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Sakkunniga: Villmanstrands stad: 
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 stadsarkitekt Maarit Pimiä 
 stadsgeodet Riitta Puurtinen 
 chef för museiväsendet Leena Räty 
 stadsplanearkitekt Matti Veijovuori 
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 kommissarie Jarmo Junna 
 
 Senatfastigheter: 
 divisionsdirektör Riitta Juutilainen 
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 fastighetschef Arto Partti 
 
1 Mötets lagenlighet och beslutsförhet 
 Ordförande förklarade mötet lagenligt och beslutsfört. 
 
2 Granskning av tävlingsreglerna och tävlingsprogrammet 

 Tävlingsreglerna och tävlingsprogrammet lästes. 
 
Tävlingen konstaterades vara en allmän, för alla öppen konsttävling, organiserad av 
statens konstverkskommission i samarbete med Villmanstrands stad och 
Senatfastigheter. Som prisnämnd verkade statens konstverkskommission. 
Tävlingsdokumenten gick att ladda ner från to 21/6 2018 på statens 
konstverkskommissions nätsidor och tävlingen slutade fre 26/10 2018. Tävlingsspråken 
var finska och svenska.  
 



Syftet med tävlingen var att få fram idéer för ett platsbundet offentligt konstverk av 
bestående natur som ska genomföras på platsen, och som tillför platsen en egen 
identitet och ökar trivseln. 
 
Renoveringen av däckkonstruktionen vid Kirkkokatu och Villimiehenkatu inleddes i april 
2018 och den blev färdig i november 2018. Tävlingsområdet var byggnadsplats under 
hela  tiden för konsttävlingen, så det har inte varit synligt annat än genom 
byggplatsstängslena. Med renoveringsprinciperna kunde man emellertid bekanta sig på 
stadshusets andra sida vid Brahenkatu, som hade renoverats på samma sätt. 
 
I tävlingsprogrammet konstaterades att verket bör vara lätt att underhålla och 
kostnaderna för dess levnadsbåge bör vara  måttliga. Verkets tekniska lösningar måste 
vara säkra för  människor och egendom. Verket fick inte heller försvåra brand- 
 och räddningsåtgärder eller renhållning och förhindrande av halka på gatuområdet. 
 
På fasaden fick man inte fästa delar av konstverket på lägre än fyra meters höjd, så att 
de inte skulle kunna användas som hjälp vid klättring. 
 
Verket fick inte heller störa kamerorna genom ljus som blinkar eller byter färg, och 
verket fick inte ge insyn i icke-offentliga interiörer. I byggnaders interiörer tilläts inga 
installeringar.  Verket fick inte försvåra utplaceringen av övervakningskameror. 
 
Prisnämnden bad också under tiden för bedömningen säkerhetssakkunniga om ett 
utlåtande om verken, på basen av vilket utvecklingsbehoven beträffande säkerheten 
bedömdes.  
 

3 Antecknandet av förslagen 
Före tävlingstidens utgång antecknades som inlämnade 66 tävlingsförlag av följande 
motton: 
 
001 Seireenit 
002 KONSTaapeli, Kotivalo, Villimies, Yököt 
003 Viisisorminen 
004 Poliisin muikut 
005 Villimiehen poika 
006 Iivertti-Eevertti 
007 Villimiehen keihäänkärki 
008 Villityttö ja pojat 
009 Keskustapuro 
010 Villimiehen urotyöt 
011 Uitto-putki 
012 Tuhansien Järvien Maa 
013 Jonkun Silta 
014 Kangasvuokot 
015 Portinvartija 
016 Villimies 
017 H 2 O 
018 Pulsatilla 
019 Introvertti - Ekstrovertti 
020 Lappeen nuija 
021 värisuora 
022 carelian carpet bazaar 



023 vihreä ovi 
024 taivaat 
025 Tilkkutäkki 
026 Odotushuone 
027 sulka 
028 Kirjat 
029 Tervehdys! 
030 Pythagoras 
031 Konsertti 
032 Introvertti - Ekstrovertti (jfr förslag 019) 
033 Iivertti - Eevertti (jfr förslag 006) 
034 Villimiehen kesytys 
035 Villimiehen keihäänkärki (jfr förslag 007) 
036 Paluu menneisyyteen 
037 Vesitiet 
038 Raja 
039 Oculus 
040 Saalis 
041 Halki kesyttömän maan 
042 Wake Up! 
043 Villimies 
044 Paperit 
045 Ulappa 
046 Flow 
047 - Yhteiselo - 
048 miejasie 
049 - JA -  
050 - Yhteinen tasapaino - 
051 Polku 
052 Alfasta Omegaan 
053 Versoja 
054 BERSERK 
055 Lennokki 
056 No racism 
057 Pilvenhattara 
058 Toteemi 
059 Kontrasti 
060 Vesireitti 
061 runo 
062 Irtautuminen 
063 Hyö ja myö 
064 Pulsar 
065 Irtautuminen (jfr förslag 062) 
066 Irtautuminen (jfr förslag 062) 

  



4 Uppfyllandet av tävlingsvillkoren och eventuellt förkastande 
 Alla 66 bidragen konstaterades uppfylla de krav som ställts upp i tävlingsprogrammet. 
Tävlingsförslagen 019 och 032; 006 och 033; 007 och 035; 062, 065 och 066 var till sitt 
innehåll identiska och hade laddats på plattformen flera gånger. De fem förslag som 
anlände efter tävlingstidens utgång godkändes inte till tävlingen. 
 

5 Allmän bedömning 
Syftet med konsttävlingen var att få fram idéer för konstverk som kan placeras på 
Villimiehenkatu i Villmanstrand. Det kom sammanlagt in 66 tävlingsförslag. 
 
 Prisnämnden ansåg det allmänna resultatet av tävlingen gott och mångsidigt. Förslagens 
visningstekniska nivå var hög. Förslagen tog i beaktande tävlingens syften och förbehåll. 
Förslagen var till sina grundläggande idéer påhittiga. Vid bedömningen fästes vikt vid 
förslagens konstnärlighet, tidsenlighet samt förverkligande- och utvecklingspotential. 
 
Förslagen tog i beaktande karaktären hos administrationskvarteret, i vars omedelbara 
närhet finns bland annat polisväsendet, skattebyrån, TE-byrån, magistraten, 
 utsökningsverket och Villmanstrands stadshus. 
 
Placeringen av verk eller verkdelar på tävlingsområdet konstaterades vara svår. En del av 
förslagen lyckades utnyttja det långsträckta utrymmet, en del löste frågan genom att 
placera verkdelar på väggar eller tak, där verket fick mera luft omkring sig. 
 
I förslagen framkom många olika stilarter från konstruktivism till hyperfigurativitet. 
Också skulpterandets olika områden hade noterats. I några förslag hade man använt ljus 
och ljud. 
 
Förslagens teman behandlade på ett insiktsfullt sätt bland annat karelskheten och 
Villmanstrands geografiska läge som område mellan Saimens vattenområdes södra strand 
och Rysslands gräns. Figuren som framträder i namnet Villimiehenkatu (Vildmannagatan) 
inspirerade också flera av dem som lämnade in tävlingsförslag. 
 
Som sakkunniga i bedömningsarbetet tjänstgjorde: 
 
Villmanstrands stad: 
stadsingenjör Olli Hirvonen 
stadsarkitekt Maarit Pimiä 
stadsgeodet Riitta Puurtinen 
chef för museiväsendet Leena Räty 
stadsplanearkitekt Matti Veijovuori 
 
Polis: 
kommissarie Jarmo Junna 
 
Senatfastigheter: 
divisionsdirektör Riitta Juutilainen 
regionchef Minna Niittyniemi 
fastighetschef Arto Partti 
 

  



6 Verkspecifika bedömningar 
 Följande verkspecifika bedömningar antecknades från toppklassen: 

 
 004 Poliisin muikut 
Till förslaget har valts ett sympatiskt och intressant tema. Mujkorna och fiskandet har 
sannolikt en dragningskraft på det villmanstrandska själslandskapet. Den påhittiga 
användningen  av stål som material och det luftiga intrycket attraherar. Återkommande 
element skapar en rumslig kontinuitet och förenhetligar Villimiehenkatus utrymme. 
 
