Arnikki ja kaltio

Arnikki ja kaltio on veistos, joka muodostaa holvimaisen tilan ja kohtauspaikan Kilpisjärven tullin edustalle. Veistoksen sisälle pääsee kävelemään. Mitoiltaan 5 x 4,5 x 8m veistos on monumentaalinen ja samalla kevyt ja piirustuksellinen. Se antaa tilaa ympäristön
jylhälle maisemalle ja samalla ihmisen mittakaavassa teos ottaa tilan haltuun. Pimeässä valaistuna teos loistaa lyhdyn lailla ja toimii
maamerkkinä.
Nimensä mukaisesti veistos kuvaa lähdettä, pohjoiselta nimeltään kaltiota sekä kasvien ja kaiken elollisen elämää tunturilapissa. Lapissa
lähteitä on erityisen paljon, ne ovat lapin rikkaus. Lähde on myös mystinen paikka. Monissa kulttuureissa lähde on ollut pyhä paikka,
näin myös Suomessa ja saamelaisessa kulttuurissa.
Valtakunnan rajalla ja tullissa on liikenteen liikettä ja ihmisten matkallaoloa. Arnikki ja kaltio peilaa tätä tapahtumaa. Sen isot 15mm
vahvat kierteiset muodot voi nähdä myös kasvun, tuulen ja veden liikkeen ilmentyminä. Kierteiden pyörteisiin on kiinnittynyt käsivarren tunturialueen uhanalaisia kasveja ja niiden juuria. Arnikki ja Tunturikeulankärki ovat veistoksen kunniavieraita. Ne muistuttavat
elämän ja käsivarren luonnon kauneudesta ja haavoittuvuudesta sekä jokaisen hetken ainutlaatuisuudesta ja kasvun voimasta.
Arnikki ja kaltio toteutetaan 15mm paksusta kiillotetusta haponkestävästä teräksestä. Siinä yhdistyy teräksen lujuus, piirustuksellisuus
ja monumentaalisuus. Sen kiillotettu pinta peilaa ympärillä olevaa elämää, kulkijoita ja liikettä. Veistos elää kauniisti valon kanssa. Pimeällä ja etenkin kaamosaikana veistos valaistaan profiiliheittimillä siten, että se muodostaa heijastuksia ja varjoja ympärilleen. Veistos
toimiin valaistuna hyvin graafisesti erityisesti lumen kanssa.
Tekniset tiedot
Koko: Veistoksen korkeus n. 4,5 m, leveys n. 5 m ja syvyys n. 8 m
Materiaali: Kiillotettu haponkestävä teräs 15 mm, ja pienempiin osiin 5mm haponkestävä teräs
Tekniikka: laserleikkaus, hitsaus ja kiillotus
Valmistaminen: Veistos suunnitellaan ja piirretään työhuoneellani. Veistoksen laserleikkaus kokoaminen tapahtuu laserleikkaamossa.
Ennen lopullista toteutusta veistoksesta tehdään pienoismalli.
Aikataulu: Veistos valmistetaan ja asennetaan paikoilleen vuoden 2020 aikana.
Säänkestävyys: Veistoksen kantavat rakenteet lujuuslasketaan ennen sen toteuttamista. Veistokseen tullaan lisäämään joitakin lisäkaaria
kestävyyden takaamiseksi lujuuslaskijan ohjeiden mukaan. Veistos on piirustuksellinen kevyt rakenne, joka 15mm vahvuudellaan kantaa itsensä erittäin hyvin. Veistoksen piirustuksellisuus tekee siitä niin siron, ettei se kerää niin paljon lumi- ja tuulikuormaa.
Ylläpito: Ei vaadi vuosittaista ylläpitoa.
Elinkaari: Teräsveistos kestää satoja vuosia. 10-30 vuoden välein sitä voidaan kiillottaa tarvittaessa.
Liitteet: Liitteenä kuvia teosluonnoksesta ja pienoismalli. Lisäksi liitteenä 1 kpl Arnikin silhuetti ja 1 kpl Tunturikeulankärjen sihuetti.
Kuvat ja pienoismalli ovat hiukan eri variaatioita samasta teemasta. Lopullinen teos jotakin näiden kahden välimaastosta. Lisäksi lopulliseen teokseen tulee useita Käsivarren uhanalaisten kasvien Arnikin ja Tunturikeulankärjen 5mm teräksestä leikattuja silhuetteja
kieppumaan veistoksen yläosaan.
Turvallisuudesta: Kaikki veistoksen terävät osat on sijoitettu maasta 2,8m korkeammalle. Ihmisen kosketuskorkeudella on vain kaaria
ilman teräviä kulmia. Veistoksen sisällä on tarkoitus päästä liikkumaan ja se on täysin turvallista. Kaikki terävät kulmat on yläilmoissa.
Kustannusarvio
Kiillotettu haponkestävä teräs 15 mm ja 5 mm sekä laserleikkaus

38 000 €

Veistoksen kasaus ja loppukiillotus				

15 000 €

Veistoksen osien vektorointi				

4 500 €

Veistoksen tekninen suunnittelu, pienoismallien valmistaminen,
3-D mallin valmistaminen					

6 000 €

Veistoksen kuljetus ja pystytys				

8 500 €

Taiteilijapalkkio					

78 000 €

Yhteensä 						

150 000 €

