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Polku - johdatus Kehä Vihreän taidekonseptin teemaan
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Polku
Taidepolulla näkee jotakin erilaista ja uutta eikä koskaan voi olla varma millaiseen seikkailuun se kulkijansa johdattaa. Polku 
on elämys, se haastaa ja houkuttelee, se saa kulkijan liikkumaan huomaamattaan enemmän. Polun varrella voi levähtää ja se 
voi toimia myös pedagogisena ja elämyksellisenä välineenä. 

Polku kertoo kulkijalle huomaamatta itsestään ja saa kulkijan kertomaan kokemastaan ja kuulemastaan muille. Polku on sa-
laisuus, se on yllätys, kuten elämä. Se on perheen, rakastavaisten ja ystävien keino kulkea yhdessä eteenpäin. Se on yksinäis-
ten, kiireisten ja rauhaa rakastavien turvapaikka ja lohtu. 

Polku keinuttaa, aaltoilee, hengästyttää, virkistää, elvyttää ja aktivoi. Polku tarinoi, kuiskuttaa ja muistuttaa kulkijaa monin ais-
tein. Polku on vihreä, elämän väri, kaupungin keuhkot. 

Polku on ”kaikkea muuta, kunhan ei vain nukkuvaa, puolikuollutta elämää” (-Minna Canth). Kehä Vihreän polku on Jyväsky-
län keskuspuisto, joka syleilee keskustaa ja houkuttelee luokseen. Se on elämyksellinen tarinakehys ja palvelupolku, Se profiloi 
Kehä Vihreän osioita tunnistettavammiksi. Se on luonnon tapahtumaympäristö, mutta myös avoin alusta alueen toimijoille, ja 
se tuo kaupunkiin uudenlaista eloa. 
 
Kehä Vihreän taidekonsepti pitää sisällään 6 eri tavoin teemoitettua elämyspolkua: Tunnelmapolku, Aistipolku, Hiljaisuuden 
polku, Epätodellisuuspolku, Älypolku ja Aktiivisuuspolku. Polut muodostavat yhdessä reitin, jonka voi halutessaan kulkea koko-
naan tai nautiskella osan siitä, Erilaiset polut tarjoavat poluilla poikkeaville mahdollisuuden kokea ympäristö uudella tavalla.  
 
Taiteen keinoin toteutettavia, yhdistäviä elementtejä polkujen varrella ovat sanataide, valotaide, orientoituvuuden vahvista-
minen, maku ja tuoksu, taidepenkit, väliaikaiset teokset sekä erilaiset lisätyn todellisuuden kautta toteutetut tasot, jotka voivat 
toimia samalla  informatiivisina sisältöinä ja kertoa tarinoita esimerkiksi alueen historiasta.

Kaupunki on polkuja ja katuja täynnä, mutta taidepolku on se, joka saa kulkijan poikkeamaan reitiltä. 
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Kehä Vihreän esittely
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Kehä Vihreä on lähes 200 hehtaarin kokoinen viheralueiden sekä vehreiden kulttuuriympäristöjen kokonaisuus Jyväsky-
län ydinkeskustan ympärillä. Siitä kehitetään yhteistyössä uudenlaista keskuspuistoa, jonka merkitys korostuu tulevaisuudessa 
keskustan tiivistyessä ja alueen asukasmäärän kasvaessa. Kehä Vihreän kehittämisen ohjenuoria ovat kokeilevuus, keveys ja 
osallisuuteen kannustaminen. Lähestymistapa mahdollistaa asukkaiden ja muiden tahojen ideoihin reagoimisen joustavasti ja 
tarvittaessa nopeasti. Kehittämisessä tuetaan määrätietoisesti yhteisöllisyyttä, ja mukaan toivotaan aktiivisia asukkaita ja muita 
tahoja ideoineen.

Yleisölle järjestetyt työpajat ovat toimineet ponnahduslautana tarkempien toteutussuunnitelmien laadinnalle. Osallistavien työ-
pajojen materiaali on ollut vahvasti mukana myös Kehä Vihreän taidekonseptin laatimisessa. Myös suunnittelijoita on osallistet-
tu mm. tarinallistamisen avulla, jonka kautta ollaan lähdetty hakemaan Kehä Vihreän tarinaa.

Kehä Vihreän visio on, että tulevaisuudessa alue on elvyttävä, aktiivinen ja elämyksellinen. Työkaluja vision toteutumiseen ovat 
taide, laadukas ympäristösuunnittelu, valaistus sekä äänimaisemat. Kun nämä osa-alueet toimivat tiiviissä yhteistyössä, pää-
semme kokonaisvaltaiseen lopputulokseen, joka integroi eri lähestymistapoja ja näkökulmia yhteen.

Kehä Vihreää voidaan kutsua reilun 20 000 asukkaan, eli noin joka seitsemännen, jyväskyläläisen lähivirkistysalueeksi. Lä-
hivirkistysalueeksi määritellään alue, joka sijaitsee maksimissaan 300 metrin etäisyydellä asunnosta. Alle kilometrin etäisyydel-
lä Kehä Vihreästä asuu jopa 40 000 jyväskyläläistä.

Kehä Vihreän kehittämisessä sitoudutaan kaupunkistrategian mukaisesti osallisuuden vahvistamiseen, rohkeiden, luovien ja 
resurssiviisaiden ratkaisujen etsintään sekä viihtyisän ja hyvinvointia tukevan elinympäristön edistämiseen.

(lähde: Kehä Vihreän toimenpideohjelma, 2017)
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Taiteen tavoitteet

8

3.



Art Impact, taidekonsultointipalvelut, Kirsi Pitkänen, +358 50 338 7705, kiepura@hotmail.com, www.artimpact.fi

Taide on yksi merkittävä keino Kehä Vihreän profiloimisessa. Taiteen teemoittelu tukee muuta suunnittelua ja toteutusta ja taide-
konseptin teemat ohjaavat Kehä Vihreälle toteutettavia taidehankintoja ja niiden toteutustapoja. Taiteen tavoite on tukea myös 
Kehä Vihreän orientoituvuutta. Taiteen avulla luodaan maamerkkejä alueelle, vahvistetaan Kehä Vihreän viihtyisyyttä ja brändiä. 
Taiteen tavoite on olla elämyksellistä, yllättävää sekä ilahduttavaa ja aktivoida ihmisiä liikkumaan.

Taide on keino profiloida eri alueiden ominaispiirteitä. Hippoksella painotetaan osallistavaa ja liikkumista tukevaa taidetta, kun 
taas Tourujoen ympäristöön luodaan levähdyspaikkoja ja nostetaan esiin luontoarvoja.

Taiteen yleisinä tavoitteina voidaan toteutuksen osalta pitää laadukasta suunnittelua, oikea-aikaista toteutusta, koordinoitua to-
teuttamista ja teosten huoltovapautta. Tavoitteena on myös, että taiteilija työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden 
kanssa moniammatillisessa tiimissä, koska taide pyritään mahdollisimman hyvin integroimaan osaksi Kehä Vihreälle toteutettavia 
reittejä, viherympäristöä ja rakenteita.
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Kuva 1: Green GPS, Jukka Silokunnas, 2018, värillinen kivisirotepinnoite, Sepänaukio-Aatoksenpuisto, kuvaaja: Jukka Silokunnas. Kuva 2: Kolo, Elina 
Ahonen, 2018, taidepenkki, kuvaaja: Jukka Silokunnas. Kuva 3: Joen varjot, Kari Kola, 2013, Valon kaupunki -tapahtuman valoteos Tourujoella. Kuva 4: 
Tourujoenpuiston avajaiset, kuvassa näkyy taiteilija Timo Kokon teos Girandole, 2017, kuvaaja: Martti Häkkinen. Kuva 5: Sepänkeidas, yhteisötaideteoksena 
toteutetut valopylväät jossa tekijänä Pertti Karjalainen & oppilaat, 2017, Sepänaukion alikulkutunnelin edusta, kuvaaja: Martti Häkkinen, Kuva 6: Sepänkei-
das, yhteisötaideteos jossa tekijöinä Pertti Karjalainen, Tuomas Hallivuo & oppilaat, 2017, Sepänaukion alikulkutunneli, kuvaaja: Martti Häkkinen, Kuva 7: 
Yliopistoportti, Pero Luostarinen, 1987, Jyväskylän yliopiston Schildin aukio. Kuva 8: Aatamin puraisu, Marja Kolu, 2007, Lutakon puiston Paratiisi-osio, 
Kuva 9: Lutakonpuisto, Maisama-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, ”Tiedon ja taidon” saarella sijaitseva, betoninen kiipeilyseinä ja aaltoileva oleskelualue.
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Kehä Vihreän polut
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Kehä Vihreän polut tarkoittavat erilaisia teemoitettuja 
jaksoja, ei varsinaisia fyysisiä polkuja. Polkujen tee-
moittelun on tarkoitus ohjata taidehankintojen toteu-
tumista kunkin jakson osalta. 

Tässä yleissuunnitteluvaiheessa polkujen laajuus on 
esitetty viitteellisenä. Suunnittelualueiden (polkujen) 
laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä.

      1. Tunnelmapolku

      2. Aistipolku

      3. Hiljaisuuden polku

      4. Epätodellisuuspolku

      5. Älypolku

      6. Aktiivisuuspolku
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 ELEMENTIT:
 
 VALO
 Tunnelmapolun varrelle voidaan toteuttaa erilaisia oleskelualueita ja kokonaisuudessa huomioidaan erityisesti valaistus. 
 Tunnelmapolkujen penkit voivat olla valaisevia ja niissä voi olla interaktivisia elementtejä esimerkiksi valon värin säätelyn 
 suhteen, jolloin kulkija voi itse valita, millaisen tunnelmavalaistuksen ympäristöönsä haluaa. Tunnelmapolku tarjoaa mahdol
 lisuuden myös lasten varjoleikkeihin tai varjoteatteriin. Tunnelmapolun suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida myös 
 valoisat vuoden- ja vuorokaudenajat.

 KASVILLISUUS
 Tunnelmapolun vahva tunnelmanluoja on kasvillisuus ja polulta löytyvät yllätykset.

 ÄÄNI
 Tunnelmapolun vahva elementti on myös ääni, joka voi tulla esiin erilaisten rakennettujen elementtien tai kalusteiden
 kautta, joita tuuli soittaa. Äänitaiteessa voidaan hyödyntää myös Vesilinnan tornia, jonka kautta toistetut äänimaailmat,
 musiikki, lyhytkuunnelmat, runot tai mietelauseet voisivat kaikua koko kaupungin yllä ja niitä voisi temaattisesti sijoittaa vaik-
 kapa eri tapahtumien yhteyteen.
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1. TUNNELMAPOLKU  
 
 Tunnelmapolku ulottuu Seminaarinmältä Harjun laelle aina Viitaniemeen saakka. 
 Harjun laella se mukailee Harjulle tehtyä maisemasuunnitelmaa vuodelta 2011. 
 Tunnelmapolun varrelta löytyy paikkoja, joihin voi vetäytyä katsomaan maisemia tai 
 jakamaan hetki rakkaidensa kanssa. 
 
 Tunnelmapolulle (Harjun Mäki-Matin perhepuiston puoleiseen päätyyn) sijoittuu 
 aktiivinen talvimaa, jonne voidaan toteuttaa tulevaisuudessa lumi- ja jääveistoksia 
 ja jossa luonnon maasto sekä maastoon lumen avulla toteutetut rakenteet mah-
 dollistavat mm. lumilautailun ja pulkkailun. Jääliukumäen sisään voisi ideoida erilai-
 sia kuviointeja ja värityksiä yhteistyössä  taiteilijoiden kanssa. Tunnelmaa tähän 
 osioon luo tapahtumia varten toteutettu valaistus.Tunnelmapolun varrelle tulee 
 sijoittumaan Voionmaankadun ylittävän uusi kevyen liikenteen silta (vihersilta), johon 
 voidaan integroida taide mukaan. 

 Tunnelmapolku toteutetaan yhteistyössä taiteilijoiden, runoilijoiden, muusikoiden, 
 muotoilijoiden, maisema-arkkitehtien sekä viher- ja valosuunnittelijoiden kanssa.
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2. AISTIPOLKU
 
 Aistipolku jatkaa reittiä Taulumäeltä Koskenharjunkentän kupeeseen ja siitä Tourujo-
 en varrelle. Aistipolulla kulkijaa aktivoidaan kokemaan ympäristönsä moniaistillisesti. 
 Ympäristön suunnittelussa ja taidehankinnoissa mietitään erilaisia toteutustapoja, jois-
 sa aktivoidaan erityisesti kuulo- ja tuntoaistia. Kuuloaistin aktivointi voi tarkoittaa 
 myös hiljaisuuden ja luonnonäänien aistimista tai interaktiivisia tapoja kokea ja tuot-
 taa ääntä. Tuntoaistia voi puolestaan aktivoida erilaisilla pinnanmuodoilla ja materi-
 aaleilla ja kulkijoita voi houkutella kulkemaan polkua esimerkiksi paljasjaloin.
 
