PALLOTTELUA

Tourujoella kaunis ja voimakas luonto on lähellä kulkijaa. Se vie ansaitusti huomion
ja yksittäinen taideteos helposti katoaa maisemaan.
Taideteokseksi esitän useita kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
palloja, jotka sijoitellaan harkittuihin paikkoihin kulkureitin varrelle. Näin ne
muodostavat hienovaraisen kokonaisuuden kulkijan koettavaksi.
Palloja on lennättänyt muurien päälle ja kylkiin, koskeen kivien päälle ja paikoin niitä
on löydettävissä yllätyksenomaisesti. Isokokoinen pallo voivat sijaita pitkän näkymän
päätteenä ja mahdollisesti jokunen löytyy joen pohjalla.
Paikoin ne voivat toimia maamerkkimäisesti ja kokonaisuutena ne yhdistävät kosken
ja uuden rakennetun alueen.
Pallot luovat mielikuvan saippuakuplista, toisaalla ne muistuttavat kosken pärskeitä.
Palloja voi tulkita monella tapaa rinnastaen ne esimerkiksi ihmisyksilöön: ne
kulkevat yhdessä tai erikseen, omia reittejään, piiloutuen, värikkäästi jne. Näin niitä
voi tulkita kunkin senhetkisen mielentilan mukaisesti.
Aihe jatkuu pohja-aukollisessa sillassa, jossa on painanteita, ikäänkuin pallot olisivat
ne aiheuttaneet. Silta on käsiteltu sinisellä/turkoosilla patinavärjäyksellä
perspektiivivaikutelman korostamiseksi.
Muureissa käytetään Umbra-patinakäsittelyä ja/tai korostettua lautamuottipintaa.

Tarvittaessa uusia tai vanhoja betonirakenteita voidaan sävyttää patinoimalla ne kuultoväreillä - tässä esityksessä pohja-aukollinen silta on
visioitu sinertäväksi. Oikeanpuoleinen muuri on käsitelty Umbra-patinalla.

RST- pallot heijastavat valoa ja peilaavat ympäröivää luontoa.
Halkaisija vaihdellen 10 cm – 1 metri. Määrä 15-20 kpl.
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Palloja voi olla sijoitettuna virtaan.

PALLOTTELUA

Patinoitu betonipinta

Pohja-aukollisen muurin pinnassa on painaumia, jotka tehdään asettamalla muottiin 10-30 mm syviä muotoja. Betonin pinta on käsitelty
kuultavilla lasuuriväreillä sinertäväksi perspektiivivaikutelman voimistamiseksi. Painaumia voidaan korostaa valaistuksella, jota tehdään
yhteistyössä valosuunnittelijan kanssa. Sillan rakenne- ja valaistussuunnittelua jatketaan toteutussuunnitteluvaiheessa.
Myös muurissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, erikokoisia kiillotettuja palloja.

Muurin
länsipäädyssä
voidaan
betonipinnoilla
käyttää
”Umbra”
patinointimenetelmää.
Haluttaessa värjäys voi olla myös pohjoispuolisella muurilla vaihtoehtona
erikoistyönä tehdylle lautamuottirakenteelle.
Umbra-patinointimenetelmä on betonin kemiallinen värjäyskäsittely. Se
toteutetaan imeyttämällä värin muodostavia reagensseja betonipintaan kolmella
käsittelykerralla. Aineet reagoivat sementin kanssa muodostaen kovettuneelle
betonipinnalle sävykkään, ruostunutta rautaa muistuttavan väripinnan. Väri ei
peitä betonin omaa mineraalista rakennetta.

Menetelmässä käytetään läpikuultavia kuultovärejä
jotka eivät maalin tapaan peitä betonia vaan jättävät
sen materiaalitunnun näkyviin.
Värjäys tehdään kahdella tai kolmella eri sävyllä,
jolloin lopputuloksena on vivahteikas, betonin
mineraalisuuden säilyttävä pinta.
Pinnan patinoitunut ilme määritellään etukäteen
malleilla.

Yläjuoksulla on silloissa erityisen taidokkaasti lautamuottiin toteutettuja betonivaluja ja samaa
tekniikkaa voidaan käyttää myös Valkoisen talon puoleisessa muurissa. Työtapaselvitys on oleellista
tehdä kyllin yksityiskohtaisesti, jolloin määritellään mm. käytettävän muottilaudan ominaisuudet,
pykällykset, valun jälkihoidot jne. (Vaihtoehtona Umbrakäsittely).
Valaisutekniikalla voidaan korostaa pinnan elävyyttä. Esimerkiksi sivuvalaisulla korostaa
muottilaudoituksen aikaansaamaa pintarakennetta.
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