
Teosehdotus ”Polut” 

Taustaa 
Olen ihastellut luonnossa oksia vuosikaudet, ja yhä enemmän ne näyttävät mielestäni poluilta. 
Oksien risteilevät, eri vahvuiset ja pituiset pätkät muistuttavat vaihtoehtoisia reittejä, ja haarat 
risteyskohtia. Oksat ovat vivahteikkaita väreineen, kulumisineen ja kelottumisineen.


Jokainen on varmasti joskus katsellut elämäänsä taaksepäin ja miettinyt mitä äsken/tuolloin oikein 
tapahtui. Miten joku muutos tapahtui huomaamatta luisuen. Olipa se sitten hyvää tai huonoa 
suunnanmuutosta.

Samoin tulee mietittyä valintoja, sitä, miten ne vaikuttavat tulevaan. Olipa kyseessä suhteellisen 
yhdentekevä valinta, tai äärimmäisen vaikea ja merkittävä.


Tarjoan ”Polkuja” kolmeen aulatilaan: riitasalien aulaan, rikossalien aulaan ja sovittelusalien 
aulaan.


Riitasalien aulassa polut eroavat, tulevat yhteen ja tekevät lenkkiä. Vaihdellen, kuten elämässä 
riidat usein.




Rikossalien aulassa on paljon risteäviä polkuja. On lyhyeen päättyviä, ja pitkiä ja mutkikkaita. 
Selkeää ja epäselvää. Polut menevät myös katossa olevien palkkien ”läpi”.




Sovittelusalien aulassa polut tulevat yhteen tai hyvin lähelle toisiaan.


RIITASALIEN AULA, KUVASSA POLUT JA VANERISEINÄN JYRSINTÄKUVA






RIKOSSALIEN AULAN POLUT

SOVITTELUSALIEN AULA. KUVASSA POLUT JA VANERISEINÄN JYRSINTÄKUVA.



Värit sovitetaan aulatilojen väreihin, ja niillä on merkitys. Sovittelusalien aulaan tulee eri sävyisiä 
vihertäviä harmaita, riitasalien aulaan kevyttä murrettua vastavärimeininkiä ja rikossalien aulaan 
suurin värikirjo. Koska oikeat oksat maalataan vesiliukoisilla, transparenteilla väreillä, niin 
sävymaailma on suurimmalta osin murrettu ja kuultava, ei räikeä. 

Käytän liukuvia värejä, koska usein polku on semmoinen, että sitä vaan luisuu jonnekin 
huomaamattaan. Joihinkin polkuihin luon selkeämpiä muutoksia värein.


Korosteena käytän tarvittaessa matan ja kiiltävän vuorottelua, käyttäen luonnon vahoja ja öljyjä. 
Tilanteen mukaan harkitsen myös jotain väritehostetta. Vaikkapa läpinäkymättömällä maalilla.


Tekotapa ja tekniikka 
Etsin työhön katkenneita oksia, osa kelottuneita, osa tuoreempia, joiden kaarnat kuitenkin 
kuorittavissa. Ei tietenkään lahoja.

Oksien vahvuudet ovat noin 3-12 cm. Oksat tulevat seinäpinnasta paikoitellen irti noin max 10 cm. 
Tämä luo seinään varjoja (upotuskuviin ei ole varjoja piirretty).

Oksat tuodaan litteähköinä lattian rajakohtaan, jotta niihin ei kompuroida.

Pesen ja kuorin oksat, ja pidän niitä kuivassa ja lämpimässä paikassa, jottei niihin jää mitään ei-
toivottua elämää. 


Oksat luovat mielestäni mukavan stokastisuuden, määräävät suunnan, jota ohjailen woodcastista 
muovailluin liitospalasten avulla, jotta saan juuri oikean pituiset ja paksuiset ”polkujen viivat”.


Polkujen korkeus, leveys ja pituus sovitetaan tilaan upotuskuvissa näkyvällä tavalla.


Woodcast on suomalainen innovaatio, puukuidusta ja biohajoavasta muovista koostuva lämmöllä 
muovailtava ekologinen kipsi. Olen käyttänyt sitä veistoksissani aiemminkin ja todennut sen 
loistavaksi materiaaliksi.

Oksapolut maalataan vesiliukoisilla maaleilla (akvarellivärit, musteet, muut vesiliukoiset maalit), ja 
tarvittaessa käytetään pintakäsittelyyn vahoja, öljyjä tai ekolakkoja (hartsi-öljy).

Tarvittaessa oksien pintaa voi jyrsiä ja muokata.


Kunkin aulatilan vaneriseinään jyrsitään maisema, josta joku oksista, tai kaikki oksat ovat lähtöisin. 
Maisema pelkistetään sopivaksi jyrsimiseen, kuitenkin siten, että oksan (polun) voi siitä huomata.

Siten polku liittyy maisemaan.




VÄRJÄTTYJÄ OKSIA VARJOINEEN RIKOSSALIEN AULAN VANERISEINÄN JYRSINTÄ



Kiinnitys 
Työ tehdään siten, että se on kiinnitettävissä seinään kätevinä osina. Kiinnitys tapahtuu oksan läpi 
viedyin ruuvein siten ettei ruuvin pää jää näkyviin.


Työn huolto ja elinkaari 
Työ on huoltovapaa ja käytännössä ikuinen.


Teoksen osien erikseen käyttö 
Mikäli halutaan joku osa kolmen aulan kokonaisuudesta, niin se sopii myös.


Aikataulu 
Minulla on alustava varaus noin 4kk:n työskentelylle syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Muuten 
aikatauluni on vapaa 2022. Ehdottamani kolmen aulan teossarjan tekemiseen varaan aikaa 4-6 kk. 
Tekoprosessi vie aikaa noin 2-3 vko/yksi kokonaisuus, siten sovittelusalien aula vie noin 2-3vko, 
riitasalien aula 6-9 vko ja rikossalien aula 8-12 vko.  Aika ripustusvalmiina. Ripustukseen varaan 2 
viikkoa.


Budjetti 
Oksamateriaali on maksutonta, etsimiseen vain menee aikaa ja kuluja. Ajan varmaan omaan 
metsääni itä-Suomeen oksia hakemaan. Woodcast maksaa noin 300 e/10 kpl paketti. 
Kokonaisuuteen arvioin menevän sitä noin 3 pakettia. Maalit ja pintakäsittelyaineet maksanevat 
noin 300 e. Ripustussysteemit noin 100 e. Nämä on sisällytetty kokonaisbudjettiin.

Sovittelusalien aulan hinta 4000 e, riitasalien aulan 12 000 e ja rikossalien aulan 16 000 e. 
Budjettiin on sisällytetty jyrsittävien kuvien suunnittelu siihen muotoon ja formaattiin, joka tarvitaan 
työn toteuttamiseen. Varsinaisen jyrsintätyön hintaa ei ole sisällytetty budjettiin.


Kokonaisbudjetti kolmen aulan kokonaisuuteen on 36 000 e. Hintaan lisätään 10 % arvonlisävero, 
mikäli maksatus palkkiona. 


TÖIDEN SIJAINTIKAAVIO (PAIKAT MERKITTY ORANSSILLA)


