
LUONNOS 2:
LEIKI KAUPUNGILLA

Teos pohjaa ajatukseen ajasta, jossa leikki kuuluu kaupunkitilaan. 
Perinteiset suomalaiset ulkoleikit ovat aikaisemmin olleet vahvem-
min läsnä myös suomalaisilla pihoilla ja kaduilla. Teoksessa ehdo-
tetaan, että kävelyalueilla näitä leikkejä voitaisiin edelleen soveltaa 
osana kaupunkitilaa. Teos tuo katutilaan hienovaraisia ohjeita, joissa 
kuvataan edelleen kaupunkitilaan soveltuvia, perinteisiä ulkotiloihin 
sijoittuvia leikkejä ja pelejä (kuvissa esimerkit kahdesta mahdollises-
ta leikistä). Tekninen toteutus on yksinkertainen, ja sijoittuu osaksi 
normaalia katukiveystä. Teoksessa osa katukivistä korvataan kaiver-
retuilla versioilla, joihin ohjeet on kaiverrettu paikallisella kiviveistä-
möllä. 
Tarkoituksena on tuoda katutilaan iloa ja mielenkiintoa pienellä, ko-
konaisuuteen integroitava yksityiskohdalla, jonka toteutuskustan-
nukset ovat pienet, mutta merkitys kokoaan suurempi.

Teokset muodostavat 3-4 -osaisen leikki-teosten sarjan, jonka osat 
sijoittuvat eri puolille kaupungin kävelyalueita. Ensimmäinen osa 
asennettaisiin Otavalankadun kävelyosuudelle. Punaisilla merkeillä 
(tällaisilla:        ) on kuvattu kartalle ehdotuksia kaiverrettujen kivien 
sijainneista.  Voit halutessasi ehdottaa teoksille myös toista sijaintia!

MITÄ PIDÄT TEOKSESTA?
Teosten toteutuksesta päättää työryhmä, johon kuuluu edustajat 
kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta sekä kaupungin taide-
museosta. Kaupunkilaisilla on halutessaan mahdollisuus kommentoi-
da luonnoksia sekä tavoitteita julkisen taiteen toteutusmallien kehit-
tämisestä. Pidätkö teoksesta? Ovatko ehdotetut sijaintopaikat sille 
sopivia, tai missä olisi parempi? Näetkö siinä ongelmia?

Voit kommentoida teosluonnoksia tai taidehanketta ylipäänsä lähet-
tämällä sähköpostia osoitteeseen maija.kovari@ramboll.fi - otsikko-

kenttään maininta ”Otavalankatu – taide-
hanke”. Lisätietoja projektista, sekä 

muita hankkeen aikana laadittuja 
luonnoksia on esillä taiteilijan 
nettisivuilla osoitteessa www.
citiesareours.com.

Mahdollinen sijainti hyppyruudukko -aiheiselle kuvioinnille

Vaihtoehtoinen sijainti hyppyruudukko -aiheiselle kuvioinnille

Mahdollinen sijainti leikkiohjeille kadun itäpäässä.

Luonnos katukiveykseen toteutetusta hyppyruudukosta. Teoksessa hyppyruudukon numerot 
on toteutettu melko huomaamattomasti, tarjoten osalle kulkijoista löytämisen ilon.

Klassista hyppyruudukko-peliä pelataan erilaisina versioina ympäri maailmaa. Kuvissa versiot Kuubasta, Yhdysvalloista, ja Intiasta. Kuvat ovat vuosilta 2002-2011.Luonnos katukiveykseen kaiverretusta leikkiohjeesta. Katutiloihin olisi sovitettavissa tämän lisäksi myös muita perinteisiä 
leikkejä ja pelejä, joiden ohjeita kiviin voisi olla kirjattuna. Teossarja voisi sisältää näistä 2-3 parhaiten katuympäristöön 
soveltuvaa peliä. 
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Teokset muodostavat 3-4 -osaisen leikki-teosten sarjan, 
jonka osat sijoittuvat eri puolille kaupungin kävelyaluei-
ta. Ensimmäinen osa asennettaisiin Otavalankadun käve-
lyosuudelle. Allaolevilla merkeillä on kuvattu kartalle eh-
dotuksia kaiverrettujen kivien sijainneista.  

Olisiko jokin toinen sijainti sinusta sopivampi? Kerro eh-
dotuksesi perusteluineen lähettämällä sähköpostia teok-
set suunnitelleelle taiteilijalle osoitteeseen: 
maija.kovari@ramboll.fi - otsikkokenttään maininta 
”Otavalankatu – taidehanke”.

kuva:  Creative Commons /  nandadevieast (Anurag Agnihotri)

kuva:  Creative Commons / Dave Parker

kuva:  Creative Commons /  James Emery

Luonnoskuva teoksen sijainnista kadulla. Käve-
lyalueen pinnoitteena käytetään mustan ja vaa-
lean harmaan sävyjen sekoituksena toteutettavaa 
luonnonkiveä.


