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Tunnettujen taiteilijoiden tekemiä
hautamuistomerkkejä Malmin hautausmaalla
24–19-289 Auriala: Aimo Tukiainen, 1981

Aimo Tukiainen (s.1917 k.1996) kuului sodanjälkeisten vuosien keskeisimpiin suomalaisiin
kuvanveistäjiin. Tukiainen suunnitteli useita julkisia muistomerkkejä, joista tunnetuin on Marsalkka
Mannerheimin ratsastajapatsas Helsingissä. Tukiaisen vaikutus Suomen taidehistoriaan on ollut
merkittävä. Tukiainen sai Pro Finlandia-palkinnon v. 1956 ja professorin arvonimen v.1977.
(wikipedia, www.purnu.fi/index.php?id=7)

23–10 Fasismin vastustajien muistomerkki: Vilho Aalto, 1963

Vilho Aalto on tehnyt esim. Pelkosenniemen sankarihautausmaan muistomerkin ja Muonion kirkon
pihalla olevan muistomerkin Sotaanlähtö. (pelkosenniemenseurakunta.lappi.fi/7)
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23–10 Sodassa 1918 teloitettujen muistomerkki: Aarre Aaltonen, 1940- luku

71–14 Iittalan junaonnettomuuden uhrit: Aarre Aaltonen, 1944

Aarre Aaltonen (s.1889 k.1980) oli erittäin tuottelias taiteilija, julkisten töiden lisäksi hän teki
suuren määrän muotokuvia, mitaleita ja pienoisveistoksia. Suurin osa töistä on yksityisomistuksessa ja joitakin teoksia on Turun ja Tampereen taidemuseoissa ja Ateneumissa. Aaltonen
on veistänyt useita sankarimuistomerkkejä.
Hänen tunnetuin teoksensa on Helsingin Sibeliuksen puistossa sijaitseva Ilmatar ja sotka. Hän on
veistänyt myös Oulussa sijaitsevan Leevi Madetojan patsaan (1960). Aaltonen harjoitti jatkoopintoja Accademia di belle arti di Firenzessä 1912–1913 ja 1920. Aaltonen oli Lallukan
taiteilijakodin ensimmäisiä asukkaita, hän muutti perheineen taloon heti sen valmistuttua vuonna
1933. Hän asui Lallukassa elämänsä loppuun asti.
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Aarre Aaltonen oli tunnetun kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen serkku.
(http://www.poytya.fi/index.php?sivu=aarre-aaltonen, wikipedia)

91–15-253 Kaarlo Haltia: Kaarlo Haltia, 1917 (Unelma veistos hautakiven päällä), Aarre
Aaltonen (kasvoreliefi hautakivessä, kts. tiedot yllä)

Kaarlo Haltia (s.1863 k.1938) opiskeli kuuluisassa Académie Julianissa Pariisissa ja sai
kunniamaininnan Pariisin maailmannäyttelyssä v. 1889. Haltian tunnetuin teos on
kansallisromanttista tyyliä edustava pronssiveistos Aino. Ateneumin taidemuseon kokoelmissa on
neljä Haltian veistosta. Oulunkylään on nimetty Haltian nimikkopuisto, joka sijaitsee lähellä hänen
vanhaa työtilaansa Jokiniementien varressa.
Haltian ura ajoittuu jaksolle, jota kutsutaan Suomen taiteen kultakaudeksi (1880–1910). Tuolloin
suomalaiselle taiteelle luotiin kansallisromanttinen ilme, ja se nousi kansainvälisesti korkealle
tasolle. (http://kaupunginosat.net/oulunkyla/kaupunkipolku/verajamaki/slides/25_Kaarlo_Haltia.htm,
http://www.kaupunginosat.net/oulunkyla/taiteilijoitten_Oulunkyla/tekstit_yl/haltia_kaarlo.hth, wikipedia)
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3-15–557 Suomen taiteilijaseura: Sakari Tohka, 1937 (Tohka on haudattu ko. hautaan)

Sakari Tohka (s.1911 k.1958) opiskeli Taideteollisessa keskuskoulussa, josta hän jatkoi Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskouluun, ja debytoi v.1933. Hän kuului oppositiohenkiseen Lokakuun
ryhmään, joka ajoi modernismin aatetta vastalauseena tiukalle klassismille.
Tohkan taidetta on ollut esillä useissa näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla. Hänen tunnetuimpia
teoksiaan ovat Suihkukaivo (v. 1940) henkivakuutusyhtiö Suomen puistikossa, ja Salo-Uskelan
sankarihauta-alueen tapulin pronssinen kirkonkello. Tohka veisti lisäksi muun muassa presidentti
Juho Kusti Paasikiven patsaan Presidentinlinnan Valtiosalia edeltävään Atriumiin.
Tohka palkittiin Pro Finlandia -mitalilla v. 1955. (www.salontaidemuseo.fi/kokoelmat/julkisetveistokset/,
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1491, wikipedia)
45-4-112 Niilo Wälläri: Antero Ruotsalainen, 1972 (Merimiesunionin tilaama reliefi)

Antero Ruotsalainen (s. 1937) on tehnyt lukuisia julkisia veistoksia ja hänen teoksiaan löytyy
useiden kuntien kokoelmista. Ruotsalainen tekee myös maalauksia, grafiikkaa, muotokuvia,
mitaleja, muistolaattoja ja hautakiviteoksia. Hän käyttää teosten materiaaleina pääasiallisesti
terästä, pronssia, rautaa, kiveä ja puuta. (http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/cv/1229
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91-1-3 Oulunkylän sankarihaudat Pro Patria: Ilmari Wirkkala, 1950

