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Kansikuva: Ella Kettunen toteutti kesäkuussa 2021 Lappeenrannan asuntopalvelun 
tilaaman teoksen ”Palikat” Liesharjunkadulle Sammonlahdessa.

Anni Kristiina maalamassa teosta Lappeenrannan energian jakokaappiin Kirkkokadulla.
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Taiteesta kaupunkikuvaa
Kaakon taide haki vuonna 2019 Lappeenrannan kau-
pungilta Sykettä ja säpinää -strategiarahoitusta Taitees-
ta kaupunkikuvaa -projektille. Rahoitus myönnettiin 
kaksivuotisena helmikuussa 2020 (viranhaltijapäätös 
5.5.). Rahoittajina olivat Sykettä ja säpinää -strategiara-
hoituksen lisäksi Lappeenrannan tilakeskus, Lappeen-
rannan toimitilat / Williparkki, Lappeenrannan Ener-
gia, Lappeenrannan asuntopalvelu sekä Lappeenrannan 
seudun opiskelija-asuntosäätiö. 

Hankkeessa oli tarkoitus toteuttaa taideteoksia kas-
vattamaan Lap peenrannan kaupunkitilan monimuo-
toisuutta, viihtyisyyttä ja samalla luomaan positiivista 
kaupunkikuvaa. 

Hanke järjesti yhteistyössä LAB-ammattikorkea-
koulun kanssa julkisen taiteen luentosarjan maaliskuus-
sa. Puhujina oli Taiken Mari Kemppinen, Art Impactin 
Kirsi Pitkänen, kuvataiteilija Tuula Lehtinen ja lisäksi 
tarjottiin Päivi Erosen vetämää kuvankäsittelykoulutus-
ta ja Kirsi Pitkäsen sparrausta julkisen taiteen teosehdo-
tusten tekemiseen.  

Keväällä ideahaulla haettiin taiteilijoita toteuttamaan 
teos kolmeen Lappeenrannan Energian muuntamoon 
ja Williparkin kahteen parkkihalliin. P-Pormestarin te-
osten toteuttajiksi valittiin Jouni Viljakainen ja P-Ci-
tyyn Heidi Suikkanen ja Anni-Sofia Knuuttila. Teokset 
valmistuivat heinäkuussa. 

Linnoituksen muuntamon toteuttajaksi valittiin An-
ni-Sofia Knuuttila, Ainonkadun Jouni Viljakainen ja 
Myllysaaren Veera Metso. Teokset valmistuivat elo-syys-
kuussa. Etenkin Knuuttilalle oli apuna LAB-ammatti-
korkeakoulun harjoittelijat samoin kuin Metsolle Savi-
taipaleen hyvinvointisaseman teoksen toteutuksessa ja 
Lehtisellä ja Kettusella Lappeenrannan Lasten ja nuor-
ten talolla. 
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Touko-kesäkuussa toteutettiin Lappeenrannan kau-
pungin kanssa Ilmiannan taiteen paikka -kampanja, 
jossa etsittiin paikkoja, johon ihmiset haluavat taidet-
ta. Paikkaehdotuksia tuli yli sata. LABin harjoittelijat 
kävivät paikat syksyllä läpi: kuvasivat, kommentoivat 
ja lisäsivät niihin koordinaatit. Lisäksi he ryhmittelivät 
paikat ja myös lisäsivät omia ideoitansa hyvistä taiteen 
paikoista. Kampanjan visualisointiin haettiin tekijää 
portfoliohaulla ja toteuttajaksi valittiin Markku Metso. 

Syksyllä järjestettiin yhteistyössä LABin kanssa kah-
den viikonlopun mittainen digipiirustuksen ja -maa-
lauksen kurssi, johon Pekka Kettunen toteutti ennak-
kotestin. Lisäksi taiteilijoille tarjottiin viikonlopun 
mittaista animoinnin perusteet -kurssia, joka toteutet-
tiin etänä. 

