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1 JOHDANTO
”Graniitti-maaperällä asuva suomalainen on ollut kivikaudella kaukana eteläisempien
kulttuurien kehitystasosta, myös tekninen taito oli vähäisempää. Vaikeasti työstettävät
kiviesineet saivat palvella elämän ylläpitämiseen tähtääviä tavoitteita. Ne olivat jauhinkiviä
tai kivikirveitä, nuolenkärkiä riistan metsästykseen tai sodankäyntiin. Kulttikuvien
materiaalina oli useimmiten savi tai puu. Puisia kulttiesineitä on säilynyt meidän päiviimme
vain harvoja, ne ovat yksinäisiä viestejä muinaisuudesta, menneestä puukulttuurista, jonka
tuotteet ovat vuosisatojen saatossa tuhoutuneet” (Pallasmaa 1987, 7).
Vaikka puuesineitä ei ole säilynyt menneestä suomalaisesta puukulttuurista kuin nimeksi,
voidaan kuitenkin päätellä, että Suomessa on kautta aikojen käytetty puuta materiaalina
moniin käyttötarpeisiin. Puuta on ollut helposti saatavilla ja sitä on kohtuullisen helppo
työstää. Vaikka meillä pohjolassa onkin puumateriaalin käsittelyn pohjana ollut nuo edellä
mainitut elämän ylläpitämiseen tähtäävät tavoitteet, on niistä valmistettu myös
kulttiesineitä. Puun käsittelyn tarkoituksenmukaisuus on lyönyt leimansa myöhempään
puuesine-muotoiluun ja vain harvoin on ryhdytty runsaaseen koristeluun.
Suomessa puu on ollut modernismin aikana vaihtelevassa suosiossa kuvanveistäjän
materiaalina. Puuta on käytetty veistoksissa lähinnä sisätiloissa ja etenkin reliefeissä.
Ulkotiloissa olevia puuveistoksia löytyy harvakseltaan oletettavasti siksi, että ne eivät ole
olleet kovin pitkäikäisiä verrattuna kiveen ja pronssiin. Kivi ja metalli ovat lähtökohtaisesti
kalliimpia materiaaleja kuin puu, jolloin niistä tehdyille veistoksille on saatu lisää arvoa. Puu
uusiutuvana luonnonmateriaalina on kuitenkin viimeaikoina kasvattanut suosiotaan
kestävän kehityksen ja ekologisuuden lisääntyneen huomion ansiosta.
Tässä työssä on tarkoituksena osoittaa puun kelpoisuus ulkotilaveistosten materiaalina.
Kyseessä olevat veistokset voidaan luokitella luonteeltaan enemmän ympäristötaiteeksi kuin
monumentaalisiksi patsaiksi. Tämä näkyy veistosten sulautumisena ympäristöönsä, niitä ei
ole pyritty korostamaan nostamalla erityisille jalustoille, vaan irrotettu maasta luonnon
kivillä ainoastaan maakosketuksen estämiseksi. Luonnollinen sään vaikutus voi näkyä
veistoksissa patinoitumisena ja muutenkin materiaalin muuntuminen saa olla osana niiden
ilmettä. Jos puusta tehty veistos lahoaa tai joutuu pieneliöstön tuhoamaksi, ei ole haitaksi
vaikka se katoaisi 20-50 vuoden kuluttua, kunhan se muuten ehtii tehdä tehtävänsä
olemassaolonsa aikana.
Suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa on jo jonkin aikaa ollut vallalla vanhojen
puistopuiden uusiminen niissä havaittujen sienitautien vuoksi, joista mainittakoon jalavissa
esiintyvä jalavanpakuri. Kyseinen sienitauti etenee puiden latvuksissa, joten kaadettaessa se
ei välttämättä ole vielä ehtinyt vaikuttaa puun rungon alaosaan. Siitä syystä kyseisiä puita voi
hyvin ottaa käyttöön ja hyödyntää, erityisesti kuvanveistotöissä, joissa tarvitaan runsaasti
muotoiltavaa materiaalia.
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Turussa on jo jonkin aikaa uusittu vanhoja noin 200-vuotiaita puita, joista osa on
saavuttanut myös juhlavan yli metrin paksuuden. Nuo ylijäreät puut ovat pääsääntöisesti
jalopuita (tammi, saarni, jalava) ja meidän leveysasteella edellä mainittujen puiden paksuus
on harvinaista. Jo pelkästään puiden ainutlaatuisuuden vuoksi on hyvä löytää niille sopivaa
käyttöä.
Turun kaupungin vanhimpien puistojen Tuomiokirkonpuiston, Brahen puiston sekä
Porthanin puiston laajamittainen puiden uusiminen aloitettiin 2008 alkuvuodesta. Tuolloin
kaadettiin Turun vanhimpia ja suurimpia puita. Puut, jotka ovat yli 40 cm paksuja, ovat
melkoinen haaste, koska sahalaitokset eivät ota niitä vastaan. Puiden käsittely on hankalaa
suuren painon sekä koon vuoksi, siksi ne päätyvät yleensä puun kasauspaikoille jonne ne
saattavat jäädä pitkäksikin aikaa, osa lahoamaan tai osa polttohakkeeksi. Miksi ei siis voisi
käyttää niitä hyödyllisemmin?
Kaadon jälkeen parhaat rungot siirrettiin tulevalle käsittelypaikalle Turun Koroisiin, jolloin ei
vielä tiedetty niiden tarkemmasta kohtalosta. Vuoden jälkeen Turun kaupungilta tuli tarjous
suunnitella ja valmistaa kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeena kulttuurikuntoilun
keskuspuistoon eli Unelmapuistoon aktiivinen taidepuisto ja sinne 2 kpl veistoksia. Kyseiset
veistokset veistettäisiin nimenomaan edellä mainituista kaadetuista jalavista.
Samaan aikaan tuli mahdollisuus osallistua työpaikkani (Turun ammattikorkeakoulu) kautta
EU:n rahoittamaan Devepark hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli historiallisten puistojen
kestävä hoito ja kehittäminen Suomessa ja Virossa 2009 - 2012.
Kaikki nuo tapahtumat kulminoituivat samaan ajankohtaan ja olivat edesauttamassa
lopputyöaiheen löytymistä.

2 TAVOITTEET
Lähtökohtana oli löytää suurille puistopuille mielekäs käyttökohde. Suurin osa näistä puista
on jaloja lehtipuita (saarni, tammi, jalava). Nämä puulajit sisältävät runsaasti parkkiaineita ja
soveltuvat näin ollen, mainiosti ulkokäyttöön. Yleinen käsitys lehtipuista meillä on, että ne
lahoavat nopeasti ulkona, mutta tämä pitää paikkansa usein vain epäjalojen lehtipuiden
kohdalla. Olisi sääli, jos upeat ja rakastetut suuret puut unohtuisivat lahoamaan tai
joutuisivat hakkeeksi vain siksi, ettei niitä osata hyödyntää. Järeille puille tarjoutuisi tilaisuus
jatkaa toista elämäänsä uudessa muodossa ja samalla olisi mahdollisuus lohduttaa
kaupunkilaisia osoittamalla malliesimerkin avulla, että puut voivat palvella heitä vielä
kaatamisen jälkeenkin vaikkapa esteettisinä ja funktionaalisina tila- ja taideteoksina. Tämän
lopputyön aikana syntyneiden veistosten yhtenä tavoitteena on osoittaa kaupunkilaisille että
puu ei ole lopullisesti menetetty sen kaatamisen jälkeen, vaan se voi jatkaa elämäänsä
jalostettuna teoksena kaupungin lähiympäristössä, missä kaupunkilaiset pääsevät
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nauttimaan niistä vielä pitkään. Voidaan puhua myös eräänlaisesta lohduttamisesta niille
kaupunkilaisille, joiden mielestä tutusta ympäristöstä puun poistaminen on saattanut olla
jopa traumaattinenkin kokemus. Jalostamalla niistä puistoihin ja muihin kaupungin julkisiin
tiloihin teoksia saadaan säilymään edes jotain näkyvää kaupunkilaisten iloksi.
Lopputyön asiakkaan, eli Turun kaupungin toivomuksena oli saada unelmapuistoon kaksi
veistosta jotka elävöittäisivät puistoa ja houkuttelisivat leikkeihin, sekä samalla antaisivat
mahdollisuuden istahtamiseen puistossa kävijöille. Teokset voivat kuljettaa katsojan ja
kokijan vaikkapa toiseen aikaan ja paikkaan. Teoksen päällä istuja voi kokea ikään kuin
aikamatkan jonnekin toiseen ulottuvuuteen. Teosten sijaintipaikka on lähellä lenkkeilijöiden
juoksupolkua, joten tarvittaessa teokset voivat toimia myös raajojen venyttelyn apuna sekä
hetkellisenä levähdyspaikkana.
Veistosten muotoilussa tavoitteena oli saada aikaan ikään kuin meressä elävien olioiden
rytmikästä aaltomaista liikehdintää muistuttavat hahmot. Aaltomaisten kuvioiden on
tarkoitus synnyttää veistosten selkään säännöllisiä painaumia jotka viittaavat muodollaan
mahdollisuudesta istua niihin. Painaumien väleihin muodostuneen kiemurtelevan
ornamentin tavoitteena on lisätä liskoeläimelle tyypillisen selkärangan tai evän vaikutelmaa.
Valmiissa teoksissa puun plastinen järeys voisi jäädä sopivasti näkyviin, jolloin materiaalin
luonne säilyisi myös vahvana syyrakenteineen ja värivivahteineen.

3 TIEDONHANKINTA JA TUTKIMUKSELLISUUS
Luonto ja luontokokemuksen tarkastelu on oleellinen osa tätä työtä. Veistosten raaka-aine on

peräisin luonnosta, vaikkakin ihmisen muokkaamasta kaupunkipuistosta, joka ei enää ole
villiä vapaata luontoa. Tarkastelen näiden veistosten materiaalin kasvupaikan eli Brahen
puiston ja niiden sijoituskohteen eli Unelmapuiston suhdetta keskenään. Työssä sivutaan
kaupungissa ja sen lähistössä olevien puistojen merkitystä kaupunkilaisille.
Tiedonhankinnassa käytän dokumenttiaineistoa ja kirjallisuutta.
Toinen tarkastelunaihe työssäni on veistettävän materiaalin vaikutus veistotyössä ja millaista
vuoropuhelua veistäjä ja materiaali käyvät keskenään työn edetessä. Tiedonhankinnassa
käytän kirjallisuutta ja havainnointia.
Työssä käsitellään myös veistoksen ja teoksen välistä eroa sekä funktionaalisuutta suhteessa
ympäristöönsä. Tiedonlähteenä on kirjallisuus ja havainnointi.
Teosten valmistumisprosessissa on tarkoitus tarkkailla materiaalin käyttäytymistä ja
veistäjän suhdetta materiaaliin sekä teokseen. Myös veistettävän järeän puumateriaalin
vaikutusta teosten ilmeeseen on tarkoitus tarkkailla.
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET/KYSYMYKSENASETTELU

1) Miten jalopuu materiaalina vaikuttaa teoksen valmistusprosessiin ja ilmeeseen?
2) Mitä teokset viestittävät ympäristössään?
3) Millainen merkitys kaupunkipuistolla on kaupunkilaiselle?

5 VIITEKEHYS

VEISTÄJÄ

MATERIAALI
VEISTOS /TEOS

PUISTO

VISUAALISUUS
ESTEETTISYYS

Kuva 1 viitekehys (Hannu Parkkamäki 2013).

