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Prosenttitaiteesta 
lisäarvoa rakentamiseen

Jyväskylän Kankaan pysäköintitalossa on hyödynnetty prosenttitaidetta sekä julkisivuissa että pysäköintihalleissa. 
Pääjulkisivuja koristavat Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän Kartastoja-teokset. Ne on toteutettu valokuvapohjaisella 
reikälevytekniikalla alumiinilevyihin. Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtipalvelu Oy ja rakennesuunnittelu Sweco Oy.

Teksti 
Minnamaria Koskela

Pysäköintihallin sisätiloissa taide on integroitu porrashallien seinä- ja ovipintoihin. Väreiksi 
valittiin betonin omaan väriin sopivia RAL-kartaston värejä, sillä niillä voitiin maalata sekä 
betonipinnat että metalliovet samanvärisiksi. Suunnittelija Kaisa Berry, Berry Creative Oy.

Kuvat Mikko Auerniitty, taustakuva Jenni Moilanen/Arkkitehtipalvelu Oy
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elsingin Arabianranta, Kalasatama ja Jätkäsaari, 
Tampereen Vuores, Porvoon Länsiranta ja Jyväs-
kylän Kangas ovat esimerkkejä aluekehityshank-
keista, joissa on noudatettu prosenttiperiaatetta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että noin prosentti rakennus-, peruskor-
jaus-, kaavoitus- ja aluekehityshankkeen määrärahoista käy-
tetään julkisen taiteen hankkimiseen. Myös monissa uusissa 
infrahankkeissa, kuten Tampereen Rantatunnelissa sekä Es-
poon Länsimetron asemilla on onnistuneesti sovellettu pro-
senttiperiaatetta. Taiteesta käytetään nimitystä prosenttitai-
de.

Edellä mainitut esimerkit muodostavat kuitenkin vain pie-
nen osan kaikista rakennushankkeista. Rakennusinsinöörien 
liitto RIL julkaisi vuonna 2017 rakennetun omaisuuden tilaa 
kartoittavan ROTI 2017 -raportin. Sen yhteydessä liitto tote-
si, että iso osa luovien alojen potentiaalista jää rakennusalalla 
edelleen hyödyntämättä.

Taide lisää alueiden viihtyisyyttä 
ja tunnistettavuutta ja vahvistaa 
identiteettiä

Taiteen ja muotoilun tuomien mahdollisuuksien hyödyntä-
mättä jättäminen näkyy muun muassa siinä, että alueiden ra-

kennuskanta on monesti tasapaksua ja yllätyksetöntä. Erot-
tautuminen ei toki välttämättä ole itseisarvo, mutta koska 
samankaltaisia rakennuksia on monesti vaikea erottaa toisis-
taan vaikeuttaa se alueiden hahmottamista ja niillä liikkumis-
ta.

”Taide lisää asumisviihtyvyyttä ja alueiden tunnistetta-
vuutta. Kankaallekin mentäessä on iso Norsu-veistos vastas-
sa. Se jää mieleen ja herättää tunteita. Viihtyisyyttähän me 
rakentamisessa tavoittelemme”, osastopäällikkö Jan Kuntsi 
Sweco Rakennetekniikka Oy:stä pohtii.

Taiteen tohtori Tuula Isohanni on vastannut Helsingin 
Arabianrannan kaupunginosan taideohjelman laatimisesta. 
Arabianrannan rakentamisessa on taitavasti hyödynnetty tai-
detta ja muotoilua niin rakennuksissa kuin piha- ja puistora-
kenteissa. Myös hän korostaa tunnistettavuuden merkitystä.

”Arabianrannassa on taiteen avulla luotu arkisista asioista, 
kuten talojen sisäänkäynneistä toisistaan erottuvia ja tunnis-
tettavissa olevia paikkoja, korostettu alueelle saapumista, ka-
tunäkymiä, rantamaisemaa ja kävelyreittejä”, Isohanni valot-
taa.

Jan Kuntsilla on kokemusta prosenttitaiteesta Jyväskylän 
Kankaan pysäköintihalli -hankkeessa. Hän toimi päärakenne-
suunnittelijana projektissa, jossa taidetta hyödynnettiin poik-
keuksellisen suuressa mittakaavassa. Pysäköintitalon alumii-

H

Kiinnostus prosenttitaidetta kohtaan on kasvanut 2010-luvulla. 
Rakennusalan ja taidemaailman käytännöt eroavat kuitenkin 
toisistaan suuresti, mistä seuraa käytännön haasteita. Taidekoor-
dinaattori toimii asiantuntijana ja kahden toimialan yhdistäjänä.

