
Teoskokonaisuuden 
ajatus ja sisältö
Ehdotus koostuu erillisistä toisiinsa liitettävistä ja yhteen sopivista 
grafiikkapaneeleista. Istuntosaleissa ne muodostaisivat maisemallisia 
panoraamoja eri aihepiireistä. Niissä esiintyisi voimakkaina teemoi-
na mm.pohjoinen meri, taivas, -maaseutu ja -kaupunki. Aiheita olen 
hahmotelut ehdotukseen kolme–viisi  erilaista, mutta niitä voisi olla 
enemmän. Mikään kuvista ei ole vielä valmis vaan luonnos teokseksi 
ja yhtenäiseksi konseptiksi kuten kilpailutekstissä edellytettiinkin. 
   Salien ulkopuolella mahdollisesti esiintyvät  taideteokset ovat 
enemmän tai vähemmän aihepiiriin sopivia emblleemejä eli kuva-
merkkejä, joita varioimalla ja joiden paneeleja liittämällä syntyisi 
suurempia kokonaisuuksia. Siellä esiintyy mm. sovituksen ja suojaa-
misen teemoja, kuten maljoja, yms. mutta myös verhoja, vyyhtejä ja 
solmuja, jotka eivät ratkea tai avaudu helposti.
Tekotapa on siis grafiikka ja toteutuksen ulkonäkö aika perinteinen, 
koska tekijän mielestä se sopii (modernin) rakennuksen ilmeeseen. 
Värejä harkitusti käyttämällä voidaan luoda mielikuvaa  alakulttuuris-
ta suhteessa ylevään, esim. tatuoinnista taidegrafiikkaan.
   En ole ratkaissut niinkään isoimpien mahdollisten teosten sijoitusta, 
vaan keskittynyt teoskonseptiin. Epäilen myös, että tiukka budjetti 
ei anna mahdollisuutta toteuttaa oikeustalon taidehankintoja siinä 
laajuudessa, kuin kilpailujulkaisussa oli esitelty, mutta vähemmälläkin 
tullaan toimeen.

Alkuperäistyöt on toteutettu ensin 
sarjana linovedoksia. Painamisen 
jälkeen ne on muokattu useammasta 
eri vedoksesta maisemalliseksi pa-
noraamaksi. Keskimmäisessä työs-
sä on käytetty esimerkiksi kolmea 
eri vedosta ja ylempi koostuu vain 
yhdestä vedoksesta, jota on toistettu 
myös nurinkäännettynä ja peiliku-
vanaan. alin työ koostuu kokonaan 
erilaisista vedoksista (6kpl) ja niiden 
keskeneräisistä luonnoksista.
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Ehdotus sisältää:
–Kuvia graafisista teoksista 3–5 kpl
–Yksittäisten teosten 
-kuvaupotuksia/sijoituskuvia 4kpl
–mahdollisen sijaintikaavion
–ylimalkaisen kustannusarvion



Loputtoman kuvan 
toteutuksesta
1/ Teokset voisi toteuttaa kaivertamalla/leikkaamalla laserilla suo-
raan vaneri/puulevyyn mustavalkoisen sävyttömän grafiikan kaltai-
seksi. 2/ Toinen vaihtoehto on painaa kyseiset piirtoalueet serigrafi-
ana, jolloin väri ja pohjapinta ovat samassa tasossa. 
   Grafiikassa käytettäisiiin tummia teemavärisävyjä, joilla tilat erot-
tuisivat myös toisistaan. Teosten kaiverrettu osuus värjättäisiin noilla 
edellä mainituilla hyvin tumman skaalan värisävyillä. (katso värimal-
li).  En ole vielä päätynyt kumpaankaan vaihtoehtoon, mutta tämä 
asia ei oleellisesti vaikuta projektin kertakustannuksiin. Tutkinnassa 
on siis vielä värien haalistumattomuus yms.
   Jokainen paneeli jossa kuvaelementtit toistuvat olisi peruskool-
taan 60 x 60 cm, tai 60 x 70 cm, kuten luonnoksissa on eri aiheiden 
kohdalla hahmoteltu. Paneelit valmistaisi puuseppä, jotta voidaan 
varmistaa kevyiden pohjien pysyminen suorassa. Kun kuvapaneelit 
sopivat toisiinsa niiden kokoa ja jatkuvuutta voidaan tarvittaessa 
myös säätää 60 cm leveydellä. Lopulliset kuvat voidaan toteuttaa 
myös kaksi paneelia eli 120cm korkeana, jolloin ne mahtuvat vielä 
salien taiteelle varattuihin paikkoihin.
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 Värimalli
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Aulatiloissa esiintyvät teokset ovat enemmän ornamentaalisia. Niissä 
käytetään samankaltaista kuvapinnan jakoa ja jatkuvuutta kuin salien 
maisemallisissa panoraamoissa. Kuvia on nyt värjätty tumman vihreällä ja 
tummalla keltaisella. < Vieressä soihtu-maljakuvan yksityiskohta.
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Sijoituskuvasta
Sijoituskuvan ehdotetut paikat ovat todella alustavia, eikä teosten 
sijoitusta ole tässä vaiheessa syytä lukita tässä konseptissa. Esitys-
kuvien salit ovat hyvin samankaltaisia. Uuden oikeustalon todelliset 
asiakkaille ja yleisölle avoimet julkiset tilat ja työskentelytilat on 
käytännössä enemmän kuin mahdollista personoida ja nimetä sinne 
sijoittuvan kuvataiteen myötävaikutuksella. 

Kustannusarviosta:
Kustannusarvio riippuu paljolti siitä miten laajasti teokset ja teema 
toteutuisivat. Taiteilija tekisi jokaisen käytettävän kuvapanelin ori-
ginaalin, joka työstettäsiin alihankintatyönä valmiiksi toistettavaksi 
paneeliksi. Lasken siis yksittäisen kuvapaneelin valmistuskustannuk-
set ja oman palkkioni.
   Tähän laskelmaan on sisällytetty viisi isompaa panoraamaa/teos-
konaisuutta, joihin kaikkiaan menisi n. 60  osakuvaa erillisillä pa-
neeleilla. –Rimoitettu kaksipuoleinen kuvapaneeli 3mm vanerista n. 
60x60cm, 50kpl:
   
-puusepäntyö, kuvapohjan valmistus 60 kpl 6 000€  
-laserkaiverrus ja/tai digipainotyö tai seri 50 kpl  12 500€
-kuljetukset/logistiikka/pakkaukset 2 000€
-Teosten kiinnitykset ja ripustus 5000€
-Taiteilijan teospalkkiot, kuvapaneelien originaalikuvat 70 000€ 
…………………………………………………………………………
Yhteensä  95 500€

Kilpailun jury voi halutessaan sopia tekijän kanssa, jos haluaa toteut-
taa vain osia tästä ehdotuksesta.
Ehdotuksessa esitelty taideteoskokonaisuus ”Loputon kuva”  ja sen 
konsepti on tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia.  


