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Liito-oravien teokset museo-aikakoneissa – Visavuori  

1§ Visavuori: Prototyyppi – käpälään tuntuva asumisutopia  

Liitureiden teos Visavuoressa syntyy erilaisista pesimiskokeiluista. Se on prototyyppi, käpälään 

tuntuva asumisutopia, jonka avulla voi kokeilla asumista erilaisissa ympäristöissä.  
 
Visavuori, kuten kaikki museoaikakoneet, on itsessään mielikuvitusta ja unelmia ruokkiva 

asumisutopia, väkevä ja kiehtova jälki maisemassa. Samalla se on metsäiselle järvenrantatontille 

käsityönä rakennettu linna, jonka toteuttamiseen tarvittaisiin tänä päivänä mittava omaisuus ja/tai 

muita pääomia kuten perintöjä, verkostoja, näkemystä ja taitoja.  
 
Visavuori toimii syötteenä liitureiden pesimiskokeiluille – ja myöhemmin näyttelyn kokijoille.  
 
 
Kehittelemme prototyyppiä erilaisten pesimiskokeilujen avulla. Teemme niitä seuraavista teemoista:  
 

* asumisen kulttuurit

* asumisen unelmat ja todellisuus  
* asuminen jälkenä ympäristössä  
* ympäristö asumisen mahdollistajana  
* pesiminen oikeutena, vastuuna ja velvollisuutena  
* verkostot joihin kodit kytkeytyvät sekä verkostojen aineenvaihdunta  

 



Prototyyppiä kehittäessämme:  
 

a) Pesimme Visavuoressa kevään 2021 aikana ennen näyttelyn avautumista.    
 

b) Perehdymme muutoksessa olevaan asumiskulttuuriin, erilaisiin nykyajan asumisutopioihin 

(esim. Henri Lokin kehittämät, traktorilla vedettävät pienkoti Kotoset, ekoyhteisöt tai 

Kokemäen Korkeaoja, jolla maan viljelyn ja vaalimisen ympärille rakentuu monimerkityksinen 

ympäristö ja yhteisö) sekä epätavallisiin ”sorsa parvekkeella”  
(https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006483230.html) tai ”Mouhijärven 

rojalisti” (https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006573073.html) -tyyppisiin 

asumisratkaisuihin.   
 

c) Pyrimme verkostoitumaan asumista suunnitteleviin, rahoittaviin, tutkiviin ja asumisesta 

päättäviin tahoihin. Selvitämme myös kokemuksia ihmisten ja liito-oravien välisestä 

kaavoitustyöstä.  
 
Pesimiskokeiluista syntyvä prototyyppi voi esimerkiksi olla yhteistyössä stylistimme Liisa Pesosen 

kanssa kehitettävä puettava majoite tai metodi, jolla saatavilla olevaa ympäristöä voi käyttää 

pesimiseen. Se julkaistaan kahdella tavalla:  
 
I Liitureiden pesimiskokeiluista syntyy pesimiskaavio, jota Visavuoressa kävijä voi lainata. 

Pesimiskaavio on painettu kestävälle materiaalille ja se on puhdistettavissa. Kaavio löytyy myös 

sovitulta nettisivulta (näyttelyn sivut, Visavuoren sivut, nabbteerin teos, Metsäesityksen sivut, 

Valkeakosken kunnan asumissivut?)  
 
II Liiturit pesivät Visavuoressa viiden etukäteen ilmoitetun päivän ajan näyttelyn aukioloaikana.  
 
Lisäksi liiturit tekevät instagram-postauksia pesimiskokeilun vaiheista, ratkaisuista sekä prototyypin 

käytöstä.  
 

Kaikki on mahdollista oravalle, jolla on esityslista! 