”Tekee hyvää ihmisen sielulle, kun on jotain ihmeteltävääkin.” – Jan Kuntsi

Tampereen rantatunnelin Melutaidegalleriassa on hyödynnetty prosenttitaidetta poikkeuksellisen 
laajassa mittakaavassa. Eri tekniikoin toteutetut taide-elementit on sijoitettu melua eristäviin betoni-
seiniin. Kuvassa Teija-Tuulia Aholan teos, joka on toteutettu graafisen betonin menetelmällä.

Laura Lehtinen/Frei Zimmer Oy
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nisiin julkisivuihin ja hallien porrashuoneisiin integroitiin tai-
detta.

”Nykyrakentaminen on aika suoraviivaista. Taidetta saisi 
hyödyntää enemmän. Ihmisen sielulle tekee hyvää, kun on 
jotain ihmeteltävääkin”, hän kiteyttää.

Taiteen avulla voidaan vahvistaa alueiden jo olemassa ole-
vaa identiteettiä tai kohentaa niiden profiilia. Näin on tehty 
sekä Arabianrannassa että Kankaalla.

”Kun jyväskyläläinen paikallislehti haastatteli Kankaan 
alueen ensimmäisiä asukkaita, eräät heistä kertoivat, että yh-
tenä merkittävänä tekijänä asuntojen valinnassa olivat asuin-
kerrostalojen taideteokset. Eräs asukkaista kertoi taiteilija Mi-
ka Natrin seinäreliefin ihastuttaneen häntä niin paljon, että 
hän selvitti taiteilijan yhteystiedot ja soitti hänelle kiittääk-
seen teoksesta”, taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen kertoo 
iloisena.

Taidekoordinaattori yhdistäjänä 
kahden toimialan välillä

Syitä siihen, ettei taidetta ja muotoilua hyödynnetä tarpeek-
si rakentamisessa, on monia. Kiireen ja tiukalle vedettyjen 
budjettien ohella taustalla vaikuttaa varmasti myös se, että 
kyseessä on kaksi hyvin erilaista toimialaa: pitkälle standar-

disoitu ja automatisoitu rakentaminen, ja yksilöllisyyttä ja ai-
nutlaatuisuutta korostava taide.

Erilaisuudesta johtuvien haasteiden ylittämiseksi on muo-
dostunut uusi ammattikunta, taidekoordinaattorit. He autta-
vat ja neuvovat taiteilijaa käytännön asioissa ja yhteensovit-
tavat taideteoksen valmistumisen rakentamisen aikataului-
hin. Rakennuttajien, suunnittelijoiden ja taiteilijoiden ohella 
koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä myös viranomaisten 
kanssa.

Tuula Isohannia kutsutaan suomalaisen taidekoordinoin-
nin pioneeriksi, eikä syyttä. Hän toimi Helsingin Arabianran-
nan taidekoordinaattorina ja laati alueelle taideohjelman 
sekä toimi Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina. Vuosina 
2000–2015 rakennetusta Arabianrannasta on muodostunut 
esikuva monille aluekehityshankkeille ja sen taideohjelma on 
toiminut mallina uusille prosenttitaiteen käytännöille.

Yksi syy, miksi taidekoordinaattoria tarvitaan, on Isohan-
nin mielestä nykyrakentamisen kiivas tahti. ”Taloudelliset ja 
tekniset ratkaisut ohjaavat rakentamista. Suunnitteluun ja to-
teuttamiseen liittyvät päätökset pitää tehdä nopeasti, eikä 
kaupunki- tai kuntapäättäjillä ole aikaa eikä mahdollisuuksia 
perehtyä yksittäisiin tapauksiin, kuten yksittäiseen rakennuk-
seen toteutettavaan taideteokseen. Koordinaattori tekee sen 
heidän puolestaan”, hän kertoo.

Mika Huisman/Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

Mika Natrin suuri, 1593 lasitiilestä muurattu taideteos 
tuo väriä ja liikettä Asunto Oy Jyväskylän Albertinpihan 
pääjulkisivuun. Estetiikan ohella olennaista on 
funktionaalisuus, värikkäät lasitiilet osoittavat 
rakennuksen pääsisäänkäynnin sijainnin. 
Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto 
JKMM Oy.

”Taide on hyvä väline korkealaatuisessa 
ympäristönsuunnittelussa.” 

