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VENE – OLESKELUVEISTOS HELSINGIN TOUKORANNASSA

Emilia Weckman, maisema-arkkitehti
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
emilia.weckman@loci.fi
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Helsingin Toukorannan alueelle rakentuville yhteis-
pihoille toteutetaan taideteoksia osana Arabian-
rannan aluerakentamiseen liittyvää prosentti taide-
hanketta -periaatetta.

Toukorannan Yhteispiha 10:lle kesällä 2009 to-
teutetun teoksen lähtökohtana oli tarjota tiiviisti
rakennetulle, pysäköintihallin kannen päälle si-
joittuvalle pihan osalle oleskelupaikka, jossa pi-
hasuunnitelmassa paikalle osoitetut toiminnot –
istuskelu- ja hiekkaleikkipaikka – säilyvät.

Taiteellinen lähiympäristösuunnitelma asetti pihan
taiteelle lähtökohdaksi aistit. Teosta suunnitelles-
sa pohdittiin mm. sitä, missä tilanteessa aistit
(näkö, kuulo ja tuntoaisti) terävöityvät ja valpastu-
vat ja sitä miten luoda suojainen ja turvallisen tun-
tuinen paikka tilallisesti avoimessa suurkorttelissa.
Vastaukseksi tällä paikalla muodostui se, että tar-
jotaan pihalla oleskelijalle mahdollisuus muutok-
seen näkökulmassa, asennossa, tarjotaan paikka
pysähtymiseen ja kiireettömyyteen.  Ajatuksena oli
luoda paikka, jossa voi nostaa jalat irti maasta, ja
käydä vaikka makuulle leveälle penkille, kokoontua
ja oleskella eri tavoin. Lisäksi teoksessa haluttiin
korostaa tuntoaistin merkitystä, materiaalin tuntua
ja sen myötä erilaisia pintakäsittelyjä.

Oleskelupaikaksi muodostui paikallavaluna val-
kobetonista toteutettu oleskeluveistos. Veistoksen
muotokieli perustuu lainaukseen veneen ja hieman
myös riippumaton muodosta. Oleskelutoiminnot
asettuvat veneen muodostamaan syliin. Alueen ti-
laa rajaavana elementteinä toimii betonimuuri,
joka reunustaa myös istutusallasta.

Betoni materiaalina mahdollisti kaarevien muo-
tojen toteuttamisen. Oleskelupaikan nurkkaukseen
sijoittuu kukkiva pienpuu, joka rajaa katveeseensa
istuskelupaikan. Puun alle muodostuu suojaisa
paikka, jolta kuitenkin avautuu näkymä taivaalle ja
puistoalueelle. Istutusaltaita rajaava tukimuuri jat-
kuu kaartuvanmuotoisena penkkinä. Leveä tammi-
penkki mahdollistaa istuskelun lisäksi myös ma-
kuuasennossa oleilun tai pinnan käytön pöytänä.

Oleskelupaikan keskeisenä teemana on betoni
eri tavoin pintakäsiteltynä: hierrettynä, muottipin-
taisena, hiottuna ja pesubetonipintana. Betoni-
muurit ovat valkobetonia. Maan pinnassa on käy-
tetty betonia paikalla valettuna laajana pintana,
hiekka-altaassa leikkihiekkaa. Puun alla katteena
on kokoelma rantakiviä.

Teoksen tekijät ovat maisema-arkkitehdit Emi-
lia Weckman ja Teresa Rönkä LOCI maisema-ark-1
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Pohjapiirrosluonnos.

3
Ajatuksena oli luoda paikka, jossa voi nostaa jalat irti
maasta, käydä makuulle leveälle penkille, kokoontua ja
oleskella eri tavoin. Oleskeluveistos sijaitsee pysäköin-
tihallin kannen päällä.

4
Betonimuurit valettiin valkobetonista kaareviin vesivane-
rimuotteihin, joista osaan suunnittelija pursotti silikonista
viivamaisia muotoja. Osa betonipinnoista jätettiin muotti-
pinnalle, jolloin sementtiliima jäi pintaan näkyviin. Muuri-
en yläpinnat ovat teräslastalla sliipattuja, penkit sekä
hiekka-alueen reunat on hiottu siten että kiviaines on tul-
lut näkyviin.
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BOAT – A LOUNGE SCULPTURE IN TOUKORANTA

Works of art are being realised in the communal courty-
ards of the Helsinki Toukoranta estate according to the
“one percent art project” principle followed in green belt
building in Arabianranta area.

