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Antiikkiin viittaavien julkisten veistosten ikonografis-ikonologinen 
tarkastelu 
 

1. Johdanto 

1.1 Johdatus aiheeseen 
Helsingin kaupungissa on lähes viisisataa veistosta, ympäristötaideteosta tai muistomerkkiä, 

jotka ovat osa kaupunkikuvaa. Noin puolet näistä veistoksista kuuluu Helsingin taidemuseon, 

HAMin, kokoelmaan loppujen kuuluessa yrityksille, valtion laitoksille tai yksityisille sijaiten 

kiinteistöjen pihoissa. HAMin kokoelmaan kuuluvat veistokset on sijoitettu kaupungin 

puistoihin, kaduille ja aukioille.  Helsingin taidemuseon veistospankissa 

(https://www.hamhelsinki.fi/veistokset/) on tiedot kunkin veistoksen nimestä, taiteilijasta, 

julkistamisvuodesta ja sijainnista. Lisäksi veistospankissa kerrotaan lyhyesti veistosta koskevia 

taustatietoja kuten aiheen taustalla olevaa mytologiaa. Veistospankista löytyy perustiedot 

Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmiin kuuluvien veistosten lisäksi muidenkin tahojen 

Helsingin kaupungin alueella omistamista julkisista veistoksista.  

Vanhin HAMin veistospankin veistoksista on tuntemattoman veistäjän Vapamuurarin hauta -

muistomerkki vuodelta 1785. Vuonna 2019 on jo julkistettu useampia teoksia, yhtenä 

uusimmista Pagan-ryhmän Chrysalis, jota veistospankkisivusto luonnehtii erilaisiin 

ympäristön ärsykkeisiin reagoivaksi maanalaiseksi olioksi. Taideteoksen tutkiminen vaatii 

erillisen digitaalisen sovelluksen. Chrysalis on yksi kymmenestä julkisesta taideteoksesta, 

jotka Suomen Kuvanveistäjäliitto toi katukuvaan kesällä 2019 osana Sculpture Expanded – 

Liikkuva julkisen taiteen laboratorio -hanketta, jonka tavoitteena on nostaa esiin erilaisia 

näkökulmia taiteeseen, laajentaa käsitystä nykykuvanveistosta ja hälventää taiteidenvälisiä 

raja-aitoja.1 

HAMin veistosten joukkoon kuuluu Vapaamuurarin hauta -muistomerkin tavoin joukko 

hautamuistomerkkejä. Mukana on Suomen historian ja taiteen merkkihenkilöiden kunniaksi ja 

muistoksi pystytettyjä veistoksia. Myös Suomen luontoon kuuluvat tunnusomaiset eläimet ovat 

saaneet omat näköispatsaana.2 Joukossa on sotamuistomerkkien lisäksi myös arkipäivän 

 
1 HAM/Veistokset [https://www.hamhelsinki.fi/veistokset/] Helsingin kaupungin taidemuseon verkkosivut. 
(Luettu15.04.2019) 
2 Esimerkiksi Karhu (Emil Wikström ,1910), Kotkia (Bertel Nilsson 1913), Kalastava karhu (Bertel Nilsson 
1916), Hirvi (Jussi Mäntynen, 1923), Mesikämmen muurahaispesällä (Jussi Mäntynen, 1931), Ilvekset (Gunnar 
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tapahtumia ja arjen sankareita kuvaavia veistoksia.3 Veistosten koko vaihtelee, jos ei sentään 

kolosaalikokoisista, niin suurista veistoksista kuten Aimo Tukiaisen veistämä marsalkka 

Mannerheimin ratsastajapatsas vuodelta 1960 ja Walter Runebergin ja Johannes Takasen 

veistämä Aleksanteri II moniosainen muistomerkki vuodelta 1894 pieneen, julkiseksi 

veistokseksi lähes miniatyyriseen, Jyrki Sinkkosen vuonna 2000 veistämään Viisas Hiiri -

veistokseen Kansallisarkiston porrastasanteella. Tyyliltään veistokset noudattavat 

syntyajankohtanaan vallinnutta ideaalia. Varhaisimmat veistokset ovat esittäviä nuorempien 

ollessa usein abstrakteja. Näiden nuorempien veistosten joukossa on runsaasti käsitetaiteen, 

ympäristötaiteen ja maataiteen piiriin kuuluvia veistoksia tai veistosinstallaatioita. Abstrakti 

ilmaisu tuli Helsingin julkisiin veistoksiin 1960-luvulla ja yleistyi nopeasti ollen 2000-luvulle 

tultaessa valtavirtaa. Aivan viimeisimmät teokset, kuten Pagan-ryhmän Chrysalis, yhdistävät 

perinteistä esittävää taidetta ja uutta teknologiaa puhutellen näin nuorempien sukupolvien 

kohdeyleisöä. Alueellisesti suurin osa veistoksista sijaitsee Helsingin kantakaupungissa, mutta 

veistoksia on runsaasti myös lähiöissä.4  

Helsingin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa uusien taideteosten hankintaa. 

Ohjelman mukaan julkisten taideteosten tavoitteena on tuoda esille merkittävää nykytaidetta, 

nostaa rakennetun ympäristön arvoa ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä. Julkisista veistoksista 

monet ovat tilaustöitä ja suunniteltu sijoitettavaksi ennalta määrättyyn paikkaan. Taidemuseo 

voi hankkia taiteilijan kokoelmista myös valmiin teoksen ja sijoittaa sen sopivalle paikalle. 

Julkisista teoksista voidaan järjestää avoin kilpailu tai kutsukilpailu. Taideteoksia on saatu 

jonkin verran myös lahjoituksina. Lisäksi Helsingin kaupungin alueella on taiteilijoiden 

deponoimia veistoksia.5 

Helsingin kaupungin taidekokoelmat karttuvat myös niin kutsutun prosenttiperiaatteen kautta. 

Malli on ollut Suomessa käytössä jo 1960-luvulta lähtien ja Helsingin kaupungissa 

prosenttiperiaatetta on noudatettu vuodesta 1991. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että osa 

rakennushankkeen määrärahoista kohdistetaan taiteen hankkimiseen. Perinteisesti tämä on 

tarkoittanut yhtä prosenttia rakennushankkeen budjetista, mistä nimitys. Periaate koskee 

 
Finne, 1939), Lauttasaaren karhu (tuntematon, 1950), Leikkivät karhut (Mikko Hovi, 1951), Metsäkauris (Matti 
Haupt, 1957). 
3 Esimerkiksi Äiti ja lapset (Emil Halonen, 1911), Äitiyden ilo (Harald Sörensen-RIngi, 1912), Kolme seppää 
(Felix Nylund, 1932), Nyrkkeilijät (Johannes Haapasalo, 1932), Urheilija (Erkki Toukolehto, 1937), Keskustelu 
tulevaisuudesta (Arvo Siikamäki, 1981), Työläisäiti (Panu Patomäki, 1996), Työläinen on lähtenyt (Antton 
Mikkonen, 2009). 
4 HAM: Veistokset. [https://www.hamhelsinki.fi/veistokset/].Helsingin kaupungin taidemuseon verkkosivut. 
(Luettu 15.04.2019). 
5 Ibid. (Luettu 17.03.2017). 
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kaupungin rakennushankkeita, mutta sitä voivat noudattaa myös yksityiset rakennuttajat. 

Soveltamisalueet ovat niin uudisrakentaminen, peruskorjaukset, täydennysrakentaminen kuin 

infrarakentaminenkin.6 Prosenttiperiaatteen noudattaminen on selvästi kasvattanut vuosittain 

julkistettujen veistosten määrää. Selviä veistoskeskittymiä on prosenttiperiaatteen 

käyttöönoton jälkeen rakennetuissa kaupunginosissa kuten esimerkiksi Arabianrannassa. 

Taideteosten tutkimuksessa ja arvioinnissa on kaksi lähestymistapaa. Taideteosta voidaan 

arvioida sen formaalien ominaisuuksien kuten kompositio, linjat, väritys perusteella. Tämä 

näkökulma korostaa mielestäni teoksen kokijan roolia. Toinen vaihtoehto on tutkia ja arvioida 

teosta sen sisällöstä käsin: mitä teos esittää ja mitä taiteilija haluaa teoksellaan kertoa. Tätä 

näkökulmaa pitäisin auktorilähtöisenä, vaikka toki teoksen kokijalla on oikeus omiin 

tulkintoihinsa oma tietämyksensä puitteissa. Metodina taideteoksen sisällön analysointiin on 

yleensä käytetty ikonografista tarkastelua. Avaan ikonografia-ikonologian käsitettä sen 

keskeisyyden vuoksi tarkemmin luvussa 1.2. 

Pro gradu -tutkielmani aihe valikoitui yksinkertaisesti siksi, että olin tehnyt tutkielmani 

aineistosta artikkelin, jonka puitteissa perehdyin muun muassa veistäjien taustaan sekä selvitin 

veistosten aiheiden ikonografiaa. Veistotaiteeseen olen perehtynyt ennen kaikkea antiikin ja 

renessanssin veistosten kautta. Olen suorittanut klassillisesta arkeologiasta aineopinnot ja 

renessanssin veistotaidetta olen opiskellut kolmena kesänä Firenzen yliopiston Centro 

Culturale e Linguistico per i Stranieri -kursseilla. Molempien opintojen yhteydessä on käsitelty 

laajasti ajallista ja paikallista kontekstia. Lisäksi huomattava innoittaja renessanssin ja barokin 

taiteeseen on ollut Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston, Arbiksen, italiankielinen Storia 

dell’arte -kurssi. Klassillisen arkeologian opinnoissa olen antiikin materiaalisen kulttuurin 

ohella opiskellut antiikin kirjallisuutta, historiaa, mytologiaa ja klassisia kieliä. Edellä 

mainittujen opintojeni kautta tutkielman näkökulmaksi valikoitui ikonografis-ikonologinen 

tarkastelu. 

Tarinat ja tarinankerronta on ollut tärkeä osa yhteisöllisyyttä, yhteisön identiteetin rakentamista 

ja yhteistä muistia. Omana aikanamme tarinat on valjastettu markkinavoimien palvelukseen. 

Ollakseen kiinnostava asian tai tuotteen taustalta täytyy löytyä vetävä tarina. Minua 

kiinnostavat tarinat niiden perinteisessä mielessä, siis myös taideteosten aiheiden takaa 

löytyvät kertomukset, useimmiten myytit. Ikonografinen tarkastelu saattaa synnyttää myös 

hedelmällisiä keskusteluja. Näimme tyttäreni kanssa kesällä 2018 Ferraran Palazzo dei 

 
6 Prosenttiperiaate.  https://prosenttiperiaate.fi (Luettu 25.05.2019). 
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Diamontissa italialaisen symbolismin näyttelyn Stati d’Animo – Arte e psiche tra Previati e 

Boccioni. Näyttelyssä oli useita Gaetano Previatin (1852-1920), Italian tunnetuimman 

symbolistin, maalauksia aiheesta Paolo ja Francesca. Taiteilijan nuoruudentyössä Paolo ja 

Francesca on kuvattu kuolonkohtauksessa. Kypsemmän iän tulkinnassa Paolo ja Francesca on 

kuvattu helvetissä  kieppumassa ikuisesti takertuneina toisiinsa. Tyttäreni ja minun välille 

kehkeytyi pitkä ajatusten ja muistikuvien vaihto Danten Divina Commedian Helvetin 

viidennestä laulusta, jossa Dante Vergiliuksen opastamana huomaa kaksi toisiin takertunutta 

hahmoa ja haluaa tietää heidän tarinansa. Paolo ja Francesca on ollut suosittu aihe 

symbolistisessa taiteessa; Ateneumin kokoelmissa  on Väinö Blomstedtin  temperamaalaus 

Francesca vuodelta 1897. 

1.2 Ikonografiasta ja ikonologiasta 
Taidehistorian professori Altti Kuusamo määrittelee väitöskirjassaan: Tyylistä tapaan, 

Semiotiikka, tyyli, ikonografia ikonografisen tutkimusotteen seuraavasti:  

” Ikonografian perinteisenä tehtävänä on ollut tutkia kuvien sisältömaailmaa: kuvissa esiintyviä 

aihelmia ja teemoja kirjallisten lähteiden ja mahdollisten aiempien kuvien pohjalta. Sen 

ensimmäinen, itsestään selvä tarkoitus on tunnistaa tapahtumat ja henkilöt kuvissa. Sen jälkeen 

selvitetään, mitä kuvassa esiintyvät motiivit eli aiheet merkitsevät, millaisiin kertomuksiin tai 

allegorioihin ne viittaava, mistä ne tulevat. Tällä tavoin ikonografinen tutkimus on poikennut 

ratkaisevasti kuvien formaalista tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää kuvien 

muotokonstruktioita.”7 

Ikonografia on taidehistoriallinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on taideteosten sisältöjen 

kuvailu, luokittelu ja tulkinta. Yksinkertaistettuna ikonografinen tutkimus pyrkii selvittämään 

kuvien aiheet ja konventionaaliset symboliset merkitykset kirjallisten lähteiden avulla. 

Ikonografia tutkii kuvassa visuaalisen ilmaisumuodon saavaa tekstiä ja myös kuvan ja 

kirjoituksen yhteensulautumista. Ikonografia-sana muodostuu muinaiskreikan sanoista kuva 

(eikon) ja kirjoittaminen (grafein). Ikonografia-termi voi tieteellisessä tekstissä ja puhekielessä 

saada hyvin erilaisia tulkintoja. Tästä syystä, ollakseen täsmällinen, ikonografia-termin sijasta 

tulisi tieteellisissä yhteyksissä käyttää ilmaisua ikonologinen lähestymistapa tai metodi.8 

Taidehistorioitsija Elina Räsänen esittää pelkästään kirjallisiin lähteisiin perustuvan tulkinnan 

olevan rajoittunutta ja tuo esille kansankielisten lähteiden ja oraalisen perinteen merkityksen 

 
7 Kuusamo 1996, 60. 
8 Ockenström & Fält 2012, 189-191. 
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tulkinnan lähteenä. Kirjallisten ja oraalisten lähteiden lisäksi hän pohtii myös auraalisuuden, 

kirjallisten tekstien ääneen lukemisen, merkitystä ikonografialle.9  

Ikonografia on historiallisesti orientoitunut, kontekstualisoiva oppiala. Myös taiteen ja 

laajemmin visuaalisen kuvaston merkkiluonnetta tutkiva semiotiikka on luonteeltaan 

kontekstualisoivaa.10 Ikonografiassa tutkittava taideteos nähdään aina suhteutettuna 

alkuperäiseen historialliseen kontekstiin, sen taustalla oleviin kirjallisiin lähteisiin sekä muihin 

samaa kuva-aihetta esittäviin teoksiin. Näin teos pyritään näkemään osana historiallista 

jatkumoa. Ikonografinen tulkinta huomioi myös teoksen auktorin alkuperäisen intention.11  

Ikonografia on kiinnostunut taideteoksen tekemisen alkuperäisestä tilanteesta ja sen taustalla 

vaikuttaneista seikoista.12  Elina Räsänen tuo esille kontekstin merkityksen myös merkityksiä 

selittävillä ulkoisilla tekijöillä, kuten taiteilijan elämällä, tilaajien toiveilla ja ympäröivän 

yhteiskunnan aatteilla.13 Ikonografista lähestymistapaa on sovellettu ennen kaikkea esittävän 

taiteen genreihin kuten uskonnolliseen, mytologiseen, allegoriseen ja historialliseen 

taiteeseen.14  

Kuva-aiheiden paikalliset muunnelmat saattavat vaikeuttaa kuva-aiheen tunnistamista ja sen 

ikonografian avaamista. Näin ensimmäisellä pitkällä Italian matkallani Firenzen ja Praton 

seudulla minulle aiemmin tuntemattoman kuvamuunnoksen. Näiden maalausten taustalla oli 

perinteinen  Neitsyt Marian taivaaseen ottamista tai Neitsyt Mariaa taivaallisella 

valtaistuimella esittävät kuvat. Maalauksiin oli kuitenkin lisätty kangas- ja metallipaloista 

muodostuva vyö, jota Madonna ojensi alapuolellaan oleville henkilöille. En tunnistanut 

kuvatyyppiä. Museo-oppaiden avuliaalla opastuksella pääsin kuva-aiheen jäljille. Myöhemmin 

selvitin kuva-aihetta kirjallisuuden avulla. Kuva-aihe on nimeltään Madonna della Cintola 

(Vyömadonna) ja sen taustalla on apostoli Tuomakseen yhdistyvä leganda, joka on esitetty 

Legenda aurea -kokoelmassa. Taustalla on luultavasti myös paikallista kansanperinnettä, mikä 

Elina Räsäsen mukaan on kirjallisten lähteiden ohella tärkeä ikonografisen analyysin lähde.15 

Legendan mukaan Neitsyt Maria jätti kuollessaan vyönsä apostoli Tuomakselle. Vyö kulkeutui 

1000-luvun alussa avioliiton myötä Praton seudulle, jonka ympäristössä aihe on saanut lukuisia 

 
9 Räsänen 2009, 22. 
10 Kuusamo 1996, 62. 
11 Ockenström & Fält 2012, 190. 
12 Kuusamo 1996, 69. 
13 Räsänen 2009, 23. 
14 Ockenström & Fält 2012,191. 
15 Räsänen 2009, 23. 
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kuvallisia tulkintoja. Nykyisin vyö on arvokas reliikki ja sitä säilytetään Praton 

tuomiokirkossa. 

