
Kuvataide- 
ohjelma



KOTKAN KAUPUNGIN  
KUVATAIDEOHJELMA 2018

SISÄLTÖ

1. Taustaa
2.  Yhdessä eteenpäin
3.  Kuvataiteen ohjausryhmä
4.  Kaupungin harjoittama kuvataidetoiminta
5.  Kaupungin taidekokoelma
6.  Taidekokoelman kartuttamisperiaatteet
7.  Kymenlaakson museon kuvataidenäyttelyt
8.  Veistospromenadi
9. Uudis- ja korjausrakentaminen
10.  Yhteisö-, kaupunki- ja katutaide
11.  KotkaArt
12.  Taiteilijoiden visio
13. Taideohjelman päivitys

LIITTEET
 
1. Kuvataideohjelman valmisteluprosessi
2. Kuvataiteen kyselylomake
3. Julkiset veistokset ja muistomerkit
4. Rakennushankkeiden taidehankinnat
5. Taidehankintaperiaatteet
6. Entiset taidehankintaperiaatteet



3

1. Taustaa

Kotkan kaupungin uuden kuvataideohjelman 
laatimisen taustalla oli alun perin Kymenlaakson 
museon tarve täydentää museon kokoelmaoh-
jelmaa taidekokoelman osalta. Kotkan kaupun-
gin taidekokoelma siirtyi Kymenlaakson museon 
hallintaan 1.1.2015 ja kokoelman hoitoon alet-
tiin soveltaa samoja museologisia periaatteita 
kuin esinekokoelmaankin. Kokoelmasta vastan-
nut kuvataidesihteeri siirtyi kulttuuriasiankes-
kukselta museotoimeen ja hänen nimikkeensä 
muutettiin amanuenssiksi taidemuseoiden nimi-
kekäytännön mukaisesti. Toimenhaltijan tehtä-
vänkuvan mukaisesti myös Galleria Uudenkuvan 
ja kaupungin kirjastojen näyttelyiden järjestämi-
nen siirtyivät museolle.

Galleria Uusikuva jouduttiin sulkemaan kau-
pungin talouden tasapainottamisohjelman ja 
henkilöstösäästöjen seurauksena elokuussa 
2016, jolloin kuvataidenäyttelyitä alettiin järjes-
tää enenevissä määrin Merikeskus Vellamossa 
Kymenlaakson museon vaihtuvien näyttelyiden 
tiloissa. Tällöin myös kuvataiteen sijoittaminen 
Kymenlaakson museon uuteen näyttelykonsep-
tiin ja näyttelypoliittiseen ohjelmaan tuli ajan-
kohtaiseksi. Sekä kuvataiteen lisääminen museon 
kokoelmaohjelmaan, että kuvataidenäyttelyiden 
konseptin kehittäminen ovat suunnitelmalli-
sia askeleita kohti taidemuseon tehtäviä, joita 
Kymenlaakson museo on ottanut hoitaakseen 
itsenäisen taidemuseon puuttuessa Kotkasta.

Kymenlaakson museon ohjelmatyön edetessä 
ilmeni tarve laajemmalle, koko Kotkan kaupun-
gin kuvataidetoiminnan käsittävälle ohjelmal-
le. Edellinen, Kotkan kulttuuritoimen laatima 
kuvataideohjelma oli vuodelta 2004 (Kuvala 
24.2.2004) ja vähintäänkin päivittämisen tar-
peessa. Ohjelmassa otetaan kantaa sekä kaupun-
gin kuvataidekokoelman hankintaperiaatteisiin, 
että korjausrakennushankkeiden taidehankin-
toihin. Näyttelyihin ja muuhun kuvataiteeseen 
liittyvään toimintaan ohjelmassa ei oteta kantaa. 
Tärkeä osa Kotkan kaupungin kuvataidetta ovat 
ulkoveistokset ja puistotoimen luoma veistos-
promenadi, jota on aktiivisesti kasvatettu joka 
vuosi uudella teoksella. Myös ulkoveistokset on 
tarpeen ottaa mukaan Kotkan kaupungin uuteen 
kuvataideohjelmaan.

2. Yhdessä eteenpäin

Kotkan kuvataideohjelman tarkoituksena on ra-
kentaa yhteistyöhön pohjautuva yhteinen näke-
mys siitä, kuinka kuvataide voi palvella yleisöjä, 
hyödyttää taloudellisesti kotkalaisia taiteilijoita 
ja edistää kaupungin hyvinvointia sekä elinvoi-
maa. Ohjelma pyrkii kertomaan, mikä tilanne on 
tällä hetkellä ja mihin suuntaan kuvataidetta on 
Kotkassa tarkoitus kehittää. 
Pitkän tähtäimen strategia auttaa suunnittele-
maan kiinnostavan ja kattavan ohjelmiston sekä
perustelemaan valintoja.

Kuvataideohjelma pohjautuu ”Kulttuurin tiekart-
taan” eli nykyiseen kulttuuristrategiaan, jonka 
kantavana teemana on yhdessä tekeminen. 
Sama yhdessä tekemisen teema toistuu myös 
tekeillä olevassa uudessa kaupunkistrategias-
sa. Kuvataideohjelmaa ei tee yksi taho, vaan 
kaikki Kotkan kaupungin kuvataidetta tuottavat 
ja hankkivat yksiköt sekä kuvataiteen tekijät ja 
kuluttajat. Kaupungin tuottaman kuvataidetoi-
minnan keskiössä on yleisö ja kaupunkilaiset, 
joille kuvataidetta yhdessä tuotetaan Kotkan 
tulevaisuutta rakentaen.

Kuvataideohjelman kirjoittamista varten on 
perustettu työryhmä, johon kuuluu jäseniä 
kaupungin kuvataidetta tuottavista yksiköis-
tä eli kulttuuripalveluista, museosta, teknisistä 
palveluista, puistotoimesta ja nuorisotoimesta. 
Lisäksi työryhmässä on taiteilijoita ja jäseniä 
Kotkan taiteilijaseurasta. Työhyhmä toimii myös 
ohjausryhmänä, joka seuraa kuvataideohjelman 
valmistumista ja toteutusta tulevaisuudessa. 
Kirjoittamistapa on prosessimainen ja osallista-
va. Prosessin aikana on järjestetty kaksi kaikille 
avointa kuvataidepäivää, jolloin yleisö on saanut 
kommentoida ja esittää ehdotuksia kuvataide-
ohjelmaan. Työryhmän työstämä ohjelma on 
tulossa verkkoon yleisön kommentoitavaksi. 
Yleisön näkökulmia on kartoitettu myös ohjel-
maan taustatietoa antavan kyselyn avulla.
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3. Kuvataiteen ohjausryhmä

Kuvataiteen ohjausryhmään kuuluvat kaupun-
ginarkkitehti Leila Hietala, amanuenssi Mirkka 
Kallio, kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, kau-
punginpuutarhuri Heikki Laaksonen, kuvan-
veistäjä Olli Mantere, museotoimenjohtaja 
Kirsi Niku, taiteilijaseuran puheenjohtaja Hele-
na Paakkinen, kuvataiteilija Johanna Rotko ja 
nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen.

4. Kaupungin harjoittama 
kuvataidetoiminta

Kotkan kaupungin eri yksiköt tekevät yhteistyötä 
kuvataidetoiminnassa. Kukin yksikkö on pro-
filoitunut omalla tavallaan. Vastuut ja rahoitus 
jakautuvat eri yksiköille. Kymenlaakson museo 
hoitaa ja kartuttaa kaupungin taidekokoelmaa ja 
järjestää taidenäyttelyitä Merikeskus Vellamos-
sa, Vellamon tietokeskuksen galleriassa ja kau-
punginkirjaston tiloissa. Kaupungin puistotoimi 
vastaa veistospromenadista ja tekniset palvelut 
uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvistä taide-
hankinnoista ja nuorisotoimi tuottaa yhteisöllistä 
taidetta esim. yhteisötalo Messissä ja ulkotiloissa.

