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3 1kansallisgallerian yhteydessä toimiva valtion 

taideteostoimikunta on hankkinut taidetta valtion 

julkisiin tiloihin jo vuodesta 1956 lähtien; toimikunta 

täyttää 60 vuotta 2016!  toimikunnan hankkimat 

teokset  muodostavat valtion taideteostoimikunnan 

kokoelman, joka on tällä hetkellä eräs suomen 

laajimmista  taidekokoelmasta käsittäen teoksia 

taiteen eri alueilta noin 1 900 taiteilijalta. Periaatteena 

on kautta vuosien ollut hankkia mahdollisimman 

monipuolisesti ajankohtaista ”aikalaistaidetta”. 

ilman valtion taideteostoimikuntaa suomi olisi 

monta julkista taideteosta ja taidekilpailua köyhempi, 

tilaustyöt ja kilpailut ovat toimikunnan erityisosaamista 

ja toiminnan ydin.

opetusministeriön asettama valtion 

taideteostoimikunta koostuu kahdeksasta 

jäsenestä, joista kuusi  edustaa taiteen eri aloja, 

yksi kansallisgalleriaa ja yksi senaatti-kiinteistöjä. 

toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

taidehankintoihin ja valtion taideteostoimikunnan 

kokoelman hoitoon myönnetään vuosittain veikkaus-

voittovaroista määräraha, joka on kahden vuoden 

ajan ollut 1 044 000 euroa. korkeimmillaan määräraha 

oli 1 100 000 euroa vuosina 2011–2012. kuluneen 

vuoden aikana toimikunnan määrärahasta huomattava 

osa käytettiin tilaustöihin ja yleiseen taidekilpailuun. 

kehäradalle lentoaseman juna-asemalle kesällä 

valmistunut Aarne Jämsän teos ”Helman heilahdus” 

on eräs maamme mittavimmista taidehankkeista: 7,2 

metriä korkea teos hallitsee laiturialueen vastakkaisia 

seinäpintoja 51 metrin pituudelta. 690 neliötä 

taiteilijan taidokasta kynänjälkeä on toteutettu 

skannaamalla taiteilijan piirustukset kuvatiedostoiksi, 

jotka on kuvankäsittelyprosessissa koottu 

teoskokonaisuudeksi. teoksen julkisti kansallisgallerian 

hallituksen puheenjohtaja, Presidentti tarja Halonen 

27.8.2015.

Vesa-Pekka Rannikon veistoksesta ja seinäreliefistä 

koostuva teos Mycelium julkistettiin terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella 22.4.2015. kiillotetusta, 

haponkestävästä teräksestä koottu teos perustuu 

sienirihmaston muotoon ja ajatukseen sienirihmastosta 

yhdistävänä, korjaavana ja välittävänä organismina. 

vtt ydinturvallisuustalon piha-alueelle on tekeillä 

Anne Koskisen kahdeksan veistosta käsittävä teos 

Ydinfyysikon omena. nämä kolme tilaustyötä ovat 

kutsukilpailujen tulosta.

taideteollisuutta toimintavuoden aikana valmistuneissa 

julkisissa teoksissa edustaa Sanna Majanderin ja Ulla 

Sinkkosen tekstiiliteos Mettä kaakkois- suomen ely-

keskukseen kouvolassa. tuftaustekniikalla valmistetun 

38-osaisen teoksen materiaaleina ovat villalanka ja 

koivu.

1  Yleistä
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valtion taideteostoimikunnan kokoelmassa on 82 

videoteosta. valitettavan rajallinen yleisö on päässyt 

tutustumaan teoksiin, koska niiden esittäminen 

perinteisissä julkisissa tiloissa on usein ongelmallista 

johtuen esitystekniikasta ja tilojen valaistus- ym. 

olosuhteista.

tuottaja Riikka Lammi on ideoinut ja toteuttanut 

kaupunkiprojektiohanketta, jossa esitetään 

videoita valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta 

projisoituina valtionhallinnon rakennusten julkisivuihin 

syksyllä 2015 – talvella 2016 eri puolella suomea. 

videokooste ”värinä & Vääntö” esitettiin Jyväskylässä 

valon kaupunki-tapahtumassa 1.–3.10.2015 ja turussa 

1.–3.12.2016 osana taiteen edistämiskeskuksen valoa 

taiteelle!-tapahtumaa. Julkisessa kaupunkitilassa 

videoteokset käyvät esteettistä ja välillä 

humorististakin vuoropuhelua arkkitehtuurin ja arjen 

ympäristön kanssa. 

Graffititaide on tullut luontevaksi osaksi myös 

toimikunnan julkisen taiteen hankintoja. 

Graffititaiteilija EGS valmistelee tilaustyönä teosta 

vantaan vankilaan.

Kaupunkiprojektiohanke. Turku
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2  Toimikunta

vuoden 2015 aikana ovat toimikunnassa 

olleet seuraavat edustajat:

puheenjohtaja

arkkitehti Jari Auer

 

jäsenet

valokuvataiteilija Veli Granö, varapuheenjohtaja

kuvataiteilija Susanne Gottberg

kuvataiteilija Krister Gråhn

vastaava konservaattori Siukku Nurminen

Mediataiteilija Merja Puustinen

kuvataiteilija Tatu Tuominen

lasitaiteilija Outi Turpeinen

toimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana 14 kertaa.

toimikunnan sihteerinä on toiminut taidesihteeri 

Erika Hyyryläinen, joka yhdessä amanuenssi 

Heli Ahmion kanssa vastaa valtion 

taideteostoimikunnan kokoelman hoidosta. 

assistentti Marjo Saarinen on avustanut kokoelmat 

verkossa-hankkeessa, kokoelman hoidossa ja 

toimistotehtävissä.

taideteosten konservoinnista on vastannut 

ensisijaisesti Crown Worldwide oy:n 

konservointiyksikkö. kokoelman teoksia on 

kehystänyt seija i Miettinen oy ja 

Crown Worldwide oy.

