










FANTASIA
FANTASIA
PROJISOINTI RAUTKALLIONTIE 9 JULKISIVUUN

Rautkalliontie 9n Kytötien puoleiseen julkisuvuun 
projisoidaan pystysuuntainen videoteos. 

TTeoksessa ihmiset ja linnut ovat vaihtaneet paikkaa.  
Animaatioon ja pelkistettyyn ilmaisuun perustuva teos 
herättää ihmisen halun leijua, lentää ja irtautua maan 
vetovoimasta. 

TTeosluonnoksessa lentävät ihmiset kaartelevat ja 
lentelevät eri kohteiden ympärillä. Kohteita voivat olla 
esimerkiksi puu, kerrostalo, ihminen, lintu tai huonekasvi. 
Lentävät ihmiset ovat eri ikäisiä tavallisiin vaatteisiin 
pukeutuneita hahmoja.

TTeoksessa arkiset aiheet yhdistyvät lentämisen 
fantastisuuteen. Teos rinnastaa esimerkiksi kerrostalot 
ihmisten asuinpaikkoina lintujen pesiiin ylhäällä puissa.
TTyylillisesti teos vertautuu Havukosken alueen 
rakennuskantaan.  Teoksessa käytetään geometrisia 
muotoja, jotka löytyvät myös ympäristön arkkitehtuurista.  
Projisointi sitoutuu alueen visuaaliseen muotokieleen ja 
värillisyyteen.

Projisointi näkyy hyvin uuden asuinalueen suuntaan ja 
jopa junaradan toiselle puolen saakka. 
TTeos on näkyvissä ainoastaan pimeällä ja mahdollisesti 
vain pimeään vuodenaikaan lokakuusta helmikuun lopulle. 
Tämä korostaisi kaamoskauden merkitystä uneksinnalle, 
sisällä olemiselle ja haaveilulle.



Mediasoittimien ohjelmoinnin myötä on mahdollista vaihtaa projisointia eri vuodenaikojen mukaan.
Tätä ominaisuutta hyväksi käyttäen teos saadaan reagoimaan valon määrän muutokseen. Teoksen 
ihmishahmot ja värimaailma voi muuttua pimeän aikakauden vaihtuessa valoisammaksi.  Teoksesta tulee  
ajan muutosta näyttävä elementti ympäristössä.

tekninen toteutus:

TTeos projisoidaan Kytötien kaistojen väliselle kaistaleellle pystytettävästä pylväästä yläviistoon kohti 
julkisivua. Projektorit sijoitetaan säältä ja ilkivallalta suojattuihin suojakoteloihin.  Projektorit ovat 
etäkäytettäviä, jolloin niiden käynnistys ja sammutus toimivat automaattisesti ympäri vuoden.

2. Gobo-projisointi

VVaihtoehtoisella coboprojisointi tekniikalla toteutettuna teoksen kuva-aihe ja teema säilyy samana. 
Cobojen kautta teos  on yksinkertainen ja kuvamaailmaltaan muuttumaton.  Teos koostuu tällöin still 
varjokuvista, joiden muutoksella luodaan uusia yhdistelmiä aiheesta. Videoprojisointiin nähden teos 
toteutuu yksinkertaisempana ja pelkistetympänä. 

ideakuvia projisoinneista sekä ”Sulka” veistos
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TERVAPÄÄSKY
KOIVUTORIN ALUE

TTervapääsky on muuttolintu, joka on jo pitkään elänyt ihmisten 
yhteydessä. Tervapääskyä ei enää tavata luonnonympäristöissä vaan 
se pesii rakennuksissa ja elää taajamissa.  Tervapääsky talvehtii 
eteläisessä Afrikassa, josta se saapuu pesimään kesä-elokuuksi 
pohjoiselle pallonpuoliskolle. Se on yksiavioinen, pitkäikäinen 
paikkalintu, joka pesii aina samassa paikassa.

TTervapääsky lentää käytännössä koko elämänsä.  Vartuttuaan 
aikuiseksi se laskeutuu ainoastaan pesimään. On havaittu, että 
tervapääsky voi olla yhtäjaksoisesti ilmassa melkein vuoden ajan. Se 
nukkuu, syö ja parittelee lentäessään.

KoivutoKoivutorin taide keskittyy lentämiseen, ilmatilaan sekä toripintaan. 
Taide liittyy temaattisesti lintujen lentokykyyn, luuston onttoon 
rakenteeseen ja tervapääskyyn. Läheisen junaradan vuoksi lintujen 
muuttoon liittyvä edestakainen liike vertautuu päivittäiseen 
työmatkaliikenteeseen. Taiteen luonne alueella on ilmava ja kevyt.

Alueelle suunnittelut Alueelle suunnittelut korkeat talot jättävät rakennusten väleihin 
alueita, jotka taiteen avulla voidaan aktivoida. Rakennusten korkeus 
myös mahdollistaan katselukulman ylhäältä päin. Tämän vuoksi 
toripintojen kuviointi sekä valojen ja varjokuvien toteuttaminen 
niihin on taiteen kannalta keskeistä. 

Alueelle tehdään teosAlueelle tehdään teos, joka käyttää aukion yläpuolella olevaa 
ilmatilaa hyväkseen. Ilmatilan teos aktivoidaan valoilla. 
Pintamateriaaleilla sekä valoilla ja varjoilla luodaan toripintaan 
lentämisen teemaan liittyviä aiheita.

Koska Koivutorin alueen suunnittelu vielä hyvin kesken ei teoksen 
muotoa voi vielä tarkemmin määritellä.
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