
MANTU

Mantu on tulkinta kansanperinteestä 
ja tarustosta, joka niin Irlannissa 
kuin Suomessakin on pohjautunut 
luonnon voimien kunnioittamiseen. 
Yksinkertaisesta toteutuksesta huo-
limatta peruselementit maa, vesi ja 
ilma kietoutuvat teoksessa yhteen. 
Myös ajan kuluminen on osa teosta, 
jonka väri muuttuu hitaasti vuosien 
kuluessa alun kuparinhohteesta kohti 
maisemaan sulautuvaa vihreää. Inspi-
raatiota Mantuun on haettu muun 
muassa meren aalloista, nummimai-
semista, Lapin tundrasta ja jääkau-
den jäljistä maastossa.

maankamara, maanpinta; maa-alue 
(omistukseen liittyen)

“Pitkin maita ja mantuja.” 
“Viljellä omaa mantuaan.”

julkisivu 1:50 pohjoiseen julkisivu 1:50 länteen

1.
2.

1. kuparipäre
2. nurmikko



BUDJETTI

työvälineet
kuljetuskustannukset
täyttömaa + kasvualusta
maaston muotolu / konevuokra + kuljettaja
esivalmistettu 3D vaneri
vanerin perustus (maakostea betoni +sora)
kuparipäreet
kuparinaulat 
rullanurmi

200 
500
200 

2000 
500 
500 

2000 
100 
500  

yht:  6500 €

AIKATAULU

jatkosuunnittelu
kuparipäreet riippuen sepästä
3D vaneri

maan muokkaus pienkoneella, palkattu ammattilainen
betonivalu + sora + vanerin asennnus
kuparipäreiden asennus
rullanurmikon asennus

esivalmistus
1 viikko 

1-8 viikkoa
1 viikko 

 
yht: 4 viikkoa

paikan päällä 
1 d 

1,5 d  
2 d

0,5 d

yht: 5 d

asemapiirros 1.500

kasvualusta
nurmi

maakostea
betoni

kasvualusta
nurmi

kuparipäre

muotoiltu
filmivaneri

korkeimmillaan
maanpinnasta
+800 mm

maaston muotoilu

leikkaus 1:25

Käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja 
paikka- sekä materiaalilähtöisyys ovat 
teoksen lähtökohtia. Mantu on puutar-
hassa läsnä, vaikka sen olemassaolosta 
ei olla tehty suurta numeroa. Teos maas-
toutuu ympäristöön, mutta samalla lisä-
ten pihaan yllätyksen rikkomalla tasaisen 
nurmipinnan. Teos toimii pihaa rajaavana 
ja jäsentävä elementtinä, joka johdatte-
lee vierailijan talolta koivujen luokse.

Teokseen on valittu kestäviä ja hyvin 
monenlaisiin sääolosuhteisiin soveltuvia 
materiaaleja. Runkona on täyttömaasta 
muotoiltu kumpare, jonka nurmipäällys 
yhdistyy pihan nykyiseen nurmikkoon. 
Suomalaisesta perinnerakentamisessa 
tuttua puupärettä on varioitu käyttämällä 
materiaalina kuparia. Kupari on kestävä, 
arvokas ja ekologinen rakennusmateri-
aali, joka reagoi ympäristönsä kanssa 
muuttamalla väriä. Kuparipinnan muu-
tokset ovat seurausta paikallisen ilmas-
ton vaikutuksesta metalliin, mikä tekee 
teoksesta paikkaansa sidotun. Kuparipä-
reet kiinnitetään kosteutta kestävään ja 
maaston mukaisesti muotoiltuun filmiva-
neriin. Mallin mukaan muotoiltu vaneri 
tilataan puusepältä  ja toimitetaan val-
miina elementtinä tontille.
Kuparipäreet valmistaa paikallinen 
kupariseppä ja työn rakentamisen tekee 
suunnitelijat.

MANTU


