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Teoksen taustaa
Ideoimani teos Asklepioksen käytävä koostuisi seinämaalauksesta ja alumiinista leikatuista paloista muodostaen
reliefimäisen kokonaisuuden. Haluaisin teokseen yllättävyyttä ja vaihtelevaa pintaa, joka mysteerin
selvittämisen tapaan aukenee eri tasoihin eri suunnista.
Teoksen ideoimisen aloitin tutustumalla toimintaan, mitä tulevassa rakennuksessa tullaan tekemään. Sain
luvan vierailla oikeustoksikologian laboratoriossa, joka on yksi K-rakennukseen tulevista yksiköistä.
Vieraillessani laboratoriossa, ajattelin mitä vanhan työpaikan elementtejä voisi tuoda uuden työympäristön
piiriin. Työvälineiden ja tasojen värit sekä keltainen käytävä laboratoriohuoneiden ulkopuolella alkoivat
nousta esiin.
Ajatukseni taustalla oli myös K-rakennukseen tulevien eri rikosoikeudellisten tutkimusyksiköiden työn
luonne, eri eräänlainen mysteerien tutkiminen ja osallisuus oikeusprosessiin.
Tätä mysteerin tutkimista ajatellen aloin hahmotella tiedon käytävää, joka johtaa ratkaisuun. Lisäksi
luonnostelin hahmoihin hermosolumaista kuviota. Käytävään ja hermosoluverkoston kuvaamiseen sain
inspiraatiota vierailemani laboratorion keltaisesta käytävästä. Vaikutteita teokseen tuli myös Sinebrykoffin
museossa näkemästäni ihmeellisestä peilipöydästä, johon on rakennettu teatterilavaste miniatyyrikoossa.
Asklepios on Kreikan mytologiassa lääketieteen jumala. Asklepioksen käärmesauvan tarina kertoo
käärmeen tuomasta parannuskeinosta. Yhdistin tarinan teoksessa kuvattuun mysteerin selvittämiseen.
Toiset näkyvät merkit ovat kemiallisia symboleita ranskalaisen filosofi ja taidekriitikko Denis Diderotin
tieteellisestä yleisjulkaisusta Encyclopedia (1772).
Suunnitellessani teosta, ajattelin K-rakennuksessa työskentelevien ihmisten viihtyvyyttä kuvaamalla heidän
työnsä eri puolia ja sen etenemisen prosessia. Haluaisin tuoda K-rakennuksen aukiolle teoksen, joka toisi
väriä ja monitahoisuutta vakavaa ja vaativaa työtä tekevien keskuuteen. Unohtamatta kuitenkaan avointa ja
kunnioittavaa suhtautumista ilmiselvään asiaan, kuoleman läsnäoloon heidän työssään.
Materiaali ja tekniikka
Teos koostuu veistoksellisista ja muotoon leikatuista alumiinilevyn kappaleista ja seinämaalauksesta. Lisäksi
teoksen valaistus muuttuu vuorokauden ajan ja valon määrän mukaan.

Blaxar Oy, Kokkola
Budjettitarjous (arvio): Merialumiinin osien pohjamaalaus ja maalaus
Yhteensä: 6000-8000 € (plus alv? 24% 1920 €) = 9920 €
Maalausliike Värisuora Oy, Vantaa
Budjetti tarjous (arvio) seinämaalauksen yhteistoteutukseen taiteilijan kanssa.
Yhteensä:3800-5800€. (plus alv. 24 % 1392 €?) = 7192 €
Insinööritoimisto J. Sund Oy
Budjetti tarjous (arvio) lujuuslaskelmalle:
Tuntipalkalla 70€/h (alv 0%)
Yhteensä: 1500€ (alv0%) arviona.”
Laatuvalo Oy, Helsinki
Valaisun budjettitarjous (arvio):
Suunnittelu 2100 €
Valaisimet 3000-4000 €
Asennus 1500 €
Yhteensä: 7600 € (plus luultavasti lamppujen ja asennuksen alvit ? 1320 €)
Yhteensä= 8920 €
Odotan valaisuun myös toista tarjousta Sun Effectsilta.
Alustava budjetti materiaalikuluihin ja alihankintaan 33302 €
Teosten asennusta en ole laskenut budjettiin, koska oletan että tämä tapahtuu
rakennuttajan toimesta. Mikäli ei, se täytyy laskea budjetin päälle vielä yhdeksi kuluksi.
Taiteilijapalkkio 30000 €. Tähän sisältyy yhteistyömaalaus sekä metallifirman että
seinämaalausfirman kanssa. Viimeistelen alumiinista tehtyjen kappaleiden viivamaalaukset itse
Kokkolassa ja seinämaalauksessa työskentelen yhdessä seinämaalausfirman maalarin kanssa ja ohjaan
myös hänen työtään.
Kokonaisbudjetti teokselle on 63302 €

Aikataulu
Teoksen osien valmistus etenisi tammi-kesäkuussa 2021 sitä mukaa, kun osien lopulliset koot on päätetty.
Viimeistelen Kokkolassa itse maalatut alumiinikappaleet ja toteutan seinämaalauksen yhdessä
maalausfirman kanssa. Riippuen työmaan valmistumisen aikataulusta, suunnittelisimme seinämaalauksen
aloittamisen ajankohdan kevään loppuvaiheeseen. Sen tekeminen kestää arvioni mukaan maksimissaan
kaksi viikkoa. Sen jälkeen voisimme kuljettaa ja asentaa metalliosat, mihin menisi arviolta noin viikko.
Tämän jälkeen teos viimeisteltäisiin valaisulla, ja siihen menisi muutamia päiviä. Aikataulullisesti teos
valmistuisi touko-kesäkuun 2021 aikana.
Budjetti
Laser Steel Oy, Kokkola
Budjettitarjous (arvio) PL5 Al5083:sta (merialumiini)
Symboleita tulisi 8-10 kpl koossa 120 cm leveät ja 90 cm korkeat, Käsi 150 cm x 180 cm x 90 cm, Neliöt 50
cm x 50 cm, Yhdet kasvot 100 cm x 100 cm -Yksi hahmo kokonaan 250 cm x 250 cm
Materiaali + laserleikkaus 3600 €+alv, vektorointi 650€+alv (10 x 65€/h), kuljetus Kokkola - H:ki 500 €+alv
Yhteensä: 3600 + 864 (alv 24 %) + 650 + 156 (alv 24 %) + 500 = 5770 €

Laboratorion käytävä

Laboratorion välineistöä

Leveys n. 5 m

Korkeus 8 m

Luonnoskuva seinän päädystä ja kulmasta sekä näkymä sillalle & mittakaavaa

Leveys 17 m
Luonnoskuva kuilusta kohti pääseinää 1

Luonnoskuva pääseinälle & mittakaavaa

Luonnoskuva pääseinästä ja kulmasta

Luonnosyksityiskohta käytävästä pääseinällä

Luonnoskuva kuilusta kohti pääseinää 2

Kuva kemian laboratoriosta ja
kemiallisista symboleista.
Diderotin Encyclopedia-julkaisusta
(1772)

