
Nimimerkki: “Saaristo” 

Idea ja toteutustapa 
Ehdotus koostuu kolmesta Arcanumin aulan la�alle sijoitetusta saaren muotoisesta 
veistoksesta ja viidestä ka�oon ripustetusta ovaalinmuotoisesta levystä, jotka heijastavat 
valoa muu�uvien valaistusolosuhteiden mukaan. La�alle sijoite�avat veistosten pituus- 
ja leveysmitat vaihtelevat 1-3,5m välillä. Teosten maksimikorkeus on 2 metriä. Teosten 
muotokieli ja pintamateriaalin värisävyt muistu�avat jääkauden pyöreäksi hiomia 
Saaristomeren kallioluotoja.
 
Veistokset ovat toiminnallisia. Teosten pehmustetulla pinnalla voi istua, maata tai kiivetä. 
Pienten saarten tai luotojen muotoisia veistoksia voi liikutella aula�lassa. Ne voi koota 
ryhmäksi opiskelijoiden kokoontumista varten tai siirtää seinän viereen aulassa järjest-
e�äviä yleisö�laisuuksia tai dekaanin �edonantoja varten. 

Aulan ka�oon ripustetaan 5kpl ovaalinmuotoisia polykarbonaa�-levyjä (ø1000-2250mm), 
jotka on päällyste�y molemmin puolin Dichroid-kalvolla. Kalvot heijastavat ikkunoista ja 
valaisimista tulevan valon eri sävyjä vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuen lämpimistä 
(keltainen-oranssi-punainen) kylmiin (sininen-vihreä-viole�) sävyihin. Levyjen taustaan on 
kiinnite�y samanmuotoinen metallikehys (ø25mm), josta levyt ripustetaan vaijereilla 
ka�orakenteisiin. Kiinnitystapa vastaa aulan valaisimien kiinnitystä. Ympäristönsä valoa 
heijastavat levyt vii�aavat meren ja taivaankannen eri väreihin, jotka voi hehkua aurin-
gonnousun – ja laskun aikaan syvissä vaalenpunaisen, keltaoranssin ja kullankeltaisen 
sävyissä. Keskipäivällä värit muu�uvat kirkkaasta cyaninsinisestä ja vihreästä syvään 
tummanharmaaseen pilvisyyden mukana.  

La�alla sijaitsevat istu�avat veistokset valmistetaan yhteistyössä amma�verhoilijoiden 
kanssa. Rungot valmistetaan puusta, vanerista ja metalliputkesta. Veistokset päällystetään 
kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista hankituista nahka- ja denim- vaa�eista ommellusta 
verhoilumateriaalilla, joka kestää hyvin kulutusta. Veistosten muotokieli, materiaalit ja 
värit suunnitellaan siten, e�ä ne muistu�avat kauempaa katso�ua Saaristomeren kivisten 
saarten ja luotojen pyöreäksi hioutuneita muotoja. Lähempää tarkasteltuna katsoja 
havaitsee teosten tekstuurin ja nahkan ja denim-kankaan materiaalisuuden. Teosten 
verhoilumateriaaliin lisätään kirjailemalla yksityiskoh�a, jotka muistu�avat jäkäliä, 
sammaleita ja kuivia korsia. Veistosten pohjissa on sorvatusta puusta tehdyt jalat, joten 
niitä on helppo liikutella ilman, e�ä verhoilu hankautuisi la�aa vasten. 

Taideteokset toimivat niin visuaalises� koe�avana �lateoksena, eri vuoden- ja vuoro-
kaudenaikojen valaistusolosuhteita heijastavana temporaalisena teoksena, sosiaalisina 
�lanjakajina kuin myös fyysises� koe�avina veistoksina. Niiden päällä voi istua ja keskus-
tella ystävien kanssa, odo�aa luontojen ja tapahtumien alkamista, tehdä tehtäviä, tavata 
ja tarkkailla ihmisiä, jotka siirtyvät aulan kau�a luentosaliin, opetus�loihin, kirjastoon, 
opiskelijajärjestön ja tukipalveluiden �loihin. 

Aulan tasanteilta ja yläkerroksista voi puolestaan tarkastella ”Saaristo” teosta sosiaalisena 
�lanneveistoksena: veistoksissa istuvia, makailevia ja työskenteleviä opiskelijoita ja 
ohikulkevia ihmisiä ja ovaalinmuotoisissa ja pyöreissä pinnoissa heijastuvia värejä.