 010 Villimiehen urotyöt 
 Förslaget är en rolig helhet som breder ut sig stort över tävlingsområdet. Spänningen 
mellan de små figurernas skuggor och de stora som är gjorda med hjälp av belysningen 
verkar som en intressant idé. Verket ger den som vandrar på gatan en hittandets glädje. 
Arbetandet har avbildats humoristiskt. 
 
 028 Kirjat 
En enkel med fint genomförd idé. Med förgyllningen tillför man betongen en välkommen 
livfullhet. Placeringen kunde vara mer överraskande. 
 
 036 Paluu menneisyyteen 
 Verket tar stadsrummet i besittning på ett dämpat men roligt sätt. Det passar in i sin 
omgivning och tar betraktaren med sig. De små skulpturerna som strävar till att 
överraska ser ut som något man har sett förut och deras readymade-anda lämnar inte 
 mycket rum för betraktarens egna tankar och tolkningar. 
 
 038 Raja 
 Förlaget är ett subtilt förverkligande av ett tankeväckande ämne. Spänningen mellan de 
små enskilda elementen och den stora linje de bildar är till sitt innehåll intressant. Verket 
breder fint och återhållsamt ut sig över utrymmet genom sin diagonala  placering. 
 
 041 Halki kesyttömän maan 
 Förslaget är en vacker sagoaktig beskrivning av en ny översvämning. Symboliken i den 
stigande vattenytan är suggestiv och glasgjutningarna tillför skulpturerna en intressant 
 materiell dimension. Förhållandet mellan människorna och djuren är intressant. Verket 
ger en finnandets glädje åt publiken. Helheten har planerats pietetsfullt. De små 
glasskulpturerna på gatunivå är en utmaning när det gäller upprätthållandet av dem.  
 
 044 Paperit 
Förslaget är ett verk som på ett roligt sätt kommenterar verksamheten i byggnaderna, 
och som har ett påhittigt samband med Villmanstrand genom landskapsfågeln. 
Användningen av A4-formatet som symbol för byråkratin och ordningen som skingras för 
vindarna uttrycker subtilt förhållandet mellan ordning och frihet. Fågeln som är vikt av 
papper betonar den här konstellationen. Verket berättar om platsen och vardagen på ett 
raffinerat sätt och motsätter sig monumentalismen. Verkets placering uppåt längs 
byggnadernas fasader kan ge det en biroll och göra det onödigt omärkligt. Vid verkets 
placering kunde man modigare ha använt hela gatuutrymmet. 
 
 045 Ulappa 
Leden som lateralprickarna pekar ut tillför stadsrummet en vattenrutt. Det massiva och 
mycket imponerande spatiala verket tar med kraft gatuområdet i besittning. Vintertid, 
även täckt av snö torde verket visuellt fungera väl tack vare prickarnas starka varselfärg. 
Skivornas stödkonstruktioner gör emellertid ett anspråkslöst intryck. De jämnstora 



styckena känns som om de fyller upp utrymmet och är för tunga tillsammans med 
stödkonstruktionerna. 
 
 057 Pilvenhattara 
Figurerna i naturlig skala som är fritt placerade på gatunivån smälter på ett roligt sätt in 
som en del i den övriga trafiken. Förslaget finns ett djup samt möjligheten till en 
mångsidig tolkning. 
 
De övriga verkspecifika bedömningarna finns i bilagan. 

 
7 Tävlingens lösning 

Prisnämnden beslöt beträffande priser och  hedersomnämnanden enhälligt på följande 
sätt: 
 
Delad 1:a plats, 5 500 euro 

nr 004 Poliisin muikut 
 
Delad 1:a plats, 5 500 euro 

nr 041 Halki kesyttömän maan 
 
3:e plats, 3 000 euro 

nr 038 Raja 
 

Hederspris, 750 euro 
nr 028 Kirjat 

 
Hederspris, 750 euro 

nr 044 Paperit 
 

Hedersomnämnanden 
nr 010 Villimiehen urotyöt 
nr 036 Paluu menneisyyteen 
nr 045 Ulappa 
nr 057 Pilvenhattara 

 
Priserna är inte skattefria. 

 
8 Åtgärder efter tävlingens lösning 

Statens konstverkskommission beslöt att man med de konstnärer som lämnat in 
förslaget nr 004 Poliisin muikut förhandlar om fortsatt utveckling och förverkligande av 
verket. 

 
9 Förenandet av mottona med upphovspersonerna 

Tävlingens kontaktperson avslöjade för prisnämnden förslagens upphovspersoner: 
 
Förslagen på delad 1:a plats: 
 nr 004 Poliisin muikut, konstnärer: Pekka och Teija Isorättyä 
nr 041 Halki kesyttömän maan, konstnärer: Tiia Heinonen och Julia Kukkonen 
 
Förslaget på 3:e plats: 
038 Raja, konstnär: Seppo Kalliokoski 
 



Hederspriserna: 
 
nr 028 Kirjat, konstnär: Joonas Turunen 
nr 044 Paperit, konstnärer: Art & Process (Ari Björn och Heini Matveinen) 
 
Hedersomnämnandena: 
 
nr 010 Villimiehen urotyöt, konstnär: Tuula Närhinen 
nr 036 Paluu menneisyyteen, konstnär: Anne Meskanen-Barman 
nr 045 Ulappa, konstnär: Erkki Saarainen 
nr 057 Pilvenhattara, konstnär: Matti Kalkamo 

 
10 Offentliggörande av resultaten och organiserande av utställningar 

 Publiken ombads under tiden fre 23/11 – fre 31/11 2018 om kommentarer till 
verkförslagen som visades anonymt på tävlingens nätsidor. Kommentarerna finns som 
bilaga till protokollet. 
 
Tävlingens resultat offentliggörs fre 14/12 2018 på prisutdelningstillställningen kl 10:00, 
Villmanstrands stadshus, i stadsstyrelsens mötesrum, Villimiehenkatu 1. 
 
De prisbelönade tävlingsarbetsförslagen samt bedömningsprotokollet finns till påseende 
14/12 2018 – 31/12 2018 i Villmanstrands stadsbibliotek samt 23/11 2018 – 28/6 2019 
på tävlingens nätsidor www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu. 

 
11 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet kl 16:15 
 
 

Bevittnat 
 
 
 
Ordförande    Jari Auer 
 
 
Sekreterare    Eija Aarnio 
 
 
Riikka Latva-Somppi    Siukku Nurminen 

 
 

Paavo Paunu    Tuomo Rainio 
 
 
Nora Tapper    Henri Terho 
 
 
Annu Vertanen 

http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu


Bilaga 1
Valtion taideteostoimikunta / palkintolautakunta
Yleinen taidekilpailu Lappeenrannan Villimiehenkadulle 2018

 

 

Teoskohtaiset arvioinnit 

001 Seireenit 
Kaksipäiset teräsveistokset viittaavat uudenlaiseen scifi-estetiikkaan. Kasvojen ja 
geometrisen muodon yhteen sovittaminen on haastavaa. Vaikutelma jää liian tyylitellyksi 
ja erottelevaksi. Teos sopii ympäristöön kiiltävän teräspinnoitteensa kautta. Teoksen 
sijoittelu on perinteinen. 

 
002 KONSTaapeli, Kotivalo, Villimies, Yököt 
Teosten sijoittelu kilpailualueelle luo mielenkiintoa teosta kohtaan. Teoksessa on 
huumoria sekä värin ja muotokielen runsautta. Neljä eri veistosta ovat keskenään varsin 
erilaisia, ikään kuin useamman tekijän tekemiä, mikä tuottaa hajanaisen vaikutelman.  