Ikonografia-termi yleistyi 1500-luvulla ja tarkoitti tällöin lähinnä antiikin maalausten ja 

veistosten luokittelua. 1800-luvulla ikonografiasta kehittyi akateeminen oppiala. Nykyisen 

merkityksensä metodologisena terminä ikonografia sai 1900-luvun alkupuolella, kun 

taidehistoria pyrki profiloitumaan omaksi oppialakseen. Ikonografialla oli rooli myös 

pyrkimyksissä tehdä taidehistoriallisesta tutkimuksesta luonnontieteiden kaltainen eksakti 

tiede. Ikonografian huippuvuodet ajoittuvat 1930-1970 -luvuille. Tällöin ikonografisen 

tutkimuksen piirissä vaikuttivat muun muassa taidehistorioitsijat Erwin Panofsky ja Ernst 

Gombrich.16  

Ikonologia-termi esiintyi ensimmäisen kerran italialaisen ikonografin Cesare Ripan (1560-

1622) teoksessa Iconologia, joka ilmestyi vuonna 1593. Termin käyttö yleistyi 

taidekirjallisuudessa 1600-1700 -luvuilla ja siinä käsiteltiin sekä symbolien ja allegorioiden 

personifikaatioiden luokittelua että niiden tuottamista taiteen käyttöön. Nykyään ikonologia-

termillä tarkoitetaan ikonografisen analyysin jälkeistä vaihetta, joka tutkii visuaalisessa 

kuvastossa esiintyvien sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen, ideologioiden ja aatteiden 

heijastumia. Merkityksellisin tutkija ikonologian parissa on ollut saksalainen taidehistorioitsija 

Erwin Panofsky (1892-1968).17 Panofskyn keskeisen merkityksen takia tarkastelen  luvussa 2. 

hänen rooliaan 1900-luvun alun taidehistoriassa ja saksalaisessa filosofiassa sekä hänen 

ikonologista malliaan. 

Altti Kuusamo näkee ikonografian ja ikonologian eron seuraavasti: ”Ikonografia paikantaa ja 

analysoi topoksia kun taas ikonologia tarkastele toposten kytkentöjä aikakauteen liittyviin 

arvoihin ja maailmankuvaan. Ikonografia tutkii myös kuvaston sitä osaa, joka ei ole välttämättä 

aikakauteen sidottua. Ikonologia taas tarkastelee tiettyihin aatteellisiin virtauksiin liittyviä tai 

tiettyä aikakautta hallitsevia signifikaatioprosesseja.”18 Panofsky luopui myöhemmin 

ikonologia-termin käytöstä ja pitäytyi pelkästään ikonografia-termiin.19 

Taideteos on aina historiallinen dokumentti, joka on lähtemättömästi kytköksissä aikakautensa 

ja tekijänsä aatemaailmaan.20 Ikonografis-ikonologiselle tutkimukselle on ollut 

 
16 Ockenström & Felt 2012, 189. 
17 Ockenström 2012, 211-212. 
18 Kuusamo 1996, 80. 
19 Räsänen 2009, 22. 
20 Ockenström 2012, 212. 
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luonteenomaista eräänlainen dialektinen kehitys; uudet tutkijasukupolvet kritisoivat aiempia 

tulkintoja, tekevät omia uusia tulkintojaan ja nostavat esiin uusia hypoteeseja.21 Tulkitsen 

tämän niin, ettei ikonologinen tutkimus tule koskaan valmiiksi eikä ikonologisen tutkimuksen 

voi katsoa löytävän yhtä lopullista totuutta. Menneisyyttä tutkittaessa joudutaan usein 

toimimaan vähäisten ja fragmentaarisen lähdeaineiston varassa ja tyytymään sen pohjalta 

tehtyiin, joskin mahdollisimman perusteltuihin tulkintoihin.22 

Altti Kuusamo on väitöskirjassaan tarkastellut myös ikonografian ja ikonologian suhdetta 

semiotiikkaan. Hänen mukaansa semiotiikka ilmenee ikonografiassa niinä konventioina ja 

koodeina, joiden kautta kirjoitettu teksti kääntyy kuvaksi.23 Kuusamo näkee semiotiikan 

mahdollisuuden olla yhdistävä tekijä ikonografisen ja formaalisen analyysin välillä.24 Hän 

pitää ikonologiaa myös notkeana tutkimusmetodina, jota voidaan käyttää hyvin monen 

metodologian palveluksessa.25 

Monien hahmojen, niiden attribuuttien ja tapahtumien kuvaustavat ovat säilyneet lähes 

muuttumattomina antiikista nykypäivään. Otan esille esimerkkinä kolme sulotarta -kuva-

aiheen, jossa läpi vuosisatojen sulottaret on kuvattu kädet toistensa olkapäillä, keskimmäinen 

sulotar  selkä katsojaan päin ja laitimmaiset sulottaret kasvot katsojaan päin. Osassa kuvastoa 

hahmojen ja tapahtumien kuvaustapa on kuitenkin muuttunut ajan saatossa. Jotkut klassisista 

antiikin ikonografisista tyypeistä ovat muuttuneet kuvaamaan kristillisiä hahmoja. Tätä 

ilmiötä: hahmojen ja tapahtumien kulkeutumista ja muuntautumista kutsutaan kuvatyyppien 

vaellushistoriaksi.26 Kuvatyyppien vaellushistorian tutkimusta kutsutaan saksankielisellä 

nimellä Typengeschichte (suom. kuvatyyppien historia) ja sillä tarkoitetaan kuvaston pitkän 

aikavälin muutosten tarkastelua. Siinä seurataan tietyn hahmon kuvaustavan jatkumoa ja 

kuvaustavassa ja merkityksessä tapahtuneita muutoksia. Altti Kuusamo vertaa vaellushistorian 

tutkimusta kielen etymologiseen tutkimukseen. 27 Näen vaellushistorian tutkimuksessa 

samankaltaisuutta myös antiikin käsikirjoitusten tai antiikin veistoskopioiden 

sukupuututkimuksen kanssa. 

Ikonologinen tutkimusmetodi säilytti merkittävyytensä 1970-luvulle saakka. Tällöin 

tutkimuksellinen näkökulma vaihtui tekijälähtöisyydestä kokijalähtöisyyteen. Ikonologiaa on 

 
21 Ockenström 2012, 221. 
22 Ibid., 226. 
23 Kuusamo 1996, 62. 
24 Ibid., 60, 61. 
25 Kuusamo 1996, 58. 
26 Ockenström & Felt 2012, 196, 197. 
27 Kuusamo 1996, 91, 92. 
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kritisoitu ennen kaikkea sen kontekstualisoivan, intentionaalisen, auktorikeskeisen ja 

positivistisen näkemyksen vuoksi. Ikonologia on pyrkinyt olemaan luonnontieteiden kaltainen 

eksakti tiede.  Panofskylaisen tulkintamallin kaksi ensimmäistä vaihetta: esi-ikonografinen 

kuvaus ja ikonografinen tulkinta täyttävät mielestäni tieteellisen metodin vaatimuket. Sen 

sijaan ikonologinen synteesi jää liiaksi valitun näkökulman ja tutkijan historian, 

kulttuurihistorian ja taidehistorian tuntemuksen sekä tutkijan intuition varaan ollakseen 

tieteellinen. Ikonologian tutkimusalueella liikutaan arvioiden, hypoteesien ja 

todennäköisyyksien parissa.28 Panofsky oli itsekin tietoinen ikonologisen mallinsa 

heikkouksista. Hän ei rajannut malliaan mihinkään aikakauden tai taiteen genren tarkasteluun. 

Jotta ikonologinen malli olisi releventti taidehistoriallinen tutkimusmenetelmä, sitä tulisi voida 

soveltaa myös modernin, ei-esittävän taiteen sisältöjen tutkimukseen.29 On esitetty vaatimuksia 

ikonologisen tutkimusmallin uudistamisesta. Altti Kuusamo on muokannut ikonologiaa 

kaksitasoiseksi tutkimusmalliksi, jonka vaiheet ovat 1) ikonografinen analyysi, johon kuuluvat 

konventionaaliset symbolit, merkkijärjestelmien vertailu, symbolien jäsentyminen kuvassa ja 

kuvatyyppien historia sekä 2) ikonologinen synteesi, johon kuuluvat eri aikakausien 

ikonografisten järjestelmien vertailu, psykoanalyyttinen tarkastelu sekä aikakauden 

maailmankatsomukset. Taidehistorian tutkijatohtori Lauri Ockenström pitää Kuusamon 

näkemystä Panofskyn mallin päivitettynä versiona.30 Vaikka ikonografis-ikonologinen 

tutkimus on menettänyt asemansa taidehistorian yksiselitteisenä peruspilarina, sen 

tarpeellisuutta taidehistorian tutkimusmetodina ei ole voitu kyseenalaistaa.31 

Kuvataiteet tuntuvat kautta aikain olleen alisteisia kielitieteelle ja kirjallisuudelle. 

Kuvataiteissa Ikonografis-ikonologisen tutkimusotteen hiipumiseen vaikutti osaltaan 

kielitieteen piirissä syntynyt strukturalismi ja sitä seurannut poststrukturalismi. Niissä tekstin 

nähtiin rakentuvan systeemeistä, koodeista ja aiemmista kirjallisista teoksista. Tutkijat myös 

hylkäsivät tekstuaalisen tai ei-tekstuaalisen ”tekstin” itsenäisen merkityksen. Teosten 

merkitykset nähtiin aina osana tekstuaalisten suhteiden verkkoa. Jokainen teksti on aina 

interteksti: se sisältää muita tekstejä ja se on itse osa muita tekstejä. Intertekstuaalisuus ei 

rajoitu vain tekstuaalisiin teksteihin, vaan kaikki taiteelliset teokset, niin maalaustaiteen kuin 

 
28 Ockenström & Felt 2012, 190, 191, 204. 
29 Kuusamo 1996, 118. 
30 Ockenström 2012, 218, 219, 220. 
31 Ockenström & Felt 2012, 191, 204. 
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musiikinkin piiriin kuuluvat, ovat osa tätä intertekstien verkostoa.32 Kuvien vaellushistoria 

voidaan mielestäni nähdä osana tämän verkoston ilmentymistä. 

Sain esimerkin havainnollistamaan representaatiotraditiota, intertekstuaalisuutta, ja 

kuvatyyppien vaellushistoriaa taidehistorian dosentin Juha-Heikki Tihisen Taiteiden yönä 

2019 Arkkitehtuurimuseossa pitämästä luennosta: ”Piirtäminen ja arkkitehtuuri – keskusteluja 

ja kokemuksia viivan ja tilan kanssa”. Yhtenä esimerkkinä Tihinen toi esille venäläisen 

konstruktivistin Vladimir Tatlinin ehdotuksen 3. internationaalin muistomerkiksi. Hän kertoi, 

ettei muistomerkkiä toteutettu, koska Neuvostoliiton johtaja Josef Stalin oli määrännyt maansa 

viralliseksi taidesuunnaksi sosialistisen realismin ja epäili lisäksi, olisiko muistomerkki 

kestänyt toisen maailmansodan koettelemuksia. Koska Tihisen esitys ei käsitellyt ikonografiaa, 

hän ei myöskään avannut  Tatlinin muistomerkkiehdotuksen merkityksiä. Näin Tatlinin 

ehdotuksessa heti Baabelin tornin33, jonka tunnetuin kuvaus lienee Peter Brueghel vanhemman 

öljymaalaus vuodelta 1563 Wienin Konsthistorisches Museumissa.  

Vanhan testamentin Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (11: 1-9) on esitetty kuvaus Nooan 

jälkeläisten rakentamasta Baabelin tornista. Brueghelin ja useiden muiden aihetta kuvanneiden 

taiteilijoiden esitys tornista on spiraalimainen, ylöspäin kapeneva torni, siis saman mallinen 

kuin Tatlinin muistomerkkiehdotus. Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Baabelin torni oli 

rakennettu poltetuista savitiileistä, Tatlinin muistomerkki puolestaan oli tarkoitus rakentaa 

teräspalkeista. Molemmat materiaalit edustivat aikansa rakennusteknistä huippua. Tatlinin 

ehdotus jatkaa Baabelin tornin representaatiotraditiota ja kommentoi Brueghelin maalausta 

vaihtamalla valmistusmateriaalin tiilen moderniin teräkseen ja näin korostamalla ehdotuksensa 

edistyksellisyyttä. Myös tiedot Brueghelin Baabelin tornin ja Tatlinin muistomerkin 

mittasuhteista ovat yhtenevät: Vanha testamentti kertoo Nooan jälkeläisten rakentaneen tornin, 

joka ”ulottui taivaaseen asti”, Brueghelin maalauksen tornin huippu ulottuu alimpien pilvien 

yläpuolelle ja Tatlinin ehdotus olisi ollut yli 300 metriä korkea, millä korkeudella jo esiintyy 

pilviä.34 

Vaikka Baaabelin tornin ja Tatlinin tornin kontekstit ovat kaukana toisistaan, teosten merkitys 

on kuitenkin säilynyt samana. Tässä tapauksessa ei ole tapahtunut kuvatyyppien vaellusta, vaan 

ikonografinen tulkinta on pysynyt samana. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo Nooan 

 
32 Allen 2011, 1. 
33 Nykyisen käytössä olevan Vanhan testamentin suomennoksessa vuodelta 1992 tornia ja kaupunkia 
kutsutaan Babylonin torniksi ja kaupungiksi, aiemmissa suomennoksissa Baabelin torniksi ja kaupungiksi. 
34 Honour & Fleming 2006, 822.  
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jälkeläisten ”käyttäneen samoja sanoja ja puhuneen yhtä kieltä”. Rakentamalla tornin 

estettäisiin myös ihmisten ja kansojen ”hajaantuminen yli koko maan”. Baabelin torni oli siis 

vahvasti ihmisiä ja kansoja yhdistävä symboli. Vaikka Baabelin tornin konteksti on 

vanhatestamentillinen ja Tatlinin tornin sosialistinen, teoksen merkityssisältö säilyy samana: 

kansojen yhdistäjänä. Sekä Baabelin torniin että Tatlinin torniin sopii kansainvälisen 

työväenliikkeen tunnussävelen Internationalin, (suom. Kansainvälinen) kertosäkeen sanat: 

Tää on viimeinen taisto, 

rintamaamme yhtykää! 

niin huomispäivänä kansat 

On veljet keskenään! 

Valitettavasti molempien tornien symboloima, kansoja yhdistävä sanoma, ei kestänyt aikaa. 

1.3 Tutkimuskysymys, tutkimusaineisto ja tutkimusmetodi 
Ensisijainen tutkimuskysymykseni on: johtaako ikonografis-ikonologinen tarkastelu uusiin 

tulkintoihin? Tarkastelen siis sitä, tuoko panofskylaisen tutkimusmetodin noudaattaminen 

esille veistoksista aiemmin julkaisemattomia tulkintoja ja vahvistaako se aiemmin esitettyjä 

tulkintoja. Johtopäätöskappaleessa tarkastelen myös, miten käyttökelpoiseksi metodiksi 

ikonografinen tarkastelu osoittautui.  

