
kuinka tilata taidetta
rakennettuun ympäristöön:

asiakastilaan, toimistoon, katukuvaan



Taiteen on todettu tutkimuksissa vaikuttavan positiivisesti terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyisyyteen. 
www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin

Kyselytutkimuksen mukaan 72% suomalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä.
www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1342280

Kokemuksen mukaan taideteosten sijoittaminen julkisiin tiloihin ja rakenteisiin vähentää niihin 
kohdistuvaa ilkivaltaa ja töhrimistä.

Kaakon taiteen saamassa palautteessa on taiteen sanottu luovan turvallisuuden tunnetta. Asiakastilojen 
taideteokset ovat lisänneet asiakkaiden kuten myös henkilökunnan viihtyvyyttä.

TAIde vaikuttaa positiivisesti

Viivi Kiiskisen maalaamaa viidakkoa 
Imatran Lasten ja nuorten talossa.



Kaakon taide toimii välittäjänä ja apuna taideprojektin tilaamisessa ja toteutuksessa. Kaakon taiteen 
jäsenjärjestöihin kuuluu yli 300 visuaalisen taiteen ammattilaista Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. 

www.kaakontaide.fi 

Yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa voidaan teoksia toteuttaa hyvinkin nopealla aikataululla. Olemme 
mielellämme mukana myös prosenttiperiaatetta soveltavissa uudisrakennushankkeissa. www.prosenttiperiaate.fi 

Yksittäisiä taideteoksia voi hankkia mm. Kaakon taidelainaamosta, josta teoksen voi myös vuokrata. Vuokra 
hyvitetään ostohinnassa, kun teoksen ostaa omakseen. www.kaakontaidelainaamo.fi

Taidetta on helppo tilata

Ville Lehtisen Kurki Imatran 
Lasten ja nuorten talossa.



esimerkkejä Kaakon taiteen
toteuttamista taidekohteista

Kaakon taide on toteuttanut taideteoksia rakennettuihin kohteisiin yhteistyössä mm. Eksoten, Lappeenrannan 
Energian ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Seuraavilla sivuilla on näistä muutama esimerkki. 

Veera Metso maalasi teoksia Savitaipaleen uuden hyvinvointiaseman käytäville joulukuussa 2020.



RAKENNETUT YMPÄRISTÖT, PIENI TAIDEKOHDE 

Eksoten Lasten- ja nuorten talo 
Lappeenrannassa.

Ville Lehtinen: Peurat, 2020

Kohde ennen teoksen toteutusta



RAKENNETUT YMPÄRISTÖT, KESKIKOKOINEN TAIDEKOHDE 

Kohde ennen teoksen toteutusta

Lappeenrannan Energian sähkömuuntamo 
Lappeenrannan linnoituksen alueella.

Anni-Sofia Knuuttila: Pienoismalli, 2020 



RAKENNETUT YMPÄRISTÖT, SUURI TAIDEKOHDE 

Kohde ennen teoksen toteutusta

Muraali Kirkkokadulla 
Lappeenrannassa.

Leena Pukki: Kissamies, 2019



Taideteos voi myös jatkua huoneesta, 
käytävästä tai kerroksesta toiseen. 

Anni-Sofia Knuuttilan Savitaipaleen 
hyvinvointiasemalle ehdottama perhos-
aiheinen teos sekä alhaalla Leena 
Katriina Ehrling ja hänen Lappeenrannan 
Lasten ja nuorten taloon toteuttamansa 
eläinaiheiset siluetit.  



LATO Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen 
yhteistyönä järjestämässä Lauritsalan uuden koulun 
taidekilpailussa vuonna 2020 kunniamaininnan saaneen 
Aiju Salmisen teosehdotuksen pohjalta toteutettu 
“Akkunanaakka”.

Veera Metson vedenpinnan liikkeitä ja heijastuksia 
kuvaava abstrakti vanerireliefi “Sinä aamuna ranta 
alkoi keinua” vastaanottohuoneessa Eksoten 
Lasten ja nuorten talossa Imatralla.



Sisältää materiaalit ja taiteilijapalkkion

a)  pieni taidekohde (esim. pieni sisäkohde) alkaen 1 500 €

b)  keskikokoinen taidekohde (esim. suurempi sisämaalaus 

tai ulkokohde kuten muuntamo) alkaen 2 500 €

c)  suuri taidekohde (esim. kookkaampi ulkomuraali) 

alkaen 5 000 €

TAIDEKOHTEIDEN TOTEUTTAMISKUSTANNUKSia

Viivi Kiiskinen ja Anni-Sofia Knuuttila tekivät seinä maalauksen 
purettavaan rakennukseen Koulukadulla Lappeenrannassa 2019. 
Toteuttajana oli Lakes ry yhteis työssä Kaakon taiteen, Lappeen rannan 
kaupungin ja ev.lut. seurakunnan sekä paikallisten yritysten kanssa.
Kuva näyttelijä Aku Hirviniemen Facebook-seinältä.



Toteutuksen vaiheet

1. Paikan valinta teokselle

2. Toteutuksen reunaehdot: mitä teokselta halutaan, 
mikä on budjetti, osallisuus jne.

3. Ideahaku, jossa taiteilijoilta pyydetään ehdotuksia 
kohteeseen (1 kk)

4. Toteutettavan teoksen valinta ideahaun tuottamista 
ehdotuksista

5. Mahdolliset lupaprosessit (ulkoteokset)

6. Kohteen esivalmistelut (esim. pohjamaalaus)

7. Teoksen toteuttaminen

8. Viestintä ja julkistus teoksen valmistuttua

Keskimäärin prosessin läpikäymiseen menee kolme kuukautta, 
kun kyseessä on sisälle tuleva teos. Ulkoteoksen toteutukseen 
vaikuttavat vaadittavat luvat sekä toteutuksen sallivat 
sääolosuhteet.

teoksen Toteuttaminen rakennettuun ympäristöön

Lappeenrannan Lasten ja nuorten taloon tulevia taideteoksia 
olivat taiteilijoiden ideahakuun jättämien ehdotusten pohjalta 
vuonna 2019 valitsemassa kaupungin nuorisovaltuuston jäsenet. 
Kuvassa Leena Katriina Ehrlingin akustiikkalevylle toteuttama teos.



Puhelin: 045 144 7755 
Sähköposti: info@kaakontaide.fi

Toimisto: Katariinantori 4, 53900 Lappeenranta

www.kaakontaide.fi


