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Äänestys RöstningÄänestys - Röstning
Yhteensä  320 ääntä, joista 212 
annettiin netin kautta ja 
kirjaston näyttelyssä 109 kpl.

Sammanlagt 320 röster av vilka 
212 gavs via webben och 109 vid 
bibliotekets utställning.
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TaidePumppaamo
KonstPumphuset

K k h i i Kä t tää j l l k t• Koska vanha pumppaamo sais arvoisensa 
käytön. Ja rakennus on jo paikallaan. Siinä 
samalla varjellaan Sipoon historiaa.

• Bästa garantin att pumphuset användas på

• Käytetään jo olemassa olevaa rakennusta
• Tarpeeksi iso teos. Näkyy kauaksi kuin lyhty. 

Käyttää jo olemassa olevaa rakennusta. Ei 
jää kulmille synkkää ”kummitustaloa”. 

ett vettigt sätt
• Hyvä idea
• Koska se on kaikista näkyvin ja kaunein. 

Muut ovat turhia

Muuntelukelpoinen ja elävä teos.
• Vaalii perinteitä
• Se on dramaattinen
• Det är fint när det lyser på nattenMuut ovat turhia

• Hyvin näkyvä teos. Paikallisten asukkaiden 
lisäksi myös ohikulkijoiden ihailtavana

• Huonokuntoinen kiinteistö saadaan yleisön 
kä ttöö

• Det är fint när det lyser på natten
• Pysyvä paikka taiteelle, joka kuitenkin 

muuttuu vuosittain uusien taiteilijoiden 
töiden kautta

åkäyttöön
• Vanhan uusiokäyttö, hyötykäyttö
• Masentavan töhrytönön tilalle piristävä ja 

näkyvä teos

• I huset bodde förr personal från Sjukhuset. 
På gården bodde igelkottar. (Varför inte ett 
café sommar med Sibbo special Ingmans
glass. Fint vid vatten)

• Många olika funktioner. Ljus i mörket. 
Huset finns redan där.

• Kreativ och rolig idé, skulle se fint ut under
mörka årstider

• Jatkuvuutta entisen Nikkilän sairaalan 
tiloissa.

• Jotta alueella saadaan säilytettyä vanhaa 
• Koska siellä on niin kirkkaat valotmörka årstider • Koska siellä on niin kirkkaat valot



TaidePumppaamo
KonstPumphuset

Tä ä t l li k ti i 6 tt Oli i k E ä ä i kä t ki l l i• Tämä talo oli kotini 16 vuotta. Olisi mukava 
nähdä se taas toiminnassa. Harmittaa että 
talo annettiin mennä niin huonoon kuntoon.

• Tanken att bevara gammalt på nytt sätt är 

• En ymmärrä minkä takia olemassaolevia
graffiteja tulee ”kunnioittaa” kun ainakin 
minun ja tuttavapiirini näkemyksen mukaan 
ne ovat lähinnä häpeäpilkku. Olisin itse 

i l i äh t i ällähärlig. Skapar aktivitet, är ombytlig, ger 
möjligheter.

• On hyvä käyttää vanhaa hyväksi, tulee 
jatkumoa.

mieluummin nähnyt pumppaamon seinällä 
jonkun koko seinän peittävän muraalin tms.

• Pimeällä loistava pumppaamo kuulostaa 
todella aavemaiselta ja luotaantyöntävältä j

• Hienoa uusiokäyttöä olemassaolevaa nyt 
maisemaa rumentavaa rakennusta käyttäen!

• Pumppuhuone oli lapsuudenkotini ja olisi 
hienoa nähdä se taideteoksena Sisään en

varsinkin jos nykyiset graffitit jätetään 
paikalleen. Olisin toivonut pumppaamon 
rakennukselle jotain muuta käyttöä.

• Pisaroista tulee vähän mieleen vispilät, hienoa nähdä se taideteoksena. Sisään en 
tuohon taloon enää mene, mutta ajatus siitä, 
että se loistaisi valotaiteena on mukava, kun 
se kerran täytyy säilyttää.
Hi ! L ill t ö i

p
mutta tykkään älyttömästi siitä että niiden 
sisään voi mennä, niissä voi ehkä roikkua ja 
kiipeillä ja ne ottavat paikkansa 
ympäristöstä helposti.

• Hieno! Lapsille teos on myös sopivan 
jännittävä jo kauempaa, pimeinä iltoina voi 
katsella hehkuvia ikkunoita ja antaa 
mielikuvituksen laukata. Erittäin 
kiinnostava sisältä myös! Olisi kiva päästä jo

• Jälki on myös sopivan yksinkertainen ja 
käsin kosketeltavuudesta plussaa, mutta 
toivoisin silti Jokilaaksoon jotain enemmän.

• Lähde on nelikon huonoin vaihtoehto jakiinnostava sisältä myös! Olisi kiva päästä jo 
tutustumaan

• Lähde on nelikon huonoin vaihtoehto ja 
tylsä ratkaisu.

