
YLÖSALASALASYLÖS

Teos koostuu kahdesta maantiesuojakaiteesta 
valmistetusta aaltoilevasta muodosta, jotka on nostettu 
pylväiden varassa noin 2,5m – 8m korkeuteen. Toinen 
muodoista alkaa alhaalta, nousee ylös kuin vuorelle tai 
tunturille ja laskeutuu takaisin alas. Toinen taas alkaa 
ylhäältä, laskeutuu alas kuin laaksoon tai kuruun ja 
nousee sitten taas ylös. Liikkuvasta autosta nähtynä teos 
muuttaa muotoaan kiinnostavilla tavoilla.

Vuorten ja laaksojen lisäksi teoksessa olevat muodot 
muistuttavat, ja ovat saaneet inspiraatiota, esimerkiksi 
tunturien korkeuskäyristä, erilaisista kurssikäyristä, 
revontulista, sekä lämpötilan ja lumenmäärän kuvaajista.  
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MIKSI SUOJAKAIDE?

Normaalisti maantiesuojakaide erottaa autotien 
ympäröivästä maailmasta, metsistä, joista, 
vuorenseinämistä ja rotkoista. Suojakaide toimii 
käytännöllisenä turvallisuutta lisäävänä esteenä, mutta 
myös symbolisena raja-aitana, joka erottaa ihmisen ja 
muun luonnon omiin lokeroihinsa. 

Teoksessa erilaiset rajat häiventyvät ja risteävät, mutteivat 
kuitenkaan täysin katoa. Hieman samaan tapaan kuin 
esimerkiksi valtiotasolla Suomen ja Norjan raja on 
aikojen saatossa joskus ollut selvempi ja muodollisempi ja 
joskus taas melkein huomaamaton. 

Tähän rajojen häilyvyyteen viittaa myös teoksen nimi, 
jossa teoksessa olevaa liikettä kuvaavat ylös ja alas sanat 
on kirjoitettu yhteen tavalla joka saa sanat sekoittumaan 
toisiinsa.

Maantiellä liikkujalle tuttu arkinen suojakaide on 
teoksessa muuttanut muotoaan ja noussut paljon 
tavanomaista korkeammalle. Teos ohjaa katsomaan tuttua 
ja arkista uudessa valossa.

Teos on muodoltaan lennokas ja materiaalillaan 
leikittelevä. Teos luo tiettyä hillittyä vastakohtaa 
tulliaseman ja ympäröivän maantieverkoston 
tarkoituksenmukaisuudelle ja suoraviivaisuudelle.



YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Teoksesta ei ole haittaa eläimille tai vaaraa esimerkiksi 
linnuille, eivätkä teoksessa käytetyt materiaalit ole 
muutenkaan lähiympäristölle haitallisia. Teoksessa 
käytettävien karkaisemattomasta teräksestä 
valmistettujen kaiteiden ja pylväiden valmistus tapahtuu 
Suomessa. Valmistuksesta syntyvä ympäristökuormitus 
ja hiilidioksidipäästöt ovat murto-osa verrattuna 
esimerkiksi julkisissa veistoksissa yleisesti käytettyyn 
ruostumattomaan teräkseen tai betoniin.

AIKATAULU, HUOLTO JA ELINKAARI

Teoksen jatkokehittely tapahtuu syksyllä 2019. Teosten 
osien valmistus aloitetaan keväällä 2020. Perustusten 
valaminen tehdään kesällä 2020 ja teoksen lopullinen 
pystytys alkusyksyllä 2020. 

Teoksessa käytettävien suojakaiteiden sinkkipinnoitteen 
käyttöikä on noin 50-80 vuotta, joka on samalla teoksen 
elinkaari. Pulttiliitosten ja hitsaussaumojen sekä teoksen 
pinnan tarkastus olisi hyvä suorittaa noin viidentoista 
vuoden välein. 

TEOKSEN TOTEUTUS

Teidenvarsilla käytettävät suojakaiteet tehtään 
turvallisuussyistä erityisen joustavasta ja pehmeästä, 
ja siten myös helposti eri muotoihin muokattavissa 
olevasta terässeoksesta.  Teoksessa käytetään näitä 
samoja teollisesti valmistettavia kaiteita.

Suojakaiteet taivutetaan muotoihinsa kaiteita 
Suomessa valmistavan SSAB:n tehtaalla, 
tarkoitukseen suunnitelluilla koneilla. Tämän 
jälkeen taivutetut kaiteet kuumasinkitään. 
Valmiiseen muotoonsa taivuteltujen suojakaiteiden 
asennus paikoilleen tapahtuu korinostureilla. 

Teoksessa käytetään joko 230mm tai 306mm leveää 
suojakaidetta, jota on saatavilla joko neljän tai 

kahdeksan metrin mittaisina (paino noin 40kg ja 
80kg). Tämän kokoiset osat ovat vielä suhteellisen 
helppoja käsitellä ja asentaa kahdella nosturilla. 

Jokaiselle pylväälle valetaan omat perustukset 
tai käytetään kaupallisesti saatavissa olevia 
pylväsjalustoja. Perustukset ja kiinnityspylväiden 
vahvuudet suunnitellaan jatkokehittelyvaiheessa 
tuuli- ja lumikuormien asettamat vaatimukset 
huomioon ottaen. Teoksen kuusitoista 
kiinnityspylvästä kiinnitetään perustuksiin pultti- ja 
laippaliitoksin.

Pimeään aikaan teos valaistaan alhaalta 
noin kahdeksalla pylväsasenteisilla, 
vähän energiaa kuluttavalla LED-
valaisimella (esimerkiksi Erco Beamer) 
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1. Materiaalikulut

Suojakaiteet                            10 000 €
Teräslaipat ja kiinnikkeet  4 500 €
Kiinnityspylväät  8 000 €

2. Valmistuskulut

Rakennesuunnittelu     3 000 €
Kaiteiden työstö     9 000 €
Kiinnityspylväiden valmistus    6 000 €
Kuumasinkitys     8 000 €

3. Taiteilijapalkkiot

Teoksen jatkokehittely, valmiit suunnitelmat                     18 000 €
Elementtien valmistaminen ja valmistamisen valvonta   18 000 €
Teoksen asennuksen valvonta ja viimeistely         14 000 €

4. Kuljetus, perustukset ja pystytys

Kuljetus     5 500 €
Perustusten suunnittelu    2 500 €
Perustukset     20 000€
Valaisimet     3 500€
Valaisinten ja sähköjen asennus  2 000€
Teoksen pystytys    10 000 €

5. Varaus yllättäviin kuluihin    8 000 €

Kustannukset yhteensä (alv 0%)     150 000€

Lumisten tunturien aaltoilevia ja ristiäviä muotoja Isokurussa,
Pyhä-Luoston kansallispuistossa. 


