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MYYRMÄKI ALUEENA
Martinlaakson radan varteen nousseen Myyrmäen
kaupunginosan rakentaminen käynnistyi vuonna
1969, mistä lähtien alueelle on noussut tasaisesti uusia asuntoja. Jo ennen Myyrmäkeä Helsingin
pohjoisrajan tuntumaan olivat nousseet Kaivokselan (1962) sekä Louhelan (1967) lähiöt. Myyrmäki
muodostaa kiinteän kokonaisuuden pohjoispuolella
sijaitsevan Martinlaakson kerrostaloalueen sekä näitä
reunustavien pientalovaltaisten alueiden kanssa.
Myyrmäen kaupunginosan asukasmäärä on
pyöreästi 15 000 asukasta. Uudisrakentamista tapahtuu edelleen Myyrmäen aseman ympäristössä,
Raappavuorentien varrella sekä pistemäisenä täydennysrakentamisena vanhan asuntokannan sekaan.
Kaupunkikuvallisesti alue voidaan jakaa kahteen
osaan, Vaskivuorentien pohjoispuolelle sijoittuvaan
pääosin asuntorakentamisesta koostuvaan vanhaan
osaan sekä Vaskivuorentien eteläpuolella sijaitsevaan
Myyrmäen keskustaan, jossa sekoittuvat asuminen,
palvelut ja työpaikat.
Myyrmäen pohjoisosa on arkkitehtuuriltaan hyvin
yhteneväistä. Alueen rakennuskanta on pääasiassa
kahden rakennusliikkeen toteuttamaa: Rakennustoimisto A Puolimatkan ja Laaturakenne Oy:n toteuttamat rakennukset erottuivat toisistaan lähinnä
rakennusten päätyjen osalta. Laaturakenteen rakentamissa kiinteistöissä oli punainen tiilipääty kun taas
Puolimatkan taloissa oli elementtipääty. Rakennusten
perusparannustöiden myötä julkisivuista on tullut
vaihtelevampia, eikä yleisilme enää ole samalla tavalla
tiukan yhteneväinen.

Vaskivuorentien eteläpuolella rakennuskanta on
vaihtelevampaa ja useamman eri rakennusliikkeen
toteuttamaa. Myyrmäen eteläosaan sijoittuvalla
Kilterinmäen alueella on oma värikäs ilmeensä.
Myyrmäen asuntokannasta löytyy hieman keskimääräistä enemmän pieniä asuntoja. Väestörakennetta
tarkasteltaessa huomataan senioriväestön osuuden olevan myös hieman keskimääräistä suurempi.
Alueella on lähitulevaisuudessa edessä sukupolvenvaihdos, missä varttuneilta alkuperäisasukkailta

”ALUEELLA ON LÄHITULEVAISUUDESSA EDESSÄ
SUKUPOLVENVAIHDOS.”
vapautuu pieniä asuntoja nuorempien sukupolvien
käyttöön. Tätä kehitystä tukee opiskelijoiden määrän
kasvu Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen toimipisteen kasvaessa liki 4 000 opiskelijan
kampukseksi.
Myyrmäki on alun perin rakennettu 1960-luvun
lopun suunnittelu ihanteidenlla vallinneen kompaktikaupunki ajattelun mukaisesti sekoittamaan tiiviille
alueelle asuntoja, työpaikkoja sekä palveluita. Autoliikenne ja kevytliikenne erotettiin erillisille väylille,
jonka seurauksena alueen laidalta toiselle pystyy
edelleen kävelemään katuja ylittämättä. Kaupalliset
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palvelut toteutettiin alun perin suunniteltuun laajuuteen vasta 1990-luvun puolivälissä. Myyrmäen aluekeskuksen vahvistumisen myötä suuralueen reunoilta
löytyy useita taantuvia ostoskeskuksia. Työpaikka-alueena Myyrmäen kaupunginosa ei koskaan ole
lähtenyt lentoon, toisin kuin Martinlaakso. Myyrmäestä löytyy runsaasti alhaisella käyttöasteella olevia
1970-luvun toimistorakennuksia, joiden korvaamista
asuntorakentamisella on suunniteltu ajoittain. Yhdyskuntarakenteen yksipuolistuminen uhkaisi alueen
palvelutarjontaa, sillä harva yrittäjä pärjäisi nukkumalähiössä, jossa asiointi painottuisi klo 16–20 väliselle
ajalle.
Myyrmäestä löytyy erinomaiset liikuntamahdollisuudet sekä monipuolinen kulttuuritarjonta. Kahden
Myyrmäessä ja Martinlaaksossa sijaitsevan uimahallin
lisäksi alueelta löytyy muun muassa kaksi jäähallia,
jalkapallostadion, jalkapallohalli sekä sisäpallohalli.
Kulttuurista voi nauttia muun muassa Martinuksen konserttisalissa, alueen omassa elokuvateatterissa sekä Myyrmäessä sijaitsevassa Vantaan
taidemuseossa.
Merkittävimpiä oppilaitoksia alueella ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mercuria kauppaoppilaitos ja sen yhteydessä toimiva Martinlaakson lukio
sekä Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukio.

KATUTAITEEN MÄÄRITTELYÄ
Käsitteenä katutaiteen määritelmä on ongelmallinen, sillä
monimuotoisuutensa vuoksi siihen sisältyy suuri määrä
erilaisia tekniikoita. Katutaiteeksi voidaan kutsua siis mitä
tahansa taidetta, joka on julkisessa tilassa tuotettua, mutta
yleensä termillä viitataan julkisen rahoituksen ulkopuolella oleviin teoksiin vastakohtana valtion tukemiin taiteenmuotoihin. Tyypillisesti termiä katutaide tai toisin sanoen
post-graffiti, on käytetty erottamaan nykyajan julkisen
tilan taiteet ”reviirinmerkkausgraffitista”, vandalismista ja
kaupallisesta taiteesta. (Kustula 2014, Puregraffiti)
Katutaide ottaa vahvasti vaikutteita perinteisestä katugraffitista niiden yhteen nivoutuvan historiansakin puolesta.
Ilman graffitikulttuurin syntyä katutaide tuskin olisi saavuttanut nykyistä laajuuttaan ja muotoaan. (Kiljunen 2013.)
Katutaiteen ja graffitin välinen suhde nähdään lähteestä
riippuen erilaisena. Lewishon (2009) pitää katutaidetta