Ilmari Wirkkala (s.1890 k.1973) oli kuvanveistäjä ja hautausmaa-arkkitehti, joka suunnitteli useita
hautausmaita, hautapatsaita ja sankarihautoja.
Wirkkala työskenteli kivialan yrityksessä Granit Ab:ssa, jossa hän toimi yhtiön taiteellisena
johtajana vuodesta 1911 alkaen. Suomessa 1900-luvun alkupuolella valmistuneista
sankaripatsaista suuri osa oli Granitin valmistamia.
Ilmari Wirkkalan poika Tapio Wirkkala on tunnettu muotoilija.
(www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/julkiset.../tekija_21.html,
http://www.hs.fi/arviot/Kirja/Kansakunnan+myyttikestit/a1367291264649, wikipedia)

1-2-18 Mähönen: Ukri Merikanto, 1997
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”Ukri Merikanto (s.1950 k. 2010) voitti useita veistokilpailuita, ja hänen julkisia teoksiaan on eri
puolilla Suomea lähes kaksikymmentä, mm. Helsingissä Sibelius-Akatemiassa ja seurakuntien
virastotalossa Kalliossa. Merikannon teoksia on kaikissa keskeisissä suomalaisissa kokoelmissa.
Vuonna 1975 hän sai valtionpalkinnon ja vuonna 2009 Pro Finlandia -mitalin.”
(http://yle.fi/uutiset/kuvanveistaja_ukri_merikanto_on_kuollut/5603104)

Merikanto on yksi tunnetuimmista modernistisista kuvanveistäjistä Suomessa.
28-8-78 Hurskainen: Essi Renvall

Essi Renvall (s. 1911 k. 1979) oli yksi ensimmäisistä merkittävistä suomalaisista
naiskuvanveistäjistä. Renvallin tuotanto koostuu monumentaaliveistoksista, pienoisveistoksista
sekä muotokuvista. Renvall tunnetaan erityisesti lapsimuotokuvistaan ja WSOY:lle tekemästään
30:stä kirjailijamuotokuvasta.
(http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1198, http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/004.html )
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12-4-130 Mikko Niskanen: Tapio Junno, 1990

48-07-191 Nukari: Tapio Junno, 1960-luku (mustagraniitti)
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82E-7-119 Jungfelt: Tapio Junno, Ikkuna 1995 (pronssi)

Tapio Junno (s.1940 k. 2006) teki yli 20 julkista teosta eri puolille Suomea. Hänet tunnetaan
erityisesti miesaiheisista pronssiveistoksistaan. Tunnetuimpia Junnon teoksia on Espoon
Tapiolassa Heikintorilla oleva kaksi ja puoli metriä korkea teos Häikäistynyt (1991). Junnon
teokset kuvaavat usein kasvotonta mieshahmoa, pysähtynyttä hahmoa, joka on häikäistynyt
kirkkaasta valosta.
Junno on pitänyt useita merkittäviä yksityisnäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla, ja ollut
mukana monissa ryhmänäyttelyissä. Junno suunnitteli vuonna 1970 Tampereen elokuvajuhlia
varten Suudelma-patsaan. Patsas on jaettu vuosittain elokuvajuhlien voittajille.





Kuvataiteen valtionpalkinto 1969
Vuoden taiteilija 1987
Pro Finlandia palkinto 1989
Suomen Taideyhdistys myönsi 2003 Tapio Junnolle tunnustuspalkinnon merkittävästä
elämäntyöstä ja "häikäisevästä" urasta
(http://www.forumbox.fi/fi/jasenet/tapio-junno/, wikipedia)

Mikko Niskanen tilasi itse hautamuistomerkkinsä ystävältään kuvanveistäjä Tapio Junnolta. Teos
valmistui 1990, Niskasen kuolinvuonna. (Liisa Lindgren)
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98-13-350 Hilpo: Pirkko Nukari, Metsätähdet 2001

Pirkko Nukari (s. 1943) tunnetaan luonnollisen kokoisista lintu aiheisista pronssiveistoksista.
Nukari on opiskellut Taideteollisessa oppilaitoksessa vuosina 1961–1966. Hänen töitään oli ensi
kerran esillä Helsingissä 1967.
Nukarin puoliso oli kuvanveistäjä Tapio Junno. Nukari oli kesän 2013 taiteilija tasavallan
presidentin kutsunäyttelyssä Kultarannassa. (http://www.pirkkonukari.fi/startfn.html, wikipedia)
82F-1-50 Kainulainen: Veikko Myller, 1998-2004, muotti 2/2
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Veikko Myller (s.1951) on opiskellut Turun Taideyhdistyksen Piirustuskoulussa kuvanveistoa
vuosina 1969 -1972. Myllerin tunnetuimpia julkisia veistoksia on Risto Rydin muistomerkki
Vastuun vuodet (1994) Helsingin Hesperian puistossa. Myllerin teoksia on lukuisissa julkisissa
kokoelmissa. (http://veikkomyller.info/cv.htm, wikipedia)
82F-10-175 Lähikari: Heimo Suntio, 2004

Heimo Suntion (s. 1955) tunnetuimpia teoksia on Merkkien järjestäytyminen, 2002, Korttelitalo
Ruutissa Helsingissä. Suntio käyttää pääasiallisina tekniikoina pronssia, valokuvaa, puuta ja
paperia. Suntion teoksia on monissa julkisissa kokoelmissa, esim. Kiasmassa ja Suomen valtiolla.
Suntio on kuulunut taiteilijaryhmään Taideahtaajat 1992-96.
(http://www.galleryibis.com/Site/Data/177/Files/Suntio_Heimo.pdf)