HAMin veistospankissa on 15 veistosta, joiden nimi ja aihe tulee  antiikin mytologiasta, latinan 

tai muinaiskreikan kielestä. Näiden veistosten lisäksi löytyy saman verran veistoksia, joiden 

nimi viittaa antiikkiin ollen kuitenkin jonkinlainen hybridi.35 Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat, 

veistokset on luetteloitu taulukossa 1. Veistoksista on kerrottu julkistamisvuosi, veistäjän nimi, 

veistoksen nimi sekä sijainti. Veistoksista vanhimmat ovat selkeästi esittäviä tuoreempien 

kuuluessa usein abstraktiin-, käsite- tai ympäristötaiteeseen.  

 

 

 
35 35 Arktinen Afrodite (Laila Pullinen 1972), Augustus (Bernard Meadows 1963), Aurinkolabyrintti (Laura 
Astala 1999), Betonisinfonia (Heikki Häiväoja s.a.), Crescendo (Eila Hiltunen 1982), Crescendo (Taisto 
Martiskainen 1970), Fuuga (Anna-Kaisa Ant-Wuorinen 2008), Havis Amanda (Ville Vallgren 1908), 
Konstruktio (Matti Koskela, Markku ja Pirkko Viitasalo 1982), Nocturnal (Anu Kiiskinen 1999), Omfalomiini 
(Gun Holmström 2006), Oodi 60 000 järvelle (Kimmo Kaivanto 1972), Symboli (Hanna Sirén 1985), 
Tesseraktin varjo (Håkan Simberg 2000), Turbulenssi (Eila Hiltunen n. 1980) sekä Urbanisti (Heikki Häiväoja 
1982). 
 



11 
 

Vuosi:  Veistäjä:  Veistoksen nimi:  Sijainti:  

1893  W. Runeberg  Danaidit   Taka-Töölö  

1917  E. Cedercreutz  Arcum tendit Apollo  Kamppi  

1928  Y. Liipola  Diana    Kaartinkaupunki 

1931  V. Jansson  Convolvulus   Kluuvi 

1970  K. Juva   Thalia ja Pegasos  Kallio 

1982  B. Weckström  Narkissos   Länsi-Pasila 

1984  H. Siren  Stoa    Puotinharju 

1985  K. Kaivanto  Nereidi    Kamppi 

1990  K. Kaivanto  Natura (non facit saltus) Vallila 

1993  A. Toikka  Omega    Puotinharju 

1995  A. Toikka  Saepimentum tumultuarium Ruskeasuo 

2000  A. Toikka  Alfa    Vartiokylä 

2005  A. Toikka  Pulchritudo   Kamppi 

2010  L. Anttila  Helios    Kaivopuisto 

2010  J. Heikkilä  Fucus    Munkkisaari 

Taulukko 1. Antiikkiin viittaavat veistokset Helsingissä. 

Tutkielmani aineistoksi olen rajannut HAMin Veistospankin kahdeksan vanhinta veistosta, 

joiden nimi viittaa antiikkiin. Aineistoni vanhin veistos on Walter Runebergin Danaidit 

vuodelta 1893 ja nuorin Kimmo Kaivannon veistos Nereidi vuodelta1985. Yhtä lukuun 

ottamatta veistokset ovat esittäviä; yhden ollessa arkkitehtuuriviitteitä omaava 

veistosinstallaatio. Tutkittavat veistokset sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä, pääasiassa kuitenkin 

keskustan alueella. Ainoastaan vesitoksista yhden, Hannu Sirenin veistosinstallaatio Stoan, 

sijainti on lähiössä, Itäkeskuksessa. Veistokset ovat päätyneet osaksi HAMin kokoelmaa tai 

laajemmin julkiseksi veistokseksi Helsingin kaupungissa hyvin eri tavoin. Muutamien kohdalla 

veistos on löytynyt näyttelystä, se on hankittu Helsingin kaupungille ja sen jälkeen valettu 

pronssiin. Joissain tapauksissa veistoksen sijaintipaikka on ollut tiedossa, veistoksesta on 

järjestetty kilpailu ja voittanut veistos on valettu pronssiin tai betoniin. Kerron kunkin 

käsiteltävän veistoksen provenienssin käsittelylukujen yhteydessä.  
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Olen kirjoittanut artikkelin: Danadeista Nereidiin – Antiikki Helsingin veistoksissa36 

tutkielmani aineistosta. Artikkelillani ei ole mitään selvää näkökulmaa. Se on yleisluontoinen 

esittely valituista julkisista veistoksista mutta sisältää myös ikonografis-ikonologista 

tarkastelua. Käytän artikkeliani tutkielmani lähdeaineistona. Artikkelini laatiminen ajoittui 

samanaikaisesti pro gradu -tutkielmani kirjoittamisen kanssa. Vaikka artikkelini on julkaistu 

ennen tutkielmani valmistumista, katson, että pro gradussa esittämäni tulkinnat ja 

johtopäätökset ovat uusia, enkä tekstissäni välttämättä aina viittaa artikkeliini. 

Tutkielmani metodi on ikonografis-ikonologinen tarkastelu. Noudatan tutkielmassani Erwin 

Panofskyn ikonografis-ikonologista tarkastelumallia vuodelta 1932. Kuvailen veistoksen 

faktisesti yleisesti käytetyin, jokapäiväisin termein. Lisäksi kuvailen teoksen ilmentämän 

tunnetilan. Tämä tutkimuksen vaihe on ikonografinen kuvailu. Seuraavaksi selvitän 

hakuteosten avulla, mihin originaalitekstiin aihe perustuu. Hakuteoksissa on kerrottu myös 

kyseiseen nimeen tai termiin liittyvä myyttikertomus. Myyttikuvauksia olen etsinyt useista 

lähteistä. Tarkastelen myös, miten veistos ilmentää taustamyyttiään tai käsitettään. Tämä 

tutkimuksen vaihe on ikonografinen analyysi. Lopuksi yritän löytää aiheen taustalla vallitsevia 

tendenssejä. Tämä vaihe on ikonologinen synteesi, jota pidän luonteeltaan intuitiivisena. 

Tutkielmani viittauksissa olen noudattanut taidehistorian oppiaineen ohjeistuksen lisäksi 

Suomen Ateenan Instituutin ohjeistusta. Antiikin kirjailijoista on käytetty vain tekstin sisäisiä 

viiteitä, ei alaviitteittä. Antiikin kirjailijoita ei ole myöskään sisällytetty lähdeluetteloon. 

Vanhasta testamentista ole maininnut vain suomennusvuoden, en painovuotta, enkä 

kustantajaa. 

1.4 Tutkielmani asemointi tutkimuskentässä 

Tutkielmassani yhdistyy veistotaiteen, erityisesti julkisten veistosten tutkimustraditio, 

ikonografis-ikonologinen tutkimusote ja antiikin lähteiden tuntemus. Oletan tutkielmani 

olevan näillä parametreilla ainoa laatuaan Suomen taidehistoriassa. Julkisia veistoksia on 

käsitelty ja jossain määrin myös tulkittu suomalaisessa alan kirjallisuudessa. Suomalaisen 

kuvanveiston yleisesittelyt alkavat olla vanhentuneita. Mielestäni selkeimmän kokonaiskuvan 

saa ARS – Suomen Taide kirjasarjasta koostamalla eri artikkeleista. Myös veistäjistä kirjoitetut 

biografiat, sikäli kuin niitä on kirjoitettu, alkavat olla ikääntyneitä; kattavat biografiat 

suomalaisista kuvanveistäjistä puuttuvat lähes kokonaan. Joitakin ajallisesti rajattuja 

 
36  julkaistu 2018 Taidehistoriallisia tutkimuksia Konsthistoriska studier -sarjassa, osassa Utile Dulci – Antiikin 
kulttuurin opetuksesta ja harrastuksesta. 
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kuvanveiston esittelyjä löytyy. Lähimmäksi tutkielmani aineistoa tulee Erik Kruskopfin 

vuonna 2000 julkaistu teos Veistosten kaupunki, Taidetta Helsingin katukuvassa. Aineistoni 

käsittää kahdeksan veistosta, mikä kasvattaa käytetyn lähdekirjallisuuden määrää.  En katso 

tutkielmani kuitenkaan sijoittuvat ensisijaisesti veistotaiteen tutkimustradition piiriin.  

Klassisen kreikan ja latinan oppiaineissa tehdään jatkuvasti tutkimusta antiikin kielistä ja 

kirjallisuudesta. Lähimmäksi tutkielmani kenttää sijoittuu klassillisen arkeologian 

erikoistumislinjalla tehty tutkimus, joissa usein yhdistyy antiikin aineellisen kulttuurin ja 

muinaiskreikan tai latinan kielen ja kirjallisuuden tutkimus. Tutkielmani lähteinä olen pyrkinyt 

käyttämään antiikin primäärilähteitä tai näihin lähteisiin viittaavia hakuteoksia, jotka ovat 

usein hyvinkin iäkkäitä. En katso tutkielmani sijoittuvan ensisijaisesti antiikintutkimuksenkaan 

piiriin. 

Koska tutkielmani näkökulma on ikonografinen sijoitan tutkimukseni ikonografis-

ikonologisen tutkimustradition piiriin. Etsiessäni Helka-tietokannasta hakusanalla ikonografia 

2000-luvulla julkaistuja suomenkielisiä teoksia ja opinnäytetöitä sain parikymmentä osumaa. 

Merkittävimmät aihetta sivuavat teokset olivat Annika Waenerbergin ja Satu Kähösen 

toimittama Taidetta tutkimaan: menetelmiä ja näkökulmia (2012) sekä Anita Sepän teos 

Kuvien tulkinta: menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle (2012). 

Tärkeimmät väitöskirjat olivat Altti Kuusamon Tyylistä tapaan: semiotiikka, tyyli, ikonografia 

(1996) ja Elina Räsäsen Ruumiillinen esine, materiaalinen suku: tutkimus Pyhä Anna itse 

kolmantena -aiheisista keskiajan puuveistoksista Suomessa (2009). Ikonografiaa sivuavia pro 

gradu -tutkielmia on tehty jonkin verran taidehistorian laitoksella, teologisen tiedekunnan 

käytännöllisen teologian ja eksegetiikan laitoksilla sekä klassillisen arkeologian 

erikoistumislinjalla. Taidehistorian laitoksella tehtyjen opinnäytteiden joukosta korostuvat 

kirkkotaiteeseen ja hautamuistomerkkeihin painottuvat tutkielmat. Niissä ei ole kuitenkaan 

käytetty systemaattisesti Panofskyn ikonografis-ikonologista mallia. Myöskin Panofskyn 

mallin alkuperäinen versio, vuonna 1932 julkaistu Logos-essee, on aiemmin sivuutettu 

suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa. Tuore ikonografiatutkielma (2019) on Elina 

Räsäsen artikkeli Panopticon of Art History: Some Notes on Iconology, Interpretation, and 

Fears teoksessa The Locus of Meaning in Medieval Art. Artikkeli tähtää Panofskyn ideoiden ja 

formuloinnin sekä niiden vastaanoton tuomiseen keskustelun kohteeksi pohjoiseurooppalaisen 

keskiaikatutkimuksen näkökulmasta. En käytä Räsäsen artikkelia lähdeaineistona. Aiemmin 

mainituista teoksista ja opinnäytetöistä olen käyttänyt tutkielmani lähteinä Elina Räsäsen ja 
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Altti Kuusamon väitöskirjoja sekä Annika Waenerbergin ja Satu Kähösen toimittamaa Taidetta 

tutkimaan -teosta. Pro gradu -tutkielmani sijoittuu ikonografisen tutkimustradition piiriin. 

2. Erwin Panofskyn ikonografia-ikonologia 
Tarkastelen seuraavassa Erwin Panofskyn taideteorian taustalla vaikuttaneita 1900-luvun alun 

filosofisia ja taidehistoriallisia virtauksia ja Panofskyn ikonologisen mallin syntyä ja kehitystä. 

Esittelen myös Panofskyn taideteoksen ikonologisen tulkintamallin. 

2.1 Erwin Panofsky 1900-alun saksalaisen filosofian kentässä 
Erwin Panofskyn37 essee ”Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der 

bildenden Kunst”38 julkaistiin Logos-nimisessä aikakausjulkaisussa vuonna 1932. Logos ei 

niinkään käsitellyt taidehistoriallisia tai estetiikkaan liittyviä kysymyksiä, vaan se oli 

kulttuurifilosofian valtavirtaan keskittynyt julkaisu.39 Esseen ilmestymisen aikaan Panofsky 

vaikutti Hampurin yliopistossa (1920-1933). Kyseisessä esseessä on kiteytetty Panofskyn 

filosofinen ajattelu. Panofskyn myöhempi ikonologinen teoria pohjautuu tähän esseeseen.40 

Logos-essee keskittyy taidehistorian kuvailun ja tulkinnan ongelmiin. Se on myös yritys 

muodostaa taidehistorian tieteenalan perusta. Panofsky nimeää esseessään taideteoksen kolme 

merkityksen tasoa ja kolme tulkinnan tasoa näiden merkitysten paljastamiseksi . Amerikan 

kaudellaan, vuodesta 1933 eteenpäin, hän varioi ja teki lisäyksiä vuoden 1932 esseeseensä. 

Nämä päivitetyt versiot julkaistiin vuosina 1939 ja 1955: vuoden 1939 versio johdantona 

teokseen Studies on Iconology ja vuoden 1955 versio johdantona teokseen Meaning in the 

Visual Arts.41 Kaikkien näiden versioiden (vuosien 1932, 1939 ja 1955) terminologia poikkeaa 

hieman toisistaan. Osa käytetyn terminologian epäyhtenäisyydestä voi nähdä johtuvan 

alkuperäistekstin kielten – vuonna 1932 saksa ja vuosina 1939 ja 1955 englanti – erosta. 

Vuoden 1932 essee käännettiin englanniksi vasta vuonna 2012. Vertailtuani Panofskin 

ikonologisen mallin versioita vuosilta 1932, 1939 ja 1955 Suomessa käytettyyn malliin, totesin 

Suomessa käytetyn mallin pohjautuvan Panofskyn vuoden 1955 versioon. Koska Panofskyn 

Logos-esseen ikonologista mallia ei ole juurikaan käsitelty suomenkielisessä kirjallisuudessa, 

tarkastelen seuraavassa joitakin tämän mallin ja vuosien 1939 ja 1955 mallien eroja. Logos-

esseen ovat saksan kielestä englanniksi kääntäneet brittiläinen taidehistorioitsija Jas Elsner (s. 

 
37 Erwin Panofsky (1892-1968), saksalaissyntyinen taidehistorioitsija, ikonologisen mallin kehittäjä. 
38 Vapaasti suomennettuna (kirjoittaja): Visuaalisen taiteen kuvailun ja tulkinnan ongelmista. 
39 Elsner, & Lorenz 2012, 483. 
40 Elsner, & Lorenz 2012, 495. 
41 Ibid., 500, 501. 
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1962) ja saksalainen taidehistorioitsija Katharina Lorenz (s.a.) vuonna 2012. He ovat myös 

artikkelissaan The Genesis of Iconology Critical Inquiry-julkaisussa vuodelta 2012 

analysoineet Panofskyn ikonologiamallin eri versioita. Pohjaan tarkasteluni Elsnerin ja 

Lorenzin Panofsky-artikkeliin. 

Panofskyn versioiden eroja selittää osaltaan niiden ilmestymiskonteksti, siis myös kohdeyleisö. 