 Polku toteutetaan yhteistyössä taiteilijoiden, muusikoiden, runoilijoiden, valosuunnitteli-
 joiden ja maisema-arkkitehtien kanssa.

 AISTIPOLUN ELEMENTIT:
 
 ÄÄNI
 John Cage kävi hämmästyttämässä kuulijoitaan Musiikin aika -festivaalilla Viitasaarel-
 la vuonna 1982. Teoksessaan hän katkoi risuja ja niistä muodostuva ääni muodosti 
 sävellyksen. Tämä teos toimii inspiraationa aistipolun äänielementille. Aistipolulle luodaan mahdollisuuksia interaktiiviseen 
 äänen tuottamiseen, pääasiassa luonnon omia elementtejä hyödyntämällä. Näin äänestä ei muodostu muita häiritsevää 
 meteliä vaan se tarjoaa mahdollisuuden olla luonnon kanssa yhtä ja tutkia äänen kautta erilaisia luonnonilmiöitä. Aistipolun
 aktiivisempi osio voisi tarjota mahdollisuuden myös pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen ja sen varrella voisi olla
 vaikkapa pieni esiintymislava. 
 
 Kehä Vihreän aistipolulla voisi iloitella äänen, visuaalisuuden ja luonnon yhteistyöllä. Siellä voisi mennä erityiseen paikkaan 
 kuuntelemaan tuulta tai vaikkapa lintuja. Polun varrella voisi olla myös keinuja, joita pystyy soittamaan liikkeellä ja 
 usemman keinujan keinuessa voisi muodostaa erilaisia melodioita. Reitin varrella voisi kuunnella vaikkapa runoja tai 
 jättää muiden kuunneltavaksi oman viestinsä. Äänipolku on kunnianosoitus äänelle. Se toteutetaan yhteistyössä taiteili-
 joiden/muotoilijoiden, runoilijoiden  ja muusikoiden kanssa. Äänen muodostuminen voidaan myös integroida osaksi 
 polun rakenteita, kuten toisiaan vasten klonksahtelevia keikkuvia kivenmurikoita, joita pitkin pystyy hyppimään kivel-
 tä toiselle. Aistipolku inspiroi kulkijaansa kuuntelemaan ympäristöään uudella tavalla. Myös hiljaisuus ja linnunlaulu on
 musiikkia, kuten Cagekin sanoo.

 TUNTO
 Tuntoaisti on tärkeä aistipolun elementti, joka huomioidaan materiaalivalinnoissa ja taidehankintojen toteutuksessa. 
 Tuntoaistia voidaan aktivoida vaikkapa paljasjalkapolulla, jolloin kulkija voi tunnustella luonnon eri materiaaleja jaloil-
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 laan ja tuntea lämpötilanvaihtelut jalkapohjissaan. Polulla voi tepastella sammalmättäällä, hienolla hiekkapohjalla, soralla, 
 puunrungoilla tai askelmilla ja kulkijaa voidaan kehoittaa upottamaan jalkansa välillä vilvoittavaan veteen. 

 Askelmat, materiaalimassat ja niiden asettelu toteutetaan yhteistyössä taiteilijoiden ja maisema-arkkitehdin kanssa ja
 kokonaisuudesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Polku tarjoaa erilaisia levähdyspaikkoja, joissa monimateriaalisuuden 
 kokemus kohdistuu myös muihin kehonosiin.

 Aistipolulle sopisi ajatus myös kivipuutarhasta ja siitä, että kulkijoita kehoitettaisiin muodostamaan varrella olevista kivistä
 haluamiaan muodostelmia.

 VALO
 Aistipolulla voi olla myös polun pintaan tai reunamille toteutettu, integroitu valaistus esimerkiksi fosforipinnotteita käyttämäl-
 lä. Fosforoitu pinnoite voi toimia myös istuinalustana tai penkkinä tai sen avulla voidaan tuoda esiin sanataidetta, kuten 
 runoja. Sanataidetta voidaan integroida myös penkin rakenteisiin joko kohokuviona tai leikkauksena. Polulla voidaan tör-
 mätä hillittyihin ja rauhallisiin valotaideteoksiin, kuten veteen heijastettuihin kuviin tai tekstiin. 
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3. HILJAISUUDEN POLKU
 
 Hiljaisuuden polku sijoittuu Tourujoen varrelle ja suurelta osin luonnonsuojelualueelle. 
 Erityisesti luonnonsuojelualueella voit nauttia hiljaisuuden lisäksi veden äänistä, yksinäi-
 syydestä ja luonnon syleilystä. Luonnonsuojelualueen ulkopuolella voit halutessasi kii-
 vetä puumajaan mietiskelemään tai poiketa polulta päästäksesi syrjäisempään kolk-
 kaan. Hiljaisuuden polulla kiinnitetään huomiota luonnon kauneuden tarkasteluun ja 
 polun varrelle rakennetuihin pintamateriaaleihin ja askelmiin niissä kohtaa, kun aske-
 leita tai pintamateriaaleja on mahdollista toteuttaa. Tourujoen ala- ja yläpäähän on 
 esitetty meluntorjuntatoimia, joiden rakenteissa ja visuaalisoinnissa voidaan käyttää 
 taidetta keinona sulauttaa mahdollisia rakenteita paremmin ympäristöön.

 Polku toteutetaan yhteistyössä kuvataiteilijoiden, ympäristönsuojelun ammattilaisten ja 
 maisema-arkkitehtien kanssa.

 ELEMENTIT:
 
 VESI
 Hiljaisuuden polulla veden läheisyydellä ja vedestä muodostuvilla äänillä on tärkeä merkitys, Polku tarjoaa myös 
 viihtyisiä vetäytymispaikkoja, joissa voi rauhassa kuunnella esimerkiksi vesisateen ääntä. Polun varrella voisi olla vaikkapa
 rumpuja, joita vesisade rummuttaa osuessaan kalvon pintaan. Tourujoen kunnostuksen myötä virtaavan veden 
 äänet peittävät liikenteen ääniä ja tuovat näin luontoa ja luontokokemusta lähemmäksi kulkijaa
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4.  EPÄTODELLISUUSPOLKU
 
 Epätodellisuuspolku sijoittuu Jyväsjärven rantamaisemiin, jonne on jo toteutettu run-
 saasti taidetta. Sen sijaan, että toteutettaisiin välttämättä lisää fyysisiä teoksia jo toteu-
 tettujen rinnalle, tarjoaa epätodellisuuspolku lisätyn todellisuuden tason, joka on näh-
 tävissä mobiililaitteen ja AR-lasien kautta. Polku hyödyntää siis AR-teknologiaa ja to-
 teutustavat voivat olla joko esitystaiteellisia teoksia, sanataidetta, kuvataidetta, ääntä 
 tai jonkinlaiseen interaktiivisuuteen kannustavia sisältöjä.
 
 Polku toteutetaan yhteistyössä sana-, ääni-, kuva-, media- ja esitystaiteilijoiden sekä 
 pelialan ammattiaisten kanssa.

 ELEMENTIT:

 ULKOKUNTOSALI
 Rantaraitin varrelle toteutetaan suuri ulkokuntosali, joka mahdollistaa AR-sisältöjen to-
 teuttamisen kuntoiluvälineiden yhteyteen. Näin kuntoilureitistä muodostuisi oma, lisät-
 tyyn todellisuuteen pohjautuva reitistö. Kuntoilulaitteissa voisi olla myös vuorovaikutuk-
 sellisia, visuaalisia osioita, jolloin vaikkapa kuntopyörää polkemalla voisi saada näkyviin animaatiotekniikkaan pohjautuvan 
 sisällön tai pyörää polkemalla voisi luoda tunnelmallisia, valoon pohjautuvia sisältöjä. 

 Kokonaisuus voi linkittyä Kankaalle toteutetun Kankaan taika AR-sovelluksen ja/tai keskustaan toteutetun Discover 
 Jyväskylä -sovelluksen kanssa niin, että ne tukevat sisällöllisesti tai toteutustavoiltaan toisiaan ja johdattavat toistensa 
 luo. Epätodellisuuspolulla voit ottaa itsestäsi kuvan ja lähettää sen sosiaaliseen mediaan. Epätodellisuuspolku voi myös 
 kertoa sinulle tarinoita alueen tai yksittäisten paikkojen historiasta tai vastaavasti voit itse jakaa tarinasi sovelluksen kautta 
 muille.
 
 YLLÄTTÄVYYS
 Mikäli epätodellisuuspolun toteuttaminen on teknisesti tai muista syistä liian haasteellista, voidaan se toteuttaa muutoin epä-
 todellisin keinoin esimerkiksi yllättävinä, väliaikaisina tai pysyvinä elementteinä. Mikäli kulkija joutuu hieraisemaan sil-
 miään epätodellisuuspolulla, ollaan tavoitteissa onnistuttu.
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5.  ÄLYPOLKU
 
 Älypolku kulkee Mattilanniemestä Seminaarinmäelle ja se tarjoaa kulkijoilleen oivalluk-
 sia tieteen maailmasta. Se esittelee illuusioita, fysikaalisia ilmiöitä ja luonnonilmiöitä vi-
 suaalisesti mielenkiintoisella ja elämuksellisellä tavalla. Älypolku on myös vuorovaikut-
 teinen ja tarjoaa kokijoilleen oppimisen riemua ja tarjoaa samalla visuaalisesti kauniin
  kokonaisuuden. 

 Polku toteutetaan yhteistyössä kuvataiteilijoiden sekä yliopiston opiskelijoiden ja opet-
 tajien kanssa.

 ELEMENTIT:

 TEKNOLOGIA
 Älypolun varrella voit törmätä vaikkapa hologrammeihin, liikkeen mukana muuttuviin 
 lentikulaariteoksiin, kineettisiin kuvioihin, biotaiteeseen, valoilmiöihin tai se voi esitellä 
 älykästä teknologiaa. Teknologian avulla voidaan esitellä luonnonilmiöitä ja hyödyn-
 tää vaikkapa aurinko- ja tuulienergiaa teoksissa. Sen avulla voidaan havainnollistaa 
 sääilmiöitä, ilmankosteutta tai vaikkapa ilmanpuhtautta. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia myös erilaisten digitaalisten 
 sisältöjen suhteen. Teknologia voi ilmentyä vuorovaikutuksellisina teoksina, kuten vaikka siten, että fyysisen liikkeen avulla 
 saa näkyviin taiteilijan toteuttaman digitaalisen tai animaatiotekniikkaan pohjautuvan sisällön, tai mielikuvituksellista polku-
 pyörää polkemalla voi ladata omia älylaitteitaan.
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6.  AKTIIVISUUSPOLKU
 
 Aktiivisuuspolku johdattaa kulkijan Mattilanniemestä Hippoksen uudistuvalle liikunta-
 alueelle kohti yliopiston kampusaluetta. Aktiivisuuspolku tarjoaa monia vaihtoehtoja 
 erilaiseen liikkumiseen niin, että sen varrelta löytyy sekä haasteita, että miellyttäviä ja 
 helppokulkuisempia reittejä sekä levähdyspaikkoja. 

 Aktiivisuuspolku tarjoaa, aktivoivia reitistöjä sekä mielikuvituksellisen näköisiä maas-
 tonmuotoja ja painanteita, joita on pakko mennä tutkimaan, Aktiivisuuspolku on sa-
 malla elämys, joka on hauska kokea perheen, ystävien tai koululuokkien kanssa. Aktii-
 visuuspolulla myös kalusteet voivat olla toiminnallisia. Toisaalta polku voi tarjota yllätyk-
 sellisiä elementtejä, kuten monissa tasoissa kulkevat ja ikuisesti jatkuvat portaat 
 (loop-muotoon toteutetut), joka näyttää käveltävältä vuoristoradalta.

 Polku toteutetaan yhdessä taiteilijoiden, maisema-arkkitehtien ja liikunnan asiantunti-
 joiden kanssa.

 ELEMENTIT:

 MAAMASSAT
 Aktiivisuuspolku aaltoilee, se hyödyntää maamassoja, luontaisia maastonmuotoja ja korkoeroja. Maa- ja ympäristötai-
 teen avulla voidaan luoda kumpareita, jotka tukevat sekä talvista mäenlaskua, lumilautailua sekä kesäistä oleskelua. Maa-
 massoja voidaan hyödyntää esimerkiksi Hippoksen liikuntapuiston toteutuksessa, jolloin maastoa voidaan muotoilla moneen
 lajiin ja liikkumiseen sopivaksi samalla, kun se tukee puiston maisema-arkkitehtonista suunnittelua. Reitin varrella voisi kiive-
 tä, hyppiä, pelata, kisailla, urheilla ja vaikka tanssia. Aktiivisuuspolulla liikkuu huomaamattaan, koska se on niin hauskaa. 
 Tästä syystä polku aktivoi myös ne, joita perinteinen urheilusuoritus ei kiinnosta, mutta se tarjoaa haastetta myös aktiiviliik-
 kujalle.