KATSOJA/KOKIJA
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6 PUISTO ELVYTTÄVÄNÄ YMPÄRISTÖNÄ

”Puutarhat ja puistot ovat kautta historian olleet paikkoja joihin on vetäydytty
mietiskelemään ja etsimään yhteyttä luontoon, jumaliin ja omaan sisäiseen maailmaan.
Luonto on monen mielipaikka. Mielipaikan avulla säädellään mielihyvän ja -pahan
kokemuksia ja ylläpidetään mielenterveyttä. Varsinkin terveytensä huonoksi kokevan
suomalaisen mielipaikka on usein luonnossa. Usein lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöt
koetaan tärkeiksi, sillä ne herättävät muistoja ja tunteita ja niihin palataan mielellään”
(Rappe 2003, 27).
Kaupunkipuisto voi toimia osana edellä mainittua luontokokemusten hankintaa, vaikka vain
rajoitetusti, koska kaupunkipuistot eivät yleensä ole kovin laajoja. Merkitys on sama kuin
japanilaisissa puutarhoissa ja niihin liittyvissä ideologioissa, joissa luontoa jäljittelevät
puutarhat. ”Nykyjapanilaiselle puutarhat ovat tämän päivän luksusta ja mahdollistavat
irtioton arkipäivän kiireistä. Puutarhat voivat toimia myös filosofisena ja spirituaalisena
’toisena’, jumalaisena maailmana tai meditatiivisena keinona tai paikkana saavuttaa yhteys
todelliseen alkuperäiseen minuuteen” (Haapala 2006, 73).
Elvyttävän ympäristön tulee tarjota vaihtelua normaaliin arkielämään. Mahdollisesti koko
päivän sisätiloissa työskentelyn jälkeen, esimerkiksi tietokonetyötä tehneelle, on hyvä
elvytyskeino ja mielen virkistäytymismahdollisuus käydä lähipuistossa. Samalla voi selvitellä
ajatuksiaan, jos on ollut joitain ristiriitaisia ja tunteita kuohuttaneita tilanteita ja haluaisi
niihin myös tilapäistä etäisyyttä. Jos puisto on hoidettu ja viihtyisä ja siellä on mahdollisuus
levähtää ja samalla nauttia puiston leppeästä ympäristöstä veistoksineen, on se puiston
käyttömukavuutta ja siten myös käyttöastetta lisäävä tekijä.
”Tutkimuksessaan Patrik Grahn on laatinut kahdeksan erilaista laatutekijää toivotuista
puistoympäristön piirteistä. Mitä useampi niistä toteutuu jollain alueella, sitä enemmän sillä
on käyttäjiä.
Toivottuja puistoympäristön piirteitä ovat:

1. Rauhallisuus
Ihmisellä on tarve olla rauhassa. Rauhallisessa paikassa voi nauttia luonnon äänistä, kuten
tuulen suhinasta ja veden solinasta. Liikenteen melu ja ihmisten hälinä eivät saa häiritä.
Rauhallinen paikka on myös siisti. Siellä ei ole roskia ja rikkakasveja.
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2. Villi luonto
Luonto lumoaa, kun se on salaperäinen ja ikivanhan näköinen: kiviä peittää sammal ja polut
pilkottavat tiheikön lomassa. Kasvit ovat kuin paikalleen kylväytyneitä. Maasto on
kumpuilevaa.
3. Monimuotoisuus
Vuodenaikojen vaihtumisen kokeminen on tärkeä asia: luonnossa riittää mielenkiintoista
tarkkailtavaa kautta vuoden. Runsas kasvi- ja eläinlajisto saa ihmisen kulkemaan pitkiä
matkoja nähtävää etsien.
4. Tila, johon voi pysähtyä ajattelemaan ja elpymään
Kun istutukset ovat isoja kokonaisuuksia, kuten metsiköitä, voi kokea rajattomuuden tuntua
ja toisaalla olon tunnetta. Alueella voi kuljeskella omissa ajatuksissaan. Suunnatun
tarkkaavaisuuden elpyminen edellyttää pääsyä pois kylttien ja merkkien maailmasta.
5. Yhteinen tila
Keskeinen- ja avoin paikka alueen yhteistä toimintaa varten. Siellä voi pelata, lennättää
leijaa, olla piknik-retkellä. Paikalla voi pitää esimerkiksi kirpputoria ja esityksiä.
6.

Leikkipaikka

Turvallisessa paikassa vanhemmat voivat päästää lapset juoksentelemaan itsekseen. Paikka
saa olla mielellään kasveilla rajattu. Siellä on leikki- ja rakenteluvälineitä, kasvimaa, marjoja
ja muuta puuhailuun innostavaa.
7. Keskus- tai juhlapaikka
Paikat, joissa on ihmisiä koolla.
8. Kulttuuria tarjoava
Muistopatsailla, historiallisilla paikoilla, vanhoilla rakennuksilla ja puilla on oma
lumovoimansa ja symbolinen arvonsa” (Grahn 2002).

Edellä mainituista piirteistä Turun Unelmapuistossa toteutuu rauhallisuus, vaikka se
sijaitseekin suhteellisen lähellä kerrostaloja ja urheilukenttiä. Rauhallisuus johtuu puiston
ympärillä kasvavien puiden antamasta suojasta, myös maaston muoto tekee puistosta
suojaisan poukaman. Villiä luontoa on sopivasti puiston ympärillä ja maasto on sopivan
vaihtelevaa muodostaen leikkeihin ja rauhalliseen mietiskelyyn sopivia alueita.
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Unelmapuisto eroaa luonteeltaan Brahen puistosta syrjäisellä sijainnillaan ja osittain villillä
luontoympäristöllään.
Urbaanissa ympäristössä puisto ja siellä tapahtuva aktiviteetti antaa mahdollisuuden
rentoutumiselle ja liikkumiselle ikään kuin toisena olohuoneena. Monelle kaupunkilaiselle
puisto saattaakin olla mielekäs vastapaino ahtaalle kerrostaloasumiselle, sillä se antaa
mahdollisuuden päästä hengittämään vapaammin ja liikkumaan väljemmin. Siellä voi
virittäytyä hiljaisuuden ja rauhallisuuden luomaan rentoutuneisuuden olotilaan sekä samalla
tarkastella kiireisten päivien tapahtumia erilaisista perspektiiveistä. Puistosta on mukava
palata takaisin omaan normirytmiinsä ja rutiineihinsa tietoisena mahdollisuudesta palata
puistoon aina silloin, kun se on tarpeellista. Kaupungeissa olevat puistot on pyritty
sijoittamaan myös niin, että ne ovat helposti tavoitettavissa ja sallivat kulkuväylineen
esteettömän liikkumisen myös liikuntarajoitteisille.
Mikä ihmismielessä muodostunut ominaisuus kaupunkipuistossa sitten houkuttelee, onko
se villi luontokokemus vai kokemukset lapsuuden kesistä maalla? Kysymystä voi pohtia
tarkastelemalla puistoja, jotka jäljittelevät luonnonmukaista ympäristöä kiviasetelmineen ja
kasveineen. Heijastavatko tarkasti asetellut kivet ja tarkkaan sommitellut kasvit muokattuine
kumpuineen ja notkelmineen ihmisen mielikuvaa vapaasta luonnosta? Onko se
tunnistettavissa ihmisen vai luonnon aikaansaamaksi? Tietenkin jonkun ajan kuluttua
ihmisen muokkausten jäljet peittyvät luonnon takaisin valtaamiksi. Rehevöitymisen jälkeen
ei välttämättä kyseistä seikkaa pysty enää erottamaan.
”Matti Klingen (1980, 103-120) mukaan maaseudun ja kaupungin vastakohtaisuus sai
teollistumisen myötä entistä selvemmin maisemallis-esteettisiä korostuksia. Maata viljelevän
ihmisen mielessä viljavuus ja yleensä ihmisen käsittelemä kulttuurimaisema säilytti
preferenssinsä raivaamattomaan korpeen ja muuhun tuottamattomaan maahan verrattuna.
Sen sijaan kaupunkilaisten luontotunne muuttui selvästi. Mitä enemmän kaupungit
tiivistyivät ja differentioituivat, sitä selvemmin asukkaiden maisemalliseksi ihanteeksi
muodostui eräänlainen äärimaisema: koskematon ’alkuperäinen’ luonto. Luonnon
koskemattomuuteen ja puhtauteen liittyy Klingen mukaan eskapistinen piirre: sitä tarvitaan
kuluttavan ja kiireisen kaupunkimiljöön vastapainona” .
”Ihmisen toiminta voi lisätä luonnollisuutta. Ennallistamista tapahtuu silloin kun eiinhimillistä luontoa tarkoituksellisesti vaaliessamme tuomme kohteeseen uudestaan
luonnollisia elementtejä ja suojelemme tai käynnistämme uudestaan alkuperäiselle
luonnonympäristölle perustavanlaatuisia prosesseja” (Haapala 2006, 25).
Urbaanin puiston tavoitteena voi olla villiä luontoa jäljittelevä ympäristö, johon on helppo ja
nopea päästä, eikä sitä tarvitse lähteä tavoittelemaan kauempaa sieltä missä on aitoa villiä
luontoa. Seurauksena on illuusio villiydestä, muttei välttämättä petollinen illuusio, koska
voidaan ajatella avustettavan luontoa luonnonmukaisuuden saavuttamisessa.
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”Modernin maailman välkehtivässä materiaaliloistossa puu palauttaa meidät juurillemme,
ihmisen menneisyyteen, metsään ja maisemaan” (Paloheimo 2000, 101). Ihminen palaa
ikään kuin juurilleen, evoluution mukanaan kuljettamana alitajuisena tietoisuutena olla
osana luontoa. Ihmistä ympäröivä luonto muistuttaa ihmisen alkuperästä ja saa tuntemaan
kuin jonkinlaista kaipuuta palata sinne takaisin. Toisin sanoen ihminen peilaa itseään ja
olemistaan luontoon ja maisemaan.