• Tunnelmallinen



TaidePumppaamo
KonstPumphuset

K t ! ”T id ” j R k t P ! T d ll ht• Kannatan ! ”Taidepumppaamo” on jo 
nimenä houkutteleva, taidetta pumppaava 
talo.

• Jokilaakson viheraluenitelmassa vuonna 

• Rakastan Pumppaamoa! Todella mahtavaa, 
jos historiallinen ja suojeltu rakennus saa 
vihdoin uuden elämän. Sen joelle päin 
antavalla seinällä oleva graffiti on upea 
t id t ik lli l hj kk d2012 johon osallistuin paikallisen 

taideseuran Sipoon taiteilijoiden edustajana 
tuli maininta seuran puolesta että rakennus 
toimisi näyttely/kahvilatilana ja sen 

taideteos paikallisen lahjakkuuden 
nuoruusvuosilta. Kunnioittaisi teoksena 
myös sairaalaan historiaa ja sen valtavaa 
merkitystä ympäröivälle kyläyhteisölle.
Ehd tt ti j t i i i hd t itoimintaa voisi pyörittää esim. Sipoon 

taiteilijaseura. Näin tämäkin jo silloin 
alullepantu idea saisi toteutuksen.

• Ihmiset ja koirat liikkuvat illalla tuolla. 

Ehdottomasti paras ja toimivin ehdotus, ei 
epäilystäkään asiasta. Muut esitykset 
pelaavat liikaa vesiteemalla, johon 
ruovikkoinen ja pahoin saastunut Sipoonjoki 

i äitä Et lä Si i i t
j

Saamme valoa ja kenties iloa. Ikkunat 
voisivat heijastaa jotain liikettä myös, valon 
lisäksi. Se tekisi seudusta elävämmän ja 
yllätyksellisyys säilyisi…

ei anna eväitä. Etelä-Sipoossa voisivat 
toimiakin.

• Detta är ett bra förslag. Att använda en 
byggnad som redan finns och låta 

ll h få d l d i ll f lå• Eikö olisi parempi kunnostaa ränsistynyt ja 
turmeltu rakennus pihapiireineen ja saattaa 
se aktiiviseen käyttöön?

allmänheten få del av det istället för att låta 
det förfalla.

• Hyvä idea, pumppuhuone käyttöön
• Olen sitä mieltä, että näitä teoksia ei saa niin O e s tä e tä, että ä tä teo s a e saa

helposti tuhottua! Sekä ovat minun mieleeni 
sopivia teoksia! Kauniita. 



TaidePumppaamo
KonstPumphuset

Fö tt b d t d b fi tli h d t• För att bevara det redan befintliga och ge det 
nytt liv.

• Det är speciellt med en byggnad som man
ser ner på. Fint läge. För ingenting om huset
får graffiti utsmyckning på utsidan.

• Detta är det enda alster som ger huset ett 
mervärde genom att det är ett levande 
verksamhetsställe

• Tämä on elävää toimintaa eikä ainoastaan
yksi teos

• Luo jatkuvasti muuntuvan ja paikallisia 
asukkaita aktivoivan keskuksen On paljonasukkaita aktivoivan keskuksen. On paljon 
enemmän kuin taideteos, aktivoi, yhdistää 
ihmisiä ja tuo uusia virikkeitä ja elämyksiä 
asukkaille vuodesta toiseen.
H ä k kä t tää h h äk i• Hyvä kun käytetään vanhaa hyväksi 
teoksessa ja on muuttuva .yhdistää myös 
ihmisiä.

• TaidePumppaamo = på tiden att städas upp
h i b koch tas i bruk!



Pisarat DropparnaPisarat - Dropparna
• Kaunein • Haluaisin kävellä Pisaroiden läpi! Siro ja• Kaunein
• Vaikuttavin (Talon nimi on pumppuhuone 

jos nyt pidetään kiinni perinteistä)
• ”Kevyt”, omintakeisin. (Kiviä on Suomi 

täynnä jotain muuta välillä)

• Haluaisin kävellä Pisaroiden läpi! Siro ja 
kaunis veistos, joka varmasti sopisi 
Jokilaakson maisemaan ja toisi siihen uuden 
yllättävän muodon.

• Hauskat jättipiskot! Sopiiko näitä käyttäätäynnä, jotain muuta välillä)
• Kestävää ja kaunista!
• Ser roligt ut
• Herkän kaunis, mutta ehkä altis ilkivallalle

Hauskat jättipiskot! Sopiiko näitä käyttää 
kiipeilytelineinä? Olisi hieno somistus esim. 
piknikpaikalle!

• Tämä on jotain niin järkyttävää, etten voi 
käsittää, että joku on nähnyt vaivaa 

• Tilltalar mig
• Spännande med vattnet som rinner mot

metalltårarna
• Kaunis muotokieli, hyvä sijainti, 

, j y
luodakseen tällaisen teoksen saati, että joku 
tästä vielä jotain maksaakin. Pitääkö 
keksimällä keksiä jotain näin ihmeellistä 
tänne kauniin luonnon keskelle? 
T k t it lli t j kk it li i i

y j
huoltovapaa

• Nimeksi ”Vispilät”
• Kun siinä voi välillä pyöriä
• Pisarat on kaunis osallistava teos ja sopii

Tekotaiteellista ja asukkaita aliarvioivaa.