Marko Vuokola

Moon (Sharpen)

2014

digitaalinen valokuva
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3 Taideteosten hankinnat

TEOSOSTOT

valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan 

hankittiin vuonna 2015 yhteensä 128 

teosta ostamalla, tilaamalla ja järjestämällä 

kilpailuja. luettelo hankituista teoksista on 

toimintakertomuksen liitteenä.

teoksia ostettiin 217 000 eurolla ja 

tilaustöihin käytettiin 528 000 euroa. 

kilpailukulut olivat 52 200 euroa.

teoksia ostettiin yksityisnäyttelyistä, 

yhteisnäyttelyistä ja suoraan taiteilijoilta.

taiteilijoiden ammattiliittojen järjestämiin 

teosvälitystilaisuuksiin tutustuttiin seuraavasti:

25.2.2015 suomen kuvanveistäjäliiton ja 

 suomen taidegraafikot ry:n teosvälitys 

 kaapelitehtaalla

12.3.2015 ornamon teosvälitys kaapelitehtaalla

13.3.2015 taidemaalariliiton teosvälitys 

 kaapelitehtaalla

17.9.2015 valokuvataiteilijoiden liiton ja 

 Muu ry:n teosvälitys kaapelitehtaalla

Leena Mäki-Patola

Sateenkaaren pää II

2014

keramiikkateos
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TILAUSTYÖT
vuoden 2015 aikana valmistuivat 

seuraavat tilaustyöt:

Aarne Jämsä

Helman heilahdus

piirustus, tietokonetuloste

2 x 7,2 m x 51 m

Kehärata, Helsinki-Vantaan 

Lentoaseman juna-asema

(tilattu kutsukilpailun perusteella 

v. 2013)
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Aarne Jämsän Helman heilahdus 

Helsinki-Vantaan Lentoaseman juna-

asemalle on eräs Suomen mittavimmista 

taidehankkeista. 7,2 metriä korkea teos 

hallitsee laiturialueen vastakkaisia 

seinäpintoja 51 metrin pituudelta. Se 

on toteutettu skannaamalla taiteilijan 

piirustukset kuvatiedostoiksi, jotka 

on kuvankäsittelyprosessissa koottu 

teoskokonaisuudeksi ja tulostettu 

alumiinilevyille.

Vaatekaapin salaisuus

kuvataiteen kannalta kallioon louhittu 

rautatietunneli ei ole otollisimpia paikkoja. 

Mittakaavaa on vaikea hallita, läpikulkumatkalla 

olevien matkustajien huomiota on hankala voittaa. 

sen paremmin junien kuin ihmisten tielle ei saa tulla, 

kaiken tulisi olla mahdollisimman huoltovapaata. 

tilaa on silti paljon.

aarne Jämsän taiteellinen vastaus on herkullinen 

kaksiosainen panoraama, lähes monumentaalinen 

kuvallinen vyörytys laskostuvia kankaita, pitsejä ja 

paljetteja. se on työ, jossa pieni ei käänny pelkästään 

suureksi vaan kasvaa suuren suureksi. tunnelia 

läpäisevälle matkaajalle se on kuin kurkistus liisan 

kaninkoloon, jossa asioiden mittakaavat oudosti 

muuttuvat.

kankaiden laskokset kertautuvat ja ehdottavat 

katsojan silmien edessä alati uusia, toisiinsa 

lomittuvia tiloja. näkymä on vahvasti plastillinen 

ja paljastaa aarne Jämsän kuvanveistäjän 

katseen. Hänen teoksessaan toisiinsa tutustuvat 

tekstiilikaupan kotoinen kangaspakka ja barokin 

kuvanveistäjien virtuoosinen kyky pukea 

veistoksensa liehuviin, marmorista tehtyihin 
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vaatteisiin. ohikiitävän junan ilmavirrassa 

piirrettyjen kankaiden voi jopa kuvitella hetken 

lepattavan.

teos Helman heilahdus lienee suomen suurin piirros. 

silti se on tehty pienellä, käteen sopivalla kynällä. 

temppu on suurentaa herkkien kädellisten ajatusten 

muodot tietokoneella uusiin mittoihin. kokonaisuus 

syntyy lukemattomista palasista, katseen liikkeistä ja 

mittakaavojen muutoksista. 690 neliömetriä tarkkaa 

kynänjälkeä luo aarne Jämsän työhön samalla 

myös mikroskooppisen tason: näkökulman toiseen 

ulottuvuuteen, jonka pehmeästi laskostuvia aineita 

taiteilija kutsuu meitä mielessämme tunnustelemaan.

Mikä lopulta on tämä suuri, piirroksellinen 

alamaailma, jonka kätköistä paljastuu velvettiä 

ja satiinia? Mummolan vintin vaatekaappi, 

jonka hämärässä valossa lapset harrastavat 

pukeutumisleikkejä? lipaston harvoin avattu laatikko, 

unohtuneiden ajatusten juhlava kätkö, jota tutkiessa 

aikuisen mieleen saattaa palata silkin kiilto ja viileän 

eroottinen kahina? se on kosketuksen muisti, oman 

kehollisuutemme lähettämä lahja menneisyydestä.

Jyrki Siukonen
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Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen

Mettä

villalanka, koivu

38 osaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola

(suora tilaus v. 2014)

sanna Majanderin ja ulla sinkkosen Mettä-teos on valmistunut kaakkois-

suomen ely-keskuksen porrasaulaan valtion taideteostoimikunnan 

tilaustyönä. tuftaustekniikalla valmistetun 38-osaisen teoksen 

materiaaleina ovat villalanka ja koivu.