graffitin alalajina, kun taas Lunn (2006) käsittää katutaiteen ikään kuin sateenvarjoterminä jonka alle kuuluvat
kaikki kaduilla tehdyt visuaaliset taiteet, graffiti mukaan
lukien. (Kiljunen 2013)
On vaikea sanoa milloin graffitista vaikutteita ottanut katutaide vakiintui viralliseksi termiksi, mutta tiedettävästi jo
1970-luvun lopulla, se oli yleisesti käytössä. Pohja katutaideilmiön kasvulle 1990-luvulla syntyi kun graffititaustaiset
taiteilijat kuten Banksy, alkoivat ottaa töihinsä vaikutteita
punk-musiikista ja rullalautakulttuurista. (Kiljunen 2013.)
Katutaiteilijat ovat haastaneet taiteen, sijoittamalla sen
ei-taiteelliseen kontekstiin. Katutaiteilijat eivät tavoittele
taiteen merkityksen muuttamista, vaan haluavat enemmänkin kyseenalaistaa olemassa olevaa ympäristöä
omalla kielellään. He yrittävät kommunikoida tavallisten
ihmisten kanssa töillään ja käsittelevät sosiaalisesti asiaan-

kuuluvia teemoja sellaisella tavalla, etteivät esteettiset
arvot kahlitse niitä.
(Kustula 2014, Puregraffiti)
Katutaiteen toivotaan lisäävän ulkopuolisten ymmärrystä
perinteistä katugraffitia kohtaan, sillä muotokieleltään se
on graffitia helpommin ymmärrettävää.
(Komonen 2010, 185.)
Terminä katutaide onkin sopivan väljä, jolloin se antaa
taitelijalle vapauden yksilölliseen ilmaisuun, mutta
siten rajattu, etteivät muut taidemuodot sekoitu siihen.
(Lewishon 2009, 32.)
Perinteisesti katutaide on kattanut vain visuaalisen
taiteen muotoja, mutta nykyisin sen voidaan nähdä
kattavan myös ei-visuaalisia taidemuotoja kuten
katuperformansseja.

ESIMERKKEJÄ KATUTAITEEN ILMENEMISMUODOISTA

”PERINTEINEN”
GRAFFITI

SEINÄMURAALIT

SAPLUUNAGRAFFITIT
(STENCIL ART)

NEULEGRAFFITI
(YARN BOMBING)
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TARRAT,
JULISTEET

KATUINSTALLAATIOT

KATUTAITEEN HISTORIA MYYRMÄESSÄ
Luvallisen katutaiteen historia Myyrmäessä juontaa
juurensa 1980-luvulle, jolloin Myyrmäen yhteiskoulun
oppilaat maalasivat ensimmäisen Myyrmäenraitilla
Virtatien kohdalla sijainneen alikulkutunnelin. Tunnelista löytyi pitkään nuorten maalaamia teoksia jotka
heijastelivat sen aikaisen kylmän sodan aikaisia fiiliksiä. Ydinase, sota, rauha, ihmisten välinen tasa-arvo ja
rasismi olivat teemoina silloisessa mosaiikkiteoksessa.

”GRAFFITIA VOIDAAN PITÄÄ
KAUPUNKIMAISENA, RISTIRIITAISENA
JA (ALA)KULTTUURISESTI ORIENTOITUNEENA ILMIÖNÄ, JOKA ON JAKANUT
KAUPUNKILAISTEN MIELIPITEITÄ.”
–MIKA HELIN 2014

Tunnetuin vanhoista töistä on kuitenkin
Myyrmäenraitilla Vaskivuorentien kohdalla sijainnut alikulkutunneli, josta löytyi vuosina 1994–2007
MYYRMÄKI-liikkeen tunnuksessakin esiintyvä nalle.
Tunneli maalattiin Myyrmäen yhteiskoulun kuvaamataidon opettajan valvonnassa. Opettaja oli hankkinut
tarvittavat luvat sekä saanut kaupungin kautta rahoituksen maaleihin. Maalaamisesta suunnitteluineen
vastasivat koulun oppilaat kavereineen.
Varsin hyväkuntoiset graffitit poistettiin Myyrmäenraitin tunneleista 2007 raitin kunnostustöiden
yhteydessä. Myyrmäkitalon autohallista löytyy yhä
muutama nuorten vuonna 1994 toteuttama laillinen
graffiti.

Myyrmäestä löytyy nykyisin kaksi avointa graffitiseinää luvalliseen maalaamiseen. Urheilupuiston skeittirampilla avattiin 2011 pienempi kaupungin ylläpitämä
seinä ja Myyrmäen vanhan terveysaseman tontilla on
MYYRMÄKI-liikkeen ylläpitämä 120 metriä pitkä seinä.
Myyrmäkeläisen graffititaiteen innoittajana voi
osaltansa pitää Malminkartanon asematunnelissa
pitkään sijainnut laajaa HKL:n vuonna 1989 ja 1995 tilaamat luvalliset työt, jotka poistettiin 2004 Helsingin
omaksuman Stop töhryille -linjan mukaisesti.
Graffitikulttuuriin on aina kuulunut sekä luvaton
että luvallinen graffitien maalaaminen. Luvattomia
graffiteja on ilmestynyt muun muassa talojen kivijalkoihin, pysäköintitunneleihin sekä alikulkutunneleihin. Luvattomia graffiteja on kuitenkin pyritty poistamaan varsinkin keskeisiltä paikoilta hyvinkin nopeasti.
Useamman vuoden aikana kertyneitä töitä on kuiten-

kin löydettävissä muun muassa Liesikujan pysäköintitalosta, Kehä II:n melumuurista Vanhan Kaarelantien
eteläpuolelta, Myyrmäen vesitornilta sekä eräistä
syrjäisemmistä alikulkutunneleista.
Ajoittain on käyty keskustelua siitä mikä vaikutus
laillisilla maalauspaikoilla on luvattomiin maalauksiin.
Graffitiharrastajille luvalliset seinät tarjoavat mahdollisuuden maalata ilman seurausten pelkoa. Siltä
osin vaikutukset ovat positiivisia. Sen sijaan ns. tagien
osalta korrelaatiota suuntaan tai toiseen tuskin on
löydettävissä.
Helsingissä suhtauduttiin myös luvallisiin graffiteihin kielteisesti vuosina 1997–2008 noudatetun
Stop töhryille -projektin nollatoleranssin mukaisesti.
Vantaa ei ollut mukana Stop töhryille -hankkeessa,
mutta Martinlaaksossa oli osana Asuinalueiden kehittämishanketta oma paikallinen töhry-projekti.

Kuva: Myyrmäenraitilla 1994 - 2007 ollut kuuluisa nallegraffiti.
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Street Art Vantaa toteutti yhdessä Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukion
opiskelijoiden kanssa Virtatien alittavaan tunneliin musiikki aiheisen
kokonaisuuden.
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MYYR YORK STREET ART CITY
Myyr York Street Art City -hanketta toteutetaan
vuosina 2015 - 2017 siten, että joka kesä, jolloin
maalaaminen on sään puolesta mahdollista, pyritään toteuttamaan muutama näyttävämpi kohde
sekä 4 - 6 alikulkutunnelia tai vastaavaa.

