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Maikki Rantala, taloyhtiön muodonmuutos, Alppila 2014.

“Piristävää, piristävää!”

ONKO talossanne päätyseinä tai asuin-

alueella muita pintoja, jotka kaipaavat
väriä? Lasten leikkipaikan ympärillä
tylsät harmaat seinät? Huonoja viboja
tuova alikulkutunneli tai parkkihalli?
Rakennustyömaalla aita, joka kaipaisi
piristystä? Purkutalo, joka voisi loistaa
vielä kerran?

”Taide herättää halun huolehtia

”Taide tuottaa

yhteisestä ympäristöstä.”

elämyksiä.”

68%

90%

suomalaisista on samaa tai jokseenkin samaa mieltä.
Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaama kysely (TNS Gallup, 2014)

Jukka Hakanen, kerrostalon päätymuraali, Arabian katufestivaalit 2015.

G-REX: Yasmin Jaafar, Ossi Pirkonen, Elina Holley ja Stay Ice, rivitalon pääty, Arabian katufestivaalit 2015.

”Kauniit kuvat ja iloiset
värit vaikuttavat mielialoihin positiivisesti.”

LISÄ Ä katutaidetta Helsinkiin

haluaa elävöittää Helsingin kaupunkikuvaa katutaiteen avulla
ja tuoda katutaidetta sinne,
missä sille on eniten tarvetta.
Katutaide tarjoaa helpolla
työkalut viihtyisän elinympäristön luomiseksi.

RIKAS ARKI

Kiinteistön omistaja, asukas-

Tuomme taiteilijat, asukkaat

yhdistys, asukas – ota rohkeasti

ja kaupungin yhteen

Näyttävillä seinämaalauksilla voitte
parantaa asuinalueen viihtyvyyttä ja
turvallisuutta, korostaa alueen identiteettiä sekä lisätä asuinalueen vetovoimaa ja mainetta. Taideteokset tarjoavat elämyksiä ja tekevät ympäristöstä
ajatuksia herättävän. Ne saavat asukkaat ja ohikulkijat keskustelemaan.
Parhaimmillaan harmaat asuinalueet
voivat muuttua nähtävyyksiksi.

yhteyttä ja kartoitetaan

• Keskustellaan yhdessä ja mietitään, minkälaisia toiveita ja ajatuksia teillä olisi asuinalueenne elävöittämiseksi katutaiteen avulla
• Järjestämme asukastyöpajoja tai käytämme
muita osallistamistapoja, joiden pohjalta
kuratoimme teille sopivan teoksen
• Teemme taiteilijoiden luonnoksista ehdotuksia
ja havainnekuvia
• Autamme tarvittavien lupahakemusten
valmistelussa

yhdessä toiveenne!

Lisää katutaidetta Helsinkiin -projektitiimi tietää vastauksen kysymyksiin budjetista, nostureista ja maalilaaduista ja
tarvittaessa vastaa prosessin kaikista
vaiheista suunnittelusta toteutukseen.

G-REX: Yasmin Jaafar, Maikki Rantala ja Jukka Hakanen, Pärnun katutaidefestivaalit 2015.

Muista nämä suunnitteluvaiheessa
Asukkaiden tarpeiden kartoitus ja ideointi
2–6 kk

Kiinteistön omistajan päätös
Rahoitus

2–6 kk

Taiteilijan valinta ja lopullinen luonnos
Kaupungin virallisten lupahakemusten käsittelyajat ja lupamaksut
Kohteen korkeus ja telineiden tai henkilönostimien tarve

2–6 kk

Maalien määrä ja laatu

8–30 m

koroke

6–8 m

3–4 m

Maalauksen toteutusajankohta

rakennustelineet

KATUTAIDEPROJEKTI KÄYTÄNNÖSSÄ
Rakennusvalvontavirastoon on hyvä olla yhteydessä jo
suunnitteluvaiheessa. Katutaiteen ulkomaalauskausi on
Suomessa toukokuusta syyskuuhun. Talven yli on hyvin
aikaa suunnitella teosta yhdessä alueen asukkaiden kanssa, hankkia rahoitus, tehdä luonnokset sekä hakea kaupungilta tarvittavat luvat työn toteutukseen.
Rakennuksiin toteutettavat taideteokset saattavat edellyttää kiinteistön omistajan suostumuksen lisäksi rakennusvalvontaviraston lupakäsittelyä. Esimerkiksi suuriin seinä-

henkilönostin

”Lisää väriä ja katutaidetta
toivottiin helsinkiläisten

maalauksiin tarvitaan kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto ja rakennusvalvonnan toimenpidelupa.

toimesta erityisesti Pasilaan,

On myös paljon pintoja, joihin ei tarvita kuin kiinteistön omistajan lupa. Katutaideteos esimerkiksi parkkihallin tai porttikongin seinällä on usein tällainen. Samoin työmaa-aidat ja työmaaparakit -ja telineet eivät
vaadi rakennusvalvonnan lupaa. Katualueilla rakennusvirasto myöntää luvat katutaiteelle esimerkiksi
katupinnoille, alikulkuihin tai työmaa-aitoihin.

lätettyville.”