Logos-essee oli suunnattu luennoksi Kielin Kant-seuran filosofeille. Kyseisen seuran 

johtokuntaan kuuluivat ajan keskeiset saksalaiset filosofit kuten Edmund Husserl42, Ernst 

Cassirer43 ja Heinrich Wölfflin44. Vuoden 1939 johdanto teokseen Studies in Iconology 

julkaistiin vuosina 1937-1938 amerikkalaiselle yleisölle, pääasiassa taidehistorian 

opiskelijoille. Panofskyn Logos-esseessä painottuu filosofinen näkökulma, mikä puuttuu lähes 

täysin vuosien 1939 ja 1955 versioista.45 Vuosien 1939  ja 1955 johdantojen näkökulma on 

huomattavasti jokapäiväisempi pragmaattisuudessaan ja esimerkkien valinnassaan. Samalla 

sen ote on huomattavasti koulumestarimaisempi ja jopa auktoritaarisempi kuin vuoden 1932 

esseen.46  

Panofskyn ajattelun taustalla vaikuttivat hänen Hampurin kaudellaan toisaalta Ernst Cassirerin 

uuskantilainen filosofia ja toisaalta Warbourg-kirjaston oppineet47.48 Panofskyn kollega Ernst 

Cassirer oli tärkein Immanuel Kantin tuotannon tulkitsija 1910-luvulla. Hänen vaikutuksestaan 

Panofskyn töissä alkoi esiintyä kantilaista ajattelua ja kieltä vuodesta 1915 eteenpäin.49 Logos-

essee pui kuvien merkityssisältöä Ernst Cassierin symbolisten muotojen filosofian ja Amy 

Warburgin kulttuurihistorian kontekstissa.50 Logos-esseen taustalla voi nähdä myös sosiologi 

Karl Mannheimin51 teorian kolmesta merkityskerroksesta: objektiivisesta merkityksestä, 

ekspressiivisestä merkityksestä ja dokumentaarisesta merkityksestä.52  

Panofsky nostaa pöydälle vuoden 1932 esseessään myös tärkeimpien vastustajiensa argumentit 

ja teoreettiset mallit. Panoskyn Logos-esseen taustalla näkyy hänen aatteellisen vastustajansa, 

itävaltalaisen taidehistorijoitsija Hans Sedlmayrin (1896-19849) struktuurin kahden tason 

 
42 Edmund Husserl (1859-1938), saksalainen fenomenologi.  
43 Ernst Cassirer (1874-1845), saksalainen uus-kanttilainen filosofi. 
44 Heinrich Wölfflin (1864-1945), sveitsiläinen taidehistorioitsija. 
45 Elsner & Lorenz 2012, 493. 
46 Elsner & Lorenz 2012, 495. 
47 Abraham (Aby) Warburg (1866-1929), saksal. taidehistorioitsija ja kulttuuriteoreetikko. Perusti 
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg -kirjaston, josta myöhemmin tuli Warburg Instituutti. 
48 Elsnner & Lorenz., 2012, 486. 
49 Ibid., 483-485. 
50 Ibid., 487. 
51 Karl Mannheim (1893-1947), unkarilaissyntyinen sosiologi. 
52 Panofsky 1932, 478; Elsner & Lorenz 2012, 488. 
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teoria. Sedlmayrin malli oli julkaistu 1931. Malli on selvästi paralleeli Panofskyn ikonologisen 

mallin kanssa.53 Panofsky ei kuitenkaan viittaa siihen Logos-esseessään. Tärkein ero 

Panofskyn ja Sedlmayrin ajattelun välillä on Sedlmayrin vaatimus taiteen tulkinnan 

täydellisestä objektiivisuudesta, kun taas Panofsky painottaa historismia ja tulkitsijan 

tiedollisia valmiuksia.54 Saksalainen fenomenologi Martin Heidegger (1889-1976) oli 

hyökännyt voimakkaasti uuskantilaisuutta ja erityisesti Ernst Cassireria vastaan. Panofsky  

hyväksyi Heideggerin ajatuksen tulkitsijan maailmankuvan subjektiivisuudesta johtuvasta 

tulkinnan väkivaltaisesta luonteesta.55 Panofsky kuitenkin peräänkuuluttaa subjektiivisuutta 

hillitsevää tekijää.56 Vuoden 1939 Studies on Iconology -teoksen johdannosta  hän poisti kaikki 

viittaukset Sedlmayriin ja Heideggeriin.57 

2.2 Panofskyn ikonologinen malli 
Kaikissa ikonologisen mallin versioissaan Panofsky on esittänyt mallinsa myös yhteenveto- 

taulukkona, joista ilmenee tulkintamallin kolmitasoisuus. Seuraavassa olen esittänyt vuoden 

1932 taulukon ja Suomessa käytetyn taulukon, jonka olen jo aiemmin todennut pohjautuvan 

vuoden 1955 versioon. Vuoden 1939 taulukon olen jättänyt pois; sen sisältö on jokseenkin 

yhtäpitävä vuoden 1955 taulukon kanssa. Suomenkielinen taulukko58 on Lauri Ockenströmin 

artikkelista Erwin Panofskyn ikonologia ja sen perintö teoksessa Taidetta tutkimaan. 

Ockenström sivuuttaa artikkelissaan täysin Panofskyn vuoden 1932 Logos-esseen ja mainitsee 

hieman epätäsmällisesti Panofskyn ”esitelleen ikonologisen metodinsa englanninkielisessä 

muodossaan esseessä, joka julkaistiin alun perin 1939 ja uudistettuna 1955.59 

Object of Interpretation Subjective source of iterpretation Objective corrective of interpretation 

1. 

Phenomenal meaning  (to be separated into 

factual and expressive meaning) 

 

Vital experience of being 

 

History of styles (the quintessence of what 

it is possible to present) 

2. 

Meaning dependent on content 

 

Literary knowledge 

 

History of types (the quintessence of what 

it is possible to imagine) 

3. 

Documentary meaning (intrinsic meaning) 

 

Worldview Ur-behavior 

 

General intellectual history (the 

quintessence of what is possible within a 

given worldview) 

 
53 Elsner & Lorenz 2012, 491. 
54 Ibid., 492. 
55 Panofsky 1932, 476; Elsner & Lorenz 2012, 498 
 56Panofsky 1932, 477; Elsner & Lorenz 2012, 489 
57 Elsner & Lorenz 2012, 389, Räsänen 2009, 21. 
58 Ockenström 2012, 215. 
59 Ockenström 2012, 212. 
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Taulukko 2. Erwin Panofsky / Describing and Interpreting Works of the Visual Arts. Logos-

essee, 1932. 

 

Tulkinnan kohde Tulkintatapa Tulkintaväline Tulkinnan korjaava periaate 

I 

Primaarinen tai luonnollinen 

aihe, Taiteellisten motiivien 

maailma 

 

Esi-ikonografinen kuvailu 

 

Käytännön kokemus 

(kohteiden ja tapatumien 

tuntemus) 

 

Tyylin historia (käsitys 

tavoista, joilla kohteita ja 

tapahtumia kuvattiin muotojen 

avulla vaihtelevissa 

historiallisissa olosuhteissa) 

II 

 Sekundaaarinen tai 

konventionaalinen aihe. 

Vakiintuneiden kuva-aiheiden, 

tarinoiden ja allegorioiden 

maailma 

 

Ikonografinen analyysi 

(suppeammassa merkityksessä) 

 

Kirjallisten lähteiden tuntemus 

(teemojen ja käsitteiden 

tuntemus) 

 

Tyyppien historia (käsitys 

tavasta, jolla tiettyjä teemoja ja 

käsitteitä ilmaistiin kohteiden 

ja tapahtumien avulla) 

III 

Olennainen/varsinainen 

merkitys tai sisältö. 

’Symbolisten’ arvojen maailma 

 

Ikonologinen tulkinta 

(ikonografinen tulkinta 

laajemmassa merkityksessä; 

ikonografinen synteesi) 

 

Synteettinen intuitio 

(ihmismielen olennaisten 

tendenssien tuntemus) jota 

säätelevät yksilöpsykologia ja 

’Weltanschaung’ 

 

Kulttuurisillisten oireiden tai 

’symbolien’ historia yleisellä 

tasolla (näkemys tavasta, jolla 

tietyt teemat ja käsitteet 

ilmaisevat ihmismielen 

olennaisia tendenssejä) 

Taulukko 3.  Panofskyn ikonologinen tulkintamalli. Ockenström 2012, 215. 

Panofsky huomauttaa, että ennen varsinaisen kolmivaiheisen analyysin aloittamista tutkijan 

tulee paikantaa tutkittava teos taiteen historiassa. On mahdollista, ettei tutkija tunne 

esityskonventioiden historiaa tai viimeisimpiä representaatiokäytäntöjä, eikä näinollen kykene 

analysoimaan teosta. Jotta tutkija voi kuvailla teoksen oikein, hänen on tunnettava juuri tätä 

teosta määrittävät representaatioperiaatteet, mikä on mahdollista vain, jos hän kykenee 

asemoimaan teoksen sen  syntyajankohdan taidehistorialliseen kontekstiin.60  

Panofskyn vuoden 1932 mallin taulukossa on kolme pylvästä, kun taas vuoden 1939 ja 1955 

mallien taulukoissa pylväitä on neljä. Lisätty pylväs kertoo tutkintatavan. Muut pylväät ovat: 

tulkinnan kohde, tulkintavälineet ja tulkintaa korjaavat periaatteet. Tulkinnan tasoja on kolme. 

Ensimmäisellä tasolla, joka on esi-ikonografinen kuvailu, tunnistetaan esitettyjä muotoja, 

värejä, viivoja ja kappaleita. Nämä muodot kuvaavat objekteja kuten ihmisiä, eläimiä, kasveja 

ja rakennuksia. Objekteista tunnistetaan se, mitä ne faktuaalisesti esittävät sekä myös objektien 

 
60 Panofsky 1932, 472. 
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sisältämä ekspressio, tunneilmaisu tai ele.61 Panofsky nimitti vuoden 1932-essessään tämän 

ensimmäisen tason tulkinnan välineen ”olemassaolon vitaaliseksi kokemukseksi”. 

Myöhemmin hän vesitti tämän ja nimesi tulkinnan välineen käytännön kokemukseksi. 

Tunnistamme ihmishahmon, pystymme myös useimmiten määrittelemään onko kyseessä 

naispuolinen vai miespuolinen henkilö. Tunnistamme myös tapahtumat kuten kahden ihmisen 

kohtaamisen. Tämän tulkinnan tason korjaavana periaatteena on tyylin historian tuntemus. 

Tässä yhteydessä tyylillä ei tarkoiteta periodityyliä vaan käsitystä tavoista, joilla vaihtelevissa 

historiallisissa olosuhteissa on kuvattu kohteita ja tapahtumia.62 Esi-ikonografisen kuvailun 

tasolla ikonografinen tulkintamalli mielestäni tangentoi taideteoksen formaalia analyysia 

eritellessään teoksen muotoja, värejä ja kompositiota. 

Toisella tulkinnan tasolla, joka on ikonografinen analyysi, selvitetään teoksen toissijainen tai 

sopimuksenvarainen, konventionaalinen aihe. Tässä liikutaan kuva-aiheiden, tarinoiden ja 

allegorioiden maailmassa. Tämän vaiheen tulkintaväline oli vuoden 1932 esseessä 

kirjallisuuden tuntemus ja myöhemmissä versioissa kirjallisten lähteiden tuntemus. 

Kirjallisuuden avulla selvitetään allegoriset ja symboliset viittaussuhteet, esimerkiksi ketä 

teoksessa esitetyillä attribuuteilla varustettua pyhimystä teos esittää. Tämä vaatii teemojen ja 

käsitteiden tuntemusta.63 Kyseisen tulkinnan tason korjaavana periaatteena on tyyppien 

historian tuntemus, ja tämä tarkoittaa käsitystä tavasta, jolla tiettyjä teemoja ja käsitteitä on 

ilmaistu kohteiden ja tapahtumien avulla.64  

Teoksen esittämien hahmojen tunnistaminen perustuu hahmon attribuutteihin. Näitä 

attribuutteja ovat esimerkiksi hahmon mukana olevat esineet, hahmon seuralaiset sekä muut 

kuvattavaan perustyyppiin liitettävät objektit. Hahmot kuuluvat attribuuttiensa välityksellä 

tiettyyn joukkoon, kuten palmunoksaa kantava hahmo marttyyripyhimysten joukkoon. Usein 

tämä ei riitä, vaan on tarpeen yksilöidä hahmo. Esimerkiksi useilla pyhimyksillä ja antiikin 

mytologian hahmoilla on omat yksilölliset attribuuttinsa,65 kuten lääketieteen jumalalla  

Asklepioksella sauva, jonka ympärille on kietoutunut yksi käärme, ei kaksi käärmettä, kuten 

Hermeen sauvan ympärillä. 

Uskonnollisten aiheiden tärkein kirjallinen lähde on Raamattu. Tärkeitä ovat myös 

keskiaikaiset messukirjat ja pyhimyslegendat. Suuri joukko pyhimyslegendoja löytyy Jacobus 

 
61 Ockenström 2012,213. 
62 Panofsky 1932, 471, 473; Ockerström 2012, 214. 
63 Ockerström 2012, 213-214. 
64 Ibid., 215. 
65 Ockenström & Felt 2012, 194. 
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de Voraginen 1200-luvun puolivälissä koostamasta Legenda aurea -kokoelmasta (suom. 

Kultainen legenda). Apogryfiset kirjoitukset, jotka eivät kuulu suomalaiseen 

raamatunkäännökseen, ovat niin ikään tärkeitä lähteitä. Ocknström ja Felt nimeävät antiikin 

mytologisten aiheiden tärkeimmäksi kirjalliseksi lähteeksi Puplius Ovidius Nason (43 eaa.-17 

jaa.) Metamorfoses (suom. Muodonmuutoksia). Heidän mukaansa tärkeitä lähteitä ovat niin 

ikään Vergiliuksen runoeepokset ja Titus Liviuksen ja muiden antiikin aikaisten 

historioitsijoiden teokset. Edelleen tärkeitä lähteitä on myöhäisantiikin kirjallisuus, josta 

mainittakoon Lucius Apuleiuksen (123-180) tuotanto ja Martianus Capellan ensyklopedistis-

allegorinen tuotanto.66 Antiikin tutkijoiden käyttämistä kirjallisista lähteistä kerron tarkemmin 

luvussa 3. (: Myyteistä). 

Hahmojen ja tapahtumien tunnistamiseen on kehitetty omia kirjallisia oppaita. Näiden 

oppaiden käytössä on oltava kriittinen. Yksi oppaista on ikonografian tutkija Roelof van 

Stratenin teos An Introduction to Iconography (1994). Teos sisältää laajat kirjallisuus- ja 

lähdeluettelot. Hakuteoksia ovat lisäksi R.E. Kasken Medieval Christian Literary Imagery 

(1988) ja Encyclopedia of Comparative Iconography (1998). Hollantilainen hakujärjestelmä 

ICONCLASS on kehitetty jo 1970-luvulla. Siinä ikonografinen aineisto on luokiteltu 

matemaattisen tarkasti. Pääkategorioita on kymmenen ja ne jakautuvat useisiin alaluokkiin. 

ICONCLASS on usean volyymin sarja ja siitä on julkaistu myös sähköinen versio.67 Tärkeitä 

kirjallisia lähteitä ovat myös taiteilijoiden ja heidän lähipiirinsä jäämistön asiakirjat, kuten 

tilaussopimukset sekä muistelmat. Luvussa 3. (: Myyteistä) kerron antiikin tutkimuksen piirissä 

käytetyistä hakuteoksista.  

Taideteoksissa voi ilmeisten symbolin ja attribuuttien lisäksi esiintyä myös niin sanottuja 

kätkettyjä symboleja. Panofskyn mukaan näiden symbolien käyttö yleistyi 1300-luvulla 

Italliassa.  Keskiajalla taideteoksen aiheen ulkopuolelle viittaavia symboleja sijoitettiin 

taideteoksen varsinaisen objektin yhteyteen osaksi kuvasommitelmaa. Giotto ja Cimabue 

alkoivat sijoittaa pyhimyksiä esimerkiksi kuvan taustalle veistoksiin.68 1600-luvun 

hollantilaisissa asetelmissa esiintyi paljon piilotettuja symboleja, kuten lakastuneita kukkia 

kuolevaisuuden symbolina.  Monitahoisten allegoristen kohtausten kirjallisena lähteenä on 

 
66 Ockenström & Felt 2012, 198. 
67 Ibid., 197. 
68 Ockenström 2012, 211. 
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usein ollut teoksen tilaajan palveluksessa ollut humanistioppinut, joka on koostanut teoksen 

ikonografisen tekstilähteen aiemman kirjallisuuden pohjalta.69  

Kolmannella tulkinnan tasolla, joka on ikonologinen synteesi ja joka on Panofskyn 

tulkintamallin päämäärä, selvitetään teoksen olennainen merkitys tai sisältö. Tässä liikutaan 

symbolisten arvojen maailmassa. Tulkinnan välineinä on tutkijan synteettinen intuitio, 

ihmismieltä säätelevän yksilöpsykologian ja Weltanschauungin70  oleellisten tendenssien 

tuntemus.71 Korjaavana periaatteena on kulttuuristen oireiden tai symbolien historian 

tuntemus. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteiskunnan ja kulttuurin historian laaja-alaista 

tuntemusta.72 Panofskyn mukaan tämä tulkinta paljastaa tiedostamattomat ja alitajuiset asenteet 

taideteoksen tekijän, ajankohdan, kansan ja kulttuurisen yhteisön maailmasta.73 Tällä 

taideteoksen olennaisen merkityksen tai sisällön tasolla tulkinnan välineenä on tulkitsijan 

subjektiivinen maailmankuva. Näin ollen tulkinta vaatii tuekseen yleisen tiedollisen historian 

tuntemusta, jottei tulkinta muutu mielivaltaiseksi.74 

Taulukot antavat ymmärtää, että tulkinnan kolme tasoa seuraavat kronologisesti toisiaan. 