HANKKEEN TAVOITTEET
Myyr York Street Art City -hankkeen tavoitteena on
Myyrmäen identiteetin ja vetovoiman vahvistaminen
alueen omista lähtökohdista. Vantaan kaupunkikehityksen painopisteiden ollessa Tikkurilan uuden
keskustan rakentamisessa, sekä kahden uuden alueen

”MYYRMÄESTÄ LÖYTYY
VAHVA LUOVAN
TOIMINNAN VIRE”
toteutuksessa Aviapolikseen ja Kivistöön on selvää,
että panostukset muiden vanhojen keskustojen, kuten
Hakunilan, Koivukylän, Korson ja Myyrmäen kehittämiseen jäävät vaatimattomammiksi, painopisteen ollessa asuntorakentamisen täydennysrakentamisessa.
Myyrmäen katukuva tulee nuorentumaan sekä
edessä olevan sukupolvenvaihdoksen että Metropolia ammattikorkeakoulun uuden kampuksen myötä.
Vahvan katutaideperinteen, Vaskivuoren musiikki- ja
tanssilukion, sekä rock- ja skeittiperinteen myötä
Myyrmäestä löytyy vahva luovan toiminnan vire, jonka

pohjalta katutaidekaupunginosaa on helppo rakentaa.
Katutaidekaupunginosa nivoutuu yhteen Myyrmäessä kuplivan elävän katu- ja kaupunkikulttuurin
kanssa.
Katutaidehankkeen tavoitteena on:
• Visuaalisesti viihtyisä kaupunginosa, jossa paikat
säilyvät entistä paremmin kunnossa ja siisteinä
• Kaupunginosan identiteetin ja asukkaiden omanarvontunnon vahvistaminen
• Vahva erottuminen muista kaupunginosista katutaiteen keinoin
• Myyrmäen vetovoiman vahvistaminen uusien
asukkaiden, yritysten sekä alueella vierailevien
keskuudessa
• Syrjäytymisen ja turvattomuudentunteen torjuminen yhdessä tekemisen ja vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen kautta
• Myyrmäen saaminen katutaiteen avulla turistikohteeksi

KATUTAITEEN SIJOITTELU
MYYRMÄKEEN
Katutaiteen sijoittelu voidaan jakaa neljään
ryhmään:
• Julkisiin kaupunkirakenteisiin
• Rakennuksiin
• Kaupunkikalusteisiin
• Avoimiin maalauspaikkoihin
Teoksissa pyritään näyttävyyteen, minkä seurauksena
teokset ovat usein suurikokoisia. Rakennuksiin sijoitettavien teosten osalta tyypillisiä sijoituspaikkoja ovat
rakennusten päädyt sekä muut julkisivusta löytyvät
isot yhtenäiset pinnat.
Teosten toteutusmateriaali määräytyy kulloisenkin
pinnan perusteella. Yleensä maalaaminen tapahtuu
joko spraymaaleilla tai perinteisillä ulkoseinämaaleilla
tekotavasta riippuen.

Kuva: Osa Myyrmäenraitille 2013 tehdystää uudesta kokonaisuudesta.
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Ulkopintoihin maalattujen töiden normaali elinkaari
on 7 - 15 vuotta riippuen kohteen alttiudesta sään
vaikutteille, kulumiselle sekä mahdolliselle ilkivallalle.
Toteutuksesta riippuen työ voidaan joko perusparantaa tai maalta päälle uusi työ.
Julkiset kaupunkirakenteet
Julkiset kaupunkirakenteet, alikulkutunnelit, sillat,
erilaiset tukimuurit sekä muut katurakenteet muodostavat Suomessa ehkä yleisimmin käytetyn katutaiteen sijoituspinnan. Myyrmäessä on tähän mennessä
toteutettu yhdessä alueen oppilaitosten, paikallisten
harrastajien sekä ammattitaiteilijoiden kanssa kymmenkunta alikulkutunnelia. Tämä on ollut mahdollista, koska Myyrmäessä on alkuperäisestä kaavarakenteesta johtuen ehkä enemmän alikulkutunneleita kuin
missään muussa kaupunginosassa.
Jatkossa töitä on hyvä sopivassa määrin levittää
myös muihin kaupunkirakenteisiin kuten rautatiesiltoihin ja tukimuureihin. Ensin mainittu edellyttää
yhteistyön laajentamista myös Liikenneviraston
suuntaan, kun tähän mennessä kohteet on toteutettu
yhteistyössä kaupungin kuntatekniikan kanssa. Myös
yksittäisiltä kiinteistöyhtiöiltä voi löytyä julkisiin kaupunkirakenteisiin rinnastettavia tukimuureja, pysäköintialueiden aitoja sekä muita vastaavia.
Rakennukset
Julkisista kaupunkirakenteista on luonnollista siirtyä
yksittäisiin rakennuksiin, niiden ulko- ja sisäpintoihin.
Myyrmäen aseman sisätiloihin toteutettiin maaliskuussa
2015 Multicoloured Dreams -ryhmän kanssa Suomen
suurin julkisiin tiloihin toteutettu katutaideteos. Seuraavaksi on tavoitteena maalata myös aseman ulkoseinät.
Asemat
Myyrmäen suuralueen kolme asemaa, Myyrmäki,

Martinlaakso ja Louhela ovat kaikki potentiaalisia
katutaiteen sijoituspaikkoja sekä sisä- että ulkotilojen
osalta. Myyrmäen aseman valmistuttua on syytä ottaa
tarkasteluun nämä kaksi muuta asemaa.
Kaikki kolme asemaa ovat perinteisesti olleet
melko epäviihtyisiä paikkoja jotka miehittämättöminä
asemina ovat olleet myös otollisia kohteita ilkivallalle. Katutaiteen myötä asemista on mahdollista saada
kohtuu kustannuksilla viihtyisämpiä paikkoja. Ainakin
Myyrmäen asemalta runsaan kuukauden kokemukset
ovat positiivisia ja asukkaat arvostavat aseman uutta
ilmettä.