”teos on syntynyt kunnianosoituksena suomalaiselle metsälle, sen neljälle 

vuodenajalle: kevään vihreydelle ja sammalmättäiden pehmeydelle, 

kesäsateelle, syksyn tuoksuille ja mauille sekä talven graafiselle 

hiljaisuudelle. 

Myyttinen koivu liittyy läheisesti suomalaiseen sielunmaisemaan. 

luonnonuskonnoissa koivu, kevään symboli, edustaa hyvyyttä, puhtautta 

ja valkeutta. Puuna koivu on selvästi naisellinen, maailmanpuuna äidillinen. 

Harvoin myytti kuitenkaan koivun tavoin on samalla osana arkipäivää: 

huonekaluina, työkaluina, polttoaineena, menneinä aikoina lapsen 

kasvattajana sekä merkittävänä osana suomalaista puunjalostusteollisuutta. 

koivu on kuin luotu hyvinvointia varten. sanotaan, että koivumetsässä 

ilma on hygieenisempää kuin leikkaussalissa. koivun tuohi sisältää 

hopeayhdisteitä ja runsaasti betuliinia, luonnon penisilliiniä. terveyttä ja 

voimaa antavat keväisen koivun mahla ja oksista sidottu vasta.”

Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen
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valtion taideteostoimikunta julisti kesäkuussa 2013 

kuudelle taiteilijalle kutsukilpailun taideteoksen 

hankkimiseksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen piha-

alueelle ja uudisrakennuksen julkisivuun. 

kilpailun voitti taiteilija vesa-Pekka Rannikko 

ehdotuksellaan Mycelium, jonka pohjalta nyt 

julkistettava teos on toteutettu. ehdotuksen biologisen, 

sienirihmastosta lähtökohtansa saaneen idean todettiin 

soveltuvan sisällöllisesti erinomaisesti terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen toimintaan ja yhteistyöhön, 

auttamiseen ja suojaamiseen liittyviin tavoitteisiin. 

teos yhdistää kiinnostavasti eri rakennukset sekä niiden 

ulko- ja sisätilat.

”Mycelium on kiillotetusta haponkestävästä teräksestä 

koottu teos, joka perustuu sienirihmaston muotoon sekä 

ajatukseen sienirihmastosta yhdistävänä, korjaavana 

ja välittävänä organismina. sienirihmasto on eräs 

erikoisimmista eliöistä. se muodostuu koskemattomassa 

maaperässä ja rakentaa laajoja verkostoja eri eliöiden välille. 

sienirihmasto lisää kasvien ravinnonsaantia symbioottisilla 

suhteilla, pitää maaperää kosteana, muuntaa jätteitä 

uudelleenkäytettävään muotoon, ravitsee hedelmättömän 

maaperän ja siirtää ravinteita alueilla joissa niistä on pulaa. 

sienirihmaston kautta siihen kytkeytyneet kasvit pystyvät 

kommunikoimaan ja esimerkiksi varoittamaan muita 

verkoston kasveja tuholaisista ja sairauksista.  

sienirihmasto yhdessä siihen liittyvien kasvien kanssa 

muodostaa ravintoa, tietoa ja apua kuljettavan verkoston. 

se on eliöitä ruokkiva symbioottinen verkosto, jonka 

toiminta on kuin maanalaista yhteisöllistä avustamista 

ja yhteistyötä. 

Mycelium-teos yhdistää terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

pihan ja sisätilan verkostoituen rakennusten välille. Pihalla 

teräksinen rihmasto kohoaa nurmipinnasta avokallion päälle 

ja muodostaa suojaavan paviljonginomaisen rakenteen.  

Pihalta rihmasto sukeltaa kuvitteellisesti alueen 

rakennusten alitse ja nousee uudisrakennuksen atriumtilan 

lattiatasosta halki ilman seinustalle ja sitä myöten lasisen 

kattorakenteen läpi ulkoseinälle.” 

Vesa-Pekka Rannikko 

Vesa-Pekka Rannikon 

veistos ja seinäreliefi 

Mycelium

kiillotettu, haponkestävä teräs

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Helsinki

(tilattu kutsukilpailun 

perusteella v. 2013)
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Tekeillä ovat seuraavat teokset:

Anne Koskisen teos Ydinfyysikon unelma

vtt ydinturvallisuustalo, espoo

(tilattu kutsukilpailun perusteella v. 2014, valmistuu 

5/2016)

EGS:n teos 

vantaan vankila

(luonnos tilattu v. 2015)

Jari Juvosen teos

Joensuun oikeus- ja poliisitalo

(luonnos tilattu v. 2015)

Annu Vertasen teos

Joensuun oikeus- ja poliisitalo

(luonnos tilattu v. 2015)
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Veikko Hirvimäki

Ohitus

2015

veistosinstallaatio
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KILPAILUT

Kiasman taidekilpailu

valtion taideteostoimikunta ja kiasma julkistivat 

marraskuussa 2014 yleisen taidekilpailun, jonka 

tarkoituksena on löytää ehdotuksia nykytaiteen museo 

kiasman yhteyteen sijoitettavaksi taideteokseksi. 

ehdotuksen ei tarvitse olla pysyvä, perinteinen 

monumentti, vaan ajatuksia ja keskustelua herättävä,  

mahdollisesti osallistava taideteos. kilpailuaika päättyi 

28.4.2015. 

kilpailuun saapui yhteensä 365 ehdotusta, joista 

valittiin kilpailun toiseen vaiheeseen seuraavat 

taiteilijat / taiteilijaryhmät:

