
LUONNOS 3:
PEILIKIRKAS

Peilikirkas on ympäristöään peilaava taide-elementti, joka sijoittuu 
arvorakennuksia sisältävään julkiseen tilaan. Sen tahkot peilaavat 
ympäröiviä rakennuksia, puita, ihmisiä ja taivasta. Idean taustalla on 
ajatus timanteista tai muista kiiltävistä muodoista, jotka syntyvät 
maan alla, ja puskevat tiensä kadun pinnan läpi. Samalla muodot toi-
mivat tavallisia penkkejä korvaavina istuimina.

Tässä luonnoksessa teos on esitetty kolmiosaisena. Teoksen isoko-
koisin osa on noin 3,5 metriä pitkä, ja sisältää puuviimeistellyn istuin- 
osan. Pienemmät kaksi elementtiä ovat puhtaasti teräsrakenteisia, 
yhden ihmisen istuimena toimivia muotoja. 

Istuin on rungoltaan terästä. Teräskehikkoon kiinnitetään muotoon 
leikatut, peilihiotut teräslevyt, ja saumat viimeistellään pyöreiksi. 

Istuinten muoto on kuvissa alustava. Mikäli luonnos valitaan jatko-
toteutukseen, harkitaan rakenteiden mitat tarkkaan paikkaan mi-
toittaen siten, että heijastukset tarjoavat luontevia näkymiä ym-
päristöönsä. Tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon, ettei 
rakenne aiheuta haittaa esimerkiksi häikäisemällä, tai muodostumal-
la esteeksi liikuntarajoitteisille. 

Kartta-havainnekuvassa oikealla on esitetty ehdotukset peilaavien 
elementtien sijainnista kadulla (punaisilla palloilla A-C). Nämä ovat 
alustavia esityksiä, ja sijainnit sekä rakenteiden lopullinen muoto 
suunnitellaan tarkemmin, mikäli teos valikoituu jatkosuunnitteluun. 

MITÄ PIDÄT TEOKSESTA?
Teosten toteutuksesta päättää työryhmä, johon kuuluu edustajat 
kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta sekä kaupungin taide-
museosta. Kaupunkilaisilla on halutessaan mahdollisuus kommen-
toida luonnoksia sekä tavoitteita julkisen taiteen toteutusmallien ke-
hittämisestä. Pidätkö teoksesta? Ovatko ehdotetut sijaintipaikat sille 
sopivia, tai missä olisi parempi? Näetkö teoksessa ongelmia?

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

kenttään maininta ”Otavalankatu – taidehan-
ke”. Lisätietoja projektista, sekä muita 

hankkeen aikana laadittuja luonnok-
sia on esillä taiteilijan nettisivuilla 

osoitteessa www.citiesareours.
com.
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Luonnoskuva teoksen sijainnista kadulla. Käve-
lyalueen pinnoitteena käytetään luonnoksessa 
mustan ja vaalean harmaan sävyjen sekoituksena 
toteutettavaa luonnonkiveä.

1:20 | julkisivu pohjoiseen - vierellä 175cm pitkä ihminen mittakaavan selkeyttämiseksi
Havainnekuva pienemmästä istuimesta ylhäältä katsoen. Luonnoksessa on esitetty 
pienempien istuinten mahdollisiksi sijaintipaikoiksi kartalla paikat B ja C.

1:20 | julkisivu itään

1:20 | julkisivu länteen
Havainnekuva suurikokoisimmasta teoksen osasta.

1:20 | julkisivu etelään

1:20 | näkymä ylhäältä

Vasemmalla:
Havainnekuva istuimesta, jonka tahkot on toteutettu peilihio-
tusta teräksestä. Istuin peilaa ympäröiviä rakennuksia, istutuk-
sia, ihmisiä, ja taivasta. 

Alla ja oikealla:
1:20 mittakaavassa toteutetut piirustukset alustavalle muo-
dolle suurimman elementin osalta. Teräsrunkoisen istuimen 
pinnat on toteutettu peilihiotusta teräksestä, lukuunottamatta 
istuintasoa, jolla on puuviimeistely.

Rakenteen muoto on kuvissa alustava. Mikäli luonnos valitaan 
jatkosuunnitteluun, harkitaan rakenteen ulottuvuudet tark-
kaan paikkaan mitoitetuksi siten, että heijastukset tarjoavat 
luontevia näkymiä ympäristöönsä. Tarkemmassa suunnittelus-
sa otetaan huomioon, ettei rakenne aiheuta haittaa häikäise-
mällä, tai muodostumalla esteeksi liikuntarajoitteisille. 

Alla:
Luonnoskuva pienemmästä istuimesta ylhäältä katsoen. 

Luonnoksessa on esitetty, että kadulle toteutuisi yksi isompi, ja kaksi pienempää peilaavaa 
istuinta. Siinä missä isompaan istuimeen on luonnoksissa esitetty puuviimeistely, on pienempi 
istuin täysin teräsrakenteinen. Se toimii yhden ihmisen levähdyspaikkana, sekä yksiaineisena, 
ympäristöään heijastelevana elementtinä. 

Idean taustalla on ajatus timanteista tai muista kiiltävistä muodoista, jotka syntyvät maan 
alla, ja puskevat tiensä kadun pinnan läpi. Rakenteiden kulmat eivät ole teräviä, vaan jokainen 
kulma on vähintään 100 asetta, ja saumat on viimeistelty pyöreiksi. 
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Luonnoksessa ehdotettu sijainti isoimmalle peili-istuimelleLuonnoksessa esitetään yhden isomman, sekä kahden pienen pei-
laavan istuimen sijoittumista kadulle punaisilla palloilla esitettyihin 
kohtiin. Nämä ovat alustava ehdotus istuimien määrästä ja sijainnis-
ta. Tässä vaiheessa kerätään yleisön mielipiteitä, ja teoksen lopulli-
nen muoto ja sijainti päätetään tarkemman suunnittelun vaiheessa, 
mikäli teos valikoituu jatkosuunnitteluun. Oikealla on selitteet kartal-
la käytetyille symboleille.

Olisiko jokin toinen sijainti sinusta sopivampi? Kerro ehdotuksesi pe-
rusteluineen lähettämällä sähköpostia teokset suunnitelleelle taiteili-
jalle osoitteeseen: maija.kovari@ramboll.fi - otsikkokenttään mainin-
ta ”Otavalankatu – taidehanke”.

Luonnoksessa ehdotettu sijainti toiselle pienemmistä peili-istuimista

Luonnoksessa ehdotettu sijainti toiselle pienemmistä peili-istuimista