7 YMPÄRISTÖTAIDE PUISTOSSA
”Ympäristötaidetta tehtäessä on otettava huomioon sen heterogeeninen, suurelta osin
ennalta valmistautumaton ja osittain ehkä jopa taidevihamielinen yleisö. Sitä, kuten
muutakin julkista taidetta tehtäessä, on ajateltava, että se ei voi helposti olla sellaista, joka
loukkaa (henkisesti tai fyysisesti), uhkaa, kiusaa tai pelottaa ihmisiä, jotka sen joutuvat
tahtomattaan kohtaamaan. Ihmiset eivät voi valita niiden kanssa olemista, toisin kuin
gallerian ovien taakse piilotetun taiteen” (Naukkarinen 2003, 71).
Unelmapuiston veistoksissa turvallisuus-seikat on huomioitu mittasuhteiden, muotojen ja
painopisteiden osalta. Henkisten seikkojen vaikutusta on vaikea arvioida, jonkun mielestä
liskomainen hahmo on vaarallinen ja sitä vastaan aletaan puolustautua väkivaltaisesti.
Yleisesti ottaen kuitenkin voidaan veistokset kuvitella myönteisesti vastaanotetuiksi
käytännön funktion, istumismahdollisuuden ansiosta. Veistosten ulospäin viestivät signaalit
ovat myös positiivisia, ne eivät ole hyökkääviä eivätkä pelottavia, vaan luovat rauhallisen
tunnelman. Iso liskoeläin mielletään luonnossa paikallaan pysyväksi auringossa
lekottelevaksi hahmoksi.
Unelmapuiston sijainnin ansiosta voidaan veistoksiin mahdollisesti ”törmäävät” ihmiset
kuvitella suurimmalta osin lenkkeilijöiksi ja muuten liikuntaa harrastaviksi ulkoilijoiksi.
Kyseinen ihmisryhmä on oletettavasti sellaista, joka ei harrasta ilkivaltaa. Toisaalta puisto ei
ole välittömässä läheisyydessä ravintoloihin eikä muuhunkaan vilkkaaseen yöelämään
nähden, joten on oletettava, että ne saavat olla rauhassa. Puu materiaalina sallii perinteisten
”omistuskirjoitusten” ja puumerkkien kaiverruksen teoksen pinnassa. Nimikirjaimet,
vuosiluvut ja sydän-symbolit voivat olla eräänlaista ilkivaltaa, mutta kertovat toisaalta myös
teoksen ja paikan merkityksestä käyttäjälleen. Pahemman ilkivallan yritykset kilpistyvät
teosten massiivisuuteen: järeää puuta ei voi polttaa nurkasta sytyttämällä, eikä se väänny
potkimisesta tai hyppelystä.
”Ympäristötaide sisältää usein fyysisesti kolmiulotteisia osia, joiden muokkaamiseen on
kiinnitetty erityistä huomiota, ja se rinnastuu siltä osin veistoksiin. Arkipuheessa
ympäristötaide tunnutaan usein jopa samastettavan juuri julkisiin veistoksiin. On siis
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mietittävä, mikä on kulloinkin kohdattavan teoksen suhde muihin kolmiulotteisiin teoksiin.
Onko muodon taju hyvä? Mitä valittu materiaali kertoo suhteesta kuvanveiston perinteisiin
arvoihin? Miten muoto kestää sitä, että sitä katsotaan ja koetellaan eri suunnista? Miltä
muoto näyttää? Tuntuu? Onko se herkkä, raskas, jäykkä, tasapainoinen, ehjä, klassinen,
jännitteinen, veltto, lennokas, kuollut, karkea tai hienostunut? Miten muoto istuu yhteen
värin ja materiaalin kanssa” (Naukkarinen 2003, 73)? Unelmapuiston välittömässä
läheisyydessä ei ole muita veistoksia, joten suoraa vertailutilannetta ei synny.
Unelmapuiston teokset rinnastuvat veistoksiin sikäli että niistä välittyy plastisen
kolmiulotteisuuden vaikutus massiivisena, jäntevänä ja tasapainoisena. Materiaalin
soveltuvuus muotoon ja kokonaisuuteen on harmoniassa totutun ja tutun tekniikan,
perisuomalaisen hirren veistämisen, ansiosta. Teokset liittyvät ympäristötaiteeseen sikäli,
että ne muuttuvat ajan myötä ja poistuvat aikanaan lahottuaan.
”Kolmiulotteisuuden ja tilallisuuden käsittely on yhtä aikaa sisällöllinen, tekninen,
esteettinen ja emotionaalinen kysymys: nämä ja muut taiteen kannalta olennaiset yleiset
kysymykset konkretisoituvat ympäristötaiteessa juuri kolmiulotteisesti ja tilallisesti. Mitä
teoksella halutaan sanoa, miten sanoma on puettu materiaaliin ja tekniikkaan, mikä on
kaunista ja rumaa, miltä teos tuntuu – kaikki liittyvät kolmiulotteisuuteen sekä tilan ja paikan
käsittelyyn” (Naukkarinen 2003, 77). Vaikka Unelmapuiston teokset eivät suoranaisesti kerro
niiden materiaalin alkuperää, ne viestivät kuitenkin puumateriaalin asemasta olla
oikeutetusti läsnä kaupungin julkisessa ympäristössä. Teokset ovat samalla kannanotto
ylijäreän lähimateriaalin käytön lisäämiseksi, etteivät suurenmoiset puut jäisi lojumaan
unohdettuina, vaan saavat osallistua ympäristön elävöittäjinä niin visuaalisesti kuin
funktionaalisestikin. Unelmapuiston teokset sijoittuvat puistoon siten, että ne ovat
peräkkäin n. 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Teokset ovat niin etäällä toisistaan, että se
antaa puiston tila-sommittelulle väljyyttä ja ilmavuutta. Samalla teosten yhteinen
vaikutusvoima ei nouse liian hallitsevaksi, vaan ne ovat tasapainoisessa suhteessa
ympäristöönsä.
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Kuva 2 veistokset ympäristössään (Hannu Parkkamäki 2011).

8 VANHOJEN ISOJEN PUIDEN MERKITYS IHMISILLE

Poimintoja muutamasta Brahen puiston puiden kaatotilanteissa talvella 2008 ohikulkijan
kanssa käydyistä keskusteluista: ”Kauheaa, miten iso aukko jää jäljelle kohtaan mistä puu on
poistettu, aivan kuin itselläkin olisi sisällään tyhjä aukko”. ”Kymmeniä vuosia olen tästä
töihin kulkenut ja alitajuisesti näitä puita tervehtinyt, nyt ne ovat poissa”. ”Juuri noita puita
seuratessa vuodenaikojen ja säiden vaihtelut näkyivät selkeästi”. ”Nämä puut ovat ehtineet
olla niin monessa mukana, että olisi mielenkiintoista kuulla niiden tarinaa”. ”Mitähän
säännöllinen tuomiokirkon kellojen äänivärähtely on vaikuttanut noihin puihin”? ”Miksi
nämä puut kaadetaan vaikka ne näyttävät olevan kunnossa”? ”Kuinka kauan kestää että
saadaan tilalle uudet puut”? Näistä keskusteluista käy ilmi että ihmisillä oli huoli puistojen
puista, miksi ne kaadetaan ja mitä niille tapahtuu kaatamisen jälkeen.
Ihmisten yhä kiihtyvä hektinen toiminta korostuu kaupunkiympäristössä niin että saa
vaikutelman kovasta menosta jolloin ei välttämättä aina ole edes aikaa huomata esimerkiksi
puistoissa tapahtuvia pieniä muutoksia. On ihmisiä, joiden päivittäiseen rutiiniin kuuluu
kävellä kaupunkipuiston läpi vaikka työpaikalleen. Rutiini toistuu säännöllisesti samaa reittiä
käyttäen, jolloin voi muutoksen huomata helposti, jos esimerkiksi jonkin puun oksa on
katkennut tai koko puu on kaatunut. Tapahtuman jälkeen maisema ei olekaan enää koskaan
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sama millainen se on ollut puistossa kävelijälle, ehkä hänen koko elinaikansa. Tilannetta voisi
verrata hammassärkyyn: kun hammasta ei särje sitä ei edes huomaa, mutta kun sitä särkee,
se on mielessä koko ajan. Ehkä puistojen puita pidetään niin itsestään selvinä ja ikuisesti
läsnä olevina, että ei osata kuvitella niiden mahdollista poistumista.
Vanhat isot puut luovat turvallisuudentuntua niin tunnetasolla kuin fyysisestikin, ne antavat
suojaa sateelta ja tuulelta, niiden lehvästön varjossa on mukava viettää aikaa
auringonpaahteelta. Ison puun kylkeen nojatessa voi aistia vahvojen energiavirtojen
kulkevan sen sisällä. Ei siis ole ihme, että jo muinaisilla kansoilla on ollut kunnioittava suhde
vanhoihin puihin, jopa niin että niistä on muodostunut palvonnankohteita. Vanhoista puista
on muodostunut myös monien lintujen elin- ympäristö, ja siksi ihmiset pääsevät nauttimaan
kesäisin niiden laulusta myös kaupungissa. Jos puiden lehvästöä ei olisi, tuskin laululintujen
ääniä kuultaisiin kaupungeissa kovinkaan paljon.

9 LUONNOSTELU

Puunrungon muoto oli vaikuttamassa veistoksen kokonaisilmeeseen. Suunnittelu tapahtui
alkuperäistä luonnonmuotoa kunnioittamalla ja vaiheittain työstöprosessin aikana.
Seuraavassa suunnittelukuvia eri vaiheista.

Kuva 3 perusrunko (Hannu Parkkamäki 2011).
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Kuva 4 luonnos veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).

Kuva 5 luonnos veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).

Kuva 6 luonnos veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).
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Kuva 7 luonnos veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).

Kuva 8 luonnos veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).
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10 PIENOISMALLI 1:20

Luonnosten pohjalta valmistettu pienoismalli auttaa veistoksen kokonaisilmeen ja
mittasuhteiden hahmottamisessa.

Kuva 9 pienoismalli veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).

Kuva 10 pienoismalli veistoksesta (Hannu Parkkamäki 2011).
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11 HAVAINTOJA VEISTOPROSESSISTA
11.1 MATERIAALI LÄHTÖKOHTANA

Työn edetessä tarkasteltiin, miten järeä ja kova jalopuu käyttäytyy sitä työstettäessä, ja
miten materiaalin runsaus ja vahva läsnäolo vaikuttaa teoksen syntymiseen.

Kuva 11 veistoksen karkea työstö (Hannu Parkkamäki).
Materiaali heijastaa ympäristöönsä energiaa, joka siihen on varastoitunut puun kasvaessa.
Mitä suuremmasta puusta on kysymys, sitä kunnioitettavampi ja puhuttelevampi on sen
kokemuksellinen vaikutus. Kyseinen energia on aistittavissa puun läheisyydessä, vaikka se
onkin jo kaadettu, eikä siinä enää varsinaista elämää ole jäljellä. Materiaalin luonnon
muodot itsessään saattavat toimia lähtökohtana teosten muodonannolle ja voivat siksi
toimia myös inspiraatiolähteenä. Erilaiset oksankohdat, halkeamat ja mutkat tuovat oman
mielenkiintoisen mausteen teoksen elävöittäjänä. Puun rungon muuttumista vaiheittain
luonnonmuodosta veistokseksi/teokseksi, voidaan verrata eräänlaisen metamorfoosin.
Puumateriaalin kanssa on käytävä keskustelua siitä, miten sitä tulisi käsitellä, ettei tee
ristiriitaisia ratkaisuja. Voidaan sanoa, että samalla kunnioitetaan puun henkeä varomalla
tekemästä sille vahinkoa. Joissain kulttuureissa puuta on käsitelty tietoisesti varoen ja
lepytellen puun henkeä tekemällä puusta jotain ainutlaatuista.
Massiivinen puu materiaalina poikkeaa kuvanveistossa mm. lämpimän olemuksensa
ansiosta, jos sitä verrataan vaikka marmoriin tai metalliin. Sitä voidaan toki yhdistellä toisiin
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materiaaleihin, jolloin materiaalit tukevat toisiaan niin fyysisesti kuin visuaalisestikin.
Parhaimmillaan ne voivat korostaa toinen toistaan.
Kaiken kaikkiaan näin suurten veistosten valmistusprosessi on osoittautunut haasteelliseksi
materiaalin hallinnan suhteen. Ison puun sisällä oleva kosteus vapautuu materiaalia
poistettaessa jolloin puun pinta kuivuu nopeasti. Kuivuessaan puu kutistuu, mutta sisällä
oleva kostea puu ei kutistu, silloin puuhun syntyy jännitteitä ja halkeilee helposti. Paras tapa
on suojata veistetty pinta auringolta ja peitellä puu kuivumisen hidastamiseksi.
Tutkimuksen kohteena olevien veistosten kokoon, muotoon ja ilmeeseen oli vahvasti
vaikuttamassa puun käsittelypaikalle kuljetettujen puunrunkojen koko ja muoto. Puun
kaarevuus vaikuttaa luonnostaan veistoksen muotoon, mutta myös idean pohjalta voidaan
etsiä sopivan muotoinen työstettävä kappale. Jälkimmäinen menetelmä saattaa olla
huomattavan hankalaa ja aikaa vievää.
Silloin kun kuuntelee puuta, siltä voi saada vihjeitä, millaiseksi se haluaisi tulla ja miten se
haluaisi tulla käsitellyksi. Puu tulee ikään kuin veistäjää vastaan veistoprosessin edetessä.
Puu materiaalina kertoo veistäjälle, miten päin ja millaisilla työvälineillä sitä tulisi leikata,
mistä suunnasta työstö tulisi suorittaa. Joskus keskustelu materiaalin kanssa saattaa käydä
niin intensiiviseksi, että ajantaju katoaa, on vain kahdestaan materiaalin kanssa ja kaikki
ympärillä oleva katoaa taka-alalle. Tuota veistäjän intensiivistä kokemusta on vaikea välittää
ainakaan samanlaisena yleisölle eli veistoksen kokijalle, muuten kuin työkalun jäljen
antamana viestinä.
”Puumateriaalilla on vahvat assosiaatio- ja symbolisisältönsä jotka välittyvät tunnevoimaisina
vain massiivisesti käytetyistä luonnon puumateriaaleista” (Pallasmaa 2000, 61). Jos veistos
on tehty vaneriksi jalostetusta puusta, se ei anna samanlaisia kokemuksia kuin ’massiivinen
täyspuu’. Tässä kohtaa massiivisuus tarkoittaa paksuista puukappaleista, ei pieniin osiin
paloitellusta puusta tehtyä veistosta. Järeän materiaalin eli runsaan koon käyttö on tehokas
keino, jos halutaan teokselle vaikuttavuutta ja mahtipontisuutta. Iso koko antaa
mahdollisuuden työstää materiaalia haluttujen painopisteiden, muotojen suunnan ja
dynaamisuuden ilmentämiseen tarpeen mukaan.
Järeä puu voi myös lähettää samantapaisia emotionaalisia signaaleja kuin esimerkiksi paljon
elämää kokenut vanhus. ”Materiaalina puu on lähimpänä ihmisen ajallisuutta. Puun voi
istuttaa ja sen voi nähdä kasvavan” (Mamia 2010, 31). Puulla on hyvin samankaltainen
elinkaari kuin ihmisellä, vaikkakin pidempi. Ihmisen ajallisuuden vertaus puihin nousee esiin
varsinkin vanhoja puita tarkastellessa, ainakin silloin kun sama puu on ollut esimerkiksi
saman suvun elinpiirissä useamman sukupolven ajan. Tuo aikaperspektiivi korostuu
tutkimuksen puumateriaalissa, etenkin kun on kysymyksessä Suomen vanhimman
historiallisen kaupunkipuiston puut. Niistä heijastuvan ”historian havinan” voi kuulla
korvissaan tuulen osuessa niiden lehvästöön. Ajatus, että puut ovat kasvaneet Turun
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tuomiokirkon kellojen soinnin läheisyydessä korostaa niiden ainutlaatuisuutta. Siksi nuo puut
vaativatkin erityistä kohtelua, ja niistä aikaan saatujen tuotosten on syytä olla niiden arvon
mukaisia.