 
003 Viisisorminen 
Historia on tuotu osaksi kaupunkiympäristöä. Ehdotuksessa sekoittuvat eräänlainen Don 
Quijote -hahmo ja maahinen. Viisisorminen hahmo on sympaattinen, mutta tutun oloinen. 
Teoksen tahallinen kömpelyys on humoristista ja sopii betoniympäristöön. Teos ei 
kuitenkaan ota tarpeeksi huomioon tilan mittakaavaa. 

 
004 Poliisin muikut 
Esitykseen on valittu sympaattinen ja kiinnostava aihe. Muikut ja kalastaminen vetoavat 
todennäköisesti lappeenrantalaisen sielunmaisemaan. Kekseliäs teräsmateriaalin käyttö ja 
keveä vaikutelma viehättävät. Toistuvat elementit luovat tilallista jatkuvuutta ja sitovat 
yhteen Villimiehenkadun tilaa. 

 
005 Villimiehen poika 
Ehdotusta viittauksineen Michelangelon Davidiin ei pidetä omaperäisenä. Toisaalta 
ehdotus haastaa vanhaa ajatusta siitä, että vain sankareista tehdään patsaita. Teos tuo 
esiin toisenlaisen miehen roolin. Teoksen tekninen toteutus ei vaikuta uskottavalta. Teos 
on esitetty valokuvaupotuksena, joka ei todennäköisesti anna oikeaa kuvaa teoksen 
lopullisesta ilmiasusta.  

006 Iivertti-Eevertti 
Ehdotus tuo esiin kiinnostavan ajatuksen toiminnallisesta veistoksesta/tilasta. Teoksen 
luonne altistuu vuodenaikojen vaihteluille. Ehdotus on kuitenkin vaatimaton tilaan 
nähden, eikä idea tai esteettinen vaikutelma kanna kylliksi.  
 
007 Villimiehen keihäänkärki 
Ehdotus on arkkitehtoninen maamerkki, jonka merkitys ei kuitenkaan avaudu. 
Ehdotuksesta tulee esiin tekijänsä into ja aktiivisuus. Idea vaikuttaa liian kepeältä ja 
paikkaan sopimattomalta. 

 
008 Villityttö ja pojat 
Ehdotuksessa on hauskasti kehitelty tarina heraldisen perinteen ja perinteisen 
veistosmonumentin kautta. Teoksen humoristisuus viehättää. Teos houkuttelee 
kiipeämään, mikä voi aiheutua ongelmaksi. Vaikka teos on kookas, se jää 



yksityiskohtaisuutensa ja toteutustapansa vuoksi hajanaisen oloiseksi. Teos ei ole 
kaupungin keskeiselle paikalle sijoitettavan julkisen veistoksen luonteinen, vaan sopisi 
paremmin kaupungin puistoon. 

 
009 Keskustapuro 
Kiinnostava ajatus muuttaa tuuletusaukot altaiksi. Vedenpinnan vaikutelman luominen 
ritilän ja valaistuksen avulla ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta ratkaisulta, ja tämä 
vaikuttaa koko ehdotukseen. Veistosten estetiikasta on vaikea saada käsitystä – 
valokuvaupotus luo vaikutelman naturalistisesta ilmaisusta mutta pulverimaalaus 
puolestaan viittaa tyyliteltyyn ilmaisuun. Miten toimii talviaikaan? Ehdotus vaatii paljon 
kehittelyä ja työstämistä.  

 
010 Villimiehen urotyöt 
Ehdotus on hauska, laajasti kilpailualueelle levittyvä kokonaisuus. Pienten hahmojen ja 
valaistuksella luotujen suurten varjojen välinen jännite vaikuttaa kiinnostavalta idealta. 
Teos antaa kadulla kulkijalle löytämisen iloa. Työntekoa on kuvattu humoristisesti.  

011 Uitto-putki 
Ehdotus on näyttävä ja huomiota herättävä veistoskokonaisuus. Uitto aiheena on 
kiinnostava ja omaperäinen. Ehdotus kommentoi muuttuvaa teknologiaa ja informaation 
kulkua rinnastaen sen tukkien uittoon. Aiheen käsittely kuitenkin luo teollisen vaikutelman, 
jonka vaikutus kaupunkiympäristöön on voimakas. Valaistuksen suunnittelu on hyvä lisä 
ehdotukseen, samoin ääniteoksen mukaan sisällyttäminen. Runsaasti kannattavia 
rakenteita sisältävä ehdotus ei toimi kapeassa sijoituspaikassa. 
 
012 Tuhansien Järvien Maa 
Hieno mielikuva peilipintaisen järvimaiseman siirtämisestä altaisiin on ajatuksena 
kiinnostavampi kuin toteutuksena. Orgaaninen muoto tuo vastapainoa niukkaeleiselle 
arkkitehtuurille. Altaiden puhdistus ja ylläpito on työlästä ja vaatii resursseja. Teoksen 
osien mittasuhteet ja koot, sekä sijoittelu kilpailualueelle ei vakuuta. 

013 Jonkun Silta 
Lähes huomaamattomaksi, katumaisemaan integroiduksi suunniteltu teos ei tee itsestään 
numeroa. Piirrokset ovat hienoja. Ehdotuksen käytännöllisyys pakottaa pohtimaan teoksen 
roolia. Käsitteellinen teos pyrkii osallistamaan katsojaa. Suunnitelma teoksen 
valaisemisesta latistaa ehdotusta. Teos olisi vaatinut kiinnostavan idean rohkeampaa 
käsittelyä. 

 
014 Kangasvuokot 
Suurennettu kasviaihe vaikuttaa useaan kertaan nähdyltä. Veistosten realismin ja 
tyylittelyn välille asettuva muotokieli ei vaikuta houkuttelevalta. Materiaalien valinta on 
kiinnostava, ja sammaleen ja teräksen yhdistelmä on herkullinen. Kansiaukkojen reunukset 
on otettu hyvin käyttöön. Teos toimii tilassa ja tuo uusia elementtejä kaupunkimaisemaan. 

015 Portinvartija 
Teoksen muotokieli vaikuttaa korostetun kömpelöltä ja teoksen sijoittelussa ei ole juuri 
hyödynnetty kilpailualueen mahdollisuuksia. Kuitenkin ajatus vartioivista eläinhahmoista 
on sympaattinen. Värimaailma on hyvä. 

 
016 Villimies 
Figuuri on mielenkiintoinen, mutta jalustan toteutus epäilyttää. Se ei tue figuurin 
dynamiikkaa. Teoksen idea, estetiikka tai sijoittelu eivät tunnu nykyaikaisilta. 



017 H 2 O 
Veistoksen ja ympäristön välillä on kiinnostava jännite. Teoksessa on raikas väritys ja 
selkeät muodot, jotka sopivat hyvin julkiseen ulkotilaan. Teos on kupliva ja leikkisä. 
Teoksen sijoittelu ja mittakaava kuitenkin arveluttavat. Seinäreliefi on logomainen. 
Muotokieli voisi olla monipuolisempaa. 
 
018 Pulsatilla 
Ehdotuksessa on kekseliäs ja yllättävä ripustusratkaisu, joka on rakenteellisesti erittäin 
haastava. Heijastusten ja varjojen vaikutus tuntuu kiehtovalta ja teos vaikuttaa siten 
hienovaraisesti ympäristöönsä. Ajatus kangasvuokon lehtien varjossa kulkemisesta on 
runollinen.  

019 Introvertti - Ekstrovertti 
Ehdotuksen ajatus yhteisöllisyydestä on hyvä. Voimakkaammat värit luovat nykyaikaisen 
vaikutelman, ja punainen huomioväri korostaa infokartoilta tuttua ”olet tässä” symbolia. 
Toteutus jää vaatimattomaksi. Arkkitehtoninen muoto häviää rakennettuun ympäristöön. 

020 Lappeen nuija 
Ehdotuksessa on materiaalien sekamelskaa plekseineen ja teräslevyineen. Ehdotus on 
osoittelevan humoristinen, mutta veistoksen sijoittelu on perinteinen. 