”PARKKITALON YLÄTASANTEEN
LATTIAAN TOTEUTETTAVA TEOS
NÄKYISI LENTOKONEISTA
HELSINKI-VANTAALLE SAAPUVILLE
MATKUSTAJILLE”

Katutaiteen mahdollisia sijoituspaikkoja ovat:
• Talojen päätyihin ja julkisivuihin tehtävät isot
muraalit
• Kiinteistöjen kivijalat
• Muut yksittäiset maalauspinnat
Erityisesti Myyrmäen pohjoispuolen vanhasta rakennuskannasta löytyy useampia näkyviä yhtenäisiä
kerrostalojen päätyjä, jotka soveltuisivat hyvin seinämaalausten sijoituspaikoiksi. Pienempiä töitä on
mahdollista toteuttaa esimerkiksi kivijalkoihin sekä
yksittäisiin ikkunattomiin elementtipintoihin.
Tavoitteena on rakentaa esimerkiksi yhteistyössä
Myyrmäen Huolto Oy:n kanssa toimintamalli, jossa
yksittäisillä asunto-osakeyhtiöillä olisi halutessaan
mahdollisuus tilata laadukasta katutaidetta. Mallissa olisi konseptoitu tuotantoprosessit, tekijöiden
hankkiminen, lupaprosessit sekä tarvittavien maalien
ja välineiden hankinta. Toimintamallia on tarkoitus
pilotoida parin seuraavan vuoden aikana.

Muut julkiset rakennukset
Myös muista julkisista rakennuksista kuten kouluista,
päiväkodeista sekä urheilulaitoksista voi löytyä soveltuvia maalauspintoja.
Yksityiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
Maailmalla yksityisten kiinteistöjen merkitys katutaiteen pintoina on merkittävä, kun taas Suomessa luvallista katutaidetta on perinteisesti toteutettu muihin
julkisiin kaupunkirakenteisiin.
Myyr York Street Art City -hankkeen yhtenä tavoitteena on katutaiteen tuominen myös yksityisiin
kiinteistöihin, erityisesti kerrostaloihin.
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Kuva: Osa chileläisen UnKolorDistinton työstä
Myyrmäen asemalla

Katot
Myyrmäen sijainti lentoasemalle saapuvien sekä
osittain sieltä lähtevien lentojen reittien alla avaa
mielenkiintoisen mahdollisuuden toteuttaa muutama
ilmasta käsin nähtävä iso kattomaalaus. Liesikujan tulevaisuudessa mahdollisesti purettava pysäköintilaitos
voisi tarjota hyvän pinnan tämän pilotointiin.
Purettavat rakennukset
Purettavat rakennukset tarjoavat hyvän mahdollisuuden lyhytaikaisemmille projektitöille, jotka avaavat
nuoremmille tekijöille mahdollisuuden harjoitella
suurikokoisten teosten maalaamista.
Kaupunkikalusteet
Yksittäiset kaupunkikalusteet tarjoavat hyvän pinnan
pienimuotoisemmalle katutaiteelle.

aikaisesti ja 3–5 vuoden sisällä tontilla käynnistyvät
rakennustyöt. Siinä vaiheessa avoimelle graffitiseinälle tulee hakea uusi sijoituspaikka.
Molemmat avoimet graffitiseinät sijaitsevat avoimessa ulkotilassa, mikä rajoittaa maalaamisen sateettomiin päiviin. Tästä syystä olisi perusteltua varata yksi
syrjäisempi alikulkutunneli, esimerkiksi Raappavuorentien alittava alikulku Myyrmäen vesitornin kohdalla
vapaan maalaamisen kohteeksi. Vapaan maalaamisen
tunneli toimii samalla varaventtiilinäheille jotka aikaisemmin ovat maalanneet luvattomia töitä alikul-

kutunneleihin, mutta eivät halua sotkea Myyrmäen
tunneleihin toteutettuja luvallisia töitä.
Graffitiseinät soveltuvat hienosti myös erilaisten
katutaide aiheisten tapahtumien pitopaikoiksi. Seinillä
on mahdollista järjestää pienimuotoista koulutus sekä
kilpailuja. Erityisen mielenkiintoisia ovat vakikäyttäjien
rinnalla senioreille sekä alakoululaisilel ja päiväkotikäisille lapsille suunnatut tapahtumat. Tapahtumien
osalta tehdään yhteistyötä muun muassa lastenkulttuurin läänintaiteilijan kanssa.

Kuva Asunto- ja kulttuuriministeri Piia Viitanen avasi graffiti- ja taideseinän vieraillessaan Myyrmäessä
syyskuussa 2013. Kuvassa graffititaiteen saloja ministerille opastamassa Ville Sohlberg, joka nuorena koululaisena oli toteuttamassa Myyrmäenraitin ensimmäisiä luvallisia töitä 1994.

Soveltuvia kohteita ovat muun muassa:
• Sähkökaapit
• Lamppupylväät
• Penkit
Graffiti- ja taideseinät
Myyrmäestä löytyy tällä hetkellä kaksi vapaan maalaamisen graffitiseinää, jonne kuka tahansa voi tulla
maalaamaan. Myyrmäen urheilupuiston skeittirampin
yhteydestä löytyy kaupungin ylläpitämä pienempi
seinä ja vanhan terveysaseman tontilta Iskostieltä
löytyy MYYRMÄKI-liikkeen ylläpitämä 120 metriä pitkä
seinä.
Terveysaseman montulle on suunnitteilla tilojen
väliaikaiskäyttöön perustuva tapahtumaaukio 3–5
vuoden ajaksi. Tässä yhteydessä myös graffitiseinästä
on mahdollista tehdä kaksipuoleinen ja tapahtuma-aukiolla on mahdollista järjestää erilaisia katutaiteeseen liittyviä tapahtumia.
Iskostien monttu on kuitenkin käytössä vain väli-8-

Kuva: Myyrmäen graffiti- ja taideseinältä voi aurinkoisina kesäpäivinä
tavoittaa kymmeniä graffititaiteilijoita. Seinälle maalataan vuoden aikana
runsaat 300 uutta työtä.
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KATUTAIDE MATKAILUKOHTEENA
Katutaidekohteet ovat muodostuneet maailman
metropoleissa vetovoimaisiksi erityisesti nuoria
aikuisia kiinnostaviksi turistikohteiksi, joihin järjestetään ohjattuja tutustumiskierroksia. Suomesta nämä
kierrokset ovat puuttuneet, vaikka osa busseilla tehtävistä kiertoajeluista vieraileekin Helsingin Suvilahden
graffitiseinällä.
Myyrmäki tarjoaa oivallisen mahdollisuuden myös
kävellen ja polkupyörällä tehtäville kierroksille kun
riittävän suppealle alueelle saadaan monipuolisesti

katutaiteen eri ilmenemismuotoja esitteleviä teoksia.
Katutaiteesta voi samalla tulla yksi Vantaan matkailumarkkinoinnin kärjistä.
Opastukset
Ohjattuja opastuksia järjestetään kesä- ja lomakausien aikana. Matkailijoille suunnatut kierrokset toteutetaan pääsääntöisesti kävellen mutta paikallisille
asukkaille voidaan suunnata hieman pidempiä polkupyörällä tehtäviä opastuksia.

