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Aihe: Haastattelupyyntö / Rakennusliikkeet ja konsulttiyhtiö 
  
Hyvä X, 
  
Otan yhteyttä koskien tutkimusta, jossa arvioidaan taidehankinnan vaikutuksia rakentamisalalla 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja elinympäristön laadun näkökulmasta. 
Lisätietoja: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taide-kayttoon 
  
Onko teillä mahdollisuus antaa haastattelu tähän tutkimukseen? Teemahaastattelu koskee 
taideinvestointien erilaisia vaikutuksia yhtiön aluerakennushankkeissa. Kokemusperäinen tieto 
riittää hyvin, mikäli seurantaa tai selvityksiä ei ole. Voitte myös ehdottaa taiteen kanssa 
tekemisissä ollutta edustajaa, jos ette itse pysty vastaamaan. 
  
Ajankohdaksi ehdotamme viikkoja x-x. Teemahaastattelu kestää noin 30-45 min. 
  
Tutkimuksen toteuttaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta Oona Myllyntaus, tel. 
[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite] 
  
Palataan asiaan! Yritän tavoittaa teitä myös puhelimitse tällä ja ensi viikolla. 
  
Ystävällisin terveisin, 
Anna Rikkinen 
 
Ornamo ry 
Ornamo Art and Design Finland 
[poistettu katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] 
 
https://www.taidekayttoon.fi/ 
www.ornamo.fi 
www.finnishdesigners.fi 
 

 

 

Aihe: Haastattelupyyntö / Kaupunkiaktivisti ja taidekonsultit 
  
Hei X, 
   
Tässä lupaamani teemat, joista voisimme puhua. Lisäksi olen kiinnostunut julkisen taiteen case-
kohteistanne ja ympäristötaiteen näkökulmasta aluesuunnittelussa ja -rakentamisessa / X. 
  
Taideinvestointien erilaiset vaikutukset ja mahdolliset hyödyt aluerakennushankkeissa 
  
I SOSIAALINEN näkökulma 
Taideinvestointien tarve aluerakentamisessa 
- alueen imago, identiteetti ja brändi 

https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taide-kayttoon
https://www.taidekayttoon.fi/
http://www.ornamo.fi/
http://www.finnishdesigners.fi/


- vetovoima ja hyvinvointi / kaupunkilaiset, asukkaat ja yritykset 
- alueen ja rakennusten turvallisuus 
  
II TALOUDEN näkökulma 
Taideinvestointien kustannushyöty aluerakennushankkeissa 
Maksuhalukkuus asuinrakennuksista alueilla, joihin liittyy taidetta yksittäisinä teoksina tai 
laajempana ohjelmana 
  
III ELINYMPÄRISTÖN LAADUN näkökulma 
Taiderakentaminen osana aluekehittämistä 
Taidehankinnan vaikutus rakentamisen ja etenkin asuinrakentamisen laatuun 
  
Yst. terv. 
Oona 
 
Oona Myllyntaus 
Projektipäällikkö, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 
Project Manager, Center for Cultural Policy Research Cupore 
[poistettu puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katuosoite] 
www.cupore.fi   www.taidekayttoon.fi 
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