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Taide elämään! -hanke 
 Taideohjelman laatiminen yhdessä 

mikkeliläisten kanssa

Vuosina 2016–2018 Taide Elämään! -hankkeessa laadittiin Mikkeliin julkisen taiteen to-
teutusta ohjaava taideohjelma. Hankkeelle saatiin tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä. 
Taide Elämään! -hankkeessa analysoitiin Mikkelin nykyisiä julkisen taiteen toteutusmalle-
ja ja arvioitiin, mitä halutaan muuttaa tai toisaalta säilyttää nykyisellään toi mivana. Lisäk-
si testattiin kahden pilottikohteen (keskustaan sijoittuvan Rantareitin sekä Laajalammen 
asuinalueen) avulla sitä, miten mikkeliläisten olisi jatkossa mielekkäintä osallistua julkisen 
taiteen suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeänä tavoitteena oli myös tutkia, kuinka kau-
punkilaisten ainutlaatuinen tieto arjen ympäristöistä saataisiin käyttöön.

Käsissäsi oleva laaditun taideohjelman taustajulkaisu kuvaa Taide Elämään! -hankkeen 
kulkua sekä pilottihankkeiden tuloksia. Ensimmäisessä luvussa on kuvattu lyhyesti hank-
keen tavoitteet ja eri työvaiheiden sisältö. Työryhmässä käytyä keskustelua on avattu 
tarkemmin luvussa kaksi ja osallistamisen käytäntöjä ja tuloksia luvussa kolme. Laadittu 
taideohjelma muodostaa oman julkaisunsa, jossa kuvataan hankkeen tuloksena syntyneet 
Mikkelin julkisen taiteen periaatteet.
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1

TaIde eLÄmÄÄn! 
– hankkeen 

LÄhTökohdaT ja kuLku

1.1 Tavoitteena yhteiset pelisäännöt julkisen taiteen toteutukseen

Julkisella taiteella on mahdollista saavuttaa viihtyisämpää, merkityksellisempää ja turval-
lisempaa julkista tilaa. Julkinen taide myös lisää kaupungin tunnettuutta ja niiden alueiden 
arvoa, joihin se kytkeytyy. Taidetta ei kuitenkaan voi toteuttaa kaikkialle samoilla periaat-
teilla. Esimerkiksi vanhojen, arvokkaiden kaupunkitilojen arvo vaatii julkiselta taiteelta 
huolellista sovittamista ja arvostavaa otetta tilan olemassa olevia merkityksiä kohtaan. Ta-
voitteena tulee aina olla, että hankittava teos parantaa alueen ja tilan kokonaislaatua eikä ole 
sen kanssa ristiriidassa. Tämä saavutetaan, kun teosten sijaintipaikat valitaan huolellisesti 
yhteistyössä taiteilijan, eri viranomaisten ja kaupunkilaisten tarpeet ja toiveet huomioiden. 
Keskeisessä osassa tavoitteen saavuttamisessa on tiedonkulku sekä selkeä, jaettu käsitys eri 
tahojen rooleista julkisen taiteen toteutuksessa.

Taide Elämään! -hanke on toteutunut vastaamaan näihin kysymyksiin Mikkelissä. Työn 
on toteuttanut taiteen ja julkisen tilan yhdistämiseen erikoistunut suunnittelu- ja kon-
sulttitoimisto Public Art Agency Finland, ja työn toteutusta on ohjannut Mikkelin kau-
punkisuunnittelun, kulttuuripalveluiden ja taidemuseon edustajista koostuva ohjausryhmä. 
Lisäksi on kuultu laajan osallistamisen kautta mikkeliläisiä sekä keskustaan että keskustan 
ulkopuolelle sijoittuvien pilottikohteiden kautta. 

1.2 Tiivistelmä hankkeen kulusta

Hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa. Ensimmäisten kuukausien aikana keskityttiin 
ohjausryhmässä analysoimaan julkisen taiteen nykyisiä käytäntöjä Mikkelissä sekä kes-
kustelemaan siitä, miltä osin niitä olisi hyvä kehittää. Analyysivaiheen jälkeen avattiin kau-
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punkilaisten osallistamista koskeva cultural planning -vaihe, jossa mm. toteutettiin kak-
si työpajaa erityyppisissä kaupunkitiloissa eri vuodenaikoina (Cultural planning  -aihetta 
suhteessa taideohjelmaan on kuvattu erikseen tämän raportin lopussa). Osallistavista 
työvaiheista saadut kokemukset tiivistettiin osaksi taideohjelmaa, josta käytävä keskustelu 
jatkui koko kesän ja syksyn 2017 osana taideohjelman kirjoitustyötä.  Loppuvuodesta 2017 
kerättiin taideohjelmaluonnoksesta vielä kommentteja eri sidosryhmiltä, joiden pohjalta 
taideohjelma viimeisteltiin taiton kautta valmiiksi julkaisuksi ja esiteltiin kaupunginval-
tuustolle maaliskuussa 2018. Alla on kuvattu hankkeen kulkua yhdeksän vaiheen kautta.

VAIHE 1: Taideohjelma / Lähtötiedot ja tähänastisten käytäntöjen kartoitus
Vaihe 1 koostui hankkeen aloituksesta sekä siihen tarvittavien lähtötietojen keräämisestä ja 
läpikäynnistä. Keskeisenä lähtötietona taideohjelman laatimisessa käytettiin Mikkelin kau-
pungin aiemmista julkisen taiteen hankkeista saatuja kokemuksia, joita käytiin läpi keskus-
tellen ohjausryhmässä usean tapaamisen puitteissa. Vaikka kaupungissa ei ennen Taide 
Elämään -hanketta ole ollut käytössä kaiken kattavaa strategiaa julkisen taiteen toteu-
tukselle, on erillisiä hankkeita kuitenkin ollut useita. Näistä yksittäisistä hankkeista saadut 
kokemukset – sekä negatiivisine että positiivisine puolineen – toimivat tärkeänä alustana, 
kun eri toimijoiden rooleja, työnjakoa ja tiedonkulkua kunnan sisällä alettiin rakentaa juuri 
Mikkelille sopivaksi.

Kokemukset aiemmista taidehankkeista, niitä koskevasta työnjaosta sekä muista niitä 
määrittäneistä seikoista käytiin läpi laajasti heti hankkeen alkuvaiheessa luoden realistinen 
ja tukeva pohja, jolle taideohjelman eri osa-alueita oli mahdollista rakentaa.

VAIHE 2: Taideohjelma / Organisaatio ja roolit: Mikkelin malli muotoutuu
Tässä vaiheessa rinnastettiin edellä kuvattuja aiempia kokemuksia muissa suomalaisissa 
kunnissa käytettyihin ratkaisuihin sekä kansallisiin suosituksiin taideyhteistyön muodoista 
toimivan ja yksilöllisen strategian laatimiseksi. Näiden myötä taideohjelma sai runkonsa, 
jossa esitettiin alustavalla tasolla eri tahojen roolit osana eri suunnittelutasoilla tapahtuvaa 
yhteistyötä.

Vaiheessa kaksi tehty taideohjelman laatimistyö limittyi yhteen vaiheissa 3-5 toteutuvien 
osallistavien vaiheiden kanssa, jotka vaikuttivat myös voimakkaasti taideohjelman muotou-
tumiseen. Kokemuksia sekä esiin nousseita uusia näkökulmia kirjattiin jatkuvasti ylös ja ne 
tuotiin osaksi taideohjelmaa.

VAIHE 3: Cultural Planning / #TaideMikkeli - avoin kommentointi avataan
Keväällä 2017 avattiin sosiaalisen median kanaviin #TaideMikkeli –tunnus, joka muodosti 
läpi hankkeen jatkuvan osallistamisen kanavan. Puoli vuotta avoinna olevan työkalun avulla 
luotiin etenkin nuorille ja työikäisille mikkeliläisille matalan kynnyksen keino nostaa esiin 
kaupungistaan huomionarvoisia kohteita. Tämä osallistamismenetelmä kosketti kahden 
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alueel lisesti rajatun pilottikohteen (ks. seuraavat kappaleet) rinnalla koko kaupunkia, ja 
se oli avoin kaikille asukkaille. Kommentointi oli mahdollista täysin vapaasti nostaen esiin 
esimerkiksi taidetta kaipaavia kohteita, tai omia suosikkiteoksia.

