
TREDUN TAITEEN TILAT

Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimeksiannosta olemme selvittäneet mahdollisia taiteen paikkoja yhtiön 
investointien alaisissa kiinteistössä Pirkanmaalla. 

Kaikissa kiinteistöissä on useita kohtia, joissa taiteelle olisi selkeästi tilaa. Kohteiden suurten mit-
takaavojen ja monimuotoisuuden vuoksi niihin voidaan kuvitella sijoittuvan lähes kaiken tyyppistä 
taidetta mitä taidekenttä sisällään pitää. Toteutettavan ja tiloihin sijoitettavan taiteen valintakri-
teereiksi valikoituivat sijoituspaikka ja sen toiminnallisuus. Taiteen sijoittumiseen vaikuttaa myös 
tilojen käytön luonne. Teoksien sijoittelussa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja teosten huollet-
tavuuteen. Arkoja teoksia ei sijoiteta vilkkaille kulkureiteille ja huolehditaan siitä, että myös siivous ja 
muu tilojen huolto sujuu esteettömästi. 

Useissa kohteissa ovat rakennustyöt valmiita joten varsinaista integroitua taidetta ei voi enää ajatel-
la. Sen sijaan mielenkiintoisia taiteenpaikkoja on kaikissa ja jopa tiettyä tarvetta tilojen toimintaan 
liittyvien seikkojen parantamiseksi taiteen avulla. Kohteissa olemme tarkastelleet pääsääntöisesti 
sisätiloja. Muutamissa kohteissa esitämme taidetta myös ulkotiloihin. 

TREDUN TAITEEN TEHTÄVÄT

Taide tuottaa iloa ja lisää viihtyisyyttä. Taiteen avulla voidaan tilojen luonnetta myös muuttaa ja 
korostaa niiden käyttöön ja viihtyvyyteen liittyviä ominaisuuksia. Taide voi toimia opasteena ja 
merkkinä tilan käyttöön liittyvistä toiveista ja se voi myös toimia keinona nostaa tilan arvokkuut-
ta. Merkittävämpien teosten sijoittaminen strategisesti oikeisiin paikkoihin korostaa esimerkiksi 
pääsisäänkäynnin luonnetta. Taiteella voidaan nostaa normaalin kokoustilan luonnetta paremmin 
sopimaan esimerkiksi pienimuotoisten juhlien näyttämöksi.

Kun halutaan merkitä käytäviltä alueita joiden viihtyvyydellä katsotaan olevan merkitystä esimerkiksi 
odotustilana, voidaan merkitseminen tehdä sisustussuunnittelulla, jossa taiteella on selkeä rooli. 
Sama viihtyvyyden ja merkityksen annon lisääminen voi olla taiteen tehtävänä henkilöstön taukoti-
loissa, opettajien huoneissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Reittien merkitseminen ja eri toimintojen ja paikkojen identifioiminen voivat olla osa taiteen te-
htävänasettelua. Voi myös olla tilanteita, joissa taiteelle asetetaan konkreettinen tehtävä ympäristöä 
vaivaavan melun ja kaikumisen vähentämisen keinona.



TREDUN TAITEEN TEEMAT

Tredun taiteelle voidaan etsiä tematiikkaa Pirkanmaalta, sen historiasta ja luonnosta. Se voi myös 
liittyä oppilaitosten koulutusalueisiin ja näiden erikoispiirteisiin. Tematiikka korostuu erityisesti 
uusissa, tiloihin suunnitelluissa teoksissa mutta se voi myös olla runko, jonka ympärille rakennetaan 
olemassa olevista kokoelmista lainattujen teosten kokonaisuus.