11.2 TYÖSTÖPROSESSIT

Valmiissa teoksissa puun plastinen järeys voi jäädä sopivasti näkyviin jolloin materiaalin
luonne säilyy myös vahvana. Materiaalin vahva läsnäolo saattaa olla myös tekijä, joka vie
huomiota teoksen sisällöltä, mutta parhaimmillaan se on teoksen sanomaa tukeva tekijä.
”Kuvanveistäjää kohtaava vaikeus on, että hänen symbolinsa pyrkivät konkreettisuudellaan
vaikeuttamaan ajatuksen välittämistä, koska veistoksessa kiinteä materiaali on aina läsnä ja
siten kiinnittämässä huomiota itseensä” (Popovits 2000, 43).
Tarkastellessa puunrunkoa sen olemus kertoi, mistä kohtaa materiaalia tulisi poistaa. Yhä
uudelleen työn edetessä samankaltainen vuoropuhelu toistui. Mitä pidemmälle työ edistyi,
sitä vahvemmaksi kuva hahmosta muodostui veistäjän tajuntaan. Hahmo odotti vielä
löytäjäänsä puun sisällä ja oli löydettävissä jostain lopullisesta rajapinnasta. Puuta
työstettäessä siitä voidaan ottaa materiaalia pois, mutta ei ole mielekästä lisätä sitä, tämä
aiheuttaa seikan, että materiaalin poistamisessa täytyy käyttää harkintaa, ja jos tapahtuu
joitain virheitä, niitä voidaan korjailla soveltaen, varsinkin jos materiaalissa on riittävästi
varaa.
Millainen veistos voisi olla muodoltaan, että sen päällä olisi mahdollista myös istahtaa?
Voiko veistoksella olla muita kuin visuaalisia ominaisuuksia? Puu materiaalina ainakin on
lämmin istua, jos sitä verrataan metalliin tai kiveen. Puu materiaalina sulautuu luontevasti
puistoympäristöön jalostettunakin, etenkin jos veistokseen jättää sopivasti viitteitä sen
alkuperäisistä luonnonmuodoista. Muotojen istumisfunktiosta suunniteltiin ensimmäisenä
erilaisia tasoja, joiden päällä olisi mahdollista pysyä, mutta jotka samalla toimisivat
veistosten teeman visuaalisena tukena, tässä tapauksessa kiemurtelevana ornamenttina.
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Kuva 12 ja 13 veistoksen keskiornamentin muotoilua (Hannu Parkkamäki 2011).
”Hyvä lastu syntyy havainnon pohjalta. Huomio on kiinnittynyt johonkin. Tämä hetki, josta
työn työstäminen alkaa, on aina moniaistinen, kokonaisvaltainen. Siksi taiteen tekeminen ei
noudata loogisen ongelmaratkaisun lakeja, vaan laajenee oikukkaan ruumiillisuutemme
mukaisesti. Veistäminen on, materiaalista riippumatta, kaikilla hermoilla ajattelua. Tämän
vuoksi hyvä lastu voi syntyä yhä käsin tekemällä” (Mamia 2010, 32).
”Taiteilija työstää taide-esinettä käyttäen arviointiperusteena omaa kokemustaan. Kun
esineen synnyttämä oma kokemus (eli osittainen teos) sisältää haluttuja asioita ja on
täyttymyksellinen, työskentelyn voi lopettaa. Työskentelyn aikana ei voi eikä tarvitse olla
tietoinen kaikista niistä mielenliikutuksista, jotka asiaan vaikuttavat, mutta taide-esineen
harkittu työstäminen tietynlaisen kokemuksen aikaansaamiseksi on taiteilijan ammattitaidon
tietoista soveltamista” (Määttänen 2012, 127). Työstäjä ahmii ja sulattaa materiaaleja
vuorovaikutuksessa niiden varhaisemman kokemuksensa tulosten kanssa, joista hänen
mielensä muodostuu. Hän hioo hiomistaan, kunnes siitä ilmaantuu jotakin käsitettävää
havaittavaksi osaksi yhteistä maailmaa (Dewey 2010, 74).
Kerros kerrokselta ikään kuin arkeologi kaivaisi historiallisia maakerrostumia, veistäjä käy
tutkimusmatkaansa veistäessään vuosilustoja toisensa jälkeen. Veistettäessä syntyy
mielikuva jokaisen taltan iskun vaikutuksesta. Kun lastu irtoaa, poistuu sen mukana vuosi
toisensa jälkeen maahan. On kuin vuosisataisten säännöllisten tuomiokirkon kellojen lyönnit
kaikuisivat, tällä kertaa veistonuijan iskuina, vain päinvastoin isku iskulta puuta vähentäen.
Puun rungon sisältä paljastuessaan vanhemmat vuosilustot vievät ajatukset kerros
kerrokselta Turun kaupungin vanhan suurtorin ja sen puistojen historiallisiin tapahtumiin.
Puussa olevat vuosikasvaimet kerroksittaisina renkaina kuvastavat siis ajan kulkua, ja
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näkyvät monivivahteisina kuvioina puuta leikattaessa. Ilmiö esiintyy samankaltaisina
maakerrostumina hiekkakuopilla tai vielä pidemmältä ajalta kivien mineraalikerrostumina,
kun maankuori oli vielä laavamaisten sulien mineraalimassojen peitossa. Kun asiaa
tarkastelee aikaperspektiivissä kivet voivat olla miljoonia vuosia vanhoja ja maakerrostumat
tuhansia vuosia, kun taas puiden vuosirenkaat ovat sadoissa vuosissa mitattavissa. Näissä
ilmiöissä toistuu ajan kuluminen näkyvänä, toisinaan vaihtelevana kuviona.
Veistoksen työstäminen eri ympäristössä kuin sen lopullisessa sijoituspaikassa aiheuttaa
osaltaan haasteita toteuttamiselle, koska on pystyttävä visioimaan veistos omalle paikalleen
mahdollisimman hyvin. Alussa karkeaa veistotyötä tehdessä puu parahtaa lohjetessaan, se
ikään kuin haluaisi ilmaista vastustuksensa, eikä haluaisi luovuttavan materiaalia itsestään.
Mitä puumateriaalin sisältä sitten työstettäessä löytyykin, on se omalta osaltaan ohjaamassa
työn suuntaa. Monesti puun sisällä saattaa löytyä yllätyksenä halkeamia ja lahoja kohtia,
joita joudutaan väistelemään. Väistöliikkeet saattavat ohjailla jonkin verran veistettyä
muodonantoa, vaikuttaen veistoksen lopulliseen ilmeeseen.
Konetyö voi olla alussa tehokas tapa päästä lähemmäksi tavoitetta, mutta työn jälki on hyvin
karkeaa ja vasta terävät käsityövälineet antavat työskentelylle oikeanlaisen otteen.
Käsityövälineillä ote on paremmin saavutettavissa ja muotojen kontrollointi on paremmin
hallittavissa kuin karkeaa työtä koneilla tehdessä. Koneilla rouhiessa materiaalikontaktin
herkkyys jää taka-alalle.
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Kuva 14 veistoksen karkeatyöstö (Hannu Parkkamäki 2011).

