminen. 
Suomessa voimassa oleva Maankäyttö- ja 
rakennuslaki (MRL 2000) ei sisällä määräyk-
siä taiteesta rakennetussa ympäristössä, kuten 
rakennuslainsäädäntö muissa Pohjoismaissa. 
Lain tavoitteena on kuitenkin edistää hyvän ja 
käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, tur-
vallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan 
ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön 
aikaansaamista. Lisäksi tavoitteena on edistää 
rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuu-
riarvojen vaalimista. Taide on yksi rakennetun 
ympäristön kauneuteen ja viihtyisyyteen vai-
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kuttava sekä kulttuuriarvoja luova tekijä. Taide 
täydentää ja kommentoi rakennettua ympäristöä 
yllättävällä ja omaleimaisella tavalla. Taide luo 
kohteeseen elämyksellisyyttä ja uusia merki-
tyksiä sekä lisäarvoa niin kohteen omistajille 
kuin käyttäjillekin. 

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman 
kirjaus taiteen prosenttiperiaatteen edistämi-
sestä on nostanut taiteen käytön edistämisen 
yhdeksi hallituksen kulttuuripoliittiseksi tavoit-
teeksi ja siihen liittyen Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö tilasi syksyllä 2012 Ympäristötaiteen 
säätiöltä selvityksen taiteen prosenttiperiaatteen 
edistämisestä. Selvitystyön tuloksena syntynyt 
raportti "Taidetta arkeen, Ehdotus valtion kei-
noiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista 
rakentamista" luovutettiin urheilu- ja kulttuuri-
ministeri Paavo Arhinmäelle maaliskuussa 2013.

Taiteen prosenttiperiaate  
Taiteen prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, 
että rakennushankkeen rakennuskustannuksista 
varataan tietty prosenttiosuus (yleensä 1 – 2 %) 
taiteen hankkimiseen. Prosenttiperiaate koskee 
julkisia talonrakennushankkeita ja infra-alan 
rakennushankkeita, sekä uudisrakennuskohteita 
että perusparannuskohteita. Vain pienessä 
osassa Suomen kuntia on tehty päätös taiteen 
prosenttiperiaatteen soveltamisesta. Helsingissä 
kaupunginhallitus päätti prosenttiperiaatteen 
soveltamisesta julkisten rakennusten ja 
julkisten alueiden rakentamiseen vuonna 
1990 ja päätöstä on sovellettu merkittävimpien 
rakennusten sekä katujen, torien ja puistojen 
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1 Mikko Rikalan ehdotus Äspe voitti Espoon asema-

sillan taideteoskilpailun ja teos on toteutettu vuonna 

2010.

2  Äspe-teoksen haavanlehtikuvioitu valokatto tuo 

siltakäytävään valoa ja voimakkaan elementin, joka 

vaikuttaa yhdessä vihertävien julkisivulasien kanssa 

koko sillan ilmeeseen.
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rakentamisessa. Laajemmin tavoitteet taiteen 
ottamiselle mukaan uusien kaava-alueiden 
ja myös asuinkorttelien rakentamiseen on 
yleistynyt 2000-luvulla. Hyvä esimerkki siitä 
on Helsingin Arabianranta, jossa taiteen käytön 
periaatteet sisällytettiin kaavamääräyksiin ja 
alueella toimi suunnittelijoiden ja rakennuttajien 
apuna taidekoordinaattori. Vastaavan tyyppinen 
taideohjelma- ja koordinointityö on käynnistetty 
myöhemmin mm. Tampereella Vuoreksen ja 
Joensuussa Penttilänrannan uusilla kaava-
alueella.

Alueellisesti tavoitteet taiteen liittämisestä 
rakentamiseen määritellään kunnissa yleensä 
kaavasuunnittelun yhteydessä. Asemakaavan 
liitteeksi voidaan laatia taideohjelma, joka on 
luonteeltaan ohjeellinen. Taideohjelmasta voi 
tulla myöhempää suunnittelua velvoittava, jos 
sen periaatteet liitetään tontinluovutusehtoihin 
kunnan omistamilla tonteilla tai ohjelman nou-
dattamisesta sovitaan muulla tavoin kunnan ja 
alueen rakennuttajien kesken. Laajoilla alueilla 
tai kohteissa toimivat taidekoordinaattorit ovat 
jo vakiinnuttamassa asemaansa, mutta taideasi-
antuntijana tai koordinaattorina voivat toimia 
mm. alueelliset taidemuseot ja taiteilijajärjestöt 
sekä yksityiset taidekonsultit.

