
THE PATH OF THE SUN
ETERNALLY SPECIFIC

This artwork addresses both the specific and the eternal conditions that took place  

on the 6th of December in 1917. The piece is directly informed by the

exact position of this site in our solar system and on this single day. In this way,

the specific day of Finland’s independence will be represented every day, from the

moment that the artwork comes to life. Thus, this is a (re)presentation of this

important historic moment, but it is also, at the same time, a representation of

conditions that are recurring and eternal. Year after year, on the 6th of 

December, the sun will rise at 8:57 EET at this particular site, just as it did in 1917.

AURINGONPOLKU
IKUISESTI ERITYINEN

Tämä teos ilmentää sekä niitä erityisiä että ikuisia olosuhteita, jotka vallitsivat 

6.12.1917. Teoksen lähtökohtana on alueen tarkka sijainti aurinkokunnas-

samme ja juuri tuona kyseisenä päivänä. Näin Suomen itsenäisyyden 

kannalta erityinen päivä on läsnä päivittäin siitä hetkestä lähtien, 

kun taideteos herää eloon. Teos edustaa paitsi tuota tärkeää 

historiallista hetkeä, myös olosuhteita, jotka ovat toistuvia 

ja ikuisia. Vuosi vuoden jälkeen kuudentena joulukuuta 

aurinko nousee kello 8.57 tässä kohdassa, aivan  

kuten se nousi vuonna 1917.





SECTION TOWARDS WEST Poikkileikkaus länteen | 1:200 SECTION TOWARDS SOUTH Poikkileikkaus etelään | 1:200

 PLAN WEST-EAST Pohjapiirros itä-länsi | 1:200  PLAN NORTH-SOUTH Pohjapiirros pohjoinen-etelä | 1:200

40 m

26 m



 VIEW FROM PATH INSIDE ROUNDABOUT Näkymä polulta kiertoliittymän sisäpuolelta

 ROAD VIEW NORTHSOUTH - NIGHT Näkymä tieltä pohjoisesta etelään - pimeä

 VIEW FROM ABOVE - SOUTHWEST Näkymä yläpuolelta - lounas

 ROAD VIEW NORTHSOUTH - DAY Näkymä tieltä pohjoisesta etelään - päivänvalo



WRITTEN DESCRIPTION OF ARTWORK MATERIALS AND TECHNICAL IMPLEMENTATION

The artwork consists of four different elements, the sculpture, the landscape, the lighting and the sign, which create 
the experience of the whole work celebrating the Centenary of Finland.

The sculpture is a 40 m in diameter chrome steel ring leaning at an angle of 28,9 degrees, with a profile of 50 cm
diameter and supported by 10 pillars, each with a 30 cm profile. This ring represents the path of the sun at this
specific site as it is commonly represented in sun path diagrams. From the highest point of the steel ring to the 
ground is 26 m and it is lifted 2 meters above the roundabouts road level. The ring will be produced of site,
transported to the site and installed in pieces on site with the aid of a mobile crane and welded together on site. It is 
constructed of galvanized steel and subsequently treated with a chrome lacquer ensuring that it has a long lasting 
shining and reflective surface.

The landscape consists of a grasfilled bowl, a peaceful naturelike environment, which is cut by the paths which 
cross the roundabout. These cut paths are lined by precast concrete slabs.

The lighting consists of 5 Martin - The Exterior 400 Range outdoor installation powerful, compact and
energy-efficient LED light fixtures spread out equally around the sculpture lighting it at night.

The sign is a circular chrome plate on a stand placed at the very center of the roundabout. This sign carries the solar 
and moon data which the sculpture represents in its celebration of the specific planetary conditions of the 6th of
December 1917, the day when Finlands independence was declared. The following data will be presented on the 
sign together with an explanation of the artwork:

The Path of the Sun
Eternally specific
This artwork addresses both the specific and the eternal conditions that took place on the 6th of December in 1917. 
The piece is directly informed by the
exact position of this site in our solar system and on this single day. In this way,
the specific day of Finland’s independence will be represented every day, from the
moment that the artwork comes to life. Thus, this is a (re)presentation of this
important historic moment, but it is also, at the same time, a representation of
conditions that are recurring and eternal. Year after year, on the 6th of 
December, the sun will rise at 8:57 EET at this particular site, just as it did in 1917.

