
NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA, SIPOO  
2016 - 2017 

 
 
 
 
 
konsepti: kolmeosainen teoskokonaisuus (pääsisäänkäynti, 
kerrostasanteiden päätyseinät, pohjakerroksen sisäänkäynti) ja 
teosluonnostyöpaja   
aikataulu: teosidea, budjetti,luvat 2015, teosluonnostyöpaja 15.-
19.8.2016, teosten toteutukset syksy 2016, talvi 2016,kesä 2017 
Osallistujat: talon työntekijät ja käyttäjät, yhteensä noin 600 
henkilöä 
 
Teos on osa nikkilän taideohjelmaa. 
 





 
 
 

TUNTEMATON KANTSU, KANNELMÄKI, 2015  - 2017 
 
 
 

 



TAUSTAA: Värillisistä pystyraidoista koostuva ”Raita”-teosluonnos 
suunniteltiin Kanneltalon yhteyteen jo Taiteiden yössä 2015. 
Kanneltalossa pidetyissä työpajoissa yhteisö toteutti luonnoksen 
sommittelemalla kukin oman moduulinsa osaksi suurempaa kokonaisuutta. 
Värien valinnassa lähtökohtana käytettiin Oona Tikkaojan ”Unelma”-
veistosta, joka on Sitratorilla oleva pysyvä teos.  
Kesä – elokuussa 2017 paikallinen yhteisö pääsi maalaamaan ”Raita”-
teoksen Kannelmäen alueelle.  
  
MAALATTAVAT KOHTEET;  SÄHKÖKAAPIT REITILLÄ, KANNELMÄEN  
RAUTATIEASEMAN  PORTAAT,SITRATORIN / KANNELTALON YLIKULKUSILLAN  
PYLVÄÄT JA SILLAN BETONISENÄMÄT. 
 



SEINÄMAALAUS,D – 
AEMA KANNELMÄKI –

KANNELMÄEN 
YHTEISÖHANKE 



   SÄHKÖKAAPIT REITILLÄ 



KANNELMÄEN ASEMAN PORTAAT 
Video : Helsinki street art office Supafly 

 https://www.youtube.com/watch?v=XNQIztglxH0  

https://www.youtube.com/watch?v=XNQIztglxH0
https://www.youtube.com/watch?v=XNQIztglxH0


    SITRATORIN YLIKULKUSILLAN BETONIPYLVÄÄT 



KANNELTALON YLIKULKUSILLAN BETONISEINÄMÄT  
Yhteistyö graffitti taiteilia  Flaum1:n kanssa. 



 
Yhteisötaideteokseen osallistui yhteensä noin 200 asukasta alueelta ja 
sen läheisyydesstä.Teos on tuotettu osana Helsingin Taiteilijaseuran 
Taidekehä – hanketta jonka tarkoituksena on vahvistaa alueellista 
yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista, sekä asukkaiden 
kulttuurista osallisuutta.Teoksen sponsorina toimi Teknos,jonka  

vesiohenteisia VISA peittosuojamaaleja on käytetty teoksen 
toteuttamiseen. 

 
Linkki portaiden lentokuvaukseen, Kuvaaja:Samuel Rosas 

https://www.instagram.com/p/BauOWW5HiPq/?taken-by=majbritthuovila 

JÄTEMÄEN PORTAAT, MALMINKARTANO, 2017 
  
 



 
IDEOINTI portaiden maalaamisesta aloitetaan alkukeväällä 2017 kaikille 
avoimessa Millainen Maltsu? -  kehitys kokouksessa. 
  
KONSEPTIN ESITTELY 4/2017  MAKAPO kokous, teosideana Jättärin portaisiin 
esitetään  teoskonseptia ”RAITA ”. 
  
TEOSLUONNOS TYÖPAJA  1.6.2017 Malminkartanon kirjasto, kaikille avoin työpaja 
(alueen yhteisö, alueella toimiat, yksittäiset asukkaat jne.)teoksen sisältö; 
värit, värienpaikat ja määräsuhteet. 
 
TEOSLUPA 8/2017 Virallinen lupa teoksen toteuttamiseen, Helsingin kaupungi 
Rakennusvirasto. https://www.instagram.com/p/BXFuP04lY1p/?taken-by=majbritthuovila        
https://www.instagram.com/p/BVkT11XFrJY/?taken-by=majbritthuovila 
  
 
 

https://www.instagram.com/p/BXFuP04lY1p/?taken-by=majbritthuovila
https://www.instagram.com/p/BVkT11XFrJY/?taken-by=majbritthuovila


 
• Malminkartanon täyttömäen portaissa on 426 askelmaa  
• Askelmista maalattiin  vain päätysivut, ei kuluvaa astumapintaa. 



MAALAUKSEN LUONNOS 



 
MAALAUS I / Teoksen toteutus:  
08.08.2017  klo 08.00 – 14.00 

 
linkki maalaustapahtumaan: 

https://yle.fi/uutiset/3-9764319 
 

https://yle.fi/uutiset/3-9764319


MAALAUS II / LUONNOS KORJAUSMAALAUKSELLE  
(MAO  Desingn) Malminkartanon täyttömäen uuden 
maalikerroksen logiikka noudattaa  Fibonaccin 
lukujonoa. Siinä jonon seuraava luku on aina 
kahden edellisen summa: 1,1,2,3,5,8, ja niin 

edelleen. Ajatuksen esitti paikallinen 
graaffinen muotoilija, jonka ydinajatus  oli, 
että näin uuteen teokseen voidaan säilyttää osa 
ilkivallantekijöiden valkoista maalia, ja syntyy 

vuoropuhelua. 
 

Teoksen toteutus: 16.08.2017  klo 09.00 – 13.00 
 

linkki porrasjuoksuun: 
https://www.dropbox.com/s/wr7344m5sicomqq/malm
inkartano_timelapsekavely_20171005.mp4?dl=0 

 
 



 
 
 
 
 

MAALAUS II / KORJAUSMAALAUKSELLE  

lehtiartikkelista:http://www.iltalehti.fi/
kotimaa/201708172200331394_u0.shtml  

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201708172200331394_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201708172200331394_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201708172200331394_u0.shtml
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