– Tuula Lehtinen
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Integroidun taiteen ymmärtäminen 
tuottaa haasteita

Yhteistyön aloittamista vaikeuttaa monesti se, taiteilijan am-
matti on rakennusalan ammattilaisille vieras. Myös käsitys 
taiteesta on perinteinen. Vaikka yhä suurempi osa prosent-
titaiteesta on rakenteisiin integroitua taidetta, mielletään tai-
de edelleen joksikin yksittäiseksi teokseksi, kuten reliefiksi tai 
veistokseksi.

”Monesti käy niin, että taide otetaan rakennushankkee-
seen mukaan vasta siinä vaiheessa, kun hanke alkaa muuten 
olla valmis. Integroitu taide ei kuitenkaan ole mikään irralli-
nen lisä, vaan kiinteä osa rakennusta”, kuvataiteilija ja taide-
koordinaattori Kirsi Pitkänen kertoo.

Pitkänen työskentelee taidekoordinaattorina Jyväskylässä 
Kankaan Palvelu Oyssä Art Impact -nimisen yrityksensä kaut-
ta. Parhaillaan hänellä on työn alla projekteja liittyen alueke-
hittämiseen ja viherrakentamiseen, useita kouluhankkeita, 
suuri sairaalahanke sekä muistomerkkihanke.

Pitkäsen mukaan prosenttitaiteen ja varsinkin integroidun 
taiteen rahoittamiseen liittyy väärinkäsityksiä. Rakennusalal-
la ajatellaan, että koska taide tulee rakenteisiin integroituna, 
se voidaan poistaa rakennushankkeen kustannuksista.

”Integroinnin ideahan on päinvastainen – osa taiteen kus-
tannuksista on mukana rakennushankkeen budjetissa. Hyö-
ty tulee siinä, että samat elementit pitää joka tapauksessa ra-
kentaa oli niissä taidetta tai ei”, Pitkänen painottaa.

”Taiteen paikkoja ja 
mahdollisuuksia ei tunnisteta”

Kuvataiteilija Tuula Lehtinen työskentelee taidekoordinoin-
tipalvelua tuottavassa Frei Zimmer Oy:ssä Tampereella. Yritys 
on vastannut muun muassa Tampereen Vuoreksen, Porvoon 
Länsirannan ja Tampereen Rantatunnelin taideohjelmien laa-
timisesta.

”Ongelmana on isoissa rakennushankkeissa usein se, että 
vaikka mukana on monien eri ammattikuntien edustajia, jää-
vät taiteilijat ja muotoilijat sivuun. Taiteen paikkoja ja mah-
dollisuuksia ei tunnisteta. Jos suunnitteilla on esimerkiksi jo-
kin kalliimpi julkisivuratkaisu, ajatellaan helposti, että arkki-
tehti voi suunnitella myös sen”, Lehtinen pohtii.

Hänen mielestään taiteilijoiden materiaaliosaamista kan-
nattaisi hyödyntää rakentamisessa nykyistä enemmän, sil-
lä taiteilijat ovat luovia ja innovatiivisia ja tottuneita työstä-
mään edullisiakin materiaaleja.

”Pitäisi ymmärtää, että jos joku ammattikunta työkseen 
miettii jonkin materiaalin ominaisuuksia, tietää se asias-
ta muita enemmän. Olemassa olevaa tietotaitoa kannattaisi 
hyödyntää sen sijaan, että arkkitehti ryhtyy miettimään, mitä 
materiaalista voitaisiin tehdä”, Lehtinen painottaa.

Lehtisen mukaan taide voi tuoda rakennushankkeeseen 
pienen, mutta arvokkaan lisän. Sellaisen, jota ei millään muul-
la keinolla ei voida saada aikaan.

”Taide on hyvä väline korkealaatuisessa ympäristönsuun-
nittelussa”, Lehtinen toteaa.

”Hyöty tulee siinä, että samat elementit pitää joka tapauksessa rakentaa oli niissä taidetta tai ei.” – Kirsi Pitkänen

Prosenttitaide voi olla myös osallistavaa ja leikittävää, 
kuten hyvinkääläisen Kenttäkadun päiväkodin pihaa 
koristava Joutsen. Kahdesta kummusta, joutsenen 
päästä ja vartalosta koostuva leikki- ja kokoontumis-
paikka on kooltaan 80 neliömetriä ja se on valmis-
tettu leikkipaikkojen turva-alustoissa käytettävästä 
EDP-murskeesta. Suunnittelu Kaisa Berry ja Berry 
Creative Oy.

Kuvatoimisto Kuvio Oy