Harri Ahonen

Antti Immonen 

muesli art collective: Louis Darcel, Maëlle 

Delaplanche, Hannah De Corte ja Joao Freitas

Anssi Pulkkinen

Nestori Syrjälä

Työryhmä: Aet Ader, Andra Aaloe ja Flo Kasearu

vuonna 2015 järjestettiin kaksi kilpailua:

kilpailun toiseen vaiheeseen päässeistä, 

jatkokehitellyistä ehdotuksista toteutetaan kiasmaan 

tammikuussa 2016 avautuva näyttely. näyttelyn 

yhteydessä yleisö pääsee tutustumaan kaikkiin 

kilpailuun saapuneisiin ehdotuksiin.  

arvostelulautakunta, johon kuuluu valtion 

taideteostoimikunta ja kaksi asiantuntijajäsentä 

kiasmasta, valitsee kilpailun voittajan toisen vaiheen 

ehdotuksista näyttelyn aikana. lisäksi voidaan 

palkita kaikista ehdotuksista kiinnostava konsepti, 

joka on kenties mahdoton toteuttaa, mutta muuten 

taiteellisesti innovatiivinen ja kiinnostava ehdotus. 

yleisöllä on myös mahdollisuus äänestää näyttelyssä 

olevista ehdotuksista oma suosikkinsa.

Valteri-koulu Onervan taidekilpailu 

syyskuussa 2015 julkistettiin toimikunnan historian 

ensimmäinen yhteisötaidekilpailu, johon kutsuttiin

osallistumaan Jaana Brinck, Kerttu Horila, työryhmä 

Ninni ja Tuomas Korkalo ja Ann Sundholm.

kilpailun tarkoituksena on hankkia idealuonnoksia 

valteri-koulu onervaan sijoittuvasta taideteoksesta,

joka toteutetaan yhteisötaiteen menetelmin koulun 

oppilaiden kanssa.

valteri-koulu onerva Jyväskylässä  järjestää esi-, 

perus- ja lisäopetusta oppilaille, jotka näkemiseen, 

kuulemiseen tai kieleen liittyvän vaikeuden vuoksi 

tarvitsevat erityistä tukea. 

kilpailun tulokset ratkeavat tammikuussa 2016.
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4 Valtion taideteostoimikunnan kokoelma

toimikunnan hankkimat teokset kartuttavat valtion 

taideteostoimikunnan kokoelmaa, johon hankitaan 

teoksia laaja-alaisesti kuvataiteen eri aloilta 

grafiikasta veistoksiin, maalauksista mediataiteeseen, 

performanssista taideteollisuuteen. toimikunnan 

jäsenet seuraavat aktiivisesti näyttelytoimintaa, ja 

teoksia ostetaan gallerioista, taiteilijajärjestöjen 

teosvälitystilaisuuksista ja taiteilijoilta. lisäksi teoksia 

hankitaan tilaustöinä ja kilpailujen kautta. 

valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan on aina 

hankittu pääsääntöisesti uusinta suomalaista taidetta. 

tämä kiteytyy erityisesti tilaustöiden kohdalla: taiteilija 

suunnittelee ja toteuttaa aivan uuden teoksen johonkin 

toimikunnan valikoimaan kohteeseen, tutustuen 

paikkaan ja kuullen tilaajaa ja käyttäjiä. tilaustyöt, joita 

kokoelmassa on noin 250 kpl, muodostavat keskeisen 

osan valtion taideteostoimikunnan kokoelmaa. 

kokoelman varhaisimmat tilaustyöt olivat useinmiten 

ulkoveistoksia tai suuria maalauksia. vuosien 

mittaan tekniikoiden skaala on tilaustöidenkin osalta 

laajentunut. uusien taidemuotojen soveltaminen 

julkisiin tilaustöihin onkin viime vuosina ollut eräs 

toimikunnan kiinnostavimmista tehtävistä. Muutokset 

valtionhallinnon rakenteissa ja rakennusten muutostyöt 

asettavat omat haasteensa pysyviksi tarkoitettujen 

tilausteosten hallinnoimiselle. toimikunnassa onkin 

käyty paljon keskustelua siitä, tulisiko joidenkin teosten 

elinkaari määritellä jo teosta tilattaessa, tai tulisiko 

tilaustöidenkin olla sopeutettavissa mahdollisesti 

muuttuviin tiloihin. 

Hetkellisyys, elinkaaren rajallisuus, kuuluu erityisesti 

performanssiteosten ominaisuuksiin. vuonna 2015 

valmistui valtion taideteostoimikunnan toinen 

performanssiteos, essi kausalaisen ”timantit ja 

helmet”, joka toteutettiin yhteistyössä hankkeen 

tuottajana toimineen Muu ry:n kanssa. kausalainen 

teki yhteisöllisen performanssiprojektinsa yhteistyössä 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelun staran 

kanssa. kausalainen vieraili staran eri toimipisteissä 

ja laati performanssikäsikirjoituksen staralaisten 

toteutettavaksi. teoksessa neljä timanttia kulki 

lumiaurojen kyydissä sattumanvaraisiin paikkoihin 

Helsingissä, ja neljä helmeä kairattiin maahan. 