 PINTAMATERIAALIT JA LUMI
 Pintamateriaalien vaihteluilla on mahdollisuus toteuttaa toiminnallisia polkuja, joita pitkin kulkijan on helppo seurata 
 reittiä. Reittiä mutkittelemalla saadaan kulkemiseen lisää haastavuutta ja leikkisyyttä. Luonnonmuotoihin ja maamassoi-
 hin saadaan integroitua helposti askelmia ja kiipeiltäviä tasoja, jotka aktivoivat nousemaan, hyppimään ja liikkumaan.
  Lumimassoja voidaan puolestaan hyödyntää talviaikaan erilaisiin toimintoihin ja aktiviteetteihin.
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 LISÄTTY TODELLISUUS
 Kampusalue on suojeltua kulttuuriympäristöä, joten taidetta voi toteuttaa sinne helpoiten lisätyn todellisuuden kautta. Lisä-
 tyn todellisuuden elementit ovat ikään kuin reitin varrella olevia rasteja, joista on mahdollisuus tehdä oma, tarinallinen ko-
 konaisuutensa. Nämä rastit houkuttavat myös liikkumaan ja etsimään uutta palkintoa tai aarretta. Toteutus on mahdollista
 tehdä moniammatillisesti niin, että esimerkiksi yliopiston opiskelijat ovat mukana toteutuksessa.

 VÄLIAIKAISUUS JA TOIMINNALLISUUS
 Aktiivisuuspolulla voi olla lisäksi erilaisia väliaikaisia tai interaktiivisia osioita, kuten vaikkapa yhteisöllisesti toteutettu polku.
 Polku toteutetaan yhdessä kävelemällä ja tamppaamalla nurmikkoa johonkin paikkaan, johon tarvitaan oikoreitti. Taitei-
 lijan opastuksella teoksesta tulee yhteisöllinen, esitystaiteellinen teos, joka jää näkymään myös fyysisen toteutuksen kautta 
 ja joka palvelee kulkijoita toimivana polkuna. Voidaan seurata, kasvaako polku umpeen ajan saatossa ja tarvitseeko sitä 
 tallata uudestaan. Tallauksen yhteydessä voidaan hyödyntää myös muita taiteenlajeja kuten musiikkia, sanataidetta tai imp-
 rovisaatiota. Näin tallauksesta tulisi ohjelmanumero, joka antaisi paljon sekä siihen osallistuville kaupunkilaisille, että sen 
 valmistumista todistaneille katsojille. Polulle muodostuu näin kehollinen tarina, joka jatkaa elämäänsä tapahtuman jälkeen. 
 Tarvittaessa polkuja voi tallata useita erilaisten taiteilijoiden johdolla, jolloin polut ovat kaikki lähdökohdiltaan ja tarinoiltaan 
 erilaisia.
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Koko Kehä Vihreää yhdistävät elementit

20
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Kehä Vihreän alueelle muodostuu aluetta yhdistäviä ja tunnistettavia taideteoksia, joissa tekijä saattaa muuttua, mutta teos on silti 
tunnistettavisa Kehä Vihreän teokseksi. Koko Kehä Vihreää yhdistävät elementit ovat:

 1. Taidepenkit
  
 2. Orientoituvuuden vahvistaminen

 3. Sanataide

 4. Valotaide

 5. Lisätyn todellisuuden sisällöt

 6. Maku ja tuoksu

 7. Väliaikaiset teokset

1. Taidepenkit

Kehä Vihreän yksi teoskokonaisuuksista ovat taidepenkit, joita sijoitetaan eri alueille profiloimaan alueiden ominaispiirteitä ja 
luonnetta. Taidepenkit ovat aina kustomoituja ja niissä on jokin Kehä Vihreän teemoista ilmentävä ulottuvuus. Penkit ovat hausko-
ja, innovatiivisia ja uniikkeja. Ne kutsuvat luokseen ja erottautuvat kaikista muista kaupunkiin toteutetuista penkeistä. Taidepenk-
kien toteutukseen pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi siten, että lahjoittaja voisi saada oman nimensä kaiverret-
tua penkin yhteyteen. Tämä rahoitusmalli sitoisi ja loisi yhteistyötä myös paikallisten yritysten kanssa.

Taidepenkit voidaan osittain toteuttaa myös erilaisina pesämäisinä rakenteina ja levähdyspaikkoina silloin, kun paikka antaa sille 
mahdollisuuden.
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2. Orientoituvuuden vahvistaminen

Taide on merkittävä osa Kehä Vihreän orientoituvuutta ja sitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan niin opastekylteissä, ori-
entoivissa elementeissä, valaistuksessa sekä väreissä. Taideopasteet voivat olla esimerkiksi veistoksellisia hahmoja tai tunnistettavia 
elementtejä, jotka on helppo yhdistää osaksi Kehä Vihreää. Taideopasteiden tekijöitä voi olla useita, mutta tekeillä oleva opas-
tuskonsepti ohjaa suunnittelua, jolloin kokonaisuudesta tulee yhtenäinen. Orientoivan taiteen perusajatuksena on, että se ohjaa 
Kehä Vihreän kulkijaa taiteellisin keinoin ja tekee alueesta tunnistettavan. Orientoivaa taidetta tullaan hyödyntämään opastus-
konseptin määrittelemällä tavalla ja toteutustapoina ovat esimerkiksi katuun maalatut kuviot. Orientoituvuutta voidaan vahvistaa 
myös väliaikaisilla, kokeilevilla ratkaisuilla, kuten sammalgraffitilla, kukkaistutuksilla, valaistuksella jne.

Tämän lisäksi tarvitaan todennäköisesti myös perinteistä opastusta. Tavoitteena on, että taideopastus ja perinteinen opastus tuke-
vat visuaalisesti toisiaan. Orientoiva taide on yksi Kehä Vihreää yhdistävistä teoskokonaisuuksista.

22

Jukka Silokunnas, Green GPS, 2018, taiteilijan suunnittelema ja Fidecolin kanssa yhdessä toteuttama taideteos Kehä Vihreälle. Sirotemassa
on kestävämpi ratkaisu kuin pelkkä katumaali. Kuvat: Jukka Silokunnas
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3. Sanataide

Sanataide nostaa esiin sanataiteen ja kirjallisuuden historian ja nykyhetken merkityksen. Jyväskylässä on laaja sanataiteen ja 
ammattilkirjailijoiden kenttä. Kehä Vihreällä sanataide puhuttelee eri tavoin esimerkiksi paikkoihin jätettyinä viesteinä, osallistavina 
kokonaisuuksina ja rakenteisiin integroituina teoksina. 

Sanataide voi integroitua rakenteisiin - kuten oleskelutilojen katoksiin, seiniin tai katupintoihin tai ilmentyä esimerkiksi käsitetai-
teena tai runona, valona tai varjona, tekstinä, tai yksittäisinä kirjaimina, Sanataide voi yllättää kulkijansa sammalgraffitina tai Rain 
Artina tai se voi kuiskutella kulkijalle tarinoita yllättävissä paikoissa. 

Kehä Vihreän sanataide on vuorovaikutteinen kokonaisuus. Polun varrelta voi löytää oleskelualueita, joiden rakenteisiin integroi-
duista laatikoista voi löytää viestin ja jättää tilalle omansa ja pöytäryhmän ympärille voisi kokoontua pitämään vaikkapa lukupiiriä. 

Sanataide voi toimia pelillistävänä, puhuvana roska-astiana, joka kehoittaa käyttäjänsä kierrättämään. Sanataidepolku kunnioit-
taa kutakin paikkaa omalla typografiallaan ja puhuttelee kulkijoita yllättävissä paikoissa Sanataiteen kokonaisuuten kuuluu hyvin 
myös Vesilinnan tornin kovaäänisistä lähetetyt runot, mystiset käsitetaidetekstit tai pienimuotoiset tarinat ja avantgardistiset huu-
dahdukset.

Sanataide on myös keino luoda Kehä Vihreän tarinaa.
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Sanataiteen inspiraatiokuvia: vasemmalla: Jukka Silokunnas & Olli-Pekka Tennilä, 2015, pesugraffiti, väliaikainen teos on toteutettu 
sabloonaa ja painepesuria hyödyntämällä suoraab katuun, kuva: Jukka Silokunnas, 
keskellä: Suvi Valli, seinäpintaan projisoitu runo osana Kaupunkikerroin -tapahtumaa Jyväskylässä, 2015, kuva: Kirsi Pitkänen
oikealla: Jukka Silokunnaksen kalkkimaalilla katuun toteutettu teos, 2017, kuva: Jukka Silokunnas
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4. Valotaide

Valotaide voi ilmentyä Kehä Vihreän teoksissa hyvin monin tavoin, puhtaasti valotaideteoksina tai teoksina, joissa valo on yksi 
teoksen elementti. Myös katupintoihin tai kalusteisiin voidaan integroida valotaidetta. Valotaide voi toimia yhtenä taidemuotona 
myös tapahtumissa, kuten Valon kaupunki -tapahtumassa, tai muuna väliaikaisena teoksena järjestettävän kävelykierroksen tai 
vaikkapa teoksen julkistustilaisuuden yhteydessä. Valotaide voi ilmetä myös interaktiivisina valoteoksina, joissa esimerkiksi valon 
väriä, intensiteettiä tai sijaintia saa muutettua tai joiden avulla voi leikkiä varjoleikkejä.

Kehä Vihreälle toteutettava valaistus tulee tukemaan alueen orientoituvuutta, joten vihreää valoa tullaan käyttämään yhtenä 
opastavana ja tunnelmaa luovana elementtinä.
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Kuva vasemmalla: Tourujoenpuiston avajaiset, kuvassa näkyy taiteilija Timo Kokon teos Girandole, 2017, kuvaaja: Martti Häkkinen. 
Kuva oikealla: Joen varjot, Kari Kola, 2013, Valon kaupunki -tapahtuman valoteos Tourujoella. 
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5. Lisätty todellisuus

Lisätyn todellisuuden sisältöihin voisi törmätä missä tahansa Kehä Vihreällä, koska sisältöjen toteuttaminen ei vaadi rakenteisiin 
integrointia. Tästä syystä ne voisivat soveltua myös Seminaarinmäelle sekä Tourujoelle. Lisätyn todellisuuden sisältöjä löytyy kuiten-
kin erityisesti Rantaraitilta osana Epätodellisuuspolkua.

6. Maku ja tuoksu

Kehä Vihreän varrelle istutetaan eri vuodenaikoina tuoksuvia kasveja. Tuoksu voi olla myös upotettuna vaikkapa istuinpenkkien 
materiaaleihin ja rakenteisiin. Matkan varrella kulkija saattaa törmätä yllättäviinkin tuoksuihin. Polkujen varrelle on istutettu erilai-
sia hyötykasveja, kuten marjapensaita, omenapuita, villiyrttejä jne. joita kulkija voi ohikulkiessaan maistella. Istutettujen hyötykas-
vien osalta noudatetaan ympäristötaiteellista suunnittelua ja kokonaisuus voi toimia myös taideteoksena. Hyötykasvien istutusalus-
tojen muodoilla ja materiaaleilla voidaan maisemoida ja rajata tiloja ja luoda niillä veistoksellisia muotoja. Yhdeksi mietittäväksi 
haasteeksi voisi ottaa talviajan haju- ja makukokemukset, jotka voisivat olla myös osana Kehä Vihreälle järjestettäviä talvitapah-
tumia.

7. Väliaikaiset teokset

Kehä Vihreän alueella tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden väliaikaisten teosten esittelyyn ja 
toteutukseen. Väliaikaisia teoksia toteutetaan myös teosten julkistamisten yhteydessä. Väliaikaiset teokset voivat olla esitystaitellisia 
tai osallistavia teoksia, johon kaupunkilaiset pääsevät mukaan. 

Kulkijoita voidaan kannustaa toteuttamaan itse taidetta matkan varrelle, esimerkiksi tekemällä lumesta, kivistä tai syksyn lehdistä 
erilaisia maataideteoksia ympäristöön ihmisten löydettäväksi.
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Taiteen toteuttaminen

26

6.



Art Impact, taidekonsultointipalvelut, Kirsi Pitkänen, +358 50 338 7705, kiepura@hotmail.com, www.artimpact.fi

Integroitu taide

Kehä Vihreällä pyritään toteuttamaan taidetta integroimalla se osaksi muun rakentamisen suunnitelmia, aikatauluja ja rakenteita. 
Taide voi näin ilmentyä osaksi Kehä Vihreälle toteutettavia katurakenteita, kuten esimerkiksi kadun tai ympäristön pintarakenteita, 
kadunpinnan kuviointia, astinkiviä, oleskelupaikkoja, kalusteita, valaistusta tai vihersuunnittelua. Taiteen toteutustavoille ja teoksissa 
käytetyille materiaaleille ei siis ole rajoitteita. 
 
