
LUONNOS 1:
HIDDEN TREASURES

Teoksessa maan pintaan piirtyy puhtaan veden ja viemäriverkoston 
sijainti kadun pinnan alla. 

Vedenjakelu ja viemäriverkoston kehittäminen ovat yksi vanhimmis-
ta ongelmista, joihin jo ensimmäiset kaupungit alkoivat kukin taval-
laan kehittää ratkaisuja. Nykyäänkin muodostavat puhtaan veden 
jakelu, sekä likaisen veden turvallinen käsittely yhden kaupunkien 
keskeisistä tehtävistä. Suomessa nämä molemmat on ratkaistu poik-
keuksellisen hyvin. Maamme vesi on maailman puhtainta, ja veteen 
liittyvät verkostomme ovat maanalaiset ja pitkälle kehittyneet. Sa-
manaikaisesti puhdas vesi on edelleen resurssi, joka ei kaikkialla 
maailmassa ole yhtä helposti kaupunkilaisten ulottuvilla. Putket ovat 
meillä piilossa paitsi fyysisesti maan alla, myös arvoltaan – emme 
tule ajatelleeksi niitä. Teoksen tarkoitus on tuoda esiin piilevien ra-
kenteidemme huomaamaton, mutta arvokas merkitys.

Toteutuksen ilmeessä putkien sijainti piirtyy kadun pintaan nauha-
maisina, noin 10 cm leveinä viivoina. Osaan nauhasta piirtyy tekstiä, 
joka kertoo vedenjakelusta sekä suomeksi että englanniksi. Eri toteu-
tusvaihtoehdoissa yhdistetään kuvioidun betonin ja siihen upotet-
tujen teräsosien tekniikkaa siten, että kuvio erottuu maan pinnasta 
hienovaraisella värierolla, sekä mahdollisesti metallisilla yksityiskoh-
dilla. Ympäröivä katukiveys toteutetaan tasasävyisellä betonilaatalla. 
Havainnekuvissa A ja B on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoehtoa 
teoksen ilmeelle kadun pinnassa. 

Teoksen toteutukseen on useita teknisiä vaihtoehtoja, joiden välil-
lä tehdään valinta osana tarkempaa suunnittelua. Toteutuksen yk-
sityiskohdat suunnitellaan siten, että nauhamainen kokonaisuus on 
muun kadun pinnan kanssa samassa tasossa, eikä muodosta kadus-
ta nousevia osia, joihin voisi kompastua tai jotka voisivat muodos-
taa esteitä liikuntarajoitteisille. Kokonaisuutena ilme suunnitellaan 
hienovaraiseksi ja kadun muun pinnoitteen värimaailmaan sopivaksi. 
Ympäröivä katukiveys toteutetaan harmonisella betonikiviladonnal-
la. Kivipinnan toteutus betonikiveyksellä, sekä siihen integroitavalla 
taideteoksella ei muodostu sitä lähtökohtaista ratkaisua kalliimmak-
si, jossa katu toteutetaan luonnonkivipinnoitteella, ilman taidetta. 

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 
kehittämisestä. Voit kommentoida teosluonnoksia tai taidehanket-

ta ylipäänsä lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen maija.kovari@ramboll.fi 

– otsikkokenttään maininta ”Otava-
lankatu – taidehanke”. Lisätietoja 
projektista, sekä muita hankkeen 
aikana laadittuja luonnoksia 
on esillä taiteilijan nettisivuilla 
osoitteessa www.citiesareours.
com.

Havainnekuva A teoksen mahdollisesta ilmeestä kadun pinnassa.

Luonnoskuva teoksen sijainnista kadulla. 
Ympäröivä kiveys on toteutettu tasaisen sävyisellä, 
harmaalla betonikiveyksellä.

Havainnekuva B teoksen mahdollisesta ilmeestä kadun pinnassa.

Havainnekuva teoksen ilmeestä kadun pinnassa
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Oikealla:
Esimerkki betonilaatasta.

Sekä: 
Kaaviokuva teoksen ja ympäröivän kievyksen liittymisestä toisiinsa.

VIEMÄRIVERKOSTO - 
SUOMENKIELISEN TEKSTIN ALUE

VIEMÄRIVERKOSTO - 
ENGLANNINKIELISEN TEKSTIN ALUE

pieni tarkastuskaivon 
kansi - tavallinen malli

kourulaattarivi, jossa 
sadeveden kulku

PUHDAS VESI - SUOMENKIELISEN 
TEKSTIN ALUE

PUHDAS VESI - 
ENGLANNINKIELISEN 
TEKSTIN ALUE

VESIJOHTOVERKOSTON  
SIJAINTINAUHA (pituus 55 m)

VIEMÄRIVERKOSTON 
 SIJAINTINAUHA (pituus 54 m)