Panofsky kuitenkin korosti mallinsa vaiheiden esiintyvän usein yhtäaikaisesti ja 

vuorovaikutteisesti.75 Panofskyn ikonografis-ikonologisen mallin kaksi ensimmäistä tulkinnan 

tasoa vaikuttavat selkeiltä. Ensimmäisen vaiheen ikonologinen kuvailu on tulkinnan 

välineineen ja tulkintaa korjaavine elementteineen yksiselitteinen. Tyylien tuntemus edellyttää  

hyvää taidehistorian esityskonventioiden tuntemusta. Koska Panofskyn tulkintamallia on 

käytetty ja edelleen käytetään pääasiassa antiikin mytologiaa ja Raamatun tarinoita kuvaavien 

taideteosten tulkintaan, toisen vaiheen ikonografinen tulkinta edellyttää hyvää perehtyneisyyttä 

näiden aiheiden kirjallisiin lähteisiin. Tulkintamallin kolmas vaihe: ikonologinen tulkinta on 

sitä edeltäneitä vaiheita huomattavasti ongelmallisempi. Hyvä historian, kulttuurihistorian ja 

aatehistorian tuntemus ohjaa kelvolliseen tulkintaan. Valittu näkökulma vaikuttaa aina 

tulkintaan. Sama taideteos voi saada eri tutkimuskontekstissa hyvinkin erilaisen tulkinnan, ja 

kaikki nämä tulkinnat saattavat olla yhtä oikeutettuja. Panofsky näyttää pohjaavan vuosien 

1939 ja 1955 teostensa esimerkkien tulkintansa pitkälti italialaisen renessanssifilosofi 

Marsilius Ficinon Akatemian piirissä harrastettuun uusplatonismiin. Lauri Ockenström esittää 

 
69 Ockenström & Felt 2012, 196. 
70 Suom. maailmankatsomus, näkemys, käsitys, mielipide. 
71 Ockerström 2012, 2115. 
72 Ibid., 214-215. 
73 Panofsky 1932, 479. 
74 Ibid., 480.  
75 Ockerström 2012, 214; Ockenström &Felt 2012, 193, Räsänen 2009, 21. 



21 
 

artikkelissaan Edwin Panofskyn ikonologia ja sen perintö kolme eri tulkintaa Botticellin La 

Primavera -teoksesta: Panofskyn, Gombrichin ja taidehistorioitsija Edgar Windin kannattaman 

ficinolaisen rakkausteoriaan pohjautuvan tulkinnan, petrarcalaiseen runousperinteeseen 

pohjautuvan tulkinnan ja 1960-luvulla syntyneen astrologiaan liitetyn uusplatonistisen 

tulkinnan. Kaikkien tulkintojen perustaksi hänellä on esittää laajasti kirjallisuuslähteitä.76 

Kaikki kolme tulkintaa näyttäisivät olevan perusteltuja ja siis oikeita. Ehkä on myös lohdullista 

ja jopa kannustavaa, ettei mikään tulkinta välttämättä ole väärä, kunhan sen perustaksi löytyy 

riittävästi faktaa. 

3. Myytti, myytin representaatio ja tulkinta 
Suurin osa taideteoksista, joiden nimi periytyy antiikkiin, ovat aiheeltaan mytologisia. Kerron 

seuraavassa myytin käsitteestä, sen representaatiosta ja myyttien tulkinnasta sekä 

antiikintutkimuksen käyttämistä tutkimusmenetelmistä ja lähteistä. 

Kauan ennen omaa aikaamme, jolloin mieltä askarruttavan ilmiön saattaa googlettaa, myytit 

tarjosivat pohjattoman varaston selityksiä niin luonnonilmiöille, maailmankaikkeuden 

synnylle kuin kulttuurisille käytännöillekin. Antiikin kreikan sana mythos merkitsee muun 

muassa puhetta, kertomusta ja tarinaa.77 Antiikin Kreikan vanhimmat myytit periytyvät 

esikreikkalaiselta ajalta, pelasgilaisista traditioista.78 Myytit olivat oleellinen osa oraalista 

traditiota ja ne siirtyivät kerrottuina sukupolvelta seuraavalle. Näin ne edustivat yhteisön 

kollektiivista muistia.79 Paavo Castrén tarjoaa kirjassaan Antiikin myytit useita selityksiä 

myyttien synnylle.80 Ne kaikki kietoutuvat edellä esittämäni myyttiselityksen ympärille. 

Myytit on tapana jakaa niin kutsuttuihin tarupiireihin, jotka nimen lisäksi antavat myyteille niin 

maantieteellisen kuin ajallisenkin kontekstin. Näitä tarupiirejä ovat: Troijan tarupiiri, Kreetan 

tarupiiri, Teeban tarupiiri, Argonauttien tarupiiri, Arkadian tarupiiri, Argoksen tarupiiri, 

Herakleen tarupiiri, Ateenan tarupiiri, Korintin tarupiiri ja Tantaloksen tarupiiri.81  

Toisin kuin suomalaisilla myyteillä, kreikkalaisilla myyteillä on huomattavan pitkä kirjallinen 

traditio. Traditio alkaa 700-luvulta eaa. Homeroksesta ja hänen Troijan sodan muutamasta 

viimeisestä päivästä kertovastasta Ilias-eepoksestaan. Homeroksen Odysseuksen harharetkistä 

 
76 Ockenström 2012, 221-226. 
77 Kajava 2009, 185. 
78 Castren 2017, 16. 
79 Ibid., 16. 
80 Castrén 2017, 14-15. 
81 Ibid., 97-276 
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kertova Odysseia-eepos sisältää myös myyttiainesta. Toinen jumalmaailmaa kuvannut 

kreikkalainen oli Homerosta hieman nuorempi Hesiodos, jonka eepos Theogonia (suom. 

Jumalten synty) kuvaa olymposlaisia jumalia ja myös näitä edeltäneitä jumalsukupolvia. 

Hesiodoksen toinen säilynyt teos Erga kai hemerai (suom. Työt ja päivät) avaa myös osaltaan 

kreikkalaista jumal- ja herosmaailmaa. Homeroksen ja Hesiodoksen ohella myös vähän edellä 

mainittuja nuoremmat, niin sanotut kykliset eepokset ovat sisältäneet myyttejä käsittelevää 

materiaalia. Kyklisistä eepoksista meille on säilynyt vain fragmentteja ja mainintoja 

kirjallisuushistorioissa. Myös niin sanotut homeeriset hymnit, jotka ovat jumalille osoitettuja 

ylistysrunoja ja joissa voitiin kertoa jokin jumalaan liittyvä tapahtuma, sisälsivät 

myyttiainesta.82 

Edellä mainittu eeppinen runous on ollut innoittajana myöhemmälle kirjallisuudelle. Kirjailijat 

pyrkivät tuomaan vanhaan myyttiin uuden näkökulman tai oman tulkintansa. Näin ovat 

syntyneet myyttien useat variaatiot. Myyttejä ovat käyttäneet teostensa raaka-aineina niin 

lyyrikot kuin traagikotkin. Yksityisyyden piiriin kuuluvassa lyriikassa myyttiaiheita 

käsittelivät 600/500 -lukujen vaihteessa eaa. melos-runoudessa Lesbos-saarella vaikuttaneet 

Sapfo, yksi antiikin harvoja naisrunoilijoita, ja Alkaios.83  Myytit olivat keskeistä aineistoa 

myös kuorolyriikassa, jota esitettiin erityisesti urheilukilpailujen voittajien kunniaksi ja jossa 

invokaation, puhuttelun, jälkeen ylistettiin kohdehenkilöä myytin avulla. Kuorolyyrikoista 

mainittakoon Pindaros.84 

Kuorolyriikasta kehittyi tragedia. Tragedian kultakausi ajoittuu 400-luvulle eaa. 

Persialaissotien ja Peloponnesolaissotien väliseen aikaan.85 Tällöin vaikutti kolme suurta 

traagikkoa: Aiskylos, Sofokles ja Euripides. 400-luvulla on arvioitu kirjoitetun noin 900 

tragediaa, joista on säilynyt 32. Lopuista tragedioista on säilynyt vain fragmentteja tai 

mainintoja kirjallisuushistorioissa.86 Tragediakirjailijoiden päämääränä ei ollut luoda 

juoneltaan täysin uusia kertomuksia. He käyttivät aiheinaan vanhoja myyttejä, joihin he 

pyrkivät tuomaan uuden näkökulman ja oman tulkintansa. Tämä kasvatti myyttiversioiden 

määrää. Säilyneistä tragedioista ainoastaan Aiskyloksen Persialaiset (esitetty 472 eaa.) ei 

perustu myyttiaiheeseen, vaan todelliseen historialliseen tapahtumaan, Persialaissotiin.87 

 
82 Riikonen 2007, 100, 101. 
83 Ibid., 230, 231. 
84 Ibid., 100,101. 
85 Kivistö 2007a, 271. 
86 Ibid., 285. 
87 Ibid., 274. 
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Troijan tarupiiriin kuuluvat myytit ovat antaneet aiheen kahdeksalle säilyneelle tragedialle. 

Keskeisiä tarupiirejä kreikkalaisessa tragediassa ovat olleet myös Theban tarupiiri, erityisesti 

Oidipuksen tarina, sekä Mykenen ja Argoksen tarupiirit.88 

Varsinaisen myyttien aarreaitan muodostaa runoilija Publius Ovidius Nason (43 eaa.–17 jaa.) 

tuotanto. Parhaiten tunnetaankin juuri hänen ikuistamansa myyttiversiot. Hänen teoksiaan voisi 

luonnehtia pienoiseepoksiksi; ne kattavat sekä laajan maantieteellisen alueen että laajan 

ajallisen kaaren. Lisäksi ne on kirjoitettu eeposten tapaan heksametrimittaan. Jumalten ja 

heerosten sijaan kertomusten keskeinen teema on rakkaus. Hänen eepoksensa Metamorphoses 

(suom. Muodonmuutoksia) käsittelee muodonmuutosaiheisia myyttejä edeten väljän 

kronologisesti maailman luomisesta ja vedenpaisumuksesta Augustuksen aikaan.89  Toinen 

roomalainen kirjailija, filosofi Lucius Annaeus Seneca (5 eaa.-65 jaa.), on myös varioinut 

laajalti myyttiaineistoa teoksissaan. Hän on tuotannossaan keskittynyt kaikista 

väkivaltaisimpiin, lähes vastenmielisiin myytteihin, kuten Medeian, Oidipuksen, 

Agamemmonin ja Thyesteen tragedioihin.90 

Myyttiaiheen kulkeutumisen primääritekstistä tekstiderivaattojen kautta muihin tekstuaalisiin 

järjestelmiin kuten tragediaan, musiikkiin ja kuvataiteisiin, voidaan nähdä intertekstuaalisena 

prosessina. Jokainen teksti sisältää aiempia intertekstejä joko omasta merkkijärjestelmästään 

tai muista merkkijärjestelmistä. Eri tekstuaalisten järjestelmien ”tekstit” keskustelevat 

keskenään ja tulkitsevat toisiaan. Musiikissa, varsinkin barokkioopperassa, myytit ovat olleet 

paljon käytetty aihe. Barokkioopperan helmiä, joita edelleen esitetään maailman 

oopperalavoilla, on muun muassa italialaisen Claudio Monteverdin (1567-1643) oopperat 

L’Orfeo (suom. Orfeus) ja L’incoronazione di Poppea (suom. Poppean kruunaus), brittiläisen 

Henry Purcellin (1659-1695) Dido and Aeneas (suom. Dido ja Aeneas) sekä syntyjään 

saksalaisen Georg Friedrich Händelin (1685-1759) Acis and Galatea (suom. Akis ja Galateia). 

Kuvataiteissa myyttiaineiston kuvaukset voivat olla joko mytologisen hahmon 

representaatioita tai jonkin myyttikertomuksen kohtauksen kuvallisia esityksiä. Mytologisen 

hahmon kuvaus voi olla esimerkiksi votiivilahjaksi tehty jumalan tai jumalattaren 

pienoisveistos. Aikalaiskontekstissa tällainen veistos on ollut uskonnollinen esine, ei 

mytologinen. Meille sen sijaan nämä kuvalliset esitykset kuuluvat myyttien maailmaan. 

Myyttikertomuksen kuvallisessa esityksessä on yleensä esitetty kertomuksen 

 
88 Kivistö 2007a, 272. 
89 Kivistö 2007b, 203. 
90 Riikonen 2007, 102. 
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kulminaatiokohta, kuten esimerkiksi Odysseus puhkaisemassa Polyfemoksen ainutta silmää tai 

Athene syntymässä isänsä Zeun päästä täydessä sotisovassa. Myyttien kuvalliset esitykset ovat  

toimineet samoin kuin kivikirkkojemme seinämaalaukset: lukutaidottomien raamattuna. 

Kuvilla on ollut myös koko antiikin maailmaa yhdistävä merkitys; asuivathan kreikkalaiset 

heimot suhteellisen eristäytyneinä laajalla maantieteellisellä alueella. Heitä yhdisti kieli ja 

uskonto ja näinollen myös mytologinen kuvasto. Veistosten lisäksi mytologisia aiheita on 

esitetty vaasimaalauksissa, seinäfreskoissa,  puupohjalle tehdyissä maalauksissa, mosaiikeissa, 

rahoissa ja arkkitehtonisessa kuvanveistossa kuten temppelien päätykolmioissa. 

Antiikin kirjallisuudessa usein esiintyvä elementti, voidaan puhua jopa topoksesta, on ekfrasis, 

visuaalisen taideteoksen verbaalinen kuvaus. Ekfrasis-perinne alkaa Homeroksen Ilias-

eepoksen 18. laulussa kertomasta kuvauksesta Akhilleen kilven reliefikoristelusta. Muita 

kuuluisia ekfrasiksia ovat esimerkiksi Hesiodoksen kuvaus Herakleen kilvestä ja useat 

Vergiliuksen esittämät taideteosten kuvaukset Aeneis-eepoksessa.91 Mielestäni ekfrasis 

rinnastuu Panofskyn mallin esi-ikonografiseen kuvailuun ja ikonografiseen tulkintaan ollen 

näin hyvin varhaista ikonografiaa. Varhaisimmilla ekfrasiksilla ei ollut kirjallisia lähteitä vaan 

ne periytyvät yhteisön kollektiiviseen muistiin ja mytologian tuntemukseen. Tässä voi nähdä 

myös auraalisen tradition edeltäjän, runouden resitoijien, roolin ikonografialle. Tutkielmaani 

varten läpikäymässäni kirjallisuudessa en löytänyt ekfrasis-käsitteen rinnastusta ikonografiaan. 

Antiikintutkimuksessa pyritään aina löytämään tutkittavan aiheen kirjallinen primäärilähde. 

Usein tämä lähde periytyy joko Homerokseen tai Hesiodokseen. Lähteen löytämisen tärkein 

apuväline on saksankielinen ensyklopedia Der Neue Pauly, joka on aakkostettu aiheen 

mukaisesti. Siinä on kerrottu hakusanan primäärilähde, myytin kyseessä ollessa myytin sisältö, 

myyttiä myöhemmin varioineet kirjailijat ja heidän teoksensa sekä mahdollisesti myyttiä 

kuvaavat tärkeimmät taideteokset. Der Neue Paulysta on olemassa myös englanninkielinen 

sähköinen versio. Hakuteokseen Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) on 

koottu aakkosittain kaikki kyseistä aihetta esittävät antiikin aikaiset taideteokset. Hakuteos 

kertoo myös aiheen taustalla olevan myytin. Antiikin jälkeisiä myyttien esityksiä niin 

kirjallisuudessa, musiikissa kuin kuvataiteissakin on koottuna hakuteokseen The Oxford Guide 

to Mythology in the Arts 1300 - 1900. Myös teos Gods and Heroes of Classical Antiquity, 

Flammarion Iconographic Guides sisältää antiikin jälkeisiä kuvallisia esityksiä myyteistä. 