Yllä: Vantaan Taidemuseon järjestämä katutaideopastuskierros tutustumassa Myyrmäen asemalle toteutettuihin
seinämuraaleihin (Kuva: Olli Berg)
Oikealla: Myyrmäen katutaidekohteita esittävä kartta
kesältä 2014. Kartta ja esite mahdollistavat myös omatoimisen tutustumisen kohteisiin.
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Opastuskierroksia markkinoidaan muun muassa Helsingin seudun matkailumarkkinoinnin kautta.
Kartta ja esite
Katutaidekohteista ylläpidetään vuosittain päivitettävää karttaa ja esitettä, jota levitetään Helsingin
seudun turisti-info pisteisiin, lentokentälle, hotelleihin sekä muihin vastaaviin kohteisiin. Esite ja kartta
tehdään ainakin suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Materiaali on lisäksi ladattavissa verkkosivuilta.

TOTEUTUSPROSESSIT
TOTEUTUSMALLIT
Kohteet voidaan jakaa toteutustavan perusteella
neljään eri ryhmään:
• Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa
• Tilaustyöt
• Kilpailut
• Vapaan maalaamisen kohteet
Oppilaitosyhteistyö
Myyrmäen vanhat 1980-luvun lopulla ja 1990 luvulla toteutetut katutaidekohteet olivat kaikki alueen
oppilaitosten toteuttamia hankkeita. Myös nykyinen
katutaidehanke lähti liikkeelle oppilaitosyhteistyöstä
kahdessa Myyrmäenraitin alikulkutunnelissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet alueen yläkoulut, lukiot
sekä Vantaan kuvataidekoulu.
Oppilaitosyhteistyön luonteeseen kuuluu että
opiskelijat tutustuvat lukuvuoden aikana katutaiteen
historiaan, tyyleihin ja tekniikkoihin. Paikalliset katutaiteilijat käyvä kouluissa opastamassa heitä. Lukuvuoden päätteeksi ryhmä maalaa yhdessä paikallisten
taiteilijoiden kanssa yhden kohteen. Oppilaitosyhteistyön kohteet ovat pääasiassa kaupunkirakenteita,
alikulkutunneleita, tukimuureja sekä vastaavia.
K65 ryhmä ja avoimet työpajat
Seniorikansalaisille suunnattu K65 graffitiryhmä sekä
avoimet katutaidetyöpajat ja mahdollinen yhteistyö
aikuisopiston kanssa toimii periaatteessa samasta
lähtökohdasta kuin oppilaitosyhteistyö. Ensin tutustu-

taan hieman historiaan, tyyleihin ja tekniikoihin ja sen
jälkeen toteutetaan yksi projektikohde.
Myyrmäessä järjestetään toukokuussa 2015 Vantaan
ystävyyskaupungeista saapuville nuorille suunnattu katutaideleiri sekä kesäkuussa 2015 kaikille avoin
työpaja.
Tilaustyöt ja kilpailut soveltuvat paremmin hieman
vaativampien kohteiden kuten kiinteistöjen julkisivujen maalaamiseen.
Tilaustyöt
Tilaustöiden kohdalla valitulle kohteelle haetaan
kohteen luonteen, omistajan/käyttäjän mieltymysten
ja muiden tekijöiden pohjalta parhaiten soveltuva toteuttaja joka maalaa kohteen. Toteuttajan valinnassa
huomioidaan myös toivottu toteutustyyli.
Toteuttajan kanssa tehdään sopimus, sovitaan aikatauluista, suoritettavasta korvauksesta sekä muista
käytännön seikoista.
Toteuttaja toimittaa tilaajalle ensin luonnokset,
joiden pohjalta lopullinen aihe vahvistetaan.
Tilaustöiden toteuttajat ovat usein varttuneempia
graffiti- ja katutaiteilijoita.
Kilpailut
Tilaustöiden rinnalla tekijöitä ja aiheita vaativampiin
kohteisiin voidaan hakea kilpailuilla, jotka voivat olla
joko avoimia tai kutsukilpailuja.
Kilpailuihin liittyy aina tuomaristo, joka joko esikarsii työt tai valitsee lopullisen toteuttajan.
Kilpailuraatiin kuuluu tällöin kiinteistön omistajan
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sekä käyttäjän edustajat, MYYRMÄKI-liikkeen edustaja
sekä Vantaan taidemuseon edustaja.
Voittaja voidaan valita esikarsittujen töiden joukosta myös julkisella yleisöäänestyksellä tai kohteen
käyttäjien keskuudessa järjestettävällä äänestyksellä.
Vapaan maalaamisen kohteet
Vapaan maalaamisen kohteisiin, eli käytännössä Myyrmäen avoimille graffitiseinille kuka tahansa saa tulla
maalaamaan. Periaatteena on että toisten töitä ei saa
sotkea, mutta vanhojen töiden päälle maalataan aina
uusia.

TARVITTAVAT LUVAT
MYYRMÄKI-liike huolehtii pääsääntöisesti lupien
hakemisesta ja koordinoi kokonaisuutta. Rakennusvalvonnan luvat hakee kiinteistön omistaja.
Kaupunkirakenteet
Kaupunkirakenteisiin, kuten kaupungin omistamiin
alikulkutunneleihin luvat haetaan kuntatekniikan keskukselta. Liikenneviraston omistamiin ratasiltoihin ja
vastaaviin virastolta.
Rakennukset
Rakennusten julkisivuihin maalattaviin töihin tarvitaan
omistajan lupa. Vantaalla rakennusvalvonta ei edellytä
taiteelta toimenpidelupaa.

Rakennusten sisätiloihin voidaan maalata kiinteistön omistajan luvalla.
Kaupunkikalusteet
Kaupunkikalusteet edellyttävät niiden omistajan lupaa. Puistonpenkit ja vastaavat ovat viheralueyksikön hallinnassa, valaisinpylväät kuntatekniikan
keskuksen.
Sähkökaapit ja vastaavat ovat joko Vantaan Energian tai teleyhtiöiden omistamia.
Liikennejärjestelyt
Mikäli työ rajoittaa liikenneväylien käyttöä, tarvitaan
kadunpidolta lupa katualueen tilapäiseen käyttöön,
sekä tilapäisiin liikennejärjestelyihin.
Luonnokset
Töistä laaditaan tarvittaessa luonnokset tilaajan
hyväksyttäväksi sekä lupaviranomaisille

KUMPPANIT
Tarvikkeet
MYYRMÄKI-liike pyrkii hankkimaan välineitä ja
tarvikkeita keskitetyillä yhteistyösopimuksilla
(sponsorisopimukset) jolloin yhteistyökumppani
saa sovitun näkyvyyden. Kumppaneiden
kanssa sovitaan veloituksetta toimitettavista
välineistä sekä alennuksista. Vastavuoroisesti
pyrimme käyttämään ainoastaan sovittujen
kumppaneiden palveluita.

