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Taideohjelma 2020

My name is nature III, Carola Grahn 2016, © Inka Hyvönen

Iin kunnan taideohjelma 2020 on laadittu Iin julkisen taiteen kokoelman ylläpidon ja kehittämisen ohjenuoraksi. Taideohjelmassa määritellään toiminnan tavoitteet ja hahmotellaan
pelisäännöt päätöksentekoon. Lisäksi ohjelma sisältää puistojen kehittämisen suunnitelman
taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla sekä koosteen kehitettävistä kohteista. Taideohjelma
linkittyy Ii Instituutin kulttuuriohjelmaan, Taidekeskus KulttuuriKauppilan strategiaan 201827, Iin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikaohjelmaan 2018-27 sekä Iin kunnan visioon ja strategiaan 2018-25.
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Taideohjelman tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset heijastelevat Taidekeskus KulttuuriKauppilan kolmea pysyvää toimintaperiaatetta:
1)
ympäristön kehittäminen taiteen keinoin
2)
taidetoiminnan osallisuus ja yhteisöllisyys
3)
taidetuotannon kansainvälisyys ja ammattimaisuus
Taideohjelma linkittyy Iin kunnan pysyviin arvoihin luovuudesta ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä läpileikkaavaan teemaan kestävästä kehityksestä. Taideohjelmassa kestävää kehitystä rakennetaan niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin.
Taideohjelma perustuu yhteistyöhön kunnan eri palvelusektorien välillä ja edistää monialaista yhteistoimintaa. Se tuo taidetuotannon pysyväksi osaksi Iin kunnan
kehittämistä ja tulevaisuudenvisiota. Taideohjelman tavoitteena on taiteen avulla lisätä
elinympäristön viihtyisyyttä ja tehdä keskustasta elinvoimaisempi. Ohjelmassa hahmotellut
toimenpiteet edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistavat paikkakunnan vetovoimaisuutta.
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Taustaa
Iin kunta on elinvoimainen, kokoaan suurempi paikkakunta. Iin pitkä historia on alkanut merkittävänä kauppapaikkana ja kolmen joen
vaikutusalueelle syntynyt pitäjä on koonnut ihmisiä kaukaa kunnan omien alueiden ulkopuolelta. Kulttuuripitäjänä tunnettu Ii jatkaa
tapahtumaperinteitään järjestämällä muun muassa Art Ii Biennaalia, IIK!!-kauhuelokuvafestivaalia, Valto Pernu Photo Marathonia ja Iin
lauluviikkoa, sekä vireällä ympärivuotisella residenssi- ja näyttelytoiminnallaan taidekeskus KulttuuriKauppilassa.
Kunnan ikärakenne on suomalaisittain verrattuna nuori ja se näkyy tunnelmassa. 10 000 asukkaasta 23,4% on alle 14 vuotiaita, mikä ylittää maan
keskiarvon seitsemällä prosenttiyksiköllä.
Iin kunnan panostukset erityisesti kuvataiteeseen ovat poikkeuksellisia, eikä kulttuuripitäjä-nimitys ole tuulesta temmattu. Art Ii Biennaali ja
KulttuuriKauppilan kansainvälinen residenssitoiminta kuuluu ja näkyy Iin elämässä. Biennaali tuo luonnollisesti elävän tapahtuman kuntaan
joka toinen vuosi, mutta kartuttaa toiminnallaan myös Iin julkisen taiteen kokoelmaa. Aiemmin ympäristötaiteeseen keskittynyttä tapahtumaa
kehitetään sekä pysyvää että osallistavaa taidetta tuottavaksi tapahtumaksi, jonka laatuun panostetaan voimakkaasti. Taiteen rooli kunnan
imagon rakentamisessa on kiistattoman tärkeä.
Jokainen Iin koululainen saa nauttia aktiivisesta kuvataiteen näyttely-, työpaja- ja tapahtumatoiminnasta ja myös Luovasti läpi lukkarin
-toimintamallin kautta kosketuksen taiteen tekemiseen taiteen ammattilaisen opetuksessa.
Iin kunta on ollut ensimmäisten joukossa Suomessa panostamassa voimakkaasti ympäristönäkökulmiin. Pyrkimys kohti hiilineutraaliutta on
tärkeä imagollinen tekijä. Luonto ja erityisesti vesi joen ja meren äärellä on Iissä käsin kosketeltavan lähellä ja sen näkyminen myös taiteen
toteutuksessa on luontevaa.
Jotta panostus kulttuuriin säilyy myös tulevaisuudessa ja julkisen taiteen kokoelma laajenee hallitusti ja tasapainoisesti, tarvitaan kunnalle
yhteiset pelisäännöt ja suunnitelma taiteen toteuttamiseen. Työtä on tehnyt julkiseen taiteeseen erikoistunut Frei Zimmer Oy taideohjelman
ohjausryhmän ohjauksessa ja Kulttuurikauppilan kanssa yhteistyössä.
Taideohjelmassa keskitytään erityisesti Iin keskustaajaman kehittämiseen Kuntastrategian linjausten mukaisesti. Ohjelman suositukset tähtäävät
koko Iin kunnan alueen kehittämiseen taiteen avulla.

Ohjausryhmä
Ohjausryhmän jäseninä toimivat Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kuvataiteilija Sanna Koivisto, Ii-Instituutin johtokunnan edustaja JariJukka Jokela, Oulun aluetaidemuseon tutkija Janne Kauppinen, tekninen johtaja Janne Jokelainen, Ii-instituutin johtokunnan edustaja Johanna Jakku-Hiivala,
Iin yhdyskuntalautakunnan edustaja Heli-Hannele Haapaniemi, KulttuuriKauppilan toiminnanjohtaja Merja Brinõn ja hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola (pj.).
Asiantuntijajäseninä ryhmässä toimivat ympäristönhoitaja Hilla Karppinen, Lähde! -hankkeen projektipäällikkö Taija Sailio, KulttuuriKauppilan tuottaja Inka

Tavoitteet
Taideohjelman tavoitteena on lisätä elinympäristön viihtyisyyttä ja kunnan
elinvoimaisuutta taiteen avulla. Taideohjelma sisältää puistojen ja muiden julkisten
ympäristöjen kehittämisen suunnitelman taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla. Lisäksi
taideohjelmassa määritellään Iin julkisen taiteen hankinnan ohjeet sekä hahmotellaan
päätöksenteon suuntaviivat taidehankinnoille.

Maanomistus
Keskustan alueella maanomistajia on monta, mutta Iin kunta omistaa alueelta niukasti
tontteja. Keskustan alueen kehittäminen vaatii yhteistyötä alueen kaikkien toimijoiden
kesken.

Olemassa olevien teosten sijoittuminen
Nykyisellään teoksia on sijoitettu erityisesti ympäristötaidepuistoon, mutta myös
kunnantalon ja KulttuuriKauppilan ympäristöön. Teokset sijoittuvat löyhästi yhtenäisen
reitin varrelle ja ovat kaikki nähtävissä kohtuullisen pituisella kävelyretkellä. Reitin
yhtenäisyyttä voisi hieman korostaa uusilla sijoituksilla reitin varrelle.
Valtaosa Iin julkisesta taiteesta on Art Ii Biennaalin tuotantoa ja sen luoma kokoelma
tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa. Biennaalin teokset ovat kaikki puhtaasti julkiseen
tilaan sijoittuvia, mutta esimerkiksi prosenttiperiaaterakentamisessa voi teosten sijoitus
olla myös niin sanotussa puolijulkisessa tilassa, kuten julkisten rakennusten aulatiloissa.

Teosten merkintä ja opastus
Ruustinnan reitin varrella on hyvät ja selkeät opasteet, joissa kerrotaan alueen historiasta
ja luonnosta. Kohdissa, joissa reitti kääntyy tai kulkee tavanomaisemman rakennetun
ympäristön läpi, voisivat olemassa oleviin infotauluihin yhteensopivat viitat helpottaa
suunnistamista.
Taiteen viestintään on kehitettävä Ruustinnanreitin opasteisiin sopiva, mutta erottuva
oma kyltityksensä.

