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VOIMAJOHTOPYLVÄIDEN POISTAMINEN
LÄHTÖKOHDAT
- Neljä vanhaa voimajohtopylvästä (pylväät 

7-10) lyhennetään torsoiksi, jotka jäävät 
muistumiksi vanhoista maamerkeistä

- Torsot pyritään toteuttamaan viimeisteltyinä
elementteinä, jotka muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden

- Kaikki torsot valaistaan kohdevalaisimin

- Torsoja käytetään infotarkoitukseen 
kertomaan alueen teollisuushistoriasta, 
voimajohtopylväistä ja puistosta

- Suunnitelmat on laadittu osana 
puistokokonaisuuden suunnittelua 
hyväksytyn puistosuunnitelman 
mukaiseen tilanteeseen, ei siis nykytilaan
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TORSOJEN PERIAATTEET

- Torsojen muoto ”veistetty”: yksi kunkin torson yläkulmista viistetään, kulma ja viisteen syvyys vaihtelee 
- Torsojen korkeudet vaihtelevat mm. sijainnin ja kunnon mukaan 
- Kaikki torsot valaistaan
- Valaistuun julkisivuun kiinnitetään voimajohtopylvään siluetti ja vuosiluku
- Vastakkainen julkisivu varattu infotaululle

- suurempi infotaulu sijoitetaan uudelle rantatorille (torso 7)
- torsoihin 8 ja 10 sijoitetaan pienemmät infotaulut, joille johdetaan laatta-askelmat

TORSO 10 TORSO 9 TORSO 8 TORSO 7



TORSOJEN KORKEUDET

ASEMAPIIRUSTUS

PITUUSLEIKKAUS

4 m6 m8 m6 m
TORSO 10 TORSO 9 TORSO 8 TORSO 7



TORSO 7
YMPÄRISTÖ

- Luoteiskulma viistetään
- Viisteen syvyys 2,0 m



TORSO 7
MAASTO

JULKISIVU Huom! Pylväs on poikki noin 
4,5 m korkeudelta



Näkymä rantatorista
Kuusaantieltä Kymijoen suuntaan.



TORSO 8
YMPÄRISTÖ

- Lounaiskulma viistetään
- Viisteen syvyys 1,5 m



TORSO 8
MAASTO

JULKISIVU



Näkymä kivetyltä käytävältä 
Kymijoen suuntaan kesäpäivänä.



TORSO 9
YMPÄRISTÖ

- Koilliskulma viistetään
- Viisteen syvyys 1,0 m



TORSO 9
MAASTO

h = 8 m

JULKISIVU



Syksyinen näkymä rantareitiltä lounaaseen 
pitkien puuportaiden kohdalta.



TORSO 10
YMPÄRISTÖ

- Kaakkoiskulma viistetään
- Viisteen syvyys 0,5 m



TORSO 10
MAASTO

h = 6 m

JULKISIVU

KYMIJOKI



Kevätnäkymä matonpesupaikalta 
voima-akselia pitkin itään.



TORSOJEN KÄSITTELY

- Pylvään runko lyhennetään timanttisahalla 
suunniteltuun korkeuteen purkamisen 
yhteydessä

- Katkeavat betoniteräkset (näkyviin tulevat) 
suojataan korroosion estoaineella, jotta 
pylvään pintaan ei tule ruosteisia 
valumajälkiä

- Torson yläpinta (leikkauspinta) hiotaan 
viettämään noin 1%, jotta sadevedet eivät jää 
pinnalle seisomaan

- Torson viiste tehdään timanttisahalla 
suunnitelmamittojen mukaan ja viistepinta 
käsitellään kiiltäväksi esim. 
epoksipinnoitteella

- Torson sivut käsitellään graffitinsuoja-aineella 
ja niihin kiinnitetään suunnitelman mukaiset 
kyltit

- Huom! Purkutyön arvaamattomuuden vuoksi 
suunnitellut mitat ovat ohjeellisia.



TORSOJEN MITOITUS

Huom! Purkutyön arvaamattomuuden vuoksi 
suunnitellut mitat ovat ohjeellisia.

TORSO 8



INFOTAULUJEN PERIAATTEET

- Kaikkien torsojen valaistuun sivuun (itä) 
kiinnitetään metallinen laserleikattu 
voimajohtopylvään siluetti sekä 
voimajohtopylväiden rakentamisvuosi 1948.

- Valaistun sivun vastakkaista puolta (länsi) 
voidaan käyttää mahdollisille infotauluille.

- Torsoon 7 sijoitetaan puiston ja 
voimajohtopylväiden pääinfotaulu. 
Infotaulu tehdään metallilaattana, johon 
kaiverretaan suomenkielinen teksti 
alueen historiasta sekä tyylitelty kuva 
voimajohtopylväistä.

- Torsojen 8 ja 10 sivustalle voidaan 
kiinnittää pienemmät metallilaatat, 
joihin kaiverretaan esim. QR-koodi tai 
www-osoite, joiden kautta voimajohto-
pylväistä saa lisätietoa. Torsoille 
johdetaan betonilaatta-askelmat.

- Torsoon 9 ei kiinnitetä infotaulua.

ITÄJULKISIVUT (valaistu)

LÄNSIJULKISIVUT



PÄÄINFOTAULUN PERIAATTEET

- Pääinfotauluna käytetään metallilaattaa 
esim. 700 x 1000 mm (kuvassa)

- Hiottu RST?
- Hiottu messinki?
- Valupronssi (musta)?

- Laatta kiinnitetään torson länsisivulle 
keskeisesti, yläreuna kahden metrin 
korkeudelle.

- Metallilaattaan kaiverretaan teksti, joka 
kertoo alueen historiasta. Kaiverrettu teksti 
maalataan tai patinoidaan tummaksi. 

- Tekstin tulee olla sellainen, jota ei tarvitse 
päivittää lähivuosina.

- Laatta käsitellään graffitinsuoja-aineella.
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