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Tiina Koivulahti on RECENART Oy:n toimitusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston taidehistorian 

alumni. RECENART Oy on erikoistunut taideteostutkimukseen yhdistäen taidehistoriaa 

monitieteisesti tietotekniikan, fysiikan ja kemian huippuosaamiseen pyrkien vastaamaan 

taideteosten alkuperä-, ajoitus-, ja aitouskysymyksiin.  

 

Lukiosta valmistuttuaan Koivulahti suoritti kaupalliset opinnot kauppaopistossa, jonka jälkeen 

oli muutaman vuoden työelämässä opiskellen samalla englantia, latinaa ja yritystaloutta. Tämän 

jälkeen hän haki Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan taidehistoriaa ja pääsi suoraan sisään. 

Maisteriksi valmistuttuaan vuonna 2000 Koivulahti työskenteli erilaisissa 

taidekonsultointitehtävissä.  

 

Koivulahti kertoo olleensa aina kiinnostunut taiteesta ja sen historiasta sekä arkeologiasta. 

Erityisen kiinnostunut hän on ollut Italian taiteesta ja kulttuurista, suorittaen vaihto-opintojakin 

Italiassa, sekä Egyptistä. Sivuaineina hän opiskeli yliopistossa kieliä ja museologiaa, mutta myös 

kokeili paljon eri aineita selvittääkseen mikä todella vastaa omaa kiinnostustaan.  

Opiskeluaikanaan hän työskenteli eri museoissa sekä perheyrityksessä sisustusalalla. 

 

Tämän jälkeen Koivulahti perusti yhdessä kahden muun taidehistorioitsijan ja yhden 

historioitsijan kanssa tutkimushankkeen Eurooppalaisen taideperinnön jakajat, johon he saivat 

useamman vuoden rahoituksen. Tällä rahoituksella Koivulahti teki myös lisensiaatin työnsä, 

jonka valmistuttua hän aloitti Jyväskylän yliopistossa taidehistorian assistenttina opettaen 

taidehistorian perusopintoja ja aloittaen samalla väitöskirjansa. Koivulahti siirtyi suunnittelijan 

tehtäviin silloiseen Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen ja sen jälkeen projektitutkijaksi 

humanistiseen tiedekuntaan. Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa oli aloitettu 

Yrittäjäksi yliopistosta - ESRhanke, jossa Koivulahti toimi projektipäällikkönä.  

 

Työskennellessään Jyväskylän yliopistossa hän sai idean tutkimuskeskuksen perustamisesta, 

joka palvelisi yksityishenkilöiden kokoelmien ja esineiden taidetutkimusta, sillä vastaavaa 



palvelua ei ollut tarjolla Pohjoismaissa. Ideaa Koivulahti työsti yhdessä muutaman 

taidehistorioitsijan ja historiantutkijan kanssa, ja yhteisymmärryksessä tultiin siihen tulokseen, 

että tällainen hanke olisi kannattava aloittaa. Seuraavaksi he ottivat yhteyttä Jyväskylän yliopiston 

Luonnontieteiden, Kemian ja Fysiikan laitoksiin, sillä aloilla hallittiin sellaisten 

tutkimusmenetelmien osaamista, jotka olisivat tutkimustyön laadukkuuden kannalta 

välttämättömiä. Sopivien jäsenten löydyttyä hankkeeseen, päätettiin rahoitusta lähteä hakemaan 

TEKESin kautta, josta se myös saatiin. Hanketta kesti noin kaksi ja puoli vuotta, jonka aikana 

monialaisen tutkimustiimin yhteistyö kehittyi. Koivulahti hankkeen olleen niin onnistunut, että 

oli kannattavaa perustaa suoraan jatkumona taidetutkimusalan yritys, RECENART. Tässä 

yrityksessä Koivulahti toimii nykyisin toimitusjohtajana. Kaikki alkuperäisen hankeryhmän 

jäsenet ovat yhä mukana yrityksen toiminnassa.  

 

Koivulahdella on aina ollut halu työskennellä taideteos- ja esinetutkimuksen parissa. 

Hanketyöskentelyn aikana työryhmä sai kokeilla ja toteuttaa erilaisia tutkimuspilotteja yhdessä 

asiakkaiden kanssa niin että työskennellessä sai harjoittaa ja kehittää omaa osaamistaan ilman 

rajoituksia. Samalla työryhmä valmisteli yritykseksi siirtymistä, tekemällä markkinatutkimusta ja 

kiertämällä tunnetuilla taidemessuilla kertomassa hankkeen toiminnasta. Vaikka yrityksen 

markkinointia ei saanut toteuttaa hankkeen aikana, löysivät taideteostutkimusta tarvitsevat 

kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat hankkeen palvelut.  

 

Koivulahti kertoo epäilleensä jossain vaiheessa taidehistorian opintojen järkevyyttä 

opiskelijavuosiensa aikana: vaikka kiinnostus aiheeseen oli kova, olivat 

työllistymismahdollisuudet tuolloin heikot ja työpaikkoja vähän. Koivulahden mukaan 

työllistymisen edellytyksenä oli lisäksi laaja taidehistorian ulkopuolelle ulottuva osaaminen sekä 

puhdas tuuri. Hän korostaa oman yrittelijäisyyden roolia työllistymisessä, sillä siinä täytyy olla 

valmis tekemään monenlaisia työtehtäviä. Monipuolisen työ- ja koulutustaustan merkitys 

korostuukin Koivulahden puhuessa paitsi omasta urapolustaan, myös alalle työllistymisestä. 

Vaikka Koivulahden urapolku on selkeästi johtanut ja valmistanut nykyisiin työtehtäviin, 

korostaa hän jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Nykyisessä työtehtävässään 

hän opettelee jatkuvasti uutta taideteoksista ja taiteilijoista sekä törmää usein teoksiin, joiden 

taiteilijaa ei tunneta. Näin ollen työtehtävät vaativat jatkuvaa opiskelua ja tiedonhakua.  