Baanalle ja rautatieasemien

”Taide luo virikkeellisen
kasvuympäristön lapsille”

88%
suomalaisista on samaa tai

Osallistujien kommentteja Esplanadin
puistossa Arkkitehtuurimuseon ReCreation kesätapahtumassa, 28.7.2015.

jokseenkin samaa mieltä.
TNS Gallup, 2014

MUR A ALIT

kotiin taidetta edullisesti

Jukka Hakanen, Science Park, Turku 2014.

Kun otetaan huomioon, että maalauksesta
on iloa pitkään koko taloyhtiölle ja ympäristölle, jäävät kustannukset asuntoa kohti hyvin edullisiksi. Esimerkiksi jos muraalin kustannukset ovat 6 000 euroa ja taloyhtiössä on 50 asuntoa, tulee maalaukselle hintaa
10 vuodelle jaettuna vain euro asuntoa kohti
kuukaudessa.

”Taide parantaa ympäristön
viihtyisyyttä ja turvallisuutta”

79%

”Taide nostaa asuinalueen
ja/tai kiinteistön arvoa”

71%

suomalaisista on samaa tai jokseenkin samaa mieltä.
Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaama kysely (TNS Gallup, 2014)

KUSTANNUKSET JA HUOLTO
Seinämaalauksen hintaan vaikuttavat monet asiat, kuten teoksen
koko, talon korkeus, tarvittavat
luvat sekä tekijäpalkkio. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että talon päätyyn tehtävän suuren muraalin hinta pysyy aina alle 9 000
eurossa.

Suuret seinämaalaukset säilyttää arvonsa ja tuottaa iloa parhaimmillaan
vuosikymmeniksi. Seinämaalauksen
huolto ei eroa huomattavasti yksivärisen seinäpinnan edellyttämistä huoltotoimenpiteistä. Jos mahdollista, maalaaminen kannattaa ajoittaa muun
julkisivuremontin yhteyteen.

kuljen teosten ohi.”

JAAKKO BLOMBERG
jaakko@yhteismaa.fi | 044 547 8354
kaupunkitapahtumien ja kulttuurin innovoija/tuottaja

LISÄ Ä katutaidetta Helsinkiin on Yhteismaan ja G-REXin yhteisprojekti.

”Katutaideprojekti

Olemme yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ja visuaalisuuden ammattilaisia.

tuo lisää muraaleja

Katutaideryhmä G-REX sai alkunsa visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön Grafia ry:n jäsenten halusta käyttää osaamistaan koko kaupungin hyväksi ja tuoda lisää väriä Helsinkiin. Ryhmästä löytyy kokemusta niin
suuren kokoluokan muraalien toteuttamisesta kuin yhteisöllistä, asukkaiden kanssa tehdyistä taideprojekteista.

Mainiota!”

Yhteismaa ry suunnittelee ja toteuttaa yhteiskunnallisesti merkityksellisiä projekteja, tapahtumia ja palveluja.
Se luo työkaluja, joiden avulla me kaikki voimme paremmin toteuttaa itseämme ja kehittää maailmaa ympärillämme. Kaikki Yhteismaan hankkeet jakavat tavoitteen hauskemmasta, vapaammasta, kestävämmästä, vastuullisemmasta ja yhteisöllisemmästä kaupunkielämästä.

kaupunkiin.

Pekka Sauri,
Twitter-viesti 10.6.2015

Jukka Hakanen, Harju 2014

herkuttelevat kun

YHTEYSTIEDOT

Ossi Pirkonen, Sompasauna, Kalasatama, 2015.
Jesse Pasanen ja Street Art Vantaa, Martinlaakso, 2014.

“Silmät ja mieli

MAIKKI RANTALA
maikki.rantala@gmail.com | 040 526 7671
muraalimaalari, työpajaohjaaja, graafinen suunnittelija