Taidepolkujen fyysinen muoto ja toteutustavat määritellään aina tarkemmin siinä vaiheessa, kun täsmennetään Kehä Vihreän 
toimenpideohjelman mukaisesti eri osa-alueiden suunnitelmia. Tätä työtä tehdään palasissa, mutta taidekonsepti turvaa kokonai-
suuden toteutumista ja hahmottaa kokonaisuutta.
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Esimerkkejä integroidusta taiteesta: Vasemmalla: Superkilen, Kööpenhamina, kuva: Kirsi Pitkänen, 
keskellä: katupintaa Kööpenhaminassa, kuva: Kirsi Pitkänen, 
oikealla: Abstraktio, Mika Natri, 2017,  kuva: Kirsi Pitkänen
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Yhteisöllisyys ja osallistaminen
 
Kehä Vihreän suunnittelussa on jo hyödynnetty osallistamista ja yhteisöllisiä toimintatapoja ja tätä on tarkoitus jatkaa. Osallistami-
nen on keino saada kaupunkilaiset ottamaan viheralueet omikseen ja hyödyntämään niiden varrelle rakennettuja reittejä osaksi 
arkipäivän liikkumista. Taidehankintojen osalta osallistamisen tapoja voi olla useita:

1. Taidehankinta toteutetaan yhdessä yhteisön kanssa (s. 29 kuva 1 )
2. Taidehankinnan toteuttamisessa käytetään yhteisöltä/kaupunkilaisilta kerättyä materiaalia (s. 29 kuva 2)
3. Taidehankinta toteutetaan prosessissa yhteisön kanssa, mutta lopullisesta toteuttamisesta vastaa taiteilija (s. 29 kuva 3)
4. Teos itsessään osallistaa, liikuttaa ja saattaa ihmisiä vuorovaikutuksellisiin tilaiteisiin ja joissakin tapauksissa katsoja voi 
 jättää oman jälkensä tai vaikuttaa teoksen ulkomuotoon. (s. 29 kuva 4)

Muita osallistamisen ideoita:
Osallisuutta edustavat myös elämyskävelyt, joissa teemana voi olla taide, valaistus tai viherympäristö.

Kehä Vihreälle voisi toteuttaa yhteistyössä muotoilijoiden ja taiteilijoiden kanssa oman Kehä Vihreä -polkupyörän ja lastipyörän, 
jota voisi joko vuokrata tai lainata esimerkiksi kirjastokortilla. Omaleimainen pyörä toimisi sekä kulkuvälineenä että visuaalisena 
elementtinä kaupunkikuvassa. Mikäli pyöriä toteutettaisiin useita, voisi pyöräilijöiden kesken tulla mielenkiintoisia kohtaamisia.

Kehä Vihreän varrella voisi olla myös paikkoja, johon voisi jättää merkkejä itsestään, ja nämä toimisivat ikään kuin vapaan ilmai-
sun tiloina. Tilat voisi profiloida tiettyjen teemojen mukaan: kiviaukio (kiviasetelmat - maataide), hiekka-aukio (kuviointi ja hiekka-
veistokset ja -linnat), runo- /tarina-aukio (kirjaimia liikuttamalla saisi muutettua viestiä taululla, yleiset liitutaulut annetulla otsikolla, 
geokätköily tai satunnaisten viestien jättämisen mahdollisuus ja löytämisen riemu, myös pulloposteina, Kaupunkilaisia voitaisiin 
osallistaa myös postitaiteen keinoin, jolloin Kehä Vihreä (eli taiteilija) lähettäisi mukavan yllätyksen itsestään jollekin kaupunkilaiselle 
ja kaupunkilaiselle annettaisiin mahdollisuus vastata kirjeeseen omalla postitaiteellaan. Näistä kirjeenvaihdoista voitaisiin järjestää 
näyttely hankkeen jossakin vaiheessa. Samalla saataisiin näkyvyyttä koko hankkeelle ja iloa kaupunkilaisten arkeen. Postiajatusta 
voisi toteuttaa myös digitaalisena.

Kehä Vihreällä osallistaminen voi tapahtua myös viherrakentamisen ja taiteen yhdistämisen kautta. Taiteilijan opastuksella voidaan 
toteuttaa Kehä Vihreän varrelle sammalgraffiteja, tallata yhdessä oikopolku paikasta toiseen tai toteuttaa yhteisviljelypalsta, joka 
toimii samalla ympäristötaideteoksena. Myös elämykselliset esitystaiteen teokset, joihin yleisö saa halutessaan osallistua, ovat hyvä 
keino luoda kaupunkilaisille erilaisia luontoelämyksiä (kuten esim. Toisissa tiloissa: Porosafari)
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Osallistamisen eri keinot 1-4 esimerkein:

Kuva 1: Sepänkeidas: Pertti Karjalainen, Tuomas Hallivuo, Minja Revonkorpi ja 
Johanna Pisto 2017. Teos on toteutettu yhdessä oppilaiden kanssa.

Kuva 2: Sisulla noustiin: Kaarina Kaikkonen, 2015. Teoksessa käytetyt, kier-
rätetyt sukset on kerätty lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä.

Kuva 3: Valituskuoro: Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen, 2005, 
Teoksessa osallistujien yksilöllisistä valituksista tehdään paikallisen muusikon 
avulla kollektiivinen kuoroteos, jonka osallistujat harjoittelevat ja esittävät. 
Valituskuoron ovat sittemmin toteuttaneet yksityiset ihmiset taiteilijaparin 
internetissä julkaisemien ohjeiden pohjalta jo yli sadassa kaupungissa ympäri 
maailman.

Kuva 4: CLOUD: Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett, 2015. Interaktiivinen 
veistos, joka koostuu 6000 hehkulampusta. Hehkulamppupilvestä riippuvat 
sadepisarat ovat lamppujen katkaisijoita, joita vetämällä yleisö saa valot syt-
tymään tai sammumaan. Teoksen käytetyt hehkulamput on kerätty kanada-
laisten taiteilijoiden naapurustosta tavallisilta asukkailta. Yleisön aktiivinen osal-
listuminen on tärkeä osa myös valmista teosta: yleisö on esimerkiksi saanut 
pilven vilkkumaan salamoinnin tavoin vetämällä katkaisijoista yhtä aikaa.
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6.3 Tarinallistaminen ja pelillistäminen

Kehä Vihreän konseptoinnissa on hyödynnetty tarinallistamista, joka on toiminut myös tämän taidekonseptityön pohjana. 

Pelillistäminen on interaktiivinen osa, joka sitoo eri alueita toisiinsa ja jota voi hyödyntää hankkeen profiloinnissa ja markkinoinnis-
sa. Se on keino tuoda yllätyksiä Kehä Vihreän kulkijoille. Pelillistämisen keinoin toteutettava taide hakee yllättymisen, elämykselli-
syyden, elvyttämisen ja aktiivisuuden keinoja, joita kulkija voisi matkansa aikana kokea,

Pelillistäminen on myös keino tukea Kehä Vihreän osallistamista ja yhteisöllisyyttä. Digitaalisen taiteen ja liikkumiseen innostavien 
sekä osallistavien teosten kautta saadaan tuotua kulkijoille iloa ja luotua paikkoja, joissa vaikkapa työtoverit, ystävät ja lapsiper-
heet voivat luontevasti kokoontua. Pelillistämisen avulla saadaan kannustettua ihmisiä tekemään oikeita valintoja, kuten viemään 
roskat roskakoriin tai valitsemaan hieman pidempi reitti, koska se tarjoaa kulkijalle jotakin innostavaa ja uutta. 

6.4 Kokeileva taide

Kehä Vihreä tarjoaa alustan myös kokeellisen taiteen esittämiseen. Kokeellista taidetta voisi edustaa vaikkapa erilaiset esittävän 
taiteen tai monitaiteen (moniammatillisessa yhteistyössä toteutettu) eri muodot. Kehä Vihreällä voisi kohdata performanssiesityk-
sen, ääniteoksen, biotaiteen tai digitaalisesti koettavan/nähtävän teoksen. Kehä Vihreä voi tarjota myös mahdollisuuden jättää 
oma jälkensä matkan varrelle esimerkiksi kuunneltavina tai kirjoitettuina viesteinä tai elämyksellisenä valotilanteena. 

Kehä Vihreä voisi mahdollistaa myös hologrammi-/lentikulaaripohjaisten sekä lisätyn tai virtuaalitodellisuutta hyödyntävien te-
osten sijoittumisen alueelle. Tällaiset teokset tarjoaisivat yllätyksiä Kehä Vihreän reitistölle ja edustaisivat taiteen tekemisen uusia 
osa-alueita.

30



Art Impact, taidekonsultointipalvelut, Kirsi Pitkänen, +358 50 338 7705, kiepura@hotmail.com, www.artimpact.fi

6.5 Vuodenaikojen huomioiminen taiteessa

On tärkeää, että eri vuodenaikojen vaihtelut huomioidaan taidehankintojen toteutuksessa. Tämä tarkoittaa vähintäänkin teosten 
valaisua pimeään vuodenaikaan, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden teosten monimuotoiseen esittämiseen eri vuodenaikoina. 
Joidenkin teosten kohdalla voi olla järkevää, ettei teos ole toiminnassa sellaiseen vuodenaikaan, jolloin joko teos ei näy (kuten va-
loteokset kirkkaimpaan kesäaikaan) tai se/osia siitä vahingoittuu sääolosuhteiden vuoksi (talviolosuhteet, routiminen, vesielementit 
jne.) Ihanteellista olisi, mikäli teosten suunnittelussa ja toteutuksessa pystyttäisiin huomioimaan vuodenaikojen vaihtelut ja sääolo-
suhteet erityisesti pysyvien taideteosten kohdalla. Talvikunnossapitoon liittyvät asiat täytyisi aina huomioida kaikissa taidehankin-
noissa niin, ettei teoksen sijoittuminen tai luonne estä talvikunnossapitoa.

Kehä Vihreä mahdollistaa myös eri vuodenaikoihin suunnattujen taideteosten tai tapahtumien toteuttamisen, jolloin hyödynnetään 
joko päivänvaloa tai pimeyttä, vihreyttä tai lunta/jäätä. 

3 1
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6.6. Taidehankintojen koordinointi ja moniammatillinen yhteistyö

Taidehankintojen toteutumista auttaa, jos taidehankkeessa on mukana taidekoordinaattori. Koordinaattori vastaa taidehankkeen 
kokonaisuudesta ja ohjaamisesta, joka vapauttaa hankkeen muiden suunnittelijoiden resursseja. Koordinaattori auttaa taiteilijaa 
koko hankkeen ajan taidehankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja perehdyttää taiteilijan rakennushankkeen sekä julkisen taiteen 
käytäntöihin ja toimintatapoihin. Koordinaattori vastaa taidehankinnan aikatauluista ja pitää huolen, ettei taidehankinnan budjetti 
ylity, ellei siitä ole erikseen sovittu eri osapuolten kesken. Koordinaattori vastaa siitä, että tieto kulkee oikea-aikaisesti hankkeen 
osapuolelta toiselle ja edustaa taiteilijaa tarvittaessa suunnittelukokouksissa tai muissa taidehankintaan liittyvissä palavereissa. 
Koordinaattori vastaa myös mm. taidehankintasopimusten laatimisesta. On selkeintä, että taidekoordinaattori on ensisijainen yh-
teyshenkilö osapuolten välillä ja kaikki taidehankintaan liittyvä viestintä hoidetaan hänen kauttaan.

Taidekoordinaattorin tärkeä rooli on myös siinä, että hän asemoi aina yksittäisen taidehankinnan suhteessa taidekonseptin koko-
naisuuteen, eli ohjaa taiteilijoita tavoittelemaan konseptissa määriteltyjä periaatteita.
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Taidehankinnat toteutaan moniammatillisen tiimin yhteistyönä aina kun se sopii taidehankinnan luonteeseen. Integroitu taide vaatii 
hankkeen eri osapuolten keskinäistä yhteistyötä ja ymmärrystä, jotta päästään hyvään lopputulokseen. Lähtökohtaisesti taiteilija 
työskentelee aina kunkin hankkeen suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijoiden kanssa ja valvoo toteutusta omalta osaltaan 
silloin, kun teos toteutetaan urakkana.

Kehä Vihreän taide on rakentamisen ja suunnittelun yhteistyötä, joka tukee vahvaa arkkitehtonista asiantuntemusta ja historiaa, 
joka kaupungissa on.

Kehä Vihreällä kohtaavat taide, tapahtumat, tiede, sanataide, maisema-arkkitehtuuri, arkkitehtuuri ja infrarakentaminen. Kehä 
Vihreän taidehankkeet sitovat eri alan toimijoita toisiinsa, joka luo yhteenkuuluvuutta toimijoiden välille. Taidekoordinaattori toimii 
välittäjänä hankkeen eri osapuolten välillä ja vastaa siitä, että taidehankintojen tavoitteet ja teemat mukailevat taidekonseptissa 
määriteltyjä toimintatapoja.