Site coordinates: 60°36’00.9”N 27°49’39.0”E
Cardinal directions

Solar information:

- Visible twilight (Dawn): 8:00 EET (Eastern European Time)
- Sunrise: 8:57 EET
- Solar noon: 11:59 EET
- Sunset: 15:01 EET
- Visible twilight (Dusk): 15:58 EET
- Elevation (height above the horizon at solar noon): 6.93°
- Angle of the path of the sun (constant all year around at this specific location): 28,9 degrees

Moon information:

- Half moon
- 404,274 km distance to the center of the earth
- Moonrise (east): 00:04
- Moonset (west): 12:04

BUDGET DESCRIPTION

The budget has been developed in dialogue with entrepreneurial firms with expertise in the required fields.
All currently known circumstances have been considered in the calculations and it has been concluded that the
project is possible to realize within the proposed budget. In the event of the realization of the artwork it is possible 
that slight adjustments will be needed when developing each detail of the construction in depth. The architectural 
scale of the project requires that the construction documents are considered sketches which will be further
developed in dialogue with experts when finalizing eadh design element. The main concern when determining the 
dimensions of the artwork has been wind loads. Calculations of maximum wind loads in relation to aestetic desires 
regarding proportions have shaped the artwork.

The current budget calculations have been carried out in dialogue with the following responsible experts:

Markus Eek, Treeline Consulting AB
Project manager and engineer with extensive experience of managing large scale construction projects within the 
building sector.

Johan Hofstedt, ELU Konsult AB (www.elu.se)
Constructor with extensive experience of responsiblity for large scale building projects. Currently working with the 
redevelopment of Slussen in Stockholm, Sweden.

Budget summary (Please find detailed budget in description manual)

1. Project planning

Mobilization                  10 000 EUR
Planning                   30 000 EUR
Total                            40 000 EUR

2. Galvanized steel sculpture 

Steel                     99 000 EUR
Production                  80 000 EUR            
Freight/Installation                48 000 EUR
Unexpected costs                48 000 EUR 
Total                        275 000 EUR

3. Chrome surface treatment of sculpture

Chrome lacquer                                                                     16 000 EUR
Surface treatment                                                                  5250 EUR
Total                        21250 EUR             

4. Lighting

LED ground lighting fixtures x 5                                            15 000 EUR
Installation                                                                             6250 EUR
Total                        21250 EUR

5. Project leading and artist fee

Fee                                                                                         42500 EUR
                         42 500 EUR 

Total budget                                      
                                                                                              400 000 EUR 



KIRJALLINEN SELOSTUS TEOKSEN MATERIAALEISTA JA TEKNISESTÄ TOTEUTUKSESTA

Teos koostuu neljästä eri elementistä, jotka ovat veistos, maisema, valaistus ja kyltti, jotka yhdessä luovat  
elämyksen siitä, että teos kokonaisuudessaan juhlistaa satavuotiasta Suomea.

Veistos on halkaisijaltaan 40-metrinen ja 50 senttimetriä paksu kromiteräsrengas, joka lepää 28,9 asteen kulmassa 
kymmenen pylvään varassa, joiden paksuus on 30 senttimetriä. Rengas kuvaa auringon kulkureittiä tässä nimen-
omaisessa paikassa samaan tapaan kuin auringon kulkureittiä kuvaavat kaaviot. Teräsrenkaan korkeus maanpin-
nasta on ylimmillään 26 metriä, ja se on kahden metrin korkeudella kiertoliittymän tienpinnasta. Teräs valmistetaan 
muualla, kuljetetaan paikalle osina, kootaan mobiilinosturin avulla ja hitsataan yhteen paikan päällä. Rengas valmis-
tetaan galvanoidusta teräksestä ja sen pinta käsitellään kromilakalla, jotta pinta pysyy kiiltävänä ja heijastavana pit-
kään.

Maisema koostuu ruohikkoisesta syvänteestä, rauhallisesta luonnonympäristöstä, jota halkovat kiertoliittymän poikki 
kulkevat polut. Polut on reunustettu betonielementtilaatoilla.

Valaistuksena on viisi Martin - The Exterior 400 Range -ulkovalaisinta, jotka ovat energiatehokkaita, pienikokoisia ja 
kirkkaita LED-valaisimia. Ne asennetaan tasaisin välein veistoksen ympärille valaisemaan sitä pimeällä.