Kaupungin yleinen kulttuuritoimi edistää ja 
tukee kuvataidetta erilaisin avustuksin. Elinvoi-
malautakunnan myöntämien avustusten yhteis-
summa on vuosittain 99 000 €. Avustus jakautuu 
ammattitaiteilijoille suunnattuun työskentely-
apurahaan (16 500 €), taiteilija ja kaupunkiyhtei-
sö apurahaan (16 500 €) sekä tapahtuma-avus-
tuksiin (yhteensä 66 000 €). Avustusbudjetin 
lisäksi voidaan tarjota tiloja taiteilijoiden käyt-
töön omakustannushintaan tai ilman vuokraa. 

Elinvoimalautakunnalla on oikeus myöntää myös 
harkinnanvaraisia avustuksia tai palkintoja.

Rakennushankkeisiin liittyviä taidehankintoja on 
tehty prosenttiperiaatetta mukaillen. Veistospro-
menadin kehittämiseen on käytetty keskimäärin 
30 000 € vuodessa sisältäen maatyöt ja mahdol-
lisen valaistuksen. Kaupungin taidekokoelman 
hankintamääräraha on ollut 7 000 - 10 000 € 
vuosittain. Nuorisotoimi on toteuttanut yhteisö-
taidetta avustuksin ja yhteistyöllä eri yhteisöjen 
kanssa.

5. Kotkan kaupungin 
taidekokoelma 

Kotkan kaupungin taidekokoelman siemen on 
ollut kaupungin eri yksiköiden, kuten koulujen ja 
kirjastojen, omissa hankinnoissa. Ne luetteloitiin 
1990-luvulla yhdeksi kokoelmaksi. Taidetta on 
hankittu sisustukseen sopivaksi ja opetustarkoi-
tuksiin. Ulkoveistoksia ryhdyttiin hankkimaan 
sotien jälkeen. Veistospromenadi sai alkunsa 
Keskuskadulla vuonna 2001.

Kotkassa perustettiin vuonna 1957 kuvaama-
taidelautakunta, joka teki taiteen hankkimisen 
esitykset kunnanhallitukselle. Hankintoja tehtiin 
tarpeen mukaan. 1970-luvulla kuvaamataide-
lautakunta sulautui vuonna 1973 perustetun 
kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Vuonna 2004 
kuvaamataidelautakunta linjasi kaupungin tai-
dekokoelman hankintaperiaatteiksi taiteellisen 
tason ja kokoelman kartuttamisen taidemuseo-
kokoelmaan tähdäten. Taideteosten sijoittami-
sesta määriteltiin niiden sijoittaminen kaupungin 
virastoihin ja laitoksiin sekä harkinnan mukaan 
myös muihin kotkalaisia palveleviin julkisiin 
tiloihin.

Kaupungin taidekokoelma siirtyi 1.1.2015 Ky-
menlaakson museon hallintaan ja sitä hoitaa 
taideamanuenssi yhdessä museon muun henki-
lökunnan kanssa. Vuoden 2015 lopussa taideko-
koelmassa oli 1 326 teosta. Suurin osa teoksista 
on edelleen sijoitettuna julkisiin tiloihin ja osa on 
varastoitu Kymenlaakson museon kokoelmakes-
kukseen hyviin säilytysolosuhteisiin. Kokoelma-
keskuksen henkilökunta, intendentti, konservaat-
tori ja museomestari, osallistuu taidekokoelman 
hoitoon.

Noise of time -näyttely Merikeskus Vellamossa.
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Taidekokoelma on ryhmitelty luetteloinnissa teknii-
kan perusteella seuraavasti:

Maalaukset: 660 kpl.
Piirustukset/grafiikka: 473 kpl.
Veistokset: 98 kpl.
Valokuvat/tekstiiliteokset: 95 kpl.
Videoteos: 1 kpl.

Kokoelma painottuu uudempaan suomalaiseen ja 
alueellisen taiteeseen.
Ajallinen painopiste on 1900 -luvun jälkipuolella, 
vahvimmin 1980 -luvulla.
Oheisessa kaaviossa esitetään taidekokoelman 
teosten määrä valmistumisvuosien mukaan vuosi-
kymmenittäin jaoteltuna. Teoksen valmistumisvuosi 
kortistossa on merkitsemättä 217 teoksella.

6. Taidekokoelman  
kartuttamisperiaatteet

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköi-
den toimintasäännön 16 § mukaan museotoi-
menjohtaja päättää kaupungin kokoelmiin han-
kittavasta taiteesta ja sijoittamisesta lautakunnan 
hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

Amanuenssi valmistelee hankinnat ja esittää ne 
tarpeen mukaan museotoimenjohtajalle hyväk-
syttäväksi. Yksittäisten teoslahjoituksien vastaan-
ottamisesta päättää amanuenssi. Hankintoja 
voidaan myös valmistella tai tarkastella tämän 
kuvataideohjelman ohjausryhmässä. Hankinta-
määräraha on tällä hetkellä n. 7 000 € vuodessa 
ja sitä pyritään kasvattamaan vuosittain vähin-
tään kaupungin talouden tasapainottamisohjel-
maa edeltävään 10 000 € tasoon.

Kokoelman kartuttamisperiaatteet pohjautuvat 
kulttuuristrategian (Kulttuurin tiekartta) lisäksi 
Kymenlaakson strategiaan (Museon kulkureitit 
kulttuurin tiekartalla), jossa painottuu paikalli-
suus ja ylpeys omasta kotiseudusta. Museo ha-
luaa olla alueen henkisen pääoman pankki, joka 
rakentaa ymmärrystä alueen menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Päämääränä on yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus omalla alueella. Museo vai-
kuttaa vuorovaikutteisesti. Museo on aktiivisen 
toiminnan alusta ja yhteiskunnallisen osallisuu-
den tila, sekä osallistuu itse rohkeasti yhteiskun-
nalliseen keskusteluun.

Kaupungin taidekokoelmaa voidaan nimittää 
Kotka -kokoelmaksi, joka kertoo Kotkan tarinaa 
kuvataiteen näkökulmasta. Se linkittyy alueen 
kulttuurihistoriaan sekä museon kotkalaisuudes-
ta ja kymenlaaksolaisuudesta kertovaan esine- ja 
valokuvakokoelmaan. 
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Kotkan tarina on vuorovaikutteinen ja moniää-
ninen sekä sisältää monia näkökulmia. Taideko-
koelmalle on tarkoitus luoda vähitellen omalei-
mainen, kotkalainen profiili.  Kotkan profiilia 
ainutlaatuisena puisto- ja veistoskaupunkina 
vahvistetaan hankkimalla taidekokoelmaan 
mahdollisuuksien mukaan sisätiloihin sijoitetta-
via pienoisveistoksia.

Taidekokoelman kartuttamisen perusajatuksena 
on 2000 -luvun alusta lähtien ollut kokoelman 
kartuttaminen taidemuseokokoelmaan tähdäten. 
Tämä periaate on edelleen relevantti ja Kymen-
laakson museon kokoelmaohjelmaan luontevasti 
nivoutuva. Kymenlaakson museo on ottanut toi-
mintaansa mukaan taidemuseon tehtäviä, koska 
Kotkassa ei ole omaa taidemuseota. Yhteistyö 
alueen taidemuseoiden kanssa on kokoelman 
kartuttamisessa keskeistä. Kouvolan taidemuseo, 
Poikilo museot, tallentaa myös alueellista taidet-
ta, samoin Lappeenrannassa toimiva Etelä-Karja-
lan taidemuseo, joka toimii koko Kaakkois-Suo-
men aluetaidemuseona.