The starting point of the sculpture realised in Commu-
nal Courtyard No. 10 in Toukoranta in the summer of 2009
was to offer a lounge area in the densely built part of the
courtyard located on top of the parking garage deck. In the
courtyard plan this part was indicated as a lounge and
play area.

The motif of courtyard artworks was on the basis of the
artistic landscaping plan to be the senses. The designers
of the artwork contemplated the situations, which prick
and stimulate senses, and how to create a safe shelter in
a large, open block.

The lounge area was realised as a cast-in-situ sculp-
ture in white concrete. The form language of the lounge
sculpture is based on the imitation of the shape of a
boat, and to some extent also the shape of a hammock.
The boat forms a lap on which residents can lounge. The
space of the area is bordered by a concrete wall, which
also borders a planting basin.

The central theme of the lounge area is concrete with
different surface treatment methods: floated, form-faced,
ground and exposed aggregate concrete. The concrete
walls are white concrete. On the ground concrete is used
as a large cast-in-situ surface and the sand basin is filled
with playing sand. A collection of beach pebbles is used
as mulch under the tree.

kitehdit Oy:stä. Suunnittelutyöryhmässä olivat
mukana myös arkkitehdit Santeri Lipasti ja Risto
Huttunen, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:stä. Be-
tonivalujen ja muottien toteutti Betonipallas
Oy:stä kuvanveistäjä Pertti Kukkonen työryhmi-
neen. Betonin toimittajana oli Betonicenter Oy.
Tammesta valmistetun puupenkin detaljisuunnit-
telun teki arkkitehti Santeri Lipasti ja penkin to-
teutti puuseppä Jussi Mattila. Teoksen 3D-mallin-
nuksen suunnitteluvaiheessa teki arkkitehti Mikko
Soini.

Betonimuurien rakennesuunnittelija oli Insinööri-
toimisto Taponen&Heiskari Oy. Teoksen tilasi Ara-
bian Palvelu Oy ja rakennuttajakonsulttina toimi
Haahtela Oy.

Teos suunniteltiin vuosina 2008-2009 ja se toteu-
tettiin vuonna 2009.
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5 - 7
Yksityiskohtia oleskeluveistoksen pintakäsittelyistä.

8 - 9
Oleskelupaikan keskeisenä teemana on betoni eri tavoin
pintakäsiteltynä: hierrettynä, muottipintaisena, hiottuna
ja pesubetonipintana. Oleskelupaikan nurkkaukseen si-
joittuu kukkiva pienpuu, joka rajaa katveeseensa istus-
kelupaikan. Kuvassa 8 puu ei ole vielä istutettu.

VENE-OLESKELUVEISTOKSEN
BETONIN KÄYTTÖ
Betonimuurit ovat paikalla valettua valkobetonia
jossa erilaisia pintakäsittelyitä:
Betonimuurit valettiin kaareviin vesivanerimuottei-
hin, joista osaan suunnittelija pursotti silikonista
viivamaisia muotoja. Betonipinnat jätettiin muotti-
pinnalle, jolloin sementtiliima jäi pintaan näkyviin.
Muurien yläpinnat ovat teräslastalla sliipattuja,
penkit sekä hiekka-alueen reunat on hiottu siten
että kiviaines on tullut näkyviin. Kaikissa betonipin-
noissa on impregnointikäsitelty (Pieri Protect-W).

Muuripinnoissa käytetty betonimassa  on valko-
betoni, jossa on valkosementti (Cem1 52,5 n valko),
valkoharmaa kiviaines (Finnsementti 22R) ja musta
pigmentti (0,125 %, Bayferrox 318)

Paikalla valettu valkobetoni maantasossa, jossa
pesubetonipinta:
Kävelyalueen pinta valettiin valkobetonista, joka
hierrettiin ja pintaan ruiskutettiin pintahidastinai-
ne. Kovettumisen jälkeen betonipinta vesipestiin
3 mm syvyydeltä, jolloin kiviaines paljastui.

Maantasossa käytetyn valkobetonimassan koos-
tumus oli sama kuin betonimuureissa.
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