Osallistuminen oli mahdollista kaikissa keskeisissä sosiaalisen median kanavissa, yksin-
kertaisesti valokuvaamalla tärkeäksi katsomansa kohde ja jakamalla kuva omilla kommen-
teilla sekä #TaideMikkeli -tunnuksella. Malli oli suunniteltu mahdollisimman avoimeksi 
edellyttämättä kaupunkilaisilta raskaaseen ulkopuoliseen järjestelmään kirjautumista tai 
työryhmältä niiden ylläpitoa. 

VAIHE 4: Cultural Planning / Taide kaupungin kesässä – Ennakkotehtävä 
Rantareitin varrella
Hankkeen ensimmäisenä pilottikohteena toimi Mikkelin eri kaupunginosia Saimaan ran-
nalla yhdistävä Rantareitti. Rantareitti on yleiskaavassa määritelty, eri kaupunginosia yh-
distävä ja tulevina vuosina kehitettävä kevyen liikenteen reitti, jolta haluttiin kuulla ihmis-
ten kokemuksia ja ideoita jo ennen varsinaista työpajatilaisuutta. Alue on laaja, ja jotta 
kaupunkilaisten kokemuksia oli mahdollista kuulla kattavasti koko rantareitin osalta, laa-
dittiin reitin varrelle fyysisesti paikan päälle asetettava väliaikainen, osallistava tehtävä, 
joka toimi ennakkotehtävänä ja herättelijänä alueen taiteen mahdollisuuksien pohtimi-
seen. Kokonaisuus koostui paikan päälle asennettavista kylteistä, joissa oli esitetty aina 
kuhunkin tilaan suunniteltu kysymys tai idea alueen nykytilasta, tunnelmasta tai taiteen 
mahdollisuuksista alueella. Kylteissä kannustettiin kaupunkilaisia ottamaan kantaa esitet-
tyihin teemoihin, ja näin heräteltiin keskustelua myöhemmin työpajassa tarkennettavis-
ta sisällöistä. Kysymyksiin oli mahdollista vastata myös postitettavilla ennakkokyselykor-
teilla, joita oli jaossa kaupungin keskustassa sekä nettiin toteutetulla kyselyllä ja lisäksi 
WhatsApp-palautteena joko ääni-, kuva-, tai tekstiviestin muodossa.

VAIHE 5: Cultural Planning / Taide kaupungin kesässä – Kesätyöpaja Rantareitin 
varrella
Hankkeen ensimmäinen julkinen työpaja toteutettiin kesän alussa Rantareitin alueella. 
Työpaja järjestettiin ns. perinteisenä työpajana eli sisätiloissa ryhmätyönä toteutettavina 
tehtävinä, joita hankkeen edustajat ohjasivat. Työpajassa avattiin keskustelua paitsi juuri 
kyseisen alueen taiteen mahdollisuuksista myös yleisellä tasolla keskustan tunnelmista ja 
taiteen keinoista alueidentiteetin luomisessa.

VAIHE 6: Cultural Planning / Syksy taiteen paikkana – Ennakkotehtävä 
Laajalammen asuinalueella
Ennen Laajalammen asuinalueella toteutettavaa työpajaa toteutettiin paikallisille asuk-
kaille suunnattu ennakkotehtävä, jossa kysyttiin, mihin paikkoihin asuinalueellaan asuk-
kaat kaipaisivat muutosta. Kysymykseen oli jälleen mahdollista vastata netissä, WhatsApp- 
kyselyllä tai postikortilla. Postikorttivastaaminen tehtiin mahdollisimman helpoksi jakele-
malla kohteeksi rajatun asuinalueen asukkaille kotiin postikortti, jossa mielipidettä kysyt-
tiin ja jossa postimaksu palautuvien korttien osalta ohjautuisi kaupungille. Työpaja suun-



7 Taide Elämään!

niteltiin myöhemmin näitä kanavia käyttäen annetun ennakkopalautteen pohjalta juuri 
alueen asukkaiden kysymyksiä ja keskeisiksi kokemia teemoja vastaavaksi.

VAIHE 7: Cultural Planning / syksy taiteen paikkana – Talvityöpaja Laajalammen 
asuinalueella
Syksyyn ajoittuva työpaja järjestettiin kävelykierroksena alueella. Kierros oli suunniteltu 
siten, että saadun palautteen pohjalta oli laadittu ehdotuksia, kuinka eniten muutostoivei-
ta keränneitä paikkoja olisi mahdollista kohentaa taiteen avulla. Ehdotukset oli laadittu 
referenssiteoksia käyttäen juuri Laajalammen asuinalueelle suunniteltuna kokonaisuute-
na. Siinä missä Rantareitin työpaja toteutui kesällä valoisaan vuodenaikaan, oli syksyisessä 
työpajassa mahdollista hyödyntää pimeää vuodenaikaa sekä testata mm. valotaiteen 
mahdollisuuksia. 

Työpaja tuki aiemmin keskustassa järjestetyn työpajan tuloksia ja laajensi työryhmän sekä 
kaupunkilaisten ajattelua taiteesta osana erilaisia maisemia ja vuodenaikojen kiertoa. Sa-
malla työpaja toimi päätteenä hankkeen osallistavalle vaiheelle, jonka jälkeen aloitettiin 
taideohjelman viimeistely kaupunkilaisten kanssa toteutetun Cultural Planning työskente-
lyn pohjalta.

VAIHE 8: Taideohjelma / Taide kaupunkilaisten äänenä – kaupunkilaisten 
kokemukset osaksi julkisen taiteen ohjelmaa
Tässä työvaiheessa toteutettiin osallistamistilaisuuksista sekä sosiaalisen median osallista-
misesta kerättyjen tietojen ja kokemusten tuonti osaksi taideohjelmaa. Kokemuksia käytiin 
läpi tilaajan kanssa pidettävissä tapaamisissa, joissa keskusteltiin yhdessä siitä, miltä osin 
testattuja osallistamisen malleja halutaan soveltaa jatkossa. Ohjausryhmän työskentelyn 
ja keskustelun sekä osallistavien työvaiheiden kautta taideohjelmassa määriteltiin ne mal-
lit, joilla taide tulevaisuudessa nivotaan osaksi Mikkelin ja lähiseutujen kaupunkisuunnit-
telua sekä suunnitelmien toteutusta toimivalla, kaupunkilaisia osallistavalla ja taiteellisesti 
korkealaatuisia teoksia tuottavalla tavalla.

VAIHE 9: Taideohjelma / Viimeistely, julkistus, käyttöönotto
Loppuvuodesta 2017 taideohjelma viimeisteltiin jatkotyötä ohjaavaksi kokonaisuudeksi 
yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Kokonaisuudessa haluttiin painottaa selkeyttä, 
luettavuutta ja käyttökelpoisuutta, jonka vuoksi ohjelma päätetiin jakaa kaksiosaiseksi 
julkaisuksi siten, että hankkeen kulkua kuvaava osuus toteutettaisiin itse taideohjelmaa 
taustoittavana julkaisuna. Näin mahdollistettiin itse taideohjelman – ”julkisen taiteen 
käyttöoppaan” – pitäminen lyhyenä ja luettavana luoden samalla mahdollisuus lisätiedon 
kartuttamiseen sitä kaipaaville. 

Taideohjelma toteutettiin graafisesti korkeatasoisena kirjasena, jonka taitosta vastasi 
taidehankkeiden ja niihin liittyvien kirjallisten ja graafisten aineistojen laatimiseen erikois-
tunut alikonsultti yhteistyössä taidekoordinaattorin kanssa. 
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2

keSkuSTeLun Teemoja 
TYön edeTeSSÄ

Tässä luvussa on kuvattu muutamia sellaisia teemoja, jotka nousivat toistuvasti esiin työ-
ryhmän työskentelyssä itse taideohjelmassa listattujen linjausten lisäksi. Kirjatut aiheet 
taustoittavat taideohjelman laatimisessa käytyä keskustelua ja avaavat ohjelmatyössä teh-
tyjen valintojen taustoja. 