Kartuttamisperiaatteilla voidaan omalta osal-
taan vahvistaa alueen elinvoimaa ja taiteilijoiden 
toimeentuloa. Teoksia hankitaan museon tiloissa 
järjestetyistä näyttelyistä tai suoraan taiteilijoilta. 
Hankinnat painottuvat nykytaiteeseen, josta voi 
nousta tulevaisuuden klassikoita. Kriteerinä on 
edelleen taiteellinen taso, mutta erilaisia kokeilu-
jakin suositaan.

7. Kymenlaakson museon 
kuvataidenäyttelyt

Kymenlaakson museolla on Merikeskus Vella-
mossa kuvataidenäyttelyille varattua näyttely-
tilaa n. 200 m2. Tilaa voidaan käyttää yhteen 
näyttelyyn tai se voidaan jakaa puoliksi kahdelle 
näyttelylle siirrettävän väliseinän avulla. Näyt-
telytilassa järjestetään 3 - 4 näyttelyä vuodessa. 
Näyttelyt ovat taidemuseotasoa. Kotkalaisille 
taiteilijoille varataan mahdollisuus vähintään yh-
teen näyttelyyn vuodessa siten, että joka toinen 
vuosi on Kotkan taiteilijaseuran koordinoima 
näyttely ja joka toinen vuosi yksittäisen taiteilijan 
oma näyttely.

Alueen taiteilijoiden lisäksi vaihtuvien näyttelyi-
den tiloissa esitellään nuoria, lupaavia taiteilijoi-
ta, kansainvälisiä taiteilijoita sekä lapsille suun-

nattuja taidenäyttelyitä. Näyttelyihin liitetään 
mahdollisuuksien mukaan taidekasvatusta ja 
muuta yleisötyötä. Jokaisesta näyttelystä tehdään 
oma näyttelysopimuksensa, jossa määritellään 
vastuut ja kulut. Taiteilijalle maksetaan kuvas-
tokorvaus ja mahdollisesti muita kuluja. Museo 
ei peri tilasta vuokraa. Museo hoitaa näyttelyn 
markkinoinnin Vellamon markkinointikäytäntei-
den mukaisesti.

Lisäksi Vellamon tietokeskuksessa on pieni galle-
riatila, jossa järjestetään n. 8 näyttelyä vuosittain. 
Tilaa koordinoi kuvataideamanuenssi. Näyttelyt 
ovat konseptiltaan Vellamon strategian mukai-
sesti matalan kynnyksen ja pop up -näyttelyitä, 
joihin on vapaa pääsy. Amanuenssi koordinoi 
myös kaupunginkirjaston näyttelytiloja. Näytte-
lytilat ovat taiteilijoille maksuttomia.

8. Veistospromenadi,  
ulkoveistosten omistus-  
ja huoltovastuut 

Kotkan Veistospuisto- hanke käynnistyi, kun 
vuonna 2000 perustettiin veistostyöryhmä han-
ketta kehittämään.  Vuonna 2001 paljastettiin 
Tapio Junnon pronssiveistos ja Jaakko Pernun 
pajuteos.  Veistospuisto käsitti Keskuskadun leh-
musesplanadin, Sibeliuksenpuiston sekä Toivo 
Pekkasen puiston.  Ensimmäiset veistokset löysi-
vät paikkansa Keskuskadun lehmusten alta, Matti 
Peltokangas ja Matti Nurminen 2002, Olavi Lanu 
2003, Kain Tapper sekä Kimmo Schroderus 2004, 
Kimmo Pyykkö 2005.  Samana vuonna paljastet-
tiin myös Federico Asslerin suuri betoniveistos 
Pekkasen puistossa sekä Olli Mantereen teatterin 
rakennustöiden valmistumiseen liittyvä veistos-

Merikeskus Vellamon tietokeskuksessa järjestetään n. 
8 matalan kynnyksen näyttelyä vuodessa.
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kokonaisuus Kaupunginteatterin edessä.  Markku 
Hirvelä oli vuorossa 2007.

Veistospuistoa päätettiin laajentaa kohti Kantasa-
tamaa Merikeskus Vellamon valmistumisen myötä 
ja nimi muutettiin Veistospromenadiksi.  Uutta 
linjausta edusti Kim Simonssonin pronssiveistos 
2010.  Samana vuonna paljastettiin Pertti Kukkosen 
moniosainen teos Kirkkokadulla osana Pasaatin 
ympäristön katutöiden valmistumista.  Myöhem-
min päätettiin ottaa Sapokan vesipuisto uudeksi 
suunnaksi, koska siellä oli jo valmiina tusina Han-
nele Kylänpään pronssista nisäkäs- ja lintuhahmoa.  
Reittiä Sapokkaan vahvisti Kirsi Kaulasen terästeos 
2013 ja Virpi Kannon betonityö 2015.  Sapokan 
vesipuiston veistoskokoelma kasvoi 2016 - 2017 
peräti seitsemällä ruostumattomasta teräksestä 
tehdyllä veistoksella, kun puistoon perustettiin 
Eero Hiironen -aukio.  

Muita Veistospromenadin 2001 jälkeisiä kuvan-
veistäjiä ovat lisäksi Anneli Sipiläinen, Hanna 
Vihriälä, Samuli Alonen, Miina Äkkijyrkkä, Tommi 
Toija, Hannu Siren ja Alexander Reichstein.  

Veistospromenadin kehittäminen jatkuu edelleen.  
Pekka Pitkäsen pronssiteos paljastetaan Isossapuis-
tossa alkukesällä 2018.  Noin neljä kilometriä pitkä 
Veistospromenadi tulee ottamaan vielä yhden 
uuden suunnan, kun Juha Vainion kadun varrella 
paljastetaan 2018 tai 2019 Olli Mantereen mittava 

”Laivarautaa”- teos.   Veistospromenadin yhtenäi-
syys vaati veistosta vielä ainakin Sapokan torille tai 
torin läheisyyteen.  Myös Sapokan ja Fuksinpuiston 
väli kaipaa vielä ”vahvistusta”, mutta muuten koko-
naisuus alkaa olla varsin kattava. Toisaalta Veistos-
promenadia voidaan haluta myöhemmin laajentaa 
esimerkiksi Puistotietä pitkin Katariinan meripuis-
toon ja sieltä Mansikkalahden - Meriniemen lenk-
kiä myöten takaisin Sapokan vesipuistoon.  Tämä 
osuus voisi olla luonteeltaan väljempi ja tyyliltään 
kokeilevampi, esimerkiksi nuorille taiteilijoille voisi 
antaa mahdollisuuksia saada töitään esille.  Kaik-
kien töiden ei tarvitsisi olla pitkäaikaisia.  

Kantasataman kehittymisen myötä myös se voi olla 
Veistospromenadin kehittämiselle tuleva suun-
ta.  Tulevan kampuksen, tapahtumakeskuksen ja 
tapahtuma-aukion seutu olisi Veistospromenadille 
oiva lähtö- tai päätepiste. 
 
Kaikki Veistospromenadin työt omistaa kaupunki.  
Huoltovastuu Veistospromenadi- prosessin myötä 
tulleista uusista teoksista on Teknisten palveluiden 
Puistotoimella. Teosten omistus ja huolto on aiem-
min sovittu olevan puistotoimen, mutta vanhem-
pien veistosten osalta huollosta on tehtävä uudet 
linjaukset kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Veis-
tosten huollosta on tarpeen laatia huolto-ohjelma 
ja vastuunjakotaulukko. Museo toimii asiantuntija-
na ja hankkii tarpeen mukaan konsultaatiota.