Kyltti on pyöreä kromilevy, joka asetetaan jalan varaan aivan kiertoliittymän keskelle. Kyltissä on tietoa auringon ja 
kuun liikkeistä, joita veistos edustaa vuoden 1917 joulukuun kuudennen päivän kunniaksi, jolloin Suomi julistettiin  
itsenäiseksi. Kyltissä esitetään seuraavat tiedot teoksesta ja auringon ja kuun liikkeistä.

Auringonpolku
Ikuisesti erityinen
Tämä teos ilmentää sekä niitä erityisiä että ikuisia olosuhteita, jotka vallitsivat 6.12.1917. Teoksen lähtökohtana on 
alueen tarkka sijainti aurinkokunnassamme ja juuri tuona kyseisenä päivänä. Näin Suomen itsenäisyyden kannalta 
erityinen päivä on läsnä päivittäin siitä hetkestä lähtien, kun taideteos herää eloon. Teos edustaa paitsi tuota tärkeää 
historiallista hetkeä, myös olosuhteita, jotka ovat toistuvia ja ikuisia. Vuosi vuoden jälkeen kuudentena joulukuuta 
aurinko nousee kello 8.57 tässä kohdassa, aivan kuten se nousi vuonna 1917.

Paikan koordinaatit: 60°36’00.9”N 27°49’39.0”E

Ilmansuunnat

Aurinko:
- Sarastus: 8.00 EET (Itä-Euroopan aika)
- Aurinko nousee: 8:57 EET
- Tähtitieteellinen keskipäivä: 11:59 EET
- Aurinko laskee: 15:01 EET
- Hämärä: 15:58 EET
- Auringon korkeus horisontista tähtitieteellisen keskipäivän aikaan: 6,93°
- Auringon kulma (sama ympäri vuoden tässä tietyssä kohdassa): 28,9 astetta

Kuu:
- Puolikuu
- etäisyys maan keskipisteestä 404 274 km
- Kuu nousee (idästä): 00:04
- Kuu laskee (länteen): 12:04

KUSTANNUSARVIO

Kustannusarvio on laadittu yhteistyössä eri aloja edustavien yritysten kanssa. Kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat 
olosuhteet on otettu huomioon laskelmissa, joiden perusteella on todettu, että projekti on mahdollista toteuttaa kus-
tannusarvion puitteissa. Teoksen toteutusvaiheessa voidaan joutua tekemään pieniä muutoksia teoksen tarkem-
piin yksityiskohtiin. Projektin arkkitehtonisen laajuuden vuoksi rakennussuunnitelmia on pidettävä luonnoksina, joita 
myöhemmin kehitetään edelleen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa teoksen eri elementtien viimeistelyssä. Suurin 
huolenaihe teoksen kokoa määriteltäessä on ollut tuulikuorma. Laskelmat enimmäistuulikuorman suhteesta esteetti-
siin tavoitteisiin teoksen mittojen osalta ovat siten vaikuttaneet lopputulokseen.

Tämänhetkinen kustannusarvio on laadittu yhteistyössä seuraavien vastuullisten asiantuntijoiden kanssa:
Markus Eek, Treeline Consulting AB

Projektipäällikkö ja insinööri, jolla on mittava kokemus laajojen rakennusprojektien johtamisesta rakennusalalla.

Johan Hofstedt, ELU Konsult AB (www.elu.se)
Suunnittelija, jolla mittava kokemus laajojen rakennusprojektien toteuttamisesta. Työskentelee tällä hetkellä Slusse-
nin uudistustyön parissa Tukholmassa.
Kustannusarvion yhteenveto (eritelty kustannusarvio hankekuvauksessa)

1. Projektisuunnittelu
Käyttöönotto  10 000 €
Suunnittelu  30 000 €
Yhteensä  40 000 €

2. Galvanoitu teräsveistos
Teräs  99 000 €
Tuotanto  80 000 €
Rahti / asennus  48 000 €
Odottamattomat kustannukset  48 000 €
Yhteensä  275 000 €

3. Veistoksen pintakäsittely kromilla
Kromilakka  16 000 €
Pintakäsittely  5 250 €
Yhteensä  21 250 €

4. Valaistus
Maahan upotetut LED-valaisimet 5 kpl  15 000 €
Asennustyö  6 250 €
Yhteensä  21 250 €

5. Projektinjohto ja taiteilijan palkkio
Palkkio  42 500 €
 42 500 €
Kustannusarvio yhteensä
 400 000 €