2.1 Mikkelin julkinen taide – analyysi nykytilanteesta

Julkisella taiteella on Mikkelissä pitkä historia, jonka alkuna voidaan pitää Astuvansal-
men kuuluisia esihistoriallisia kalliomaalauksia. Ainoa virallinen linjaus julkisesta taiteesta 
on kuitenkin ennen taideohjelman julkaisua ollut sivistystoimen toimintasäännössä, jossa 
todetaan, että julkisista taidehankinnoista päättää Mikkelissä museotoimen johtaja. Kau-
pungissa on myös prosenttiperiaatteen noudattamisesta 70-luvulta peräisin oleva valtuus-
topäätös, jonka täytäntöönpano on mukaillut talouden suhdannevaihteluita. Onnistuneita 
esimerkkejä on paitsi 80-luvun nousukaudelta, myös 2000-luvulta, jolloin ilmapiiri julkista 
taidetta kohtaan on avautunut ja taidemuotojen kirjo monipuolistunut.

Tämän tekstin kirjoittamisen hetkellä suurin viime vuosien hanke on budjetiltaan n. 110 
miljoonan euron suuruinen keskussairaalan laajennushanke, jossa on sitouduttu prosentti-
periaatteen noudattamiseen. Toinen merkittävä kohde ovat asuntomessut, joilla prosent-
tiperiaatteen noudattamiseen on saatu myös Taiteen Edistämiskeskuksen rahoitusta. 
Asuntomessuilla taide toteutui kansallisen kutsukilpailun kautta, ja valittujen kahden 
teoksen avajaisia vietettiin yhdessä kesän 2017 asuntomessujen kanssa. Väliaikaisen tai-
teen mahdollisuuksia on syntynyt puolestaan mm. Suomi100-hankkeen sekä Mikke ry:n 
toteuttamien tapahtumien puitteissa, ja myös kaupungin kulttuuritoimi toteuttaa ajoit-
tain väliaikaisia taidehankkeita. Teosten toteuttajat ovat väliaikaisessa taiteessa vaihdelleet 
ammat titaiteilijoista ja harrastelijoista kaupunkilaisiin ja vapaaehtoisiin tilanteen ja toteut-
tajatahon mukaan.
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Kaupungin asukkaat ja yhdistykset ovat aktiivisia, ja julkista taidetta toteutuu kaupungin 
kokoon suhteutettuna paljon. Julkisen taiteen hankinnat jakautuvat tällä hetkellä kaupun-
gissa karkeasti ottaen kolmeen kategoriaan:

 1) Kaupungin taidekokoelmien hankinnat
Hankinnoista päättää museotoimen johtaja. Useimmiten on kyse kooltaan pienemmistä 
taideteoksista ja niiden sijoittamisesta kaupungin toimitiloihin, sisätiloissa.

2) Prosenttiperiaatteen mukaiset hankinnat
Hankinnoista päättää tekninen johtaja, museon ja teknisen toimen yhteistyössä laatiman 
taiteilijavalinnan pohjalta. Teoksissa on kyse usein rakennusten ulkopintoihin tai niiden 
piha-alueille toteutuvista teoskokonaisuuksista.

3) Muiden tahojen organisoimat hankkeet
Alueella toimii paljon erilaisia järjestöjä, joilla on ajoittain ehdotuksia julkiseksi taiteek-
si. Kyseessä voi tällöin olla esimerkiksi veteraanijärjestön ajama muistomerkkihanke, 
tai jonkin toisen järjestön ajama seinämaalaushanke tai muu kaupunkiorganisaation 
ulkopuolisen tahon aloitteesta syntyvä hanke, jonka tavoitteena on joko väliaikaisen tai 
pysyvän teoksen sijoittuminen julkiseen kaupunkitilaan.

Kaupungin ulkopuolelta tulevissa aloitteissa lähestytään usein tapauskohtaisesti eri tahoja 
kaupungin sisällä. Tiedonkulun orgaanisuus johtaa toisinaan päällekkäisiin tai epäselviin 
rooleihin. Toisinaan toteuttajataholla ei ole ollut tarvittavaa alan tuntemusta esimerkiksi 
taiteilijavalintoihin, jolloin harrastustoiminnan ja ammattitaiteilijoiden toteuttaman tai-
teen raja hämärtyy. Tämä sekoittaa osaltaan edelleen kentän toimintamalleja, ansainta-
logiikkaa ja osin koko julkisen taiteen imagoa. Sekä ammattilaisten että harrastelijoiden 
toteuttamalle julkiselle taiteelle on paikkansa, kuten myös esimerkiksi paikallisten ja 
ulkopaikkakuntalaisten tai jopa ulkomaisten ammattitaiteilijoiden teoksille. Kaupungil-
la itsellään tulisi kuitenkin olla ajantasainen kokonaiskuva siitä, mitä toteutuu ja minne, 
jotta hankkeet ovat mielekkäässä ja tasapainoisessa suhteessa toisiinsa ja kehittyvään kau-
punkirakenteeseen.

Taide Elämään! -hankkeen tavoitteena on ollut laatia toimintamalli tähän tarpeeseen. 
Toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista on ollut selkeyttää sitä, miten kaupunkilaisten 
osallistaminen toteutetaan taidehankkeissa luontevalla ja kaikille osapuolille mielekkäällä 
tavalla. Kolmantena tavoitteena on ollut viestinnän ratkaiseminen aiheesta, eli kysymys 
siitä, miten rakentuvasta toimintamallista viestitään ymmärrettävästi erilaisille yleisöille ja 
sidosryhmille kaupunkilaisista kaupunginvaltuustoon. 

Työssä tehdyt linjaukset ja esitetyt ratkaisut on kirjattu erillisenä julkaisuna toteutettuun 
Mikkelin taideohjelmaan.
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2.2 Julkisen taiteen lähestymistapoja

Työn aikana käytiin paljon keskustelua taiteen eri muodoista sekä siitä, miten eri tilat toi-
mivat julkisen taiteen alustana. Keskeisiä näkökulmia käydystä keskustelusta on esitel ty 
seuraavissa kahdessa kappaleessa. Näitä lähestymistapoja on osittain esitelty myös Mikke-
lin taideohjelma -julkaisussa eri tarkastelutapojen avaamiseksi.

2.2.1 Julkisen taiteen eri muodot

Perinteisesti julkisen tilan teokset on jaoteltu tekotavan mukaan, kuten veistokset tai 
seinämaalaukset, ja näiden alla on ollut mahdollisesti alaosastoja kuten pronssiveistos tai 
teräsveistos. Vuonna 2014 julkaistu RT-kortti Taide rakennushankkeessa ottaa lähtökohdak-
si teoksen ja ympäristön suhteen. RT-kortissa esitetty jaottelu on seuraava:

Kuten graafinen betoni tai muulla tavoin tilan rakenteista itses
tään muodostuva tai niihin kiinteästi kytkeytyvä teos

Eli teos on paikkasidonnainen korkeintaan sisällöllisesti, mutta 
muodoltaan itsenäinen, kuten perinteiset patsaat

Muodoltaan hyvin erityppiset teokset voivat toteutua väliaikai-
sena, mukaan lukien myös tapahtumat ja performanssit

integroitu teos

erillinen teos

väliaikainen teos

Hankkeessa keskusteltiin siitä, onko kortin esittämän jaottelun lisäksi hahmotettavissa 
muita julkisen taiteen lajeja tai olisiko jaottelu mahdollista tehdä toisin? Keskustelussa 
nousi esiin mm. seuraavat kaksi toisenlaista tapaa jaotella julkisen taiteen muotoja:

Nykytaiteilija, käsityöläinen, 
harrastelija – tekijän rooli

Taideteos jaotellaan sen mukaan, mikä on 
teoksen toteuttajan rooli ja ammatillinen 
tausta ja syntyvän teoksen konteksti taide-
kentässä. Kysymyksiä voivat olla mm.

• Mistä kentästä käsin taiteilija toimii?

• Onko kyseessä esimerkiksi alaa ja sen 
ilmaisutapoja uudistamaan pyrkivä nyky tai -
teen ammattilainen tai onko tekijän tavoit-
teena jonkin taideperinteen säilyttäminen ja 
kunnioittaminen?

• Onko kyseessä taiteilijan vetämä 
toiminta kaupunkilaisille, jolloin teoksen 
toteuttajat ovat itse asiassa taiteen suhteen 
maallikoita?

Katseltava vs. osallistava 
– kokijan rooli

Taideteos jaotellaan sen mukaan, kuinka 
paljon se vaatii kokijaltaan jonkin tekemistä. 
Voidaan puhua toiminnallisuudesta tai 
kokemuksellisuudesta. Kysymyksiä voivat 
olla mm.

• Edellyttääkö teos katselua monesta 
suun nasta?