”Taide rakennushankkeessa” RT -kortti 
Taiteen ja taiteilijan ottaminen mukaan monita-
hoisiin rakennushankkeisiin on osoittautunut 
joskus käytännössä vaikeaksi. Suomesta ovat 
puuttuneet selkeät ohjeet siitä, miten taidehanke 
voidaan kytkeä rakentamisprosessiin niin, että 
taide muodostaa luontevan osan toteutettavaa 
kokonaisuutta ja täydentää sitä kiinnostavalla 
ja omaleimaisella tavalla. 

Työ Taide rakennushankkeessa -ohjeen suun-
nittelemiseksi käynnistyi syksyllä 2013 Ornamo 
Säätiön ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiön 
myöntämien apurahojen turvin ja ohje ilmestyi 
RT -kortin muodossa keväällä 2014. RT-kortin 
muodossa ohje on kaikkien rakennushankkeisiin 
osallistuvien tahojen saavutettavissa ja käytettä-
vissä. Näitä tahoja, joita voivat olla viranomaiset, 

rakennuttajat, suunnittelijat, kuvataiteilijat ja 
urakoitsijat sekä julkisista rakennushankkeista 
päättävät. Ohjeen tavoitteena on edistää ja hel-
pottaa taidehankkeiden toteuttamista osana 
rakennushanketta. Ohje sisältää perustiedot 
erilaisista taiteen hankinta- ja rahoitustavoista 
sekä taiteen ja taiteilijan työn kytkemisestä 
rakentamisprosesseihin eri vaiheissa hanke-
suunnittelusta työn luovutukseen ja ylläpitoon 
asti. Kortissa kuvataan eri osapuolien rooleja ja 
tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkei-
den suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä 
käytännön vaatimuksista. Ohjeen laatimiseen 
osallistui laaja asiantuntijaryhmä. 

Taiteen hankintatavat
Taidehankkeet ovat aina yksilöllisiä, eikä 
julkisissa hankinnoissa käytetty  hankinta-
lain mukainen kilpailumenettelyä sovellu 
niihin. Taidehankkeesta vastaava tilaajat-
aho voi käyttää suoraa hankintaa taiteilijalta 
tai taiteilijoilta, jotka aiempien referenssien, 
kokemuksen tai muun ammatillista osaamista 
kuvaavan tiedon perusteella ovat sopivia kysei-
seen kohteeseen. Tilaaja voi käynnistää tai-
dehankkeen tilaamalla halutulta taiteilijalta 
tai taiteilijoilta luonnoksen tai suunnitelman 
rakennuskohteeseen hankittavasta teoksesta. 
Luonnoksista tulee aina maksaa korvaus. 
Mikäli tarjouspyyntövaiheessa halutaan 
useammalta taiteilijalta luonnoksia ilman, 
että niistä maksetaan korvaus, niin kyseessä 
on taiteilijajärjestöjen tulkinnan mukaan aina 
kilpailu, jossa tulee noudattaa taidekilpailuista 
annettuja ohjeita. 

Taidehankkeen kustannukset määräyty-
vät tehtävän laajuuden ja luonteen mukaan 
niin, että kustannukset sisältävät kaikki teh-
tävät ja vaiheet taidehankkeen valmistelusta 
valmiin teoksen luovutukseen asti. Mikäli 
kunta on tehnyt päätöksen taiteen prosentti-
periaatteesta tai asettanut muutoin tavoitteita 
taiteen käytölle, niin rahoitus määräytyy näiden 
sopimusten mukaisesti. Tilaaja voi kuitenkin 
tehdä päätöksen taiteen hankinnasta raken-

nuskohteeseen ilman aiempaa ohjausta tai 
tavoitteiden asettelua. 

