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MISSIO:
Missiomme on parantaa ihmisten, yhteisön sekä ympäristön hyvinvointia ja

lisätä sosiaalista pääomaa tarjoamalla ainutlaatuisen taidekokemuksen

jonka konkreettisena tavoitteena on edistää ja lisätä pyöräilyä kaupungissa

osana ihmisen arkea. Luomalla taidehankkeen joka edellyttää yhteistyötä

useamman kaupungin toimialan kesken, uskomme voivamme tehdä

suuren vaikutuksen kaupunkiympäristöön. Tämä projekti on luonnostaan

osallistava, yhteisöllinen ja terveellinen kaikille ihmisille, iästä,

sukupuolesta tai muista nimittäjistä riippumatta. Jokaisella ihmisellä on

oikeus hyvinvointiin sekä taiteen monipuolisiin ja kestäviin hyötyihin.



PROJEKTIN
KUVAUS

Pyörätiemuraali yhdelle tai useammalle pätkälle Helsingin pyöräilyteitä.

Pyörätiemuraalin päätekijänä on taiteilija. Muraali tulee edistämään

kaupungissa pyöräilyä normaalin arjen liikennemuotona sekä

tuottamaan inspiroivan vaikutuksen kaupunkiympäristöön.

Tapaustutkimus on olemassa, jolloin taiteilija toteutti pyörätiemuraalin

maalauksen Hälsinglandin kunnalle vuonna 2019 kesällä.



Pyöräilyn nousevan roolin osana
liikennejärjestelmää ja ihmisten
arkea taustalla vaikuttavat monet
painavat syyt, muun muassa
ilmastonmuutoksen hillintä ja
kansanterveyden parantaminen.
Sen lisäksi pyöräilyn lisäämistä
tukevat toimenpiteet ovat
osoittautuneet erittäin
kustannustehokkaiksi keinoiksi lisätä
terveyden ja fyysisen toimintakyvyn
kannalta välttämätöntä fyysistä
aktiivisuutta, jonka puute lisää
kroonisia sairauksia ja vähentää
väestön terveiden elinvuosien
määrää ja aiheuttaa inhimillistä
haittaa. Eri kaupungeissa tehdyt
laskelmat, mukaan lukien
Helsingissä, osoittavat, että yhden
euron investointi pyöräteihin
palautuu monenkertaisena
takaisin [1].

PYÖRÄILYN
EDISTÄMINEN
Pyöräilyn edistäminen on noussut
viime vuosina keskeiseen asemaan
Euroopan, Suomen sekä
Helsingin kaunpugin
liikennejärjestelmästrategioissa sekä
energia- ja ilmastostrategioissa.
Valtioneuovoston 2016
julkaistussa energia- ja
ilmastostrategiassa sekä LVM:n 2018
kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelmassa asetettiin
tavoitteeksi 30 prosentin kasvu
pyörämatkojen määrissä
[1]. Helsingin 2014 pyöräilyn
edistämisohjelmassa asetettiin
tavoitteeksi kasvattaa pyöräilyn
kulkumuoto-osuutta 17 prosenttiin
vuoteen 2025 mennessä.
Ohjelmassa kuvattiin myös
kulttuurikeskuksen roolia kaupungin
pyöräilykulttuurin edistämisessä [2].



Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä

paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja

kokonaisvaltaista hyvää elämää. Tästä ilmiöstä on alettu viime

vuosina käyttää käsitettä kulttuurihyvinvointi. Kulttuurihyvinvointi

tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta

siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia. Sosiaali- ja

terveysministeriön raporttien mukaan osallistuminen taide- ja

kultuuritoimintaan lisää terveyttä ja hyvinvointia,  minkä lukuisat

tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet [4]. Terveyttä

ja hyvinvointia edistävä taide ja kulttuuritoiminta tulee nähdä

hyvinvointitekijänä, toimintana, jota toteutetaan eri toimialojen

yhteistyönä. THL:n 2019 toimintaohjelman tavoite oli sitoa terveyttä

ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta  entistä

vahvemmin osaksi yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa [5].



Tapaustutkimus: Hälsingland 2019

Gävleborgin alue sai kunniamaininnan
Klimatkommunernas Steget före-
kilpailussa innovatiivisimmasta

toimenpiteestä - taiteellinen ratkaisu
pyöräilyn edistämiseksi [6].

'Työskentelemällä taiteilijan
kanssa halusimme luoda

lisäarvoa pyöräretkelle, jossa
pyöräilijä voi osallistua

inspiroivaan ja kauniiseen
kokemukseen.'



'Tavoitteena oli, että tekemällä pyöräretkestä
turvallinen ja inspiroiva useammat ihmiset

valitsisivat pyöräilyn työ- ja  koulumatkalle ja
muuhun toimintaan.'



7,8x

17%
2

Euron investointi Helsingin pyöräteihin tuottaa
7,80 euron hyödyt [7].

tavoitetta kuvattu opetusministeriön Taiteesta ja
kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotuksessa

Helsingin pyöräilyn kulkumuoto-osuuden 17 prosenttiin
kasvattamisen tavoite vuoteen 2025 mennessä [2].

  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurisin keinoin 
  Osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla [4].
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Taiteilija hahmottaa

taideteoksen pyörätielle.

Hankitaan asfalttimaalit.

Maalausjakso alkaa, jonka

suorittaa Taiteilija, ja

aputiimi (+2).

Maalausjakson

kokonaiskesto on 2-4

viikkoa.

Pyörätiemuraali valmistuu ja

projekti päättyy.

Projektin hyväksyntä kaupungilta

ja sijainnin/päivämäärän valinta.

Taiteilija luo muraalista

luonnoksen kaupungin

hyväksyttäväksi.

Muraalin luonnos hyväksytään.

Taiteilija ja aputiimi keskustelee

luonnoksesta.

He sopivat tarkalleen mitkä

maalin värit ja miten paljon

jokaista väriä tarvitaan.

(Asfaltimaali toimitetaan

vähintään 20 litran purkeissa).

He sopivat aikataulusta koko

maalausjakson ajaksi, ja siitä

mitä värejä ja osia maalataan

kukin päivänä.
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