• Edellyttääkö teos kokijan tekemiä ratkai-
suja (esim. katsojan sijaintiin tai liikkeisiin 
reagoiva teos)?

• Onko kokija osa teosta siten, että muut 
kokijat huomaavat sen (kuten yleisön osal-
listumista edellyttävä performanssi)?

• Jättääkö kokija jäljen teokseen vai ei?
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Eri lähtökohtien tunnistaminen on tärkeää, sillä ne voivat määrittää teoksen kaupunkiti-
laan ja kaupunkilaisiin tuottamia vaikutuksia enemmän kuin perinteiset, materiaalivalin-
toihin liittyvät kysymykset. 

Taiteen eri lähtökohtia koskettava keskustelu toimi taustalla Mikkelin taideohjelman mo-
ni puolisuutta painottavissa linjauksissa sekä linjauksessa, jonka mukaan pysyvät taideteok-
set ovat lähtökohtaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamia.

2.2.2 Julkisen taiteen sokeat pisteet
Hankkeessa keskusteltiin myös epäonnistuneista julkisen taiteen hankkeista, joissa esi-
merkiksi paikka ei ole ollut teokselle sopiva. Samoin keskusteltiin kohteista, joista on vaikea 
määritellä, millainen taiteellinen käsittely sille sopisi (useat keskustan arvorakennuksista 
tai toisaalta mm. teollisuustilojen muodostamat väljät kaupunkitilat).

Lisäksi pohdittiin, kuinka voidaan välttää epäonnistuneet valinnat julkisen taiteen sijoitta-
misessa. Tärkeänä näkökulmana nousi myös esiin, kuinka julkinen taide huomioi kulttuu-
riympäristöarvot sekä muut herkät ympäristöt, ja mitä toteutuksessa tulee tällöin huomioi-
da? Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia näkökulmia:

• Yleisellä tasolla todettiin, että taideteoksen tulisi aina olla suhteessa tilan kokoon. Tämä koettiin 
melko yleiseksi julkisen taiteen haasteeksi. Mittakaavaltaan harkitsematon tai liian pieni teos ei 
muodosta luontevaa suhdetta sitä ympäröiviin isoihin kaupunkitilan rakenteisiin.

• Koon lisäksi tilan luonne olisi huomioitava taiteen alustana. Tila voi olla luonteeltaan esimerkik-
si jatkumo / reitti tai hiljainen ja suljettu. Nämä tekijät ovat ensisijaisesti teoksen materiaalia, ja 
niitä on mahdollista hyödyntää eri tavoin.

• Suojeltuihin rakennuksiin ei kenties tulisi sallia pysyvää taidetta lainkaan, vaan ne voisivat 
toimia paremmin väliaikaisen taiteen paikkana (valotaide, tapahtumat, äänitaide, performanssit).

• On keskeistä, että teoksen soveltuvuus paikkaan tarkistetaan luonnosten läpikäynnillä ennen 
luvan myöntämistä. Tiedonkulkuun liittyvät haasteet ovat yleisiä kaikkialla, ja on hyvä, että niihin 
panostetaan taideohjelman luomisen yhteydessä.

Keskustelussa nousseista teemoista ajatus paikkaan soveltuvuuden tarkistamisesta johti 
taideohjelmassa esiintyvään jaotteluun keskustasta ja keskustan ulkopuolisista alueista. 
Toisaalta kysymykset tiedonkulkuun liittyvistä haasteista johtivat linjaukseen, jossa luvan 
myöntämisen perusteet ovat samat kautta eri yksilöiden noudattaen aiheeseen liittyviä tar-
kastuslistoja. Toisaalta kokonaiskuvaa julkisen taiteen kulloisestakin nykytilanteesta py-
ritään keskittämään poikkihallinnolliselle taidetyöryhmälle.
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3

kaupunkILaISTen
oSaLLISTumInen 
SuunnITTeLuun 

kahdeSSa paIkaLLISeSSa 
pILoTTIkohTeeSSa 

Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita oli tutkia, kuinka mikkeliläisten olisi kaikista luon-
tevinta osallistua kaupunkinsa julkisen taiteen toteutukseen. Hankkeen lähtökohtana oli, 
että kaupunkilaisille on luotava mahdollisuuksia kertoa itse parhaiten tuntemistaan alueis-
ta tuoden esiin näkökulmia ja aiheita, jotka ovat heille itselleen tärkeitä. Taidetta toteutet-
taessa on tätä palautetta mahdollista käyttää teosten paikkojen, aiheiden ja taiteilijoiden 
valinnassa siten, että toteutuva taide vastaa juuri paikallisten tarpeisiin sekä ammattitai-
teilijoiden että kuntalaisten osaamista hyödyntäen.

Hankkeessa toteutui kaksi eri paikkoihin kohdistettua pilottihanketta, jotka hyödynsivät 
kumpikin useita eri osallistumismenetelmiä. Lisäksi lähes koko hankkeen ajan oli käyn-
nissä avoin osallistuminen sosiaalisessa mediassa. Osallistuneiden kesken arvottiin kaksi 
konserttilahjakorttia.

Seuraavassa on kuvattu Taide Elämään! -hankkeessa käytettyjä, eri osallistamisme-
netelmien tuloksia tiivistetysti. Lopussa esitetään yhteenveto siitä, mitä osallistamisme-
netelmiä voidaan hankkeessa saatujen kokemusten perusteella pitää käyttökelpoisina 
jatkossa, kun mahdollistetaan mikkeliläisten osallistumista julkisen taiteen suunnittelu-, 
teosvalinta-, ja toteutusprosesseihin. Osallistamismenetelmien tulokset on koottu lisäk-
si esitykseksi hyvistä käytännöistä Mikkelin taideohjelma -julkaisuun. Kaupunkilaisten 
lisäksi ohjelman laatimisessa on kuultu seuraavia tahoja:

Yleisten alueiden suunnittelu
Tilakeskus

Kulttuuripalvelut
Liikennesuunnittelu

Ely-keskus

Kiinteistötoimi
Yleisten alueiden suunnittelu
Taidemuseo
Rakennusvalvonta
Kaupunkisuunnittelu
Viheralueiden suunnittelu
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3.1 Pilottikohde 1: Rantareitti –paikallistuntemus keskustassa

Osana ensimmäistä pilottihanketta Mikkelin keskustan rannoilta valittiin 8 kohdetta, 
joista kysyttiin kaupunkilaisten mielipiteitä taiteen näkökulmasta tarkastellen. Kyseisiin 
kohteisiin asennettiin fyysiset kyltit (esimerkkejä kylteistä alla olevassa kuvassa), joissa 
oli kussakin jokin paikkaa koskeva kysymys. Kysymykset suunniteltiin yksilöllisesti, ja ne 
vaih telivat paikasta toiseen. Kyltit kannustivat ihmisiä ottamaan kantaa paikkaan joko ne-
tissä, WhatsApp -viestipalvelussa tai keskustassa ilmaiseksi jaossa olevilla postikorteilla. 
Kylteissä kerrottiin myös yleisesti Taide Elämään! -hankkeesta sekä ohjattiin hankkeen 
nettisivuille. Tämän jälkeen järjestettiin työpaja, jossa kylteissä esiin nostettuja teemoja 
tarkennettiin ja syvennettiin keskustellen ohjattujen tehtävien kautta.

3.1.1 Rantareitille sijoitettujen kylttien tuoma palaute
Kyltit kannustivat ihmisiä kommentoimaan niiden sijaintipaikkoja eri kanavia käyttäen. 
Palautetta oli mahdollista antaa netissä tai WhatsApp-viestipalvelinta käyttäen. Myös 
aiheeseen liittyviä postikortteja, joissa kysyttiin avointa palautetta, oli jaossa keskustas-
sa. Seuraavalle sivulle on kuvattu kylttien ja postikorttien tuottama palaute kohteittain 
tiivistetysti.

Maastoon 
sijoitetut kyltit 
annustivat 
tarkastelemaan 
tuttuja 
ympäristöjä 
uusista
näkökulmista
kuva: Mikkelin 
kaupunki
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Kohde 1: Hiidenkirnu
Kiinnostava ja paljon potentiaalia 
omaava historiallinen paikka, jota voi
si tehdä houkuttele vammaksi taiteella, 
opasteilla ja maisemasuunnittelulla. 

