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Maija Kovari

Ympäristötaide esityksenä

Erilaiset esitykset tavoiteltavasta lopputuloksesta sekä teoksen käytännön toteutuksesta 
nousevat ympäristötaiteessa keskeiseen rooliin sekä kilpailuissa, että suorassa tilauk-
sessa yksittäiseltä taiteilijalta. Tilaajan on pystyttävä hahmottamaan kuvien ja tekstin 
avulla, mihin taiteilija tähtää, ja luottamaan, että tuo tavoite on teknisiltä ja muilta 
ratkaisuiltaan realistinen. Tähän taiteilija tarvitsee monipuolisia taitoja alueelta, jota 
voidaan yleisesti nimittää esitystekniikaksi. Avaan seuraavassa muutamia esitystekniikan 
ja ympäristötaiteen aiheeseen liittyviä näkökulmia, sekä sitä, kuinka näitä taitoja voitai-
siin mielestäni paremmin kehittää osana suomalaista taidekoulutusta. 

Esitystekniikaksi voi laajasti käsittää kaikki ne keinot, jotka yhdessä auttavat 
taiteilijaa laatimaan helposti ymmärrettävän esityksen tulevasta teoksesta. Hyvä esitys 
yhdistää mielestäni seuraavat näkökulmat:

1. Lähtökohtana lukijan näkökulma: Esitys tehdään sitä tarkaste-
levalle taholle. Mitä suunnitelmia lukeva henkilö haluaa tietää? 
Mikä häntä mahdollisesti arveluttaa? Teosehdotus tulee laatia 
kokonaisuutena siten, että esitys vastaa nimenomaan sitä tarkaste-
levan tahon olennaisiksi kokemiin kysymyksiin.

2. Keskiössä vaikuttava visuaalisuus: Kuvataan valmis teos visuaa-
lisesti uskottavalla ja kiinnostavalla tavalla. Esityksen on oltava 
realistinen, mutta ennen kaikkea houkutteleva siten, että lukijalle 

– tulevalle tilaajalle – herää palava halu nähdä teos toteutettuna. 

3. Tukena uskottava tekninen toteutus: Esitetään teoksen suunni-
teltu tekninen toteutus ainakin keskeisiin kysymyksiin vastaten. 
Esityksen on oltava selkeä ja esitettyjen ratkaisujen realistisia. 

taidekoulutuksen kehitystarpeet

Valitettavasti esitystekniikkaan liittyviä taitoja opetetaan harvoin taidekouluissa sillä 
tasolla, jolla niihin panostetaan esimerkiksi arkkitehtien koulutuksessa. Moni taidekoulu 
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vastannee kritiikkiin toteamalla, että painopiste on taiteellisen sisällön, oman ilmaisun 
löytämisessä, joka rajallisten resurssien puitteissa on olennaisinta. Arkkitehdin ja kuva-
taiteilijan koulutuksen käyneenä vastaisin tähän, että sama painotus on myös arkki-
tehdin koulutuksessa, jossa moni työelämässä keskeinen taito jää opeteltavaksi työelä-
mässä itsessään. Silti näkisin, että siinä missä taidekoulutuksessa pidetään maalauksen 
perusteita ja kipsin työstämistä edelleen keskeisinä tekniikoina, tulisi pystyä näkemään 
teossuunnitelmien laatimisen taidon tarve nykyaikaisella taidekentällä. Ammattitai-
teilijan koulutukseen 2000-luvulla tulisi kuulua suunnitelmien laatiminen ja keskeiset 
esitystekniikat (sekä mielellään myös teoksen toteutusprosessiin kuuluvat projektin-
hallintataidot). Muutoin on selvää, että osa julkisen taiteen kilpailuvoitoista menee 
jatkossakin nämä taidot hallitseville arkkitehdeille, muotoilijoille ja muille rinnakkaisten 
alojen ammattilaisille. Tällöin taidealan ammattilaisten osaaminen valuu hukkaan.

Keskeisiä teemoja suunnitelmien ja ehdotusten laatimisen opettamisessa taide-
koulutuksen osana voisivat olla esimerkiksi tilaajan näkökulmien parempi ymmärrys 
sekä esitystekniikoiden käytännöt. Avaan seuraavassa näitä kahta näkökulmaa tehden 
alustavia ehdotuksia taidekoulutuksen kehittämiseksi tilauksiin ja kilpailuvoittoihin 
johtavien teossuunnitelmien laatimisen näkökulmasta. 

1. Asettuminen tilaajan rooliin 

Opiskelijan tulisi ymmärtää, millaiset kysymykset esityksiä katsellessa nousevat esiin 
ja millaisia vastauksia tilaaja etsii esityksistä. Keinoja tilaajan tai tuomarin rooliin aset-
tumiseksi on varmasti monia, joista ehdotan taidekoulutuksen osaksi kahta:

muiden esityksiin perehtyminen ja niiden analysointi ±  Opiskelijoille voitai-
siin antaa mahdollisuus asettua tilaajan rooliin tarkastelemaan johonkin hankkeeseen 
saapuneita teosehdotuksia. Nimimerkillä palautettavia kilpailutöitä voinee saada opetus-
käyttöön ilman kilpailuun osallistuneiden taiteilijoiden oikeuksien loukkaamista. Konk-
reettisten ehdotusten vertailu tilaajan roolissa auttaisi katsomaan myös omaa esitystä 
uusin silmin.

tilaajan näkökulmien ymmärtäminen ± Taiteilijoiden koulutukseen voisi sisäl-
lyttää esimerkiksi vierailijaluentojen kautta laajempaa perehtymistä erilaisten tilaaja-
tahojen kuten kunnan teknisen toimen tai kunnossapidosta vastaavien tahojen näkö-
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kulmiin. Ympäristötaideteoksen hankintapäätöksiin osallistuvat usein muutkin tahot 
kuin taidealan ammattilaiset. 