Performanssi toteutettiin helmi-maaliskuussa 

2015, jonka jälkeen taiteilija valmisti siihen 

liittyvän esinedokumentaation yhteistyössä staran 

puuseppien, puutarhureiden ja kilpialan osaajien 

kanssa. esinedokumentaatioon kuuluu huonekasvi 

sitä varten rakennetussa telineessä, vitriinissä oleva 

kairausnäyte sekä kairauskaaviot, ja näistä osista 

koostuva installaatio on mahdollista sijoittaa esille 

johonkin talletuskohteeseen. tämän lisäksi projektista 

tehtiin videotaltiointi. kokoelmateoksiksi hankittavien 

performanssien kohdalla teosten dokumentointi, joka 

useinmiten toteutetaan videoimalla ja valokuvaamalla, 

onkin hyvin keskeisessä roolissa itse teoksen 

hetkellisyyden takia. 

valtion taideteostoimikunnan kokoelman 

perusluonteeseen kuuluu näkyvyys. teokset ovat 

esillä julkisissa tiloissa, ja niitä näkevät arjessaan myös 

sellaiset henkilöt, jotka eivät muuten välttämättä 

ole taiteen kanssa tekemisissä. kokoelman 

teoksia sijoitetaan valtionhallinnon virastojen 
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ja organisaatioiden tiloihin – paikkoihin, joissa 

työskentelee ja asioi suuri määrä ihmisiä. kaikkiaan 

teoksia on sijoitettu noin 600 kohteeseen. taide paitsi 

tekee arkiympäristön viihtyisämmäksi, myös herättää 

ajatuksia ja keskustelua.  

kotimaassa teosten sijoituspaikkoja ovat mm. 

ministeriöt, yliopistot, valtion erityiskoulut ja 

oikeuslaitoksen tilat. ulkomailla teoksia on suomen 

ulkomaanedustustojen ja suomen kulttuuri-

instituuttien tiloissa. tämä on yksi väylä lisätä 

suomalaisen taiteen tunnettuutta myös ulkomailla. 

valtionhallinnon käytössä olevia toimitiloja on viime 

vuosina muutettu monitilaympäristöiksi; yksittäisiä 

työhuoneita useissa virastoissa ei enää juurikaan ole, ja 

henkilökohtaisten työpisteiden sijaan työntekijät voivat 

valita paikkansa vapaasti. tällaiset tilamuutokset ovat 

vaikuttaneet myös teostalletuksiin. koska väliseinien 

määrä on vähentynyt, teoksia on muutosvaiheessa 

palautunut talletuskohteista. uudistettuihin tiloihinkin 

teoksia on toki sijoittunut. suuret kymmenien 

työpisteiden täyttämät tilat edellyttävät kuitenkin erilaisia 

teoksia kuin perinteisemmät toimistot, joissa teokset ovat 

nähtävissä lähietäisyydeltä. 

Muun kansallisgallerian tavoin valtion taideteostoimikunta 

aloitti syksyllä 2015 oman kokoelmansa osalta 

valmistautumisen teostietojen siirtoon Muusa-

tietokannasta uuteen MuseumPlusRia-järjestelmään, 

joka otetaan käyttöön vuonna 2017. luettelointitietojen 

yhdenmukaisuutta tutkittiin ja parannettiin, jotta 

tiedot siirtyisivät uudessa järjestelmässä toivottuihin 

kenttiin mahdollisimman ongelmattomasti.  kokoelmien 

verkkonäkyvyyshanketta jatkettiin vuoden 2015 aikana 

täydentämällä sivustoa uusilla teoshankinnoilla ja uusien 

julkisten ulkoteosten kuvilla. 

kansallisgallerian kokoelmien säilytystilojen käyttöä ja 

logistiikkaa koskeva projekti jatkui läpi vuoden ja koski 

myös valtion taideteostoimikuntaa, jonka teoksia on 

kansallisgallerian säilytystiloissa.

kaikkien taidekokoelmien teokset vaativat ajoittain 

kunnostusta, ja erityisesti tämä koskee 

talletuskokoelmia. virastoympäristössä teokset ovat 

olosuhteissa, jotka eivät välttämättä ole valaistus-, 

lämpötila- ja kosteusolosuhteiltaan ideaalit, mikä 

altistaa teoksia vaurioitumiselle. vaurioitumista 

voidaan jossain määrin ennaltaehkäistä huolehtimalla 

siitä, että teokset kehystetään ja konservoidaan 

asiantuntevasti ja hyviä materiaaleja käyttäen. 

samoin teosten sijoituspaikan valinnassa pyritään 

huomioimaan teosten turvallisuus, ja teosten kuljetus 

ja asennus hoidetaan ammattimaisesti. vuonna 2015 

kokoelman teosten kunnostukseen, kehystykseen 

ja konservointiin käytettiin noin 100 000 euroa. 

kokoelman vanhetessa ja karttuessa teosten ja 

kehysten kunnostustarve tulee kasvamaan. 
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5 Teossijoitukset

Toimintavuoden aikana teoksia sijoitettiin seuraaviin kohteisiin:

euroopan unioni, Berlaymont-rakennus, Bryssel

Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto, unioninkadun juhlahuoneisto

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

itä-uudenmaan poliisilaitos, vantaan pääpoliisiasema

Jyväskylän yliopisto

kansallisgalleria, talous- ja henkilöstöhallinto

kansallisgalleria, sinebrychoffin taidemuseon toimisto

kuopion vankila

lapsiasiavaltuutetun toimisto, Helsinki

oikeusministeriö

opetus- ja kulttuuriministeriö

oulun syyttäjänvirasto, kajaanin palvelutoimisto

Pieksämäen ulosottovirasto

Pohjois-savon käräjäoikeus, kuopion kanslia

Poliisihallitus

Puolustusvoimat, ilmavoimien esikunta

Puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, santahamina

Rahoitusvakausvirasto

Rovaniemen hovioikeus

sosiaali- ja terveysministeriö

taiteen edistämiskeskus

tampereen yliopisto

terveyden ja hyvinvoinnin laitos

tilastokeskus

työ- ja elinkeinoministeriö

ulkoasiainministeriö, suomen suurlähetystö, Bryssel, residenssi

ulkoasiainministeriö, suomen suurlähetystö, Beirut, residenssi

ulkoasiainministeriö, suomen suurlähetystö, Madrid, kanslia

ulkoasiainministeriö. suomen suurlähetystö, Rooma, residenssi

ulkoasiainministeriö, suomen suurlähetystö, Praha, residenssi

ulkoasiainministeriö, suomen suurlähetystö, Windhoek

ulkoasiainministeriö, suomen yhteystoimisto, Ramallah (Palestiinalaisalue)

ulkoasiainministeriö, Helsinki

valteri-koulu onerva, Jyväskylä

valtioneuvoston hallintoyksikkö, arppeanum

valtioneuvoston kanslia

valtion eläkerahasto

valtiovarainministeriö

yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

ympäristöministeriö
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6 Teoslainat