Kohde 2: Vanha Muuntamo
Maalaisromantiikkaa omaava paik
ka, jonka käynnissä oleva näyttely 
vir kistää matkalla asuntomessu
alueella.  

Kohde 3: Kenkävero

Kaunis ja viihtyisä, perinteinen paik

ka, joka voisi hyötyä uudesta taiteesta 

kontrastina. Veden ääreen olisi muka

va päästä.

Kohde 4: Saksalan silta
Alue kaipaisi kunnostusta ennen tai
teen miettimistä. Maiseman osana 
taide voisi tuoda lisäarvoa alueelle. 

Kohde 5: Savilahden silta
Erinomainen kohde taiteelle, 
joka voisi toteutua tavalla tai 
toisella osana itse siltaa. Kohde 6: Graanin rantaViihtyisä, paljon potentiaalia omaa

va alue. Taide voisi johdattaa alueel
la tilasta toiseen. 

Kohde 7: Tuppuralan ranta
Kunnostusta kaipaava, komea maise
ma. Taideteos voisi toimia maamerk
kinä. Alue kaipaa myös penkkejä, jotta 
uimarannalla olisi mukavampi käydä.

Kohde 8: Salosaaren silta
Sopiva paikka luontoaiheiselle teok
selle. 

Yhteenveto palautteen jakautumisesta eri kanaviin keskustan pilottikohteessa:
Netissä annettuja vastauksia tuli yhteensä 30 kpl.
Postikortteja palautui yhteensä 3 kpl
Whatsapp-viestejä tuli yhteensä 10 tekstiä tai äänitettä sekä saman verran kuvia kohteista.
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3.1.2 Rantareitti: Työpaja osallistamismenentelmänä
Rantareittiä koskevassa työpajassa käsiteltiin vastaavia kohteita kuin maastoon asenne tuissa 
kylteissä, mutta hieman eri näkökulmista. Alla on kuvattu tiivistelmä saadusta palaut teesta 
kohteittain.

1. Hiidenkirnu
Suuri kulttuurihistoriallinen arvo. Alueen siisteys 
ja ympäristö huolestuttavat: “Pilattu ympäristö 
komean kirnun ympäriltä”. Vaikea saavutetta
vuus. Opasteet ja info riittämättömät.

2. Vanha Muuntamo
Kulttuurihistoriallisesti arvokas, mutta 
hylät ty tunnelma. Saavutettavuus kärsii, 
koska ei ole houkutteleva. Haasteellinen 
kohde, koska ei ole lämmitystä tai tekniikkaa. 
Valoinstallaatio voisi sopia.

3. Kenkävero

Alue on muuttunut positiiviseen suun

taan. Ei välttämättä kaipaa taide

teosta ollenkaan. Historiallinen alue 

(Nuijasota).

4. Saksalan siltaVähäisessä käytössä. Entinen nuorisokes
kus ja kenttä käyttöön ja jotain toimintaa 
kentällä. Ei ainakaan patsasta. Valoteos 
voisi sopia.

5. Savilahden sillan alus
Sopii taideteoksen paikaksi. Teoksen pitäisi 
olla kokonaisuus, koko sillan rakenteeseen 
perustuva. Ei yksittäisiä tai irrallisia teok
sia. Voisi sopia graffitille.

6. Graanin ranta
Kookas ehkä vedessä sijaitseva teos, joka näkyisi 
vastarannalle. Tai teos, joka johdattelisi kulkua 
/ etenemistä. Sopisi väliaikaisen taiteen paikak
si rakennusvaiheen ollessa päällä.

7. Tuppuralan ranta

Kaunis, rauhallinen paikka. Ihana pieni 

uimaranta. Paikkaan sopisi hauska, väri

käs ja leikkisä teos lapsille.

8. Salosaaren silta
“Välikkötila”  ei maaseutua, eikä kaupunki
aluetta. Erämaahenkinen läpikulkupaikka. 
Paikkaan sopisi integroitu teos.
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Keskustelua työpajassa
kuvat: Karoliina Paappa
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Yhteenveto työpajasta osallistamismenetelmänä Rantareitillä
Työpajaan osallistui 4 kaupunkilaista. Vaikka keskustelu oli osallistuneiden kesken vilkasta, 
pakotti vähäinen osallistujamäärä analysoimaan, miksi aihe ei saavuttanut laajempaa kiin-
nostusta. Yhtenä syynä voi hyvin pitää kyseiselle illalle sattunutta lämmintä ja aurinko-
ista alkukesän säätä, ”ensimmäistä kesäpäivää”. Toisaalta on todettava, ettei aihe kenties 
vedonnut kaupunkilaisiin sen avoimuuden vuoksi: Rantareitti ei toistaiseksi ole olemassa 
oleva, yhtenäinen reitti, vaan vasta yleiskaavatason suunnitelma, jolla ei ole laajaa tunnet-
tuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Toisaalta alueen osallistaminen kosketti kenties liian-
kin avoi mella tavalla alueen taiteen mahdollisuuksia ilman, että vielä olisi tiedossa, onko 
alueel le tulossa taidetta, ja jos, niin milloin. Kokemuksen pohjalta on todettava, että työpa-
jatyyppinen osallistaminen voisi olla kannattavampaa vaiheessa, jossa suunnitelmat alueen 
tai teesta ovat konkreettisemmat. Näin linjattiin myös taideohjelmaan suosituksena.

3.2 Pilottikohde 2: Laajalampi – paikallisten kokemukset asuinalueen 
      tai teen taustalla

Toisena esimerkkikohteena tutkittiin hankkeessa asukkaiden toiveita julkisen taiteen 
suhteen Laajalammen asuinalueella. Alueen asukkaille jaettiin kotiin postikortteja, joissa 
kysyttiin kartan avulla, mihin kohteisiin he alueella toivoisivat muutoksia. Postikortti oli 
mahdollista palauttaa ilmaiseksi, ja osallistua samalla arvontaan. Palautetta oli jälleen mah-
dollista jättää myös netissä varta vasten laaditulla kaavakkeella sekä WhatsApp-kanavalla. 

Saatujen vastausten pohjalta suunniteltiin kävelykierros, jonka varrelle oli laadittu konk-
reettisia ehdotuksia eniten palautetta saaneiden alueiden kehittämiseksi taiteen keinoin. 
Asukkaiden oli myös mahdollista antaa lisää palautetta kävelykierroksen aikana.

3.2.1 Ennakkoon kerätty, alueen muutostoiveita koskeva palaute

Alla on tiivistetysti kuvattu, millaisia aiheita ennakkokyselyissä nousi esiin. 

Yleistä alueesta:
Maisemointitoimenpiteitä kaivataan Laajalammen rantatien varrelle ja niittyaukiolle 
– metsä on kasvanut liian tiheäksi, eivätkä maisemat ja etenkin rakastettu lampi pääse 
oikeuk siinsa. Alue on asukkailleen rakas, ja moni suree sen aiheettomaksi koettua, huonoa 
mainetta.
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Tiettyjä kohtia koskevaa palautetta:
Palautteissa korostuivat etenkin ranta-alueiden sekä Kaituentien ilmeen kohentaminen. 
Alla otteita palautteista.

• Kaituentie on harmaa ja kaipaa siistimistä. 
Piristystä kaivataan sähkökaapin lähelle sekä 
Kaituentien päässä olevalle kääntöpaikalle. 
Ehdotetaan Kaituentie 39 ja 40 varrella 
olevien isojen kivien maalausta ja päivitystä. 
Näiden oheen istuskelupaikka tai taideteos. 
Kaivataan värejä: kukkia, auringonkukkia, 
graffiteja, eläinhahmoja. Kaituentien päässä 
olevalle kääntöpaikalle neulegraffitteja tai 
vaikka valotaideteoksia metsikön reunaan. 
Talojen ulkoseiniin värikkäitä maalauksia ja 
ankeisiin rappukäytäviin mosaiikkilaattoja. 

• Uimarantaa kehitettävä ja hoidettava. Ui-
maranta on ruohottunut ja paikalla kaivata-
an uutta hiekkaa. Uimakoppeja ja leikkimiel-
isiä pöytiä ja penkkejä alueelle. Uimalaiturin 
rakentaminen kuten Laajalammen etelä- ja 
pohjoispäässä. Rannalle tai lähialueelle 
streetworkout-puisto sekä kuntoilupaikkoja. 
Valourut tai suihku lammen keskelle. 