6.7. Toteutuksen aikataulu ja rahoitussuunnitelma

Aikataulu:
Kehä Vihreän taidehankinnat toteutuvat muun suunnittelun ja toteutuksen käynnistyessä. Aikatauluja tarkennetaan ja käydään 
läpi taidehankinnoista vastaavan taidekoordinaattorin ja muiden hankkeen suunnittelijoiden sekä tilaajan kanssa.

Tavoitteena on, että rakennushankkeen ja taidehankinnan suunnittelu käynnistetään samanaikaisesti. Taidehankinta käynniste-
tään sivulla 39 esitetyn vaiheistuksen mukaisesti. Taidehankintojen käynnistymiseen, toteutumiseen ja laajuuteen vaikuttaa myös 
kullekin alueelle ja vuodelle määritellyt vuosittaiset määrärahat. 

Rahoitussuunnitelma:
Kehä Vihreän investointiohjelmissa varataan taiteelle määrärahat tarkempien suunnitelmien pohjalta.

Taidehankinnoille voidaan hakea muuta rahoitusta esimerkiksi Taiteen edistämiskeskukselta, säätiöiltä tai yritys- tai muun yhteis-
työn kautta. On hyvä huomioida, että usein muu rahoitus vaatii jonkinlaista omarahoitusosuutta. Muuta rahoitusta suositellaan 
haettavaksi erityisesti kokeilevissa taidehankinnoissa, moniammatillisten projektien toteuttamisessa sekä kaupunkikehityshankkeita 
yhdistävissä taidehankinnoissa.
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Liitteet
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LIITE 1. Aikaisemmin toteutetut teokset Kehä Vihreälle

29
30

31

Sepänaukio
 1.    Sepänkeidas - valopylvästeos: Pertti Karjalainen ja Tuomas Hallivuo, 2017, 4.-5. luokan 
                     oppilaita osallistanut yhteisötaideteos Sepänaukion alikulkutunnelin edustalle.
 2.   Sepänkeidas - mosaiikkiteos: Pertti Karjalainen ja Tuomas Hallivuo, Minja Revonkorpi sekä
       Johanna Pisto, 2017, yhteisötaideteos Sepänaukion alikulkutunneihin.
Aatoksenpuisto ja Mataraisenpuisto
 3.    Green GPS: Jukka Silokunnas, 2018, värillinen kivisirotepinnoite, teos ulottuu Sepänau-
        kiolta Aatoksenpuistoon saakka.

 4.    Kolo: Elina Ahonen, 2018, taidepenkki.
 5.    Pallopeli: Hilda Kozari, 2018, taidepenkki, jossa interaktiivinen valo sekä tuoksu (terva)
Viitaniemi
 6.    Keinumieli-Tyhjämieli-Häkkimieli: Juhani Petäjäniemi (1989), Viitaniemen koulu
 7.    Viljantähkiä: Onni Kosonen (1997), Granon talo
 8.    Elinehto-ajatus-liiketoiminta: Heikki Häiväoja (1979), Jaroslavin aukio
Kangas ja Tourujoki
 9.    Kuuseen kurkottaja: Tommi Toija, 2017, Kankaan oleskeluranta
 1 0.  Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki ”Kotiseudun kaipaus”, Walter Mikkola 1957, 
        Vanha hautausmaa, Tourula
 1  1.    Seppä Högmanin ja Paavo Ruotsalaisen kohtaamisen muistomerkki: tuntematon tekijä, 
        1925, Vanha hautausmaa, Tourula
 1 2.   Vakaumuksensa puolesta taistelleiden muistomerkki: Artturi Lehtinen, 1947, Vanha hau-
        tausmaa, Tourula
 1 3.   Sankarihautamuistomerkki Uhriliekki: Gunnar Finne, 1922, Vanha hautausmaa, Tourula
Rantaraitti
 1 4.   Aatamin puraisu ja Rastatukkainen soffa: Marja Kolu, 2007, Lutakon puisto, Paratiisi-osio
 1 5.   Kajo: Kari Alonen, 2002, Lutakon ranta
 1 6.   Keinuja: Seppo Uuranmäki, 2002, Kuokkalan silta
 1 7.   Suuri Kompassi: Markku Hakuri, 1991, Rantaväylän vierusta
 18.   Kunnianosoitus kivenveistäjälle: Kaj Liljeblad, 1991, Rantaraitin kivimuuri
 19.   Kakophone: Harald Karsten, 2002, Rantaraitti, Mattilanniemi
 20. Tähystäjät: Virpi Lehto, 2002, Rantaraitti, Mattilanniemi
Mattilanniemi ja Älylä
 21.   Exit: Reijo Veijalainen, 2002, Agoran ja Jyväsjärven välinen ruohokenttä
 22.  Weimar-Chicago: Jaakko Valo, 1991, Mattilanniemen ranta
 23.  Päivö Oksalan muistomerkki: Veikko Hirvimäki, 1982, Alvar Aalto -museo
 24.  Uimari: Anne Meskanen-Barman, 2015, Seminaarinkadun alikulkutunneli
Hippos
 25.  Karhu: Kalle Keskinen, 1961, Pitkäkadun vanhainkodin piha, Pitkäkatu 1
 26.   Pesäpalloilija/Sieppari: Kari Juva, 1975, Köyhälammen ranta
Seminaarinmäki, Lounaispuisto ja Moirislammen puisto
 27.   Paavo Nurmen juoksijapatsas: Wäinö Aaltonen, 1983, Yliopiston alue, Aallonpuisto
 28.   Yliopistoportti: Pero Luostarinen, 1987, Yliopisto Schildin aukio
 29.   E.A. Hagforsin muistomerkki: Pauli Koskinen, 1963, Lounaispuisto
 30.   Martti Korpilahden muistomerkki: Pauli Koskinen, 1974, Lounaispuisto
 3 1.   P.J. Hannikaisen muistomerkki: Nina ja Alpo Sailo, 1958, Lounaispuisto
 3 2.    Tulitanssi: Harri Markkula, 1991, Yliopiston pääkirjaston ja D-rakennuksen välinen puistikko
 33.  Metamorfoosi: Raimo Heino, 1978, Yliopisto, Athenaeum ja Musica -rakennusten välissä
 34.   Jalkaväkirykmentti 48:n muistokivi: Helmer Selin, 1995, Yliopiston alue, Ryhtilä
 35.   Varjot: Timo Hannunen, 2012, materiaalina musta graniitti
 36.   Suomalainen sarja: Risto Salonen, 1980, lasiveistos, Keski-Suomen konservatorion piha
Mäki-Matin perhepuisto
 37.   Elämää preerialla: Riitta Uusitalo, 1996, Mäki-Matin perhepuisto

Lisätietoja teoksista saa Jyvöskylän taidemuseon sivuilta osoitteesta: https://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/index.html
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LIITE 2: Taidehankintojen prosessikuvaus ja hankintakäytännöt

Prosessikuvaus:

Taidehankintojen prosessikuvaus on esitetty liitteessä 3: Laadukas ja oikea-aikainen suunnittelu alaotsikon Taidehankinnan vaiheistus ja toi-
menpiteet -alla.

Hankintakäytännöt:
Taidehankinnoista päättäminen

1. Suora taiteilijavalinta
2. Kutsumenettely
3. Kilpailun järjestäminen:
 a. Kutsukilpailu
 b. Julkinen kilpailu
 c. Kevennetty kilpailu

Kun taidehankinnoista päätetään, on päätöstä varten tärkeää perustaa ensin työryhmä, johon kuuluu tilaajan edustajia sekä taiteen asian-
tuntijajäseniä. Taideasiantuntijajäsenet voivat olla taidekoordinaattorin lisäksi Taiteen edistämiskeskukselta, taidemuseolta, Jyväskylän taiteilja-
seuralta tai muissa kuin kuvataiteen hankinnoissa tai monitaiteellisissa hankinnoissa esimerkiksi lisäksi Keski-Suomen kirjailijat ry:ltä tai vaik-
kapa musiikin tai esittävän taiteen osa-alueilta. Työryhmän kokoonpanossa on tärkeää, että taidealan asiantuntijoita on riittävästi ja että he 
ovat oman alansa ammattilaisia. 

Kehä Vihreän taidehankintojen päätöksen tueksi voidaan perustaa erillinen taidehankintatyöryhmä, johon kuuluu tilaajan määrittelemiä 
edustajia sekä taiteen eri osa-alueiden asiantuntijoita. Päättävä taho voi olla myös ohjausryhmä tai jo olemassa oleva julkisen taiteen työ-
ryhmä, jonne voidaan tarvittaessa kutsua vierailevia edustajia taidehankinnoista ja niiden toteutuksesta riippuen. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi 
tehdä taiteilijavalinnan itse. Tämän vaihtoehdon kohdalla suositellaan, että käytetään taidekoordinaattoria valintoja tehdessä tai hankkeeseen 
sopivia taiteilijoita etsittäessä.

Taidehankinnoista päätetään useimmiten suoralla taiteilijavalinnalla. Tuolloin koordinaattori tekee usein portfolioesittelyt hankkeeseen sopivis-
ta taiteilijoista, jotka esittelee työryhmälle/tilaajalle. Taiteilijaehdokkaat valikoituvat yhdessä suunnittelijan ja tilaajan kansa käytyjen keskustelui-
den ja hankinnalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Valinnan jälkeen koordinaattori on suoraan yhteydessä kohteeseen valittuun taiteilijaan ja 
hankinta käynnistyy luonnosvaihen osalta siinä vaiheessa, Taidehankintoja voidaan käynnistää myös kutsumenettelyllä, jolloin luonnoksia tila-
taan useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta. Tuolloin jokaiselle kutsutulle maksetaan luonnospalkkio (suositus palkkion suuruudeksi on 3000e). 
 
Erityisen suurissa ja merkittävissä taidehankinnoissa suositellaan taidekilpailun järjestämistä, mikäli se budjetin ja aikataulun puolesta on mah-
dollista. Taidekoordinaattori auttaa kaikissa hankintamenettelyissä tilaajaa ja huolehtii siitä, että hankinnassa toteutetaan oikeanlaista hankin-
tamenettelyä. Koordinaattorilla on erityisosaaminen kaikista menettelytavoista ja niihin liittyvistä käytännön asioista sekä reunaehdoista.
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Taide ja hankintalaki (LÄHDE: Suomen taiteilijaseura, linkki seuraavalla sivulla):

Julkisiin hankintoihin sovelletaan vuoden 2017 alusta voimaan tullutta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, ”hankintalaki”). Lähtökohtaisesti 
hankintalaki tulee sovellettavaksi silloin, kun erilaisia ostoja tehdään verovaroin. Hankintalain tavoitteina ovat muun muassa julkisten varojen tehokas käyttö ja toimittajien 
syrjimättömyys kilpailutuksissa.

Julkisilla varoilla hankitaan taidetta osaksi kaupunkiympäristöä, kuten katualueille ja puistoihin, sekä rakennusten ulko- ja sisätiloihin. Taidehankintoihin sovelletaan han-
kintalakia silloin, kun hankintalaissa säädetyt kynnysarvot ylittyvät. Hankintalaki tulee ottaa huomioon paitsi julkisyhteisöjen tekemissä suorissa taidehankinnoissa myös 
tilanteissa, joissa julkisyhteisö tilaa taiteilijan suunnitteleman teoksen valmistamiseen liittyen esimerkiksi ostopalveluita taiteilijan yhteistyökumppanina olevalta toimittajalta.

Kilpailuttamisen pääsääntö ja poikkeukset:

Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, joiden tilaajana ovat laissa tarkoitetut hankin-
tayksiköt, esimerkiksi valtio, kunta tai muu julkisyhteisö. Käytännössä hankintalakia sovelletaan julkisyhteisöjen tekemiin ja niiden rahoittamiin hankintoihin.

Julkisten hankintojen kilpailutukseen on kaksi poikkeusta, joista ensimmäinen liittyy hankinnan arvoon ja toinen hankintalaissa säädettyihin edellytyksiin, joiden täyttyessä 
hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan.

 
Poikkeus 1: Hankinnan arvo
Ensimmäisen poikkeuksen pääsääntöön muodostaa laissa säädetyn kynnysrajan alittava hankinnan arvo. Vain kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava. Kynnys-
arvoja on kaksi: kansallisen menettelyn laukaiseva alempi arvo ja EU-tason menettelyn laukaiseva korkeampi arvo. Kansallisen kynnysarvon alle jääviä hankintoja ei ole 
kilpailutettava.
Vuonna 2018 kynnysarvot johtavat seuraavaan kilpailutusvelvollisuuteen:
• < 59 000 euroa ---> ei kilpailutusta
• 60 000 – 220 999 euroa  ---> kansallinen kilpailutus
• 221 000 euroa >  ---> EU-tason kilpailutus
Kansallisen hankintakynnyksen ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-tietokannassa.
 