Syksyllä järjestettiin vielä ideahaku Lappeenrannan 
Asuntopalvelun Liesharjunkatu 6:n tukimuurin taitees-
ta. Toteuttajaksi valittiin Ella Kettunen mutta samalla 
päätettiin, että toteutus siirretään keväälle 2021, jotta 
tukimuuri on kuivempi. 
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Ville Lehtinen maalaamassa teosta Lappeenrannan 
lasten ja nuorten taloon, alla valmis teos.
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Kuvataiteilija Ella Kettunen tikkailla ja taideopiskelija 
Sofia Malmsten Kaakon taiteen harjoittelijana 
toteuttamassa Ella Kettusen teosta Lappeenrannan 
lasten ja nuorten taloon. Alla osa teosta valmiina.
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Yllä Jouni Viljakaisen Lappeenrannan energian muuntamo-
rakennukseen toteuttama teos Ainonkadulla lähellä Halkosaarta. 
Alla osa Veera Metson muuntamoteosta Myllysaaressa.



5

Jakokaappiprojekti

Vuonna 2020 alkanut Taiteesta kaupunkikuvaa -hanke 
poiki muraalien ohella Jakokaappiprojektin. Projektin 
lähtökohtana oli Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon 
taiteen kesällä 2020 tekemä Ilmianna paikka taiteelle 
-kysely, jonka vastauksissa toivottiin taidetta erityisesti 
jakokaappeihin. 

Kaakon taiteen jakokaappiprojektin teoksia toteutet-
tiin kesän ja syksyn 2021 aikana Lappeenrantaan sekä 
Lemille ja Savitaipaleelle. Yhteistyötä tehtiin Lappeen-
rannan kaupungin ja Lappeenrannan energian kanssa, 
jotka osallistuivat myös projektin rahoitukseen. Lisäksi 
Telia antoi kaappejaan projektin käyttöön. 

LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijat 
osallistuivat jakokaappien kartoitukseen ja teosten ide-
ointiin sekä tutkivat sopivia materiaaleja ja tekotapoja. 

Saara Reinikainen maalamassa teosta Lappeenrannan 
energian jakokaappiin Lauritsalassa.

Anni-Sofia Knuuttilan teos Lappeenrannan energian 
muuntamorakennuksessa Linnoituksen alueella.



Jakokaappiprojektissa mukana olleiden LAB ammattikorkeakoulun taideopiskelijoiden teoksia: ylh. vas Mariella Korhosen 
maalaus pyörätiern varrella Skinnarilassa, ylh. oik. Nina Kolan teos Suoninkadulla ja alla Vera Haanpään maalaamat kaksi 
jakokaappia yliopiston luona skinnarilassa.
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ja Papinkadun risteys Lemillä sekä Peltoinlahdentie/
Kievarintie Savitaipaleella), Anni Jokitalo (Kouluka-
tu), Alex Keyriläinen (Ainonkadun ja Kipparinkadun 
risteys), Viivi Kiiskinen (Rantapuiston leikkikenttä), 
Anni-Sofia Knuuttila (Kasinonranta), Nina Kola (Suo-
nionkatu), Mariella Korhonen (Skinnarila pyörätien 
varrella), Anni Kristiina (Kirkkokatu sekä Ainonkatu), 
Ville Lehtinen (Kauppatori), Jouko Lempinen (Kes-
kuspuisto), Mari Liimatainen (Pohjolankatu), Veera 
Metso (Sammonkatu), Pauli Parkkinen (Kauppakatu), 
Essi Pitkänen (Joutsenon tori/puisto), Saara Reinikai-
nen (Itsenäisyydenkatu, Lauritsala), Tuukka Teponoja 
(Valto Käkelän katu) ja Simo Vartiainen (Ratakatu).

Projekti sai asukkailta positiivisen vastaanoton ja sille 
toivottiin jatkoa. Jakokaappiteokset huomioitiin hy-
vin myös mediassa, mm. Ylen aamun suorassa televi-
siolähetyksessä Lappeenrannan Rantapuistosta, jossa 
projektiin osallistumisesta oli paikan päällä kertomassa 
kuvataiteilija Anna-Sofia Knuuttila.  

