
Kilpailuehdotus Oulun oikeustalon uudisrakennukseen

Teoksen nimi
LACUNAE  (työnimi)

Kohde ja sijoituspaikka

Teokset sijoitetaan kolmen odotusaulan eli rikossalien aulan, riitasalien aulan ja sovittelusalien 
aulan seinille.  Ks. viereinen kuva sijoittelusta.

Kirjallinen selostus muodosta ja sisällöstä

Ehdottomani teoskokonaisuus ”LACUNAE” koostuu viidestä pronssiin valetusta kuvareliefistä ja 
kolmesta vaneriseiniin jyrsitystä tekstistä. 

Kuvareliefit esittävät oikeustieteiden tematiikkaan ja esineistöön kuuluvia elementtejä, kuten 
istuntosali tuoleineen, ”lentäviä” kirjansivuja viitaten lakikirjojen käyttöön oikeudellisen 
prosessien eri vaiheissa, sekä käsiä ja silmiä, jotka symboloivat sovittelua ja todistamista. Teosten 
lähtökohtana on oikeustaloissa käytetty kuvakieli, jossa esimerkiksi lakikirja, miekka ja vaaka ovat 
toimineet perinteisinä oikeuden symboleina. Lähestyn näitä nykypäivän näkökulmasta, johon 
olen halunnut tuoda mukaan arvoituksellisuutta oikeusprosessien arkisten käyttöesineiden lisäk-
si. Aulatilassa kuka tahansa voi teoskokonaisuuden kautta kohdata suomalaisen oikeuslaitoksen 
keskeisiä teemoja. Kuva-aiheet antavat kuitenkin tilaa monitulkintaisuudelle ja mielikuvitukselle. 

Kuvareliefien rinnalle ja niiden kanssa vuoropuheluun jyrsitään vaneriseiniin tekstejä, jotka ovat 
oikeustieteisiin liittyviä latinankielisiä sanoja. Kolme lainopillista termiä sijoittuu kukin omalle 
seinäpinnalleen. Sana LACUNAE merkitsee tyhjää tilaa tai aukkoa. Oikeustieteessä se viittaa 
etenkin tilanteisiin, joihin ei ole olemassa valmista sovellettavaa lakia. Teos sijoittuu riitasalien 
aulaan. Poissaoloon viittaava IN ABSENTIA sijoittuu puolestaan rikossalien aulaan. Termi PRO 
TEMPORE, joka kääntyy ”toistaiseksi”, asettuu puolestaan sovittelusalien aulaan. Olen valinnut 
sanat siten, että ne keskustelevat ja vahvistavat kuvallisten teoksieni sisältöä. Samalla ne liittyvät 
oikeustieteelliseen termistöön ja kytkeytyvät oikeaan viitekehykseensä juuri oikeustalossa.

Patinoidut pronssiset kuvareliefit sijoittuvat rikossalien, riitasalien ja sovittelusalien aulo-
jen seinille. Teoksien kokonaismitat ovat pienimmillään 25x30cm kokoisia ja suurimmillaan 
80x300cm kokoisia. Isommat kuvareliefit (2kpl) ovat triptyykkeinä. Teokset kiinnitetään seinään 
ja niihin rakennetaan valuvaiheen yhteydessä tukirakenteet kiinnityksiä varten. Teoskokonai-
suuden paikaksi olen valinnut aulat siksi, että ne vastaavat tilallisesti ja materiaaleiltaan 
teosideani luonnetta ja tarpeita. Tämän lisäksi ne keskustelevat vaneriseiniin ehdottamieni 
sanojen kanssa.

Huom. Teoskokonaisuudesta on mahdollisuus toteuttaa vain osa kuvareliefeistä ja teksteistä, 
mikäli Valtion taideteostoimikunta katsoo pienemmän kattauksen sopivan oikeustalon uudis-
rakennuksen tiloihin. Kustannusarviossa on eriteltynä jokainen kuvareliefi erikseen. 

Alustava arvio teoksen elinkaaresta ja vuosittainen ylläpito

Pronssista valmistetut kuvareliefit kestävät vuosikymmeniä, eivätkä tarvitse pölyjen pyyhkimisen lisäksi juurikaan ylläpi-
toa elinkaarensa aikana.
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Teosten alustavat mitat alkaen vasen ylälaita (nimet alustavia työnimiä):

Istunto. Triptyykki. 100x240x2cm. Patinoitu pronssi. Sijoittuminen: rikossalien aula.
Tasapainottelu. 40x50x2cm. Patinoitu pronssi. Sijoittuminen: rikossalien aula.

Todistaja. 25x30x2cm. Patinoitu pronssi. Sijoittuminen: rikossalien aula.

Sovittelu. 80x100x2cm. Patinoitu pronssi. Sijoittuminen: sovittelusalien aula.

Prosessi. Triptyykki. 80x300x2cm. Patinoitu pronssi. Sijoittuminen: riita-asioiden aula.

Näiden lisäksi vaneriseiniin tulevat jyrsityt tekstit: IN ABSENTIA (rikossalien aulaan), LACUNAE (riita-asioiden aulaan) ja PRO TEMPORE (sovittelusalien aulaan).
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Teoskokonaisuuden alustava kustannusarvio

Kaikki alla ilmoitetut kulut 0% alv

Taiteilijapalkkio & työpalkkio

Taiteilijapalkkio 10 000€

Työpalkkio 3800€ / kk (sis. Yel). Teosten suunnittelu ja valumallien toteutustyöhön varattu
täysipäiväinen työaika 4kk, yhteensä 15 200€ / 4kk

Palkkiot yhteensä: 25 200€ 

Materiaalikustannukset

Materiaalit valumallien valmistusta varten
Kipsi 192€
Taustalevyt 348€
Tukiverkko 80€
Muu muottitavara 100€

Pronssivalut (sis. kiinnitykset. Yhteistyössä taidevalimon kanssa tehtävä työ)
25 x 30 Todistaja 450€
40 x 60 Tasapainottelu 1500€
100 x 240 Istunto / yhteensä 20 250€ / 3 kpl triptyykki
80 x 300 Prosessi (lakikirjat) / yhteensä 18 000€ / 3 kpl triptyykki
80 x 100 Sovittelu (kädet) 6000€

Materiaalit yhteensä 46 920€

Vaneriseiniin tehtävät tekstijyrsinnät
Budjetista neuvotellaan rakennuttajan ja arkkitehtien kanssa. 

Työtilan kustannukset
Työhuoneen vuokrakustannukset (sisältäen sähkön):  1400 € / 4kk

Hallinto- ja toimistokulut
Kirjanpito n. 1218€ / vuosi. 

Kuljetus ja asennuskustannukset
8555€ (sisältäen kevyt kuorma-auton vuokran, kuljetuksen taidevalimolta rakennusmaalle, 
telinenosturin vuokran, asennuksen ja kilometrikorvaukset)

Matkakulut
Taiteilijan matkakulut Helsinki-Oulu välillä (varataan 3 käyntikertaa): 1127€ (kilometri-
korvaukset henkilöautolle)
Majoittuminen Oulussa 300€ / 3 krt.

Matkakulut yhteensä 1427€

Muut kulut
Nimeämätön/ennakoimaton kuluerä 2000€
Ohjelmistokulut työkuukausille 30€/kk, yhteensä 120€ / 4kk

Muut kulut yhteensä 2120€
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Valaistus
kokonaisvalaistuksesta neuvotellaan rakennuttajan ja arkkitehdin kanssa.

Kaikki kulut yhteensä: 86 840€