Taidehankkeen käynnistämisestä tulee aina 
laatia kirjallinen sopimus tilaajan ja taiteilijan 
kesken. Sopimus voidaan tehdä työvaiheittain, 
ensin luonnossopimus ja luonnoksen tultua 
hyväksytyksi sopimus teoksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Sopimuksissa on tärkeää sopia 
ei osapuolien oikeuksista ja vastuista. Taiteili-
jalle jää aina tekijänoikeus omaan teokseensa 
ja teoksen tekijänoikeudellisesta käytöstä ja 
korvauksista tulee sopia erikseen. Sopimuksessa 
tulee määritellä myös teoksen omistusoikeu-
den ja hoitovastuun siirtämisestä kolmansille 
osapuolille tai toiseen kohteeseen esimerkiksi 
kiinteistön omistajan tai käyttötarkoituksen 
muuttuessa. 

Taiteilija rakentamisprosessissa
Rakennushankkeisiin ja rakennettuun ympä-
ristöön liittyvät taideteokset voivat olla hyvin 
erilaisia. Perinteisten konkreettisten ja pysy-
vien teosten lisäksi nykytaiteen teokset voivat 
olla lähes aineettomia, kuten valoon tai ääneen 
perustuvat teokset tai tilapäisiä. Teokset voivat 
olla itsenäisiä taide-elementtejä, jotka voidaan 
sijoittaa kohteeseen ilman sijoituspaikan mer-
kittäviä muutoksia tai ne voivat olla integroituja 
teoksia, jotka liittyvät kiinteästi rakennuskoh-
teen rakenteisiin. Väliaikaiset teokset voivat 
liittyä mm. alueen tai kohteen rakentamisai-
kaisiin vaiheisiin tai rakentamista odottavien 
tonttien maisemointiin ja työmaa-aitoihin. 

Rakentamisprosessissa taiteilijan aseman 
tulisi olla verrattavissa muiden erikoissuunnit-
telijoiden asemaan. On tärkeää, että taiteilija 
kytketään suunnittelu- ja rakentamisprosessiin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin 
yhteistyö kohteen suunnittelijoiden ja taitei-
lijan välillä voi tuottaa parhaimmillaan koko-
naistaideteoksen, joka muodostuu teoksesta 
ja ympäröivien tiloista ja niiden rakenteista. 
Samalla osapuolet voivat ottaa omassa työs-
sään huomioon kohteen tai teoksen tekniset 
ja käytännön vaatimukset. 

Taide rakennushankkeessa – ohje taidehankkeiden toteutukseen
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3 RT-kortti ”Taide rakennushankkeessa” ilmestyi 

loppukeväällä 2014. RT-kortin muodossa ohje on 

kaikkien rakennushankkeisiin osallistuvien tahojen 

saavutettavissa ja käytettävissä.

Rakennuttaja vastaa taidehankkeen toteu-
tuksesta ja asennuksesta sijoituspaikassa, 
aina kun taidehanke on sisällytetty raken-
nushankkeen kustannusarvioon ja teoksen 
suunnittelu ja toteutus tapahtuu kiinteässä 
yhteydessä kohteen suunnitteluun ja  raken-
tamiseen. Teoksen valmistaja voi olla taiteilija 
itse tai hänen käyttämänsä yhteistyökumppani, 
ulkopuolinen valmistaja tai jossain tapauksessa 
rakentamisesta vastaava urakoitsija. Taiteilijaa 
koskevat työmaalla kaikki samat määräykset 
ja ohjeet kuin muitakin rakentamisprosessiin 
osallistuvia. Rakennuttajan tulee tarjota taitei-
lijalle asiantuntija-apua teoksen asennukseen 
ja perustuksiin tai muihin teknisiin yksityis-
kohtiin liittyvissä asioissa, mutta taiteilijalla 
on suunnittelija- ja/tai tuotevastuu teoksesta 
ja hänen tulee luovuttaa teoksen luovutuksen 
yhteydessä tilaajalle myös teoksen hoito-ohjeet. 
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