Hyvönen ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen.
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Keskeisten taideteosten
sijoituspaikkoja

Kehittämissuunnitelma ja -kohteet

Vihkosaari

Sekä jo näköpiirissä oleville aluekehityshankkeille että kehittämisen tarpeessa oleville
vanhoille rakenteille mietitään valmiita ohjenuoria: mihin suuntaan alueita ja rakenteita
kannattaisi kehittää taiteen mukaan tuomisen mahdollistamiseksi ja millaisessa roolissa
julkinen taide voisi olla niissä. Ohjeistuksia voidaan tehdä myös taiteen saavutettavuuden
parantamiseen.

Ympäristötaidepuisto

Iin Hamina
Keskuspuisto

Rantakestilä

Alueet
Kunta jakaantuu pieniin omaleimaisiin alueisin, jotka vaativat jokainen oman
tarkastelunsa. Ohjelmassa käsitellään Iin keskeisiä alueita, mutta tarve ja tila
taiteelle on arvioitava samoilla periaatteilla kaikilla alueilla uutta rakennettaessa jo
suunnitteluvaiheessa.

Tori

Suvantola
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Ruustinnan reitti

Nykyinen Ruustinnanreitti
Laajennettu reitti

Iin Haminasta alkava Ruustinnan reitti johdattaa matkailijoita läpi Iin kulttuurikohteiden aina
KulttuuriKauppilaan asti. Sen varrella yhtenäiset opasteet avaavat reitin varren historiallisia
tarinoita, luontoa sekä myös reitille osuvia taideteoksia. Reitti on noin kahden kilometrin
pituinen ja koko matkaltaan esteetön.
Reitin laajentaminen ja yhtenäistäminen taiteen avulla kasvattaisi Iin taiteen kokonaisuuden
huomioarvoa ja saavutettavuutta. Ruustinnanreitin jatkaminen molemmista päistään
yhdistäisi Rantakestilän ja Suvantolan kiinteämmin keskustaan ja rohkaisisi sekä matkailijoita
että paikallisia käyttämään näitä reittejä. Välimatka muodostuu yhtenäiseksi ja lyhyemmäksi
sen varrelle sijoitettujen teosten tai muiden tunnistettavien elementtien avulla. Lyhyemmän
reitin yhdistäminen taiteen keinoin Kirkkotietä pitkin kierrättäväksi lenkiksi lisäisi sen
kiinnostavuutta.
Taideteoksille olisi luotavissa oma historiaan keskittyviä kyltityksiä vastaava kokonaisuus, joka
toimisi yhdessä olemassa olevien kyltityksien kanssa kuitenkin erottuen ja erottaen taiteen
selkeäksi omaksi kokonaisuudekseen. Reitin varrella on lyhyitä jaksoja, joilla suunnistaminen
ei ole aivan selkeää. Reitin selkiyttäminen visuaalisesti tunnistettavien elementtien,
opasteiden tai taiteen avulla olisi hyväksi kokonaisuudelle.

Kartta
Kartalla näkyy nykyisen Ruustinnareitin kulku Wanhan Haminan kautta
Ympäristötaidepuistoon ja sieltä eteen päin Kulttuurikauppilaan saakka oranssilla.
Sen rinnalle on tuotu reitin laajentumismahdollisuudet erisuuntiin Iin alueella. Kaikki
laajenemissuunnat kiinnittävät merkittäviä alueita toisiinsa ja keskustaan ja tuovat ne
henkisesti lähemmäs toisiaan.
Laajennuksia ei tarvitse tehdä kaikkia kerralla, vaan eteneminen on hyvä tehdä osissa, sitä
mukaa, kun uusien reitin osien päässä olevat kohteet valmistuvat. Yhtenäisellä opastuksella
laajeneva reitti pyysyy kaikissa vaiheissaan eheänä ja helposti havainnoitavana. Taideteosten
sijoittaminen keskeisten päätepisteiden lisäksi matkan varrelle riittävän pienille etäisyyksille
toisistaan tekee reitin tarkoituksen ja kokonaisuuden hahmotettavammaksi.
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Puiston taideteokset ovat osittain luonteeltaan väliaikaisia ja kokoelman inventoiminen
säännöllisesti on ensiarvoisen tärkeää. Olemassa olevien teosten kohdalla on tehtävä
suunnitelma niiden huollosta tai mahdollisesta poistosta ja jatkossa tuleville teoksille on
tehtävä jo toteutusvaiheessa huolto-ohje elinkaarisuunnitelmineen.
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Gudni II / Kunnianosoitus II, Ingunn Utsi 2016 © Laura Lehtinen

Toinen puiston käyttöastetta merkittävästi verottava tekijä on sen sijainti aivan kiinni
vilkasliikenteisessä valtatiessä. Tie aiheuttaa puistoon meluhaittaa ja mittaustenkin
mukaan melu ylittää puistoalueille asetetut raja-arvot. Melunhallinnan toteuttaminen
niin, että taide on osana suunnittelua kuten uusien reittien osalla, olisi loogista alueen
identiteetti huomioiden. Esimerkkejä taiteen käytöstä osana meluesteitä löytyy
Suomestakin lukuisia. Tampereella Rantatunnelin ympäristön meluseiniin toteutettiin
“Melutaidegalleria” kuuden taiteilijan yhteistyönä ja E18 moottoritien varren meluesteissä
paikallisesti tunnistettavat visuaaliset elementit paitsi kohottavat ympäristön laatua,
auttavat tunnistamaan alueita muuten geneerisessä tieympäristössä. Koko puiston
aitaamisessa ongelmaksi muodostuu sillan alue. Ilman sen aitaamista kulkeutuu melu
sillalta joen kautta myös puistoon, mutta jokimaisemaa ei toisaalta haluta peittää
tieltäkään katsottuna. Viihtyisyyden kohentamiseksi voisi ratkaisuna olla melusuojaus
rajatussa osassa puistoa.

Kummalliset kukat, Paula Suominen 2020,
Suvantola © Inka Hyvönen

Aivan Iin keskustan tuntumassa sijaitsee ympäristötaidepuisto, jonka teokset
ovat pääsääntöisesti Art Ii Biennaalin tuotantoa. Kokoelma on monipuolinen ja
mielenkiintoinen, mutta jää matkailijoilta vähälle huomiolle. Puisto on kauniilla paikalla,
mutta keskustaan nähden valtatien väärällä puolella. Puistoon on vain yksi selkeä
kulkureitti kävellen eikä sen löytyminen ulkopaikkakuntalaiselle ole aivan itsestään
selvää. Vaikka puisto ei ole suurella etäisyydellä keskustasta, on sen saavutettavuudessa
parannettavaa sekä autolla että kävellen saavuttaessa. Paikkakuntalaiset tuntevat
kyllä puiston ja viihtyvät siellä, mutta se pitäisi saada paremmin myös matkailijoiden
tavoitettaviin. Reitin avaaminen siltojen suuntaan esimerkiksi rakentamalla portaat
puistosta kevyen liikenteen väylälle ohjaisi käyttäjiä puistoon myös Vihkosaaren
suunnasta, ja lisäisi läpikulkumahdollisuuden kautta puiston käyttöä. Reitin
rakentamisessa voitaisiin hyödyntää taidetta osana suunnitelmaa.

Edelläkävijät,Jenni Laiti ja Outi Pieski 2016 © Antti J. Leinonen / Tähtiportti, Birgitta Linhart 2014 © Laura Lehtinen

Ympäristötaidepuisto

Ympäristötaidepuisto tulevaisuudessa
Puiston taiteen toteuttamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota syntyvien teosten
elinkaareen. Osa teoksista saa olla kestoltaan lyhytikäisiä ja näiden kohdalla suunnitellaan
jo etukäteen teosten poistaminen materiaalien saavuttaessa elinkaarensa päätepisteen.
Vuosittain pyritään toteuttamaan näiden rinnalle teoksia, joiden elinkaari on pidempi ja
materiaalien säänkesto on varmistettu. Teoksilla voi myös olla toiminnallisia ja yleisöä
aktivoivia ominaisuuksia. Taidetta voidaan toteuttaa esimerkiksi meluaidan yhteyteen ja se
onkin järkevää ottaa huomioon jo suunnitelmien alkuvaiheessa. Meluaitaan liittyvä taide voisi
myös olla biennaalin pääteos.