 
91 Kivistö 2007b, 196. 
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4.Tutkittavien veistosten ikonografis/ikonologinen kuvailu ja tulkinta 

4.1Tutkimusmetodin tarkennus 

Kuten olen aiemmin kertonut, tutkimusmetodini noudattaa Erwin Panofskyn 

ikonografis/ikonologista tutkimus vuodelta 1932. Metodi on esitetty luvussa 2.2 (: Erwin 

Panofskyn ikonologinen malli). Pyrin aluksi asemoimaan veistoksen tehneen veistäjän paikan 

taiteen kentässä kertomalla lyhyesti hänen opinahjoistaan ja urastaan. Pyrin määrittelemään 

tutkittavan veistoksen paikan veistäjän tuotannossa ja kerron myös veistoksen provenienssin 

sisältäen veistoksen nykyisen sijaintipaikan. Lähdekirjallisuus on veistäjien taustan ja uran 

osalta sekä tutkittavan veistoksen osalta ollut laadultaan hyvin epätasaista. Olin hyvin 

hämmästynyt siitä, ettei yhdestäkään tutkittaviksi valikoituneiden veistosten veistäjästä ole 

julkaistu laajaa, perusteellista biografiaa. Joiltain osin olen joutunut turvautumaan museoiden 

julkaisemiin näyttelyesitteisiin tai verkossa julkaistuihin artikkeleihin.  

Veistoksen esi-ikonografisessa kuvailussa kuvaan ensin mitä faktisesti näen tarkasteltavassa 

veistoksessa. Noudatan taideteoksen kuvailussa yleisesti käytettyä tarkastelujärjestystä. 

Aloitan tarkastelemalla veistosta kokonaisuutena: onko veistos rakentunut yhdestä osasta vai 

erillisistä osista ja miten nämä osat liittyvät toisiinsa. Määrittelen myös onko veistoksella yksi 

katselusuunta vai onko se täysplastinen siten, että veistos on katseltavissa kaikilta tahoilta. 

Yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa noudatan järjestystä; alhaalta ylös, ja jos veistoksella on 

katsomissuunta, katsojan vasemmalta oikealle. Oikea ja vasen ovat tarkastelussani kuitenkin 

veistoksen oikea ja vasen. Jos veistos esittää ihmishahmoa pyrin määrittelemään myös hahmon 

ekspression, tnnetilan ja veistoksesta välittyvän yleisen tunnelman. Kerron veistoksen 

pienimmätkin yksityiskohdat kuten käsien asennon siltä osin, kun sillä saattaisi olla merkitystä 

veistoksen tulkinnassa. Jos Suomessa on veistoksen aiheesta muitakin tulkintoja, kuvailen ne 

ja erittelen niiden erot tutkittavaan veistokseen.  

Ikonografisessa analyysissa pyrin selvittämään veistoksen toissijaisen, sopimuksenvaraisen eli 

konventionaalisen aiheen. Ensin pyrin löytämään aiheen kirjallisen primäärilähteen. Käytän 

apuna antiikin tutkimuksessa käytettävää Der Neue Pauly -hakuteosta, josta yleensä löytyvät 

myös aihetta myöhemmin käsitelleet kirjalliset tekstit. Der Neue Paulyssa on kerrottu myös 

primäärilähteen esittämä myyttiversio sekä myöhemmät versiot. Kerron tässä yhteydessä 

veistoksen aiheen taustalla olleen alkuperäismyytin ja joissakin tapauksissa esittelen myös 

myöhempiä myyttiversioita. Pyrin arvioimaan miten veistos kuvaa myyttiä: onko se uskollinen 

alkuperäismyytille vai jollekin myyttiversiolle, noudattaako se ikonografista perinnettä, mitä 
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seikkoja se myytissä korostaa? Lisäksi kerron Suomessa olevista muista saman myytin 

kuvauksista ja analysoin niiden ikonografiaa suhteessa tutkittavaan veistokseen. Olen käynyt 

läpi myös Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae teossarjan tutkittavista aiheista 

esittämät antiikin aikaiset maalaukset ja veistokset. Hakuteosta The Oxford Guide of Mythology 

in the Arts olen käyttänyt löytääkseni myyttiä esittävät tunnetuimmat taideteokset niin 

kuvataiteen, kirjallisuuden kuin musiikinkin osalta. Tämä hakuteos on ollut tärkein lähteeni 

veistoksen intertekstuaalisten kytkentöjen selvittämiseksi. Pidän tärkeänä ikonografisen 

esitystradition tuntemusta. 

Ikonologisen synteesin päämääränä on paljastaa teoksessa heijastuvia sosiaalisia ja kulttuurisia 

arvoja, ideologioita ja aatteita.92 Taideteoksen ideologinen synteesi vaatii tekijältään teoksen 

syntykontekstin ja teoksen aiheen laajaa ja perusteellista tuntemusta. Synteesi on kuitenkin 

selvästi intuitiivinen ja paljastaa mielestäni enemmän tekijänsä aate- ja arvomaailmasta ja 

kulttuurisesta tuntemuksesta kuin varsinaisesta tutkittavasta teoksesta. Tämän tutkielman 

puitteissa ei ole ollut mahdollista perehtyä perusteellisesti veistoksen syntykontekstiin eikä 

esimerkiksi veistäjän henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon. Jos analysoitavana olisi ollut vain 

yksi veistos, tämä olisi ollut mahdollista. Olen analysoinut veistosten aatteellisia, historiallisia 

ja veistäjän henkilökohtaisen elämän kytkentöjä oma tietämykseni ja intuitioni pohjalta. 

Johdantoluvussa olen eritellyt valmiuksiani taideteoksen ikonografiseen ja ikonologiseen 

tulkintaan. 

Kuten luvussa 2.2 (:Panofskyn ikonologinen malli) kerron, ikonologisen tarkastelun, analyysin 

ja synteesin vaiheet eivät välttämättä esiinny ja etene Panofskyn kaavion mukaisessa 

järjestyksessä, vaan usein on välttämätöntä palata edeltäneeseen vaiheeseen.93 En ole 

veistosten analyyseissani kertonut, mistä Panofskyn mallin vaiheesta on kyse. Etenen 

pääasiassa mallin järjestyksessä, mutta pidätän itselläni oikeuden palata aikaisempaan 

vaiheeseen.  

4.2 Ikuiseen kärsimykseen tuomitut sisarukset – Walter Runeberg: Danaidit 
Helsingin Lastenklinikan sisäänajorampin vieressä, liikennemerkkiviidakon keskellä, seisoo 

kaksi pronssiin valettua naishahmoa. Veistosryhmä on Walter Runebergin (1838-1920) veistos 

Danaidit (kuva 1). Walter Runeberg jatkoi Taideyhdistyksen piirustuskoulun jälkeen 

opintojaan Kööpenhaminassa uusklassismin mestarin Bertel Thorvaldsenin oppilaan Herman 

 
92 Kuusamo 1996, 80. 
93 Ockerström 2012, 214; Ockenström &  Felt 2012, 193. 
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Wilhelm Bissenin johdolla. Kööpenhaminasta hänen tiensä jatkui Roomaan, jossa hän oleili 

vuodet 1862-1876 veistäen edelleen uusklassiseen tyyliin pääasiassa antiikin aiheita. Tältä 

ajalta ovat hänen Apollon ja Marsyas – veistoksensa ja useat Psykheen taruun liittyvät 

veistokset.94 Runeberg vietti vuodet 1987-1893 Pariisissa, jossa hänen tyylillinen ilmaisunsa 

sai realistis-ekspressiivisiä piirteitä. Pariisista hän palasi Kööpenhaminaan ja mytologisten 

aiheiden pariin. Hänen Kööpenhaminassa veistämänsä kipsinen Danaidit-veistos (1893) voitti 

Suomen valtion kuvanveistopalkinnon vuonna 1896. Helsinkiläinen liikemies ja mesenaatti 

Uno Staudinger ihastui Danaidit-veistokseen ja valatutti sen pronssiin. Veistos pystytettiin 

vuonna 1912 valmistuneen synnytyssairaala Villa Ensin edustalle Merikadulle Eiraan. Veistos 

siirrettiin 1950-luvulla Lastenklinikan edustalle osoitteeseen Stenbäckinkatu 11.95 Ilmeisesti 

arkkiatri Arvo Ylppö on ollut osallisena veistoksen paikanvaihdokseen,96 mutta lahjakirjaa ei 

ole tallella Helsingin taidemuseon arkistossa. Veistoksen sijoituspaikka on hieman ahdas, eikä 

veistoksen tarkastelu onnistu vaivattomasti. Toivottavasti Meilahden sairaala-alueen 

muutostöiden yhteydessä veistokselle löydetään arvokkaampi sijainti. Runebergin Danaidit-

veistos edustaa Runebergin Pariisissa omaksumaa realistis-ekspressiivistä tyyliä. 

Danaidit-veistoksessa kaksi läpikuultaviin kitoneihin pukeutunutta naista seisoo rinnatusten. 

Molemmilla vasen jalka on oikean edessä ja paino on taaimmaisella oikealla jalalla. Vartaloissa 

voi havaita voimakaan, joskaan ei täysin puhdasoppisen, kontraposton. Oikeanpuoleinen 

nainen tukee kädellään toista naista vyötäisiltä. Vasemmanpuoleisen naisen käsivarret 

roikkuvat voimattoman oloisina. Käsissään naisilla on painavilta vaikuttavat amforat, jotka 

venyttävät käsivarsia ja vaikuttavat olkapäiden asentoon. Naisten ylävartalot taipuvat 

vyötäisiltä loitommalle toisistaan. Naisten päät ovat hieman takakenossa. Toisen naisen 

ylävartalo on täysin paljas, mikä paljastaa aikuisen naisen rinnat. Toisen naisen kitoni peittää 

vain toisen rinnan. Naisten kierteiset asennot yhdistettynä paljastavaan asuun antavat 

veistokselle voimakkaan eroottisen latauksen. Naisten kasvojen ilmeestä voi lukea 

kärsimyksen ja tuskan. Heidän asennoissaan ja erityisesti takakenossa olevissa päissään on 

kuitenkin jotain ylpeää ja lannistumatonta. Naisfiguurille pää takakenossa voi antiikin 

kuvanveistosta ja vaasimaalauksista löytää ainakin kaksi paralleelia. Capitoliumin museossa 

Roomassa on hellenististä kuvanveistoa edustava, vanhaa, kyykkysillään istuvaa naista esittävä 

veistos, jota pidetään yleisesti kärsivän ihmisen kuvana. Vanhuksen pää on voimakkaasti 

takakenossa ja suu vääristyneesti auki kärsimyksen osoituksena. Toisaalta Dionysoksen 

 
94 Psykhe ja Juppiterin kotka 1875, Psykhe ja länsituuli 1876, Psykhe lamppu ja tikari kädessä 1878.  
95 Nyström 2007, 143-144. 
96 Veistos on nykyisin joko Lastensairaalan tai Mannerheimin lastensuojeluliiton omistuksessa. 
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hurjilla naispuolisilla seuralaisilla, mainadeilla, taakse taivutettu pää kuvasti ekstaattista 

hurmosta. Vaikka Runebergin veistoksen naiset ovat selvästi nuoria, he vertautuvat 

ennemminkin Capitoliumin ryppyiseen vanhukseen.  

Danaidit olivat Egyptin kuningas Danaoksen viisikymmentä tytärtä. Danaoksen 

kanssahallitsija, hänen veljensä Aigyptos, halusi naittaa viisikymmentä poikaansa Danaoksen 

tyttärille. Välttääkseen vanhan ennustuksen, jonka mukaan tulisi jälkeläisensä surmaamaksi, 

Danaos pakeni tyttärineen Kreikkaan, missä anoi turvapaikkaa Argoksesta. Täällä hän kohosi 

kuninkaan asemaan. Aigyptoksen pojat seurasivat kuitenkin perässä kosiakseen tyttöjä 

toistamiseen. Nyt Danaos suostui kosintaan, koska halusi säästää argoslaiset taisteluilta.  Hän 

varusti kuitenkin tyttärensä tikareilla ja kehotti heitä surmaamaan puolisonsa 

hääyönä.(Aiskhylos. Suppl. I: Danaiden TRGF 3 fr. 43-46; T 70 (1; 2)97 Hypermnestraa lukuun 

ottamatta tyttäret tottelivat isäänsä. Hypermnestra säästi aviomiehensä Lynkeuksen hengen 

tämän säästettyä hänen neitsyytensä.(Pindaros. N. 10,6)98 Tarinan jatkosta on kolme versiota. 

Tunnetuin on Ovidiuksen kertoma: Lynkeus kosti tappamalla veljiensä murhaajat ja 

olymposlaiset jumalat rankaisivat Danaoksen tyttäriä määräämällä heidät Manalaan kantamaan 

rikkinäisillä astioilla vettä cisternaan99. (Met. 4.462 u.a.)100. Ainoastaan cisternan täyttyminen 

olisi vapauttanut heidät rangaistuksesta. Näin Danaoksen tyttäret päätyivät Manalaan 

kärsimään ikuista rangaistusta yhdessä tunnettujen rikollisten Sisyfoksen, Tantaloksen ja 

Iksionin kanssa. 

 Der Neue Pauly -hakuteos ei kerro Homeroksen tai Hesiodoksen käsitelleen danaidit-aihetta, 

vaan mainitsee Aiskhyloksen, vanhimman kolmesta suuresta tragediarunoilijasta, kirjoittaneen 

danaidit-aiheisen trilogian Turvapaikananojat, AIgyptoksen pojat ja Danaoksen tyttäret sekä 

satyyrinäytelmän Amymone.101 Näistä tragedioista on säilynyt ainoastaan Turvapaikananojat. 

Myös kuorolyyrikko Pindaros on käsitellyt aihetta runoelmassaan. Jälleen kerran Ovidiuksen 

kertoma myyttiversio on jäänyt vahvimmin elämään.102 Danaidit on ollut yleinen aihe antiikin 

kuvataiteessa ja suosittu erityisesti suihkulähteiden aiheena. Kirjallisuudessa Danaideja on 

käsitellyt tuotannossaan esimerkiksi Giovanni Boccaccio 1300-luvulla. Danaidien kohtalon 

ovat ottaneet aiheekseen myös säveltäjä Antonio Vivaldi vuonna 1727 sävelletyssä 

 
97 NP 2000, osa 3, 307,308. 
98 Grimal 1987, 127. 
99 suom. vedensäilytys allas. 
100 NP 2000, osa 3, 307. 
101 Ensiesitys vuoden 470 jälkeen eaa. 
102 NP 2000, osa 3, 307,308. 
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oopperassaan Ipermestra (Hypermestra) ja Christoph Willibald Gluck vuonna 1744 

sävelletyssä samannimisessä oopperassa. Antiikin jälkeisessä kuvataiteessa Danaidien 

ikuistajana The Oxford Guide to Mythology in the Arts  mainitsee ennen kaikkea Auguste 

Rodinin veistoksen vuodelta 1885.103 

Runebergin veistos olisi helppo tunnistaa danaidien kuvaukseksi ilman että tietäisimme 

veistoksen nimeä; niin selvä on veistoksen ikonografia. Painavat amforat voi nähdä suorastaan 

danaidien attribuutteina. Myös kärsivät ilmeet liittyvät danaidien ikonografiaan. Runebergin 

veistoksessa kaksi danaidia on esitetty toivottoman, turhan työn näännyttäminä, mutta 

kuitenkin seisomassa omilla jaloillaan päät ylpeästi pystyssä. Ateneumissa on 

pysyväisnäyttelyssä esillä Aguste Rodinin tulkinta danaidit-aiheesta. Tässä kipsiveistoksessa 

vuodelta 1885 yksi danaideista on esitetty amforansa päälle lyyhistyneenä, sekä fyysisesti että 

psyykkisesti rangaistuksen murtamana. Rodinin veistos oli esillä Pariisin salongissa 

taideakatemian virallisessa näyttelyssä vuonna 1890. Olen nähnyt Wienin Albertina -museossa 

Rodinin Danaidi -veistoksen pronssisena.  On hämmästyttävää, miten voimakkaasti veistoksen 

synnyttämä vaikutelma voi muuttua materiaalista riippuen. Pronssisen veistoksen 

ilmaisuvoima on huomattavasti voimakkaampi kuin kipsisen; danaidin kärsimys on selvemmin 

aistittavissa. Vaikken olekaan nähnyt Runebergin Porvoossa olevaa kipsistä Danaidit-

veistosta, uskon pronssiin valetun veistoksen voittavan sen ilmaisuvoimassa. Runeberg on 

varmaankin nähnyt Rodinin veistoksen oleskellessaan näyttelyn aikaan Pariisissa. Runeberg 

päätyi kuitenkin hyvin toisenlaiseen tulkintaan danaidien kohtalosta.  