Eero Hiirosen veistoksia Sapokan vesipuistossa.
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9. Uudis- ja korjaus- 
rakentaminen

Rakennusinvestointien yhteydessä on Kotkan 
kaupungin kiinteistöihin toteutettu vuosien 
varrella useita taidehankintoja. Vielä 1980-lu-
vulla kulttuurilautakunnan alaisena toimi kuva-
taidejaosto, joka niitä toteutti. Se lakkautettiin 
1990-luvulla ja taidehankintojen teko pysähtyi 
laman vuoksi joksikin aikaa eikä siltä ajanjaksolta 
ole kuin yksi toteutettu taidehankinta. Taide-
hankintojen tekemistä on elvytetty uudelleen 
2000-luvulla prosenttiperiaatetta mukaillen. 

Kuvataidejaoston lakkauttamisen jälkeen tai-
dehankintarahat ovat olleet teknisen toimen 
käsissä. Taiteen hankkimisen elvyttämiseksi 
rakennusinvestointien yhteydessä perustettiin v. 
2003 työryhmä, joka valmisteli esityksen pro-
senttiperiaatteen käyttöönotosta kaupungin uu-
dis- ja peruskorjausrakentamisessa. Valmistelun 
pohjana oli Valtioneuvoston maaliskuussa 2003 
hyväksymä taide- ja taiteilijapolitiikkaa koske-
va periaatepäätös. Ajatuksena tuolloin oli, että 
palattaisiin lähelle vanhaa käytäntöä ja taide-
hankintaan käytetyt varat ohjattaisiin kohdekoh-
taisesti kulttuuritoimen kautta. Esitys käsiteltiin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 23.9.2003, 
mutta se ei saanut kannatusta. Tämän jälkeen on 
toimittu siten, että taidehankintamääräraha sisäl-
tyy teknisen toimen investointeihin kohdekoh-
taisesti. Hankesuunnitteluvaiheessa taidehankin-
ta sisällytetään tavoitehinta-arvioon. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa perustetaan työ-
ryhmä, johon kutsutaan hankkeen eri osapuolia. 
Työryhmän vetovastuu on kaupunginarkkitehdil-
la, muita osallistujia ovat kuvataideamanuenssi, 
isännöitsijä, rakennusta suunnitteleva arkkitehti, 
rakennuksen tulevat käyttäjät sekä tarvittaessa 
ja kohdekohtaisesti muita asiantuntijoita. Taide-
hankinnan perusteena on, että se tulee olemaan 
kiinteä osa rakennusta.  

Prosessi etenee siten, että työryhmä tutustuu 
suunnitelmiin ja kohteeseen ja sen pohjal-
ta määrittelee ehdotuksensa taidehankinnan 
sijainnille. Hankinnalle laaditaan tarkennettu 
kustannusarvio ja aikataulu sekä valitaan taiteili-
ja. Valitun taiteilijan kanssa käydään keskustelua 
sijainnista ja hän voi esittää oman näkemyk-
sensä. Kun päästään suullisesti sopimukseen 

reunaehdoista, taiteilijalta pyydetään luonnos 
taideteoksesta ja laaditaan sopimus luonnokses-
ta Kuvataideliiton sopimuksen mukaisesti. Luon-
noksesta maksetaan erillinen palkkio. Työryhmä 
tutustuu luonnokseen ja jos se on hyväksyttävis-
sä, taiteilijalta pyydetään vielä pienoismalli tai 
muu vastaava havaintomateriaali. Tämän jälkeen 
taiteilijan kanssa tehdään taideteoksen tilausso-
pimus.

Valmis taideteos kiinnitetään paikalleen raken-
nuksen valmistumisen yhteydessä. Taideteoksen 
huoltovastuu jää tilaajalle, huolto-ohjeet antaa 
taiteilija.

10. Yhteisö-, kaupunki-  
ja katutaide

Yhteisö-, kaupunki- ja katutaiteelle ei ole tiuk-
kaa käsitemääritelmää. Ne voivat pitää sisällään 
moninaisia muotoja kuten yhdessä tekemistä ja 
kaupunkilaisten taideroolin korostamista.
Taiteen muodot voivat yhdistää eri ryhmiä, 
tuottaa kaupunkilaisten ja taitelijoiden tai taiteli-
jaryhmän yhteisiä projekteja. 

Yhteisö-, kaupunki- ja katutaide lisää parhaim-
millaan kaupungin viihtyvyyttä ja elävöittää har-
maata kaupunki-ilmettä. Samalla se tuo taiteen 
lähemmäksi kaupunkilaisia.

Kotkassa on vuosien aikana toteutettu mm. 
sähkökaappien maalauksia eri taidetoimijoiden 
voimin. Lisäksi Koulukadulle on syntynyt kak-
si suurta seinämaalausta. Vuonna 2008 Martti 
Aihan maalaama Merium, jossa on Kotkan eri 
symboleista koottu seinämaalaus. Vuonna 2017 
osana Upea-kaupunkitaidefestivaali synnytti 
australialaisen Smugin seinämaalauksen. Kot-
kalaiset seurasivat tiiviisti maalauksen syntyä ja 
kulttuuri- ja tapahtumapalvelut järjesti teoksen 
valmistumisjuhlat. Samana vuonna tuotettiin 
Kotkan kantasataman V 2 kuurin ulkoseinän liu-
kuoveen pienempi muraali yhteistyössä Kaakon 
Taiteen kanssa.

Kotkan nuorisotyö on viime vuosien aikana edis-
tänyt taiteen eri muotoja mm. kaupunkisuun-
nittelun ja liikuntapalvelujen kanssa. Taiteilijat 
Ekaterina Kosonen ja Jussi Drockila maalasivat 
Arto Tolsan Areenalle ja Karhulan lukiolaiset 
melumuuriin useat maalaukset. Meneillään on 
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kartoitus luvallisista seinämaalauspaikoista eri 
puolille kaupunkia kuten alikulkutunnelit ja syn-
kät seinät. Yhteisötalo Messin A- ja B-taloja voi 
tulevaisuudessa vahvistaa näyttelytiloina.
Lasten kulttuurikeskus toteuttaa näyttelyitä 
yhteistyössä ammattitaitelijoiden ja taidekas-
vattajien kanssa. Näyttelytoimintaa toteutetaan 
pääosin tapahtumien kuten Lasten Kulttuurivii-
kot, Lasten Meripäivät ja Satuviikko yhteydessä. 
Lisäksi näyttelytoimintaa toteutetaan Merikeskus 
Vellamon ja kirjaston kanssa. Lasten omia näyt-
telyitä järjestetään säännöllisesti.

Kotkalaisille jaetun kyselyn (Liite 2t) tulosten 
perusteella suurin osa vastanneista haluaakin 
nähdä taidetta juuri kadulla. Kysely oli lyhyt ja 
suppea, mutta antaa selkeää suuntaa sille, että 
yhteisö-, kaupunki- ja katutaide ovat nousemas-
sa kaupunkilaisten toiveissa merkittävään ase-
maan Kotkassakin. Kyselyä jaettiin mm. nuorten 
kaupungintalon valtauksen yhteydessä. Nuorten 
vastauksissa yhteisö-, kaupunki- ja katutaide 
korostui entisestään. Vanhempien ikäryhmien 
vastauksissa Vellamo nousi esiin kuvataidenäyt-
telyiden ykköspaikana.

11. KotkaArt

Kotkan taitelijaseuran, nuorisotyön yhteisötalo 
Messin ja kansallisesti ja jopa kansainvälisesti 
tunnettujen taiteilijoiden kanssa toteutettiin 
KotkaArt ensimmäisen kerran vuonna 2017. 
Taide levittäytyi kaikkiin tiloihin - jopa vuosikym-
meniä hylättynä olleisiin vessakoppeihin ja talon 
alla olevaan onttoon, maalattiaiseen kivijalkaan. 
Näyttelyn taiteilijoita yhdistää Kotka. Kaikki ovat 
joko seudulta kotoisin tai asuneet siellä jossain 
elämänsä vaiheessa. Teokset vaihtelivat videotai-
teesta veistoksiin, akvarelleista installaatioihin.

