ARABIANRANNAN LAITURIT OVAT MUISTUMAA MENNEESTA

Marina Koivisto, paaroimillaja Beconi

Yksi Helsingin Arabianrannan asumoalueen rantapuiston uusista taide-elamyksista on "Laituri!" -ymparislotaideteos. joka asennettiin paikalleen ke·
vMlla 2008. Teoksen tehneen Arba-ryhman takaa
IOytyvat nimet Samul; Naamanka, Jan Pesonen ja
Merja Salonen. Kolmikko toteuni Arabianrannan
rantapuiSloon kalma 18·metrist~ laituria betonista.
laiturit -teas on muistumaa rantojen vanhoista
laitureista ja aallonmurtajista. Aantaviivan muutos
tuo muistumia vanhoista laitureista niiden alkuper~isille paikoille. laiturit viesrinaviH vanhaan rantaan liittyvaa tunnelmaa: merelie lahtemista ja saapumista. YmparistOtaideteos, joka on seka visuaalinen el~mys etta mukava istuskelupaikka. Nama uuder paikat antavat taustan erilaisille toiminnoille
kuten oleskelulle, kohtaamisille, leikiile ja vaikka
auringonorolle. laitureiden muoto, mittasuhteet ja
materiaali yhdistavat paikkoja keskenMn ja luovat
niista yhtenaisen teoksen.
Jokainen arbalainen teki teokseen oman nimikLAITURIT
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Maisema-arkkitehtisuunninetu:

kolaiturinsa. Kuvataiteilija Merja Salosen laituri
valettiin Parman Forssan tehraalla lokakuussa
2007. Salosen laiturissa nakyvat lapsuusmuistona
mummolan jarven hiekkapohjan aaltokuvio!. Han
muotoili laiturin pintamuotojen feliefin savesta
peilikuvana valukehikon pohjalle. Kasin tehtava
tyii vei kolme 12-tuntista tyOpaivM, vaikka paikalla oli kakSi avustajaa levittamassa kehikon pohjaiIe savea muotoiltavaksi.
Kun Salonen oli muotoillut pinnan, sille levitettiin pintahidastinainena. Valun kuivuttua paallimmainen kerros pestiin pois, jolloin pinnasta tuli karhea. Nain materiaali paitsi nayttM, myOs tuntuu
hiekalta.
"Materiaalina betoni ottaa halutun muodon helposti. Siita saa tehtya veistoksellisia elemenneja ja
tilallisia kokonaisuuksia. Betoni muokkautuu erilaisiin paikkoihin joustavasti. silla voi tehda taidetta
huoletta myiis ulkotiloihin taalla pohjoisessakin",
Salonen kertoo Parman asiakaslehden haastanelussa 12-20081,

4,5,6
Merja Salosen laiturissa niikyvtH lapsuusmuistona mummalan Jarven hiekkapahjan aaltokuviot. laiturin pintamuotojen reliefin Salonen muotaili kasin savesta. Betanin pintaan on kayteny pintahidastinainena ja valmis
pinta on vesipesty, jolloin pinnasta saatiin karhea. Nain
materiaali paitsi nayttaa. myos tuntuu hiekalta.
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Jan PeSDsen laiturin kuvio muistuttaa ahtojaalohkareita. Betonisen laiturin sileaan pintaan on
tehty uria. jotka kuvaavat jMlohkareita. Keltaisella
kiviaineksella ja varipigmentjll~ on saatu betonilai·
turBn lammin savy. Betonin pinta on lopuksi hienopasty samettimaisen silei:lksi.
Samuli Naamangan laituriteos sijaitsee AsuntD
Oy He/singin Arabianvil/ojen edustalla. Laiturit .
teokset toistavat teemoissaan kuva-aiheita ja varia
suoraan ymparisttisti:l. Naamangan laiturissa vaahteranlehti -kuvio seikkailee pinnassa ja laiturin tur·
koosin savy peilaa vaihtelevaa taivaan sinei:!. Teos
on toteutenu varibetoniin Naamangan kehitUimalla graafinen beton; ·menetelm~I/~. Kuvio on saatu
kolmiulotteiseksi ja i1meikkaaksi betonin pinnan
pesusyvyyden ja silean pinnan vaihteluilla.
9.10.11
Samuli Naamangan laituriteos sijaitsee Asunto Oy Helsingin Arabianvillojen edustalla.laiturissa vaahteranlehti ·kuvio peilautuu pinnassa ja laiturin turkoosin s3vy peilaa vaihtelevaa taivaan sine3. Teas on toteutettu v3ribetoniin Naamangan kehinamalla graafinen betoni -menetelmc1l1a.

PIERS IN ARABIANRANTA ARE A FLASHBACK
OF THE PAST
One of the new art expeflences in the Arabianranta residential estate in He/smb IS rhe work of environmenral art
cafled -Piers-_ The work was realised by the Arba team,
which consisted of SamuJi Naamanka, Jan Pesonen and
Merja Salonen The three artjsts produced rhree 18·metre
long concrete piers in the shore area ofArabianranta.
7
The ·Piers- are a fJashbad of the old piers and break8 waters on the shotes. A wort of environmental art, which
'-s both a visual expeflence and a comfortable sitting
down place, and creates an atmosphere of seafarers' fairwells and arnvals.
Every member of the Atba team realised one pier. Merja Safonen's pier was poured at Parma's Forssa factory in
October 2fXJ7. She shaped the concrete mto the wavy patterns she remembered seeing as a child at the sand bottom of the Jaks in her grandmother's home. The grooves
on the smooth SUtface of the yellow dyed concrete pier
designed by Jan Pesonen depicl blocks of ice, while Samuli Naamanka's pier repeats a maple leaf pattern on the
turquoise concrete, which reflecls rhe blue skies. This
work was realised in dyedctJtlCfete using the graphic concrele method developed by Naamanka himself.

7.B
Jan Pesosen laiturin kuvio muisturraa ahtojaalohkareita.
Betonisen laiturin hienopestyyn betonipintaan on tehty
uria, jotka kuvaavat jaalohkareita.
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