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K: Onko se missä vaiheessa se taide sit tuotu niihin suunnitteluhankkeisiin, onks se yleiskaava tai 
asemakaava tai sitten kun on arkkitehti mukana? 
 
V: No [kaupunginosassa A] se tuli sit järjestettiin sillon aikoinaan maisema-arkkitehtikilpailu siit 
ydinkeskustan julkisten alueiden suunnittelusta, niin sillon se kilpailuohjelmaan sitten ton 
taidemuseon kans jotenkin me se lauseena siihen laitettiin, että tää taidekonsepti sitten toivotaan 
myöskin esitettävän niis kilpailuehdotuksissa. Ja siitä se sit lähti ja sai alkunsa ja sehän oli tosi hyvä, et 
se oli niin aikases vaihees, koska sit se pystyttiin lopulta integroimaan siihen kaikkeen suunnitteluun 
sitten. Ja samoin siel [kaupunginosassa B], niin sinne tehtiin sillon asemakaavotuksen aikana 
semmonen lähiympäristösuunnitelma, niin siinä sit se taide tuli mukaan. Et kyl mä ainakin voisin just 
sanoo, että mitä aikasemmin, niin sitä parempi. 
 
K: Et siinähän on monta erilaista tapaa, millä tavalla se taide voidaan saada, et se on sen 
kaavotuksen osana just niin kun tossa [kaupunginosan B] tapaukses tai sitten sovelletaan 
prosenttiperiaatetta tai käytetään jotain muita velvotteita tai kannusteita. Onko jotain, mikä sun 
mielestä toimii parhaiten just sen lopputuloksen näkökulmasta? 
 
V: No se on tietysti siis näis julkisis hankkeissahan se täytyy mennä sitä kautta, et siihen sitten kaupunki 
sitoutuu ja päättää satsata sen rahan sitten siihen, että se menee oikeestaan sit sitä kautta, mut sitten 
se, et miten ne yksityiset toimijat saa mukaan, niin siinä varmaan pitää ollakin just sitten täntyyppisiä 
tai pitää olla sopimuksia. Et esimerkiks siel [kaupunginosassa B] oli semmonen aluekehitysyhtiö, jonka 
kanssa sitten sovittiin se, että kaikissa taloyhtiöissä sitten tulee tää taide mukaan ja he sit rahottivat 
myöskin sitten sen korttelialueiden taidekonseptin laatimisen. Ja sit kaupunki omalta puoleltaan sitten 
panosti niihin julkisiin alueisiin ja toi sen taiteen sit sinne. Et mä nään just, et se pitää olla tämmönen 
vastavuoroinen tai siis silleen, et kaikki saa jotakin, et kaupungin pitää myös omalta osaltaan osallistua 
siihen, et saadaan sit ne yksityinen puoli mukaan. 
 


