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Ympäristötaidetta matkailun alueille -hanke tarjosi kiinnostavan mahdollisuuden 
tutkia, kuinka julkisen taiteen käyttöä Lapin matkailukohteissa olisi mahdollista lisätä, 
ja miten tällaiset toimintaympäristöt poikkeavat kuntien ja taidemuseoiden julkisen 
taiteen hankkeista. Työskentelin yhteistyössä Ranuan eläinpuiston kanssa, ja suunnit-
telin ympäristötaideteoksen osaksi puiston reitistöä. Sain seurata myös muiden taitei-
lijoiden hankkeita, ja koen, että olemme näissä puitteissa päässeet työskentelemään 
kiinnostavien ja tulevaisuudessa edelleen lisääntyvien mahdollisuuksien äärellä. 

Ympäristötaidetta voi hyödyntää matkailukohteissa nykyistä enemmän

Lapin matkailu on kasvussa etenkin kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Tämän 
lisäksi taiteen esittämiselle matkailun yhteydessä on kaksi kannustinta:

Maija Kovari

eväitä ympäristötaiteen tilaajille 
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1) Siinä missä julkinen taide kaduilla voi ilahduttaa ketä tahansa 
ohikulkijaa, jää se samalla toisinaan huomaamatta, kun kuljemme 
tavallisessa arjessa nopeasti paikasta A paikkaan B. Matkailukoh-
teissa puolestaan ollaan jo lähtökohtaisesti katsojan ja kokijan 
roolissa. Matkailija on valmiiksi mielentilassa, jossa hän etsii 
ympäristöstään jotain kiinnostavaa, jopa ainutlaatuista – ja taide 
on juuri tätä. Taiteella on siis hyvä mahdollisuus tulla nähdyksi ja 
arvostetuksi matkailuympäristössä. 

2) Kaikkien alojen yrityksillä on tendenssi poimia ideoita toisiltaan 
johtaen parhaimmillaan kaikkien kehittymiseen. Matkailualalla 
tämä voi tarkoittaa sitä, että pienenkin alueen useisiin matka-
kohteisiin ilmestyy kausittain saman tyyppisiä elementtejä ja 
palveluita, kun paikallinen kilpailu kirittää kaikkia. Taideteos ei 
kuitenkaan ole koskaan samanlainen kuin muualla tarjoten siten 
yritykselle keinon erottua kilpailijoista ja saada lisää asiakkaita. 
Matkailukohteelle tämä on todennäköisesti perimmäinen taiteen 
hankkimisen syy.

Miksi taidetta ei jo ole enemmän matkailukohteissa? Pohjaten tästä hankkeesta 
saatuihin kokemuksiin, sekä myös aiempaan työhöni julkisen taiteen parissa, näkisin 
että syyt ovat matkailualalla samat kuin muuallakin. Taideteoksia ei hankita pääosin 
kolmesta syystä: 

1. Ei tule mieleen –Taideala on suhteellisen suljettu, eikä sitä tunte-
maton kovinkaan helposti tule ajatelleeksi, että taidetta ylipäänsä voi 
ostaa tai että hankinnasta voisi olla iloa omalle yritystoiminnalle.

2. Ei tiedetä mistä – Jos taide tuleekin mieleen, ei ole selvää, mistä 
sopivan taiteilijan löytää. Suomessa taiteilijapankit ja vastaavat 
tekijöitä kokoavat palvelut ovat vasta lapsenkengissä, eivätkä 
potentiaaliset tilaajat eivätkä taiteilijatkaan ole vielä löytäneet 
niiden äärelle riittävästi.

3. Ei tiedetä miten – Jos löydätkin sinua miellyttävän taiteilijan, voi 
silti olla täysi arvoitus, kuinka hankinnassa tulisi edetä. Ei ole 
selvää, millaisia sopimuskäytäntöjä tai toimintamalleja alalla 
käytetään tai kuinka taiteilijan kanssa tehdään yhteistyötä. 
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Yksi keino edistää taiteen käyttöä Lapin matkailussa on lisätä taide- ja matkailualan 
välistä keskustelua. Julkisesta taiteesta tulisi puhua matkailualan tapahtumissa kuvaten 
onnistuneita esimerkkejä ja avaten yrittäjille taiteen mahdollisuuksia sekä alan käytän-
töjä. Perusasioihin kuuluisivat mielestäni ainakin alan keskeiset toimintamallit, joiden 
pääpiirteinen ymmärrys vie jo pitkälle yhteisessä hankkeessa.