• Porkkatie kuntoon montuista. Tien asfal-
tointi. “Istuttakaa monttuihin palmuja, jos 
kaupungilla ei ole varaa asfalttiin.”

• Hiihtomäentie 4 seinään värikäs seinämaa-
laus. “Maalaus piristää näkymää etenkin 
talvella kun on kurjat ilmat. Maalaukseen voi-
si ottaa ideoita lasten katuliitumaalauksista. 
Ei mitään tylsiä taiteilijoiden maalauksia tai 
“taidehäkkyröitä”.

• Suksisepäntie 8 kaikki talot ovat korjauk-
sen tarpeessa. Tie kaipaa kokonaisuudessaan 
uutta ilmettä ja räväkkyyttä. Esimerkiksi maa-
lauksia pyöräteiden pintaan. Ravintoloista ai-
heutuu meluhaittaa.

• Mäystinkuja 10. Metsän harvennus. Isot 
puut pimentävät tontin.

• Opintien ja lammen välisen metsäkai-
staleen harvennus. Suuret ja vanhat kuuset 
pois.

• Leikkipaikan uusiminen. Kirkkaammat 
värit, kiinteät istuinpenkit ja katos roska- 
astioille. Kissalle tasapainoiluaita.

• Koirapuisto on metsittynyt ja kaipaa karsi-
mista. Ilmaisille koirankakkapussitolpilla olisi 
suuri vaikutus siisteyteen vrt. muut kaupungit.

• Seurakuntatalon edustalle taidetta.

• Bussikatoksien uusiminen viihtyisämmäksi. 
Ovat nyt ränsistyneen näköisiä.

• Vanhan koulun raunioille jotain kivaa. Esim. 
hengailupaikka nuorisolle.

• Kauppa takaisin. Siwan lopettaminen köy-
hdytti tunnelmaa pahoin. Lähin postilaatikko 
kaukana. Huono huonojalkaisille.

Postikortteja palautui yhteensä 34 kpl
Netissä annettuja palautteita tuli yhteensä 9 kpl
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3.2.2 Taidekävelynä toteutettu työpaja

Ennakkopalautteissa esiin nousseiden aiheiden pohjalta suunniteltiin taidekävelyn muo-
dossa toteutettu työpaja, jossa eniten palautetta saaneisiin kohteisiin esitettiin ratkaisuja. 
Alla olevalla kartalla on kuvattu oranssilla alueet, joilta palautetta saatiin eniten. Sinisellä 
on esitetty palautteen pohjalta suunniteltu kävelyreitti taidekävelytilaisuutta varten.

Laajalampi

Kartta työpajan reitistä ja painopisteistä. Reitti on esitetty sinisellä katkoviivalla, pysähtymis-
kohdat sinisinä ympyröinä. Saatujen palautteiden painopisteet näkyvät taustalla oranssilla.
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Kävelylle osallistui 28 henkeä. Keskustelu oli vilkasta ja osoitti aitoa kiinnostusta oman 
asuinalueen kehittämiseen taiteen avulla. Kierroksen lopuksi kysyttiin, minkä esitetyistä 
taideteoksista asukkaat haluaisivat nähdä toteutettuna, ja voittajaksi nousi bussipysäkkien 
kohentaminen taiteen avulla. Asiaa selvitettiin, ja kaupunki päätti toteuttaa työpajassa 
käytetyn esityksen, jossa bussipysäkin lasiseen taustaan painetaan kunnostuksen yhteydessä 
vanha, liikkumisen teemaan liittyvä valokuva. Näin oli mahdollista pienellä panoksella to-
teuttaa aidosti asukkaiden toiveisiin vastaava taideteos julkiseen tilaan. 

Bussipysäkkiin integroitu teos kuvaa mikkeliläisiä 
pyöräilijöitä vuosien takaa.
kuva: Mainostalo Mainospuu Oy
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LAAJALAMMEN TAIDEKÄVELYLLE 
OSALLISTUNEIDEN KOMMENTTEJA

Tylsä maisema

LAAJALAMPI ON HARMAA
Lisää värejä ja nykyaikaa!

Viihtyvyyden ja värien 
lisääminen – 
POSITIIVISEMPI MAINE 
LAAJALAMMELLE

Laajalammen saareen 
valotaideteos

Suihkulähden lampeen

Laajalampeen vesiurut

Valoja rantaan!

VALAISTUS
Rantaan kunnon valaistu tie!

Katulamppuihin taidetta 
ja/tai väriä

Hiekkaranta
uimapaikalle

Koirien uimapaikka

Rantaan lisää hiekkaa 
ja nurmikkoa

Selkeästi merkityt
uimapaikat, myös
lemmikeille

Picnic-paikkoja

Muurinpohjalettupannu

Grillikatos

Taidepenkkejä

VEISTOS-
PENKIT

Lapsille rantaan jotakin 
– esimerkiksi saimaan-
norppa tai saukko!

Lisää roskiksia!

SIISTEYTTÄ JA JÄRJESTYSTÄ

istutuksia!
KUKKIA KEVÄISIN!

Pusikoiden harvennus
KATUMAALAUS

Koululaiset mukaan! 
esimerkiksi maalaamaan 
sähköpääkeskuksen.

Mamut mukaan suunnitteluun!
kaikki yhdessä tekemään!

Osallistujia pyydettiin lopuksi äänestämään, mitkä 
taidekävelyn aikana esitellyistä ideoista olisi tärkeim-
mät toteutettavaksi. Eniten pisteitä sai ranta-alueen 
elävöittäminen (41%), toiseksi eniten bussipysäk-
kien ehostaminen (37%) ja kolmanneksi rakennuksiin 
integ roidut seinämaalaukset (15%).

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu keskeisiä kävelyllä esiin nousseita aiheita.
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Taidekävelyllä Laajalammella
kuvat: Anu-Anette Varho
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3.3 #TaideMikkeli – osallistuminen sosiaalisessa mediassa

Kolmantena kaupunkilaisten osallistamisen metodina käytetiin työpajojen ja niihin liit-
tyvien aluekohtaisten tehtävien rinnalla yleistä sosiaalisen median tunnusta. Hankkeelle 
avattiin oma tunnus alkukesästä 2017. Kaupunkilaisia rohkaistiin jakamaan sosiaalisessa 
mediassa kuvia kaupunkitilasta, joihin he toivoisivat taidetta tai julkisista teoksista, joista he 
pitävät Mikkelissä. Osallistumisesta tehtiin mahdollisimman avointa, jotta kaupunkilais-
ten on mahdollista ottaa kantaa itse tärkeäksi kokemiinsa kohteisiin ja aiheisiin.

Yhteenveto tunnuksen käytöstä

Montako kuvaa netissä jaettiin 
(julkisesti) #TaideMikkeli 
-tunnuksella?  

• Instagram 39 kpl (josta hankkeen 
toimesta 8 kpl). Jaettu sisältö sekä 
tiedotuksellista että osallistuvaa.

• Facebook 20 kpl (josta hankkeen 
toimesta 6 kpl). Jaettu sisältö pääosin 
tiedotuksellista.

• Twitter 16 kpl (josta hankkeen 
toimesta 1 kpl). Jaettu sisältö lähinnä 
tiedotuksellista.

Missä some-kanavissa tunnusta 
käytettiin eniten?

• Kuvanjakopalvelu Instagram oli paitsi 
suosituin sosiaalisen median jakokanava, 
myös pääasiallinen sosiaalisen median 
kanava, jossa jaettu sisältö oli osallistuvaa.  

Milloin tunnusta käytettiin?

• Instagramissa #TaideMikkeli tunnusta 
käytettiin tasaisesti koko vuoden ajan.