Sopimuksia on pyritty solmimaan seuraavien
tarvikkeiden osalta:
• Maalit
• Maalaus- ja suojaustarvikkeet
• Telineet ja nostimet
Luovat kumppanit
Taiteellisina kumppaneita hankkeiden toteutuksessa
on tähän mennessä olleet:
• Street Art Vantaa
• Myyrmäen vanhat graffititaiteilijat
• Multicoloured Dreams
• Vantaan kuvataidekoulu
• Vantaan Taidemuseo

TURVALLISUUS
Turvallisuus
Hankkeessa on tärkeää huolehtia sekä taiteilijoiden
työturvallisuudesta sekä sivullisten turvallisuudesta
töiden toteutusaikana.
Turvallisuuden osalta huomioidaan
• Hengityssuojaimet spraymaaleilla maalattaessa
• Maalauksessa apuna käytettävien telineiden oikea
kokoaminen. Yli kerroksen korkuisia telineitä kokoavat vain ammattilaiset
• Nostimien käyttäjille hankitaan tarvittava koulutus
laitteen lainaajalta. Isoja nostimia käyttävät vain
laitteen lainaajan edustajat
• Sisätiloissa maalattaessa huolehditaan riittävästä
tuuletuksesta
• Maalauskohteiden suojaus suunnitellaan ja toteutetaan huolella
• Sivullisten pääsy kohteeseen estetään lippusimoilla ja opastustauluilla
Ulkona maalattavista kohteista ilmoitetaan
ennakolta poliisin tilannekeskukseen.
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KATUTAIDEHANKKEEN ETENEMINEN
Kohde
Kaupunkirakenne

Rakennus

Kaupunkikaluste

Toteutusmalli
Oppilaitosyhteistyö

Kilpailu

Tilaustyö

Oppilaitoksen valinta

Avoin- /Kutsukilpailu

Tekijän valinta

Oppitunnit

Raati/Äänestys
Palkinnot
Palkkio ja oikeudet
Toteutustyyli

Graffiti

Muraali

Muu

Kumppanit
Nosturit/Telineet

Maalit/Välineet

Media

Rahoitus
Omistaja/Tilaaja

Sponsori

Julkiset avustukset

Säätiöt

Joukkorahoitus

Luvat
Omistaja

Kadunkäyttö

Tiedoksi poliisi

Toteutus
Suojaus

Liikenteen ohjaus

Säilytystilat

Ruokailu/sos.tilat

Kaavio Oheisessa kaaviossa on pyritty kuvaamaan katutaideprojektissa huomioitavia
asioita sekä prosessin kuluessa tehtäviä valintoja. Kaavio on piirretty kohdelähtöisesti,
mutta sitä on mahdollista tarkastella myös toteuttajalähtöisesti. Laatikoiden käytännön
sisältö on kuvattu tarkemmin tässä yleissuunnitelmassa.
Kuva: Vantaan kuvataidekoulun opettaja Anna Semerdjiev viimeistelemässä Myyrmäenraitille Virtatien alittavaan tunneliin tehtyä työtä.
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VIESTINTÄ
MYYRMÄKI-liike huolehtii keskitetystä viestinnästä yhdessä kaupungin, kohteiden omistajien sekä
tekijöiden kanssa. Tiedot kohteista kootaan myrtsi.fi/
katutaide sivuille sekä sivustolta ladattavissa olevaan
Myyrmäen katutaidekarttaan.
Kohde-esitettä ja karttaa on saatavilla mm.
Helsingin seudun matkailuneuvontapisteistä,
Vantaa-infoista ja Vantaan taidemuseolta. Esite laaditaan ainakin suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Kohteisiin järjestetään kesäkaudella sekä loma-aikoina opastettuja tutustumiskierroksia, joista tiedotetaan alueen asukkaille ja matkailijoille
MYYRMÄKI-liike laatii lehdistötiedotteet uusista
hankkeista. Medialle tarjotaan mahdollisuus tavata
taiteilijoita sekä seurata myös itse maalausprosessia.
Oppilaitosyhteistyön osalta huomioidaan kuitenkin, että alaikäisten koululaisten kuvaaminen edellyttää vanhemmilta saatua kuvauslupaa. Kohteen vetäjä
huolehtii siitä, että kuvausluvat kerätään ja mahdollisissa kuvissa esiintyy vain nuoria joiden osalta on
lupa.

TYÖPAJAT JA
TAIDEKASVATUS

ELOKUAVAT JA
MAINOSKUVAUKSET
Myyr York Street Art City tarjoaa oivallisen ympäristön myös erilaisten mainoskuvausten sekä elokuvien
kuvauspaikaksi. Tunnistettavien paikkojen esiintyminen elokuvissa ja mainoksissa vahvistaa Myyrmäen ja
Vantaan imagoa.
Erityisen mielenkiintoisina kuvauspaikkoina voi
pitää isoja kohteita kuten Myyrmäen asemaa kokonaisuutena, kerrostalojen julkisivumuraaleja, Vaskivuorentien alittavaa isoa jalankulkutunnelia Myyrmäenraitilla sekä Myyrmäen graffiti- ja taideseinää.
Mainostoimistoja sekä elokuvayhtiöitä varten
valmistetaan oma esittelymateriaali minkä lisäksi töitä
tarvittaessa esitellään heille.
Kuvat: Yksityiskohta osa raappavuorentien alittavan
tunnelin työstä, yllä Myyrmäen asema ja oikealla työn
alla Martinlaaksontien alittavaan tunneliin Martinuksen
kohdalle tuleva työ
- 14 -

Katutaide elää vuorovaikutuksesta asukkaiden
kanssa. Asukkailla on mahdollisuus seurata teosten
valmistumista sekä osallistua niiden ideointiin. Joitakin kohteita voidaan toteuttaa kiinteässä vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.
Tämän lisäksi erityisesti Street Art Vantaa toteuttaa
sekä avoimia, että tietyille kohderyhmille kohdistettuja työpajoja. Kohdistetuista työpajaoista voi mainita
esimerkkinä senioriväestölle suunnatun K-65 graffitiryhmän sekä Vantaan ystävyyskaupungeista saapuvien nuorten kanssa kaupunkijuhlien aikaan keväällä
2015 järjestettävän katutaideleirin.
Myyrmäen graffiti- ja taideseinä tarjoaa myös toimivan ympäristön graffiti- ja katutaidekurssien sekä
pienimuotoisten tapahtumien pitopaikaksi.