Alun perin tavoitteena oli tehdä näyttelystä joka-
kesäinen perinne. Kesällä 2018 KotkaArt laaje-
nee yhteisötalo Messistä Satamakadulle, jonne 
toteutetaan ympäristötaidetta ja Koko Kotka 
Neuloo -ryhmän neulegraffitia Kantasataman 
aitaan. Taidematka jatkuu galleria Uusi Kuvaan ja 
päätyy Merikeskus Vellamoon.

12. Taiteilijoiden visio 
Kuvataidekaupunki Kotka 2018-2023

Visioimme Kotkan, jossa kuvataide olisi osa kau-
punkikulttuuria ja kaupungilla olisi näkyvä rooli 
ammattimaisen kuvataiteen ylläpitäjänä. Ei tukija-
na, koska kuvataide tulee nähdä laajempana osana 
kaupunkisuunnittelua ja kun arvioidaan kaupun-
gin viihtyvyyttä. Se ei ole pelkkä menoerä, vaan 
se aikaansaa monenlaista hyvinvointia. Kotkassa 
on muun muassa paljon näkyvää julkista taidetta 
ja Vellamossa toimii vaihtuva taidenäyttely. Näi-
den toimivien palvelujen lisäksi kaupunki kaipaisi 
enemmän panostusta kuvataiteeseen, jotta tänne 
saataisiin positiivista virettä kuvataiteen laajalta 
kentältä. Myös kaupunkilaiset voivat paremmin, jos 
kaupungilla on eläväinen ja vilkas kulttuurielämä.

Tulevaisuuden Kotka olisi houkutteleva kaupun-
ki kuvataiteilijoiden asua ja työskennellä. Kotka 
tarvitsee lisää luovia ja intohimoisia taiteentekijöitä, 
joiden avulla Kotkan kuvataidekulttuuri saadaan 
uuteen eloon. Myös kotkalaisten kuvataiteente-
kijöiden tulisi yhdistää voimansa ja mennä kohti 
uusia tuulia, yhdessä.

Museon tulee jatkaa käytäntöä hakea valtiontukea, 
jonka avulla se voi maksaa näyttelyitä pitäville tai-
teilijoille palkkaa. Avustusta museoille taiteilijoille 
maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi on 
saatu viime vuonna 2440€. Toivomme että palkki-
oita haetaan myös tulevaisuudessa ja että summa 
olisi jatkossa suurempi. (Taiteilijalehti, 2018. ja 
Avustus museoille taiteilijoille maksettavien näyttely-
palkkioiden kattamiseksi 2017-pdf)

On tärkeää että kuvataide otetaan jatkossa pa-
remmin mukaan jo kaupunkia suunniteltaessa eli 
esimerkiksi kun uutta Karhulan kirjastoa visioidaan 
tulisi ottaa huomioon nyt piirrustusvaiheessa kuva-
taiteen näyttelytila. Tilaan tulisi suunnitella ainakin 
mediataiteelle pimeähuone sekä mahdollisten 
työpajojen sun muiden järjestämiseen tilat valkois-
ten galleriaseinien lisäksi. Kaupungin rakennus-
hankkeet olisi hyvä suunnitella prosenttiperiaatetta 
mukaellen eli: ”Prosenttiperiaate tarkoittaa, että 
osa rakennushankkeen määrärahasta käytetään 
taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on useita 
rahoitusmalleja. Perinteisen määritelmän mu-
kaan noin yksi prosentti rakennushankkeen bud-
jetista käytetään taiteeseen.” (Prosenttiperiaatteen 
käsikirja taiteen tilaajalle, 2015)
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Luova potentiaali

Tulevaisuudessa luovan alan osaajat toimivat 
monenlaisissa tehtävissä, muun muassa kaupun-
kisuunnittelussa ja kaupunki toimisi erilaisten 
toimijoiden yhdistävänä tekijänä. Kuvataiteili-
joiden osaaminen ei rajoitu pelkästään jokaisen 
erikoisosaamisalueeseen, vaan luovaa, laatikon 
ulkopuolista ajattelua voitaisiin hyödyntää kau-
pungin ja sen toimijoiden muissakin pulmissa. 
Kuvataiteen tekijät liittyvät tulevaisuudessa niin 
yritystoimintaan kuin tapahtumiin ja rientoi-
hin, joita se voisi tuottaa itse taiteellista työtä 
unohtamatta. Kuvataiteilija on tulevaisuudessa 
monialainen osaaja eikä kangistu kaavoihinsa. 
Toivottavasti kaupungin toimijat näkevät tämän 
yhteiskunnan muutoksen ja osaavat tarttua 
kuvataiteilijoiden osaamiseen ja palkata heitä 
oikeisiin kuvataiteilijoiden töihin. Hyvä esimerk-
ki tästä on muraali-projekti yhdessä UPEART:in 
kanssa. Huomattavasti enemmän voisi kuitenkin 
tehdä, ilman erillisiä festivaaleja.

Taiteilijoille tiloja ja tuloja

Kuvataiteilijoiden taiteellista työskentelyä on 
tuettava, varsinkin tekijöiden aloitellessa uraan-
sa, mutta myös myöhemmin. Kuvataiteen ra-
hoitus tulisi nähdä suurempana kokonaisuutena 
kuin yksittäisiä taiteilijoita tukevina toimen-
piteinä. Kuvataiteen tekeminen tulisi nähdä 
tärkeänä osana yhteiskuntaa, koska taide luo 
sivistysvaltion ja se puhuttaa laajasti (Teesit ja 
rahoituksen periaatteet, Sitra 2017). Juha-Pekka 
Väisänen sanoi Helsingin Sanomien mielipidekir-
joituksessaan (HS, 5.3.2018) osuvasti että: ”Myös 
yritysmaailman ja julkisen sektorin pitää 
uskaltaa palkata taiteilijoita, ei konsulteiksi 
tai vapaa-ajan viihteeksi, vaan ihan oikeisiin 
taiteilijoiden töihin.” (Väisänen Juha-Pekka, HS 
2018) Kotka voisi toimia tässä edelläkävijänä ja 
se nostaisi taiteilijoiden työskentelyapurahat 
sille tasolle kuin ne ovat joskus muinoin olleet. 
Kaupungin budjetissa tulisi olla ainakin kolmen 
taiteilijaapurahan (eli 3x 16000€) verran ammat-
titaiteilijoille suunnattua taiteelliseen työskente-
lyyn tarkoitettua rahaa.

Taiteilijoiden toimeentulo on nykyään hajanais-
ta. Kotkalla on pitkä perinne kuvataiteilijoiden 
työskentelyn tukemisessa ja toivottavasti näin 
on myös jatkossa. Tähän on hyvä mahdollisuus 
taloustilanteen parantuessa paraikaa kohisten. 

Rahoituksen vuotuinen tuki toisi työskentelyyn 
pitkäjänteisyyttä ja sitouttaisi tekijät kaupun-
kiin. Pitkäjänteiseen työhön tarvitaan pitempää 
rahoitusta, innostunut porukka ja tilat tehdä. 
Tähän tarvittaisiin kaupungin kulttuuri-ihmisten 
tuki ja konkreettinen työpanos. Työskentelyapu-
rahojen ei tietenkään tarvitse olla vastikkeetonta 
avustusta. Taiteilija tekee työtä kaupunkikulttuu-
rin eteen ja tehdyn työn näkyväksi saattaminen 
tulisi olla kaupungin tehtävä.

Luova tila / Kohtaamispaikka /  
Taidetalo / Kuvataidekeskus

Kuvataiteilijoiden työhuoneita kaupungilla on 
muutamia, mutta isompia ateljeetiloja ja ku-
vataidekeskus tai näyttelytila puuttuu. Tilojen 
puuttuminen tuli voimakkaasti esiin Kuvatai-
depäivillä syksyllä 2017. Toivottavasti tämä tarve 
otetaan tosissaan, kun tehdään kaupungin tule-
vaisuuden linjauksia, suunnitelmia ja politiikkaa. 
Kymenlaakson museon kanssa yhteistyössä voisi 
toimia erillinen galleriatila Vellamon ulkopuolel-
la. Näyttelyitä voisi koordinoida myös niin, että 
nämä tilat ns. keskustelisivat keskenään. Mutta 
niihin olisi myös helppo järjestää omia pienem-
piä kokonaisuuksia.