Kun työstäminen muuttuu hienojakoisemmaksi, on kuin puu alkaisi leppyä ja alistua
kohtaloonsa, se ei enää vastustele niin äänekkäästi ja lastukin irtoaa yhä helpommin. Vaikka
jalava onkin suhteellisen kova puulaji, siitä on mahdollista veistää kohtuullisen paksuja
lastuja nuijan ja taltan avulla, kyse on veistotilanteeseen suhteutetusta tekniikasta. Sormien
päissä voi tuntea materiaalin vastuksen sitä leikatessa, sen herkät viestit ohjaavat veistäjän
käden ja mielen liikkeitä ikään kuin kuiskaamalla ohjeita mihin suuntaan veistoliike on paras
suorittaa.
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Kuva 15 veistoksen viimeistelyä käsityövälineellä (Hannu Parkkamäki 2011).
”Puukko ja puu Tapion kädessä. Puun syyt tuntuvat sormien päissä. Puuta ei tarvitse löytää.
Ei analysoida ja jakaa osiin. Tulee vain asettautua yhteyteen puun kanssa ja se ottaa
muotonsa, löytyy sinussa. Ottaa haluamasi muodon. Vuolee itsensä. Muisti on kädessä, sen
liikkeet puun pinnassa avaavat yhteyden suureen olemiseen, olemisen ajattomaan ja
tilattomaan kauneuteen. Siksi puu oli Tapiolle tie” (Tapio Wirkkala, EMMA 2009, 123).
Puumateriaalin ominaisuudet on otettava huomioon omalla tavallaan esim. työvälineen
jälkeä sovellettaessa pinnan laatuun ja ilmeeseen. Puussa työvälineen jälki poikkeaa esim.
kiveen työstetystä jäljestä omalla tietynlaisella herkkyydellään. Parhaimmillaan sitä voisi
verrata vaikka maalarin siveltimen jälkeen. Puuta terävällä työvälineellä tapahtuva
työstäminen on herkkyydessään omaa luokkaansa silloin, kun leikataan hyvin ohuita
läpikuultavia harsomaisia lastuja. Tuolloin materiaalia poistuu harkitusti juuri oikea määrä ja
muotojen hienosäätö mahdollistuu. Mitä lähemmäksi lopullista muotoa edetään työn
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kanssa, sitä varovaisemmaksi ja harkitummaksi työskentely käy. ”Sakari Pälsi tähdensi
aikoinaan, että abstrakti koristelu on ”varsinaista alkeisornamentiikkaa, mikä syntyy
teknillisten taitojen harjoittamisesta suorastaan, ilman ulkopuolisia esikuvia”. Geometrinen
koristelu ei siis ole vähin erin hioutunut luonnonmukaisista kuvioista, vaan pikemmin se
juontuu teknisestä leikittelystä. Pälsin mielestä psykologinen selitys tällaiselle leikittelylle
löytyy siitä työn ilosta, jota tekijä tuntee hallitessaan materiaalinsa ja voidessaan näyttää
taitonsa” (Valkonen 1999, 7). Edellä mainittu ilmiö esiintyy myös Unelmapuisto veistosten
pinnassa työvälineen jälkenä. Valmiissa työssä näkyy tekemisen maku rytmikkäinä ja
säännönmukaisina pieninä aaltokuvioina, jotka ilmenevät veistotekniikasta aiheutuvina
tekstuureina.
Jos sitten halutaan karheampaa pintaa veistoksen eri osien elävöittämiseksi ja sileän pinnan
vastapainoksi, on valittava tekniikka ja työväline sen mukaan. Veistosta ei tarvitse
välttämättä hioa santapaperilla, silloin kadotetaan työvälineen jäljen herkkyys ja rehellisyys,
se vaikuttaa myös koko veistoksen yleis-ilmeeseen. Aikaisemman sivellin vertauksen mukaan
voisi myös isompia veistettyjä pintoja verrata siveltyihin silkin hohtoisiin pintoihin, joissa valo
läikehtii eloisasti.

Kuva 16 työkalun jälki (Hannu Parkkamäki 2011).
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Oman lisätehon näihin veistoksiin tuo osittaisen luonnonpinnan jättäminen niiden sivuille.
Tällä tavalla veistettyjen pintojen ja luonnonpintojen välille syntyy sopiva kontrasti ja
veistoksen ilme saadaan elävämmäksi.

Kuva 17 luonnon reunan ja veistetyn pinnan kontrasti (Hannu Parkkamäki 2011).
”Sitä mukaa kun teos kehkeytyy, taiteilijan on tultava omaksi sijais-yleisökseen. Hän voi
puhua vain siinä määrin kuin hänen oma teoksensa vetoaa häneen itseensä havainnossaan
puhuteltuna.” Matissen kerrotaan sanoneen: ”Valmis maalaus on kuin vastasyntynyt lapsi.
Taiteilija tarvitsee itsekin aikaa sen ymmärtämiseksi.” Sen kanssa on elettävä samalla tavalla
kuin lapsen, jonka olemuksen merkityksen haluamme käsittää” (Dewey 2010, 133).
”Kuvanveistäjä mieltää usein pinnat jo lähtökohtaisesti materiaksi, ja tämä ajattelutapa
määrää hänen työskentelyään veistoksen valmistumiseen saakka” (Seppä 2012, 184).
Veistosten lopulta valmistuttua, niitä tarkkailee eri suunnilta ja tekee uudenlaisia havaintoja,
joita ei vielä niiden valmistusvaiheessa havainnut olevan läsnä. Esimerkiksi loivalle kaarelle
jännittyneen kokonaismuodon suhde keskellä kulkevaan ornamenttiin antoi teoksille niiden
lopullisen ilmeen.
Onko teoksen pinta rajaamassa jotain muutakin kuin vain teoksen muotoa? Se mitä
materiaalista jää jäljelle näkyväksi on itse asiassa pysähtynyttä tilaa, joka voi jatkua
materiaalin sisällä, mutta sen on tarkoitus jäädä veistäjän harkinnan mukaan tiettyyn
vaiheeseen eli harkitusti muotoilluksi pinnaksi. Mitään materiaalia ei voi sopeuttaa
päämääräänsä, ennen kuin raaka-aines on muuttunut niin, että osat muotoutuvat ja
jäsentyvät toisiinsa kokonaisuuden tarkoituksen mukaan. Näin esine saa määrätynlaisen
muodon. Kun tämä muoto vapautetaan rajoitteestaan sitoutua johonkin eriytyneeseen
päämäärään, ja se alkaa palvella myös välittömän ja elävän kokemuksen tarkoitusperiä,
se muuttuu pelkästään hyödyllisen sijasta myös esteettiseksi (Dewey 2010, 145).
Veistosten koko aiheuttaa sen, että veistotyötä tehdessä ollaan niin lähellä kohdetta, että
siitä näkee kerrallaan vain osan, ja katselukulma ei ole välttämättä sama kuin valmista teosta
katsellessa. Siksi veistäjä joutuu aika ajoin siirtymään riittävän etäälle ja eri katselukulmiin
nähdäkseen veistoksen kokonaisuutena. Kyseinen seikka korostuu suuria linjoja
muotoiltaessa, esimerkiksi veistosten sopivasti kaartuvassa linjauksessa. Prosessin tuloksena
kolme- ja neljämetriset teokset muistuttavat merestä nousseita liskomaisia hahmoja, jotka
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ovat pysähtyneet unelmapuistoon ja ovat ikään kuin jatkamassa matkaansa jonnekin
sisämaahan päin, isompi emo edellä ja pienempi poikanen perässä. Ne ovat kuin
pysähtyneessä ajassa ja tilassa, niiden matkan on tarkoitus päättyä vasta, kun ne ovat
palvelleet oman aikansa, toivottavasti mahdollisimman pitkään. Hahmojen mystinen olemus
pistää mielikuvituksen liikkeelle ja varsinkin lapset voivat itse keksiä niistä monenlaisia
kertomuksia. Puumateriaalissa huomiota on kiinnitettävä sen pintastruktuuriin, värisävyihin
ja luonnon kasvattamiin muotoihin, sekä työstön jälkeen tapahtuviin muutoksiin mm.
halkeiluun ja vääntyilyyn. Myös värimuutokset saattavat vaikuttaa teoksen ilmeeseen ajan
saatossa, onneksi puu on materiaalina kauniisti vanheneva ja ajan patina näkyy siinä hyvin
luontevana ja hyväksyttävänä. Ei ole pois suljettu mahdollisuus, että teos ajan kuluessa
saattaa lahota ja poistua kokonaan, silloin teos elää tavallaan ajan mukana ja kokee
luonnollisen poistumisen, teos on myös elinkaarensa loppuvaiheessa koettavissa.

