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Esityksen sisältö:

1. Case Kankaanpään esittely

2. Taidekehän tarina. Kankaanpään 

kulttuurinen ja fyysinen muutos 

taidekaupungiksi diskurssien 

valossa. - Väitöskirjani oivalluksia 



Case Kankaanpää

 Kankaanpää on seutukaupunki, Pohjois-Satakunnan 
palvelukeskus 

 Asukasluku nyt 12 200 (suurimmillaan ollut 13 600)

 Kaupunkimainen keskusta, oikea pieni kaupunki



Kankaanpää on nuori kaupunki
Vilkkaimmat kasvun vuodet ajoittuvat 1960-80 –luvuille. 

Muutos tapahtui suunnitelmallisesti. Yleiskaavatyötä vuodesta 1969 (prof. Olli 
Kivinen), oma kaupunginarkkitehti vuodesta 1987.

KANKAANPÄÄ 1930-LUVULLA



Taide-elämä virisi 1950-60-luvuilla.

Syntyivät Kankaanpään kolonia ja taidekoulu.

Taideopiskelijoita 

kylänraitilla 

syksyllä 1965



Kankaanpään Taidekoulu

 Perustettu vuonna 1965 
ensimmäisenä päivätaidekouluna 
Helsingin ulkopuolella

 Kunnallistettu vuonna 1989 

 Uudisrakennus 1995 (Arkk.tsto Kouvo 
& Partanen)

 Nykyään: 

 Satakunnan ammattikorkeakoulu, 
Kuvataide

 Taide on voimakkaasti läsnä 
kaupunkiympäristössä oppilaitoksen 
ja lukuisien projektien ansiosta 



-Traditionaalinen suutaripitäjä

-Moderni teollinen tiilikaupunki 

-Postmoderni taidekaupunki

Maalaispitäjästä 

taidekaupungiksi

Koulun ja taide-elämän historia 

nivoutuu kiinnostavasti 

kaupungin kehitysvaiheisiin



Katseet Kankaanpäähän, EU -projekti

Ydinkeskustan 

kehittämisprojektin 

(1995-1999) 

tavoitteena 

vetovoiman 

vahvistaminen 

taiteen ja kulttuurin 

keinoin.

EU-rahoitus 

mahdollisti: 

* EAKR 50%, 

* OPM 25%, 

* kaupunki 25%



 Taidekehä on ydinkeskustaa kiertävä 
jalankulkuraitti, jolla pyritään 
korkeatasoiseen ympäristö-
rakentamiseen ja luomaan puitteet 
erilaisille taideteoksille. Taidepolku 
lävistää keskustan. (A-konsultit 1996.)

– Taidekehällä on nyt yli 110 teosta

Taidekehä ja –polku



Taidekehän ja –polun reitit 

Kankaanpään keskustassa, 

ilmakuva v.2008.



”Urbaania sykettä” 

keskustaa kehittämällä

Ohjelmallinen lauantaitoritoiminta 

Postellin info- ja monipalvelupiste

Yhteisöllisyys asioiden hoidossa



Kaupunkiympäristöä 

parannettiinTaidekehällä

– Taidekoulun aukio

– Asellinaukio

– Kulttuurikortteli



Vaiheittainen toteutus eteni 

v. 1996 suunnitelman mukaan

– tori

–Katseet Kankaanpäähän 1995-99



Toriuudistus toteutui 2006-08



Taidekehä täydentyi 2006-07

Taidekehä ylittää pääkadun, 

portti ydinkeskustaan!

Valaistut pollarit, noppakiviraidat, nimikyltit, opastaulut



Taidekehän tunnuslaatat

 Paikalliset yritykset ja yhteisöt ovat voineet 

hankkia Taidekehälle nimikkolaatan, joka 

samalla ohjaa pitkin Taidekehän reittiä

 Taidekehän logon ovat suunnitelleet 

kuvanveistäjät Pertti Mäkinen ja Reijo 

Paavilainen 



Arkkitehtuuria Taidekehällä

”Siren-keskus”
– kaupungintalo

– liikuntakeskus

– seurakuntakeskus 

Arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren



Arkkitehtuurikilpailun tulos

Kankaanpään virastokeskus, Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

Arkkitehtuuria Taidekehällä



Pysyviä teoksia on nyt 

kaupunkiympäristössä 114



Pertti Mäkinen & Reijo Paavilainen: Memoria



Teoksia 

arkiympäristössä...