Valtion taideteostoimikunnan kokoelmasta lainattiin toimintavuoden aikana seuraavat teokset:

Anneli Sipiläinen: 

Käsienpesuastia (V-1996-53-VE), 

En tule (V 1446/75) ja

Suomalainen romanssi (B 133/80)

anneli sipiläisen 75-vuotisjuhlanäyttely

Hyvinkään taidemuseo 6.2. – 29.3.2015

Erica Nyholm: 

Muisto maljasta (V-2014-135)

näyttely: sininen näyttämö

Pohjoinen valokuvakeskus, oulu 11.4. – 17.5.2015

Marko Karo: River (V-2014-109)

näyttely: M.a.stark – Marko karo: Jaettu maisema / 

shared landscapes

Galleria 108 – tehdassaaren luova keskus, 

nokia 5.6. – 31.7.2015

Ragni Cawén: 

Pommitettu Kaartinkasarmi (A 16/80)

näyttely: elämänvirrassa – alvar ja Ragni Cawén

tampereen taidemuseo, 12.9.2015 – 10.1.2016

Alpo Jaakola: 

Eläinten oppitunti (SKOP-3962) ja 

Toinen taivas (SKOP-3842)

Heikki W Virolainen: 

Kaksoismuoto III (B 179/86), 

Kukko (B 135/78) ja 

Neuvottelun ainekset (B 206/87).

näyttely: näkijöiden sukua – alpo Jaakola ja 

Heikki W virolainen

keravan taidemuseo 28.11.2015 – 28.2.2016.
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Essi Kausalainen

Timantit ja helmet

2014–2015 

yhteisöllinen performanssi

Jukka  Huhtala

Feeling Canarias

2013

öly kankaalle
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Jan-Erik Andersson

Kultainen leikkaus: 

Meritaistelu

2014

piirustus, valokuva

—>

Marja Helander

Monchegorsk 1

2014

valokuva
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Wilma  Hurskainen

How Much Longer

2015

pigmenttitulosteF
o

t
o

: W
il

M
a

  H
u

R
s

k
a

in
e

n



25

Irmeli  Mäkilä

Puppet Theather

2012

öljy kankaalle
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Jenni Tuominen

Hauki

2015

akryyli paperille

Siiri Pohjolainen

Zzzzz

2014

maalaus ja kollaasi 

kankaalle
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Tapani Mikkonen

Metsän reunalla

2004

litografia
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Tuomo Laakso

Asetelma 

2014

öljy kankaalle

Tuomo Laakso

Asetelma 

2014

öljy kankaalle
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Vappu Johansson

Purjon taajuus

2014

fotopolymeeri
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Ilkka Virtanen

sarjasta Plan B: Pitkäjalka

2014

leppä

Laura Konttinen

Kääntyvän onnen maa

2014

valokuva
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Janne Laine

Border

2013

polymeerigravyyri ja akvatinta
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Marianna Piepponen

Kerät

2014

akryyli paperille
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Reetta Gröhn-Soininen

Lippalakkipoika

2013

veistos 

Reetta Gröhn-Soininen

Lippalakkipoika

2013

veistos 

Reetta Gröhn-Soininen

Lippalakkipoika

2013

veistos 
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Jaakko Tornberg

Poika ja Koira

2014

veistos

Sauli Suomela

Colors bottle

2014

lasiteos
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7 Teoshankinnat 2015

V-2015-58

Asikainen, Juho

Suo jas sa

2015

taideteollisuus 

 

V-2015-97

Baumgartner, Stig

Sinun värisi

2014

maalaus 

 

V-2015-7

EGS

Treaty of Rapallo (1922)

2014

maalaus 

V-2015-110

Ekström, Saara

Method of a Cloak

2014

valokuva 

V-2015-42

Gröhn-Soininen, Reetta

Lippalakkipoika

2013

veistos 

V-2015-10

Abidin, Adel

Consumption of War

2011

mediataide 

 

V-2015-14

Alapuro, Anna

Cinderella

2014

grafiikka 

V-2015-15

Alapuro, Anna

Turkey soap

2014

grafiikka 

V-2015-16

Alapuro, Anna

La femme Chic

2014

grafiikka 

V-2015-39

Andersson, Jan-Erik

Kultainen leikkaus: 

Meritaistelu

2014

piirustus, valokuva 

V-2015-40

Andersson, Jan-Erik

Kultainen leikkaus: Taistelu 

puusta

2014

piirustus, valokuva

V-2015-41

Andersson, Jan-Erik

Kultainen leikkaus: Piiritys

2014

piirustus, valokuva 

V-2015-55

Aromaa, Arni

Talvi

2015

taideteollisuus 

V-2015-56

Asikainen, Juho

Kar tat ta

2015

taideteollisuus 

 

V-2015-57

Asikainen, Juho

Kun kul jin

2015

taideteollisuus 

 