 
021 värisuora 
Kevyt ja kekseliäs tapa muuttaa betonielementtien luonnetta ja nostaa ne kadun keskiöön. 
Väri ja läpikuultavuus ovat ehdotuksen vahvuuksia. Ehdotus kiinteyttäisi tilaa ja loisi siihen 
rytmiä ja viihtyisyyttä. Valaistuksen merkitys on kokonaisuudelle keskeinen, vaikkakaan 
sitä ei ole laajemmin suunniteltu ehdotuksessa.  

022 carelian carpet bazaar 
Räväkkä, mutta hieman kaoottinen ehdotus, jossa on kirjava värimaailma. Ehdotus on 
raikas ja veisi huomion pois rakennuksista. Aihepiiri tuntuu kuitenkin etäiseltä. Teos 
vaikuttaa lyhyen elinkaaren teokselta, jos se valmistettaisiin kyseisistä materiaaleista. 

023 vihreä ovi 
Veistosmonumentin sijaan ehdotus tarjoaa kehystä ja asettaa sen sisälle luonnon. Kiehtova 
ja puhutteleva lähtökohta toimii teoksen ideana, mutta toteutuksen massiivisuus ja 
betonielementin käyttö tekee kokonaisuudesta raskaan.  

024 taivaat 
Ehdotuksessa on yksinkertainen ja kevyt toteutus. Auringonlasku-kuva näyttää raikkaalta, 
mutta lintujen liittäminen ritilöihin ei tunnu kantavalta idealta. Teos pyrkii muuttamaan 
ympäristöä, mutta jää mielenkiinnottomaksi ja huomaamattomaksi etenkin lumisena 
talvena.  

025 Tilkkutäkki 
Veistos houkuttelee katsojia istahtamaan vuoteen reunalle. Yksittäisenä teoksena se on 
kiinnostava, joskin materiaalin käyttö olisi voinut varioida sängyn eri osien välillä, jotta 
ajatus tilkkutäkistä välittyisi. Taidokas mosaiikki muotoilluista palasista eri kivilajeja 
käyttäen on näyttävä ja kiehtova. Arkinen petaamaton sänky pussilakanoineen on 
yllättävä.  

026 Odotushuone 
Teoksen tarkoituksena on muuttaa kylmän ja kolkon betonielementteihin perustuvan 
ulkotilan luonnetta antaen mahdollisuuden ajatella sisätilaa, lepoa ja tunnelmaa. Istuttava 



veistos tuo ihmiset osaksi teosta. Ryhmiteltynä betonialtaiden päätyihin esineet jäävät 
hiukan irrallisiksi ja mittakaavaltaan tilaan oudoiksi. Materiaalinäytteet eivät luo kestävää 
ja laadukasta mielikuvaa. 
 
027 sulka 
Teos on yksinkertainen veistos, jonka symboliikka ei puhuttele. Teoksen sijoittelu on 
perinteinen. Mittakaavan vaihdos aiheen kohdalla ei tunnu tuovan teokseen mitään 
lisäarvoa.  

028 Kirjat 
Yksinkertainen, mutta hienosti toteutettu idea. Kultauksella tuodaan betoniin tervetullutta 
elävyyttä. Sijoittelu voisi olla yllätyksellisempää.  

029 Tervehdys! 
Isokokoinen tervehdys vaikuttaa lähinnä muotoaan hakevalta hahmolta, jonka 
yksinkertaisuus idean ja veistoksen vaikutelman osalta tekee lopputuloksesta varsin 
lapsellisen. Ehdotuksessa on myös huumoria ja sadunomaisuutta. Muoto on 
tarkoituksellisen löysä. 

030 Pythagoras 
Veistoksen geometrialla ja kauneudella ei ole selkeää yhdistävää tekijää. Ehdotuksen 
mittakaava ja sijoittelu on sattumanvarainen.  

031 Konsertti 
Satakielisivu on kaunis, mutta teos kääntyy liikaa sisäänpäin. Laatikkomuoto katkaisee 
katunäkymän. Satakielen tekninen toteutus jää auki. 

032 Introvertti - Ekstrovertti (vrt. ehd. 019) 

033 Iivertti - Eevertti (vrt. ehd. 006) 

034 Villimiehen kesytys 
Ehdotukseen sisällytetty mielikuvituksellinen selitys teoksen lähtökohdista ei välity itse 
teoksesta, joka noudattaa varsin paljon nähtyä nonfiguratiivisen veistoksen/julkisen 
monumentin muotokieltä. Kantavana ajatuksena voi nähdä risteyskohdan, jossa eri 
suunnista lähestyvä toimijat kohtaavat ja identiteettinsä säilyttääkseen muodostavat 
toisiinsa solmiutuvien väistöliikkeiden kudoksen. 

035 Villimiehen keihäänkärki (vrt. ehd. 007) 
 
036 Paluu menneisyyteen 
Teos ottaa kaupunkitilan haltuunsa hillityllä, mutta hauskalla tavalla. Se sopii ympäristöön 
ja kuljettaa mukanaan katsojaa. Yllätystä tavoittelevat pienet veistokset vaikuttavat ennen 
nähdyiltä eikä niiden readymade henki jätä paljoakaan tilaa katsojan omille ajatuksille ja 
tulkinnoille.  
 
037 Vesitiet 
Sympaattiset purjeveneet ovat kiehtova aihe ja kaunis elementti, mutta toteutukseen 
kaavailtu torni vaikuttaa vanhanaikaiselta ja pakotetulta pyrkimykseltä asettaa teos 
julkisen monumentin puitteisiin. 

 
 



038 Raja 
Ehdotus on hienovarainen toteutus ajatuksia herättävästä aiheesta. Jännite pienten 
yksittäisten elementtien ja niiden muodostaman suuren linjan välillä on sisällöllisesti 
kiinnostava. Teos levittäytyy hienosti ja hillitysti tilaan diagonaalisella sijoittelullaan.  
 
039 Oculus 
Teos on yksinkertaisen ja tyylikkään geometrinen toteutukseltaan. Ehdotukselta olisi 
toivonut enemmän tietoa siitä, miten se muuttuu eri kuvakulmista. Teoksen perustuksia ei 
ole mietitty. Teos vaikuttaa epäsuhtaiselta ja tekee tilavaikutelmasta ahtaan.  

040 Saalis 
Ehdotus jää epäselväksi. Teos ottaa haltuunsa kaupunkitilan ja ammentaa 
lappeenrantalaisesta aiheesta ja sielunmaisemasta. Tapahtumia on ehkä liiankin paljon. 
Valoaihe jää irralliseksi.  

 
041 Halki kesyttömän maan 
Ehdotus on kaunis sadunomainen kuvaus uudesta vedenpaisumuksesta. Veden pinnan 
nousun symbolisuus on viitteellistä ja lasivalut tuovat veistoksiin kiinnostavan 
materiaalisen ulottuvuuden. Ihmisten ja eläinten suhde on mielenkiintoinen. Teos antaa 
löytämisen iloa yleisölle. Kokonaisuus on suunniteltu pieteetillä. Pienet, lasiset veistokset 
katutasossa ovat haasteellisia ylläpidettäviä.  

042 Wake Up! 
Ehdotus on leikkisään muotokieleen perustuva, perinteinen veistosmonumentti. Muoto on 
eloisa ja kertova. Teos herättää ehkä liiankin paljon tuttuja mielikuvia jo toteutetuista 
veistoksista.  

 
043 Villimies 
Yleismaailmallinen ihmisfiguuri on nostettu oman varjonsa varassa korokkeelle. Valon ja 
varjon teema nousee teoksessa keskiöön samaan tapaan kuin teoksen kolmiulotteisuus ja 
sen leikkauspinnan litteyden välinen dynamiikka. Teoksen varjomainen jalustaosa tekee 
veistoksesta mielenkiintoisen. Teosehdotus nojaa vahvasti hyvin perinteiseen 
kuvanveistoon, ja kontrastin ja dramatiikan luominen virastotalojen keskelle jää vaisuksi. 