Essi Pitkänen maalaustyössä 
Joutsenon keskustassa, alla 
”Energia kasvaa rakkaudesta” 
-teos valmistuneena.

Opiskelijat järjestivät aiheesta myös Zoom-webinaa-
rin ja pitivät Kaakon taiteen nettisivuilla blogia oman 
osuutensa etenemisestä jakokaappiprojektissa.

Teoksia toteuttaneille taiteilijoille maksettiin teoksen 
kulut sekä työpalkkio. Lappeenrannan energian omis-
tamissa kaapeissa tuli ottaa huomioon Lappeenrannan 
energian juhlavuosi ja ko. jakokaappien toteutuksista 
maksettiin taiteilijalle pieni bonus.

Kaappien omistajien selvittämistä ja lupien hankintaa 
teosten toteutukseen tehtiin Kaakon taiteen toimesta.  
Kaakon taide huolehti myös jakokaappien puhdistuk-
sesta ja pohjamaalauksesta. Teosluonnokset tuli hy-
väksyttää Lappeenrannan kaupunkikuvatyöryhmässä 
ja Lappeenrannan energian omistamien jakokaappien 
osalta myös Lappeenrannan energialla.

Jakokaappiteoksia oli toteuttamassa 20 taiteilijaa: 
Leena Katriina Ehrling (Kauppakatu), Raija Eklund 
(Lappeenrannan Satama), Veera Haanpää (Skinnarila 
yliopiston lähellä), Vilma Huttunen (Vainikkalantien 
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Anni Kristiinan teokset Lappeenrannan energian jakokaapeissa Kirkkokadulla (vas.) ja Koulukadulla (oik.).

Alex Keyriläisen jakokaappimaalauksia Ainonkadun ja Kipparinkadun kulmauksessa.
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Veera Metson maalaus Telian jakokaapissa Sammonkadulla. Anni Jokitalon jakokaappiteos Koulukadulla.

Simo Vartiasen teos Rantakadulla matkakeskuksen lähellä. Maari Liimateisen maalaus Pohjolankadulla.
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Jouko Lempinen maalasi jakokaappeja Keskuspuistossa, tässä kuva Kauppakadun puolelta.

Anni-Sofia Knuuttilan jakokaappiteos suihkulähteen ohjauskaapeissa Kasinonrannassa 
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Yllä Vilma Huttusen teos ”Vedestä veteen” Lappeenrannan energian jakokaapissa Savitaipaleella ja alla 
Lemille maalattu ”Iltahämärä”.
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Raija Eklund maalaamassa teosta 
Lappeenrannan satamassa ja teos valmiina.

Viivi Kiiskisen maalaama jakokaappi 
Rantapuiston leikkikentän vierellä.
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Ville Lehtinen toteutti kaksipuoleisen jakokaapiteoksen Kauppatorille.

Pauli Parkkisen tarrana toteutettu teos Kauppakadulla. Saara Reinikaisen maalaus Itsenäisyydenkadulla Lauritsalassa.
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tu 28) toteutui yhteistyössä Lappeenrannan opiskeli-
ja-asuntosäätiön kanssa kesä-heinäkuussa 2021.

Viivi Kiiskinen maalasi kesällä 2021 Halkosaaren va-
lopylväisiin ”Mattolaituri”-nimisen teoksen. Tilaajana 
oli Lappeenrannan kaupunki.

Ville Lehtinen maalasi elokuussa 2021 teoksen Lap-
peenrannan opiskelija-asuntosäätiön ulkorakennuk-
seen osoitteessa Yliopistonkatu 28. Tilaajana oli Lap-
peenrannan opiskelija-asuntosäätiö.

Williparkki Oy:n tilaama Jouni Viljakaisen seinämaa-
laus pysäköintitalo P-Pormestarin ulkoseinään Vapau-
denaukiolla valmistui elokuussa 2021.