• Facebookissa #TaideMikkeli tunnus oli 
aktiivisessa käytössä huhti–heinäkuussa 2017

• Twitterissä #TaideMikkeli tunnus oli 
aktiivisessa käytössä huhti–heinäkuussa 2017

Tunnuksen käyttöä voisi periaatteessa ajatella laajennettavan pysyväksi osaksi julkises-
ta taiteesta käytettävää viestintää Mikkelissä. Käytännössä sosiaalisen median toiminta-
malleja on vaikea ennakoida kovin pitkälle tulevaisuuteen, eikä tunnuksen tekoa pysyväksi 
päädytty siksi suosittelemaan osana julkaistua taideohjelmaa. Pääpaino sosiaalisen median 
osallistamisessa tulisi tunnusten sijaan olla yhtenäinen, samaan osoitteeseen koottava tieto, 
joka vakiinnuttaisi ylipäänsä netissä tapahtuvaa viestintää osana julkisen taiteen viestintää 
Mikkelissä. Tältä pohjalta on aihetta koskevien tunnusten mahdollista antaa kehittyä or-
gaanisesti.
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3.4 Sidosryhmätyöskentely – kohti monialaista, poikkihallinnollista     
      yhteistyötä

Hankkeen loppuvaiheessa avattiin työryhmän laatima taideohjelman luonnos keskus-
telulle eri sidosryhmille avoimessa tilaisuudessa, jossa luonnokseen pyydettiin palautetta 
taideohjelman tulevilta käyttäjiltä. Valitettavasti itse tapahtumaan ei päällekkäisyyksien 
vuoksi päässyt juurikaan kaupunkiorganisaation ulkopuolisia sidosryhmien edustajia, ja 
näin ollen keskustelua käytiin lähinnä kaupungin sisäisten toimijoiden kesken. Muutamia 
palautteita saatiin kuitenkin sähköpostitse. Palautteissa nousivat esille mm. seuraavat 
teemat:

Esitetystä taideohjelmaluonnoksesta todettiin seuraavat vahvuudet:

• Erot ammattilaisten ja taiteen harrastajien välillä tuodaan ohjelmaluonnoksessa esiin – 
tämä on tärkeää.

• Julkiselle taiteelle on ehdotetusti hyvä perustaa oma nettisivu, ja kaupungin viestintä 
olisi mukana ylläpidossa. Sivustolle olisi yhdistettävissä myös lista kaupungin julkisista 
teoksista, jota museo parhaillaan valmistelee.

• Todettiin, että ohjelmassa esitetysti Mikkelin keskusta vaatii kunnianhimoisempaa 
käsittelyä julkisen taiteen suhteen kuin muu ympäristö. Keskusta on ”arvoja pullollaan”.

• Todettiin, että ohjelmassa esitetysti paikallisia taiteilijoita ei ole kannattavaa erityisesti 
suosia, mutta paikallisten taiteilijoiden alueen tuntemus on arvo, jota kannattaa nostaa 
esiin. Paikallisuuden korostamisen suhteen voi käyttää tapauskohtaista harkintaa, esim. 
kilpailuissa.

Luonnokseen sovittiin seuraavia täydennyksiä ja korostustarpeita:

• Työryhmän toiminnan määrittely on hankkeen keskeisin tulos, ja ryhmän roolin voisi 
tuoda ohjelmassa paremmin esiin.

• Väliaikaista taidetta luvitetaan myös jatkossa eri puolilla kaupunkiorganisaatiota. Ohjel-
ma vastaa etenkin tarpeeseen selkeyttää ja yhtenäistää näitä prosesseja – ei siis uudista 
museon toimintatapoja tai prosenttiperiaatehankintoja. Tätä voisi korostaa enemmän.

• Todettiin, että ohjelman alussa voisi olla paikallaan koko ohjelman tiivistelmä. Se nos-
taisi selkeästi esiin oleelliset uudet linjaukset, kuten taidetyöryhmän olemassaolon ja toi-
minnan, ja korostaisi taideyhteistyön poikkihallinnollisuutta.

• Osa käsitteistä on vaikeaselkoisia, ja esitetyn ”mitä julkinen taide on” -liitteen sijaan 
ne voisi avata jo osana itse ohjelmaa. Sovittiin, että käsitteistä muodostetaan sanasto 
taideohjelman loppuun. 
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Sidosryhmätilaisuudessa keskusteltiin lisäksi yleisesti seuraavaa:

• Kaikki olivat yhtä mieltä, että ammattitaiteilijoille kuuluu ammattilaisen palkka taiteel-
lisesta työstä.

• Taiteilijoita olisi hyvä saada osaksi mm. infrahankkeiden suunnittelutiimejä.

• Suunnitteluhankkeisiin halukkaat taiteilijat tulisi tavalla tai toisella saada tietoon.

Luonnoksesta saatujen kommenttien pohjalta taideohjelma viimeisteltiin lopulliseen muo-
toonsa. 

3.5 Yhteenveto osallistamisesta saaduista kokemuksista 

Millaiset menetelmät tuottivat eniten osallistumista?
Nettilomakkeet sekä kaupunginosakohtaisesti suoraan ko-
tiin jaetut postikortit tuottivat palautetta keskimäärin saman 
määrän. Kaupungille poimittavaksi jaettuja postikortteja 
(osana rantareitin osallistamista) palautui sitä vastoin hyvin 
vähän. Rantareitin työpajan aikana saatu palaute oli arvokas-
ta ja syvällisesti aihetta pohdiskelevaa, mutta osallistuja määrä 
oli pieni. Laajalammen asuinaluetta koskevalle taidekävelyl-
le osallistui enemmän ihmisiä kuin laajempaa aluetta (kes-
kusten rantoja) koskevaan työpajaan.

Verkkolomakkeet 
ja koteihin jaetut 

postikortit 
osallistavat.

Hedelmällisintä palautetta tuottanut 
osallistamismenetelmä?
Nettilomake ja postikortit tuottivat yhtä informatiivista pa-
lautetta. Paikallisten postikorttien palaute oli paikkasidon-
naisempaa, joka palveli hankkeen päämääriä. WhatsApp- 
kanavaan jätetyssä palautteessa näkyi hetkellisyys – matalan 
kynnyksen osallistuminen tuntui toimivan osalle vastaajista 
hyvin.

Sosiaalisen median 
kanavissa on 

matala kynnys 
osallistua.

Huonoiten osallistumista tuottanut menetelmä?
Perinteinen työpaja ei tässä hankkeessa kiinnostanut asukkaita siinä määrin kuin taidekäve-
ly tai sähköiset osallistamismenetelmät. Postikortteja ei myöskään juurikaan palautunut 
ensimmäisessä kampanjassa, jossa kortit olivat poimittavissa jakelupisteissä – sen sijaan 
kortteja palautui, kun ne oli toimitettu kaupunkilaisille suoraan kotiin. 
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Osallistamisen järjestämisen kannattavat ja 
kannattamattomat keinot
Kaupunkilaisten osallistaminen vaatii aina huolellis-
ta suunnittelua. Tämä vaatii resursseja, joita tarvitaan 
enem män, mikäli osallistaminen edellyttää jonkinlaisen 
tapahtuman järjestämistä ja suunnittelijoiden yhtäaikais-
ta läsnäoloa. Voidaankin kysyä, milloin on kannattavaa 
järjestää fyysinen työpaja, ja milloin netissä julkaistavat 
osallistamismenetelmät ja äänestykset vastaavat parem-
min hankkeen tarpeisiin. Tämän hankkeen osallistamis-

Osallistaminen 
vaatii huolellista 
suunnittelua ja 

resursseja

Näkökulmia julkisen taiteen osallistamiseen 
hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta

1. WhatsApp -palautekanavan mahdollisuuksia on syytä 
tutkia jatkossakin - palautetta tuli sekä ääni-, kuva- ja 
tekstimuotoisina viesteinä. Perinteinen tekstiviesti voisi 
myös toimia.

2. Nettilomake sosiaalisessa mediassa markkinoituna 
tuot ti hyvin vastauksia, ja metodia on syytä käyttää jat-
kossakin.

3. Palautettavat postikortit toimivat hankkeen perusteella 
alueellisen palautteen keruussa hyvin, mikäli ne jaetaan 
asukkaille kotiin, ja ne voi palauttaa maksutta. Kilpailuun 
osallistuminen toimi todennäköisesti lisäkannustimena.

4. Kaupungilla yleisessä jaossa olleita postikortteja ei 
juurikaan palautunut, eikä metodia voi suositella kuin ai-
heen markkinointimielessä – tiedonkeruuna menetelmä 
ei toiminut.

menetelmien pohjalta näyttäisi alustavasti siltä, että netissä järjestettävät osallistamisme-
netelmät kiinnostivat ihmisiä suhteellisen paljon ja niitä olisi tulevaisuudessa kenties syytä 
painottaa myös siksi, että niitä on mahdollista toteuttaa laajemmin samoilla resursseilla, 
jotka vaaditaan yhden illan kestävän työpajan suunnitteluun ja toteutukseen. Fyysisellä 
läsnäololla on luonnollisesti korvaamaton arvonsa, mutta se tulisi juuri ajoittaa erityisen 
taitavasti, ja osaksi laajaa, sähköisiä kanavia hyödyntävää osallistamista.