044 Paperit 
Ehdotus on hauskasti rakennusten toimintaa kommentoiva teos, jossa on kekseliäs yhteys 
maakuntalinnun kautta Lappeenrantaan. A4 koon käyttö byrokratian symbolina ja tuulessa 
hajoava järjestys ilmentävät hienovaraisesti järjestyksen ja vapauden suhdetta. Paperista 
taiteltu lintu korostaa tätä asetelmaa. Teos kertoo paikasta ja arjesta hienostuneella 
tavalla ja vastustaa monumentaalisuutta. Teoksen sijoittelu ylös rakennusten julkisivuun 
saattaa jättää sen sivurooliin ja turhan huomaamattomaksi. Teoksen sijoittelussa olisi 
voinut rohkeammin käyttää koko katualuetta. 

045 Ulappa 
Lateraaliviittojen osoittama väylä tuo vesireitin kaupunkitilaan. Massiivinen ja hyvin 
näyttävä tilallinen teos ottaa katualueen vahvasti haltuun. Talviaikaan lumeen 
peittyessäänkin teos toiminee visuaalisesti hyvin viittojen vahvan huomiovärin ansiosta. 
Levyjen tukirakenteet vaikuttavat kuitenkin vaatimattomilta. Saman levyiset kappaleet 
tuntuvat täyttävän tilan ja ovat liian raskaita tukirakenteiden kanssa. 

046 Flow 
Ehdotus on ihmishahmojen liikettä kuvaava teossarja ja kertoo tästä päivästä ja 
teknologiasta. Kahden esittävän siluetin välille mallinnettu kuvitteellinen siirtymä 



muodosta toiseen ei tunnu uskottavalta, mutta luo parhaimmillaan optisen harhan kautta 
liikkeen tuntua. Levyjen yhteen liittämisessä niiden välille jätetyt raot ovat kiinnostava 
ratkaisu, joka tuo veistokseen ilmavuutta ja uuden näkökulman. 

  
047 - Yhteiselo – 
Luonnoksessa JA sekä &-merkki ovat mielenkiintoisia ja rytmikkäitä sovelluksia, jotka 
sopivat aiheena hyvin virastotalojen yhteyteen. Pienoismallin materiaali innostaa luoviin 
selityksiin. Veistosparit lisäävät kuitenkin tasapaksuisuuden vaikutelmaa, eikä jännitettä 
niiden välille synny tarpeeksi.  
 
048 miejasie 
Pystysuuntaan käännetty tyylitelty käsiala luo tekstielementin. Kirjasimen siirtäminen 
tilalliseen muotoon on onnistunut, joskin tukiranka tuntuu ylimääräiseltä ja heikentää 
teoksen ideaa ja esteettistä vaikutelmaa. Eri kielten sijoittaminen teokseen vaikuttaa 
päälle liimatulta. Teoksen sijoittelu kilpailualueelle on perinteinen.  

049 - JA –  
Ehdotuksen lähtökohtana toimivat kirjainmerkit & ja § tuovat byrokratian merkistön 
kadulle. Suureen kokoon toteutettu corten-teräsveistos on luonteeltaan raskas ja synkkä 
monumentti, josta jää kaipaamaan lähtökohdan keveää käsitteellisyyttä.  
 
050 - Yhteinen tasapaino - 
Ehdotuksen idea ei avaudu. Teoksen muotokieli vaikuttaa ennen nähdyltä. 

 
051 Polku 
Katualueella laajasti levittyvä teos luo yhtenäisyyttä eri osuuksien välille. Kivipolkuun 
lisätyt lasielementit keventävät muuten raskasta ja symboliikaltaan varsin kirjallista teosta. 
Polkumaisuus tilassa on positiivista. Aukkojen päälle sijoitettavina siltoina ei kuitenkaan 
toimi. Lasin ja kiven yhdistäminen on kiinnostava, mutta ei käytännöllinen.  

052 Alfasta Omegaan 
Ehdotus vaikuttaa keskeneräiseltä. Veistoksen mirómainen estetiikka vaikuttaa 
hajanaiselta. Web-kameran ympärille rakentuvassa ideassa ei livekuvan roolia tai 
esittämistä ole mietitty. Rakennelman keveys ja läpinäkyvyys kaupunkitilassa on 
positiivista. 

053 Versoja 
Ehdotuksessa on ajaton ja lempeä kasviaihe, jonka sijoittelussa olisi voinut ajatella 
laajemmin koko kilpailualuetta. Tilallisesti jää kuitenkin vaisuksi.  

 
054 BERSERK 
Veistoksista on ehdotuksen perusteella vaikea saada käsitystä. Ajatus linnunpesistä on 
sympaattinen. Syrjässä piileksivät teokset tuntuvat oudolta ajatukselta, ellei siihen ole 
perusteluita. Katutasoon tuotujen veistosten sijoittelu ei tunnu kovin valmiiksi mietityltä. 
Ehdotuksessa on hyvällä tavalla radikaalia ajattelua suhteessa kapeaan betonin 
määrittämään tilaan. 

055 Lennokki 
Ehdotuksessa on idealismia hyvällä tavalla. Yhteys lennokin tekstin ja penkkeihin 
kaiverrettujen eläinhahmojen välillä jää kuitenkin irralliseksi. Lennokin ja eläin ja 
kasviaiheiden yhteys jää epäselväksi.  
 
 



056 No racism 
Alleviivaava ehdotus on hyvän asian puolesta. Sanoma ei kuitenkaan välity itse teoksesta. 
Kaarnan muotoon leikatut teräspalaset eivät tunnu luonnonläheisiltä.  

 
057 Pilvenhattara 
Luonnollisessa mittakaavassa katutasoon vapaasti sijoitellut hahmot sulautuvat hauskasti 
osaksi muuta liikennettä. Ehdotuksessa on syvyyttä sekä tulkinnan moninaisuuden 
mahdollisuutta.  
 
058 Toteemi 
Toteemipaalu tuo välittömästi mieleen kulttuurisen omimisen, joka lähtökohtana julkiselle 
veistokselle on vaikea. Vaikka ehdotuksessa tämä problematiikka ohitetaan ja veistoksen 
voi nähdä sukupolvien jatkumona, olisi tätä teemaa voinut kehitellä ilman toteemin 
ajatusta.  
 
059 Kontrasti 
Ehdotuksen muoto on ilmava. Materiaalina pronssi ja pinnan elävä struktuuri syövät 
muodon lennokkuutta ja vetävät keveää muotoa maata kohti. Ehdotus on hyvällä tavalla 
ennakkoluuloton. 

060 Vesireitti 
Katutason yläpuolelle sijoitetun teoksen idea on lupaava. Ilmavuus ja polveileva muoto 
miellyttävät. Varjot piirtyvät hienosti tilaan. Esitys tuo enemmän mieleen pilvet kuin 
veden. Ehdotuksen lähtökohdat ovat hienosti tuotu esiin, mutta ne eivät välity teoksesta. 
Luonnoksesta välittyvä raskas metalliverkko korostaa enemmänkin 3D mallien 
rautalankamallia kuin virtaavaa vettä.  

061 runo 
Vuodenaikojen ja kellonajan vaihtelut näkyvät varjoissa ja tekevät siitä mielenkiintoisen. 
Ajatus alati muuttuvista varjokuvioista rakennuksen julkisivussa on kiinnostava. Teos on 
kauniissa vuoropuhelussa virastokielen ja arkkitehtuurin kanssa. Se on hiljainen ja 
merkityksellisyyttä antava.  

062 Irtautuminen 
Kevyt ajatus muuttuisi toteutettuna todennäköisesti raskaaksi kaikkine vaijereineen. 
Teoksen yksinkertainen muotokieli ei tuo aiheeseen kuitenkaan mitään erityistä lisää.  
Liikkeen ja ilmavuuden tavoittaminen jää puolitiehen.  
 