Kulttuuripalveluiden järjestäminen on kunnan 
lakisääteinen tehtävä, joten tilan puuttuminen on 
aika merkittävä huoli. Laissa sanotaan: ”Kunnat 
ylläpitävät kulttuuritiloja, kuten esitys-, harrastus- 
tai työskentelytiloja sekä järjestävät tapahtumia ja 
erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia.” (Kult-
tuurihallinto, lainsäädäntö ja talous, 2017)

Kaupungilla on jo lakisääteinen velvollisuus, 
mutta pitäisi löytyä vielä lisäintressi järjestää 
kaupunkilaisille luovan toiminnan tila, joka 
toimisi kuvataiteilijoiden ja kaupunkilaisten 
kohtaamispaikkana. Eläväinen kuvataidekaupun-
ki houkuttelisi tänne taiteilijoita muilta paikka-
kunnilta ja ehkä jopa ulkomailta asti. Pidemmän 
tähtäimen suunnitelmana voisi olla oman tai-
demuseon ja jonkunlaisen taidebiennaalin tai 
triennaalin järjestäminen Kotkaan.

Kuvataidekasvatuksesta

Kotkalle on elinvoimatekijä, että tämänhetkiselle 
taiteelle on asianmukaiset näyttelytilat. Myös 
taidekasvatuksen sisältönä vaihtuvat näyttelyt 
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ovat tärkeitä. Kuvataiteen tuominen lähelle antaa 
mahdollisuuden tarkastella tämänhetkistä taidetta 
taiteen historian ohella. Alueen monimuotoinen 
taidekasvatus on voimavara, joka antaa lapsille 
ja nuorille tasapainoisen kasvun mahdollisuudet. 
Taiteen perusopetus on etuoikeus, jonka pitää olla 
helposti saavutettavissa. Kunnan lakisääteisenä 
tehtävänä on myös järjestää asukkaille mahdolli-
suuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta 
tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.
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näyttelypalkkioiden kattamiseksi 2017-pdf. 
Viitattu 12.3.2018. Saatavilla: http://minedu.fi/
documents/1410845/6014105/www_my%C3%B6n-
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tuksen_periaatteet-2.pdf
Väisänen Juha-Pekka, 2018. Taiteilijoiden työtä 
ei pidetä tärkeänä – on maan tapa, ettei taiteilija 
saa työstään palkkaa. Helsingin Sanomat. Viitattu 
12.3.2018. Saatavilla: https://www.hs.fi/mielipide/
art-2000005590865.html
Kulttuurihallinto, lainsäädäntö ja talous, 2017. 
Kuntaliitto. Viitattu 4.3.2018. Saatavilla: https://
www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/ope-
tus-ja-kulttuuri/kuntien-kultturipalvelut/kulttuuri-
hallinto-lainsaadanto-ja-talous

13. Taideohjelman  
päivitys 

Kuvataideohjelman tulee olla ajassa elävä ja joustaa 
tarpeen mukaan. Sitä on syytä tarkastella ja päivit-
tää tietyin väliajoin. Kuvataideohjelman työryhmä 
on päättänyt päivittää ohjelman joka 5. vuosi. Työ-
ryhmä seuraa ohjelman toteutumista ja kokoon-
tuu tarpeen mukaan. Kymenlaakson museo toimii 
työryhmän koollekutsujana.
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Liite 1

• Kotka ja Kotkan vahvuudet
• Prosessin taustoittaminen, nykytilanteen 

esittely, ideointi ohjausryhmän  
fasilitoimana  

• Laaja katsaus Suomen kuvataiteeseen
• Taidepäivä Vellamossa, valakunnallisia ja kansainvälisiä alusta-

jia, laaja kutsuvieraslista tai kaikille avoin tapahtuma

• Benchmarkkaus matka Vantaan Artsiin  
• Uudistumisprosessin edustaja kertoo museon kantavasta 

ideasta ja periaatteista
• Ideointia Vantaalla ja kotimatkalla 

• Ohjausryhmän työskentelyn pohjalta tuotettu Kotkan kaupungin  
kuvataideohjelma

• Lopputuloksena julkaistava dokumentti 
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Liite 2

Kysely kuvataiteesta Kotkassa - vastaukset
(Kaupungintalolla 12.10.2017)

Mihin veisit ystäväsi katsomaan kuvataidetta?
□ koti 11 □ galleria 19 □ museo 29 □ katu 22 □ kirjasto 17 □ netti 17 □  
Pasaati 21 □ Vellamo 42 □ Yhteisötalo messi 9 (Meripäivät 1)

Mitä kuvataiteen muotoja näkisit mielelläsi? (Nimeä kolme)
o Maalaus 36
o Piirustus 19
o Grafiikka 30
o Kuvanveisto 20
o Installaatio 7
o Performanssi 17
o Valokuva 31
o Yhteisötaide 4
o Ympäristötaide 10
o Sarjakuva 15
o Animaatio 16
o Mediataide 14
o Videotaide 11
o ITE-taide 1
o Harrastajataide 5
o Muotoilu 10
o Keramiikka 4
o Tekstiilitaide 6
o Kuvitus 6
o Sarjakuva 18
o Kalligrafia 4
o Katutaide 46
o Muu, mikä teatteri 1

Minkä ikäinen olet: 
□ alle 18, 51 kpl □ 19-25, 4 kpl □ 26-35, 5 kpl □ 36-45, 7 kpl □ 46-55, 11 
kpl □ yli 55 3 kpl

Oletko □ nainen, 43 □ mies, 25 □ en halua kertoa 17
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Liite 3 

1. KOTKAN POJAT, 1951
Essi Renvall
pronssi
Kaupungintalon edusta

2. TUKINUITTAJA, 1952
Emil Wikström
pronssi
Jokipuisto

3. SANKARIEN LEPO, 
(SANKARIMUISTOMERKKI), 1951
Emil Filén
Kirkkopuisto
musta graniitti

4. SANKARIMUISTOMERKKI, 1951
Hilding Ekelund ja Viktor Jansson
Kymin kirkon sankarihautausmaa

5. KOTKAT, 1955
Jussi Mäntynen
pronssi
Sibeliuksenpuisto

6. TOIVO PEKKASEN HAUTAMUISTOMERKKI, 1962 
Wäinö ja Matti Aaltonen
pronssi ja punainen graniitti
Kirkkopuisto

7. KARJALAINEN ÄITI 
(KARJALAAN JÄÄNEIDEN MUISTOMERKKI), 1962
Jyrki Sailo
pronssi
Kirkkopuisto

8. AHTAAJAT, 1966
Oskari Jauhiainen
pronssi
Palotorninvuori

9. A.S. POPOVIN RINTAKUVA, 1970
Dimitri Borisvitš Rjabitshev
harmaa graniitti
Isopuisto

10. NUPUKIVIMIESTEN MUISTOMERKKI, 1978
Heikki Häiväoja
punainen graniitti
Allintie

11. AJATTELEVA LENIN, 1979
Mati Varik (sekä arkkitehti Allan Murdmaa ja insinööri Jaan Port)
pronssi, graniittijalusta

12. TAHDON VOIMA, 1985
Arvo Siikamäki
graniitti 
Kirkkopuisto

13. AURINGONPALVOJAT (KOHTI AURINKOA), 1989
Jean-Erik Kullberg
teräs
Toivo Pekkasen puisto

14. TUULET YLI MERIEN, 1990
Markku Hirvelä
pronssi
Mussalon syväsatama

15. LENININ PUUTTUVA KÄSIVARSI, 1995
Krzysztof Bednarski
pronssi
Leninin puisto

16. GRANIITTIKALLIOTA VARTEN, 1995
Mindaugas Navakas
graniitti
Katariinan meripuisto, aiemmin 
oli Kuusisen satamassa

17. O-HOY, 1995
Oddvar I.N. Daren
maalattu pelti
Palotorninvuori

18. PORTSARI JA KAKSONEN, 1995
Esko Heikkilä
ruostumaton teräs
Karhulan uimahalli

19. PORTTI, 1997
Birthe Marie Løveid
teräs
Kotkan Veistospromenadi

20. RUOTSISALMEN TAISTELUISSA 1789-90 
HUKKUNEIDEN MERIMIESTEN 
MUISTOMERKKI, 1998
Mikhail Anikushin
pronssi
Kuusisen saaren lounaiskärki