Kuten aiemmin olen kertonut, Panofsky esittää, että taideteoksen todellinen merkitys voi 

selvitä yleisten aatteellisten virtausten lisäksi taiteilijan henkilökohtaisella historialla, jolloin 

lähteinä voivat toimia esimerkiksi taiteilijan omaelämäkerta, aikalaisten hänestä kirjoittamat 

tekstit, taiteilijan kirjoittamat tai hänelle kirjoitetut kirjeet. Liittäisin Runebergin tulkinnan 

danaideista hänen henkilökohtaiseen historiaansa. Walter Runebergin äiti Fredrika Runeberg 

on jäänyt jälkipolville tunnetuksi makeista mantelisista leivonnaisistaan, jotka kantavat nimeä 

Runebergin torttu. Fredrika Runeberg oli paljon muutakin kuin taitava leipuri. Hän oli 

useamman kirjan julkaissut kirjailija. Hänen ajattelussaan ja toiminnassaan on hyvin 

voimakkaita 1800-luvun naisasia-tendenssejä. Hän muun muassa kirjoitti tyttöjen oikeudesta 

koulukseen ja oli perustajajäsenenä Porvoon naisyhdistyksessä, jonka  tärkeä saavutus oli 

koulu varattomille tytöille. Fredrika Runeberg jäi kuitenkin täysin miehensä kansalliskirjailija 

 
103 Reid 1993, 323-325. 
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Johan Ludvig Runebergin varjoon. Pojalleen Walterille kirjoittamissaan kirjeissä, jotka 

Svenska Litteratursällskapet on julkaissut kirjana (Fredrika Runeberg: Brev till sonen Walter 

1861 – 1879) Fredrika tuo esille elämänsä raskauden ja sanoo J. L. Runebergin olleen ajoittain 

hankala ja epätoivoinen. En suinkaan vertaa Fredrikan avioelämää danaidien kärsimään 

ikuiseen rangaistukseen. Danaidien lannistumattomien, ylpeiden päiden asennossa on 

kuitenkin yhtymäkohta Fredrikan elämään. Fredrika hoiti osansa Johan Ludvig Runebergin 

vaimona ja pystyi arkisten velvollisuuksien ohella osallistumaan yhteiskunnallisena 

vaikuttajana naisten ja tyttöjen aseman kohentamiseen.104 

4.3  Musagetes ratsailla – Emil Cedercreutz: Arcm tendid Apollo 

Emil Cedercreutz (1879-1949) osallistui vuonna 1917 veistämällään Arcum tendid Apollo -

veistoksella (kuva 2) Aleksis Kiven muistomerkkikilpailuun 1920-luvulla. Kilpailun jälkeen 

kipsiveistos oli konservoituna Cerercreutzin museossa Harjavallassa. Emil Cedercreutzin 

säätiö valatutti veistoksen pronssiin vuonna 2000 ja lahjoitti veistoksen Helsingin Kaupungille 

kaupungin 450-vuotislahjana. Säätiön toivomuksena oli, että veistos sijoitettaisiin lähelle 

Satakuntataloa Helsingin Kampissa. Veistoksen sijoituspaikaksi tuli Lastenlehdonpuisto 

osoitteessa Lapinlahdenkatu 17, jossa se paljastettiin vuonna 2001. Pienehkö veistos (132 x 

135 x 66 cm) kohoaa kaksi metriä korkealta jalustalta, joka on Varpaisjärven mustaa diabaasia.  

Emil Cedercreutz aloitti lakitieteen opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1897 osallistuen 

samalla myös Taideyhdistyksen piirustuskoulun iltakursseille ja yliopiston 

piirustuksenopetukseen. Opintojensa aikana hän teki isoäitinsä kanssa kaksi matkaa Italiaan. 

Ehkä näiden matkojen innoittamana hän luopui lakitieteen opinnoistaan ja kirjoittautui juuri 

perustetun Taideakatemian kuvanveistolinjan ensimmäiseksi opiskelijaksi. Opintojensa 

jälkeen hän opiskeli Brysselissä ja Roomassa valtion matka-apurahan turvin. Työskenneltyään 

jonkin aikaa kotimaassa hän jatkoi opintojaan Pariisin Académie Julianissa vuonna 1913. 

Tällöin hänen esikuvakseen nousi Auguste Rodin.105 Cedercreutzin taiteellinen tyyli kehittyi 

ajan virtausten mukaisesti realismista kansallisromantiikan kautta uusklassismiin. Arcum 

tendid Apollo -veistoksen tyyli on selkeästi realistinen.  

Voimakkaan kierteisen liikkeen vuoksi veistos vie ajatukset hellenismin ja barokin kuvalliseen 

ilmaisuun. Veistoksen sijoitus Lastenlehdonpuistossa ei ole paras mahdollinen, koska 

veistoksen voi nähdä vaivattomasti vain yhdeltä suunnalta. Cedercreutzin veistos pääsisi 

 
104 Rahikainen, Johan Ludwig Runeberg, www.runeberg.net, (Luettu 15.02.2019). 
105 Kava 2008, 14, 22, 27, 40-42. 
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paremmin oikeuksiinsa pyöreän tai ovaalin puiston keskipisteessä. Arcum tendit Apollo -

veistos esittää ratsukkoa. Hevonen on noussut takajaloilleen, mikä antaa vaikutelman nopean 

vauhdin äkkipysähdyksestä. Hevonen on veistetty realistisesti ja hevosen anatomiaa tuntevasti; 

hevosen takajalkojen lihaksisto piirtyy esille selkeänä. Ainoastaan hevosen häntä on muotoiltu 

hieman jäykähkösti, lähes kömpelösti. Tarkasteltuani ratsukkoja esittäviä veistoksia olen 

havainnut tämän anatomisen virheen olevan varsin yleinen. Hevoset olivat aiheena 

Cedercreutzin tuotannon keskiössä: ”kieltämättä hevoset olivat Emil Cedercreutzin rakkainta 

aihepiiriä, työssä rääkätyistä hevoskaakeista uljaisiin ratsuihin ja temppuja taitaviin 

sirkushevosiin”.106 Arcum tendid Apollon -vestoksen alaston ratsastaja on kääntänyt päänsä ja 

katseensa poispäin hevosen etenemissuunnasta. Ratsastajan oikea käsi on kiertynyt hevosen 

kaulan ympärille hevosen taivuttaessa päätään voimakkaasti vasemmalle. Ratsastajan vasen 

käsi pitelee jousta oikean käden jännittäessä sitä. Nuoli, jota ratsastaja on juuri ampumassa 

puuttuu veistoksesta tai ehkä hän on jo ampunut nuolensa. Ratsastaja tukee itseään toisaalta 

hevosen kaulaan, toisaalta ylös hevosen selkään koukistetulla säärellään.  

Apollon-Apollo -jumalan107 esittäminen ratsain ampumassa nuolella ei kuulu Apollon jumalan 

ikonografiaan. Apollon-jumalan attribuutteja ovat toisaalta kithara108 ja toisaalta Artemis-

sisarensa tavoin jousi ja nuoli. Nämä kaksi attribuuttia kuvastavat Apollon-jumalan kahta lähes 

vastakkaista ominaisuutta: Apollon oli musagetena, muusien johtajana taiteiden suojelija, 

mutta saattoi merkitä ihmiskunnalle myös onnettomuutta tuoden mukanaan äkkikuolemaa, 

sairauksia ja ruttoa. Cedercreutzin veistoksen ratsukon voimakas dynaamisuus tuo mieleen 

taistelukohtauksen. Antiikin taiteessa Apollonia ei ole kuvattu ratsailla ampumassa nuolellaan. 

Sen sijaan hyvin yleinen kuva-aihe on niobidien surma109, jossa Apollon esitetään ampumassa 

nuolellaan Nioben lapsia. Myös tunnetulla Belvederen Apollo-veistoksella oli aikoinaan nuoli, 

joka kuitenkin aikojen saatossa on hävinnyt. Ratsastajan ja ratsun vastakkaiset ja kierteiset 

asennot tuovat mieleen vaasimaalausten kentauromakhia110-esitykset. Niissäkin kentaurin 

ihmishahmoinen ylävartalo on usein vastakkainen hevosen alavartalon kanssa. Voimakkaassa 

ja kierteisessä asennossa oleva ratsukko on esitetty myös Istanbulin arkeologisessa museossa 

olevassa hellenistisessä Aleksanteri-sarkofagissa. Maalaustaiteessa taistelukohtausten ratsukot 

 
106 Kava 1987, s.p.. 
107 Kreikkalaisessa mytologiassa Apollon, roomalaisessa Apollo. 
108 Muinaiskreikkalainen kielisoitin.  
109 Apollon surmasi yhdessä sisarensa Artemiin kanssa Nioben lapset kostoksi Nioben hybriksestä. Tämä oli 
kohottanut itsensä Apollon ja Artemiin äidin, Leton, yläpuolelle kehumalla suurella lapsilaumallaan, kun taas 
Letolla oli vain kaksi lasta. 
110 Kentauromakhia oli kentaurien ja lapitien (kreikkalaiset) välinen myyttinen taistelu. 
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ovat olleet usein esitetty aihe. Leonardo da Vinci maalasi vuosina 1504-1505 Firenzen Palazzo 

Vecchion Sala dei Cinque Centon seinälle freskon Anghiarin taistelusta (1440). Fresko, joka 

oli toteutettu enkaustiikka-tekniikalla111 ja joka epäonnistui teknisesti, tunnetaan vain 

piirroksina. Muun muassa Peter Paul Rubens on ikuistanut tämän freskon. Leonardon teos esitti 

ratsukoita rajussa taistelukohtauksessa; hevoset ovat kavahtaneet takajaloilleen ja ratsukoiden 

asento on hyvin samankaltainen Cedercreutzin ratsukon kanssa. 

Taidehistorijoitsija Ritva Kava on kuvaillut Emil Cedercreutzia sanapareilla aatelinen ja 

samalla kansanmies, kansainvälinen ja kansallismielinen, ruotsinkielinen ja 

suomenmielinen.112 Cedercreutz oli vapaaherra ja laajalti sivistynyt satakuntalainen 

kulttuuripersoona. Hän oli matkustanut Euroopassa ja nähnyt sekä antiikin taidetta että 

myöhempää taidetta. Matkoillaan hän lienee tutustunut myös taistelevien ratsukoiden 

kuvauksiin. Veistoksen nimi Arcum tendit Apollo viittaa Quintus Horatius Flaccuksen (65-8 

eaa.) toisen oodikirjan kymmenenteen runoon (Carmina 2,10,13-20): 

Sperat infestis, metuit secundis  

alteram sortem bene praeparatum 

pectus. Informis hiemes reducit 

Iuppiter, idem 

 

summovet. Non, si male nunc, et olim 

sic erit: quandam cithara tacentem 

suscitat musam neque semper arcum 

tedit Apollo. 

 

 

Toivoo vastoinkäymisen kääntymistä, 

Pelkää myötäkäymisen päättymistä 

Mieli valmistautunut; talvet ankeet 

Juppiter antaa, 

 

 
111 Maalaustekniikka, jossa värin sideaineena käytettiin mehiläisvahaa. Väri kiinnitettiin kuumentamalla 
maalipintaa. 
112 Kava 2008, 8-9. 
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hän ne poiskin vie. Paha nyt jo onkin, 

kohta seestyy sää: kitharaan Apollo  

vielä tarttuu, sillä ei aine joustaan 

jännitä hänkään. 

  (suom. Oksala, Palmén) 

 

Kääntäjien suorasanainen käännös runosta kuuluu: ”Jos nyt asiat ovatkin huonosti, ei niin 

välttämättä ole vastedes; joskus Apollo innoittaa kitharallaan vaiteliaan runottaren; ei hän aina 

jännitä joustaan.”113 Runo päättyy hieman arvoitukselliseen toteamukseen Apollosta ja hänen 

jännittämästään jousesta. Alkuperäisessä muodossaan lause ”neque semper arcum tendit 

Apollo” on kielteinen.114 Cedercreutz on kuitenkin muuttanut tämän lauseen positiiviseen 

muotoon. Tälle tekstimuutokselle ei löydy selitystä. Sivistyneenä miehenä Cedercreutz 

varmasti tunsi Horatiuksen alkuperäistekstin. Cedercreutz on itse avannut veistoksensa Apollo-

aihetta ja todennut: ”Kiven elämä oli yhtä toistuvaa hurmiota, joka mursi ruumiin ja sielun. 

Aleksis Kivessä on taiteen jumalallisuutta. Sen tähden sopii häneen roomalaisen runoilijan 

sanat: Arcum tendit Apollo – Apollo jännittää jousta”.115 Cedercreutz on aivan oikein nähnyt 

Apollo-jumalan, muusien johtajan, merkityksen taiteelliselle inspiraatiolle. Veistos on veistetty 

vuonna, jolloin Suomi itsenäistyi. Historiallisesta kontekstista ei mielestäni löydy selitystä 

veistoksen syvemmälle merkitykselle. Veistoksen voi kuitenkin nähdä taiteilijuuden, taiteen 

jumalallisen hurmion ja taiteen tekemisen välillä tuskaisenkin taipaleen kuvauksena. 

4.4 Keihäänheittäjätär – Yrjö Liipola: Diana, Tellervo Tapiontytär 

Helsingin Kolmikulman puiston laidalla hypotenuusan suuntaisena seisoo alastonta nuorta 

tyttöä esittävä Yrjö Liipolan (1881-1971) pronssinen Diana-veistos (kuva 3). 

Varsinaissuomesta kotoisin ollut Yrjö Liipola opiskeli Turun piirustuskoulussa vuosina 1899-

1901. Tämän jälkeen hän jatkoi veistotaiteen opintojaan ja työskentelyään Itävalta-Unkarissa. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hänen asuin- ja työskentelypaikakseen vakiintui Unkari. 

Alkuun hänen taiteensa noudatteli paikallisia ihanteita, mutta Liipola omaksui taiteeseensa 

kansainvälisiä vaikutteita harjoittaessaan lisäopintoja Firenzessä ja Berliinissä vuosina 1910-

1912. Suomen vuoden 1918 kansalaissodan jälkeen Liipolaa työllistivät lukuisat valkoisten 

muistomerkkityöt. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen eurooppalaisen taiteen, erityisesti 

 
113 Oksala & Palmén 1989, 120-121. 
114 neque (suom. mm.  ei myöskään) 
115 Kava 2008, 85. 
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veistotaiteen, suunnaksi tuli uusklassismi. Liipolankin taiteeseen tuli selvästi klassistisia 

piirteitä ja hänen aihepiirinsä laajeni antiikin mytologiaan. Liipola palasi Suomeen vuonna 

1934. Hän teki kotimaassa vielä mittavan uran kuvanveistäjänä.116 

Yrjö Liipolan pienoisveistos Sperwerferin, Keihäänheittäjätär oli vuonna 1924 esillä 

näyttelyssä Unkarissa. Veistoksen nimi oli vaihtunut Dianaksi, kun se oli uudelleen esillä 

seuraavana vuonna. Veistos osallistui Diana-nimisenä myös Helsingin Taidehallin 

avajaisnäyttelyyn vuonna 1928. Helsingin kaupunki tilasi Diana-veistoksen luonnollisen 

kokoisena ja pronssiin valettuna. Pronssivalu tehtiin Unkarissa. Veistos sai jälleen uuden 

nimen: Tellervo Tapiontytär.117 Voisi sanoa, että Liipola myi Diana-veistoksen, mutta 

Helsingin kaupunki osti Tellervo, Tapiontytär-veistoksen. Kaupunkilaisten puheessa veistos 

kuitenkin kulkee Dianana. Veistos on myös eponyymi118; se on antanut kutsumanimen 

Kolmikulman puistolle ja puistoa kutsutaankin yleisesti Diana-puistoksi. Liipolan veistos 

edustaa selkeästi 1900-luvun alun uusklassismia.  

