BETONIPENKKEJÄ KOTKAN KESKUSTAAN
Heikki Laaksonen, kaupunginpuutarhuri
Kotkan kaupunki

Kotkan kaupunki on panostanut erityisesti 2000-luvulla ympäristösuunnitteluun ja etenkin keskustan
viihtyvyyden parantamiseen.
Kotkan kaupungin veistoskadun ja kulttuurisataman yhdistämiseen käytettiin kuvanveistäjä Pertti
Kukkosen suunnittelemia veistoksellisia betonipenkkejä. Käyttö- ja esteettisyystavoitteet yhdistävät penkit rikastuttavat hienosti Pasaati-kauppakeskuksen vilkkainta vieruskatua.
Yleensä standardikalustein viimeistellyt kävelykadut muistuttavat kovasti toisiaan. Kotkan Kirkkokadulla kulkeva voi sen uniikeista penkeistä heti
tunnistaa, missä ollaan.
PENKKISARJA MUODOSTAA
KOKONAISUUDEN
Penkit yhdistävät Kotkan veistospuiston vehreän
osuuden Kauppatorin nurkkaan, josta veistospuisto
suuntautuu kohti kulttuurisatamassa olevaa, kesällä avattua Merikeskus Vellamoa. Kirkkokadun korttelin kohdalla yksi teos ei visuaalisesti olisi riittänyt
eri tilojen yhdistämiseen. Penkkisarjassa yksilöt
poikkeavat toisistaan muodostaen kuitenkin selkeän kokonaisuuden.
Julkisessa tilassa on ilkivalta aina uhka. Töhryt
voi poistaa, mutta särjetty teos on jopa poistettava.
Näitä penkkejä saa vaikka potkia, jos siltä tuntuu. –
Potkiminen tuntuu ainakin aamulla potkijan jalassa.

Artikkelin valokuvat: Pertti Kukkonen

PUNAISTA VÄRIBETONIA
Penkit valettiin punaisesta väribetonista. Penkkien
yläpintaan aseteltiin mustia graniittipaloja ja lopuksi penkkien pinta hiottiin kiiltäväksi. Penkit on
suojakäsitelty töhrynsuoja-aineella.

1, 2, 3
Punaisesta värimassasta valettujen betonipenkkien yläpintaan aseteltiin mustia graniittikappaleita ja pinnat
1 hiottiin kiiltopintaan.
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KOTKAN BETONIPENKIT
Tilaaja:
Suunnittelu:
Muotit ja hionta:
Betonivalut:

Kotkan kaupunki, puistotoimi
Pertti Kukkonen
Betonipallas Oy
Lemminkäinen Betonituote Oy,
Tuusula
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CONCRETE BENCHES IN KOTKA
TOWN CENTRE

The attractive concrete benches designed by
sculptor Pertti Kukkonen connect the green zone of
the Kotka Sculpture Park to the corner of the Market Square, where the Sculpture Park turns toward
Maritime Centre Vellamo opened in the Culture
Harbour in the summer 2008.
Only one work of art by the Kirkkokatu Street
town block would not have been enough to visually
connect the different spaces. The individual benches are all different, yet creating a clear entity.
The benches are made of red coloured concrete.
Black pieces of granite were scattered on the top
surface and finally the bench surfaces were ground
to high polish. The benches were also treated with
an anti-stain agent.
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4, 5, 6, 7
Kotkan kaupungin veistoskadun ja kulttuurisataman yhdistämiseen käytettiin kuvanveistäjä Pertti Kukkosen
suunnittelemia veistoksellisia betonipenkkejä. Kotkan
penkkisarjassa yksilöt poikkeavat toisistaan muodostaen
kuitenkin selkeän kokonaisuuden.
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