Hyvinvointipuisto -konsepti:
> Yhdenvertaisen osallisuuden vahvistuminen
> Me-hengen syntyminen
> Arvostava suhtautuminen yhteisiä tiloja kohtaan

Hyvinvointipuistoista aistielämyksiä ja yhteisiä kokemuksia – Lähde! -puistot kutsuvat taiteen
ja luonnon pariin!
Iin puistoja ja viheralueita kehitetään Lähde! -konseptin mukaisiksi hyvinvointipuistoiksi.
Puistot tarjoavat hyvinvointia tukevan ja taidetta tarjoavan fyysisen ympäristön sekä
toiminnallisen kehikon. Puistoihin jalkautetaan osallistavien ja taiteellisten menetelmien
avulla palveluja asukkaille ja erityisryhmille. Ensimmäinen Lähde! -puisto on rakentunut
Iin Suvantolaan, terveysaseman takaiselle joenranta-alueelle. Myös ympäristötaidepuistoa
kehitetään Lähde! –tilakonseptin mukaan.

Tilakonseptin vaiheittainen ja osallistava prosessi:
1) Alkuideoiden, toiveiden ja huomioiden tiedonkeruu.
2) Ryhmän ja yksillöllisten vahvuuksien tunnistaminen.
3) Yhteisten teosten tai rakenteiden osallistava suunnittelu ja toteutus yhdessä taiteilijan
kanssa.
4 ) Vuosikellon toteuttaminen.
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Iin Lähde! -puisto sijoittuu Suvantolaan terveyskeskuksen ja Iijoen väliselle metsikköiselle
alueelle ja rantatöyräälle. Paikka on luonnonkaunis ja alueelle tyypillinen kasvistoltaan.
Lähde! -hankkeen kautta käyttämättömästä rantatöyräästä luodaan yhteinen tila, jossa
kokemisen ja tekemisen kautta löydetään uusia polkuja kuntoutumiseen, osallisuuden
tunteeseen ja elämyksellisempään eheämpään elämään. Asiakaskunta on hyvin
monimuotoista ja puiston rakenteissa on otettava erityisesti huomioon saavutettavuus ja
havainnoinnin mahdollistaminen kaikille ryhmille.
Asiakassegmentoinnista on tehty tutkimus 2017, jonka kautta jaoteltiin eri käyttäjien
toiveita ja tarpeita puiston suhteen. Käyttäjien kanssa järjestettiin ensimmäisessä
suunnitteluvaiheessa runsaasti työpajamaista toimintaa, jonka avulla pyrittiin
syvällisempään ymmärrykseen siitä, miten puistoa kehitetään. Tutkimuksen mukaan
keskeiset käyttäjäryhmät ovat päivätoiminnan ja työtoiminnan
asiakkaat, vanhainkodin asukkaat sekä hoitava ja ohjaava henkilökunta. Aistielämykset
ja muistoja herättävät elementit nousivat monilla toiveiden keskiöön ja myös taide voi
vastata niihin tarpeisiin. Puiston toivotaan olevan myös muiden kuntalaisten aktiivisessa
käytössä ja sinne rakennettavien toimintojen on oltava aidosti ja kaikkina aikoina
käytettävissä.
Lähde! -puiston taide tuo puistoympäristöön koettavaa nautintoa, mutta osa
taideteoksista tai niiden prosesseista toteutetaan puiston käyttäjiä osallistavana.
Puistosuunnitelmassa on otettu huomioon esimerkiksi sähkön saanti valaistusta varten
eri puolilla puistoaluetta ja siinä on ehdotettu muutamia taiteen sijoituspaikkoja. Tulevat
valinnat sijoitusten suhteen määräytyvät kuitenkin paljon puiston muiden töiden
edistymisen mukaan ja tietty vapaus on hyvä jättää myös taiteilijoille vaikuttaa teosten
lopulliseen muotoon ja fokukseen.
Puiston estetiikka sisältää yhteisöllisesti tuotettuja sisältöjä kuten himmeleitä ja
luonteeltaan tilapäisempiä elementtejä, joiden toteuttaminen tapahtuu työpajamaisesti
taiteilijan ohjauksessa. Niiden pääasiallinen tarkoitus on osallisuus, puiston käyttäjien
oma tekeminen ja työn tulosten näkyminen omassa ympäristössä. Kaiken myös
tulevaisuudessa alueelle tuotavan osallistavan tuotannon tulisi olla hyvin suunniteltua ja
toteutettavissa siten, että se muodostaa eheitä ja siistejä kokonaisuuksia.
Muotoilija Ulla Autio ja taiteilija Paula Suominen tekivät yhteistyössä suunnitelman
puistossa käytettävistä materiaaleista ja väreistä. Puiston rakenteissa pitäytyminen
tietyssä skaalassa pitää puiston yleisilmeen selkeänä ja antaa tilaa luonnon
omille muodoille, sekä sinne tulevalle taiteelle. Puistosuunnitelma on edennyt
toteutusvaiheeseen ja puisto avattiin virallisesti käyttäjille kesällä 2020.
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Mosaiikkipisarat, Paula Suominen © Inka Hyvönen, Myötätuulen himmelit 2018, yhteisötaideprojekti © Inka Hyvönen
Yksityiskohta teoksesta Kummalliset kukat, Paula Suominen 2019 © Inka Hyvönen