21. MARIA PURPUR, 1999
Juta Eskel
pronssi
Isopuisto

22. HANS GUTZEIT, 1999
Markku Hirvelä
pronssi
Meriniemi

23. TULIPORTAAT, 2000
Tapio Sinisalo
maalattu alumiini
Palotorninvuori

24. AURINKOON KATSOJA, 2001
Tapio Junno
pronssi
Kotkan Veistospromenadi

25. TARRAUTUMINEN, 2002
Matti Peltokangas
punainen graniitti
Kotkan Veistospromenadi

26. VIESTEJÄ YSTÄVILLE, 2002
Antti Maasalo
haponkestävä teräs, valo
Karhulan tori
 

27. PENTTI HÄMÄLÄINEN, 2002
Mikko Taskinen
pronssi
Kotekon puisto

28. AHDAS PORTTI, 2002
Matti Nurminen
musta graniitti
Kotkan Veistospromenadi

29. LEPÄÄVÄ PAJUTYTTÖ, 2002
Olavi Lanu
värjätty betoni
Kotkan Veistospromenadi

JULKISET TAIDETEOKSET KOTKASSA 
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15. LENININ PUUTTUVA KÄSIVARSI, 1995
Krzysztof Bednarski
pronssi
Leninin puisto

16. GRANIITTIKALLIOTA VARTEN, 1995
Mindaugas Navakas
graniitti
Katariinan meripuisto, aiemmin 
oli Kuusisen satamassa

17. O-HOY, 1995
Oddvar I.N. Daren
maalattu pelti
Palotorninvuori

18. PORTSARI JA KAKSONEN, 1995
Esko Heikkilä
ruostumaton teräs
Karhulan uimahalli

19. PORTTI, 1997
Birthe Marie Løveid
teräs
Kotkan Veistospromenadi

20. RUOTSISALMEN TAISTELUISSA 1789-90 
HUKKUNEIDEN MERIMIESTEN 
MUISTOMERKKI, 1998
Mikhail Anikushin
pronssi
Kuusisen saaren lounaiskärki

21. MARIA PURPUR, 1999
Juta Eskel
pronssi
Isopuisto

22. HANS GUTZEIT, 1999
Markku Hirvelä
pronssi
Meriniemi

23. TULIPORTAAT, 2000
Tapio Sinisalo
maalattu alumiini
Palotorninvuori

24. AURINKOON KATSOJA, 2001
Tapio Junno
pronssi
Kotkan Veistospromenadi

25. TARRAUTUMINEN, 2002
Matti Peltokangas
punainen graniitti
Kotkan Veistospromenadi

26. VIESTEJÄ YSTÄVILLE, 2002
Antti Maasalo
haponkestävä teräs, valo
Karhulan tori
 

27. PENTTI HÄMÄLÄINEN, 2002
Mikko Taskinen
pronssi
Kotekon puisto

28. AHDAS PORTTI, 2002
Matti Nurminen
musta graniitti
Kotkan Veistospromenadi

29. LEPÄÄVÄ PAJUTYTTÖ, 2002
Olavi Lanu
värjätty betoni
Kotkan Veistospromenadi

30. PYLVÄS, 2004
Kain Tapper
pronssi
Kotkan Veistospromenadi

31. VELLO, 2004
Kimmo Schroderus
hitsattu ja kiillotettu haponkestävä teräs
Kotkan Veistospromenadi

32. MATKALLA, 2005
Kimmo Pyykkö
läpivärjätty betoni
Kotkan Veistospromenadi

33. ELINVOIMAINEN LÄSNÄOLO, 2005
Federico Assler
läpivärjätty betoni
Kotkan Veistospromenadi, Toivo Pekkasen puisto

34. OVIDIUKSEN TANSSI, 2005
Olli Mantere
diabaasi, teräs ja valo
Kotkan kaupunginteatterin piha

35. YÖKULKIJAT, 2007
Markku Hirvelä
pronssi, kulta, graniitti
Kotkan Veistospromenadi, Keskuskadun ja Kaivokadun kulma
 

35. MERIDIEM, 2008
Martti Aiha
värivedos alumiinille
Kotkankatu 16

37. CALVUS, NUORI UKKOSPILVI, 2008
Hanna Vihriälä, ent. Jaanisoo
alumiini
Kotkan Veistospromenadi, Sapokka

38. MUTKIA MATKASSA, 2009
Pertti Kukkonen
Pertti Kukkosen veistoksellinen penkkiryhmä 
rytmittää Kirkkokatua.

39. ELÄIMET, 2007-15
Hannele Kylänpää
pronssi
Sapokan puisto 

40. IDOLI, 2010
Kim Simonsson
pronssi
Kotkan Veistospromenadi, Kauppakatu

41. VASIKAT, 2010
Miina Äkkijyrkkä
autopelti
Kotkan Veistospromenadi, Toivo Pekkasen puisto

42. TUULENVIEMÄÄ, 2011
Tommi Toija
maalattu pronssi ja lasikuitu
Kotkan Veistospromenadi, Keskuskadun 
ja Kapteeninkadun kulma.

43. PISARA MERESSÄ, 2011
Jaakko Pernu
puu
Kotkan Veistospromenadi

44. MUODONMUUTOKSIA, 2011
Alexander Reichstein
teräslanka
Kotkan Veistospromenadi, Sibeliuksenpuisto

45. ÖINEN IMPI, 2012
Pekka Kauhanen
alumiini ja pronssi
Kotkan Veistospromenadi, 
Satamakatu 9

46. PYLVÄSPYHIMYKSET, 2013
Kirsi Kaulanen
teräs ja alumiini
Kotkan Veistospromenadi, 
Koulukadun ja Puistotien kulma

47. ÄITI MAAN LAPSET, 2011
Anneli Sipiläinen, 2014
puu ja pronssi
Kauppakeskus Pasaati

48. VARJO, 1984
Hannu Siren, 2014
corten-teräs
Kotkan Veistospromenadi

49. ELÄMÄNTANSSI, 2015
Virpi Kanto
betoni
Kotkan Veistospromenadi, Isopuisto

50. TIENNÄYTTÄJÄT, 2015
Pertti Kukkonen
betoni
E 18

51. VESAIHEITA (Vesitorso, 
Veden vartija, Vedestä lähtenyt, Veden nainen)
Eero Hiironen, 2016
teräs
Kotkan Veistospromenadi, Sapokka

52. ALKULÄHTEELLÄ
Antti Maasalo, 2013
Suihkulähde- ja valoteos, teräs
Karhulan jokipuisto

53. ELÄINVEISTOKSIA
Raimo Kuusik
graniitti
Karhulan jokipuisto

54. SIIVEKKÄÄT, 2016
Samuli Alonen
graniitti ja teräs
Fuksinpuisto

55. MURAALI, 2017
Smug (Sam Bates)
seinämaalaus
Kotkankatu 12

56. NYRKKEILIJÄ, 2017
Olavi Heino
olympiavoittaja Pentti Hämäläinen  
Suomi-Neuvostoliitto maaottelussa 1955, 
öljy kankaalle, 250 x 200 cm
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Liite 4