11.3 VUOROPUHELU KÄYTTÄJÄN KANSSA
Mitä muuta teokset viestittävät, ovatko ne pioneereja jotka ovat tutkailemassa turvallista
maaperää myös muille saman lajin edustajille? Jos niitä on tulossa vielä lisää, kuinka paljon
niitä mahtaa olla ja milloin niitä alkaa ilmestyä. Ovatko hahmot kuljettamassa jotain viestiä
jostain kaukaa? Millainen se viesti on ja kenelle se on tarkoitettu?
Veistettäessä syntynyt pehmeän aaltomainen muoto on kuin rauhoittava ikiaikainen meren
aallon jälki, joka vaikuttaa rytmiseltä toistuvalta liikkeeltä. Vaikka veistokset vaikuttavat
hahmoilta jotka ovat liikkeellä jonnekin, on liikkeen vaikutelma hyvin rauhallinen ja
verkkainen. Veistoksen massiivinen intensiivisyys, joka kiteytyy sen pinnassa valoa
heijastavina pintoina jotka tuntuvat leikittelevän erilaisten pintastruktuurien vaikutuksesta.
Leijuvan oloinen kepeys ja luonnollisen helpon vedessä etenemistavan vaikutus näkyy
teosten profiilissa, voi melkein nähdä kuinka sulavasti ne liikkuvat eteenpäin ilman
suurempia ponnistuksia. Optinen liikkumisvaikutelma tuo unelmapuistoon elävöittävän
elementin, ja vastavuoroisesti kivet ja puut tuovat paikallaan pysyviä elementtejä.
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Kuva 18 liike (Hannu Parkkamäki 2011).
Puusta tehdyn veistoksen iso koko jo sinällään puhuttelee massiivisella olemuksellaan, jonka
ansiosta sitä saatetaan helposti jäädä ihastelemaan ja ihmettelemään. Teoksista nauttijat
voivat olla läheisen päiväkodin lapsista mummoihin ja vaareihin, joten jokainen ikäryhmä
tulee kokemaan teokset eri tavalla. Pienemmät lapset voivat kiivetä teosten päälle
leikkimään ja vaikka ryhtyä ruokkimaan niitä, tai muuten ottaa mukaan rooli leikkeihinsä.
Vanhukset voivat osaltaan nähdä veistokset teoksina, koska ne eivät muistuta suoranaisesti
totuttuja puiston penkkejä, vaikka ne siihen tarkoitukseen soveltuvatkin, heille
istumisominaisuus veistoksissa saattaa olla hyvin tärkeä, sillä heille tarjoutuu mahdollisuus
lepuuttaa jalkojaan. Koska teosten pitäisi houkutella pieniä lapsia luokseen, on hyvä jos ne
eivät ole liian pelottavia, vaan innostaisivat mielikuvituksellisiin leikkeihin. Teoksen
mitoituksessa on tärkeää ottaa pienet lapset huomioon, koska julkisten teosten tai
tuotteiden on täytettävä niille asetetut turvallisuusvaatimukset. Turvallisuusvaatimuksina
voidaan mainita mm. sopivat mittasuhteet (korkeus ja leveys), muodot (ei teräviä kulmia),
materiaalissa esiintyvät halkeamat tai repeytymät, tasapaino etteivät teokset pääse
kaatumaan.
Teoksen sijainti korkeus suunnassa voi olla vaikuttamassa sen yleis-ilmeeseen. Jos se
esimerkiksi on sijoitettu rinteeseen, sitä voidaan tarkastella joko alhaalta käsin jolloin siihen
saattaa syntyä ylväs ilme, jopa jollain tavalla uhkaava. Johtuuko uhkaava tunne ylhäällä
rinteessä olevassa hahmossa evoluution mukana kuljettamasta valppaudesta olla varuillaan
mahdollisen vihollisen varalta? Ylhäältä alaspäin katsottuna teoksen päällyspinta näyttäytyy
kokonaisuudessaan ja teos vaikuttaa ikään kuin pienemmältä ja alisteisemmalta.
Perspektiivillä suhteessa teokseen siis voidaan vaikuttaa paljon katselukulmaa muuttamalla.
Teokset tuntuvat myös toimivan eri suunnista eri tavoilla.
Taiteen tuotos eli objekti käy oikeastaan vuoropuhelua toisaalta taiteilijan kanssa ja toisaalta
yleisön kanssa, myös taiteilija ja yleisö voivat kommunikoida keskenään taiteen
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tuotoksesta.”Syy siihen että puu voi näytellä hyvin aktiivista roolia vertauskuvana
veistoksessa, piilee sen tuttuudessa. Puun ja ihmisten elämänkierrot kohtaavat niin monin
tavoin, että ihmisten on helppo samastua puuhun. Puullakin on yksilöhistoriansa, joka näkyy
sen rakenteissa ja kuvioissa. Se vanhenee, turmeltuu, lahoaa, ja luun tavoin sekin on kerran
ollut elollinen kudos” (Paloheimo 2000, 43).
Taide-esine on yhteys taiteilijan ja yleisön välillä, ja ilmaisu on esineen muokkaamista
halutunlaisen kokemuksen aikaansaamiseksi. Unelmapuiston veistokset ovat löytäneet
tarkoitusperäiset muotonsa, jotka palvelevat esteettisinä puiston elävöittäjinä ja antavat
katsojalle mahdollisuuden kokea ne omalla tavallaan, myös istuen. Liskohahmot kutsuvat
lapsia istumaan selkäänsä ja kuulemaan tarinaa matkasta, mistä ne ovat tulossa ja minne ne
ovat menossa. Teosten mitoitus on suunniteltu niin, että mataluutensa ansiosta niiden
päälle voi pienemmätkin lapset kiivetä istumaan, eikä korkealta putoamisen vaaraa synny.
Koska puistot ovat kaupunkilaisten yleisesti käytettävissä, voidaan ajatella puistoissa
kasvaneista puista tehdyt teoksetkin ikään kuin yhteisenä omaisuutena, joista jokaisella on
mahdollisuus päästä nauttimaan.”Julkisuus on yksityisyyden vastakohta. Jos teos on julkinen,
se ei jää yhden ihmisen tai pienen piirin omaisuudeksi. Päinvastoin, parhaassa tapauksessa
kenen tahansa halukkaan on mahdollisuus kokea se, ja monet törmäävät siihen
tahtomattaankin. Fyysisesti julkinen teos on sijoitettu paikkaan, johon mahdollisimman
monilla on pääsy. Joskus julkinen on myös ns. julkisin varoin rahoitettua, kaupungin, valtion
tai muun julkisen tahon omistamaa. Ympäristötaide on juuri tällaista” (Naukkarinen 2003,
69). Unelmapuiston veistoksissa toteutuu yksityisyys ja julkisuus, koska ne ovat kaikkien
mahdollista kokea ja ne on aikaansaatu EU rahoituksen tukemana.
”Estetiikan kannalta luonnontila ja kulttuuriympäristö vaativat erilaista käsittelyä, luonto on
hyväksyntämme, kulttuuri tekemisemme kohteena ja tehty sitten kritiikin kohteena.
Kulttuurissa aktiivista tekemistä säestää aktiivinen arvostelu. Luontoon kohdistuva
esteettinen tarkastelu on näin väistämättä passiivista, vetäytyvää, varovaa. Toki
kulttuurinkin tuotteiden tarkastelu voi olla passiivista, mutta itse tekoprosessia leimaa
tietenkin aktiivisuus: kulttuuriobjektit eivät yksinkertaisesti synny itsestään, eivätkä ilman
huomattavaa taitoa ja kärsivällisyyttä tekijältään, eivätkä ne säily toimivina itsestään eivätkä
ikuisesti. Samalla tavalla kuin luonnon elementit kiertävät, pyritään myös ihmisen tuottamat
artefaktit mukauttamaan luonnon systeemiin” (Sepänmaa 2000, 11). Ovatko Unelmapuiston
veistokset luonnon elementtejä, joissa toteutuu hetkellinen häivähdys ihmisen aktiivisuuden
luomaa kulttuuri objektia? Ainakin ne on muokattu niin pitkälle, että niissä on mahdollisuus
havaita molempia ominaisuuksia. Joka tapauksessa on niin, että puuveistokset jossain
vaiheessa päätyvät takaisin luonnon kiertoon, eli luonto ottaa takaisin omansa.
”Peltojen ja kaupunkien kasvaessa, vaivan ja pelon väistyessä voivat aistit vapautua
nauttimaan maisemasta sinällään. Vasta kun metsät ja vuoret eivät enää merkinneet ”ensi
luokan vaaravyöhykettä”, sosiologi Nobert Elias päätteli, saattoi luonto tulla ”suuremmassa
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määrin silmänilon lähteeksi”(Kotkavirta 1996, 122).”Tämä siirtymä voidaan sijoittaa uuden
ajan alkuun, aateliston syvästi kaksinaiseen suhtautumistapaan. Välittömästä maatyöstä jo
pitkälle vapautuneena tämä sääty eli vielä liian lähellä ympäröivää kesyttämätöntä luontoa.
Se koki olevansa niin luonnonvallan uhkaama, että hovien ja kartanoiden puistotkin
sommiteltiin tiukan geometrisiksi. Puiden ja pensaiden oksat muotoiltiin, jotta niihin ei jäisi
merkkiäkään epäsäännöllisestä ja pelottavan kontrolloimattomasta villistä kasvullisuudesta.”
(Kotkavirta 1996, 123). Tämä seikka on ollut vaikuttamassa tähän työhön sikäli, että Turun
historialliset puistot (veistosten materiaalin kasvupaikka) kuuluvat osaltaan tähän
geometristen puistojen luokkaan. Esimerkki (Turun vanhimmat puistot 2011, 14-15). Vaikka
nämä geometriset puistot jatkavat elämäänsä edelleen geometrisinä, on niistä kaadetut
puut kuitenkin luonnon kasvattamia yksilöitä ja kasvaneet niin isoiksi, että ihminen ei enää
ole pystynyt pitämään niitä leikkaamalla säännönmukaisina. Voisi sanoa, että luonto on
vallannut osittain tilaa takaisin itselleen. Nämä yksilöt ikään kuin muuttuvat takaisin villin
luonnon kappaleiksi. Kun näistä puistopuista muokataan jotain, joka palaa takaisin luontoon,
tässä tapauksessa lähes luonnon tilassa olevaan kaupungin lähipuistoon jalostettuna
teoksena, on kuin ympyrä sulkeutuisi. On siis luonnollista, että nämä puistossa kasvaneet
puun rungot vaikuttavat olemuksellaan voimakkaasti niistä veistettyjen veistosten
luonteeseen.
Geometrisissa riveissä kasvaneista puista tulee mieleen antiikin ajan temppelipylväiköt.
Pystyssä ollessaan pylväät antavat mahtipontisen ylvään vaikutelman, mutta ajansaatossa
kaatuneina, maassa makaavina kappaleina niistä on sama ylväys lähes kadonnut. Silti, vaikka
pylvään palaset lojuvatkin maassa, on niissä jonkinlainen kunniakas olemus jäljellä. Ehkä
olemuksesta heijastuu vielä viitteitä siitä, mitä ne ovat joskus olleet ja millainen tärkeä
tehtävä niillä on ollut, nyt ne vain ovat suorittaneet tuon tehtävän ja jääneet ansaitusti
lepäämään. Vertaus temppelin pylväisiin sopii puistopuurivistöihin, koska puiden rungot
kannattelevat vihreää lehväkattoa puiden koko kasvuajan. Kaadettuina puun rungot
huokuvat samalla tavalla sitä voimaa mikä niissä on joskus ollut. Niissä on vielä elämää,
vaikka ne ovatkin irtaantuneet juuristostaan, metafyysisesti ne siis liikkuvat vielä niiden
sisällä olevien jännitteiden vaikutuksesta. Sotilasrivistö harvenee taistelun tiimellyksessä,
kun välistä kaatuu silloin tällöin joku sotilas. Kuoleman jälkeen sotilas kuten puukin
joudutaan korjaamaan pois. Haluamme kuitenkin kokea, että kerran elänyttä ei kuitenkaan
hävitetä kokonaan pois, vaan se jatkaa elämäänsä toisessa muodossa tai toisessa käytössä.
”Tietoisuus on Husserlin mukaan ulospäin suuntautuva, eli intentionaalinen, mutta Husserl ei
ollut kiinnostunut aktien suhteesta konkreettiseen aineelliseen kohteeseen, vaan näistä
akteista itsestään ja siitä millä tavalla kohde ilmenee akteissa. Voimme esimerkiksi havaita
puun eri etäisyyksiltä ja eri puolilta, jolloin puu tarjoutuu meille erilaisena kussakin aktissa.
Voimme myös muodostaa sisäisen kuvan tuosta puusta, jolloin olemme siihen jälleen
erilaisessa suhteessa” (Haapala 2000, xii). Jos kiertää teoksen ympäri, näkee sen erilaisena
suhteessa taustaan nähden ja sen muodot esittäytyvät joka kulmasta eri tavalla. Tietystä
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kulmasta teos saattaa näyttää optisesti huomattavasti pidemmältä kuin toisesta kulmasta.
Myös katsojan etäisyys teoksesta antaa erilaisia vaikutelmia, kauempaa teos saattaa näyttää
kokonaisvaikutelmaltaan hyvinkin erilaiselta, läheltä katsottaessa teoksen yksityiskohdat
erottuvat ja pienemmät muoto vivahteet luovat jälleen uuden vaikutelman. ”Vaikka kuinka
yrittäisin, en voi nähdä objektia yhtä aikaa joka puolelta”. ”Juuri tämä luonnehtii Husserlin
mukaan kokemusta tietoisuuden ylittävästä esineestä: se ei koskaan voi olla annettu
kokonaan välittömässä intuitiossa. Jotain jää aina näkemättä tai koskematta. Tämä ’jotain’ ei
kuitenkaan ole mitä tahansa sikäli kun objekti koetaan tietynlaisena. Sen nyt kätketyt sivut
ovat epäsuorasti läsnä tämänhetkisessä kokemuksessa” (Sartre 2004, 27). Hyvin läheltä
isompi veistos vaikuttaa ikään kuin hengittävän, sen melkein kuulee. Jos veistoksen päällä
istuu, näkee siitä vain osan, mutta samalla kokemus on vahva koska se on aistittavissa myös
fyysisenä kosketuksena.

12 POHDINTOJA MUODOSTA

”Jokainen taidemuoto puhuu omintakeista kieltään, joka ilmaisee sen, mitä ei voida sanoa
millään toisella kielellä asian muuttumatta toiseksi” (Dewey 2010, 132).
Kuvanveistossa ilmaisu tapahtuu materiaalin kolmiulotteisten vaikutusten, massojen
sommittelun ja muotojen keskinäisten suhteiden avulla. Veistos voidaan kokea eri suunnista
ja eri etäisyydeltä, joka kerta yhä erilaisena myös suhteessa tilaan tai ympäristöön.
Ympäristössä oleva veistos näyttää erilaiselta eri suunnilta, sen tausta muuttuu samalla
liikuttaessa veistoksen ympäri. Veistos koetaan teoksena, siis ei pelkästään teoksena
itsenään, vaan myös suhteessa taustaansa. Kosketeltaessa teoksessa voi tuntea työvälineen
jättämän pinnan monivivahteisuuden materiaalin lämpönä ja silkinhienona muotojen
vaihteluina loivine kaarineen. Työvälineen jäljen ja teoksen muotojen visuaalisuus saa
kosketeltaessa ikään kuin vahvistuksen, toisin sanoen teos antaa itsestään täydemmän
käsityksen eli kokemuksen. ”Taideteos on täydellinen vain toimiessaan muidenkin kuin sen
luoneen henkilön kokemuksessa. Samoin kuin triadisessa suhteessa on kolme osatekijää:
puhuja, sanottu asia ja puheen vastaanottaja. Samoin siis taiteilijan ja yleisön yhdistää jokin
ulkoinen objekti, taiteen tuotos. Jopa taiteilijan työskennellessä yksinään nämä kolme tekijää
ovat läsnä” (Dewey 2010, 132). ”Substanssista ja muodosta voi esittää suuren kysymyksen:
onko aines jotakin valmista ensin ja tuleeko muodon etsintä sen ruumiillistamiseksi vasta
jälkikäteen? Vai onko taiteilijan koko luova työ yritystä muotoilla ainesta niin, että siitä
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tosiasiassa tulee taideteoksen varsinainen substanssi” (Dewey 2010, 133)? Unelmapuiston
veistoksia veistettäessä saa ainakin osittaisen vastauksen kysymykseen aineksen valmiudesta
ja sen jälkeisestä muodon etsinnästä, koska veistettävien puunrunkojen perusmuodot ovat
antamassa vihjeitä tulevista veistosten muodoista.