teosluonnoksesta toteutussopimukseen 

1. Luonnoksesta toteutukseen – Alan vakiintuneen käytännön 
mukaisesti taiteilijalta tilataan ensin luonnos teoksesta. Luon-
noksista maksetaan taiteilijalle usein pakettihinta, esimerkiksi 
3000–5000 euroa + alv. Luonnos syntyy, kun taiteilija tutustuu 
paikkaan, ideoi mahdollisia sisältöjä ja lähestymistapoja suhteessa 
hankkeen reunaehtoihin, ja kehittää näiden pohjalta ehdotuk-
sensa teoksesta. Tilaajan tässä vaiheessa saama aineisto sisältää 
teoksen idean sekä selkeän visuaalisen ja sanallisen kuvauksen 
siitä, miltä teos näyttäisi toteutettuna ja kuinka toteutus tapahtuisi 
käytännössä. Lisäksi luonnos sisältää esityksen budjetista. Näiden 
pohjalta tilaaja päättää, haluaako hän tilata teoksen. Toteutuksesta 
sovitaan usein toteutussopimuksella luonnosaineiston ja budjetin 
pohjalta. On huomioitava, että luonnospalkkio ei ole kokonais-
palkkio, jonka jälkeen teoksen voisi tilata mistä vain.

2. Tekijänoikeudet – Taiteilijan laatiman luonnoksen tekijänoikeudet 
kuuluvat taiteilijalle, eikä teosta saa toteuttaa ilman tekijän lupaa. 
Taiteilija tekee luonnoksen saadakseen tilauksen. Jos luonnos 
miellyttää, on teos lähes poikkeuksetta hankittava kyseiseltä 
taiteilijalta. Taiteilijan luonnoksen käyttö ilman tämän lupaa on 
lähtökohtaisesti tekijänoikeusrikos. Toiseksi, vaikka teoksen idea, 
joka luonnoksesta välittyy, on kenties teoksen tärkein elementti, 
on taiteilija se henkilö, joka voi nähdä idean läpi yksityiskohtiin, 
joiden kautta teos saa konkreettisen muotonsa. 

3. Aikataulu – Nyrkkisääntönä voi mielestäni pitää, että minimiaika 
taiteilijan yhteydenoton ja teoksen valmistumisen välillä on yksi 
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vuosi. Taiteilija toimii yrittäjän tavoin siinä mielessä, että aika-
taulut ovat ainakin lähikuukausiksi yleensä täynnä. Luonnosvaihe 
voi yhdessä sovittujen aikataulujen mukaan kestää esimerkiksi 
2–4 kuukautta, ja toteutus 6–9 kuukautta sopimuksen syntymi-
sestä, joskin hankekohtaiset aikataulut vaihtelevat paljon. Aika-
taulusta on hyvä keskustella heti hankkeen alussa.

4. Teoksen hinnan muodostuminen – Julkisen tilan taideteoksen 
kokonaishinta on aina tuhansia, usein muutamia kymmeniä 
tuhansia euroja. Kooltaan suurien, pysyvien teosten tapauksessa 
hinta on yleensä satoja tuhansia euroa. Teoksen kokonaishinta 
sisältää taiteilijapalkkion lisäksi teoksen valmistamiseen tarvit-
tavat materiaalit, tilat, välineet, vakuutukset, kuljetukset ynnä 
muut sivukulut sekä mahdolliset alihankintakustannukset. 
Ammattitaiteilijan työ on asiantuntijatyötä, ja taiteilijapalkkio 
teoksen toteutuksesta on usein joitain kymmeniä tuhansia, 
paljolti työmäärästä riippuen. Toteutuksen taiteilijapalkkio kattaa 
myös osittain luonnosvaiheen työtä, jonka taiteilija joutuu usein 
myymään jossain määrin alihintaan suhteessa luonnoksen teon 
vaatimaan työmäärään. Tilaajalla on tietenkin oikeus nähdä, 
mistä hinta muodostuu. Hintaan liittyviin kysymyksiin vastaa 
taiteilijan luonnosvaiheessa laatima budjetti.

Oma kokemukseni Ranuan Eläinpuiston kanssa suunnitellusta ja toteutettavasta 
ympäristötaideteoksesta noudatteli pääpiirteissään mielestäni tyypillistä julkisen 
taiteen tilaustyötä, jossa luonnoksista edetään toteutusvaiheeseen taiteilijan laatiman 
teosehdotuksen pohjalta. Taide- ja matkailualojen yhteistyöhön liittyvät kysymykset 
kytkeytyvät siihen, kuinka jo olemassa olevaa tietoa taiteen keinoista tilan identiteetin 
rakentamisessa ja yrityksen viestin viemisessä olisi mahdollista tuoda laajemmin matkai-
lualan toimijoiden käyttöön. Uskon, että esimerkit toteutuneista teoksista sekä avoin 
keskustelu onnistuneesti käytetyistä sopimus- ja muista käytännöistä on omiaan kehit-
tämään alaa konkreettisella tavalla eteenpäin kohti niitä laajoja mahdollisuuksia, joita 
se molemmille osapuolille tarjoaa. 
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