Lähde! -puisto

Puiston ensimmäinen taideteos
Art Ii Biennaalin 2020 pääteos on Paula Suomisen keramiikkaveistos
”Kummalliset kukat” Lähde! –puistossa. Osana teosta on toteutettu osallistavana
taideprojektina mosaiikkireliefejä yhdessä puiston käyttäjien kanssa. Työt on
liitetty osaksi teoskokonaisuutta ja puistoympäristöä.
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Alueen kokonaissuunnitelma:
Lähde! –puiston kokonaissuunnitelma valmistui osana Lähde! Taiteesta voimaa
arkeen –hanketta. Muotoilijana toimi Ulla Autio ja kokonaissuunnitelma toteutettiin
yhteystyössä käyttäjien kanssa. Puiston rakennusvaiheet 2019-2020 on toteutettu
tämän suunnitelman pohjalta. Kokonaissuunnitelma toimii puiston tulevan
kehittämisen ohjenuorana. Kehittämisen näkökulmia ovat ympäristö, taide ja
hyvinvointi.
Puistoa hahmottava Pisara-teema muodostaa orgaanisia alueita puistoon
hyödyntämällä erilaisia maa-aineksia, nurmikkoa ja istutuksia. Pisaramuotoa
käytetään kalusteissa ja muussa muotoilussa. Puisto on esteetön alue ja pääväylät
ovat kuljettavissa kaikilla välineillä.
1. Pitkospuut muodostavat lähellä rantaa töyrään reunalle ulottuvan terassin, joka
mahdollistaa esteettömän pääsyn veden äärelle. Pitkospuiden reunoilla on matalat
reunukset, jotka estävät reunan yli lipeämisen pyörätuolilla.
2. Pitkospuiden itäpään levennyksen perustukset on tehtävä tavanomaista
tukevammaksi, jotta niiden päälle on mahdollista tulevaisuudessa rakentaa
kevytrakenteinen päivätupa ja esteetön kuivakäymälä. Päivätuvan suunnittelussa
yhteistyötä tekevät arkkitehti ja taiteilija.esimerkiksi mukaillen pisaramuotoa, jotta
puiston teema jatkuu eheänä suuressa rakenteessa. Tupaan on mahduttava
noin 20 henkeä pöydän ääreen ja sen yhteydessä on oltava kuiva käymälä.
Käsienpesutarpeisiin tuodaan kuivakäymälän läheisyyteen pumppu, joka nostaa
veden joesta.
3. Pitkospuiden etualan hiekka-alueelle tehdään nuotiopaikka, jonka istuinkehästä osa
jätetään vapaaksi pyörätuoleja varten.
4. Päivätuvan ja terassin taakse istutetaan marjapensaita kuorikkeella päällystetylle
alueelle. Alueen rajaamiseen voidaan käyttää mukulakiviä.
5. Ojan ja päivätuvan välille istutetaan hedelmäpuita ja puulajeja, jotka tuovat alueelle
värejä ruska-aikaan.
6. Pitkospuiden länsipäähän sijoitetaan soutulaitteet
7. Pitkospuiden länsipäästä lähtevän polun varrelle asennetaan maahan upotetut
pienet valaisimet, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi pläkkilyhtyjen tai talvella
jäälyhtyjen tai jääveistosten valaisussa.
8. Osana puiston osallistavaa luonnetta toteutetaan työpajoja, joissa puiston käyttäjät
pääsevät antamaan oman panoksensa puiston visuaalisiin elementteihin. Taideteokset
voivat sisältää osallistavia elementtejä tai osioita, mutta sen ei tarvitse olla ensisijainen
valintakriteeri taidetta valittaessa.
Puiston osallisuutta toteutetaan myös työpajatoimintana, jonka ensimmäiseksi
teemaksi on valikoitunut himmelit. Niitä valmistetaan puiston keskeiselle metsikköiselle
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alueelle kestävistä materiaaleista, kuten pronssista tai kuparista.Niiden skaala tulee
olla 1,5-2 kertainen sisälle sijoitettaviin verrattuna. Seuraavana työpajatoimintana
voidaan toteuttaa pläkkilyhtyjä tai linnunpönttöjä, riippuen siitä, minkä tyyppistä
ohjausta ohjelmalle palkataan. Molempia toteutettaessa on syytä valmistaa
aihioita, joita asiakkaat tuunaavat oman mielensä ja puiston teeman mukaisesti.
Siten säilytetään eheä ilme ja varmistetaan, että jokainen alueelle tuotava esine on
rakenteellisesti kestävä.
9. Puiston itäpäässä teiden risteyskohta levenee pisaranmuotoiseksi pelikentäksi.
Kentän vapaan alueen halkaisija tulisi olla noin 12 metriä boccian pelaamisen
mahdollistamiseksi. kenttää reunustaa kuorikealue, jolla on tasapainoharjoitteluun
tarkoitettuja askelmia ja pöllejä. Kentän ympäristöön tuodaan istutuksin värejä
ja tuoksuja. Alppiruusut ovat näyttäviä ja sopivat alueen oloihin hyvin, muita
havumaastossa ja vähän kuivaakin sietäviä kukkivia pensaita voidaan tuoda vaihtelua
luomaan. Lajikkeita valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kukintaa olisi
mahdollisimman paljon eriaikoina ja mahdollisuuksien mukaan kukintojen tuoksuun
aistielämyksien lisäämiseksi. Esimerkiksi suopursu ja mesiangervo ojan varsilla voivat
olla alueelle sopivia ja muistoja herättäviä tuoksuvia kasveja.
10. Puiston itäpään kuivalle reunukselle ja umpeenkasvaneeseen ojan pohjaan
tuodaan kivikkoa. Kivikko muodostaa reunuksella pisaramuotoja japanilaistyylisessä
kivipuutarhassa ja ojan pohjalla muistuttaa veden läsnäolosta myös kuivina aikoina.
Mikäli ojan vesimäärä sen sallii, kaivetaan ojan alajuoksulle matala allas. Japanilainen
kivipuutarha voidaan toteuttaa taidekohteena.
11. Puiston sisäänkäynnin yhteydessä seisova tekniikkarakennus ei ole sellaisenaan
kovin kutsuvan näköinen. Se voidaan verhoilla esimerkiksi perforoidulla teräksellä.
Sisältä valaistu kuva on näyttävä ja viimeistelee rakennelman puistoon kutsuvaksi
tiennäyttäjäksi.
12. Puiston länsipään portin edustalle rakennetaan pengertämällä terassialue, jota
voidaan käyttää esiintymisalustana ja oleskelupaikkana. Terassin länsipuolelle
voidaan toteuttaa taidekohteena alttarirakennelma, jolle on mahdollista laskea
muistokynttilöitä tai kukkia.
13. Puuston keskelle sijoittuva taiteen paikka voi olla esimerkiksi valo- tai muuta
puustoa hyödyntävää taidetta, jonka havainnointi on mahdollista myös muilta
puiston alueilta.
14. Nurmialueelta on varattu paikka suuremmalle veistostyyppiselle
teoskokonaisuudelle. Sen suhteen on huomioitava perustusten tarve, alueelle on
kuitenkin helpohko pääsy myös pienellä kaivnkoneella, joten perustusten suunnittelu ja
valmistus on mahdollista myös puiston
muun rakentamisen jälkeen.
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Tori on Iin käyntikortti - alue, jonka matkailijat näkevät ensimmäisenä. Torialueella on
käynnistymässä laaja kunnostustyö, joka tulee muuttamaan sen luonnetta nykyisestä
vähän rähjäisestä parkkipaikasta viihtyisäksi oleskelualueeksi. Koska Iihin saapuville
halutaan heti ensi tilassa korostaa kunnan kulttuurillista luonnetta, on tulevassa
suunnitelmassa luonnollista varautua torille sijoitettavaan näyttävään teokseen.
Työpajassa torialue nousi yhdeksi tärkeimmistä kehitettävistä kohteista. Alueelle
on tehty uusi kaava, mutta torialuetta ympäröivien tonttien kehittäminen on paljolti
niiden omistajien tahdosta riippuvaista. Torialueen kehittämisen paremmin kuntalaisia
palvelevaan suuntaan voisi aloittaa kevyellä kokeiluluonteisella toiminnalla, esimerkiksi
luistelukenttä tai pienten tapahtumien järjestäminen torilla muuttaisi alueen luonnetta
käytettäväksi tilaksi.
Torin pitkäntähtäimen suunnittelussa on huomioitava tapahtumatoiminnan tarpeet
esimerkiksi sähköjen tai veden saannin suhteen. Väylien suunnittelussa voidaan luoda
mahdollisuus sulkea osa reiteistä autoliikenteeltä tapahtumien ajaksi ja siten luoda
tilapäisesti laajenevaa suurempaakin tilaa ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.
Taide korostaa torin merkitystä koko kaupungin keskeisenä kokoontumispaikkana ja
muodostaa tärkeän visuaalisen symbolin, joka jää myös paikkakunnalla vierailevien
mieleen. Veistoksellinen teos on keskipiste, jonka ympärillä on mahdollista viettää
aikaa kaikkina vuodenaikoina. Teoksen tematiikka voi liittyä suomenhevoseen ja se on
oivallinen kohde taidekilpailulle.

Maamerkkiteos
Torille on toivottu sen yleisen ilmeen kohentamisen lisäksi
vetovoimaista taideteosta. Paikka on erityisen keskeinen, kunnan
käyntikortti sinne saapuville matkaajille. Tilaan toteutettavan
merkittävän teoksen hankinnassa kilpailu voisi olla hyvä hankintamalli.
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Katu San Fransiscossa, ©James Seattle / Le Banc, Niki de Saint Phalle, Naoshima, ©L. Lehtinen