TREDUN TAITEEN HANKINTATAVAT

Taiteen hankintatavat voivat Tredu-Kiinteistöissä olla monimuotoisia. Hankintatapaan vaikuttaa 
kiinteistöjen omistussuhteet, ikä ja kunnostuksen tai rakennushankkeen vaihe. Rakentamiseen inte-
groituvan taiteen hankkiminen on mahdollista harvoissa tilanteissa. Sen sijaan jo olemassa olevien 
teosten ostaminen, vuokraaminen tai lainaaminen on useimmiten järkevä vaihtoehto. Jälkeenpäin 
tilaan tuotavia teoksia on myös mahdollista tilata etukäteen määritellyillä reunaehdoilla. Teosten 
tilaaminen voi käsittää yksittäisiä teoksia, seinämaalauksia tai sarjallisia teoksia joita voidaan sijoittaa 
useampaan eri tilaan.

TREDUN TAITEEN YHTEISTYÖMALLIT

Taiteen yksi ominaisuus on keskustelun herättäminen erilaisten ihmisryhmien välille. Taiteen hank-
kimiseen liittyvä prosessi voi olla hyvä pohja monenlaiselle yhteisölliselle toiminnalle. Toiminta voi 
alkaa tematiikan määrittelystä, jolloin Tredun opiskelijoille ja henkilökunnalle annetaan mahdollisuus 
päästä vaikuttamaan suoraan tuleviin hankintoihin. Taiteen toteutus voidaan nivoa oppilaitosten 
toimintaan ja ohjelmaan siten, että siitä syntyy useita tahoja yhteen sitova kokonaisuus.

Kaikissa kohteissa joissa paikkoja isommille teoksille:
 - suora tilaus / tilaan sijoittuvat teokset ja seinämaalaukset
 - olemassa olevan teoksen osto

 Pienempiä teoksia:
 - sijoituksia kokoelmista
 - uusia hankintoja, grafiikkaa, valokuvia
 - tilaustyönä tehtyjä sarjoja, digipaino erilaisille materiaaleille ilman lasia ja kehystä

Hankintatapoja:
 - tilaustyö
 - taiteen ostaminen
 - kokoelmien sijoittaminen
 - taiteen lainaaminen



EHDOTUKSET TAITEEN SIJOITTAMISESTA KOHTEITTAIN

Åkerlundinkadun toimipiste:

Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere
Toimipistepäällikkö Anne Haapalehto, 050 582 4103

1. Kirjastossa on yksi iso selkeä hyvä 
taideteoksen paikka. Myös isompaa 
näyttöä ja videotaidetta voisi harkita.

2. Kokoustilassa aulan ja auditorion 
yhteydessä on pitkä ehjä seinäpinta, 
johon sopii taideteos.

3. Rakennuksessa on paljon tiiliseinäisiä 
käytäviä. Kohdissa joissa esimerkiksi ole-
skellaan ja odotellaan vuoroa, voisi olla 
seinällä taidetta. Listoja voidaan poistaa 
taiteen tieltä.

Henkilöstön taukotila on menossa re-
monttiin ja tyhjenee. Sen sisustamisen 
yhteydessä arvioitava myös taiteen 
paikat. 

Teoksia pohdittaessa huomioidaan, että tilat ovat vuokratiloja ja teosten on oltava siirrettävissä jos 
vuokrasuhde päättyy.



Santalahden toimipiste:

Santalahdentie 10, 33230 Tampere
Toimipistepäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää, 050 441 8815

1. Pääsisäänkäynnin aula ja katon 
mielenkiintoinen syvennys on luonteva 
paikka kiinteälle taiteelle.

2. Yhteisiin oleskelutiloihin on mahdollis-
ta sijoittaa taidetta.

3. Rakennuksessa on pitkiä käytäviä, 
kaarevia seiniä ja rappukäytäviä, joissa 
on  tilaa taiteelle. Samoin opettajien 
työtiloissa sekä kokoushuoneissa on 
suuria selkeitä seinäpintoja. Taiteella 
voisi korostaa ja rauhoittaa osan alueis-
ta, jotteivät ne täyty julisteilla ym. sälällä. 
Pääosin voisi hyödyntää kaupungin 
taidekokoelman olemassa olevia teok-
sia, mutta taide voisi olla myös suoraan 
seinään maalattua.