TÖIDEN YLLÄPITO JA DOKUMENTOINTI
Ylläpito
Teoksien ylläpidolla tarkoitetaan teoksen ja sen
perustusten sekä välittömän lähiympäristön kunnossapitoa, korjauksia ja huoltoa sekä puhtaanapitoa
samoin kuin teoksen taiteellisen arvon säilyttämistä
ja/tai palauttamista hoito-ohjeen mukaisesti.
Pääsääntöisesti katutaideprojektissa toteutettavat
työt eivät edellytä rakenteiden normaalista ylläpidosta poikkevaa ylläpitoa. Kaupunkirakenteisiin kuten
alikulkutunneleihin maalattavien töiden elinkaari on
lähtökohtaisesti 3 - 10 vuotta riippuen kohteesta,
maalattavasta pinnasta, käytettävistä maaleista sekä
muun muassa kosteuden tai ilkivallan aiheuttamasta
kulumisesta.
Kaupunkirakenteisiin maalattavia töitä ei pääsääntöisesti konservoida vaan kuluneiden teosten päälle
maalataan uudet työt. Poikkeuksen voivat muodostaa
erityisen nimekkäät työt tai nimekkäiden taiteilijoiden tekemät työt. Pieniä korjauksia voi kuitenkin olla
tarkoituksenmukaista tehdä erityisesti silloin kun yhtenäisen väripinnan päälle on lisätty teokseen kuulumattomia ja siihen sopimattomia elementtejä.
Katutaiteen luonteeseen kuuluu myös teosten eläminen minkä vuoksi kaikkia yleisön tekemiä lisäyksiä
ei ole tarkoituksenmukaista lähteä automaattisesti
poistamaan.
Rakennusten julkisivuihin sekä muihin merkittäviin
toteutettavat työt maalataan ensisijassa kosketusetäisyyden ulottumattomiin, jolloin ilkivalta- ja töhrimisriski on pieni.

Tarvittaessa töitä saatetaan joutua täydentämään
rakennusten muiden korjaustöiden seurauksena.
Tilaustöiden kohdalla työn toteuttajan ja kiinteistön
omistajan välillä voidaan tehdä erillinen ylläpitosopimus, jonka puitteissa toteuttaja vastaa teoksen
ylläpidosta sovitun ajan. Julkisen taiteen kokoelmaan
liitettyjen teosten osalta Vantaan Taidemuseo vastaa
harkintansa mukaan ja erityisesti taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen teosten asianmukaisesta
tarkkailusta, kuntokartoitusten tekemisestä ja tarpeellisesta korjauksesta silloin, kun korjaus kohdistuu
teoksen taiteelliseen osuuteen.
Kuntokartoituksista informoidaan Kuntatekniikan
keskusta ja tilakeskusta ja niistä sovitaan yhteistyössä
Vantaan taidemuseon kanssa aina kun se on tarkoituksenmukaista. Vantaan taidemuseo vastaa korjausten toteuttamisen edellyttämästä taidehistoriallisesta asiantuntemuksesta ja konservointiin liittyvästä
asiantuntemuksesta.
Suojaus
Toteutetut teokset on tarvittaessa mahdollista käsitellä töhryjä ja ilkivaltaa vastaan nanoteknologiaan perustuvalla kemiallisella suoja-aineella, joka mahdollistaa ylimääräisten töhryjen pesun alkuperäistä teosta
vahingoittamatta. Suojausta voidaan soveltaa sellaisiin merkittäviin pysyviin kohteisiin joihin yleisöllä on
mahdollisuus ylettyä. Elinkaareltaan lyhytikäisempiin
alikulkutunneleihin toteutettaviin töihin suojausta ei
pääsääntöisesti kannata käyttää.
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Dokumentointi
Kaikki työt dokumentoidaan valokuvaamalla sekä
tallentamalla niistä digitaalisesti tiedot jotka sisältävät
työn aiheen, tekijänoikeustiedot, tekijät, toteutusajankohdan sekä tiedot käytetyistä maaleista värikoodeineen.
Osa tilaustöistä liitetään Vantaan Taidemuseon
harkinnan perusteella kaupungin julkisen taiteen
kokoelmaan.
Toteutetut työt esitellään lisäksi MYYRMÄKI-liikkeen verkkosivuilla osoitteessa

www.myrtsi.fi/katutaidegalleria
Graffiti- ja taideseinällä on lisäksi oma erityinen Facebook-ryhmä, jonne tekijöiden toivotaan postaavan
itse kuvat teoksistaan.

CASE 1: MYYRMÄEN ASEMA
Syksyyn 2012 mennessä Myyrmäen vuonna 1975 avattu
rautatieasema oli mennyt verrattain huonoon kuntoon.
Alun perin miehitetty asema oli toiminut viimeiset 20
vuotta miehittämättömänä, jolloin asemalta puuttui
tarpeellinen sosiaalinen kontrolli.
Aseman perusparannusta suunniteltiin yhdessä arkkitehdin kanssa syksyllä 2012 ja keväällä 2013 avoimissa
asukasfoorumeissa, joissa asukkaat saattoivat esittää
toiveita aseman uuden ilmeen suhteen.
Asukkaiden toiveiden mukaisesti asemasta päätettiin
tehdä värikäs katutaidekohde. Lisäksi asemalle toteutettiin vuonna 1995 säästösyistä rakentamatta jääneet
liukuportaat sekä avattiin kahvila, joka tuo asemalle toivottua sosiaalista kontrollia. Viimevaiheessa konseptiin
lisättiin vielä julkinen piano, jota kuka tahansa aeman
käyttäjä voi soittaa.
Asemalla on mahdollisuus järjestää pienimuotoisia
tapahtumia: asukastilaisuuksia, pienimuotoisia konsertteja, näyttelyitä ja vastaavia. Asemalta löytyy klaffituolit ja jakkarat 40 hengelle, 3 pöytää pukkijaloilla, 3
kaksipuolsita näyttelysermiä sekä äänentoistolaitteet
mikrofonilla.
Aseman sisäpuolen kaikille betoniseinille on maalattu Multicoloured Dreams katutaidekollektiivin
toimesta MCD x 01600 niminen seinämuraali. Radan
länsipuolella sijaitseville ulkoseinille Chilen Valparaisosta
kotoisin olevat tunnet katutaiteilijat Cynthia Aguilera ja
Sammy Espinoza maalaavat oman työnsä osana Myyrmäkeen, Ranskaan ja Espanjaan suuntautuvaa Euroopan kiertuetta.
Aseman katutaidehankkeen ovat mahdollistaneet
Vantaan kaupungin lisäksi maali ja maalsutarvikelahjoituksin Tikkurila Oyj sekä Starkki.