Poikkeus 2: Suorahankinnan edellytykset täyttyvät
Toisen poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa suorahankinnan edellytykset täyttyvät, eikä hankintaa tarvitse kilpailuttaa. Suorahankinnassa hankintayksikkö julkaisematta 
hankintailmoitusta valitsee yhden tai usean toimittajan, joiden kanssa neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Hankintayksikkö voi valita menettelytavaksi suorahankinnan vain, jos jokin hankintalaissa säädetyistä edellytyksistä täyttyy. Suorahankinnan edellytyksistä käy ilmi, että 
julkisyhteisön tekemien taidehankintojen osalta suorahankinta taiteilijalta on mahdollinen. Suorahankinta edellyttää tässä tapauksessa, että hankinnan kohteena on taide-
teos tai taideteollinen esine, jossa taiteilija määrittelee taideteoksen ainutlaatuisen luonteen ja arvon.

Edellytykset on lueteltu hankintalain 40 §:ssä seuraavasti:
1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyk-
senä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta;

2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia 
ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

3) hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen;
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4) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi;

5) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen talou-
dellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi;

6) hankinta koskee perushyödykemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita;

7) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan 
menettelyn seurauksena;

8) kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos 
voittajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin.

Suorahankinta taiteilijan yhteistyökumppaneilta tehtävissä tilauksissa:

Tilanteessa, jossa julkisyhteisö on tilannut taiteilijalta teoksen suunnittelun, mutta teoksen varsinaisen toteutuksessa käytetään ulkopuolisia ostopalveluita, on suorahankin-
nan edellytyksenä käytännössä se, että kyseisen taiteilijan yhteistyökumppanin käyttäminen on taiteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi välttämätöntä. Suorahankinta on 
taiteilijan yhteistyökumppaneiden osalta pystyttävä perustelemaan kussakin, kynnysarvon ylittävässä hankinnassa erikseen.

Taiteilijan yhteistyökumppanin käyttäminen voi olla perusteltua paitsi taideteoksen ainutkertaisella luonteella myös teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä 
syystä (ks. yllä kohta 2).

Teknisenä seikkana kyseeseen voi tulla esimerkiksi poikkeuksellinen uusi tekninen ratkaisu tai hankinnan kohteen edellyttämä tietty käsityötaito, jota hankinnan toteuttami-
nen edellyttää. Tällöin on pystyttävä osoittamaan, ettei ole olemassa vastaavaa tuotetta tai palvelua, jolla sama lopputulos voitaisiin saavuttaa. Esimerkiksi on osoitettava, 
että muun toimittajan on teknisesti lähes mahdotonta saavuttaa vaadittu suoritustaso tai on tarpeen käyttää erityistä tietotaitoa, välineitä tai keinoja, joita ainoastaan 
yhdellä toimittajalla on käytettävissään.
 
Lue lisää:
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä:
https://www.hankinnat.fi/

LÄHDE:

https://artists.fi/kuinka-elaa-kuvataiteella/julkiset-hankinnat-taidealalla/
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LIITE 3: Laadukas ja oikea-aikainen suunnittelu

Yhteistyön aloittaminen ja eri vaiheet:
Kun yhteistyö aloitetaan heti hankkeen alussa, on osapuolilla mahdollisuus keskustella hankkeen vaatimista urakoista ja niiden 
toteutustavoista. Lähtökohta on, että taiteen suunnitelmat näkyvät yhdistelmämallina myös maisema-arkkitehdin suunnitelmissa, 
jolloin urakoitsijan on helpompi nähdä taidehankinnan kokonaisuus. Taiteilijan tekemä luonnos on hyvä viedä mukaan hankkeen 
urakkalaskentaan jolloin sitä toteuteta erillisurakkana. Näin säästetään usein kustannuksissa. Poikkeuksena tähän ovat sellaiset 
teokset tai teoksen osat, jotka taiteilija toteuttaa omin käsin tai yhteistyössä oman tiiminsä/yhteisön kanssa.

Taidehankkeessa on tärkeää, että tieto kulkee oikea-aikaisesti eri osapuolille, jolloin vältytään korjaus- ja lisätöiltä. Taiteilija sitou-
tuu hankinnassa siihen, että hän toteuttaa suunnitelmansa annetun aikataulun mukaisesti ja että hän toimittaa tarvittavat tiedot 
viipymättä eteenpäin muille osapuolille määräaikaan mennessä. Muut suunnittelijat ja urakoitsijat ovat taas sitoutuneita siihen, että 
he tiedottavat taiteilijaa hankkeen aikatauluista sekä mahdollisesti aikatauluun tai toteutukseen tulleista muutoksista heti niiden 
ilmettyä.

Taidehankinnan vaiheistus ja toimenpiteet:   
Hankesuunnitteluvaihe:   
 - Taidekoordinaattori aloittaa työn ja keskustelee osapuolten kanssa tavoitteista ja toteutusmahdollisuuksista ja osallistuu hankkeen suunnittelukokouksiin
 - Taidekoordinaattorille annetaan projektipankin tunnukset
 - Taidekoordinaattori etsii kohteeseen sopivia taiteilijoita ja keskustelee taiteilijavalinnoista pääsuunnittelijan ja tilaajan kanssa
 - Taiteilijavalinta viedään kaupungin julkisen taiteen työryhmään päätettäväksi
 - Taidekoordinaattori on yhtydessä valittuun taiteilijaan/taiteilijoihin
 - Taidekoordinaattori laatii taidehankinnan luonnossopimuksen
 - Taiteilija/taiteilijat tekevät luonnoksen ja luonnos hyväksytään/luonnosta täydennetään/pyydetään lisäluonnoksia, joista maksetaan erikseen sopimuksen mukaisesti
 - Tilaaja hyväksyy toteutettavan teoksen luonnoksen ja hankinta viedään urakkalaskentaan sisällyttäen se mahdollisimman hyvin muiden urakoiden sisään.

Toteutusvaihe(työmaavaihe) 
 - Taidekoordinaattori laatii taidehankintasopimuksen, jonka aikana taiteilija tekee tarkennetun toteutussuunnitelman taidehankinnan toteuttamisesta
 - Taiteilijoille annetaan projektipankin tunnukset
 - Taidekoordinaattori ja/tai taiteilija osallistuvat työmaakokouksiin tarpeen mukaan ja taidehankinta pidetään työmaakokouksten esityslistalla joka kokouksessa
 - Kohteen pääurakoitsija/työmaavastaava/rakennuttajakonsultti toimii taidekoordinaattorin ja taiteilijan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa siitä, että osapuolet ovat tietoisia
    urakkavaiheen toteutuksesta ja urakoiden aikatauluista. Koordinaattori ja työmaan yhteyshenkilö pitävät huolen, että urakoissa huomioidaan taidehankinta tarvittavalla tavalla ja 
    oikea-aikaisesti.
 - Taidehankinnan urakat toteutetaan riippuen taidehankinnan luonteesta joko niin, että taiteilija vastaa aliurakoista (esim veistoksen osien teettäminen/valutyöt jne.) tai urakat toteu-
    tetaan osana rakennushankkeen muita urakoita pääurakoitsijan johdolla. Joissakin taidehankinnoissa osan urakoista hoitaa taiteilija ja osasta pääurakoitsija (aliurakoitsijoineen). 
    Urakkarajat katsotaan aina läpi työmaavaiheen alussa yhdessä taiteilijan ja taidekoordinaattorin kanssa.

Luovutus
 - Taideteos luovutetaan tilaajalle määräaikaan mennessö.
 - Taiteilija toimittaa teoksen huolto-ohjeen tilaajalle ennen taiteilijapalkkion viimeisen maksuerän maksamista. Taidekoordinaattori ohjeistaa ja valvoo huolto-ohjeen tekemisessä. 
 - Teoksen huolto-ohje toimitetaan muiden urakka-asiakirjojen yhteyteen sekä tarvittaessa Jyväskylän taidemuseolle, mikäli teos siirtyy kaupungin kokoelmiin.

 - Tilaaja järjestää teoksen julkistustilaisuuden, jota varten laaditaan mediatiedote. Julkistustilaisuus on hyvä keino saada teokselle näkyvyyttä ja hankkeelle julkisuutta
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LIITE 4: Teosten huoltaminen
 
Lähtökohtaisesti Kehä Vihreän taiteen tavoitteena on, että teokset ovat mahdollisimman huoltovapaita. Tästäkin syystä teokset 
pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan osaksi rakenteita tai muuta vihersuunnittelua, jolloin myös huoltotoimenpiteet 
menevät normaalin hoitotoimien yhteydessä, eikä varsinaisen taiteen huoltoon tarvitsisi juuri varata määrärahoja. 

Taiteilija tekee teoksensa luovutuksen yhteydessä huolto-ohjeen, jossa on kerrottu teoksen toteutustapa, materiaalit, valaistus 
sekä muut huoltoon olennaisesti liittyvät asiat, joka auttaa tilaajaa niissä tapauksissa kun huoltoa tarvitaan. Huolto-ohjeet tallen-
netaan yhteen paikkaan, josta tilaajan on ne helppo löytää.

Poikkeuksena ovat jo lähtötasoltaan väliaikaiseksi tehdyt teokset sekä tapahtumien yhteydessä esitettävät/esillä olevat teokset, 
joiden osalta määräaikaisuus on kaikilla osapuolilla tiedossa jo etukäteen.

Huoltokirjan sisältö (lähde: Prosenttiperiaatteen käsikirja, julkaisijana Suomen taiteilijaseura):
Huoltokirjalla tarkoitetaan dokumenttia, jossa taiteilija ohjeistaa mahdollisimman tarkasti teoksensa materiaalit sekä sen, minkälaista huoltoa teos tarvitsee. Ohjeistuksen laatiminen edesauttaa 
sitä, että teoksesta pidetään huolta asianmukaisesti ja taidemuodon erityispiirteiden vaatimalla tavalla. Huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja huollosta vastaavalle taholle viimeistään teoksen luovu-
tuksen yhteydessä. Huoltokirjan sisältö riippuu luonnollisesti itse teoksesta: materiaaleista, koosta, elinkaaresta sekä sijainnista.

Huomioitavia seikkoja huoltokirjaa laadittaessa:
Teoksen ja sen osien kuvaus 
- taiteilijan nimi ja yhteystiedot 
- yleisluonnehdinta ja kuvaus teoksesta 
- teoksen osoite ja tarkka sijainti kohteessa 
- valokuvia teoksesta alkuperäisasussa. Sovi valokuvista tilaajan kanssa. Myös tilaaja voi vastata valokuvauksesta, jos teos talletetaan esimerkiksi taidemuseon kokoelmaan.

Teoksen materiaalit ja valmistustapa 
- käytetyt materiaalit mahdollisimman tarkasti selitettyinä
- materiaalien toimittajat ja mahdolliset alihankkijat
- maalien värikoodit, valaistuksen valovoima
- teoksen kiinnitystapa
- valokuvia teoksen kiinnityksestä ja muista työvaiheista selityksineen

Teoksen elinkaari 
- määritellään teoksen elinkaari. Mikäli kyseessä on väliaikainen teos, määritellään väliaikaisuuden määräaika sekä mahdollisten huoltotoimenpiteiden tarve.
- mikä on luonnollista kulumista / teoksen elämistä (esim. metallien patinoituminen) ja mikä ei

Ohjeet teoksen hoitoon ja huoltoon
- teoksen huollon, ylläpidon ja puhtaanapidon tavat ja aikaväli
- teokseen liittyvän tekniikan ohjeistaminen Mikäli teos rikkoontuu tai vahingoittuu, tieto siitä, kehen otetaan yhteyttä kun vahinko havaitaan sekä mahdollisten varaosien valmistamisohjeet ja
  valmistuspaikatpaikat
- mahdolliset digitaaliset mallit, jos teos on valmistettu niiden pohjalta

On tärkeää huolehtia siitä, että tiedot päätyvät teoksen huollosta vastaavan tahon arkistoon.
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LIITE 5: Toteutus- ja ylläpitovastuiden kuvaus

Sopimusmallit:
1. Avaimet käteen -sopimus
2. Taiteilija suunnittelijana ja toteutus urakassa
3. Taiteilija suunnittelijana ja toteutus osittain urakassa
4. Väliaikaisen taidehankinnan sopimus

1. Avaimet käteen -sopimus tarkoittaa sitä, että taiteilija vastaa itse kaikista taidehankinnan urakoista ja niiden toteutumisesta, 
lukuunottamatta teokselle mahdollisesti toteutettavia perustuksia, teoksen kuljetusta (sovittaessa), valaistusta, teoskyltin asenta-
mista ja julkistustilaisuuden järjestämistä, joista vastaa aina tilaaja, Tässä sopimusmallissa taiteilijalle maksetaan muilta kuin tilaa-
jan vastuulla toteutettavien osioiden osalta teoksen kokonaisbudjetti, joka pitää sisällään taiteilijapalkkion. Taiteilija on tuolloin 
itse vastuussa taidehankinnan budjetoinnista sekä mahdollisista kustannusten ylittämisistä sekä oman palkkionsa riittävyydestä. 
Avaimet käteen -sopimusta suositellaan silloin, kun taiteilija toteuttaa fyysisesti itse taideteoksen, kuten vaikkapa veistoksen tai 
maalauksen, joka ei vaadi erikoisurakkaa työmaan puolesta, kuten esimerkiksi sirotemassan levittämistä ja massan valmistami-
seen tarvittavan laitteiston ja välineistön käyttämistä, ladontatekniikkaa tai tehtaalla toteutettavien taidekuviointien toteuttamista. 
Taidekoordinaattori auttaa taiteilijaa tarvittaessa budjetoinnin ja teoksen toteutuksen osalta ja vastaa siitä, että teos luovute-
taan laadukkaasti toteutettuna sovittuun määräaikaan mennessä tilaajalle. Tässä sopimusmallissa taiteilija on vastuussa taide-
hankinnan toteutumisesta aina teoksen luovutukseen saakka, jonka jälkeen teoksen ylläpitovastuu siirtyy tilaajalle.

