
38 4 2012

Betonivarikset saapuivat Tampereelle

Maritta Koivisto, päätoimittaja, Betoni

Syksyn harvinaisimmat muuttolinnut, betoniva-
rikset, löytyvät Tampereen Vuoreksesta. Kuvan-
veistäjä Pertti Kukkosen “Variksen peli”–taideteos 
on valmistunut osaksi Tampereen Vuokrata-
losäätiö VTS:n Sinivuokko -kerrostaloa. Talon 
seinään kiinnitetyiltä orsilta kaupungin menoa 
seuraavat kahdeksan betonivarista. Yksi orsista 
on jätetty tyhjäksi mahdollistaen teoksen vuo-
rovaikutuksen lentokykyisten lintujen kanssa.

– Teoksessa on useita näkökantoja. Yksi on 
se, että olen halunnut viljellä huumoria. Se on 
aika harvinaista julkisissa taideteoksissa. Toinen 
ajatus on se, että teoksen pitää kestää aikaa. 
Vaikka Variksen peli on minimalistinen, niin 
siinä tulkinnan mahdollisuuksia moneen suun-
taan. Linnut voi mieltää ihmisiksi ja rakentaa 
sitä kautta niille tarinoita, Kukkonen pohtii.

Teos on toteutettu yhteistyössä VTS:n ja 
rakentajana toimineen YIT:n kanssa. Teräksi-
set orret asennettiin paikalleen jo rakennusta 
muurattaessa ja betonista valetut varikset 
rakennusta viimeistellessä.

Kukkonen kehuu betonia teokseen sopivana 
materiaalina.

– Betoni on kestävää, edullista ja harmau-
dessaan sopii oikein hyvin variksiin. Se on myös 
valettavissa ja taipuu moniin muotoihin.

Varsinaiseksi lintubongariksi kuvanveistäjä 
ei tunnustaudu, mutta kotipihan varisten juo-
nikkuus ja viisaus kiehtovat häntä, satunnaisista 
kahnauksista huolimatta:

– On meidän pihalta lähtenyt grillimakkaraa 
varisten suihin, mutta silti pukuherran olemus 
on kiinnostava. Innostuin teoksen myötä siinä 
mielessä luonnosta, että olen toteuttamassa 
Joensuuhun  kerrostalokohteeseen ”Palokärki-
teosta”.

Variksen peli-taideteos

Kohde: Sinivuokko  kerrostalo, 2012

Asiakas: / Tampereen vuokratalosäätiö / Tampe-

reen kaupunki, Vuores -projekti.

Taiteilija: Pertti Kukkonen. 
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Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen

Pertti Kukkonen (s. 1954) on käyttänyt materiaaleinaan 

puuta ja pronssia, mutta viime aikoina yhä enem-

män betonia. Hän on kehittänyt betonin esteettisiä 

ominaisuuksia yhteistyössä alan asiantuntijoiden 

kanssa ja tehnyt useita alaan liittyviä keksintöjä. 

Vuonna 1998 Suomen Betoniyhdistys palkitsi hänet 

Vuoden Betoniteko -palkinnolla betonin ulkonäköön 

liittyvästä kehitystyöstä

Hän on tullut tunnetuksi lukuisista julkisista betoni-

taideteoksistaan, joita löytyy mm. EMMA -nykytaiteen 

museon edustalta, Hämeenlinnan kävelykadulta ja 

Vantaan Pyhän Laurin kappelista.

Frei Zimmer Oy

Variksen pelin toteutuksessa on ollut mukana Frei 

Zimmer Oy, joka on tamperelainen kuvataidetta ja 

arkkitehtuuria yhdistävä yritys. Frei Zimmer Oy tehnyt 

Vuoreksen alueen alkuperäisen taidesuunnitelman ja 

vastannut useiden alueen rakennuksiin tulevien tai-

deteosten tuotannosta. Lisätietoja: www.freizimmer.fi

Tampereen Vuokratalosäätiö VTS

Tampereen Vuokratalosäätiö, Vilusen Rinne Oy ja VTS 

Kiinteistöpalvelu Oy muodostavat yhdessä VTS-kodit. 

VTS-kodit on Tampereen suurin vuokranantaja.

VTS-kodit pyrkii parantamaan omalla toiminnallaan 

tamperelaisten asumista. Tarkoituksena on vuokrata 

yleishyödyllisessä tarkoituksessa asuntoja mahdolli-

simman edullisin vuokrin.

1

Concrete crows on the wall  
of an apartment building
A new apartment building in Tampere features 
eight concrete crows sitting on perches fastened 
to the wall and keeping an eye on what is hap-
pening in the town. There is also one spare perch 
for real birds to join the concrete ones.

Sculptor Pertti Kukkonen has cast his artwork 
titled “Crow’s game” (“Variksen peli”) in concrete. 
The steel perches were embedded already when 
the façade was built. 

The minimalistic “Crow’s game” can be inter-
preted in many ways. It brings humour to public 
building, where humour is rarely seen. According 
to the artist, it is also possible to see the birds as 
people and invent stories about them. 
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1 Tampereen Vuokratalosäätiön rakennuttamaan 

VTS Sinivuokko-rakennukseen kuuluu viisikerroksi-

nen, kaksiportainen asuin-/liikerakennus sekä kolme 

kaksikerroksista asuinkerrostaloa sekä autokatos ja 

huoltorakennus. Rakennuksissa on yhteensä 59 vuokra-

asuntoa ja 3 liikehuoneistoa sekä hyvin varustetut 

yhteistilat. Tontilla on myös autokatos ja huoltora-

kennus.

2,3  Piha- ja puistojulkisivut ovat pääosin uritettua tai 

sileää valkobetonia. Julkisivuja on elävöitetty okran-

keltaisilla laatoituksilla sisäänkäyntien yhteydessä 

sekä maalatuilla pinnoilla aukotusten yhteydessä.

 4  Kadunpuoleiset julkisivut on verhottu pääosin 

paikalla muuratulla punatiilellä. Tiilijulkisivua on elä-

vöitetty taideteoksella ”Variksen peli”. Vaihtelevuutta 

on luotu myös maantasokerroksen grafiitin mustalla 

tiilellä sekä maalaamalla parvekkeiden taustaseinät 

talokohtaisesti eri värein. Ylin kerros on toteutettu 

ullakkomaisena, jyrkkänä kattolappeena, johon on 

upotettu lapeikkunat ja parvekkeet.  
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