V-2015-43

Gröhn-Soininen, Reetta

Lippalakkipoika

2013

veistos 

V-2015-44

Gröhn-Soininen, Reetta

Lippalakkipoika

2013

veistos 

V-2015-82

Hakuri, Aura

Sopimus

2014

maalaus 

V-2015-17

Hakuri, Markku

Muistoja Marrasjärveltä

2001

maalaus 

V-2015-18

Hakuri, Markku

Muistoja Marrasjärveltä

2001

maalaus 

V-2015-19

Hakuri, Markku

Muistoja Marrasjärveltä

2001

maalaus 

V-2015-54

Halinen, Kaisaleena

Saavutus

2015

veistos 

 

V-2015-45

Hatakka, Miisa

Purskuttava tyttö

2013

veistos 

 

V-2015-59

Heikkilä, Juhani

Tuonelan joella

2012

taideteollisuus 

 

V-2015-20

Heiskanen, Iina

Metavolume #6

2014

grafiikka 
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V-2015-21

Heiskanen, Iina

Kootut tauot #4

2014

grafiikka 

V-2015-22

Heiskanen, Iina

Kootut tauot #8

2014

grafiikka 

V-2015-11

Helander, Marja

Monchegorsk 1

2014

valokuva 

 

V-2015-108

Hirvimäki, Veikko

Ohitus

2015

veistosinstallaatio 

V-2015-111

Huhtala, Irmeli

Gabriole

2014

valokuva 

 

V-2015-112

Huhtala, Irmeli

Melody

2014

valokuva 

 

V-2015-83

Huhtala, Jukka

Feeling Canarias

2013

maalaus 

V-2015-113

Hurskainen, Wilma

Credible Threat

2015

valokuva 

V-2015-114

Hurskainen, Wilma

How Much Longer

2015

valokuva 

V-2015-60

Hänninen, Soila

KGC No. 16

2013

taideteollisuus

V-2015-61

Hänninen, Soila

KGC No. 20

2013

taideteollisuus 

V-2015-62

Hänninen, Soila

KGC No. 84

2013

taideteollisuus

V-2015-84

Indrén, Sampsa

Joonatan

2014

piirustus 

V-2015-52

Ingen, Juha van

Grid

2014

mediataide 

 

V-2015-23

Isomaa-James, Merja

Kruunu

2013

valokuva 

V-2015-78

Jakowleff, Renata

Visible Panty Line II

2014

taideteollisuus 

V-2015-79

Jakowleff, Renata

Lycra

2014

taideteollisuus 

V-2015-80

Jakowleff, Renata

Breath

2014

taideteollisuus 

V-2015-24

Johansson, Vappu

Purjon taajuus

2014

grafiikka 

V-2015-4

Juvonen, Leena

Samanlainen kuin muut - Just 

Like the Others

2009

taideteollisuus 

V-2015-5

Juvonen, Leena

Piilohaavoja - Hidden 

Wounds

2009

taideteollisuus 

V-2015-6

Juvonen, Leena

Ääni jää - Voice Remain

2009

taideteollisuus 

V-2015-109

Jämsä, Aarne

Helman heilahdus

2015

piirustus, digitaalinen 

kuvankäsittely 

V-2015-115

Järveläinen, Pekka

Muisto

2014

valokuva 

 

V-2015-46

Kaakinen, Terhi

Petra Kirsikka

2014

veistos 

V-2015-107

Kausalainen, Essi

Timantit ja helmet

2014 - 2015

installaatio 

yhteisöllinen performanssi

V-2015-25

Ketola, Sirkku

Origo Libertas

2014

grafiikka 

V-2015-116

Kiiski, Hertta

Present (Vase II)

2014

valokuva 
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V-2015-117

Kiiski, Hertta

Present (Dog)

2014 - 2015

valokuva 

 

V-2015-63

Kivivirta, Kirsi

White Elements I

2013

taideteollisuus 

 

V-2015-47

Koivisto, Kaisu

Sarjasta Kulkemisesta, 

Asumisesta

2008

veistos 

V-2015-118

Konttinen, Laura

Järven pohjaan uponnut 

päivä

2012

valokuva 

 

V-2015-119

Konttinen, Laura

Kääntyvän onnen maa

2014

valokuva 

 

V-2015-120

Konttinen, Laura

Eksyjien kohtauspaikalle on 

vielä matkaa

2014

valokuva 

 

V-2015-64

Korppi, Saara

Frozenland

2012

taideteollisuus 

 

V-2015-123

Koyama, Yasushi

Eating monkey

2015

veistos 

V-2015-26

Kurunsaari, Heli

The Big Box

2013

grafiikka 

V-2015-65

Kärkkäinen, Jouko

Mantere

2015

taideteollisuus 

 

V-2015-1

Laakso, Tuomo

Asetelma 

2014

maalaus 

V-2015-2

Laakso, Tuomo

Asetelma 

2014

maalaus 

V-2015-3

Laakso, Tuomo

Asetelma 

2014

maalaus 

V-2015-124

Lahtinen, Salla

Osia yhdestä laukusta 

monesti

2011

piirustus 

 

V-2015-102

Laine, Janne

Forgotten

2014

grafiikka 

V-2015-27

Laine, Janne

Border

2013

grafiikka 

V-2015-85

Laitanen, Tiina

Musta puudeli

2007

maalaus 

 

V-2015-28

Laitinen, Kari

Secret Space III

2014

grafiikka 

V-2015-29

Laitinen, Kari

Secret Space V

2014

grafiikka 

V-2015-125

Lehmusruusu, Teemu

Island Illusions #1

2015

mediataide, videoinstallaatio

V-2015-126

Lehtinen, Leevi

Mortal Sin

2014

mediataide 

V-2015-127

Lonka, Johanna

Värivaihto, versio 1.2.