2. Tässä sopimusmallissa taiteilijalle maksetaan taidehankinnan suunnittelusta palkkio, mutta varsinainen toteutus integroidaan 
hankkeen urakoihin, joiden toteutuksesta vastaa työmaa. Tuolloin on tärkeää, että taiteilija ja taidekoordinaattori ovat perillä 
urakoiden toteutumisesta ja aikatauluista ja osallistuvat näiltä osin suunnittelu- ja työmaakokouksiin, joissa urakoita käsitellään. 
Tässä sopimusmallissa taiteilija on vastuussa teoksen suunnittelusta ja tarpeeksi seikkaperäisten asiakirjojen toimittamisesta työ-
maalle urakoiden toteutusta varten. Työmaa on puolestaan vastuussa urakoiden kilpailuttamisesta, toteuttamisesta sekä teok-
sen asentamisesta paikoilleen taiteilijan antamien ohjeiden mukaisesti. Taiteilija/taidekoordinaattori vastaa sovituilta osin myös 
työmaaurakoiden valvonnasta siinä määrin, kun ne koskevat taidehankinnan toteutumista. Työmaan kautta toteuttavien ura-
koiden osalta on hyvä sopia aliurakoinnin osalta niin, että taidehankinnan laadukkaan toteutumisen takaamiseksi urakoissa on 
mahdollista tehdä poikkeuksia esimerkiksi toimittajan suhteen, mikäli urakka edellyttää erikoisosaamista. Tämä tulisi käydä läpi 
taidekoordinaattorin ja tilaajan kanssa ja kirjata tarvittaessa urakoitsijoiden sopimuksiin. Urakoiden valvonnan voi tarvittaessa 
ulkoistaa myös esimerkiksi pääsuunnittelijalle tai taidekoordinaattorille, joka taas tässä tapauksessa vastaa tiedon välittymisestä 
osapuolille. Urakkavalvontaan on tuolloin hyvä resurssoida pääsuunnittelijan/koordinaattorin sekä tilaajan välisessä sopimuk-
sessa.
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3. Tässä sopimusmallissa teos toteutetaan tavalla, jolloin on järkevintä, että taiteilija vastaa itse osasta taidehankinnan urakois-
ta ja valvoo niitä. Hankintaan sisältyy myös urakoita, jotka on järkevintä kilpailuttaa ja toteuttaa työmaan kautta (rakenteisiin 
integroidut osiot), Urakkarajat sovitaan tilaajan ja taiteilijan välillä hankkeen aikana, mielellään jo taidehankintasopimuksen yh-
teydessä. Työmaan kanssa sovittujen urakoiden osalta työmaa on vastuussa urakoiden kilpailuttamisesta, toteuttamisesta sekä 
teoksen paikoilleen asentamisesta taiteilijan antamien ohjeiden mukaisesti.  Taiteilija/taidekoordinaattori vastaa sovituilta osin 
myös työmaaurakoiden valvonnasta siinä määrin, kun ne koskevat taidehankinnan toteutumista. Työmaan kautta toteuttavien 
urakoiden osalta on hyvä sopia aliurakoinnin osalta niin, että taidehankinnan laadukkaan toteutumisen takaamiseksi urakoissa 
on mahdollista tehdä poikkeuksia esimerkiksi toimittajan suhteen, mikäli urakka edellyttää erikoisosaamista. Tämä tulisi käydä 
läpi taidekoordinaattorin ja tilaajan kanssa ja kirjata tarvittaessa urakoitsijoiden sopimuksiin. Urakoiden valvonnan voi tarvit-
taessa ulkoistaa myös esimerkiksi pääsuunnittelijalle tai taidekoordinaattorille, joka taas tässä tapauksessa vastaa tiedon välit-
tymisestä osapuolille. Urakkavalvontaan on tuolloin hyvä resurssoida pääsuunnittelijan/koordinaattorin sekä tilaajan välisessä 
sopimuksessa.

4. Väliaikaisen teoksen toteutussopimuksessa sovitaan urakkarajoista edellä mainittujen sopimusehtojen mukaisesti. Sopimuk-
sessa on tärkeää määritellä heti taideteoksen elinkaari sekä huoltotoimenpiteiden laajuus. Mikäli on kyseessä taidehankinta, 
jota tilaaja huoltaa esimerkiksi vuosittain, on tärkeää että tilaaja sitoutuu huoltamaan teosta taiteilijan tilaajalle toimittaman 
teoksen huolto-ohjeen ja siellä määrittelemien toimenpiteiden ja värimääritelmien mukaan. Tilaaja ei saa tehdä ilman taiteilijan 
suostumusta muutoksia taideteoksen visuaaliseen ilmeeseen, ellei siitä ole erikseen sovittu tai ellei tilanne sitä välttämättä vaadi. 
Näissä tapauksissa on tärkeää, että taiteilijaa kuullaan ja mahdolliset muutokset hyväksytään ensisijaisesti hänellä ennen muu-
tosten toteuttamista.

HUOM! Vastuualueita on käsitelty myös liitteessä numero 7: Riskien määritteleminen, kohdissa 4-5.
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LIITE 6: Teosten valaiseminen

Teosten valaisun lähtökohtana on, että taiteilija sisällyttää idean teoksen valaisemisesta jo luonnosvaiheessa, jolloin se voidaan 
ottaa mukaan urakkaan oikea-aikaisesti ja valaistus sekä sähkön saanti kaapelointeineen voidaan varmistaa tarpeeksi varhai-
sessa vaiheessa sähkö- ja katusuunnitelmissa osana muun infran suunnittelua. Valaisun toteutusta tarkennetaan teoksen to-
teutussopimuksen yhteydessä, jolloin määritellään valaisintyyppi sekä valaisun toteutustapa. Tässä konsultoidaan kohteen säh-
kösuunnittelijaa ja -urakoitsijaa sekä kaupungin valaistussuunnittelijaa. Erikoisvalaisinten tilaamisessa on hyvä varautua pitkiin 
toimitusaikoihin ja ottaa huomioon ulkomaan tehtaiden loma-ajat (yleensä elokuu).

Taideteosten valaisun huolellinen suunnittelu on tärkeää, koska se suojaa teosta mahdolliselta ilkivallalta ja tekee sitä näkyväm-
mäksi. Valon kaupunki -tapahtuman kautta meillä on mahdollisuus nostaa teokset esiin myös erikoisvalaistuksessa, jos teoksen 
toteutustapa ja taiteilijan suunnitelmat sen sallivat. Erikoisvalaistukset tulisi aina hyväksyttää taiteilijalla.

Teosten valaisussa on hyvä ottaa huomioon alueelle mahdollisesti tehtävä valaistuskonsepti sekä siinä määritellyt reunaehdot.
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LIITE 7: Riskien määritteleminen

Taidehankintojen riskit pyritään lähtökohtaisesti minimoimaan huolellisesti laaditulla taidehankintasopimuksella, jossa luetellaan hankkeen eri osapuolten 
vastuualueet. Kaikkia riskejä ei voida poistaa sopimuksella, mutta niihin on hyvä varautua etukäteen. Erittäin tärkeä lähtökohta on, ettei taidehankinta ei 
saisi koskaan viivästyttää työmaata tai sen urakoita.

Tunnistettuja riskejä ovat:

1.  AIKATAULUN MUUTOKSET:
 A: Taiteilija ei toimita luonnosta tai teosta sovitussa aikataulussa 
 Näissä tapauksissa asia pyritään aina lähtökohtaisesti sovittelemaan. Tilaajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus, ellei sovittelua saada ai-
 kaiseksi ja ottaa tarvittaessa tilalle toinen taiteilija. Tuolloin sovitaan mahdollisista korvausmenettelyistä. Toinen taiteilija ei voi kuitenkaan toteuttaa 
 jo aloitettua taidehankintaa vaan suunnittelu on aloitettava alusta, koska taiteilijalla säilyy aina tekijänoikeus tekemäänsä luonnokseen tai kes-
 keneräiseen teokseen, ellei tilaaja osta luonnosta tai toteutusta erikseen sovitulla hinnalla ja taiteilijan suostumuksella. Toisen taiteilijan mukaan 
 ottaminen tarkoittaa hyvin usein haasteita myös taidehankinnan toteutusaikataulun suhteen. Tilaaja ei voi ottaa toista toteuttajaa sellaisissa 
 erikoistapauksissa, joissa taiteilija menehtyy kesken suunnittelun. Teos voidaan tässä tapauksessa toteuttaa vain silloin, kun suunnittelu on taiteilija 
 osalta jo tehty ja urakat ovat jo toteutuksessa, jolloin urakoita tarvitse keskeyttää. Näissä tapauksissa tulisi konsultoida Suomen taiteilijaseuran 
 lakimiestä ja taidekoordinaattoria.

 B: Toteutusaikataulun viivästyminen 
 Totetusaikataulu voi viivästyä taiteilijasta ja tilaajasta johtuvista syistä esimerkiksi taiteilijan sairastumisen tai rakennushankkeeseen kohdistuneen 
 valitusmenettelyn vuoksi. Viivöstymisen seurauksena voi tulla tilanne, ettei taiteilijalla ole enää aikaa tai mahdollisuutta toteuttaa teosta myöhem-
 min. Nämä vaihtoehdot mahdollisine korvausmenettelyineen tulisi kirjata aina sopimuksiin.
 
2.  BUDJETIN RIITTÄMÄTTÖMYYS 
 Taidehankintaan varattu määräraha voi joissakin tapauksissa osoittautua riittämättömäksi. Tähän voi olla monia syitä, mm. teoksen materiaalien 
 tai työtapojen kallistuminen tai se, ettei urakkarajoja ole määritelty tarpeeksi hyvin, jolloin lisäkuluihin ei ole budjetoitu. Näissä tapauksissa on 
 tärkeää kyetä tekemään tarvittavat muutokset suunnitelmiin riittävän ajoissa tai keskustella heti tilaajan kanssa mahdollisen lisämäärärahan 
 tarpeesta. Lisämäärärahasta päättää aina tilaaja eikä hänellä ole siihen velvollisuutta. Ensisijaisesti taiteilijan pitäisi kyetä tekemään tarvittavia 
 muutoksia suunnitelmiin taidehankinnan toteuttamiseksi käytettävissä olevan määrärahan turvin. Tämä voi tarkoittaa teoksen toteutuksen karsi
 mista. On erittäin tärkeää budjetoida aina lisä- ja muutostyövara (vähintään 10% kokonaisbudjetista) taidehankintabudjetteihin yllättävien kulu
 jen varalta.

3. TIEDON KULKUUN LIITTYVÄT ONGELMAT
 Yleisin ongelma julkissa taidehankinnoissa on se, ettei tieto kulje oikea-aikaisesti osapuolelta toiselle. Tämä johtuu usein siitä, ettei hankkeen 
 käynnistysvaiheessa olla käyty tarpeeksi hyvin läpi sitä, millaista tietoa ja missä vaiheessa osapuolet tarvitsevat eikä osapuolilla ole tietoa toistensa 
 rooleista ja vastuualueista. Onkin tärkeää pitää hankkeen käynnistyessa aloituskokous tai pyytää taidekoordinaattori ja/tai taiteilija mukaan so-
 vittuun aloituskokoukseen, jossa hankkeen osapuolet voivat luontevasti käydä läpi hankkeen osa-alueita ja taidehankinnan vaikutuksia muuhun 
 rakennusurakkaan ja sen aliurakoihin. Taidekoordinaattori on erityisasiantuntija, joka kykenee neuvomaan ja ohjeistamaan hankkeen osapuolia 
 urakoiden ja taidehankinnan toteutumisen suhteen.
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 Tiedonkulun kannalta on tärkeää, että taidehankinta pidetään mukana kaikissa suunnittelu- ja työmaakokousten esityslistoilla, taidehankinnan 
 ajankohtaiset asiat käsitellään aina muun suunnittelun yhteydessä ja kirjataan sovitut asiat pöytäkirjaan. On tärkeää, että taidekoordinaattori ja/
 tai taiteilija kutsutaan mukaan kokouksiin ja heille annetaan tunnukset hankkeen projektipankkiin, jonne he voivat itse käydä laittamassa taide-
 hankintaan liittyviä tietoja, kuten taidekonseptin (jossa on määritelty hankkeen tavoitteet), taidehankinnan luonnoksen sekä tarkennetun toteutus-
 suunnitelman. Integroiduissa teoksissa on tärkeää, että pääsuunnittelija sisällyttää taidehankinnan osaksi arkkitehtipiirroksia ja tekee tarvittaessa 
 tästä ns. yhdistelmämallin.

