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Lähtökohta taideteoksen toteutukseen oli mie-
lenkiintoinen, sillä käyttäjien puolelta esitettiin 
toivomus, että teos ei saisi vaikuttaa potilaisiin 
liian voimakkaasti. Sairaalamiljöö on herkkä 
alue ja sen rauhalliseen sisustukseen on panos-
tettu erityisen paljon. 

– Päädyin lopulta pehmeään aihepiiriin; 
ilmavaan höyheneen ja joutsenpariin, kertoo 
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. 

Teoksen kantavana ajatuksena on sen 
hahmottuminen vasta kauempaa. Niin kuin 
elämässäkin usein, asiat hahmottuvat vasta 
kun niihin saa tarpeeksi etäisyyttä.

Betoniosuus toteutettiin erikokoisista 
pallokuvioista, joista vasta kauempaa hah-
mottuu höyhen. Sama idea toistuu akryylile-
vyyn kuvioidussa pystyraidoituksessa, jonka 
paksuusvaihtelut muodostavat kauempaa hah-
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mottuvat joutsenparin. Levyjen reunoihin on 
asennettu ledvalot, jotka nostavat kuvion esille.

 Betonin kuviointi toteutettiin graafisen 
betonin menetelmällä. Sävymaailma haluttiin 
harmoniseksi muun sairaalan sävyihin sopi-
vaksi ja siksi betonin määrittely oli erityisen 
tarkkaa. Kiviaines valittiin huolella ja muun 
muassa kalkkifillerin sijaan käytettiin keltaista 
hiekkaa. Sideaineena käytettiin valkosementtiä, 
johon lisättiin hieman ruskeaa pigmenttiä. Näin 
kuvioinnin muodostama kontrasti oli melko 
lievä korostaen pehmeää vaikutelmaa. 

Teoksen toteutuksessa tarvittiin yllättä-
vän paljon erilaisia ammattilaisia ja pitkälle 
toistakymmentä ihmistä osallistui teoksen 
toteuttamiseen. Teoksen suunnittelua tehtiin 
kiinteässä yhteistyössä uudisrakennuksen 
suunnittelijana toimineen arkkitehti Katriina 
Teräsvuoren kanssa.

Suunnittelu ja toteutus: 
Taidesuunnittelu: Pertti Kukkonen
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Lukkaroinen Oy / Katriina Teräsvuori
Urakointi: Betonipallas Oy
Graafinen toteutus: Petri Teno, Pertti Kukko-
nen ja Graafinen Betoni Oy
Betonivalut: Vihdin Betoni Oy
Asennus: Helsingin Ledvalo / valot sekä 
akryylipaneli    Teollisuusmuutot Oy/beto-
nielementti
Teippaukset: Helsingin Teippi Oy
Hiekkapuhallus: Tuhatikkunaa Oy
Tilaaja: HUS:ssa toimii taidetoimikunta, 
joka on perustettu vuonna 2013 edistämään 
taiteen ja kulttuurin monipuolista käyttöä 
osana potilaiden hyvinvointia ja hoitoa.
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1 Elementin kuviointi muodostuu pallomaisista 

pikseleistä.

2 ”Höyhen” koostuu betonielementistä sekä akryy-

lilevyyn toteutetusta kuvioinnista.

3 Akryylilevyn kuviointi on hiekkapuhallettu sen 

pintaan.

4 Läheltä tarkasteltuna voi havaita yhden palloista 

olevan Sigmund Freudin pää.
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