Sakari Peltola: Perhonen

Ensio Härkönen: 

April

Ilpo Heinänen: Lovely Place



...sakraalissa 

ympäristössä

Matti Varik: Rakkauden hiljaisuus Valts Barkans: Enkeli



Perinteisiäkin löytyy...

Tapio Kettunen: Kaipaus 

Kotirintamamuistomerkki
Emil Cedercreutz: Ensi kertaa mallina



Vaihtuvia näyttelyitä 

Taidekehällä vuodesta 

1998



Kankaan päät 2002

 tekstiilitaiteen näyttelysarja



Hehku 2003

 tiili ja keramiikka kaupunkitaiteessa

Pekka Paikkari. Tiiliuuni 



Syntyykö 

traditio?



Taidekehä saa lisää 

teoksia eri tavoin

 Eri yhteisöt ja yksityiset ovat 

pikku hiljaa tulleet mukaan 

taidekaupungin luomiseen.

 Yksi esimerkki on Hanna 

Luukkosen teos ”Työ tekijäänsä

kiittää” Pohjois-Satakunnan 

ammatti-instituutin edustalla. 

Teos on toteutettu ammatti-

instituutin oppilastyönä ja 

paljastettu keväällä 2006.



Rauhankyyhky 

 Suomalaisen 
rauhanturvatyön 50 –
vuotismuistomerkki 
paljastettiin 24.10.2006 
Kankaanpään 
ydinkeskustassa

 Puolustusvoimien 
Kansainvälisen Keskuksen 
aloite ja yhteishanke 
Kankaanpään kaupungin 
kanssa 

 Kuvanveistäjät Pertti Mäkinen 
ja Reijo Paavilainen



Väliaikaista taidetta kaupunkiympäristössä



Väliaikaista taidetta kaupunkiympäristössä

Lumibuddha

Taidekoulun 

lumenveistokurssin 

teos Kankaanpään 

torilla talvella 2010 Taidekehä elää 2009



Kevyen liikenteen kehät,     

yleiskaavatyön ideointia

Pyöräilykehä, kehä II

Ulkoilukehä, kehä III

 Jalankulun Taidekehä KEHÄ 1 

 Pyöräilyn keskustakehä KEHÄ 2

 Ulkoilun kehä KEHÄ 3



Taidekehän 
tarina

Kankaanpään 

kulttuurinen ja fyysinen 

muutos taidekaupungiksi 

diskurssien valossa

Kaupunkisuunnittelun 

alaan kuuluva 

väitöskirjani tarkastettiin 

TKK:n arkkitehtuurin 

laitoksella 22.11.2008

Pertti Mäkinen & Reijo Paavilainen: Hyrrä



Mitä tutkin ja miksi?

 Puheenvuoro kulttuurin imago-
ja  aluekehitysvaikutuksista 
käytävään keskusteluun

– pikkukaupungin näkökulma

– kulttuurisen muutoksen ja 
fyysisen kaupunkiympäristön 
näkökulma 

 Pyrkimyksenä aineettomien 
ilmiöiden, identiteetin ja imagon 
syntyprosessien empiirinen 
todentaminen ja diskurssien 
osuus siinä. 

 Miten taidekaupunkikehitys on 
ollut mahdollinen?

Toivo Lepistön Tiiliportti/ Ensio Härkösen reliefit



Taidekaupunkikehityksen käännekohdat

Taide-elämä
 syntyy 1950-60

 vakiintuu 1980-90

 laajenee Taidekehän myötä kaupunkiympäristöön 1995-



*Rationaalinen suunnittelu loi pohjan

 Selkeä kaupunkirakenne (prof. Olli Kivinen kaavoittajana 30 vuotta)

 Hyvät puitteet arkkitehtuurin ja kaupunkitaiteen esiin tuomiseen

Staffan Lodenius Taidekehästä: 

”Se oli siellä”

Taidekaupungin kytkennät  yhdyskunta- ja 

kaupunkisuunnitteluun 



*Strategista ja kommunikatiivista suunnittelua

 Katseet Kankaanpäähän –ydinkeskustan kehittämisprojektissa oli 
piirteitä molemmista

 Sitoutumista tapahtui

Katseet Kankaanpäähän 

projektin organisaatio



* Kulttuurista suunnittelua
 Vrt. Kimmo Lapintie 2001: Kulttuurinen näkökulma –

yhdyskuntasuunnittelun uusi paradigma 

 Kulttuurista suunnittelua Kankaanpäässä: 
– Systemaattista työtä kaupunkikuvan ja –imagon 

parantamiseksi; keskustan elävöittäminen taiteen ja kulttuurin 

keinoin, toriprojekti ja Taidekehän täydentäminen 

– Laadukas julkinen rakentaminen, arkkitehtikilpailut

Kysymyksiä nousee:

–Esteettisen asiantuntemuksen mahdollisuudet?