Kuva 19 luonnon muoto (Hannu Parkkamäki 2011).
”Onko ’kauneus’ toinen nimi muodolle, joka laskeutuu ulkoa jonkinlaisena kokemuksen
ylittävänä olemuksena ainekseen? Onko muoto esteettisessä mielessään jotakin sellaista
mikä alun alkaenkin lyö esteettisen leimansa tiettyyn objektin piiriin, vai onko se abstrakti
nimike jollekin, mikä nousee esiin, kun yksittäinen kokemus saavuttaa kehityksensä
lakipisteen” (Dewey 2010, 133)? Tässä kohtaa voi ajatella muodon hakemista
luonnollisella tavalla etenevästä materiaalin sisältä löytyvästä rajapinnasta. Kyseinen
muoto noudattaa osittain alkuperäistä materiaalin muotoa, mutta se on jalostunut siitä
niin pitkälle, että tavoitteen mukainen jäntevyys, rytmikkyys ja muodon jouhevuus on
saavutettu. ”Vaikka muoto ja aines liittyvätkin taideteoksessa toisiinsa, ei se tarkoita
niiden olevan yksi ja sama asia. Se tarkoittaa, etteivät ne esittäydy taideteoksessa kahtena
erillisenä asiana: teos on muotoiltua ainesta” (Dewey 2010, 141).
Muotoiltu aines Unelmapuiston veistoksissa on vahvasti läsnä isoina puunrunkoina, olemus
isoista rungoista säilyy valmiissa teoksissa, koska niihin on jätetty harkitusti luonnon muodon
mukaisia kohtia.”Pääteltiin, että muoto on maailman objektien ja tapahtumien järkiperäinen
ja ymmärrettävissä oleva osatekijä. Näin se asetettiin vasten ’ainetta’ jonka katsottiin olevan
järjetöntä, sisäisesti ailahtelevaa – mönjää, johon muoto voi iskostua” (Dewey 2010, 144).
Ison puurungon voisi kuvitella sellaisenaan toimivan tarkoituksessaan ilman minkäänlaista
työstämistä, se olisi vain runko, joka on siirtynyt uuteen paikkaan. Rungon uusi sijoituspaikka
jo sinällään huomattaisiin, mutta sen sanoma jäisi kevyeksi, eikä pelkkä rungon siirto tunnu
riittävän huomion arvoiselta, on kuin runko olisi vain unohdettu paikalleen. Siksi
Unelmapuiston veistosten tehtävä onkin herättää ihmiset huomaamaan, että puiden rungot
on huomioitu ja käsitelty niiden arvon mukaisesti. Lisäksi veistäminen edesauttaa puun
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kuivumista ja öljypitoisella suoja-aineella käsittely yhdessä lisää puun säilyvyyttä halkeilulta
ja lahottajasienten vaikutuksilta.
”Tungusta toimintaan tulee tunkua sellaiseen toimintaan, jossa tuloksena on jokin suorassa
havaitsemisessa tyydytystä tuova objekti. Kuvanveistäjä valmistaa veistoksen sellaisella
havaintosarjojen ohjaamalla tavalla, joka tiivistää valmistamisen toimintosarjan siten, että
veistos saa pysyvää viehkeyttä ja vetovoimaa. Tämän lisäksi kaikissa vaiheissa ennakoidaan
tulevaa” (Dewey 2010,68). Toisin sanoen veistäjä odottaa herkeämättä työn edetessä
materiaalin sisällä olevaa objektia esiin tulevaksi. Kun veistos alkaa lähestyä lopullista
muotoaan, veistäjän ja teoksen vuoropuhelu alkaa käydä yhä hienovaraisemmaksi, kunnes
lopulta veistäjä hyväksyy valmiiksi saatetun objektin ja voi luovuttaa sen käsistään yleisön
koettavaksi.
”Meillä on taipumus olettaa, että havaitsija vain ottaa vastaan sen, mikä on saanut lopullisen

muotonsa, emmekä lainkaan käsitä hänen vastaanottavuuteensa sisältyvän tekemistä, joka
vertautuu teoksen tekijän tekemisiin” (Dewey 2010, 70).
Vähäeleiset vedessä liikkumiseen viittaavat muodot antavat vaikutelman isosta
vesieläimestä. Kyseinen eläin pystyy liikkumaan vedessä sulavasti ja nopeasti vain hyvin
pienillä kehon liikkeillä. Niinpä nämä kohtuullisen järeät puukappaleet ovatkin saaneet
kevyemmän ja dynaamisemman ilmeen, samalla syntyy mielikuva aaltomaisesta
liikehdinnästä ja matkan teosta jonnekin. Puurungon muoto on samalla muuttunut
sellaiseksi miksi se halusi tulla, sillä on ollut selkeästi jotain kerrottavaa veistäjälleen.
Materiaalin vahva läsnäolo vaikuttaa teosten ilmeeseen, voidaan puhua aurasta joka tässä
tapauksessa tarkoittaa kasvavan puun auraa eli energiavirtoja, jotka voivat säilyä puussa
vielä kaadon jälkeen. Puu siis voi jatkaa liikkumistaan vaikka se on kaadettu, joskin
liikkuminen ja jännitteet puussa vähenevät kuivumisen myötä.
Massiivista puuta työstettäessä on mahdollista poistaa materiaalia, mutta sen lisääminen ei
ole mielekästä. Tästä johtuen veistotyössä täytyy käyttää harkintaa, ettei tule virheitä,
onneksi materiaalin runsaus antaa mahdollisuuksia muodon korjaamiselle.
”Puu on siis kuituista vaikka siitä voidaan tehdä plastisia muotoja työstämällä tai
kasvattamalla. Itse asiassa kuvanveistäjän ja muotoilijan näkökulmasta katsoen maailmassa
on luonteeltaan vain kahdenlaisia materiaaleja, kuituisia tai plastisia” (Kosonen 2008, 45).
Kuituisuus puussa tekee terävällä työvälineellä leikatessa leikkauspinnasta silkinhohtoisen ja
kädellä kosketeltaessa se tuntuu lähes samalta kuin iho. Puun pinnan hienojakoisuuden ja
kovuuden eron voi havaita vertaamalla kovia jaloja lehtipuita sekä pehmeitä havupuita
keskenään koskettamalla. Vaikka havupuu onkin kestävää ulkona käytettäväksi, sen
veistäminen on hankalampaa vuosilustojen (näkyvät tummat ja vaaleat vuosirenkaat)
kovuuserojen vuoksi. Havupuuta veistettäessä kovat tummat osat hankaloittavat
veistotyövälineen tunkeutumista puun sisään, ja pehmeän vaalean puun antaessa
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yhtäkkisesti myöden, saattaa aiheutua kontrolloimattomia työstöliikkeitä. Tiivis ja kova, jalo
lehtipuu, kuten jalava on sopivan tasa- aineista ja sitkeää, joten se käyttäytyy veistettäessä
hallitummin, se ei halkeile ja murru yllätyksellisesti veistotyön edetessä. Kovuus sinällään ei
ole puun veiston ongelma, sillä työstötekniikan valinnalla voidaan helpottaa materiaalin
poistoa, esim. moottorisahalla. Kovuudesta on oikeastaan enemmän hyötyä, koska
viimeistelty työstöjälki saadaan haluttaessa tiiviin kiiltäväksi.

Kuva 20 silkinhohtoinen pinta (Hannu Parkkamäki 2011).
Puuta työstettäessä voi vain aavistella mitä sen sisältä on mahdollista löytää. Jos on
yllättäviä oksia, halkeamia tai lahoja kohtia on voitava tehdä pieniä muutoksia työn kanssa,
täytyy osata jättää työstäminen oikeaan vaiheeseen ja päättää milloin työn voi hyväksyä ja
luovuttaa pois käsistään.
”Taiteilija työstää taide esinettä käyttäen hyväksi sitä kokemusta, jonka esine hänelle
kulloinkin tuottaa. Kun hän on tyytyväinen omaan kokemukseensa, työ on valmis. Yhteiset
sanattomat merkitysrakenteet emotionaalisine sävyineen huolehtivat siitä, että yleisön
kokemukset ovat samantapaisia - jos nimittäin työ on tehty taitavasti. Taiteilijan tärkeä taito
ja voimavara on kyky käyttää tietoisesti hyväkseen sanattomia merkitysrakenteita, jotka ovat
tietoisuuden ulottumattomissa” (Määttänen 2012, 102). Tässä kohtaa sanattomat
merkitykset voivat liittyä lapsuusajan muistoihin puumateriaalin pinnan muotojen kautta.
Veistoksissa olevat kuoppamaiset muodot voivat antaa viitteitä lapsuuden mummolakokemuksista, kuten kuopalle kuluneet kynnykset ja portaat. Niissä puu on ottanut vastaan
vuosi kymmenten askeleet ja vastustanut kuluttavaa painetta, joka näkyy pehmeämmissä
kohdissa kuoppina ja pyöristyneinä muotoina, ajan patinana. Toisaalta näiden veistosten
kautta voi tulla mieleen lapsuuden kesäiset seikkailut veden ääreltä löytyneiden aaltojen
huuhtomien ajopuiden seassa ja niiden ajan saatossa hioutuneiden muotojen inspiroimat
fantasiatarinat.
”Puussa on hyvä ottaa huomioon ns. ei faktiset tekijät kuten puun kauneus, viihtyisyys,
lämpö, ekologisuus, tuoksu, henki, herkkyys sekä esteettisyys. Olemukset ovat niitä tekijöitä,
joita taiteilijat, arkkitehdit, muotoilijat ja erityisesti kirjailijat sekä runoilijat käyttävät
ilmaisussaan tai viestiessään puun ja ihmisen keskinäisestä suhteesta” (Kosonen 2008, 45).
Puun työstäminen sen omilla ehdoilla säilyttää sen arvokkuuden ja jykevyyden. Puun pinta
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veistotyön jälkeen on silkinhohtoinen ja se ikään kuin leikittelee valon kanssa. Rosoisemmat
luonnon pinnoiksi jätetyt alueet antavat teoksen silkinhohdolle sopivan kontrastin ja siten
veistosten pinnat voivat parhaimmillaan korostaa toisiaan.
Voiko horisontaalinen asento puun rungolle olla luonteva, varmaankin silloin kun puu alkaa
olla kasvuikänsä päässä ja kaatuu itsestään? Itsestään kaatuneen puun luonnollisuus kuuluu
normaaliin luonnon tapahtumaan, mutta ihmisen kaatamana se voidaan paremminkin
luokitella kulttuuriseksi teoksi. Viestiikö puun runko majesteetillista olemusta vain silloin kun
se on pystyssä, vai muuttuuko sen olemus kaadettuna vaaka-asentoon? Vaaka-asennossa
se saattaa vaikuttaa alistuneelta kohtaloonsa ja ikään kuin se olisi antamassa periksi, myös
siksi sille on annettava mahdollisuus vielä kerran olla mukana Turun kaupungin puistossa.
Alistunut lepäävä olemus on näin muuttunut jännitteiseksi, sulavaa liikehdintää viestiväksi
hahmoksi. Mitä materiaalissa itse asiassa tapahtuu muuta kuin se ei enää ole varsinaisesti
elossa oleva puu, onko se pelkkää materiaalia muiden joukossa vai merkitseekö sen alkuperä
jotain, niin että siitä tehdyissä teoksissa on vivahteita sen aikaisemmasta elämästä? Iso puu
voi vaikuttaa kasvavana pystyssä ollessaan hyvinkin ylväältä, mutta voidaanko samoin
ajatella vaakatasossa olevasta puusta. Koska puun luonnollinen asento on vertikaalinen sen
eläessä, onko vaakatasossa oleva puu menettänyt jotain muutakin kuin elämänsä, onko se
muuttunut pelkäksi materiaaliksi? Vaikka puulla onkin vahva materiaali identiteetti, on se
tulkittavissa paitsi työstettävänä materiaalina, myös muita sisältöjä omaavana. Se voi pitää
sisällään erilaisia symbolisia merkityksiä ja uskomuksia puulajista riippuen. Jalava puulajina ei
sinällään omaa sen kummempia symbolisia sisältöjä, kun taas esimerkiksi tammella niitä
riittää hyvinkin paljon. Tammea on pidetty pitkäikäisyyden ja viisauden symbolina, sillä on
uskottu olevan myös pahojen henkien karkottamiskykyjä, sillä on myös elämän
uudistumiseen ja kiertokulkuun liittyviä symbolisia merkityksiä.