Kauppakeskus Galleria tilasi Ville Lehtiseltä teoksen 
parkkihalliinsa. Teos valmistui lokakuun viimeisellä vii-
kolla 2021.

Lappeenrannan poliisilaitoksen viereisiin portai-
siin ja seinään syntyi datamuraali, kun aiemmin Lap-
peenrannassa opiskellut Victoria Palacin halusi kiittää 
kaupunkia taiteella ja muistuttaa kaupungin kuuluvan 
syntyperästä riippumatta kaikille. Teoksen toteuttanut-
ta kansainvälistä ryhmää oli Kaakon taiteen puolesta 
ohjaamassa Anni-Sofia Knuuttila.

Kaakon taiteen kanssa yhteistyönä 
toteutettuja julkisia teoksia

Sanna-Mari Kaipion teos ”Ikkuna tulevaisuuteen” 
voitti Lauritsalan koulun taidekilpailun vuonna 2020. 
Taidekilpailun järjesti YIT yhteistyössä Lappeenrannan 
toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon 
taiteen kanssa. Kunniamaininnan kilpailussa sai Aiju 
Salmisen teosehdotus, jonka pohjalta syntyi teos ”Ak-
kunanaakka”. Molemmat teokset toteutettiin vuonna 
2021. 

Hanna Ryynäsen teos ”Kasvukäyrät” voitti huhti-
kuussa 2021 taidekilpailun, jonka Lappeenrannan kau-
punki järjesti yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa. Kil-
pailun tavoitteena oli löytää taideteos toteutettavaksi 
Joutsenoon rakennettavan koulun Penttiläntien puolei-
seen julkisivuun. Kilpailussa etsittiin teosta myös kou-
lun ruokasaliin ja sinne valittiin Anni Niemelän teos 
”Joutsenon kesä”.  

Ella Kettunen toteutti kesäkuussa 2021 Lappeenran-
nan asuntopalvelun tilauksesta ”Palikat”-teoksensa ul-
komuuriin Liesharjunkadulla Sammonlahdessa.

 Essi Pitkäsen teos ”Juhlat koivikossa” (Yliopistonka-

Victoria Palacinin ja kansainvälisen 
työryhmän poliisilaitoksen viereen 
toteuttama datamuraali valmistui 
Anni-Sofia Knuuttilan ohjauksessa.
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Viivi Kiiskinen toteutti ”Mattolaituri”-teoksen 
Halkosaaren valopylväisiin.
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Essi Pitkänen maalasi 
teoksen ”Juhlat Koivikossa” 
Lappeenrannan opiskelija-
asuntosäätiön kerrostalon 
rappukäytävään Skinnarilassa.



Ville Lehtisen teos Lappeenrannan opiskelija-
asuntosäätiön ulkorakennuksessa Yliopistonkadulla.

Ella Kettusen ”Palikat” Lappeenrannan asuntopalvelun 
kerrostalossa Liesharjunkadulla Sammonlahdessa. 17



Ville Lehtisen ”Kuutti” kauppakeskus 
Gallerian parkkihallissa.

Jouni Viljakaisen maalaus parkkihallin sisäänajon 
luiskakatoksen seinässä Vapaudenaukiolla.
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Lauritsalan koulun taidekilpailun teokset toteutettiin koulun 
seinään rakennustöiden yhteydessä vuonna 2021. Kilpailussa 
kunniamaininnan sai Aiju Salmisen teosehdotus, jonka pohjalta 
syntyi teos ”Akkunanaakka” (yllä). Alla kilpailun voittaneen 
Sanna-Mari Kaipion teos ”Ikkuna tulevaisuuteen” Taidekilpailun 
järjesti YIT yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, 
Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa.
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Markku Metson kuvitusta Kaakon taiteen ja Lappeenrannan kaupungin 
”Ilmianna taiteen paikka” -kampanjaan.


