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Teos koostuu oikeustalon istuntosalien ja odotusaulojen seinille toteutetuista 
kuvioista, jotka esittävät virtaavaa vettä ja sen pinnasta heijastelevaa valoa.  
Kuvioiden mittakaava vaihtelee satelliittikuvien lintuperspektiivistä aina 
luonnollisen kokoisiin lähikuviin.
  
Istuntosalien takaseinillä mutkittelevat joet sekä niihin yhtyvät sivujoet ja 
purot ylhäältä päin kuvattuina graafisina kuvioina. Odotusaulojen seinille on 
kuvattuna pelkistettyjä lähikuvia joen pyörteistä ja aalloista, joiden pinnalla 
aurinko välkehtii. 

Kuviot toteutetaan lehtivalkokullalla suoraan seinäpintoihin. Kultaus 
toteutetaan käsityönä, eli mm. pohjustus- ja liima-aineet levitetään vapaasti 
siveltimellä. Näin pinnasta tulee elävä ja valoa vaihtelevasti heijasteleva. 

Teos on visuaaliselta kieleltään hyvin hienovarainen, lähestulkoon aineeton. 
Se näyttäytyy elävinä valon heijastuksina, joita eri valonlähteet poimivat esiin 
katsojan liikkuessa tilassa. Valon heijastumisesta riippuen kuviot voivat näyttää 
joko tummilta tai hohtavan kirkkailta, tai lähes sulautua taustaansa. 

Teoksen tarkoitus on luoda tiloihin rauhallisia tunnelmia, jättäen tilaa 
mielikuvitukselle ja erilaisille, hetkestä ja kokijasta riippuville tulkinnoille.       

Taustaa:

Teoksen idea on saanut alkunsa Martin Luther Kingin kuuluisasta puheesta  
”I have a dream” vuodelta 1963. Yhtäläisten kansalaisoikeuksien puolesta 
väsymättömästi kampanjoinut King hyödyntää puheessaan seuraavaa, 
Raamatustakin löytyvää vertauskuvaa: 

”...we are not satisfied and will not be satisfied until justice rolls down like 
water and righteousness like a mighty stream.” 

Toimivassa oikeusvaltiossa yhtäläiset oikeudet ulottuvat aivan kaikkialle  
ja jokaisen ulottuville. Kuin vesi, joka virtaa puroina ja jokina, läpi merien 
ja ylös pilviin, palaten taas sateena maan pinnalle jatkamaan loputonta 
kiertokulkuaan. 

Joet ovat olleet historiallisesti merkittäviä kulkuväyliä, joiden varsille on 
lukuisat kaupungitkin syntyneet. Jokea on perinteisesti käytetty vertauskuvana 
myös mm. henkisille siirtymille, ajan kulumiselle, muutokselle ja toivolle.
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Luonnoksia aulojen seinille tulevista kuvioista. 

Havainnekuvia mittakaavasta ja mahdollisesta sijoittelusta. 

Virta

3 / 4



Kustannusarvio 1

kaikki aulat (3kpl) ja salit (13kpl)

Taiteilijapalkkio    40000€
-taiteellinen suunnittelu 
-jokien kuvaus 
-kuvioiden jäljentäminen seiniin
-valkokultauksen suojalakkaus
-toteutuksen valvonta

Jokien ja purojen kuvaus
Dronekuvaaja 3 pv     2000€
Kuvien käsittely    500€
Kuvausmatkat ja majoitukset   1500€

Kuvioiden jäljennys seiniin     
Teippisabluunat    1000€
Projektorin vuokraus    500€

Valkokultaus /Kultaus Oy Snellman
Työ, materiaalit, matkat   25000€

Yhteensä     70500€

Sijainti ja toteutus:
 
Ensisijaisen suunnitelman mukaan teos levittyy kaikkiin kolmeen 
odotusaulaan ja niihin liittyviin istuntosaleihin. Teos on myös mahdollista 
toteuttaa suppeampana kokonaisuutena, esimerkiksi vain A-aulaan ja 
A-saleihin. 

Istuntosalit:
 
Istuntosalien takaseinillä kiemurtelevat jokien ja purojen uomat 
jäljennetään satelliittikuvista sekä paikan päällä drone-kameralla otetuista 
kuvista. Kuvioiden ääriviivat projisoidaan ja jäljennetään lyijykynällä 
seinille. Tämän jälkeen kuviot valkokullataan käsityönä. 
Salien takaseinien ja niillä sijaitsevien ovien väriä on ehdotuksessa 
muutettu harmaan suuntaan, jotta valkokultaiset kuviot erottuisivat 
tarpeeksi selkeästi. Lopullinen värisävy määritellään sisustukseen ja 
teokseen mahdollisimman hyvin sopivaksi. 

Aulat:
 
Aulojen seinille tulevat kuviot perustuvat lähikuviin valon heijastuksista 
virtaavan veden pinnalla. Kuvioista leikataan tarrasabluunat, joiden avulla 
kultaajat toteuttavat valkokultauksen.  
 

Viimeistely:
 
Kaikki kuviot viimeistellään suojalakalla, jolloin ne säilyttävät kiiltonsa ja 
kestävät myös hellävaraisen puhdistuksen mietoja pesuaineita käyttäen.

Aikataulu:
 
Teokseen tulevat joet ja purot kuvataan keväällä 2022. Kuvista muokataan 
seinille tulevat kuviot kesän ja syksyn 2022 aikana. Teos toteutetaan paikan 
päällä valmiisiin seinäpintoihin. Toteutukseen tulee varata kaikkiaan 
n. 2 viikkoa. Istuntosalien takaseinien ja ovien mahdollinen maalaus 
toteutetaan ennen niiden asentamista.

Kustannusarvio 2 

A-aula + A-salit (8 kpl) 

Taiteilijapalkkio    35000€
-taiteellinen suunnittelu 
-jokien kuvaus
-kuvioiden jäljentäminen seiniin
-valkokultauksen suojalakkaus
-toteutuksen valvonta

Jokien ja purojen kuvaus
Dronekuvaaja 3 pv     2000€
Kuvien käsittely    500€
Kuvausmatkat ja majoitukset   1500€

Kuvioiden jäljennys seiniin     
Teippisabluunat    700€
Projektorin vuokraus    300€

Valkokultaus /Kultaus Oy Snellman
Työ, materiaalit, matkat   15000€

Yhteensä     54000€
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