WhatsApp-
sovelluksen 

mahdollisuudet

Verkkolomake

Markkinointi
sosiaalisessa

mediassa

Tekstiviesti

Postikortti
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5. Työpajakäytäntöjä on syytä tarkastella kriittisesti. Toteutta-
miseen vaadittaviin resursseihin nähden saatiin niiden kautta 
hankkeessa vaihtelevasti tuloksia. Kiinnostus työpajatoimin-
taan oli suurempaa pienempää aluetta koskevassa tilanteessa, 
jossa työpajan sisältö oli myös suunniteltu asukkailta saadun 
palautteen pohjalta.

6. Yleisenä huomiona: asukkaiden aikaa viedessä on tarpeen 
olla selvillä, missä vaiheessa palaute näkyy katukuvassa. Osal-
listaminen tulisi siis mieluiten ajoittaa vaiheeseen, jossa tiede-
tään ko. alueelle olevan toteutumassa taidetta ja on mahdollis-
ta käyttää saatavaa palautetta suhteellisen pian hyödyksi.

Kuvatut näkökulmat on otettu huomioon laaditussa taideohjel-
massa, joka esittää lyhyesti suositeltavat tavat tulevaisuuden 
osallistamismenetelmille Mikkelin julkista taidetta koskien.

Työpajojen 
suunnittelu

asukaspalauteen
pohjalta

Asukaspalautteen 
vaikutukset 
näkyväksi 

mahdollisimman 
nopeasti
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4

CuLTuraL pLannIng 
– nÄkökuLmIa

Yksi Taide Elämään! -hankkeen teemoista liittyi cultural planning -menetelmien kehit-
tämiseen Mikkelissä edelleen. Alla on kuvattu cultural planning teeman sisältöä osana 
Taide Elämään! -hanketta. Vastaava teksti on julkaistu allaolevan lisäksi myös osana 
taideohjelmaa.

Cultural planning on kansainvälisesti tunnettu menetelmä, jolla 
pyritään strategisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun keinoin in
tegroimaan kulttuuriset resurssit osaksi kaupungin tai alueen kehit 
tämistä (Mercer 1996). Cultural planning menetelmässä laajalla 
tavalla ymmärretty kulttuuri tuodaan osaksi koko kaupungin kehi
tystyötä. Kulttuuri yhdistetään muiden toimialojen, kuten sosiaa
li ja terveystoimen, kaavoituksen, kiinteistöliikelaitoksen ja ope
tustoimen toimintaan sekä luodaan uusia julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin organisoitumismuotoja. Nimestään huolimatta 
menetelmän tarkoituksena ei ole kehittää pelkästään kulttuuritoi
mintaa vaan integroida alueen kulttuuripääoma, kulttuuriset re
surssit ja niiden lisäarvo aluekehityksen osaksi. Cultural planning 
määrittyy enemmän ”kulttuurin alueellisuuden” kuin ”kulttuurin 
sektoraalisuuden” kautta (Bianchini 1996, 2004; Landry 2004; 
Mercer 2004).  

Helka Kalliomäki, Ira Ahokas & Jukka Vahlo. Kansainvälisiä ja kotimaisia kokemuksia cultural 
planning -menetelmästä: Kulttuurilähtöisen kaupunkikehittämisen mahdollisuudet suomalaisilla 
kaupunkiseuduilla. Loppuraportti 1/2017. Turun kauppakorkeakoulu, CCR tutkimuspalvelut. 
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Termi cultural planning on jossain määrin hankala. Yleisen väärinkäsityksen mukaan on 
kyse yksinomaan kulttuurisuunnittelusta tai kulttuurin suunnittelusta kapeassa, ainoas-
taan taide- ja kulttuurialat käsittävässä tai näiden toimialojen toteuttamassa toiminnassa. 
Tosi asiassa termillä viitataan paikalliskulttuurin hyödyntämiseen kaupunkisuunnittelussa 
hyvin laajassa merkityksessä siten, että pelkistäen: 

a)  kaupunkilaisten omia kokemuksia ja arvostuksia kuullaan ja hyödynnetään kaupunki-
suunnittelussa 
b) toimialoittain sektoroituneen työnjaon sijaan panostetaan hallinnonrajat ylittävään 
yhteistyöhön alue kerrallaan

Cultural planning –lähestymistavassa kaupunki ja kaupunkitila nähdään kulttuurisena 
kokonaisuutena, ja alueelliset toimintatavat ja arjen yksityiskohdat kaupunkisuunnittelun 
aitona ja keskeisenä lähtökohtana, maankäytön toimintojen yksioikoisen jaottelun sijaan. 
Tämä on tietenkin hyvä lähtökohta 2000-lukulaisessa kaupunkisuunnittelussa ylipäänsä, 
eikä termi cultural planning ole useinkaan käytössä silloinkaan, kun lähestymistapaa sovel-
letaan. Tämän taideohjelman laatimisessa painopiste on pidetty termistön sijaan matalan 
kynnyksen toimintamallien kehittämisessä, jossa ollaan halukkaita kyseenalaistamaan ja 
uudistamaan työtapoja. Kapea-alaisesta ylhäältä alas -ajattelusta kuljetaan kohti nykyaikai-
sta, kaupunkilaisista lähtevää, monialaista ja moniäänistä suunnittelun tapaa. Fokus tu o-
daan yhteisön itsensä päästämiseen ääneen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen 
julkisen tilan avulla.

Kyse on siis ennen kaikkea strategisesta linjauksesta ja asennemuutoksesta, toimintam-
allien uudelleen ajattelusta. Tätä strategista muutosta on toteutettu Mikkelissä eri kehit-
tämiskohteissa vuoden 2010 tienoilta alkaen. Yksi esimerkki menetelmän hyödyntämis-
estä oli Taide osana keskustan kehittämistä -pilottiprojekti, jossa kuntalaiset ideoivat 
keskustan alueel la erilaisia kehitettäviä kohteita yhdessä taiteilijoiden ja muotoilijoiden 
kanssa. Nyt toteutetussa Taide Elämään! -hankkeessa cultural planning -menetelmän 
so veltaminen näkyi etenkin laajassa osallistamisessa, jossa taiteelle etsittiin aidosti lähtö-
kohtia yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Esimerkiksi Laajalammen asuinalueel-
la toteutettu ennakkokysely mahdollisti kaksivaiheisen osallistamisen, jossa itse työpaja 
(osallistamisen toinen vaihe) toteutettiin asukkailta saatujen lähtökohtien (osallistamisen 
ensimmäinen vaihe) pohjalta suunnitellen. Tämä eroaa mallista, jossa työpajan lähtökohdat 
nousevat suunnittelijoista ja heidän arvoistaan, ja asukkaiden rooliksi jää arvottaa erilaisia, 
ulkopuolelta annettuja vaihtoehtoja. 

Vaikka tässä hankkeessa on ollut kyse julkisen taiteen kehittämisestä Mikkelissä, ei cultural 
planning viittaa tässäkään varsinaisesti suunniteltavaan taiteeseen, vaan toimintatapaan, 
jossa muutosten sisältöä lähdetään hakemaan asukkaita kuulemalla, ja kehitystä toteute taan 
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poikkihallinnollisesti, kaupunkia kokonaisvaltaisena kulttuurisena ilmiönä tarkastellen. 
Tämä ajattelutapa on myös hankkeen tuloksena syntyneessä taideohjelmassa esitetyn poik-
kihallinnollisen taidetyöryhmän kantava ajatus. Tärkeää on nähdä kaupungin muodostama 
kulttuurinen kokonaisuus. Kaupunkia kehitettäessä tulee tunnistaa eri alueiden kulttuuriset 
arvot ja ominaispiirteet, selvittää kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristöstään ja pyrkiä 
poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Samoilla periaatteilla suunnitellaan ja sijoitetaan jul-
kista taidetta, joka toteutuessaan ilmentää ja tukee ympäröivän alueen arvoja ja vahvuuksia. 
Hankkeessa cultural planning on toisin sanoen nähty, Mikkelin aiempien linjausten tavoin, 
luonnollisena tapana tehdä nykyaikaista, kaupunkilaisista lähtevää suunnittelua arvokkaan 
ja arvostavan kaupunkiympäristön rakentamiseksi.
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