063 Hyö ja myö 
Ehdotuksen ajatus ottaa paikalliset puheenaiheet lähtökohdaksi on sympaattinen ja 
humoristinen. Teoksessa on yllätyksellisyyttä, löytämisen iloa, samaistumisen 
mahdollisuuksia ja tuttuutta katsojalle. Teoksen 70-80 cm korkeiden osien kuvat näkyvät 
todennäköisesti huonosti alas neljän metrin korkeudesta. Teoksissa korostuu paikalliset 
aiheet lähes uutiskuvamaisella tarkkuudella, mutta niiden sijoittelussa tätä 
yksityiskohtaisuutta ei ole huomioitu.  

 
064 Pulsar 
Ehdotus herättää kysymyksiä, mutta ei anna vastauksia. Se jää arvoitukseksi eikä avaudu 
katsojalle. Myös teknisestä toteutuksesta ehdotus ei anna viitteitä. 
 
065 Irtautuminen (vrt. ehdotus 062) 
066 Irtautuminen (vrt. ehdotus 062) 
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Mielipiteitä Lappeenrannan Villimiehenkadun yleisen taidekilpailun

ehdotuksista

Valtion taideteostoimikunta on järjestänyt yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-

kiinteistöjen kanssa YLEISEN TAIDEKILPAILUN LAPPEENRANNAN VILLIMIEHENKADULLE. Taidekilpailu

oli avoinna 21.6.–26.10.2018 ja kilpailuehdotuksia saapui yhteensä 64 kappaletta. Ennen kilpailun

ratkeamista pyydämme yleisöltä pe 23.11.-pe 30.11.2018 välisenä aikana mielipiteitä

kilpailuehdotuksista. Palkitut ja kunniamainitut julkistetaan pe 14.12.2018

palkintojenjakotilaisuudessa Lappeenrannassa.

Kerro mielipiteesi kilpailuehdotuksien alla löytyvään kommentointikenttään. Kommentit päivittyvät

viiveellä. Asiattomat viestit poistetaan.
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81 Comments 

Anonymous on 23.11.2018 at 8:07 am  
Villimiehen urotyöt on suosikkini. Humoristinen ote. Tykkään. 
 
riitta Hotanen on 24.11.2018 at 8:15 am  
Paras ehdotus! 
 
Pirkko Vainikka on 29.11.2018 at 11:17 am  
Halki kesyttömän maan aivan nappi ko paikkaa. 
 
Lindströmin pihvi on 26.11.2018 at 10:34 am  
028 kirjat mieleisin 
 
Keijo Laine on 29.11.2018 at 9:17 am  
Villimiehen urotyö. Varmaa säilyisi varmaan parhaiten kunnossa pitempää 
 
Jussi Sirkiä on 29.11.2018 at 2:06 pm  
Tässä on sellaista uhoa ja eteenpäin menoa. Pysäyttää katsojan. 
 
Juha on 29.11.2018 at 6:27 pm  
Villimiehet Lappeenrantaan 
 
Riitta Kautonen on 29.11.2018 at 7:47 pm  
Ulappa on suosikkini. Siinä ilmenee nykyiaikaisella ja koskettavalla tavalla Saimaa, joka on keskeinen 
osa kaupunkiamme. 
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Roni on 30.11.2018 at 12:35 pm  
Ääni myös Villimiehen urotyölle. Sopivasti huumoria ja karjalaista mentaliteettia. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 9:47 am  
Täältä kannatusta “Rajalle”, kerrassaan loistava idea. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 10:10 am  
Joo, tyylikkään hienovarainen ja epäspektaakkelimainen ehdotus. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 11:39 am  
Parhaimpana pidän teosta Halki kesyttoman maan. Erottuu Euroopassa näkemistäni positiivisesti. 
Tulee mieleen Suomen asuttaminen jääkauden jälkeen kun ihmiset tulivat eläinten perässä 
pohjoiseen. Ajaton, mutta ajankohtainen ilmaston ja EU:n muutoksen aikakaudella. 
Toiseksi parhaana pidän ulappaa. 
 
Rebekka Katko on 23.11.2018 at 12:08 pm  
Tykkään Halki kesyttömän maan -teoksesta valtavasti. Olisi ihana bongailla suomalaisia villieläimiä 
kävelykadulla kulkiessa. Se on oivaltava, ajankohtainen ja kaupunkikuvaan sopiva teos, joka herättää 
ajattelemaan ihmisen ja luonnon suhdetta. 
 
Saana on 23.11.2018 at 1:48 pm  
Kannatan myös Halki kesyttömän maan-teosta! 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 2:35 pm  
Kannatetaan! 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 12:36 pm  
Pilvenhattara, ulappa tai halki kesyttömän maan parhaimmat. Paluu menneisyyteen ihan kiva mutta 
tuskin kestää ‘käyttöä’. Raja-ehdotus on vain masentava, kaikin puolin. Poliisin muikut… ei teoksia 
joihin joku kuitenkin tunkee kätensä ja jää kiinni. Paperit muuten kiva mutta miksei teoksen nimi ole 
heureka? Muuten tuon ymmärtää poliisitalon seinässä tietovuotona. 
 
Raija KUISMA on 23.11.2018 at 12:48 pm  
Pilvenhattara ja ulappa ovat suosikkejani. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 1:15 pm  
041_Halki_kesyttoman_maan ihanan syvällinen ja ajankuvallinen, lasia on käytetty tosi 
mielenkiintosella tavalla ja ihmisen ja eläimen mittasuhteet viehättää. keskustelee 
ilmastonmuutoksesta, ihmisestä ja luonnosta kauniisti lappeenrannan villimiehen metaforin! 
kaikinpuolin puhutteleva kokonaisuus, jota tekis mieli kyllä kauempaakin tulla ihastelemaan. 
038_Raja on hienon konstailematon ja siinä on myöskin vahva sanoma. minimalistinen muotokieli ja 
yhteiskunnallinen ulottuvuus kiinnostaa. 
nää teoksethan toimisi hienosti yhdessä! ovat erilaisia, kantaaottavia ja loisivat tosi mielenkiintosia 
merkityksiä vuoropuhelussa keskenään. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 2:42 pm  
Halki kesyttömän maan on ehdoton suosikkini. Luonnon uusi ulottuvuus, kantaaottava ja kauniisti 
toteutettu. 
 
Alli Anonyymi on 23.11.2018 at 2:47 pm  
Mahtavia nuo pikkuset villimiehet eläinten kyydissä <3 
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Daisy on 23.11.2018 at 3:00 pm  
Villimiehen urotyöt, hyvän mielen, huvittava teos. Liittyy vahvasti kaupungin vaakunaan ja kyseisen 
kadun nimeen. 
 
Ampiine on 23.11.2018 at 3:01 pm  
Halki kesyttömän maan. 
Raikas, ajankohtainen, syvällinen. Paras. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 3:30 pm  
Halki kesyttömän maan on paras ehdokas. Tuo kaivattua metsän tunnelmaa kaupunkitilaan ja aihekin 
puhututtaisi. Suunnitelma on vakuuttava. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 3:52 pm  
Halki kesyttömän maan on miun suosikki näistä. Paras ehdottomasti! 
Oli muutkin ihan hienoja ja joitain en vain edes tajunnut. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 5:48 pm  
Muikut tai halki kesyttömän maan 
 
Tiina Nyrhinen on 23.11.2018 at 6:31 pm  
Poliisin muikut on suosikkini, kauniin ilmavat kuplivat kalat yllättävissä paikoissa betonin väleissä 
lipumassa. Ainoa mitä pelkään, että evät ovat liian teräviä julkiseen teokseen. Mutta muutenkin ne 
ehkä pitäisi ripustaa ylös, ei katutasoon jossa helposti julkiselle taiteelle käy köpelösti. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 8:24 pm  
Halki kysyttämän maan on ehdoton suosikkini: ajankohtainen kannanotto ilmaston lämpenemiseen, 
villieläimet meidän keskellämme, kaunis toteutus, ajaton. 
 