2014

veistos 

 

V-2015-99

Majander, Sanna ; Sinkkonen, 

UIla

Mettä

2015

taideteollisuus 

V-2015-30

Martikainen, Aleksi

Musta hevosen pää

2014

grafiikka 

V-2015-31

Martikainen, Paula

Sininen uni

2010

grafiikka 

V-2015-121

Matilainen, Martti

What is ahead of us

2013

valokuva 

V-2015-12

Mikkonen, Tapani

Metsän reunalla

2004

grafiikka 

V-2015-48

Mustonen, Kalle

Everything fades it’s ok

2014

veistos 
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V-2015-128

Muth, David

On C.D. Friedrich #1: 

Drumming

2014

mediataide 

 

V-2015-86

Mäkilä, Irmeli

Puppet Theather

2012

maalaus 

V-2015-66

Mäki-Patola, Leena

Sateenkaaren pää II

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-87

Nurminen, Tero

French Fries

2014 - 2015

maalaus 

V-2015-32

Nurro, Arto

Piirustus nro 3

2015

piirustus

V-2015-101

Ojala, Konsta

Untitled

2015

piirustus 

V-2015-100

Paavilainen, Kukka

Iiris I

2009

grafiikka 

V-2015-88

Piepponen, Marianna

Kerät

2014

maalaus 

V-2015-89

Piepponen, Marianna

Tuhka ja valo

2014

maalaus 

V-2015-90

Pohjolainen, Siiri

Zzzzz

2014

maalaus 

V-2015-91

Pyykkinen, Tiina

At Night

2014

maalaus

V-2015-67

Pått, Irina

Ryhmä kirjekuoria

2015

taideteollisuus 

 

V-2015-13

Pärnänen, Inni

Keto I

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-68

Päällysaho, Tuulikki

Kymmenen hyvää

2014

taideteollisuus 

V-2015-69

Päällysaho, Tuulikki

Kympit taulussa

2015

taideteollisuus 

V-2015-70

Päällysaho, Tuulikki

Kesäkuu

2014

taideteollisuus 

V-2015-98

Rannikko, Vesa-Pekka

Mycelium

2015

veistos 

 

V-2015-122

Rapo, Jukka

Kullen, Juutinrauma, Ruotsi

2014

valokuva 

 

V-2015-96

Rönkä, Antti

Jälkikaiunta-aika

2014

maalaus 

V-2015-71

Suomela, Sauli

Colors bottle

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-72

Suomela, Sauli

Colors bottle

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-73

Suomela, Sauli

Colors bottle

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-74

Suomela, Sauli

Colors bottle

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-81

Syvänoja, Janna

Kaulakoru, rintakoru

2012

taideteollisuus 

 

V-2015-92

Romo, Heidi

Haavoittunut enkeli -sarjan 

osa 2

2010

valokuva 

V-2015-93

Romo, Heidi

Me kaikki -sarjan osa 1

2010

valokuva 

V-2015-94

Romo, Heidi

Me kaikki -sarjan osa 2

2010

valokuva 

V-2015-95

Rusanen, Jukka

Mirri

2015

maalaus, tekstiiliteos 

V-2015-8

Räsänen, Jarkko

Innocentius X

2014

valokuva 

V-2015-9

Räsänen, Jarkko

Henry VIII Tudor 

2014

valokuva 
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V-2015-33

Tonteri, Irma

Tuhat tietä, sata ikkunaa

2011

grafiikka 

V-2015-34

Tonteri, Irma

Lyhyet yöt, lyhyet päivät

2013

grafiikka 

V-2015-49

Tornberg, Jaakko

Poika ja Koira

2014

veistos 

 

V-2015-35

Toukkari, Milla

Exercise on Presence, 

part 2

2013

grafiikka 

V-2015-36

Toukkari, Milla

Key Locks

2013

grafiikka 

V-2015-37

Tuominen, Jenni

Herkku

2015

maalaus 

V-2015-38

Tuominen, Jenni

Hauki

2015

maalaus 

V-2015-75

Vasko, Jaakko

Älä tule paha karhu, tule 

hyvä karhu

2008

taideteollisuus, veistos 

 

V-2015-103

Vellonen, Senja

Kekäle 1

2014

maalaus 

V-2015-104

Vellonen, Senja

Kekäle 2

2014

maalaus 

V-2015-105

Vellonen, Senja

Kekäle 3

2014

maalaus 

V-2015-106

Vellonen, Senja

Kekäle 4

2014

maalaus 

V-2015-76

Vierikko, Anna-Mari

Silloin kerran

2014

taideteollisuus 

 

V-2015-50

Virtanen, Ilkka

sarjasta Plan B: Pitkäjalka

2014

veistos 

 

V-2015-53

Virtanen, Ilkka

sarjasta Plan B: Orkidea I

2014

veistos 

 

V-2015-77

Virtanen, Johanna

No Comment

2014

taideteollisuus 

V-2015-51

Vuokola, Marko

Moon (Sharpen)

2014

valokuva

Kalle Mustonen

Everything fades it’s ok

2014

veistos

Kaisaleena Halinen

Saavutus

2015

veistos
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Valtion taideteostoimikunta

yhteystiedot

Erika Hyyryläinen

Taidesihteeri

p. +358 (0)400 847 026

erika.hyyrylainen@kansallisgalleria.fi

Heli Ahmio

Amanuenssi 

p. +358 (0)40 674 3563

heli.ahmio@kansallisgalleria.fi

Marjo Saarinen

Assistentti

p. +358 (0)40 832 5480

marjo.saarinen@kansallisgalleria.fi

Osoite:

Bulevardi 40

00120 Helsinki

http://www.kansallisgalleria.fi/valtion-taideteostoimikunta/
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