2. Visualisoinnin työkalut

Ehdotuksella on erittäin vaikea menestyä, ellei esitys teoksen lopputuloksesta ole vaikut-
tava. Teoksen tuleva ilme osana sille varattua tilaa on keskeisin asia, jota kilpailu- tai 
muusta teosehdotuksesta haetaan ja jota kaikki muut osa-alueet tukevat. Visualisointi, 
eli lopputuloksen esitys houkuttelevalla tavalla, voidaan toteuttaa monin keinoin. 
Keinoja voivat olla esimerkiksi:

photoshopilla toteutettu kuva teoksesta tulevassa ympäristössään ±  Vaikka 
visualisointia ei ole välttämätöntä toteuttaa tietokoneella, on puhtaasti käsin piirtäen 
toteutetulla kuvalla käytännössä erittäin vaikea saavuttaa vastaavaa tarkkuutta. Vaikka 
minkään ohjelmiston, kuten esimerkiksi visualisoinneissa paljon käytetyn Photoshopin 
täydellistä hallintaa ei ole mahdollista opettaa yhdellä tai kahdellakaan kurssilla, on 
koulutusohjelman mahdollista vähintään esitellä ohjelmiston perustyökalut, joiden 
avulla opiskelijan on mahdollista jatkaa harjoittelua itsenäisesti.

Ranuan eläinpuistoon 
kesällä 2018 toteutetun, 
Seven Steps to Save the 
Ocean -teoksen visualisoin-
ti luonnosvaiheessa. Kuva: 
Maija Kovari.
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käsin piirretty kuva teoksesta tulevassa ympäristössään ±  Pärjääminen käsin 
piirretyllä kuvalla koneellisesti toteutetulle visualisoinnille edellyttää todella vankkaa 
piirustustaitoa. Tärkeä kuva ei myöskään tule pikaisesti valmiiksi, vaan kuvan luonnos-
teluun ja laatimiseen on varattava aikaa. 

Valokuva pienoismallista ±  Pienoismallit ovat konkreettinen tapa selkeyttää 
paitsi itselle, myös arvioivalle taholle teoksen kokoa, muotoa ja suhdetta ympäristöönsä. 
Ympäristön tulisi joltain osin aina sisältyä pienoismalliin mittakaavan hahmottamiseksi. 
Mikäli kilpailuun ei ole mahdollista jättää itse pienoismallia, ovat sopivista kulmista 
otetut valokuvat taidokkaasta pienoismallista yksi vaihtoehto tietokoneella toteutetulle 
visualisoinnille.

tekniikoiden yhdistelmä ±  Visualisoinnin tarkoitus on herättää katsojan into, 
kiinnostus ja halu nähdä teos valmiina. Jos taiteilijasta siltä tuntuu, voi luonteva ja 
vakuuttava esitys sisältää vaikkapa valokuvan pienoismallista, johon on lisätty käsin 
piirrettyjä elementtejä tai merkintöjä. Pääasia on, että kuva on selkeä ja komea!

Omasta taidekoulutuksestani muistan, että usealla kurssilla toteutuneet teokset 
olivat välineestä riippumatta tavalla tai toisella kuvitteellisia. Piirsimme popcorneja 
ja rusinoita oppiaksemme katsomaan, ja käsittelimme savea oppiaksemme jäljentä-
mään ihmisen kolmiulotteisen muodon esineeseen. Tuotokset eivät olleet teoksia siinä 
mielessä, että niissä olisi näkynyt tekijän valitsema sisältö. Kyse oli harjoituksista ja 

Pekka ja Teija Isorättyän 
teossuunnitelma Kojamon 
pienoismallin asettaminen 
esille mittakaavaa kuvaa-
vien hahmojen kanssa. 
Kuva: Jari Mäntylä.
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ilmaisutaidon kehittämisestä. Ehdottamani lähestymistapa taidekoulun esitystekniikkaa 
käsittelevän kurssin sisällöksi onkin kysyä opiskelijalta seuraavaa: ”Mitä jos saisit tehdä 
teoksen, joka saisi maksaa 150 000 euroa ja sijaitsisi keskeisellä paikalla julkisessa tilassa? 
Kuinka tarkkaan suunnittelisit teoksen etukäteen päästäksesi mahdollisesti toteutta-
maan sen? Millaisiin kysymyksiin vastaisit ehdotuksessasi teoksen mahdollistavalle 
taholle? Kuinka erottuisit vähintään kymmenistä muista ehdotuksista eduksesi?” Kurs-
sityönä olisi tällöin muiden kurssien tavoin ilmaisutaidon kehittäminen, ja tuloksena 

”kuvitteellinen” teos. Teoksen suunnittelun kautta opiskelijan valmiudet pärjätä todel-
lisessa vastaavassa kilpailussa olisivat aiempaa paremmat.
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