Kuvat yllä: Kuvia Myyrmäen asemalta, jossa katutaide ulottuu myös kahvilan seiniin (Kuvat MCD)
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CASE 2: KERROSTALON PÄÄTY
Maailman merkittävimpien katutaidekaupunkien tunnusmerkkeinä ovat kerrostalojen päätyjen kokoiset muraalit.
Suomessa koko talon korkuisia muraaleja on tehty vähän.
MYYRMÄKI-liike toteuttaa kesällä 2015 Sato Oyj:n
omistaman kahdeksan kerroksisen kerrostalon päätyyn
loppukesästä 2015 Suomen suurimman katutaidetyön.
Taiteilijaa toteutettavalle työlle haetaan kevään ja kesän
2015 aikana avoimen kilpailun kautta. Hanketta tukee
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.
Kilpailu julkistetaan Helsingin Sanomissa toukokuussa
2015. Esiraati johon kuuluvat MYYRMÄKI-liikkeen lisäksi, Sato Oyj:n, talon asukkaiden, Vantaan Taidemuseon,
kaupungin sekä Helsingin Sanomien edustajat, karsivat 6
- 10 finalistia, joiden joukosta suuri yleisö voi valita toteutettavan työn Helsingin Sanomien sivuilla järjestettävässä
äänestyksessä.
Voittaja saa 1 000 euron rahapalkinnon ja pääsee
maalaamaan esittämänsä teoksen talon seinään elokuussa 2015. Voittajan käytettävissä on teoksessa tarvittavat
maalit sekä maalaamisen mahdollistava nosturi 2 viikon
ajan. Työ voidaan toteuttaa joko perinteisellä pensselitekniikalla, spraymaaleilla tai niiden yhdistelmänä
Toimintamalli myös muille taloyhtiöille
Maalattava pääty on samalla pilotti laajemmalle hankkeelle, jossa myyrmäkeläisille tarjotaan konseptia, jossa
jokainen taloyhtiö voi halutessaan hankkia katutaidetta
talojen julkisivuihin, piha- ja pysäköintirakenteisiin, porraskäytäviin sekä muihin avoimesti saavutettavissa oleviin
tiloihin.
MYYRMÄKI-liikkeen tarjoama paketti pitää sisällään
suunnitteluapua, tarvittavat luvat, yhteydet käytettävissä
oleviin taiteilijoihin, mahdollisuuden hankkia tarvittavat
värit, maalaus- ja suojaustarvikkeet, telineet ja nosturit
edullisesti.

Kuva yllä: Virtakujalla Vaskivuoren lukiota vastapäätä sijaitsevan kerrostalon päätyyn maalataan
elokuussa 2015 koko päädyn kattava seinämaalaus,
jonka tekijää etsitään avoimella kilpailulla. Yleisö voi
lopulta äänestää toteutettavasta työstä.
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CASE 3: KAUPUNKIRAKENTEET JA -KALUSTEET
MYYR YORK Street Art City hankkeen rakentaminen
käynnistyi keväällä 2013 maalaamalla neljän paikallisen
oppilaitoksen Kilterin koulun, Martinlaakson koulun,
Vantaan kuvataidekoulun sekä Vaskivuoren lukion
oppilaiden kanssa kolme alikulkutunnelia. Taiteellisina
kumppaneina oli Vantaan taidemuseon asiantuntijoiden
lisäksi Street Art Vantaa ryhmä sekä Myyrmäen vanhat
graffititaiteilijat.
Vuoden 2015 loppuun mennessä on maalattu yhteensä yhdeksän alikulkutunnelia minkä lisäksi vuosien
2015 ja 2016 ohjelmassa on 4 - 5 uutta tunnelia vuodessa. Alikulkutunneleiden lisäksi katutaidetta tuodaan
myös muihin kaupunkirakenteisiin kuten erilaisiin tukimuureihin, pysäköintialueiden aitoihin sekä vastaaviin
paikkoihin. Oman lukunsa muodostavat vielä purettavat rakennukset.
Tähän mennessä kaikki maalatut rakenteet ovat
olleet kaupungin omistuksessa, mutta tulevina kesinä
hanketta laajennetaan yksityisten kiinteistöyhtiöiden
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi käynnistetään
neuvottelut Liikenneviraston kanssa viraston hallinnassa
olevista ratasilloista.
Kaupunkirakenteiden lisäksi katutaidetta on mahdollista toteuttaa erilaisiin kaupunkikalusteisiin, puistonpenkkeihin, sähkökaappeihin sekä lamppupylväisiin.
MYYRMÄKI-liike on esittänyt jo syksyllä 2014 kaupungille, että kymmenen vanhaa Myyrmäen alueelta löytyvää
puista puistonpenkkiä maalattaviksi esimerkiksi nuorille
suunnatun kilpailun kautta.
Sähkö- ja telekaapeista neuvotellaan Vantaan Ener-

Kuvat yllä: Kuvia Virtatietä (Street Art Vantaa ja Vaskivuoren lukio) ja Myyrmäentietä (Myyrmäen vanhat graffititaiteilijat) alittavavista tunneleista.
Kuva oikealla: Myyrmäen marttojen tekemä neulegraffiti Vantaan Taidemuseossa 2014-2015 esillä olleessa
Meidän katu näyttelyssä. Taustalla kaksi Salla Ikosen
kynäruiskutyötä.
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CASE 4: AVOIMET GRAFFITISEINÄT
Myyrmäestä löytyy kaksi avointa graffitiseinää. Myyrmäen Urheilupuiston skeittirampilla on pienempi
vuonna 2011 avattu kaupungin ylläpitämä seinä.
Vanhan terveysaseman monttua Iskostiellä reunustaa
taas Helsingin seudun toiseksi suurin noin 120 metriä

pitkä graffiti- ja taideseinä. MYYRMÄKI-liike on sopinut seinän ylläpidosta tonttia hallinnoivan kaupungin
tilakeskuksen. Aivan kauppakeskus Myyrmannin vieressä
oleva seinä on tarkoitus laajentaa kesän 2015 aikana
kaksipuoleiseksi, jolloin maalattava pinta-ala lähes kak-
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sinkertaistuu. Samassa yhteydessä varsinainen monttu
on tarkoitus kunnostaa väliaikaiseksi tapahtumakentäksi,
jota reunustaa nurmi. Kentältä löytyisi mm. esiintymislava, pop up kahvila sekä äänentoistolaitteet. Vanhan
terveysaseman tontilla on kyse tilojen väliaikaiskäytöstä

Kumppanit:
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MYYRMÄKI-liikkeen julkaisusarja M 3:2015