Kuva 21 luonnonreuna (Hannu Parkkamäki 2011).
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Muodon dynaaminen ylöspäin pyrkivä jännitys antaa viitteitä sen pyrkimisestä ylöspäin ja
eteenpäin, eli se ei ole vielä luovuttanut vaan jatkaa olemassa oloaan uudessa ulkoasussa.
Ylöspäin kaareutuminen antaa veistoksille optisesti kevyemmän ilmeen sen runsaasta
massasta huolimatta.

Kuva 22 dynaaminen muoto (Hannu Parkkamäki 2011).

Pystypuisen ylväs olemus muuttuneena maassa makaavaksi torsoksi, on kuin suoralinjaiset
puistopuurivistöt olisivat sotilaita jotka kaatuvat taistelun tiimellyksessä. Maassa makaavina
puiden rungot ovat kuin voimattomia, haavoittuneita tai kuolleita sotilaita.

Kuva 23 ja 24 maassa makaavat rungot (Hannu Parkkamäki 2008).
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13 VALMIIN TEOKSEN KOKEMINEN JA ARVIOINTI
”Veistoksien erityisyys perustuu siihen, että niillä on suhde tilaan ja materiaalisuuteen.
Voimme kiertää kappalemaista veistosta ja huomata, ettemme voi hahmottaa sitä yhdestä
näkökulmasta, vaan kohtaamisemme on prosessi, jossa vaikutumme vähä vähältä”(Mamia
2010, 26). Miten valmiit teokset koetaan, onko lopputulos tavoitteen mukainen ja
saavutetaanko halutunlainen tunnelma teosten lähellä ollessa? Ainakin veistosten
jännitteinen olemus antaa viitteitä siitä, että ne ovat liikkeellä jonnekin. Myös riittävän
kokonsa puolesta teokset ovat vaikuttavia ja edesauttavat ison liskomaisen eläimen
läsnäolon kokemista.
Vahva materiaalin läsnäolo on seikka, joka erityisesti on aistittavissa Unelmapuiston
veistoksissa, ja se on hyödynnetty veistosten luonteen esiintuomisessa. Samoin myös
materiaalissa olevien voimakkaiden syykuvioiden hyödyntäminen veistosten ilmeen
muokkaamisessa on luontevaa, eikä ole ollut syytä niiden eliminoimiseen vaan paremminkin
korostamiseen.

Kuva 25 jalavan pintastruktuuri (Hannu Parkkamäki 2011).

”Teos on tässä kokemus, sillä Dewey on asiassa täysin johdonmukainen. Shuttermanin
muotoilun voi kyllä saada johdonmukaiseksi siten, että taiteilija ’sijoittaa’ ajatuksiaan tai
kokemuksiaan taide- esineeseen, josta ne ensin omaksutaan ja sen jälkeen rekonstruoidaan.
Tarkkaan ottaen taiteilija muokkaa esinettä ja rakentaa omaa kokemustaan, jonka
muotoutumiseen vaikuttavat taiteilijan minä ja taiteilijan työstämä taide-esine.”(Määttänen
2012, 159-160).
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Näissä veistoksissa yhdistyy taide esineen fyysinen olemus, jossa ne nähdään sijoitettuina
objekteina kaupungin lähipuistoon ja samalla niiden mittasuhteet sekä muodot
mahdollistavat kokemaan ne interaktiivisina teoksina kiipeämällä niiden päälle istumaan.
Siirryttäessä istumaan teoksen päälle katsojakokemus vaihtuu haptiseksi
istumiskokemukseksi. Istuessaan kokemus jalostuu katsojakokemuksen muokkaamana ja
teos nähdään sekä koetaan uudesta näkökulmasta. Kokemus voisi olla samansuuntainen
kuin eräässä japanilaisessa istuimessa, jonka selkämykseen oli veistetty ornamentaalinen
runo, istuimeen ei saanut istua ennen runon lukemista, koska se vaikutti istumiskokemukseen.
Veistosten selässä olevat kuoppamaiset muodot viittaavat voimakkaasti siihen, että niihin
voidaan istahtaa. Aina ei välttämättä puistossa oleva veistos viestitä
istumismahdollisuudesta vaikka siinä istumiseen soveltuvia tasaisia kohtia olisikin. Juuri tuo
istumismahdollisuus tekee teoksista monipuolisemmin koettavia kuin pelkästään
visuaalisesti koettavat teokset.

Kuva 26 korostuneet kuopat (Hannu Parkkamäki 2011).
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Veistosten päällä istuessa on mahdollista samaistua liskomaisen eläinhahmon maailmaan ja
antaa sen kertoa omaa tarinaansa, mahdollisesti jopa kuljettamaan toiseen paikkaan ja
toiseen aikaan. Matka voi olla ympärillä olevan puiston (Unelmapuisto) mukaisesti matka
unelmien maahan.
”Yleisön osaksi jää teoksen (siis kokemuksen) luominen. Teos syntyy ja saa varsinaisen
olemassaolonsa, kun se tulee yhteisössä tulkituksi ja koetuksi. Yleisö muuttuu ja rakentaa
kokemustaan omien tulkinnan välineidensä avulla, mutta esinettä varjellaan tarkasti.”
(Määttänen 2012, 160).
Miten esimerkiksi tällä hetkellä teosten lähellä olevan päiväkodin lapset kokevat teokset
kasvettuaan muutaman vuoden? Mitä teoksille tapahtuu, säilyvätkö niiden aiheuttamat ensi
vaikutelmat kokijan ikääntyessä? Ajan saatossa itse veistoksille voi tapahtua muuttumista
ympäristön rasitusten muodossa, jolloin niiden ulkonäkö voi muuttua patinoitumalla ja
lahoamalla. Miten teokset koetaan, ei pelkästään ajan vaan myös ulkoisten seikkojen
muuttuessa? Puu materiaalina vanhenee kauniisti, siihen alkaa tulla ajan patinaa sääolojen ja
käytön kautta.

Kuva 27 talvehtinut huurteinen veistos (Hannu Parkkamäki 2012).
Kun puu on ollut riittävän kauan ulkona saattaa siihen syntyä lahoja kohtia, ne eivät haittaa
niin kauan kunhan ne eivät aiheuta turvallisuusriskiä. Jossain vaiheessa, toivottavasti
useamman vuosikymmenen jälkeen, tulee aika, jolloin veistokset joudutaan poistamaan.
Teosten siirryttyä paikoilleen, ne alkoivat elää omaa elämäänsä niille tarkoitetussa
ympäristössä, toisin sanoen ne ovat ottaneet oman paikkansa unelmapuistossa. Teosten
ympärillä on riittävästi tilaa jolloin ne kookkaina pääsevät oikeuksiinsa. Teokset ovat
ympäristönsä kanssa tasapainossa, koska maasto on sopivan kumpuileva ja kallioinen sekä
muutenkin luonteeltaan luonnon mukainen.
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Eri vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan valo lankeaa veistoksiin eri tavalla,
kuoppamaiset muodot veistosten pinnassa korostuvat valon ja varjon leikitellessä niiden
pinnalla. Veistokset koetaan teoksina myös talvella, silloin lumi on pehmentämässä niiden
muotoja, silloin teosten kokeminen painottuu visuaaliselle puolelle, koska niiden päällä ei ole
mielekästä istua talvisaikaan.

Kuva 28 veistokset talvella (Hannu Parkkamäki 2012).

Kuvat 29 ja 30 veistokset talvella (Hannu Parkkamäki 2012).
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14 YHTEENVETO
Iso jalopuu materiaalina on ollut ohjaamassa muotoiluprosessia sen eri vaiheissa ja
kuljettanut veistäjää mukanaan antaen kokemuksia sen valmiiksi jalostuessa. Luonnossa
ihminen on tottunut mieltämään pystysuorat linjat kasvaviksi puiksi. Jos hänen silmänsä
havaitsevat vaakasuoria elementtejä ne erottuvat selkeästi, joten Isot puuveistokset
vaakalinjaisina voidaan erottaa lähestyttäessä jo kaukaa. Vaakasuorassa olevat hahmot
saattavat kaukaa katsottaessa vaikuttaa isoilta eläimiltä, jolloin ne herättävät mielenkiinnon
niiden lähestymiseen. Lähempää niiden koko ja muoto on selkeästi havaittavissa, jolloin ne
vihjaavat käymään lähemmäksi ja istumaan niiden selkään. Puu luonnon materiaalina
soveltuu erinomaisesti teosten sijoituspaikkaan luoden sopivan harmonian ympäristönsä
kanssa. Nähtäväksi jää, miten paljon puistopuita voidaan jatkossa ottaa hyötykäyttöön
ihmisten iloksi. Muutama vastaavanlainen jatkoprojekti on jo tähtäimessä näiden veistosten
ansiosta, joten ne ovat myös siinä suhteessa tehneet tehtävänsä.
Ison puun veistäminen on ollut myös hyvin intensiivinen ja kokonaisvaltainen kokemus puun
tuoksuineen ja lastuamisen aiheuttamine äänineen. Kokemus on ollut ajoittain niin
mukanaan vievää, että ei aina ole muistanut pitää taukoja ja ajankulku on hämärtynyt. Välillä
veistämiseen on iskenyt intohimo niin, että ei ole malttanut lopettaa. Kokemusta voisi sanoa
lähes meditatiiviseksi työhön uppoutumiseksi.
Kiinnostava on myös muutaman päivän tauon jälkeen huomata veistoksessa uusia
ulottuvuuksia, joita ei aina näe pitkään veistotyötä tehdessä. Sitä ikään kuin sokeutuu työn
huumassa. Kun työ on valmis, siihen syntyy kontakti jonka ei haluaisi päättyvän, mutta
jossain vaiheessa siitä on vaan päästettävä irti. Teosten ollessa paikallaan niiden antama
vaikutelma on toteutunut tavoitteen mukaisesti, ne erottuvat ympäristöstään riittävän
selkeästi ja ovat sopivan mystisiä kiinnittääkseen huomiota itseensä. Teosten koko on myös
vaikuttava, joten ne erottuvat myös kauempaa houkutellakseen ohikulkijoita luokseen.
Teosten siirryttyä paikoilleen, ne alkoivat elää omaa elämäänsä niille tarkoitetussa
ympäristössä, toisin sanoen ne ovat ottaneet oman paikkansa unelmapuistossa. Teosten
ympärillä on riittävästi tilaa jolloin ne kookkaina pääsevät oikeuksiinsa. Teokset ovat
ympäristönsä kanssa tasapainossa, koska maasto on sopivan kumpuileva ja kallioinen sekä
muutenkin luonteeltaan luonnon mukainen. Veistokset ovat talvehtineet hyvin jo kahden
vuoden aikana, jäämme mielenkiinnolla seuraamaan niiden lekottelua Unelmapuistossa.
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