
VENE - luonnoksesta todeksi 

Taideteoksen suunnitt elun lähtökohtana oli tarjota ti iviisti  rakennetulle, pysä-
köinti hallin kannen päälle sijoitt uvalle pihan osalle oleskelupaikka, jossa piha-
suunnitelmassa paikalle osoitetut toiminnot - istuskelu- ja hiekkaleikkipaikka 
- säilyvät. 

Aiemmin laaditt u taiteellinen lähiympäristösuunnitelma asetti   pihan taiteelle 
lähtökohdaksi aisti t. 
Teosta suunnitellessa pohdimme mm. sitä, missä ti lanteessa aisti t (näkö, kuu-
lo ja tuntoaisti t) terävöityvät ja valpastuvat, ja sitä miten luoda suojainen ja 
turvallisen tuntuinen paikka ti lallisesti  avoimessa suurkortt elissa. Vastauksek-
si tällä paikalla muodostui se, ett ä tarjotaan pihalla oleskelijalle mahdollisuus 
muutokseen näkökulmassa, asennossa,  tarjotaan paikka pysähtymiseen ja kii-
reett ömyyteen. Ajatuksena oli luoda paikka, jossa voi nostaa jalat irti  maasta, ja 
käydä vaikka makuulle leveälle penkille, kokoontua ja oleskella eri tavoin. 
Lisäksi teoksessa halutti  in korostaa tuntoaisti n merkitystä, materiaalin tuntua 
ja sen myötä erilaisia pintakäsitt elyjä.

Oleskelupaikaksi muodostui valkobetonista toteutett u “oleskeluveistos”. Veis-
toksen muotokieli perustuu lainaukseen veneen ja ehkä hieman myös riippu-
maton muodosta. Oleskelutoiminnot asett uvat ”veneen” muodostamaan sy-
liin. Alueen ti laa rajaavana elementt einä toimii betonimuuri, joka reunustaa 
myös istutusallasta.

Oleskelupaikan nurkkaukseen sijoitt uu kukkiva pienpuu, joka rajaa kat-
veeseensa istuskelupaikan. Puun alle muodostuu suojaisa paikka, jolta 
kuitenkin avautuu näkymä taivaalle ja puistoalueelle. 
Istutusaltaita rajaava tukimuuri jatkuu kaartuvamuotoisena penkkinä, 
joka leveänä mahdollistaa istuskelun lisäksi myös makoilun tai pinnan 
käytön pöytänä. Penkki on puuta, tammea. 
Oleskelupaikan keskeisenä teemana on betoni eri tavoin pintakäsiteltynä 
- hierrett ynä, muotti  pintaisena, hiott una ja pesubetonipintana. Betoni-
muurit ovat valkobetonia. Maan pinnassa on käytett y betonia paikalla 
valett una laajana pintana, hiekka-altaassa leikkihiekkaa. Puu istutetaan 
paikalleen syksyllä 2009, jonka jälkeen puun alle katt eeksi lisätään koko-
elma rantakiviä.

Kuvat: Suunnitt eluvaiheen luonnoksia
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Taideteos “VENE”

Teoksen ovat suunnitelleet maisema-arkkitehdit 
Emilia Weckman ja Teresa Rönkä, 
LOCI maisema-arkkitehdit Oy. 

Suunnitt elutyöryhmässä ovat olleet mukana myös 
arkkitehdit Santeri Lipasti  ja Risto Hutt unen, 
Hutt unen-Lipasti -Pakkanen Oy:stä. 
3D mallinnus: Mikko Soini
Betonimuurien rakennesuunnitt elu: 
Insinööritoimisto Taponen&Heiskari Oy.

Betonivalun toteutus: Betonipallas Oy /kuvanveistäjä 
Pertti   Kukkonen työryhmineen. 
Puupenkin toteutus: puuseppä Jussi Matti  la. 

Tilaaja: Arabian Palvelu Oy
Rakennutt ajakonsultti  : Haahtela Oy
Suunnitt elu: 2008-2009, toteutus 2009

Kuvat: Toteutunut teos, yksityiskohti a pintakäsitt ely-
istä, ja luonnos tulevasta, puun istutt amisen jälkeisestä 
ajasta.
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