Tori
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Keskustan pääkatu, Kirkkotie on siirtynyt 2019 ELY-keskukselta kunnan haltuun mikä
helpottaa sen kehittämistä paljon. Myös muut keskustan alueen väylät kaipaavat
samanlaista jäsentämistä kuin pääväylä ja niiden suunnittelu yhtenä kokonaisuutena
harmonisoisi koko aluetta.
Väyliä kehitettäessä on otettava huomioon itse tien käytettävyyden ja viihtyisyyden lisäksi
myös ympäröivä rakentaminen. Rakennuslupakäsittelyssä on oltava tarkkana, etteivät
tien ympäristöt muutu parkkipaikkamaiseksi tai ettei esimerkiksi huoltorakennuksia
tai roskakatoksia rakenneta huomioimatta niiden vaikutusta katuympäristöön.
Erilaiset katua rajaavat aitarakenteet voivat olla alustana taiteelle ja taide voi olla myös
velvoitteena tuleville rakentajille.
Pääväylillä taide merkitsee niiden kulkua ja integroituu monin tavoin sen rakenteisiin.
Taide voi olla osa valaisinpylväitä, joko niin että niiden muotoilu on taidelähtöistä, tai
siten että taide kiinnittyy niihin tavalla tai toisella. Taide voi olla osana pintarakenteita,
sen voi löytää rakennusten seinämaalauksista, jotka rytmittyvät väylien varrelle näkyviin
kohteisiin.
Keskustan pääväylien kehittämisessä kyseeseen voivat tulla rakenteisiin integroituva ja
väylien luonnetta korostava taide sekä valotaide. Väylien yhteydessä oleville viheralueille
voidaan toteuttaa istutuksia ja pienimuotoista ympäristötaidetta.
Pääväylien yhteyteen voidaan toteuttaa muraaleja yhteisöllisenä taidetoimintana
esimerkiksi koulujen kanssa. Mahdolliset muraalipaikat kartoitettiin osana taideohjelmaa.
Potentiaalisten paikkojen käytöstä on neuvoteltava kiinteistöjen omistajien kanssa.
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Himejin kaupungin kaivonkansi, ©L.Lehtinen / Sidney Mickie, ©Quick, Las Mariposas Amarillas, Lina Montoy, New York City
Lighted Strais, ©Don Felix

Keskustan väylät
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1.
Merkittyjen rakennusten lisäksi kaikki Iin alikulut
tarjoavat mahdollisuuden ja hyvää pintaa
muraalien toteutukseen.

Muraalipaikkojen
kartoitus

Muuraaleja suunniteltaessa, niiden tekijöitä valittaessa
ja luonnosten tekoa ohjattaessa on huolehdittava
ympäristön yhtenäisyyden säilymisestä ja laadukkaan
kokonaisuuden syntymisestä. Potentiaalisia tekijöitä on
paljon ja variaatio sekä tyylilajeissa, että taidoissa on
suurta. Kokeneet tekijät osaavat suunnitella teoksen
ympäristöön sopivaksi ja hallitsevat tekniikan niin, että
arvokkaat teokset säilyvät nautittavina mahdollisimman
pitkään.
Suunnitelmissa on huomioitava myös tekniikan
väliaikainen luonne. Maalit kestävät aikaa sijainnista
riippuen 3-10 vuotta. Suunnitelman on sisällettävä myös
toimenpiteet joko teoksen huollolle, poistamiselle tai
ylimaalaamiselle.
Esitetyt paikat ovat muraaleille soveltuvia mahdollisia
kohteita. Niistä jokaisesta on neuvoteltava kiinteistöjen
omistajien kanssa erikseen.

3.

2.
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Valtatien varsi

Valtatie E8 halkoo Iin keskustaa. Se aiheuttaa melko merkittävän fyysisen ja henkisen
esteen tien eripuolisten alueiden yhtenäiselle käytölle. Tie on kuitenkin aika helppo
ohittaa jalan. Sen alitse kulkee kolme alikulkua, kaksi keskustan tärkeimpien väylien
kohdalla ja yksi lähempänä jokea luoden oikoreitin kevyelle liikenteelle Wanhasta
Haminasta Ympäristötaiteenpuistoon. Alikulut ovat tyypillisiä ja vähän karuhkoja
visuaalisesti.

Ii on profiloitunut aktiivisena taidepaikkakuntana ja se on nähtävissä myös valtatien
varrella. Taide näkyy liittymissä ja ohjaa tiellä liikkuvia kohti Iin keskustaa ja sen
monipuolista kulttuuritarjontaa. Teokset voivat olla moniosaisia, jolloin ensimmäiset osiot
kertovat Iin liittymien lähestymisestä jo hiukan etukäteen.

Kevyenliikenteen alikulkuun Iijoen lähellä on toteutettu oppilastyönä muraaleja, joiden
avulla tilanne on tässä kohteessa hiukan parantunut. Alikulun ympäristöä voitaisiin
kohentaa esimerkiksi kävelyreittiä korostamalla ja viheralueita kaunistamalla. Tontti on
hyvällä ja melko keskeisellä paikalla, joten se voisi olla matkailuun liittyvälle palvelulle
hyvä sijainti.

Alikulkujen taide lisää niiden käyttömukavuutta ja kertoo alueesta, jolle niiden kautta
saavutaan. Esimerkiksi ympäristötaidepuistoon johtavassa alikulussa voidaan kohdata jo
ensimmäinen puiston kokonaisuuteen kuuluva teos.
Alikulkujen taidetta voidaan toteuttaa seinäpintoihin ja/tai pilareihin esimerkiksi
muraaleina. Toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien kestävyyteen.
Väliaikaisempien seinämaalausten rinnalle syntyy pysyvämpiä teoksia, joissa kaikissa
värillä ja valolla on tärkeä rooli käyttömukavuuden lisääjinä.
Teosten toteutus voi olla osa biennaalin tarjontaa. Osana alikulkujen kehittämistä
voidaan toteuttaa taidetta korostavaa ja tunnelmaa parantavaa valaistusta.
Tulevaisuuden kehittämiskohteena on uusi valtatien alitusmahdollisuus jokivarteen
Ympäristötaidepuiston luoteisosaan.
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Mosaiikki, Charley Harper, Cincinnati ©Dana

Sillan alittamismahdollisuuden lisääminen jokivarteen leirintäalueelta
ympäristötaiteenpuistoon toisi mahdollisuuden lyhyempään loogiseen kävelyreittiin
Wanhasta Haminasta ja lisäisi puiston käyttöastetta merkittävästi.

Luonnos E18 moottiritien varren taideteokselle, Tuula Lehtinen ja Pertti Kukkonen

Alikulut

Kuntaa halkovaa valtatietä parannetaan pitkältä matkalta. Se muuttuu nelikaistaiseksi
Iin ulkopuolelta, Oulun suunnalta ensimmäiseen liikenneympyrään saakka. Valtatien
perusparannussuunnitelma ei ota kuitenkaan kantaa tieosuuksiin Iin keskustan kohdalla,
jossa parantamisen varaa on erityisesti visuaalisesti. Pelkkä siistiminen tekee alueelle jo
paljon, mutta Iin kunnan erityiset piirteet saisivat näkyä myös tieympäristössä.
Valtatien varrelle esitetään toteutettavaksi valotaidetta ja teoksia, jotka kiinnittävät
ohiajajien huomion. Teokset voivat olla myös väliaikaisia tai vaihtuvia. Taideteoksia
voidaan myös toteuttaa osana Art Ii Biennaalin tuotantoa. Valtatienvarren opasteet tulee
yhdenmukaistaa ja päivittää tarvittaessa. Kiertoliittymiin sijoitetun taiteen valaiseminen
nostaa niiden profiilia ja saa ne näkyviin myös pimeänä aikana.

23

Iin Hamina
Iin vanhakaupunki Wanha Hamina on täynnä historian havinaa ja idyllistä tunnelmaa.
Kapeat sokkeloiset kadut ja vanhat talot pienine pihoineen muodostavat yhdessä
museoalueen kanssa kokonaisuuden, joka ansaitsisi olla laajemmassakin matkailijoiden
tietoisuudessa. Ruustinnan reitin opasteet valottavat Wanhan Haminan historiaa kuvin ja
tekstein.
Taidetta suunniteltaessa toteutettavaksi Wanhan Haminan alueella, on siinä otettava
erityisesti huomioon alueen erityisluonne. Taide ei saa olla ristiriidassa alueen
identiteetin kanssa ja ennemminkin taiteen on korostettava sitä. Nykytaiteen keinoin
voidaan teemoin sekä huolellisin materiaali- ja värivalinnoin huomioida alueen
vaatimukset. Taiteen sijoittaminen myös jokirantaan ohjaisi kulkijoita nauttimaan
jokimaisemasta.