Villinainen on 23.11.2018 at 9:07 pm  
Villimiehen urotyöt ehdottomasti suosikkini! On hauska ja erilainen kuin mihin on totuttu. 
Myös Halki kesyttömän maan viehättää. 
 
Mege on 23.11.2018 at 9:10 pm  
Pidän kkaikista, mutta Halki Kesyttömän Maan on suosikkini. 
 
Anonymous on 23.11.2018 at 9:57 pm  
Kyllähän tuo Villimiehen urotyöt tuolle kadulle sopii hienosti. Jäisi myös hyvällä tavalla turistien 
mieleen selkeänä kaupunkiin liittyvänä teoksena. Sopii karjalaiseen mentaliteettiin. 
 
Tuula Karppanen on 24.11.2018 at 4:31 pm  
Ehdoton suosikkini on Halki kesyttömän maan. Se puhuttelee ajankohtaisuudellaan, on ihmisen 
korkeudella, käsin kosketeltavissa pääasiassa. Esittävyydellään teos myös saa lapset pysähtymään. 
Voisin kuvitella helposti pitäväni sen ääressä oppitunnin. Teos ei ole useimmalle ohikulkijalle betoniin 
peittyvä absraktimöhkäle. Teoksessa löytyy valtavasti syvällistä taustaa ja pohdittavaa ihmisen ja 
eläinten suhteesta ja tulevaisuudesta. 
 
Tuula. on 24.11.2018 at 6:12 pm  
Halki Kesyttömän maan on suosikki , ehdottomasti . Haluaisin nähdä tuon työn toteutettuna , se on 
paras . 
 
 



Tiina on 25.11.2018 at 6:02 pm  
“Halki kesyttömän maan” ehdoton suosikkini. Tosi kaunista katseltavaa katukuvassa kaikenikäisten 
silmin ja erittäin vaikuttava ajatus taustalla, hyvät perustelut. 
 
Anonymous on 25.11.2018 at 9:24 pm  
Miksi täällä on vain muutama nähtävänä 64 työstä ? 
 
Eija Aarnio on 27.11.2018 at 9:17 am  
Kilpailuohjelmassa on ilmoitettu, että taidekilpailu on salainen. Palkitsematta jäävien ehdotusten 
tekijöiden nimiä julkisteta missään vaiheessa. Tekijänoikeuksien turvaamiseksi on päätetty, että 
internetiin pannaan nähtäville ainoastaan palkintolautakunnalta eniten pisteitä saaneet ehdotukset, 
joiden tekijät julkistetaan kilpailun ratkaisemisen jälkeen. 
Valtion taideteostoimikunta 
 
Anu on 26.11.2018 at 9:05 am  
Minusta kolme kärki on Ulappa, Raja ja Willimiehen urotyöt (sillä varauksella, että joku naishahmokin 
voisi olla esillä). 
 
Mirva S on 26.11.2018 at 10:06 am  
Villimiehen urotyöt on ihana ja humoristinen! 
 
JN on 26.11.2018 at 10:45 am  
Top3: 
1. Halki kesyttömän maan on tärkeä, ajankohtainen ja ulkoasultaan kuitenkin luonnollinen ja 
yllättävä samaan aikaan. Lasi(vesi)elementti pidettävä mukana suunnitelmissa, koska sen sanoma on 
tärkeä. 
2. Ulappa olisi näyttävä ja kohtuuhintanen isosta koostaan huolimatta. 
3. Kirjat-teoksessa hyvä sanoma. Kirjoissa voisi lukea joku sana tai teksti, jolloin ne olisivat 
mielenkiintoisempia. 
 
Anonymous on 26.11.2018 at 11:08 am  
Villimiehen urotyöt historiasta nouseva, hauska, oivaltava, hyvin tilan haltuunottava, nimi 
mieleenpainuva. Turvallinen, koska siihen ei voi kompastua, ei haittaa kulkua kapealla kulkuväylällä, 
ilkivallan ulottumattomissa, ei esteenä myöskään katualueen huollolle. Laittaa pysähtymään tilassa ja 
etsimään aina uusia hahmoja. 
 
Ulla on 26.11.2018 at 2:18 pm  
Mielestäni ylivoimaisesti parhain on Halki kesyttömän maan. Eläinhahmot kiinnostavat kaiken ikäisiä 
ja suunnitelmassa on hieno ajatus taustalla. 
 
Anonymous on 26.11.2018 at 2:42 pm  
villimiehen urotyöt on ehdottomasti paras ja korkealla olevat teokset ovat myös turvassa ilkivallalta 
ja töhrijöiltä. 
 
Rosa on 26.11.2018 at 4:50 pm  
Halki kesyttömän maan on parhain. Veistokset ovat kauniita ja ajatus erityisen tärkeä! 
 
Anonymous on 26.11.2018 at 5:37 pm  
Mä pidän tuosta halki kesyttömän maan eläin patsaista ja pikkuihmisistä. Ja syvällinen 
ilmastonmuutos ajatus. Toisaalta myös raja ja paluu menneisyyteen on hienoja, mutta ehkä vähän 
vaikeemmin avautuvia. Ulappa ja pilven hattara myös kivoja. 
 



 
Ritva on 27.11.2018 at 8:38 am  
Halki kesyttömän maan ; niin realistinen, ei kaipaa edes selityksiä, jokainen ymmärtää sen näkemällä 
; yhdessä veistoksessa suomalaista historiaa pronssikaudesta nykypäivän kannanottoineen luonnon 
tilasta ilmastomuutokseen ja sen mitä menetämme, ellemme pysty katsomaan myös taaksepäin ja 
arvostamaan mennyttä aikaa, uudistumaan tätä kunnioittaen. 
 
Inkeri on 27.11.2018 at 2:17 pm  
Halki kesyttömän maan on paras. Suunnitelma teki suuren vaikutuksen: teoksessa otetaan hienosti 
huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon. Kaikin puolin toteuttamisen arvoinen. 
 
Anonymous on 28.11.2018 at 6:49 am  
Poliisin muikut ja halki kesyttömän maan ovat suosikkejani. Villimiehen uroteot on myös hauska. 
 
Terhi on 28.11.2018 at 11:42 am  
Kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen torjunta, kiertotalous mukana Halki kesyttömän maan 
teoksessa. Hienoa! Tätä lisää! 
 
Ansku on 28.11.2018 at 11:00 pm  
Halki kesyttömän maan on upea. Ajatuksia herättävä, mutta samaan aikaan helposti lähestyttävä ja 
kaunis. 
 
Marjut Ropo-Lyytikäinen on 29.11.2018 at 5:31 am  
Ulappa on ehdottomasti paras. Toinen on Villimiehen urotyöt. Ulappa on näkyvä ja sitä kaivataan. 
Tori on muutoin liian autio. Näyttävä teos ja kuvaa veden läheisyyttä. 
 
Marjaana Peronmaa on 29.11.2018 at 7:24 am  
Poliisin muikut 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 7:40 am  
Villimiehen urotyöt ja halki kesyttömän maan ovat molemmat sellaisia, joita itse mielelläni katselisin 
kaupunkikuvassa. 
 
Essi on 29.11.2018 at 8:12 am  
Halki kesyttömän maan, tai Ulappa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pieni pohdinnan kohde on se, että 
kestävätkö teokset mahdollista ilkivaltaa. Muutoin teos vaikuttaa kauniilta ja eläimethän nyt 
ylipäänsä on aina kivoja. 
Ulappa oli taasen ehkä hieman sopivampi teos ajatellen itse Lappeenrantaa satamakaupunkina. 
 
Saara on 29.11.2018 at 8:20 am  
Myötätuuleen 
 
Jaana on 29.11.2018 at 8:45 am  
Halki kesyttömän maan on mielestäni näistä sopivin, vaikka ensi silmäyksellä mikään vaihtoehdoista 
ei sykähdyttänyt. Hyviä perusteluja ovat jo muut esittäneet sen puolesta. Kirjat on myös hyvä, mutta 
sopisi paremmin vaikkapa kirjaston läheisyyteen. Ulappa on liian iso ja hallitseva, vaikka muotokieli 
on miellyttävä. 
 
