halki kesyttömän maan (1/2)

Näkymäkuvat Villimiehenkadulta. Veistokset kaupunkitilassa.

idea ja taustaa
Halki kesyttömän maan on seitsenosainen tarinallinen
veistossarja, jossa Villimiehenkadun halki taivaltaa suomalaisten villieläinten joukko pikkuruiset ihmishahmot kyydissään. Luonnollisen kokoiset eläimet edustavat luontoa
ja pienet ihmishahmot ihmiskuntaa.
Materiaalivalinnoilla teos muistuttaa ilmastonmuutoksen
aiheuttamista muutoksista luontoon. Veistosten alaosa on
pronssin sijaan lasia aina 18 cm korkeuteen saakka, yhtä
korkealle kuin merenpintojen on arveltu nykyisestä vähintään nousevan tämän vuosisadan aikana. Ja kuten luontokin, toiset eläimet sopeutuvat muutokseen ongelmitta,
toisilta lasiin ovat uponneet ainoastaan jalat, kun taas
jotkut ovat jääneet kokonaan jo pinnan alle ja siirtyneet
ikuisuuteen.
Ihmiskunnan selviytyjiä ovat ne sankarilliset villimiehet,
ketkä ovat onnistuneet löytämään harmonian luonnollisen maailman kanssa ja pystyvät valjastamaan sen voimat
avukseen. He ymmärtävät pienuutensa suhteessa luontoon
ja saavat kulkea eläinten kyydissä kastelematta jalkojaan.
Myös eläin- ja ihmishahmojen kokoerot kuvaavat luonnon
suhdetta ihmiseen ja teoksen ajallista ulottuvuutta. Eläinten, eli luonnon, voisi kuvitella virtaavan eri aikakerrosten

läpi samassa paikassa. He olivat täällä kulkemassa jo ennen
ihmisiä, kulkevat nyt kaupunkitilassa ihmisten keskuudessa ja tulevat kulkemaan vielä pitkään meidän jälkeemme
näissä alati muuttuvissa maisemissa.
Suomalaisista villieläimistä teoksessa taivaltavat susi,
rusakko, siili, käärme, ilves, käki sekä supikoira. Ehdotuksessa veistokset ovat sijoiteltu Poliisitalon ja Kaupungintalon väliseen kapeaan tilaan eri tasoille ja kohtiin niin että
niiden löytäminen riemastuttaa kulkijaa kaupunkitilassa.
Veistosten sijoittelua voi kuitenkin muuttaa mahdollisten
toisten toteutettavien teosten mukaan tai muin ehdoin.

Yksityiskohta veistoksesta. Noin viiden senttimetrin korkuiset ihmishahmot ratsastavat eläinhahmolla, ja ovat myös
materiaalin kautta sidottu luonnolliseen maailmaan.

Luonnos susiveistoksesta kokonaisuudessaan. Suden jalat 18 cm korkeudelle ovat valulasia ja tämän
yläpuolella susi sekä ihmishahmot on valettu pronssiin. Lasin kiinnitys on varmistettu lasin läpi pronssiin
saakka jatkuvilla rautatangoilla.

halki kesyttömän maan (2/2)
tekniikka ja toteutus
Veistokset muovaillaan savesta ja niistä teetetään pronssi- ja lasivalut. Vedessä
kahlaavat susi, rusakko ja supikoira ihmishahmot kyydissään valetaan 18 cm korkeuteen lasista ja siitä ylöspäin pronssista. Veden yläpuolella kulkevat ilves, käki
ja käärme valetaan kokonaan pronssiin ja upoksisssa oleva siili on kokonaan lasia.
Ilves ja käki asennetaan kiinni poliisitalon seinään yli 4 metrin korkeuteen. Ilves
tulee painamaan noin 90kg ja käki noin 10kg. Ilvestä varten seinään asennetaan
kaksi 5 cm x 5 cm paksua rautatankoa ja käki asennetaan siivestä kiinni seinään 3
cm x 3 cm paksuisella seinään upotettavalla rautatangolla.
Maassa olevat eläimet sekä valoaukkojen laidalle asennettava käärme kiinnitetään betonilaatoituksen läpi 3 cm x 3 cm paksuilla rautatangoilla laatoituksen alle
sijoitettaviin 1 cm paksuisiin rautalevyihin, mikä varmistaa veistosten pysymisen
paikallaan. Rautatangot kulkevat lasin läpi aina pronssiin saakka.
Lasivaluihin käytetään sinertävänvihreää kierrätyslasia. Valujen jälkeen teosten
pronssipinnat kiillotetaan. Paikalleen asentamisen jälkeen luonto saa vallan ja
pronssi voi alkaa hitaasti hapettua, sen sävyjen vaihtelevan lämpimästä kuparista
vihreään ja mustaan.
Toteutuksen kesto on noin seitsemän (7) kuukautta, josta 4 kuukautta muovailuun ja alkuvalmisteluihin, 1 kuukausi valujen teettämiseen ja 2 kuukautta teosten
jälkikäsittelyyn, kiinnityksiin ja asennukseen.
elinkaari ja ylläpito
Teoksen elinkaari on vähintään 80 vuotta, jonka jälkeen lasiosat voidaan joutua
uusimaan. Teoksen ylläpito vaatii peruspuhdistuksen (roskien ja tahrojen poisto)
kerran vuodessa keväällä. Kulut noin 400 e/kerta. Joka viides vuosi tulisi veistosten kiinnitykset tarkistaa ja tarvittaessa huoltaa. Kulut noin 1200 e/kerta.
budjetti
Muovailusavi
Työtila muovailuun ja jälkikäsittelyyn 6kk
Pronssivalut (valimotyö)
Lasivalut (valimotyö)
Kiinnitykset ja asennus
Kuljetukset
Laitehankinnat (pronssivalujen jälkikäsittelyyn)
Työvälineet, vaatteet, suojavälineet
Vakuutukset
Lujuuslaskelma
Muut/yllättävät kulut

6 000 e
6 000 e
24 000 e
10 000 e
10 000 e
3 000 e
3 000 e
1 000 e
1 500 e
500 e
5 000 e

Taiteilijapalkkio

80 000 e

Yhteensä

150 000 e

850 mm

Esitys veistosten sijoittelusta ja mittakaavasta.
Susi, rusakko, siili, käärme, ilves, käki ja supikoira veistettynä luonnolliseen kokoon, järjestyksessä torilta itään päin.
Asemapiirros 1:1000. Veistokset sijoitetaan kaupunkitilaan eri tasoille ja puolille väylää hyödyntäen myös rakennusten seiniä ja valoaukkojen reunoja.