Kiinteistöön on myös tulossa Lempäälän yksikön opiskelijoiden teoksia tiettyihin paikkoihin esim. 
ravintolaan ja monitoimitilaan.

Kiinteistössä on kymmenen ryijyn kokoelma jolle haetaan paikkaa. Aikaisemmin on ollut teoksia 
Tampereen kaupungin kokoelmista sijoitettuna esim. ravintolaan. Taidemuseo on luvannut, että 
lainaustoimintaa voidaan jatkaa edelleen. Taidemuseon kokoelmissa on runsaasti lainattavissa 
olevaa taidetta.



Koulutuskeskus Valo:

Pallotie 5, Ylöjärvi
Ylöjärven lukio, rehtori Jarkko Tuomennoro, 050 372 1943
Tredun toimipistepäällikkö Marja Toivonen, 050 576 1537

1. Käytävien korkeissa päätytiloissa 
on  kaikumisongelmaa. Niihin voisi sijoit-
taa tekstiilitaidetta, joka ei peitä näkymiä. 
Voisi harkita näihin liittyvää valoa tai 
valaistusta, jotta teokset näkyvät vähän 
kauemmas myös ulkopuolella.

2. Kierreportaiden keskelle jäävä tila 
voisi olla otollinen roikkuvalle teokselle. 

3. Mahdollinen pienempien taide-
teosten hankinta kokoustiloihin ja mui-
hin vastaaviin lisäisi niiden viihtyisyyttä.

Rakennuksessa jo oleva taide kannat-
taa käydä läpi ja sijoittaa visuaalisesti 
eheämmiksi kokonaisuuksiksi.

Pääaula on visuaalisesti monimuotoinen. Tila ei ole erityisen otollinen taiteelle.

Auditorion etuseinä voisi myös olla potentiaalinen paikka taiteelle. Teos jää keskeltä valkokankaan 
taakse kun jotain näytetään, joten se pitäisi ottaa huomioon.



Hepolamminkadun toimipiste:

Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere
Toimipistepäällikkö Janne Pietiläinen, 050 560 6079

A-talo ja Teklu, jossa oppisopimuskeskus. Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen.

1. Sisäpiha on mielenkiintoisin kohde 
taiteelle. Lammen ympäristön kunnostuk-
sen yhteydessä näkymään voisi sijoittaa 
taidetta ja laatia alueelle korkeatasoisen 
valaistussuunnitelman. Näkymä on 
tarkasteltavissa monesta suunnasta ra- 
kennuksen reunustaessa sitä pohjois- ja 
länsisuunnalta. Lämpimämpänä vuo-
denaikana se voi myös houkutella vi-
ettämään aikaa .

2. Rakennuksessa on hyvin vähän 
selkeitä isoja seinäpintoja. Sen sijaan 
on paljon tiloja, joissa voisi olla pienem-
pikokoista taidetta. Paljon korkeita lasipin-
toja.

Opettajien taukotila voisi olla mahdollinen 
taiteen paikka, samoin käytävien alueet, 
joissa oleskellaan enemmän.

Teknillisen lukion puolella on Petteri Nisusen ja Tommi Grönlundin installaatio Light Oreography ja 
kaksi Anna Alapuron maalausta Kerrostumia I ja Kerrostumia II, sekä hänen suunnittelemansa rak-
ennuksen julkisivujen lasipainatukset.  Teokset kuuluvat Tampereen kaupungin kokoelmiin.



Sähkötalo, jossa konepajoja ja muuta raskaampaa

1. Pääsisäänkäynnin yhdeydessä on 
koko talon korkuinen suuri seinä, joka 
on tyhjä lukuunottamatta mahdollisesti 
siirrettävissä olevaa putkea. Se on hyvä 
paikka taiteelle, joka näkyisi siitä laajalle 
myös ylemmissä kerroksissa. Valaisimia 
olisi mietittävä.