Mari Turunen on 29.11.2018 at 9:16 am  
Ulappa tai pilvenhattara. Näyttäviä ja aikaa kestäviä teoksia. 
 
 



Pirkko Aaltonen on 29.11.2018 at 9:45 am  
Villimiehen urotyö on hauska. Sopii juuri Lappeenrantaan. Kirjat on myös hieno, sopisi kirjaston 
puistoonkin. 
 
en kerro on 29.11.2018 at 10:00 am  
Villimiehen urotyöt kamala. varjosta tulee mieleen joku kirvesmurhaaja. johan sitä pelästyy. 
 
VUOKKO KUPIAINEN on 29.11.2018 at 10:05 am  
Paras ehdotus on poliisin muikut. 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 10:42 am  
Villimiehen urotyöt – sopivasti anarkiaa ja huumoria tylsään virastoympäristöön. Lisäksi teos 
ammentaa kaupungin kulttuurihistoriasta, kuten pitääkin. Teos ja kaupunki saisi varmasti huomiota 
lukuisten Instagram-kuvien myötä. 
 
Sanni on 29.11.2018 at 11:02 am  
“Ulappa” on hinta-laatu-käyttösuhteeltaan paras! Toimii myös sateensuojana. Jos taiteeseen on 
budjetoitu jopa 200t€, niin samalla rahalla saisi taidetta myös Marian aukiolle. Sinne sopisi tästä 
valikoimasta esimerkiksi “Halki kesyttömän maan” eläimet jatkoksi Oleksin Norpalle. Kannatan 
taidetta kohtuukustannuksin, siihen kategoriaan osuu Ulappa. 
 
Terhi Anttila on 29.11.2018 at 11:15 am  
Pilvenhattarat on mielestäni paras. 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 11:39 am  
Halki kesyttömän maan on suosikkini, ajankohtainen ja kaunis. 
 
Anonymi on 29.11.2018 at 11:52 am  
1. Ulappa 2. Halki kesyttämän maan 3. Poliisin muikut 
Isojen talojen luo isoja teoksia  
 
Anonymous on 29.11.2018 at 12:52 pm  
Suosikkini on 041 Halki kesyttömän maan. Ihana teoskokonaisuus. Jo se, että tuodaan metsäluontoa 
kaupunkiympäristöön rentouttaa urbaanin ihmisen mieltä ja vienee juurille. Sitten tämä climate 
change- ja esihistoria-ulottuvuus! 
 
Tuija on 29.11.2018 at 1:05 pm  
Näyttävin ja kaunein olisi Ulappa. Teos on muokattavaissa kokonsa puolesta, hintakaan ei ole hurjin. 
Saimaan läheisyyttä ei voi ylikorostaa Lappeenrannan keskustassa. 
 
Riitta Kärmeniemi on 29.11.2018 at 1:16 pm  
Halki kesyttömän maan ehdottomasti paras! 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 1:20 pm  
Villimiehen urotyöt sekä poliisin muikut kärjessä, osat jakautuvat hyvin suurehkon aukion eri osiin 
muodostaen kivan kokonaisuuden. Paperit on mielenkiintoinen ja siitä tulee myös mieleen 
paikkakunnan historiallinen metsäteollisuus. 
 
Jani S on 29.11.2018 at 1:54 pm  
Ulappa ja muikut 
 
 



Jaana on 29.11.2018 at 3:07 pm  
Kirjat on paras, koska se on yksinkertaisen tyylikäs. 
 
Kake on 29.11.2018 at 3:28 pm  
Muikku on ihan jepa. 
 
Paula on 29.11.2018 at 3:52 pm  
Ulappa ja halki kesyttömän maan saavat miun kannatuksen. 
 
Marjut Ropo-Lyytikäinen on 29.11.2018 at 5:21 pm  
Paras mielestäni on Ulappa. Laaja tori vaatiin näyttävän teoksen. Ulapassa kokee Saimaan 
läheisyyden eikä se jää pimentoon Kansalaistorin toiselta puolelta katsottuna. Toisena ehdotukseni 
on Villimiehen urotyöt. Se ei vie mielenkiintoa katutason teokselta vaan tukee sitä. Urotyöt on 
moderni lisä ja se viestii nykyajasta. 
 
Eeva-Liisa Tarvainen on 29.11.2018 at 7:55 pm  
Halki kesyttömän maan. Hyvin kiinnostava idea, jossa yhdistyy menneisyys ja tulevaisuuden pelko, 
erityisesti ilmastonmuutoksen vuoksi. Silti sympaattinen eläin- ja ihmishahmoineen. Voisi olla viisasta 
sijoittaa susi, jänis ja siilikin astetta ylemmäksi kulkuväylien puhtaanapidon vuoksi. Myös valokuvan 
ottomahdollisuus teoksen jonkin osan äärellä olisi hyvä ottaa huomioon sijoittelussa. 
 
Sinikka Kaarna on 29.11.2018 at 8:02 pm  
Halki kesyttömän maan on suosikkini. Se on kaunis, hellyttävä ja “kansantajuinen”, herättää tunteita 
ja ajatuksia. Ajankohtainen – ollut ennen, on nyt ja tulee olemaan tulevaisuudessa. Miellyttää 
varmasti useita ikäryhmiä lapsista vanhuksiin. 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 8:15 pm  
Villimiehen urotyöt. Poikkeavaa piristystä kolkkoon ympäristöön. 
 
Anonymous on 29.11.2018 at 10:36 pm  
Tykkäsin tosi monesta, mutta ehkä kallistun kuitenkin Muikkujen suuntaan jo ihan Saimaankin takia. 
Hienoa ylipäätään, että tällainen hanke on meneillään – ja että yleisökin pääsee kommentoimaan. 
Innolla odotan lopputulosta oli voittaja sitten mikä vaihtoehto hyvänsä. 
 
Anonymous on 30.11.2018 at 10:33 am  
Willimiehen urotyöt. 
Hauskaa tutkimista, mitä se nyt oikein puuhaa. 
Liittyy hienosti vain Lappeenrantaan. 
Willimiehen kanssa olisi mukava ottaa yhteis selfieitä 
 
Anonymous on 30.11.2018 at 12:11 pm  
Villimiehen urotyöt! 
 
Anonymous on 30.11.2018 at 1:20 pm  
Poliisien muikut rikkovat upeasti virastojen yksitoikkoisuutta. Mahtava! 
 
Anonymous on 30.11.2018 at 1:59 pm  
Willimiehen urotyöt.  
 
Anonymous on 30.11.2018 at 4:05 pm  
Halki Kesyttömän Maan vie voiton omalla kohdallani. Yhtäaikaa lämmin, kaunis, tarinallinen ja 
ajatuksia herättävä kuvaus ihmisen matkasta myyttiseen maisemaan. Vedenpaisumus tekee tarinasta 



ajankohtaisen ilmastonmuutoksen edetessä vuosi vuodelta hälyttävämpiin lukemiin. Pikkuiset villi-
ihmiset suden selässä tukeutuvat luontoon selvitäkseen mullistuksista, luonto kulkee kaupunkiin 
mullistusten muassa. Ehkä matka onkin takaisin myyttien maisemiin, kohti yhteisvastuullisempaa 
tulevaisuutta? 
Pysähtyisin mielelläni teoksen äärelle mietiskelemään sitä ja sen suhdetta ympäristöönsä, voisin 
kuvitella ihan matkaaavanikin sitä katsomaankin. Sen lisäksi teos on valokuvauksellinen ja eläimet 
tuntuvat lähestyttäviltä – olisi ilo kohdata työmatkalla pieni lasisiili, paijata pronssisutta tai vaikkapa 
istahtaa ottamaan itsestään turvallisesti kuva penkillä luikertavan käärmeen kanssa… 
 