Paikkoja taiteelle
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Vihkosaari

Kulku alueelle jalkaisin on haastavaa ja Iin läpi ajettaessa kaunis kohde jää helposti
huomaamatta. Yhteyksien parantaminen kyläkeskustasta toisi käden ulottuville
upean vierailukohteen. Kulkuyhteys kävellen suoraan Wanhan Haminan ja/tai
ympäristötaidepuiston puolelta olisi erityisesti matkailijoiden kannalta merkittävä
parannus. Alueen näkyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi valaistussuunnitelmalla,
joka korostaisi honkia ja muita yksityiskohtia pimeään aikaan. Vihkosaaressa taide
liittyy nuorisoa kiinnostaviin toiminnallisiin rakenteisiin. Veistoksellinen kiipeilyseinä,
maalauksellinen ja esteettisesti kiinnostava skeittiparkki ja näiden yhteyteen sijoittuva
vapaa graffitiseinämä muodostavat viihtymään houkuttelevan kokonaisuuden. Pimeänä
aikana valolla on ympäristön mielenkiintoisten kohteiden esille tuomisen lisäksi tärkeä
rooli toiminnallisen alueen valaisemisessa.
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Norppa, Sanna Koivisto 2019, näkymiä Vihkosaaresta © Inka Hyvönen

Aivan Iin Wanhan Haminan tuntumassa sijaitseva saari on hyvin kaunis jyhkeine
honkineen ja hiekkaisine maastoineen. Valtatien länsipuoleisessa osassa sijaitsee
Kruununsaaren hautausmaa. Saari muuttuu Vihkosaareksi toisella, valtatien
itäisellä puolella ja tällä puolella sijaitsee uimarannan lisäksi ahkerassa käytössä
oleva virkistysalue. Vihkosaarta kiertävä polku on suosittu ulkoilureitti. Yhteyden
muodostaminen ympäristötaidepuistosta Vihkosaareen parantaisi alueen
tavoitettavuutta. Alueelle on jo olemassa kunnostussuunnitelma, joka on jo tuonut uusia
toimintoja uimarannan yhteyteen.
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Rantakestilä
Vierasvenesatama ja oleskelualue noin kolmen kilometrin etäisyydellä Iin Haminasta ja
keskustasta. Satamassa sijaitsi Suomen ensimmäinen höyrysaha, jonka muistomerkkinä
on säilytetty sahan kaunis piippu. Alueella sijaitsee satamapalvelujen lisäksi Alarannan
Kota, joka vuokraa tilojaan esimerkiksi kalastusseurueille ja tilavuokraan sisältyykin
viehekalastuslupa. Sataman avarat ulkotilat sopivat erinomaisesti ulkoilmatapahtumille,
joita on alueella järjestetty.
Rantakestilän alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti matkailijoiden
palvelutoimintoja ja viihtyisyyttä lisätään. Aluesuunnitelma on melko kattava, mutta siinä
ei huomioida kunnolla Rantakestilän kytkeytymistä kunnan muihin alueisiin. Taidereitin
jatkaminen Rantakestilään saakka ohjaisi venematkailijoita liikkumaan sataman
välittömästä läheisyydestä keskustaan ja sen palvelujen luo. Alueelle sijoittuva teos
antaisi viitettä kunnan varsinaisista kokoelmista ja toimisi inspiraationa keskustaan ja
KulttuuriKauppilaan ulottuvalle retkelle.
Rantakestilään voitaisiin toteuttaa maamerkkiteos, joka viestii kunnan merellisestä
sijainnista ja ohjaa kunnan muun taidetarjonnan pariin. Rantakestilä liittettäisiin näin
opastein osaksi Ruustinnan reittiä. Mahdollisuutta perinteikkään Wanhan Warikon
käyttöönottoa vapaa-ajan toimintaan ja luovan toiminnan keskukseksi tulisi kartoittaa.

Wanha Warikko
Rantakestilän Wanha Warikko on tällä haavaa käyttämättömänä ja kylmillään. Sen pelastamiseksi olisi peruslämpöjen pitäminen talvikaudella
välttämätöntä. Yksinkertaisilla siivoustoimilla voisi rakennuksen saada
palvelemaan eräänlaisena luovan työn keskuksena. Keskusta voidaan kehittää esteettömäksi ja sinne voisi sijoittaa joustavasti erilaisia toimintoja
esimerkiksi erityisryhmille, syrjäytymisvaarassa oleville, työllistymispalvelujen tarpeisiin ja nuorisolle. Taiteilijaresidenssitoimintaa voisi laajentaa
Wanhalle Warikolle ja tuoda sen kautta alueelle lisää sisältöjä. Koska tilat
sijaitsevat vähän erillään asutuksesta voisi niitä olla mahdollista käyttää
bändien harjoitustilana ja jopa pienimuotoisten konserttien pitopaikkana
nuorten omien bändien voimin.
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Tapahtumat

Taiteen rooli on huomioitava aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Toimivien käytäntöjen
varmistamiseksi olisi hyvä valita pilotiksi jokin lähitulevaisuudessa kehitettävä alue, jossa
toimintaa voidaan kokeilla. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon esimerkiksi
velvoitteet kaavassa taiderahan keräämisen tai taiteen toteuttamisen suhteen.
Pientalotonteilta taiderahan kerääminen voi olla hankalaa, mutta kunta voi omalta
osaltaan sitoutua sijoittamaan prosentin infrarakentamisen kustannuksista alueen
taiteeseen. Pilotti luo suuntaviivoja muille rakennettaville alueille ottaen luonnollisesti
huomioon eri tyyppisten alueiden erilaiset olosuhteet (Vrt. Esim. pientaloalue/teollisuus).

Monipuoliset tapahtumat ovat tärkeä osa Iin kulttuurielämää. Sekä pienten
että suurten tapahtumien, kuten konserttien, työpajojen ja markkinoiden
järjestämiseen tulisi löytyä joustavasti puitteet. Vaikka varsinainen konserttisali
toisi hyvät edellytykset esittävälle taiteelle, voidaan erityyppisten tapahtumien
tarpeisiin vastata myös joustavasti osana muuta aluekehittämistä. Kehitettävissä
kohteissa tulee huomioida mahdollisen tapahtumatoiminnan tarpeet.
Yksinkertaisimmillaan huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi sähkön
saatavuuden varmistamista, mikä mahdollistaa jo monen tyyppistä toimintaa
pienestä konsertista katukeittiöön.

Lähde! -puiston Valon juhla

Uudet alueet tulevaisuudessa

Raamit ite-taiteelle ja oppilas- / yhteisöteoksille
Erilaisissa tapahtumissa ja työpajoissa toteutettaville yhteisöteoksille,
itetaiteelle ja koululaisten toiminnalle on löydyttävä oma tilansa kunnan rikkaan
kulttuuritoiminnan kentältä. Tekijöiden moninaisuuden vuoksi tuotanto on
helposti hyvin heterogeenistä ja kaipaa silloin ulkoisia raameja, jotta kokonaisuus
pysyy eheänä.
Yhtenäisen pohjan käyttö (kuten linnunpöntöt Suvantolassa) kokoaa visuaalisesti,
mutta jättää tilaa persoonalliselle tulkinnalle toteutuksessa. Yhtenäisyys voidaan
toteuttaa myös tarjoamalla yhtenäinen alusta, teoksia esitellä. Tällaisena voi
toimia esimerkiksi esittelyvitriinit kirjastossa tai nuorille tarkoitettu vapaasti
maalattava betoniseinämä.
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Julkisen taiteen projektien toteuttaminen

Menettelytavat ja hyvät käytännöt
Julkisen taiteen ohjausryhmä

Toimijat
Iin kunta

Iin 10 000 ihmisen kasvava kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla,
noin 25 minuutin ajomatkan päässä Oulusta pohjoiseen. Matkailijat
tulevat Iihin nauttimaan kesämarkkinoista, taiteesta, kalastuksesta
ja veneilystä.
Kestävä kehitys on yksi Iin kunnan kehityksen läpileikkaavista
teemoista. Ii on profiloitunut kestävän kehityksen osaajana kansainvälisesti ja on mm. palkittu Euroopan parhaasta ilmastotyöstä RegioStars Awardilla 2017. Tavoitteet hiilineutraaliudesta, kiertotaloudesta
sekä luonnonvarojen kulutuksen minimoinnista on kirjattu kunnan
strategiaan.

taiteilijoilta. Teoksia on sijoitettu KulttuuriKauppilan, Iin keskustan ja
ympäristötaidepuiston alueille. Osa teoksista on pysyvämpiä luonteeltaan,
mutta osa on jo tullut elinkaarensa päähän ja poistettu. Teokset
muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden, mutta tulevissa teoksissa
voisi olla hyödyllistä miettiä niiden suhdetta olemassa oleviin. Kokoelma
on pidettävä yhtenäisenä, mutta riittävän monipuolisena. Elinkaariajattelua
on lisättävä. Vaikkei kaiken taiteen olekaan tarpeen olla pysyvää, on
teosten elinkaari mietittävä jo suunnitteluvaiheessa. Yksittäisten teosten
ja kokonaisuuden arvon säilyttämiseksi teoksen mahdollinen huolto ja
poistaminen on tehtävä suunnitelmallisesti.