2. Käytävillä on isoja avoimia tiloja 
joissa pingispöytiä ym. ja tyhjiä seinäpin-
toja.

C-talo   Pääty on ulkoapäin katsottuna 
mahdollinen taiteen paikka. Sisäseinillä 
on jo muraaleja - niitä voisi ehkä olla 
enemmän, samoin painopuolen opiskeli-
joiden omaa materiaalia.

Talo pidetään opiskelijoiden itsensä 
toteuttamisen laboratoriona. Seinämaa-
laukset voivat olla vaihtuvia.



Lempäälän toimipiste:

Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä
Toimipistevastaava Merja Sarvala, 040 806 4102

Koulurakennus valmistuu kesällä 2017. Rakennuksessa kaksi selkeää tilaa jollekin isommalle teok-
selle. 

1. Valtuustosalissa kaivattai-
siin jo tilan käytön puolesta vähän 
merkittävämpää taidetta. Tilaa käyttää 
Lempäälän valtuusto joka vuokraa  tilan 
Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä. Kunta ei voi olla 
ostamassa taidetta, mutta voi maksaa 
siitä osana vuokraa. 

2. Keskusaulassa taide voisi olla 
mukana esimerkiksi värisuunnitelmana 
tai seinämaalauksena.

Kunnan hallussa on myös paljon taidetta, jota voidaan sijoittaa rakennukseen.

Puhetta on myös ollut muraalista.

Vihitään käyttöön 6.12.2017. Suomi 100 -teeman näkymistä taiteessa voidaan harkita.



Pirkkalan toimipiste:

Varikontie 58, 33230 Tampere
Toimipistepäällikkö Juhani Anttila, 040 801 6726

Valmistuu keväällä 2017, Arkkitehtitoimisto Petri Pussinen. 

1. Pääsisäänkäynnin yhteydessä sen 
ulkopuolella on suuri seinäpinta joka olisi 
selkeästi taiteen paikka. Tähän on arkkite-
htitoimisto tehnyt suunnitelman, joka me-
nee myös sisääntuloaulan sisäpuolelle. 
He eivät halua luopua suunnitelmastaan.

2. Sisääntuloaulan porrasalueen 
kaareva seinäsyvennys on hieno paikka 
taiteelle.

3. Toisessa kerroksessa on hiljen-
tymis- huone, joka voisi tarvita taide-
teoksen. Tilan tätä käyttöä ei ole ajateltu 
tehdä millään tavoin näkyväksi.

Rakennuksessa on pitkiä käytäviä joilla 
joitakin oleskelua- 
lueita, suuria halleja, henkilöstön tiloja.

Rakennuksessa on tilaa myös kunnan 
kokoelmille, Aili ja Allan Salon kokoelmat 
esimerkiksi. 

Ilmailuala ja Patria saman katon alla. Patrian puoli ja heidän mahdollinen osallistumisensa taitee-
seen tulisi selvittää.

Petri Pussisen kanssa keskustelussa tuli esille myös nämä:
 - Hallien puolella erkkereitä, joihin sijoittuu sosiaalitiloja ym.. Erkkereissä voisi olla hallien 
puolella jotain mikä saa ne näyttämään muulta kuin valkoisilta laatikoilta.
 - Tien merkitseminen lentokentän suunnasta tultaessa jollain tavoin, sillä rakennus tulee 
näkyviin vasta kun on jo tiellä.



Kangasalan toimipiste:

Toimipistepäällikkö Armi Salminen, 050 441 8818

Valmistuu syyslukukaudeksi 2018. 

Kangasalan toimipiste

1.  Sisääntulopiha on suuri. Taide-
teos voisi integroitua kivetykseen ja 
julkisivun tiilipintaan.

2.  Pääjulkisivun yhtenäinen 
seinäpinta on erinomainen paikka 
taideteokselle.

3.  Sisällä rakennuksessa on pitkä 
ja korkea käytävätila, jossa voisi olla 
paikka taiteelle joko seinällä tai ka-
tosta roikkuvana.

Erilaisissa taukotiloissa ja opettajien työtiloissa voisi olla paikkoja kokoelmien sijoittamiseen.