Taidehankintoja uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä

Kaupungintalo
•	 Greta Skogster: valtuustosalin seinätekstiili v. 1934
•	 Albin Ikonen: “Tukinuittajat” v. 1934

Kymenlaaksonkatu 4
•	 Tove Jansson: seinämaalaus v. 1949

Koteko
•	 Tove Jansson: seinämaalaus kalkkirappaukselle v. 1954

Kotkansaaren sairaala
•	 Maija Lavonen: ”Reimari”, tekstiilityö v. 1982 

Kotkan konserttitalo, peruskorjaus
•	 Kimmo Pyykkö: ”Palokärki” v. 1986

kotkalaisten taiteilijoiden maalauksia  

Otsolan koulu, peruskorjaus ja laajennus 
•	 Erkki Kannosto: ”Seikkailuja 1”, reliefi v. 1987
•	 Erkki Kannosto: ”Seikkailuja 2”reliefi v. 1987

Sateenkaaren päiväkoti
•	 Norma Heimola: 6 kpl tekstiilitaideteoksia v. 1987

- äidin pieni punkkari
- yökulkija
- vastavirtaan uiva kala
- pitkä, pitkä kala lentää
- veden poika
- meren tytär

•	 Erkki Kannosto: ”Isäsika” v. 1987

Ruonalan urheiluhalli
•	 Jan-Erik Kullberg:  reliefi v. 1989

Mussalon urheiluhalli
•	 Irma Laukkanen, Markku Hirvelä: ”Fragmentteja” v. 1994
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                    2004-2005 Kaupunginteatteri, Olli Mantere
2005 Haukkavuoren koulu, Irma Laukkanen

2005 Opintokeskus Karhu, useita
•	 Markku Hirvelä: Yhdestoista hetki
•	 Hannu Matilainen: Memory Sticks
•	 Olli Mantere: Puuparanemiset 1 – 4
•	 Tapio Sinisalo: Menetetyt tarinat
•	 Helena Kalke: Kevät, Kesä, Syksy –sarja
•	 Olavi Heino: Vapaamuotoinen asetelma
•	 Olavi Heino: Toivo Pekkanen
•	 Anne Randen: Valmiina lentoon
•	 Elisa Heinonen: lumme sinisellä
•	 Heta Kananen: Sydänpuu 1 – 3
•	 Heta Kananen: Huojuva talo 1 – 2
•	 Heta Kananen: Tuuleen rakennetut
•	 Heta Kananen: Kotini on linnani
•	 Heta Kananen: Pitsihuvila
•	 Markku Hirvelä Kaamoskuu

2008 Mussalon koulu, erityiskoulu, Pertti Kukkonen, Torvi ja sen töräys
2008 Helilän koulu, Jukka Tuominen, Tiedon Puu
2008 Tavastilan koulu, Anne Randén, Leena Karjalainen
2009 Haukkavuoren päiväkoti, Alexander Reichstein, Hiekkakakkuja
2009 Lyseon lukio ja aikuislukio, Jarmo Vellonen, Anna Retulainen
2010 Kyminkartanon koulu, Veijo Ulmanen 
2012 Hovinpuiston päiväkoti, Tommi Toija
2016 Karhuvuoren koulu, Heta Kananen
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Liite 5
Taidehankintaperiaatteet  

TAIDEHANKINTAPERIAATTEET (Evola 27.3.2018)

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasäännön 16 § mukaan museotoimenjohtaja päät-
tää kaupungin kokoelmiin hankittavasta taiteesta ja sijoittamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti. 

1. Yleiset hankintaperiaatteet

Kotkan kaupungin taidekokoelmaan hankitaan ensisijaisesti uutta suomalaista ja alueellista taidet-
ta.
Teosten hankintaperusteena on taiteellinen taso ja kaupungin taidekokoelman kartuttaminen taide-
museokokoelmaan tähdäten.
Hankintoja tehtäessä huomioidaan erityisesti paikallinen taide ja eri taiteenlajit omaleimaiseen ja 
Kotkan vahvuudet esiin tuovaan ”Kotka - kokoelmaan ” tähdäten.
Kotkan profiilia ainutkertaisena puisto- ja veistoskaupunkina vahvistetaan hankkimalla taidekokoel-
maan mahdollisuuksien mukaan myös sisätiloihin sijoitettavia veistoksia

2. Taidehankinnat kuvataidetoiminnan hankintamäärärahoista

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasäännön mukaan museotoimenjohtaja 
vastaa kaupungin taidekokoelmiin hankittavasta taiteesta. Kuvataideamanuenssi valmistelee tai-
dehankinnat ja huolehtii taidekokoelman hoidosta ja sijoittamisesta museon määrärahojen puitteis-
sa. Tarvittaessa taidehankintoja ja niiden sijoittamista voidaan valmistella työryhmän kanssa.

3. Taideteosten sijoittaminen

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasäännön mukaan museotoimenjohtaja 
päättää teosten sijoittamisesta. Amanuenssi valmistelee esityksen teosten sijoittamisesta ja huo-
lehtii sijoitusten toteuttamisesta. Teokset sijoitetaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, sekä harkin-
nan mukaan myös muihin kotkalaisia palveleviin julkisiin tiloihin. Teosten sijoittamisessa huomioi-
daan ensisijaisesti edustus-, yleisö- ja muut julkiset tilat.
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Liite 6
Entiset taidehankintaperiaatteet

Kuvala 24.2.2004 § 34

TAIDEHANKINTAPERIAATTEET

Kulttuuritoimen toimintasäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä yleiset perusteet taideteos-
ten hankkimisesta Kotkan kaupungille, sekä teosten sijoittamisesta ja niiden luovuttamisesta ulko-
puolisten käyttöön.

1. Yleiset hankintaperiaatteet

hankitaan ensisijaisesti uutta suomalaista ja alueellista taidetta
teosten hankintaperusteena on taiteellinen taso ja kaupungin taidekokoelman kartuttaminen taide-
museokokoelmaan tähdäten
hankintoja tehtäessä huomioidaan paikallinen, alueellinen valtakunnallinen ja ulkomainen taide 
sekä eri taiteenlajit

2. Taidehankinnat kuvataidetoiminnan hankintamäärärahoista

Kulttuuritoimen toimintasäännön mukaan kuvataidesihteeri vastaa taidehankinnoista ja taideko-
koelman hoidosta lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaisesti sekä määrärahojen puit-
teissa, tarvittaessa työryhmän kanssa.

3. Taideteosten sijoittaminen

Kulttuuritoimen johtosäännön mukaan kuvataidesihteeri päättää teosten sijoittamisesta. Teokset 
sijoitetaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, sekä harkinnan mukaan myös muihin kotkalaisia 
palveleviin julkisiin tiloihin. Teosten sijoittamisessa huomioidaan ensisijaisesti edustus-, yleisö- ja 
muut julkiset tilat.

4. Peruskorjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät taidehankinnat

Kaupunginhallituksen yleiskirjeen 20/1983 mukaisesti hallintokuntien tulee sisällyttää uudisraken-
nus- ja peruskorjaushankkeiden perustamissuunnitelmaan myös mahdolliset taidehankintaesi-
tykset. Periaate on myös Suomen Taiteilijaseuran suositus ja sitä noudatetaan useissa Suomen 
kaupungeissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on hyväksynyt jo aiemmin nämä periaatteet 
(Kuvala 23.9.2003 § 145).

5. Julkiset taideteokset

Julkiset taideteokset ja veistokset, jotka sijoittuvat kiinteästi ulkotiloihin ja rakennusten ulkopuolelle 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kilpailutöinä. Jokaista teoshankintaa hoitaa nimetty työryh-
mä.
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