Ii-instituutti

Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

Ii-instituutti vastaa Iin kunnan hyvinvointipalveluista ja sivistystoiminnasta.
Sen alaisuuteen kuuluvat kirjastot, kansalaisopisto, taidekoulu, nuorisotyö,
liikunta-, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut, Taidekeskus kulttuurikauppila
ja työllistämisen palvelukeskus. Ii-instituutti on kunnan kulttuurielämän
kokoava voima.

Taidekeskus KulttuuriKauppila

KulttuuriKauppila on monella tapaa Iin taiteen keskus. Se toimii julkisen
taiteen asiantuntijana Iissä tuottaen Art Ii Biennaalia ja huolehtien
teoshankinnoista sekä niiden huollosta. Se järjestää kansainvälistä
residenssitoimintaa ja kulttuurikasvatusta sekä erilaisia kulttuuri- ja
taidetapahtumia myös biennaaliajan ulkopuolella.
Kulttuurikasvatusta järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa,
mutta myös residenssien yhteydessä niin sanottuina mestarikursseina.
Residenssitaiteilijoiden laaja kirjo takaa opetuksen monipuolisuuden ja
hyvän tason. Opastetut kierrokset, näyttelyt ja erilaiset tapahtumat tuovat
taidekeskuksen toiminnan lähelle kuntalaisia.

Art Ii Biennaali

Vuodesta 2008 järjestetty Art Ii Biennaali on tuonut Iin kunnan alueelle
lukuisia merkittäviä taideteoksia sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä
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Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut tarjoavat laadukasta
ympäristöpalvelua ja luovat viihtyisää asuinympäristöä Iissä.
Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen
rakennuttamisesta, maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, maa- ja
metsätiloista, ympäristöpalveluista sekä rakennusvalvonnasta.
Yksikkö huolehtii toimintaympäristön kohteiden suunnittelusta sekä vastaa
julkisen taiteen projektien toteutuksesta osaltaan yhteistyössä taiteen
hankinnasta vastaavan tahon kanssa.

Nuorisotoimi

Nuoriso näkyy ja kuuluu ja saa tehdä niin myös tulevaisuudessa. Nuorison
omia tiloja kunnalla on kaksi; Majakan lisäksi uusi nuorisotila avaa ovensa
vuoden 2020 alussa liikuntahallissa. Tiloista löytyy erilaisia pelaamisen
ja vapaan seurustelun mahdollisuuksia. Ulkona oleskelu sen sijaan on
hieman huomiotta. Nuoret käyttävät paikallisia nuotiopaikkoja, mutta
jättävät ajoittain jälkeensä sotkua, eikä nuorten oleskelua aina koeta
toivotuksi. Nuorison omat ulkotilat, sopet, joiden suunnittelussa nuoret
voisivat itse olla mukana ja joiden kunnossa pitoon heidät sitoutettaisiin,
voisi olla osa kulttuuritoimintaa. Tällaisten paikkojen olisi luontevaa tarjota
nuorille mahdollisuus toteuttaa itseään myös taiteellisesti ja siten ehkäistä
mahdollisia töhryjä muualla kunnan alueella.

Taidehankintoja valvoo monialainen julkisen taiteen työryhmä
(ohjausryhmä). Työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja varmistaa
hankintojen laadun, toteutuksen aikataulun ja järkevyys niin
aikataulullisesti, teknisesti kuin taiteellisen kokonaisuudenkin
kannalta. Työryhmän tärkein tehtävä on päättää taiteilija- ja
teosvalinnasta, teosten sijainnista, niihin varattavista resursseista
ja työn aikataulutuksesta. Kun teos on tulossa osaksi Art Ii
Biennaalia, tehdään valinta biennaalin käytäntöjen mukaisesta ja
KulttuuriKauppilan toimesta.
Työryhmän jäsenistössä on edustus teknisestä toimesta, Iiinstituutista, KulttuuriKauppilasta ja Oulun taidemuseosta.
Tarpeen mukaan taiteen työryhmään voidaan kutsua jäseneksi
asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia. Kaikissa kohteissa taiteen
asiantuntijana toimii KulttuuriKauppilan organisaatio.
Työryhmän esittelijänä ja valmistelijana voi toimia joko tehtävään
palkattu koordinaattori tai esimerkiksi KulttuuriKauppilan edustaja.
Tärkeää on, että työllä on omistaja, joka pitää huolen siitä, että
kaikki asiaankuuluvat seikat on huomioitu ja tahot kontaktoitu.
Projektit vaativat myös aikataulujen ja budjettien seurantaa, sekä eri
osapuolien pitämistä ajan tasalla.
Seuraavalla sivulla esitellään julkisten taideteosten hankintaohje.

Iin kunnan taideohjelmaa ja julkisen taiteen hankintoja
toteutetaan monialaisesti toimialojen välisellä yhteistyöllä.
Toimintaa koordinoi Taidekeskus KulttuuriKauppila ja
ohjausryhmään on koottu keskeiset toimijat kunnasta sekä
asiantuntijajäseniä sidosryhmistä.
Ohjausryhmän suositeltu kokoonpano:
Valtuustotason edustus
- Iin kunnanvaltuuston edustaja
- Ii-Instituutin edustaja
- Hyvinvointijohtaja
- Tekninen johtaja
- Taidekeskus KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja
- Oulun Taidemuseon edustaja
- Vaihtuva asiantuntijajäsen

Julkisen taiteen hankintojen muistilista
- kohde ja paikka
- rahoitus
- kilpailutus tai suorahankinta (tilaustyö)
- luvat (maankäyttö)
- teoksen kustannusarvio
- työsuunnitelma ja aikataulu
- toteutus
- julkistaminen
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Suositus julkisen taiteen hankintaohjeeksi
5. Luonnoksen ohjauksessa ja lopullisessa
hyväksynnässä on teknisen puolen oltava mukana
neuvotteluissa, jotta teoksen vaatimat perustustyöt
ja sähkön tarpeet tulee huomioitua
1. Työryhmä tekee vuosisuunnitelman budjetin
jakautumisesta ja toteutettavien teosten
sijoituksesta ja tavoitteista
- Suunnittelukokous järjestetään loppuvuodesta
talousarviokokouksen jälkeen, aikaa varattava 3-4
tuntia
- Biennaalin tavoitteet ja tarpeet kunnan muiden
organisaatioiden suhteen on käytävä läpi myös
taiteen työryhmässä

3. Valitaan taiteilijavalinnan tapa ja käynnistetään
prosessi

- Luonnoksen työstövaiheessa on hyvä järjestää
ainakin yksi ohjaava tapaaminen, jossa työryhmä
pääsee kommentoimaan suunnitelmia ja
mahdollisesti ohjaamaan työtä uuteen suuntaan.
- Elinkaariajattelu on oltava mukana teoksen
suunnitteluprosessia.

- Portfoliohaku
- Kilpailu
- Kutsukilpailu
- Suorahankinta

- Art Ii Biennaalin tapahtumista vastaa
KulttuuriKauppila
- Aluekehityshankkeissa ja kunnan omissa
rakennushankkeissa toimeenpanevana tahona voi
toimia työryhmä itse lisättynä kohteen kannalta
ratkaisevilla jäsenillä tai varta vasten nimetty
erillinen työryhmä
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4. Valitun taiteilijan kanssa tehdään luonnossopimus
- Luonnostyöstä maksetaan kohtuullinen korvaus
suhteessa teoksen kokonaisbudjettiin. Palkkio on
osa kokonaisbudjettia, joka maksetaan, toteutui
työ tai ei.
- Sopimuksessa määritellään teoksen tavoitteet
ja rajoitteet sekä luonnoksen tarkkuuden
vaatimukset.

