
 

 

Loviisan kaupungin ulkotilaan sijoitettavan julkisen taiteen periaatteet 
 

Lupaperiaatteet ovat seuraavat: 

1. Teokset luokitellaan pysyviin ja väliaikaisiin teoksiin. 

2. Pysyvä teos muodostaa eheän ja kiinnostavan kokonaisuuden myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. 

Pysyvä teos on pysyvä osa ympäristöään. Sen tulee kestää aikaa ja olla taiteelliselta tasoltaan sellainen, joka 

on relevantti myös vuosikymmenien päästä. Teoksen on kestettävä myös esimerkiksi säätä ja ilkivaltaa. 

Pysyvien teosten on siten syytä olla aina ammattitaiteilijoiden toteuttamia, jotta teosten taiteellisesta ja 

teknisestä laadusta voidaan olla varmoja. Pysyvästi kaupunkitilaan jäävät teokset käyvät läpi tiheämmän 

seulan kuin väliaikaiseksi tarkoitetut teokset. 

3. Pysyvien teosten painopisteet ovat teoksen korkea taiteellinen laatu ja kolmiulotteinen taide. 

4. Väliaikainen teos voidaan toteuttaa kevyin ja yhtenäisin lupaperiaattein. Väliaikaisen teoksen toteutus 

lähtee siitä, että ympäristö palaa teoksen näytteillä olon päätyttyä sovitussa aikataulussa ennalleen. 

Väliaikaisuus tarkoittaa, että teoksen poistamisen ajankohdasta ja käytännöistä on sovittu ennen teoksen 

toteutusta. Väliaikainen taide mahdollistaa monipuolisia taiteen muotoja julkiseen tilaan. 

5. Deponoitu teos luokitellaan väliaikaiseksi teokseksi. Deponoija huolehtii teoksen siirrosta ja siirtoon 

liittyvistä kuluista sekä vakuutuksista.  

6. Teokselle on tarvittaessa osoitettava tekniset ja muut vaatimukset huomioiva sijoituspaikka. 

7. Ennen luvan myöntämistä tulee esittää vähintään teosluonnos ja teoksen sijoituspaikka. 

8. Teokseen ja teoksen sijoittamispaikkaan liittyvät tarvittavat lausunnot esimerkiksi Itä-Uudenmaan 

alueelliselta vastuumuseolta on pyydettävä hyvissä ajoin ennen asian käsittelyä. 

9. Kohtien 2–8 periaatteista poikkeavia hankintoja voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa. 

10. Mikäli alueilla tai rakennuksilla on kulttuuriperintöarvoja, tulee taidehankkeita harkita erityisen tarkasti 

11. Teoshankinnoissa noudatetaan erityistä varovaisuutta, jos hallintoelimen tai kaupungin työntekijöiden 

perhejäsenet tai heihin läheisessä suhteessa olevat henkilöt tarjoavat esineitä lahjoituksena, ostettavaksi 

tai verohelpotuksia vastaan. 

12. Ulkotilaan sijoitettujen teosten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen ylläpitovastuu kuuluu elinkeino- ja 

infrastruktuurikeskukselle. Infrastruktuuripäällikkö vastaa käytännöstä. 

13. Sisätilaan sijoitettujen teosten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen ylläpitovastuu kuuluu sivistys- ja 

hyvinvointikeskukselle. Museointendentti vastaa käytännöstä. 

14. Pysyvän taiteen sijoituksen osalta kaupunginarkkitehti hyväksyy puistoja, toimintapaikkoja, ja 

viheralueita koskevat suunnitelmat sekä ympäristörakentamisen yleissuunnitelmat sekä antaa lausuntoja 

muun muassa kaupunkikuvallisesta ja kulttuuriympäristöllisestä sopivuudesta sekä kaava-asioista. Oleellista 

asemakaava-alueilla on suhde kaavan ohjeistukseen ja määräyksiin. 

15. Taideteoksen vastaanottosopimuksen allekirjoituksen jälkeen sopimuksessa mainittujen taideobjektien 

hallinta- ja omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi. Vastaanottosopimuksen allekirjoituksen jälkeen 

on kaupungilla oikeus poistaa, lainata, asettaa näytteille ja muuten käsitellä taideobjekteja oman 

kokoelmaohjelmansa ja museoalan arvoluokitusnormien mukaisella tavalla. 



 

 

 

Ohjeet väliaikaisen taideteoksen sijoittamisesta julkiseen ulkotilaan Loviisassa 

• Teoksesta tulee esittää lupaa hakiessa esimerkiksi luonnos tai havainnekuva, josta selviää teoksen luonne. 

• Teokselle kaavailtu paikka tulee esittää täsmällisesti ja mielellään kartalle merkittynä. 

• Teoksen esille asettamisen ja poistamisen ajankohdista tulee sopia ennen teoksen sijoittamista, ja 

teoksen sijoittaja huolehtii, että teos poistetaan ajallaan.  

• Teoksen kiinnitys tulee tehdä huolellisesti, jotta teos ei voi kaatua tai irrota sään vaikutuksesta. Teos tai 

sen kiinnitys ei saa vahingoittaa ympäristöä, rakennuksia, omaisuutta eikä ihmisiä. Teoksen sijoittaja on 

vastuussa teoksen aiheuttamasta vahingosta. 

• Teoksen sijoittaja huolehtii, että käytetty alue palaa ennalleen teoksen poistamisen jälkeen.  

• Taideteoksesta ei saa aiheutua haittaa liikenteelle. Tien varrelle sijoitettavan teoksen pitää olla vähintään 

1 metrin etäisyydellä tien pientareesta. Tien varrelle sijoitettava teos ei saa olla esimerkiksi muodoltaan tai 

väriltään sellainen, että se saatetaan käsittää liikennemerkiksi. 

 


