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Taidekoordinaattori tulkkina 
kahden maailman välillä
Taidekoordinaattori on ammatti, jonka läsnäoloa arjessa ei juuri huomaa. 
Prosenttitaiteen kasvun myötä luovia organisaattoreita tarvitaan jatkossa 
nykyistä enemmän.

Helsingin Arabianranta ja Tampereen Vuores 
ovat esimerkkejä asuinalueista, joissa raken-
tamisessa on noudatettu prosenttiperiaatet-
ta, eli noin yksi prosentti rakennuskustan-

nuksista on käytetty taiteeseen. Myös rakenteilla ole-
vissa Helsingin Kalasatamassa, Tuusulan Rykmen-
tinpuistossa ja Porvoon Länsirannassa on käytössä 
prosenttiperiaate. Helsingin Kruunuvuorenrannas-
sa prosenttitaidetta sovelletaan valotaiteen näkö-
kulmasta. Jyväskylän Kankaalla on käytössä prosent-
tikulttuuriperiaate, joka sisältää taidehankintojen 
ohella kulttuuritapahtumat.

Prosenttiperiaatetta soveltaville alueille laadi-
taan taideohjelma tai -kaava, jonka laatimisesta 
vastaa taidekoordinaattori. Hän tekee yhteistyötä 
viranomaisten, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 
taiteilijoiden kanssa. Kolme asiantuntijaa, Taiteen 
tohtori Tuula Isohanni, Aalto-yliopiston taidekoor-

dinaattori Outi Turpeinen ja kuvataiteilija Tuula 
Lehtinen Frei Zimmer Oy:stä kertovat taidekoordi-
noinnista ja sen merkityksestä.

Moniammatillisuus tuo haasteita hankkeisiin
Rakennushankkeissa ongelmaksi muodostuu usein 
se, että rakennuttajat eivät tiedä, minkälaista osaa-
mista ja lisäarvoa taiteilijat voivat tuoda hankkeisiin 
ja mistä heitä löytää. Taiteilijat puolestaan eivät aina 
osaa markkinoida osaamistaan. Taidekoordinaattori 
auttaa rakennuttajia ja taiteilijoita löytämään toisen-
sa, ja toimii tulkkina erilaisten maailmojen välillä.

− Taloudelliset ja tekniset ratkaisut ohjaavat ra-
kentamista. Arkkitehdillä saattaa olla vain yksi kohde 
suunniteltavana koko alueella. Taidekoordinaattori 
voi tuoda prosessiin laajempaa näkemystä ja samal-
la vahvistaa kokonaisuutta, Tuula Isohanni kertoo.

Koordinaattorin olisi hyvä tuntea rakentamisen 
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prosessi eri käytäntöineen.
− Arkkitehdin koulutuksesta on ollut minulle 

paljon hyötyä, toteaa Isohanni.
Rakennusalalla taiteilijoihin suhtaudutaan yhä 

hieman varauksellisesti. Usein ajatellaan, että mikäli 
hankkeeseen otetaan mukaan taiteilijoita, tulee hank-
keiden valmistumisaikataulujen suhteen ongelmia.

− Taiteilijat mielletään usein boheemeiksi met-
sänpeikoiksi. Olisi hyvä, jos arkkitehdit ymmärtäisi-
vät käyttää enemmän kuvataiteilijoiden ja muotoili-
joiden materiaaliosaamista. He ovat ennakkoluulot-
tomia ja osaavat hyödyntää edullisiakin materiaale-
ja innovatiivisesti, Tuula Lehtinen pohtii.

Taidekoordinaattori on tulevaisuuden ammatti
Taidekoordinaattori tukee taiteilijaa käytännön asi-
oissa, informoi rakennuttajaa taideprojektin eri vai-
heista ja sovittaa teoksen toteutuksen rakentamisen 
rytmiin. Teknisen, taloudellisen ja juridisen osaami-
sen ohella taidekoordinointi edellyttää luovuutta ja 
kokonaisuuksien hahmottamista.

− Tämä on unelma-ammattini. Minulla on pala-
va halu saada aikaan parempaa ympäristöä. Hyvä 
ympäristö lähtee laadusta, joka pitää ottaa huomi-
oon kaikessa. Laadun pitää kantaa koko projektin 
läpi ja sen jälkeenkin, Outi Turpeinen kertoo.

Koordinaattorin työ on usein näkymätöntä ja 
epäitsekästä.

− Jos olen onnistunut työssäni, sitä ei huomaa ku- 
kaan. Mikäli en, se kyllä huomataan, Isohanni nau-
rahtaa.

 Taidekoordinaattorit ovat rakennettavan koh-
teen ja sen sijaintipaikan asiantuntijoita. He kerto-
vat alueen luontoarvoista, historiasta ja asutuksesta 
päätöksentekijöille.

− Merkitysten etsiminen on minulle tärkeää. Tai-
dekonseptien luomisessa lähden liikkeelle alueen, 
paikan tai yhteisön historiasta, Turpeinen kertoo.

Taidekoordinaattoreita pitäisi kouluttaa lisää, 
sillä heidän ammattitaitoaan tarvitaan jatkossa yhä 
enemmän. Nykyisin varsinaista koulutusta alalle 
ei järjestetä, vaan se toteutetaan kurssimuotoisena 
täydennyskoulutuksena, jota esimerkiksi Suomen 
Taiteilijaseura järjestää.

− Rakentamiseen ja suun-
nitteluun liittyvät päätök-
set pitää tehdä nopeasti, eikä 
päättäjillä ole aikaa eikä mah-
dollisuuksia perehtyä yksittäi-
siin tapauksiin. Koordinaatto-
rit tekevät sen heidän puoles-
taan, Isohanni painottaa. ■

Filosofian maisteri Minnamaria Koskela. Taide-
historioitsija, vapaa toimittaja. Kulttuurikompassi.

Taidekoordinaattori vastaa Aalto-yliopiston gallerioiden koordinoinnista ja konseptoinnista. Kuvassa Ensaemble/Relaetion, 
Laureline Tilkin/Aalto-yliopisto.
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Melutaidegalleria, taiteilijat Ilkka Väätti ja Soile Jääskeläinen. Tampereen Rantatunnelin taidekoordinoinnista vastasi Frei Zimmer Oy. 
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Tampereen Rantatunnelin teokset Sade (ilmanvaihtopiippu) ja Falls. Taiteilijat Jan-Erik Andersson ja Tuula Lehtinen.
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