- Koordinoiva taho pitää huolen siitä, että kaikki
osatoteuttajat suorittavat oman osuutensa, reagoi
vastaantuleviin ongelmiin ja valvoo budjettia ja
aikataulua.

8. Valmiin teoksen vastaanottotarkastus ja huoltoohje

6. Toteutuksen aikataulutus ja toteutussopimus

2. Työryhmä päättää toteutuksen toimeenpanotahon

7. Teoksen toteutus

- Vakiotoimijoita ovat tekninen toimi ja
KulttuuriKauppila, muita hankkeissa merkittäviä
sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi yhteisötaiteen
yhteistyötahot, ELY ja rakennuttajat. Kaikilta
sidosryhmiltä tarkistetaan toteutusta sanelevat
aikataulut, kriittiset pisteet kirjataan osaksi
sopimusta.
- Luonnoksen kustannusarvio on tärkeä osa
sopimusta.
- Teoksen elinkaari huomioidaan sopimuksessa ja
siihen kirjataan aikataulu ja toimenpiteet teoksen
mahdolliselle poistamiselle.

- Taiteilija laatii teokselle sen elinkaaren mukaisen
huolto-ohjeen. Osana taideohjelmaa luodaan Iin
kunnalle oma teoskortti- ja huolto-ohje pohja.
- Teoksen valmistuttua järjestetään
vastaanottotarkastus, jonka pöytäkirjaan kirjataan
mahdolliset puutteet tai muutostarpeet.

9. Teoksen julkaiseminen
Tiedottaminen
Opasteet
Julkistustilaisuuden järjestäminen
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Ohjeistus elinkaariajatteluun
Kun teos on liitetty osaksi Iin julkisen taiteen kokoelmaa,
on tärkeä huolehtia sen kunnosta ja elinkaaresta. Ohessa
hahmotellaan ohjenuora taideteoksen elinkaaren
huomioimiseen niin tilapäisen kuin pysyvän taiteen osalta.
Luonnos toimii pohjana huolto-ohjeelle, jollainen luodaan
jokaiselle toteutetulle teokselle. Huolto-ohje liitetään
taideteoksen tuotekorttiin.

Taideteoksen huolto-ohje
Taiteilija: teos
xx.xx.20xx

Taideteoksen huolto-ohje
Taiteilija: teos
xx.xx.20xx

xx –taideteoksen tiedot

xx –taideteoksen huolto-ohje

1.

1.

Taiteilijan tiedot

Taiteilijan tiedot

Nimi: xx

Nimi: xx

Syntymäaika: xx.xx.xxxx

Syntymäaika: xx.xx.xxxx

Kansalaisuus: xx

Kansalaisuus: xx

Puhelinnumero: xxx-xxxxxx

Puhelinnumero: xxx-xxxxxx

Sähköposti: xx

Sähköposti: xx

2.

2.

Teoksen sijoituspaikka ja osoite

Teoksen sijoituspaikka ja osoite

Sijoituspaikka: Esimerkiksi puiston länsipääty

Sijoituspaikka: Esimerkiksi puiston länsipääty

Osoite: xx

Osoite: xx

3.

Teoksen yleinen esittely

Vapaa kuvaus teoksesta

4.

Teoksen yleinen esittely

Lyhyt vapaa kuvaus teoksesta

a)

Teoksen nimi suomeksi: xx

a)

Teoksen nimi suomeksi: xx

b)

Teoksen nimi englanniksi: xx

b)

Teoksen nimi englanniksi: xx

c)

Selvitys materiaalista ja tekniikasta: xx

c)

Selvitys materiaalista ja tekniikasta: xx

d)

Teoksen valmistumisvuosi: xxxx

d)

Teoksen valmistumisvuosi: xxxx

e)

Minkälaiseen tilaan teos on sijoitettu: xx

e)

Minkälaiseen tilaan teos on sijoitettu: xx

Teoksen valmistusprosessi

Kuvaus teoksen valmistuksesta ja prosessikuvia

5.

3.

Kuvia teoksesta

Kuvat toimitettava myös erikseen

4.

Teoksen ylläpito-ohjeistus

Kuvaus puhdistuksessa käytettävistä työtavoista ja mahdollisesti sallituista puhdistusaineista.

5.

Alihankkijat

xx

6.

Teoksen mahdollisessa uudistamisessa tarvittavat tiedostot ja ohjeet

Esimerkiksi käytettävät maalilaadut värikoodeineen. Voi olla myös vaatimus yhteydenotosta taiteilijaan

7.

Rahoitusmahdollisuuksia

Visio tulevaisuudelle

Määritelmä teoksen elinkaaresta

2020

- Art Ii Biennaali
- Opasteet laajennetulle Ruustinnanreitille ja laajennus Suvantolaan
- Ympäristötaidepuiston kartoitus ja huoltosuunnitelma
- Art Ii Biennaalin 2022 pääteoksen taiteilijahaku ja luonnostilaus
(Tori)
- Keskustan väylien taiteen mukanaolon suunnittelu (taiteilija osana
suunnittelijoiden työryhmää)

2021

- Ympäristötaidepuiston teosten valaisu ja rakenteet
- Art Ii Biennaalin 2022 pääteoksen toteutus (Tori)
- Keskustan väylien ratkaisujen toteutus

Arvio teoksen vähimmäisestä ajankestosta. Kriteerit sille, koska teos on niin huonossa kunnossa, että se on
poistettava.

2022

Työryhmä päättää budjetin yksityiskohtaisemmasta jakautumisesta.

- Art Ii Biennaali
- Art Ii Biennaalin 2024 pääteoksen taiteilijavalinta ja luonnostilaus
- Ruustinnanreitin laajennus ja uusi kävelyreitti Vihkosaareen
- Vihkosaaren kytkeminen osaksi Taidepuistoa osana vuoden 2022
Biennaalia

Kunnassa voidaan tehdä periaatteellinen päätös käyttää osa tietyn rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.

2023

Julkiset taideteokset hankitaan pääasiassa kunnan vuosibudjetin turvin.

Taiteen toteuttamiseen on mahdollista kaavassa tai tontinluovutusehdoissa velvoittaa myös rakennuttajat.

- Art Ii Biennaalin 2024 pääteoksen toteutus
- Vihkosaaren kehittäminen osana Taidepuistoa

2024

- Art Ii Biennaali
- Art Ii Biennaalin 2026 pääteoksen taiteilijavalinta ja luonnostilaus
- Muraalien taiteilijavalinnat ja luonnostilaukset keskustan alueelle

2025

- Art Ii Biennaalin 2026 pääteoksen toteutus
- Muraalien suunnittelu keskustan alueelle
- Ruustinnanreitin laajennus Ranta-Kestilään

2026

- Oulun mahdollinen kulttuuripääkaupunkivuosi
- Art Ii Biennaali
- Muraalifestivaalit osana biennaalia
- Art Ii Biennaalin 2028 pääteoksen taiteilijavalinta ja luonnostilaus

2027

- Art Ii Biennaalin 2028 pääteoksen toteutus
Seuraavana uudisrakentamisen kohteena suunnitteilla on
monitoimitalo, johon sijoittuisi koulun ja tai päiväkodin lisäksi
kansalaisopisto-, kirjasto-, ja kulttuuripalvelut

Taidevelvoite voi olla rakennuslupaneliöihin sidottu euro- tai prosenttimääräinen summa ja se voidaan joko jyvittää taiteen
toteuttamiseen osana rakentamista tai kerätä yhteiseen rahastoon.
Taidehankintoihin voidaan myös siirtää rahoitusta siirtämällä teosta varten varattuun rahastoon pieni tontinmyyntituloihin tai
infranrakennuskustannuksiin sidottu summa.
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