
TIAMATPuukäärme Galilei -puistoon

Tiamat -kilpailuehdotus on puurakenteinen käärme, joka kiertää Galilei -puiston
alueella. Tiamat yhdistää modernia puurakennetekniikkaa sekä puun kierrätystä.
Suunnitelma ottaa haltuun koko puistoalueen. 

Ehdotuksesta on tehty leikkisä ja seikkailullinen, sillä Galilei -puisto on vahvasti 
suunnattu lapsille. Käärmeen häntä on eväidensyöntipaikalla ja muodostaa 
sääsuojan, käärmeen keskiosa on portti puulajipuistoon ja käärmeen pää on 
veistosmainen elementti, jonka puistossa kävijä voi etsiä alueelta.

Tässä kilpailuehdotuksessa keskitytään eväidensyöntipaikan (alue 1)
suunnitelmaan tarkemmin kuvin.

Kierrätys  Tiamatin pintarakenteissa käytetään purkukohteista kerättyä 
puulautaa. Rakenne ja ulkonäkö on suunniteltu niin, ettei materiaalin tarvitse olla 
tasalaatuista, vaan laudat voivat olla väriltään sekä mitoiltaan vaihtelevia.

Tarina Tiamat nimi tulee myyttisestä tarusta. Tarussa Tiamat -käärme tuhotaan 
ja sen palasista kootaan näkyvä maailma. Käärme edustaa kaoottista potentiaalia, 
josta ajattelun kautta rakennetaan järjestynyt kokonaisuus. 

Kilpailuehdotuksessa kierrätetty materiaali on potentiaali, joka realisoidaan 
järjestelmällisenä rakenteena. Kaoottisessa tilassa oleva aine saa näin uuden 
elämän. Tarinan symboliikka viittaa myös tieteen tavoitteeseen ymmärtää maailmaa 
ja luoda loogisia päätelmiä.



Lähestyminen ja näkymät:  Tiamat 
-käärmeen osat luovat näkyvyyttä Galilei -puiston eri 
osille. Eväidensyöntipaikan katokset näkyvät hyvin 
saavuttaessa puistoon. Mahdolliset käärmeen muut 
osat (portti ja pää) houkuttelevat puolestaan kävijää 
menemään havupuu arboretumiin.

Kaikki Tiamat -käärmeen osat voidaan toteuttaa 
yhdessä tai erikseen. Myös eväidensyöntipaikalle 
voidaan tehdä vain jompi kumpi katoksista.

Kokonaisuuteen on kuitenkin mietitty käärmeen osien 
välille syntyvä jännite, jonka avulla katsoja voi kuvitella 
käärmeen sukeltavan maan alle ja tulevan sieltä täältä 
esiin maan pinnalla. 

Evöintesyöntipaikan katokset ovat mitoiltaan: 

1.    4,6 x 10,8 m 
2.    4,8 x 9,8 m
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Lähestyminen ja näkymät

Tiamat -käärmeen osat luovat näkyvyyttä Galilei -puiston eri 
osille. Eväidensyöntipaikan katokset näkyvät hyvin saavuttaessa 
puistoon. Mahdolliset käärmeen muut osat (portti ja pää) 
houkuttelevat puolestaan kävijää menemään havupuu 
arboretumiin.

Kaikki Tiamat -käärmeen osat voidaan toteuttaa yhdessä 
tai erikseen. Myös eväidensyöntipaikalle voidaan tehdä vain 
jompikumpi katoksista. Kokonaisuuteen on kuitenkin mietitty 
käärmeen osien välille syntyvä jännite, jonka avulla katsoja voi 
kuvitella käärmeen sukeltavan maan alle ja tulevan sieltä täältä 
esiin maan pinnalla.

Eväidensyöntipaikan katosten mitat:

1.  leveys 4,6 m pituus 10,8 m
2.  leveys 4,8 m pituus 9,8 m



Kulkureitit:  Eväintesyöntipaikan katokset ovat 
muotoiltu ja sijoiteltu niin, että kaikki kulkusuunnat 
ovat esteettömiä ja jatkuvia.
Katokset muodostavat monia eri reittejä sekä 
näkymiä, ja näin alueesta tulee leikkisä ja 
mielenkiintoinen.

Roska-astia

Kulkureitit

Ulkokalusteet.
Myös kalusteissa käytetään 
kierrätettyä puulautaa. Kalusteet 
sulautuvat kokonaisuudeksi katosten 
kanssa.
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Kulkureitit  

Eväintensyöntipaikan katokset ovat
muotoiltu ja sijoiteltu niin, että kaikki kulkusuunnat
ovat esteettömiä ja jatkuvia.
Katokset muodostavat monia eri reittejä sekä
näkymiä, näin alueesta tulee leikkisä ja
mielenkiintoinen.



Rakennedetalji Julkisivu pohjoiseen 1:50

Julkisivu itään 1:50

Rakenne:  Tiamatin kantava rakenne koostuu muotoon taivutetusta puisesta verkkokuorirakenteesta. 
Kurorirakenteen sekä päällyssuomujen väliin laitetaan tarvittaessa aluslaudoitus. Kaikki pintarakenteessa käytettävät 
laudat ovat kierrätysmateriaalia. Kuorirakenteen materiaali on uusiotuotantoa, jolloin sen kestävyys saadaan 
todennettua.

Mahdolliset vauriot suomuissa voidaan aina korjata saatavilla olevalla kierrätyspuulla. Suomurakenteessa on 
huomioitu sadeveden valumissuunat.
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Rakenne

Tiamatin runko koostuu taivutetusta puisesta verkkokuorirakenteesta, joka kiristetään 
muotoonsa pulttiliitoksin. Kuorirakenteen sekä päällyssuomujen väliin laitetaan 
tarvittaessa aluslaudoitus. Kaikki pintarakenteissa käytettävät materiaalit ovat 
kierrätettyjä. Kuorirakenteen materiaali on uusiotuotantoa, jolloin sen kestävyys 
saadaan todennettua.
Mahdolliset vauriot suomuissa voidaan aina korjata saatavilla olevalla 
kierrätyspuulla. Suomurakenteessa on huomioitu sadeveden valumissuunnat.

Julkisivu länteen  1:50
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