Aikataulu
1) Veistosrunkojen valmistaminen, verhoilumateriaalien hankkiminen 10-11/2022
2) Verhoilumateriaalin ompelu, verhoilu 12/2022-3/2023
3) Polykarbonaa�levyjen ja kalvojen �laus 2/2023
4) Levyjen taustarakenteiden taivutus, hitsaus ja kiinnitys 3/2023
5) Ripustus 4/2023  

Teoksen suhde kilpailukohteeseen ja kilpailun tavoi�eisiin
Saaristo- teos sijoi�uu rakennuksen ala-aulaan, joka kilpailuohjelman mukaan ”heijastaa 
�edekuntayhteisöllisyyden sydäntä”. Saaristo-teos toimii vuoropuhelussa Arcanum- rakennuk-
sen postmodernin muotokielen kanssa, jossa on vii�auksia 90-luvun matkustajalau�ojen 
tyyliin. Teoksen teema, värit, muunneltavuus, sosiaalinen osallistaminen ja ekologiset mate-
riaalivalinnat on suunniteltu sopimaan peruskorjatun rakennuksen värisuunni�elun ja 
�edekunnan toiminnallisten tavoi�eiden kanssa.  

Temaa�ses� Saaristo-teos vii�aa Turun merelliseen ympäristöön. Meri�et ovat jo vuositu-
hansia mahdollistaneet vuorovaikutuksen eri kul�uurien välillä - �edon, uskomusten ja 
teknologisten keksintöjen jakamisen ihmisten välillä. Tavaroiden ja varallisuuden lisäksi on 
nopeas� levite�y uusia ideoita, keksintöjä, kul�uurisia tapoja ja estee�siä ilmaisukeinoja. 

Arcanumin -rakennuksen remon�n myötä Turun yliopiston humanis�sen �edekunnan 
laitoksilla on ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää humanis�sen �edekunnan eri alojen 
opiskelijat, ope�ajat, tutkijat hedelmälliseen vuorovaikutukseen. Arcanum mahdollistaa 
uudenlaisen yhteisöllisyyden kokemuksen ja moni�eteisen yhteistyön �edekunnan laitosten 
välillä, jota Saaristo-teos osaltaan korostaa. Saaristo-teos keho�aa tarkastelemaan taide�a ja 
kul�uuria moniais�sena kokemuksena, joka rakentuu fyysisen ja sosiaalisen ympäristön 
vuorovaikutuksessa.

Saaristo-teos o�aa kantaa ajankohtaiseen ekologiseen teemaan vii�aamalla Itämeren 
heikkoon �lanteeseen, luonnonympäristön merkitykseen kul�uurille ja meidän kaikkien 
vastuuseen ympäristön suojelun hyväksi. Teoksen valmistetaan mahdollisimman pitkälle 
kierrätetyistä materiaaleista kestävän kehityksen periaa�eiden mukaises�.

Kustannusarvio     € 
1) Taiteilijapalkkio     30 000 
2) Materiaalikulut  
 Puutavara, metalliputki    4 000 
 Käyte�y nahka, denim    2 000 
 Säkkikangas, jouhi, jousi   2 000 
 Polykarbonaa�levy 5mm, 30m2   4 000 
 Dichroid-kalvo 60m2    3 000 
 Ruuvit, kiinnitystarvike    2 000 
3) Alihankinta, konsultoin�    25 000 
 verhoomo ym.  
4) Kuljetuskulut     1 000 
5) Työhuone 250€/kk, lämmitys 6kk   3 000 
6) Tilitoimisto, toimistokulut    1 000 
7) Muut kulut      3 000 
    Yhteensä  80 000 (ALV0%)

Lisäksi:  
Hintaan lisätään ALV24%  
Polykarbobaa�levyt kiinnitetään katon rakenteisiin vaijereilla.  
Levyjen ripustuskulut katetaan Arcanumin rakennusbudje�sta max 10 000€ saakka.

Teoksen huolto- ja ylläpitokulut n. 2 000€/10 v

Sijain�kaavio - teosten sijoi�uminen aulaan (pohjapiirros)
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