Tampereella tehdään uniikkia kaupunkitaidetta
Puunrunkosuojan ei tarvitse olla ruma häkkyrä
Tampereelle on perustettu uusi muotoilu- ja tuotantoyhtiö Bongo House Oy. Yhtiön
ensimmäinen mallisto on kaupunkitaidetta parhaimmillaan. Tuotteet ovat puistoihin ja kaikkiin
ulkotiloihin sopivia puunrunkosuojia. Ensimmäiset arjen kaupunkitaiteen Ystäväpuunrunkosuojat on nyt asennettu Särkänniemeen.
Puistojen puut ovat usein arvokkaita, moni jopa mittaamattoman arvokas. Puun pahin vihollinen on
lumiaura. Nykyiset puunrunkosuojat on tehty pelkistetysti suojaamaan kolhuilta ja ilkivallalta. Uusi
puunrunkosuoja on taide-esine, ei se usein rumasti vinoon kallistunut harmaan musta rautahäkkyrä.
Ystävä-niminen suoja on Bongo Housen pääsuunnittelija Risto Luoman käsialaa.
– Olin pitkään työstänyt ajatusta uudenlaisesta katutaiteesta, jolla olisi vahva merkitys myös arkisena
tuotteena. Puunrunkosuojat tulivat ensimmäiseksi Bongon tuotteeksi, koska niiden kautta pystymme
konkreettisesti näyttämään sekä kaupunkien asukkaille että virkamiehille kaupunkitaiteen merkityksen.
Merkitys syntyy sekä käyttötarkoituksesta että elämyksellisyydestä. Uskomme vahvasti, että Ystävä saa
aikaan monta hymyä ja paljon hyvää mieltä, Risto Luoma kertoo.
Reilun metrin korkuinen Ystävä painaa 60 kiloa
Bongo Housen puunrunkosuojat valmistetaan käsityönä 8 millimetrin teräslevystä. Väriskaala on laaja, RALvärikartan kaikki sävyt ovat käytettävissä. Näin esimerkiksi kunta pystyy hankkimaan puunrunkosuojat
omilla tunnusväreillään. Valmis Ystävä painaa 60 kiloa ja on 120 cm korkea. Leveys on säädettävissä puun
rungon halkaisijan leveyden mukaan. Teräsrakenteissa on vaativaan ulkokäyttöön valitut pohja- ja
pintamaalausmenetelmät.
– Suunnittelussa yksi tärkeimmistä osa-alueista on huolto. Sen on oltava helppoa ja huoltovälien
mahdollisimman pitkiä. Ystävä-puunrunkosuoja kaipaa harvakseltaan ainoastaan ruuvien kiristämistä,
Luoma sanoo.
Rakkauden lukoille oma Amor-suoja
Mallistossa on tällä hetkellä yhdeksän erilaista puunrunkosuojaa. Jokainen suoja edustaa yksilöllisyyttä ja
oivaltavuutta. Esimerkiksi Verso sopii nuorille arvopuille, Kelo voi saada tehtäväkseen suojata vanhempaa
sukupolvea. Sydämin kuvitettuun Amor-suojaan voi ripustaa rakkauden lukkoja. Vakavampaa mallia löytyy
hautausmaille sopivasta Kirkkomaa-suojasta.
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Bongo House Oy on Risto Luoman ja Markku Pelkosen perustama ja omistama yritys. Tuotteiden ideat
ammennetaan niin luonnosta kuin rakennetusta ympäristöstä. Yhtiön verkkokauppa palvelee myös
ulkopuolisten suunnittelijoiden yhteisenä kauppapaikkana. www.bongo.fi