Pisarat on kaunis osallistava teos ja sopii 
hyvin alueelle. Pumpputaloa ei tule varata 
taiteelle vaan kunnostaa se kaikkia 
palvelevaksi kylätaloksi.



Lähde KällanLähde - Källan
• Yksinkertaisesti paras! • Kun mä tykkään lähteistä• Yksinkertaisesti paras!
• För att man kandricka ur den och för att den

blir fin på vintern
• Koska oli paras!

Fö d fi

• Kun mä tykkään lähteistä
• Kun mä tykkään siitä
• För att jag tycker att det är den finaste iden
• Koska se on niin hieno, varsinkin talvella

• För den e finast
• Se on kaunis
• Se on niin kaunis ja elegantti
• Det pumpar livets vatten. Beskriver tydligt

• Truu laav <3
• Den är FIN
• I lik it
• Vacker alla årstider. Man kan stanna ochp p y g

byggnaden; pumphuset
• Träd min JUTTU
• Koska se on paras 
• Fin

Vacker alla årstider. Man kan stanna och
dricka och ge vatten åt hunden.

• För den är vacker
• Koska se on ihan hieno
• Den är fin när den blir is på vinternFin

• För att den är fin
• Koska se on hieno
• Lähde = bra för fotgängare

D å k t

• Den är fin när den blir is på vintern
• Koska se on hieno
• Den är finast och man får vatten om man är

törstig
D t ä fi t ä d f å i t• Den såg vacker ut

• Den är rolig
• Den är finast

• Det är fint när den fryser på vintern
• Den är fin
• Den är finast och jag tycker om att den

fryser på vintern



Lähde KällanLähde - Källan
Mi ä idä läht i tä k k l lähd• Minä pidän lähteistä koska olen lähde

• Den ser vackrast ut
• Fiinast
• Man kan drickaMan kan dricka
• Den är fin
• För jag tycker att den är fin
• För att jag tycker det är fint och att det 

skulle vara roligt att man skulle kunna
dricka vattnet.

• Koska tykkään lähteistä.
• Herkkä ja kaunis.Herkkä ja kaunis.
• Vaikuttava teos joka tuo mieleen ihmisen 

suhteen veteen. Muinaisena aikana onkin 
vesilähteen tärkeys ollut paremmin esillä. 
Voiko vettä siis jopa juoda? Se olisi hienoaVoiko vettä siis jopa juoda? Se olisi hienoa. 
Ympärivuotinen muuttuvuus hieno lisä.

• Betonin läpi kasvava puun taimi – hur ser 
det ut om säg fem år, eller femton?



JälkiJälki
Jättää ä jälj D K tä i j S !!!• Jättää pysyvän jäljen :D Kestävin ja 
mielestäni hienoin ratkaisu

• Naturnära. Håller bra mot ofog
• Oli kaunein

• Se on magee!!! <3 <3
• Koska siinä on niin hieno jälki.
• Arkaainen,luontoon istuva kokonaisuus,joka

kestää aikaa,tyylipuhdas,vähäeleinen ja 
• Kivi on sekä arkaainen että nykyaikainen 

materiaali. Se kestää aikaa ja vuosittaista 
säänvaihtelua. Lisäksi se, tämä veistos, on 
uuden alueen peruskivi.

, yy p , j
vaikuttava.

• Yksinkertainen ja kaunis, niin kuin luonto 
on. Lisäksi se on kestävä, lähes ikuinen. 
Kerrassaan upea teos!uuden alueen peruskivi.

• Klarar vandalism
• Passar bäst!
• Olen sitä mieltä, että näitä teoksia ei saa niin 

Kerrassaan upea teos!
• On kyllä tyylikäs ”luolamaalaus” – kertoo 

symbolisen viestin. Ihmisen jälki. Jatkanee 
oloaan myös ihmisen jälkeen.
Tä ä i l tä i iht ht k khelposti tuhottua! Sekä ovat minun mieleeni 

sopivia teoksia! Kauniita. 
• Vanha kirkko on graniittia, sen seinällä 

(sisällä) on swastika, jollainen on graniittiin 

• Tämä on mielestäni paras vaihtoehto, koska 
siinä käytetään luonnonmateriaalia, joka 
taatusti sopii puistomaiseen ympäristöön. 
Henkilökohtaisesti pitäisin enemmän siitä, 

ttä ki j lki t id Sikaiverrettu jo 4000v. sitten = JÄLKI
• För att den är fin.
• Koska etsin aarrekiviä.

Siksi koska siinä on jälki

että muukin julkinen taide Sipoossa 
tehtäisiin luonnonmateriaaleista, sillä 
jotenkin koen luonnon läheisyyden Sipoon 
vahvuudeksi verrattaessa esim. Helsinkiin 
tai Vantaaseen• Siksi koska siinä on jälki. tai Vantaaseen.

• Hieno ja sopii luontoon! Yhteen kiveen voisi 
kaivertaa nimet: Nikkilä-Nickby
Historiallinen yhteys kivikauteen.