–Kaupunkisuunnittelijan uudet roolit?



Kaupunki-imagon rakentumisesta

 Aineistoni osoitti, että 
Kankaanpäässä 
taidekaupungin identiteetti 
(imago) on vahvassa 
nousussa  

 Vain vahvasta 
identiteetistä rakentuu 
pohja kestävälle imagolle. 

Ossi Somma Kotipesä



Diskurssit eli puhunta imagotyössä

 Diskurssin käsitteen laajan tulkinnan mukaan 
myös teot voivat kuulua diskurssiin

 Fyysinen ympäristö viestii, taide puhuu, teot 
puhuvat

 Diskurssit eivät ainoastaan kuvasta tilannetta 
vaan ovat aktiivisessa vaikuttajan roolissa. 

Matti Kalkamo: Siemen Yhteisöllinen tiilimuuri rakentuu



Taideimagoa edistävät 

diskurssit

 Aluekehitysdiskurssi
• Kehitysoptimismi (tai hiipumisen 

hillitseminen)

• Taiteilijoiden työllistäminen ja 
sitouttaminen paikkakuntaan

• Vetovoima, imago, markkinointi 

• Kilpailuetu, harvinaisuus 

 Eiffeldiskurssi
• Suuret puheet, usko asiaan 

• Sitkeys, omanarvontunto

 Yhteisöllisyysdiskurssi
• Uskottavuus, vahva traditio, aitous

• Sitouttaminen, yhteinen prosessi 

• Kaupunkitaidetta helppo lähestyä 

• Kotiseutuylpeys 



Taideimagoa hillitsevät diskurssit

 Peruspalvelut kuntoon -
diskurssi

• Talous, resurssit

• Rahat ei riitä, vanhukset, 
sairaat, kehnot kadut ensin

• Ei turhia panostuksia 

• Luonto voimavarana

 Ristiriitadiskurssi
• Hallinnon, asioiden hoidon 

suhteen

• Politiikan suhteen

• Professioiden välillä

• Rasistiset puheet: Taiteilijat/ 
kunnon ihmiset

• Toripuheet

• Hiljaisuus 

 Henkinen lama 
• Sisäänpäin kääntynyt 

pikkukaupunki

• Väestökato, negatiivinen 
kierre 



…taideimagoa hillitsevät diskurssit

 Professioiden törmäykset -
valtataistelua kaupunkitilassa?

 Kysymys teosten reviiristä…



Kamppailevat diskurssit



Puhunnan tarkastelu sen lähteestä käsin

- Toimijoiden puhe
vahvistettuna 
auktoriteettipuheella on 
yleensä lähtökohta 

- Median puhe keskiössä

- Spontaani puhe
Itseohjautuvan taidepuheen 
ilmeneminen on osoitus ilmiön 
juurtumisesta

- Puhunta kumuloituu, vahvistaa 
toinen toisiaan



Spontaania puhuntaa

 Taidekaupunki –ilmauksen yleistyminen

 Oma-aloitteiset taidehankkeet ja -hankinnat

 Taide osana kaupungin visuaalista kuvastoa 
– Taiteen edessä poseerataan milloin missäkin 

yhteydessä

– Taide esitteiden, vuosikertomusten ym. kuvituksena 



Tutkimukseni avaintulos



Taidekaupungin mahdollisuuksia

 Taidekehä sisältää merkittävän 
imagopotentiaalin

 ”Ketjuajattelu” toteutuu; taide on 
aina läsnä; monipuolisuus, 
ympärivuotisuus, saatavuus

 Suuri suhteellinen merkitys
pikkukaupungissa

 Herkullinen, kiehtova tarina

 Kaupunki on tyystin erilainen, 
kuin mitä se olisi ilman tässä 
tutkimuksessa kuvattuja ilmiöitä

 Kehitystä kannattelevat kuitenkin 
hyvin ohuet säikeet

 Virtaussuunta voi muuttua 

 Herkässä tilanteessa median 
merkitys on keskeinen

KIITOS! 

Einar Mar Gudvardarson: Family