 Mikäli tieto ei kulje osapuolelta toiselle oikea-aikaisesti, aiheuttaa se pahimmassa tapauksessa urakoiden viivästyksiä, kalliita lisätöitä sekä vää-
 rinymmärryksiä osapuolten välillä. Taidekoordinaattorin rooli korostuu tässä välittäjänä, joka vastaa sekä tiedon kulkemisesta että taidehan-
 kinnan toteutumisesta, Taidehankinnan ja rakennushankinnan käytännöt, käsitteet ja toimintatavat ovat hyvin erilaiset eikä osapuolilla ole välttä-
 mättä riittävästi tietoa näiden kahden alan integroinnista. Koordinaattori on tämän alan asiantuntija.

4.  VIRHEET TEOKSEN TOTEUTUKSESSA
 Mikäli taiteilija vastaa kaikista taidehankinnan urakoista, on hänellä vastuu taidehankinnan toteuttamisesta ja siellä mahdollisesti tapahtuneista 
 virheistä aina siihen saakka, kun teos luovutetaan tilaajalle. Tuolloin taiteilija on vastuussa siitä, että teos toteutetaan turvallisesti ja usein taiteili-
 jan onkin syyytä käyttää esimerkiksi rakennesuunnittelijaa teoksen kestävyyttä vaativissa laskelmissa. Mikäli teoksen urakoista vastaa tilaaja, ovat 
 urakat hänen vastuullaan alusta loppuun siltä osin, kuin mahdolliset virheet eivät johdu taiteellisen suunnittelun puutteellisuudesta tai työmaalle 
 toimitettujen ohjeiden riittämättömyydestä. Työmaalla on vastuu vaatia taiteilijalta riittävän tarkat ohjeet teoksen turvallisen toteutuksen takaa-
 miseksi. Mikäli virheitä sattuu työmaan aliurakoissa, on pääurakoitsija vastuussa virheiden korjaamisesta tai niiden korvaamisesta taiteilijalle. 
 Samoin työmaa on vastuussa ja korvausvelvollinen, mikäli virheitä tapahtuu työmaalla asennuksen aikana tai sen jälkeen johtuen vaikkapa puut-
 teellisesta työmaasuojauksesta.

5.  TAIDETEOKSEN VAHINGOITTUMINEN TAI TUHOUTUMINEN
 Taidehankinnan vahingoittuminen tulisi aina huomioida taiteilijan laatimassa teoksen huolto-ohjeessa. Ohjeessa pyritään ennakoimaan ne ti-
 lanteet, jolloin teokseen saattaa kohdistua erilaista ilkivaltaa tai mikäli se vahingoittuu vahingossa. Mahdollisia vahingontekoja voi olla esimerkiksi 
 taideteoksen sotkeminen tusseilla tai spraymaaleilla. Joissakin tapauksissa taideteos onkin syytä käsitellä suoja-aineella, joka helpottaa sotkujen 
 poistamista. Tilaajan tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan taiteilijan huolto-ohjeessa mainittuja toimenpiteitä taideteoksen korjaamiseksi tai 
 puhdistamiseksi. Mikäli huolto-ohjeesta ei löyty sopivia tietoja, on tilaajan oltava ensisijaisesti yhteydessä taiteilijaan ja neuvoteltava teoksen kor-
 jaustoimenpiteistä hänen kanssaan ja tarvittaessa hyväksyttää/suunnitteluttaa ne hänellä. MIkäli huoltotoimenpiteet vaativat taiteilijalta työtä, 
 maksetaan siitä hänelle erillinen korvaus joko tuntiperusteisesti tai urakkana. Mikäli taiteilija on menehtynyt, voi olla yhteydessä taidemuseoon ja 
 siellä konservoinnista vastaavaan ihmiseen.

 Vastuu taidehankinnan huoltamisesta on tilaajalla sen jälkeen, kun taiteilija on luovuttanut teoksen tilaajalle. Tilaaja on vastuussa myös taidehan-
 kinnan vakuuttamisesta sekä huollon resurssoinnista. Vakuutusarvona käytetään teoksen hankintahintaa.

 Mikäli teos tuhoutuu täysin, on tilaajan vastuulla poistaa teos asianmukaisesti. Mikäli tilaaja haluaa toteuttaa tuhoutuneen teoksen tilalle uuden
 samanlaisen, tulee tästä aloittaa neuvottelut taiteilijan kanssa.

 Teoksen vahingoittamista/sotkemista/tuhoamista voidaan ehkäistä teoksen sijainnin ja materiaalien tarkalla määrittelyllä sekä huolehtimalla tar-
 vittavasta valaistuksesta ja teoksen valvonnasta (esimerkiksi valvontakameroiden ja siitä kertovien kylttien avulla). Toisinaan ilkivaltaa ehkäisee 
 sekin, jos teos on toteutettu yhteisöllisin menetelmin, jolloin kaupunkilaiset kokevat teoksen helposti omakseen.

 Yleisesti ottaen on havaittu, että taide vähentää ilkivaltaa julkisissa tiloissa ja niiden rakenteissa.
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LIITE 8: Taiteesta viestiminen, markkinointi ja tekijänoikeudet:

Taideteosten julkistaminen ja tapahtumallistaminen
Kun taiteilija on luovuttanut teoksen tilaajalle ja sen toteutus on yhdessä hyväksytty, järjestää tilaaja teoksen julkistustilaisuuden. 
Julkistustilaisuuden sisältöön ei ole olemassa mitään tiettyä kaavaa, vaan kukin taidehankinta on syytä julkistaa tavalla, joka 
kyseiseen hankintaan on sopivin. Julkistustilaisuuteen on syytä kutsua ainakin ne henkilöt, jotka ovat olleet mukana toteuttamas-
sa teosta. Lisäksi kutsu kannattaa toimittaa kaupungin julkisen taiteen työryhmälle sekä taiteilijaseuran sihteerin kautta jäsenille.
Kutsussa mainitaan ajankohta- sekä paikkatietojen lisäksi sekä taiteilijan että teoksen nimi sekä tilaisuuden ohjelmallinen sisältö. 

Julkistustilaisuus voidaan pitää kaikille avoimena, koko kansan juhlana tai kutsuvierastilaisuutena. Julkistustilaisuudessa voi olla 
tarjottavaa, mutta tämä ei ole pakollista. Yleensä tilaisuudessa joku tilaajan edustaja pitää avauspuheenvuoron, jossa hän 
esittelee taidehankinnan taustoja ja esittelee taiteilijan. Avauspuheenvuoron voi pyytää myös ulkopuoliselta, kuten kaupungin-
johtajalta, kulttuurijohtajalta, taidemuseon edustajalta tai esimerkiksi Taiteen edistämiskeskukselta. On hyvä esittää taiteilijalle 
mahdollisuus kertoa tilaisuudessa teoksestaan. Tilaisuuden puheenvuoroja varten on hyvä varata äänentoisto. Tilaaja voi muis-
taa taiteilijaa esimerkiksi kukalla, jonka hän ojentaa taiteilijalle tilaisuuden aikana.

Tilaisuudessa on hyvä olla myös ohjelmaa, joka tukee taidehankinnan luonnetta. Ohjelmallinen osuus voi olla esitystaidetta, ku-
ten tanssia, teatteria, musiikkia tai performanssi. Vaihtoehtoisesti ohjelma voidaan linkittää jonkun jo olemassa olevan tilaisuu-
den ohjelman sisään yhteistyön kautta. Tilaaja vastaa julkistustilaisuuden kustannuksista ja siihen liittyvistä esiintymiskorvauksista 
sekä mahdollisista matka- ja majoituskuluista niin taiteilijan kuin tilaisuuden esiintyjien osalta.

Taidehankinnan tiedotuksessa ja Kehä Vihreän markkinoinnissa voidaan tehdä myös porrastettua taidehankinnan julkistusta 
niin, että ensin julkaistaan taiteilijan nimi, toiseksi  hyväksytty luonnos ja viimeisenä valmis taidehankinta. Näin on mahdollista 
saada taidehankinnoille vielä enemmän julkisuutta ja näin kaupunkilaiset voivat seurata median kautta taidehankintojen toteu-
tumista. Porrastettua markkinointia kannattaa harkita erityisesti silloin, kun taiteilijaksi on valittu joku paikallisesti, valtakunnalli-
sesti tai kansainvälisesti merkittävä taiteilija.

Taideteosten dokumentointi
Taiteilija on velvoitettu sopimuksen kautta dokumentoimaan taidehankinnan toteutumista. Nämä vaiheistuskuvat liitetään teok-
sen huolto-ohjeen yhteyteen. Taiteilijan on hyvä kuvata esimerkiksi teoksen toteuttamisen eri osa-alueet siinä määrin kun se 
taiteilijan puolelta on mahdollista. Taiteilija voi myös vierailla esimerkiksi tehtaalla, joka toteuttaa integroidun teoksen osia ti-
laajalle. Lisäksi n hyvä dokumentoida teoksen paikalleen sijoittamisen vaiheet. Huolto-ohjeen mukaan on tärkeää liittää kuvat 
valmiista teoksesta sekä mahdollisista yksityiskohdista, joihin huolto-ohjeessa viitataan.
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Teoskuvien käyttäminen ja tekijänoikeus
Tilaajalla on oikeus käyttää valmiin teoksen kuvia epäkaupallisessa käytössä eli tiedotuksen ja markkinoinnin yhteydessä sekä 
näihin liittyvissä maksuttomissa julkaisuissa. Teoskuvien yhteydessä on mainittava aina sekä taiteilijan että teoksen nimi. Tilaajalla 
ei ole oikeutta käyttää teoskuvia kaupalliseen tarkoitukseen, vaan siihen on aina oltava taiteilijan kirjallinen suostumus ja siitä 
on maksettava taiteilijalle korvaus, josta sovitaan erikseen kirjallisesti.

Kehä Vihreän markkinointia ja tiedotusta edistää, mikäli taidehankinnat dokumentoidaan ammattikuvaajan toimesta aina kun-
kin taidehankinnan valmistuttua ja arkistoidaan kuvat yhteen paikkaan.

Taiteilijalla säilyy aina tekijänoikeus teokseen. Tekijänoikeus koskee myös taidehankinnan luonnosta, koska luonnospalkkio vä-
hennetään taiteilijapalkkion viimeisestä maksuerästä. Tällöin tilaaja ei siis osta oikeutta luonnoksen käyttämiseen erillisellä sum-
malla. Luonnoskuvien käyttämisestä ja julkaisusta tulisikin sopia aina taiteilijan kanssa erikseen.

Julkaisut
Taidehankintojen osalta voi olla järkevää julkaista taidehankintojen julkaisu, joka voi olla sekä verkkoversiona, että painettuna 
julkaisuna. Julkaisun avulla taidehankintojen kokonaisuus konkretisoituu ja teokset on helppo merkitä kartalle. Julkaisun avulla 
kaupunkilaiset ja vierailijat saavat helposti tietoa taideteoksista, niiden tekijöistä ja taidehankinnan taustoista. Julkaisussa voi olla 
merkittynä ehdotus Kehä Vihreän taidekierrokselle, jonka voi toteuttaa joko ohjatusti ryhmän kanssa tai yksin. Taidekierrosta 
voisi markkinoida kaupungin matkailun ja muun tiedotuksen yhteydessä. Kierrokset voivat olla myös virtuaalisia, jolloin teostie-
toja voisi sisällyttää fyysisen teoksen yhteyteen lisätyn todellisuuden keinoin.

Julkaisu on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun Kehä Vihreä alkaa olla kokonaisuudessaan valmis. Väliaikaisia verkkojulkaisuja 
tai lisätyn todellisuuden julkaisuja voi tehdä halutessaan polkukohtaisesti.

Sosiaalinen media
Polkukokonaisuuden lisätyn todellisuuden sisältö antaa toteutuessaan mahdollisuuden jakaa kaupunkilaisten itse ottamiaan 
kuvia Kehä Vihreän polkujen varrelta. Mikäli kuvat ohjautuisivat yhteen paikkaan esimerkiksi instagramiin, voisi kuvamateriaa-
lia hyädyntää Kehä Vihreän markkinoinnissa. Sosiaalinen media on luonteva kanava osallistamiseen ja hankkeen näkyvyyden 
lisäämiseen ja siihen voi sisällyttää myös interaktiivisia osioita, kuten esimerkiksi kuvakilpailu, josta saatu palkinto houkuttaa ihmi-
siä Kehä Vihreälle ja sen varrelle toteutettujen teosten äärelle.
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