Diana-veistoksen nuori, täysin alaston, hoikkavartaloinen nainen, melkein tyttö, on esitetty 

liikkeessä, heittoasennossa. Paino on voimakkaasti etummaisella oikealla jalalla. Vasen jalka 

ojentuu sirosti takaviistoon. Tytön lantio on työntynyt hieman eteenpäin ja selvästi pitkä 

ylävartalo taipuu vyötäröstä taaksepäin. Oikea käsivarsi on taivutettu olkapäästä taaksepäin, 

kädessä on keihäs, jonka tyttö on juuri heittämäisillään. Vasen käsi on ojentunut suoraan 

eteenpäin ikään kuin antaen heitolle suunnan. Pää on kallistunut hieman vasemmalle; kasvot 

ovat kuitenkin suoraan eteenpäin. Tytön kasvot ovat vakavan ilmeettömät, vailla mitään 

inhimillistä ekspressiota. Hän on täysin keskittynyt suoritukseensa. Veistos seisoo 160 cm 

korkealla punagraniittijalustalla. Veistoksen edessä samassa linjassa on suihkulähde: 3 x 9 

metrin vesialtaassa on kuusi vesisuihkua, joiden korkeus kasvaa veistoksesta poispäin 

kuvastaen näin tytön heittämän keihään kaarta. 

Liipolan veistoksen tyttö ei anna pukeutumisellaan, eleillään tai attribuuteillaan viitteitä siitä, 

ketä veistos esittää. Nimestä tiedämme veistoksen esittäneen alun perin Diana-jumalatarta, 

myöhemmin kalevalaista Tellervoa. Veistos ei oikein sovi kumpaankaan hahmoon. Diana-

jumalatar oli alkuperältään itaalinen kuun, metsästyksen ja yön jumalatar. Roomalaiset 

sulauttivat Diana-jumalattaren vähitellen kreikkalaiseen, synnytyksiä suojelevaan, villin 

luonnon Artemis-jumalattareen myytteineen. Artemis-jumalatarta kuvailevat vanhimmat 

 
116 Tuomisto 2011, 114-120, 164. Vuonna 1952 Yrjö Liipolalle myönnettiin professorin arvonimi. 
117 Kruskopf 2000, 40. 
118 Muinaiskreikan sana eponymos, nimenantava. 
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lähteet ovat Homeroksen Ilias (21.468-513) ja Odysseija (5.121ff, 6.102-9) Myös Hesiodos 

käsittelee Artemis-jumalatarta Jumalten synnyssään (918-20). Lisäksi antiikin aikana 

Artemiille oli omistettu homeerinen hymni. Artemis-Diana -aihetta ovat antiikin aikana 

käsitelleet myös Pindaros kuorolyriikassaan, Catullus ja Ovidius. 119 

Artemiksen isä oli ylijumala Zeus ja äiti hyperborealainen Leto. Apollon oli Artemiksen 

kaksoisveli. Tradition mukaan ensimmäisenä syntynyt, tuleva synnytyksen jumalatar Artemis, 

auttoi äitiään Letoa veljensä Apollonin synnytyksessä. Artemiksen kulttiin liittyi piirteitä 

Vähän-Aasian vanhalta hedelmällisyysjumalattarelta, mikä tuntuu hieman oudolta, olihan 

Artemis-Diana neitsytjumalatar. Efesoksen Artemista esittävät veistokset poikkeavat täysin 

muista Artemis-veistoksista: jumalattaren vartalon etumus on täynnä pulleita rintoja. 

Efesoksen Artemiit ovat selvästi kulttiveistoksia ja liittyivät hedelmällisyysriittiin. Artemis-

Diana jumalattaren näkeminen alastomana oli ankarasti rangaistava teko. Diana-Artemis 

esitettiin antiikin aikana aina puettuna, yleensä lyhyeen kitoniin. Kerrotaan, että kun metsästäjä 

Aktaion näki vahingossa alastoman Artemiin kylpemässä nymfien seurassa, tämä muutti 

Aktaionin kauriiksi, jonka Aktaionin omat koirat repivät kuoliaaksi.120 Artemis-Dianan 

nimikkoeläimiä, jotka usein kuvataan hänen seurassaan, ovat karhu ja kauris ja hänen  

varsinaisina attribuutteina ovat nuoliviini ja jousi. 

Kansalliseepoksemme Kalevala kuvailee Tellervo, Tapion tytärtä 32. runossa seuraavasti: 

 
Tellervo, Tapion neiti, 

            metsän tyttö tylleröinen, 

 utupaita, hienohelma, 

 hivus keltainen korea, 

 jok’olet karjan katselija, 

 viitsijä emännän viljan, 

 mieluisassa Metsolassa, 

 tarkassa Tapiolassa! 121 

 

 
119 NP 2000, osa 2, 53-39, osa 3, 533-535; Reid 1993, 215-233. 
120 Grimal 1987, 61-62; Castren, 2017, 56. 
121 Kalevalan neljännessätoista runossa puhutaan Tellervo Tapion neidosta vilä ”metsän piika pikkaraisena”. 
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Tellervo esiintyy Kalevalassa leikkisänä haltiaprinsessana, joka myös suojeli ja auttoi metsän 

eläimiä,122 eli olisi siis jonkinlainen metsän jumalatar. Tässä suomalaisen mytologian ja 

antiikin mytologian kasvillisuuden jumaluuksilla on selvä yhtymäkohta. 

Liipolan Diana-tulkinnassa on huomattavia poikkeamia Artemis-Dianan perinteiseen 

ikonografiaan. Ensinnäkin Liipolan tyttö on täysin alaston. Kuten edellä olen todennut, 

Artemis-Diana -jumalatarta ei koskaan esitetty alastomana, vaan puettuna kitoniin, yleisimmin 

lyhyeen. Kalevalan runo Tellervosta hienohelmana viittaa myös siihen, ettei hänkään vaeltanut 

metsissämme alastomana. Liipolan veistoksella on kädessään keihäs, jota hän on heittämässä. 

Artemis-Dianan attribuutti on viinileili ja jousi. Useissa antiikin ajan veistoksissa Artemis-

Diana on juuri ottamassa nuolta olalla kantamastaan viinileilistä. Liipolan veistoksen keihäs on 

osoittautunut ongelmalliseksi; se on houkutellut varkaita, ehkä pronssin takia, ehkä 

teekkarihuumorin nimissä. Veistoksen yhteydessä oleva suihkulähde on uusittu pariin kertaan. 

Nyt se on suorakulmion muotoinen ja samassa linjassa veistoksen kanssa. Aiemmin vesiaihe 

muodostui erimallisista suihkulähteistä, jotka eivät olleet linjassa itse veistoksen kanssa.  

Mielenkiintoinen on tieto, jonka löysin Helsingin kaupungin taidemuseon arkistosta; Havis 

Amandan paikaksi oli alun perin kaavailtu juuri Kolmikulman puistoa.123 Havis Amanda on 

aivan toista kokoluokkaa kuin Diana-veistos, joten se olisi täyttänyt koko pienen puiston. 

Kolmikulman puistoa rajaavat Erottaja, Yrjönkatu ja Uudenmaankatu. Diana-veistos on 

sijoitettu Erottajan puolelle, sen suuntaisena. Kolmikulmaisen puiston pitkänsivun ja 

veistoksen paralleelisuus antaa ryhtiä koko puistolle. Puiston aluskasvillisuutena on varjoyrtti, 

pahysandra terminalis, joka on ikivihreä kasvi. Näin se tukee ajatusta Dianasta villin luonnon 

suojelijana. 

Antiikin jälkeen Artemis-Diana -aihetta ovat kirjallisuudessa käsitelleet muun muassa 1300-

luvulla italialainen Giovanni Boccaccio ja englantilainen Geoffrey Chaucer. Diana-Artemis on 

ollut todella suosittu aihe kuvataiteessa. Jumalattaren ovat ikuistaneet muun muassa Albrech 

Dürer, Antonio da Correggio, Giulio Romano, Paolo Veronese ja Peter Paul Rubens, joka 

maalasi useita metsästysaiheisia, Dianaa esittäviä maalauksia. Diana-aiheiset maalaukset 

esittävät yleensä joko Dianan kylpyä Aktaionin seuratessa tapahtumaa tai Ifigenian uhrausta.124 

Artemis-jumalatar puuttui Troijan sotaan jo ennen kuin kreikkalaiset olivat lähteneet 

sotaretkelleen. Kreikkalaisten ylipäällikkö Agamemnon oli päättänyt uhrata tyttärensä 

 
122 Juvonen 2013, 120. 
123 HAM arkisto, hakusana: Liipola. 
124 Reid 1993, 215-233. 
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Ifigenian Auliin satamassa, jotta tuulet muuttuisivat myötäisiksi. Artemis puuttui kuitenkin 

tapahtumien kulkuun vaihtamalla Ifigenian hirveen ja pelastaen näin tytön. 

Liipolan veistokselle on vaikea löytää syvällisempää merkitystä. Diana valikoitui aiheeksi ehkä 

vain 1920-luvun klassismin ja antiikin aiheiden ihailun myötä. Toisaalta veistoksessa voi nähdä 

myös 1900-luvun alastomuuden ja vitalismin ihailua. 

4.5 Elämänlangan kehrääjä Victor Jansson: Convolvulus 
Victor Janssonin (1886-1958) Convolvulus-veistos (kuva 4) paljastettiin vuonna 1931. Veistos 

sijaitsee Helsingin kaupungin Kaisaniemen puiston länsipäässä sijaitsevan vesialtaan 

yläpuolella loivassa rinteessä. Veistos on valettu pronssiin. Se on 240 cm korkea ja se on 

asetettu punagraniittiselle jalustalle. Jansson osallistui tällä veistosaiheellaan Helsingin 

kaupungin järjestämään veistoskilpailuun. Kilpailulla haettiin veistoksia sijoitettaviksi 

kaupungin puistoihin. Convolvulus valettiin neljään eri kokoon. Yksi versioista, 120 cm 

korkea, päätyi myöhemmin Taidehallin pitkäaikaisen johtajan, taidehistorioitsija Bertel 

Hintzen  hautamuistomerkiksi Hietaniemen hautausmaalle.125  

Viktor Jansson opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa vuosina 1903-1905. 

Aiottuaan alun perin taidemaalariksi hän päätyi Pietariin suuntautuneen opintomatkan 

innoittamana kuvanveiston pariin. Hän opiskeli kahteen otteeseen myös Pariisissa vuosina 

1908-1911. Janssonin nuoruudentöitä on luonnehdittu maalauksellisen vapaiksi ja 

pintakäsittelyltään impressionistisen eloisiksi. 1920-luvulle tultaessa hänen tyylilliseen 

ilmaisuunsa oli tullut klassisoivia sävyjä ja 1920-luvun kuluessa hänen tyylinsä kehittyi yhä 

pelkistetymmäksi.126 Convolvulus-veistos edustaa tätä pelkistettyä klassismia 

Convolvulus-veistos esittää nuorta tyttöä. Tyttö on selvästi vasta kehittymässä naiseksi; hänen 

rintansa ovat pienehköt ja lantionsa poikamaisen kapea. Tyttö seisoo kapeassa haara-asennossa 

paino päkiöillä. Vartalon paino on ehkä hieman enemmän vasemmalla jalalla, mutta vartalossa 

ei kuitenkaan ole havaittavissa kontrapostoa eikä rotaatiota. Tytön käsivarret ovat irti 

vartalosta, kyynärpäät osoittavat sivuille ja kämmenet ovat rinnan tasalla osoittaen alaspäin. 

Sormet ovat tiukasti yhdessä. Oikea käsi on hieman korkeammalla kuin vasen käsi. Olkapäiden 

asento on ryhdikäs, mutta kuitenkin rento eivätkä olkapäät ole koholla. Voimakas kaula nousee 

suorana kannattelemaan pystyä päätä. Tytöllä on lyhyet, latvoista kihartuvat hiukset, jotka on 

kammattu korvien taakse. Tyttö katsoo suoraan eteensä. Hänen ilmeensä on keskittynyt, 

 
125125 Kortteli 12, rivi 3, paikka 14; Latvi 1988, 129; Viro 1993, 72-73. 
126 Latvi 1988, 11-12, 17-19, 21; Kruskopf 2000, 59. 
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määrätietoinen ja tyyni, joskin hieman varautunut. Tytön olemuksesta huokuu levollisuus. 

Jansson käytti veistoksensa mallina tytärtään Tovea.  

Tytön asennosta tulevat mieleen kreikkalaisen kuvanveiston kouros-veistokset ajalta, jolloin 

siirryttiin arkaaisesta kaudesta klassiseen kauteen. Arkaaisten kourosten asento periytyy 

egyptiläiseen taiteeseen. Kourosten ruumiinpaino jakautuu tasan molemmille jaloille 

vasemman jalan ollessa kuitenkin oikeaa edempänä. Käsivarret ovat useimmiten kiinni 

vartalossa. Kasvot ovat arkaaisesta hymystä huolimatta vakavat. Ateenan kansallismuseossa 

on kouros-veistos arkaaisen kauden lopulta. Siinä on havaittavissa samaa jäykkyyden 

pehmenemistä esimerkiksi käsivarsien asennossa kuin Janssonin Convolvuluksessa. 

Janssonin Convolvulus ei kanna mitään attribuutteja, jotka auttaisivat veistoksen ikonografian 

avaamisessa. Ainoa viite on tytön käsien asento. Kirjallisuudessa veistosta on tulkittu kevään 

Pohjolaan saapumisen vertauskuvaksi tai nuoruuden epävarmuudeksi aikuisuuden 

kynnyksellä.127 Veistoksen  on nähty viittaavan myös naiseuden ja luonnon ikiaikaiseen 

yhteyteen.128 Tytön käsien asento on nähty suojaavana, pahaa torjuvana, mutta myöskin 

siunaavana eleenä. Suojaavassa eleessä henkilön käsivarret ovat suljetut ja ikään kuin 

kietoutuneet suojattavan ympärille. Siunaavassa eleessä kristillisen ikonografian mukaan 

siunaavan henkilön etu- ja keskisormi ojentuvat kohti siunattavaa. Tämä ele periytyy 

etruskilais-roomalaiseen kuvanveistossa kuvattuun reettorin129 eleeseen.130 Veistoksen 

merkitystä voidaan lähestyä sen nimen kautta. Convolvulus (suom. elämänlanka) on latinaa ja 

merkitsi antiikin aikana kääriäisperhosen toukkaa tai kiertokasvia. Sanan taustalla on myös 

kiertämistä ja kääntämistä tarkoittava latinan kielen verbi convolvo.131 Kielitoimisto antaa 

elämänlangalle kuvainnollisen merkityksen ”ihmisen elämä ja elinvoima” ja konkreettisen 

merkityksen ”sekä luonnonvarainen että viljelty kiertokasvien heimoon kuuluva köynnös”.  

Elämänlanka yhdistettiin antiikin Kreikan uskonnollis-filosofisessa käsitteistössä 

kohtalottariin. Jokaisella ihmisellä oli alun perin oma kohtalottarensa, moiransa. (Homeros Od. 

19, 592f). Hesiodos määritteli 700-luvulla eaa. kohtalottarien vanhemmiksi ylijumala Zeun ja 

Themiksen, oikeuden ja järjestyksen jumalattaren. Kohtalottarien, joita oli kolme, tehtävänä 

 
127 Latvi 1988, 66; Kruskopf 2000, 62. 
128 Helsingin kalevalaiset patsaat/convolvulus, [http://jkn.fi/helsingin-kalevalaiset-patsaat/convolvulus/] (Luettu 
04.06.2017) 
129 Puhuja, puhetaidon opettaja. 
130130 Tunnettuja esimerkkejä ovat esimerkiksi Firenzen arkeologisen museon pronssien Arrigatore-veistos sekä 
keisari Augustusta ratsain esittävä pronssiveistos Ateenan kansallismuseossa. 
131 Janssonin Convolvulus on tulkittu kasviksi, esim. Lavi 1988, 66. Elämänlangat muodostavat kiertokasvien 
heimon yhden suvun. 
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oli huolehtia ihmisen elämän kulusta: Klotho kehräsi elämänlangan, jonka pituuden mittasi 

Lakhesis ja lopulta Atropos katkaisi elämänlangan (Hesiodos Theogonia 217-23, 901-5). 

Kohtalottarien, moirien, joita latinaksi kutsuttiin nimellä parcae tai fata, yhteisinä 

attribuutteina olivat värttinä ja kalathos, kori, jossa säilytettiin karstattua villaa.132 Moirat eivät 

olleet minkään mytologisen tarinan päähenkilöitä. He kuitenkin osallistuivat moniin 

mytologisiin tapahtumiin taustahahmoina, muun muassa olymposlaisten jumalten ja giganttien 

väliseen taisteluun, gigantomachiaan sekä Peleuksen ja Thetiin häihin. He todistivat myös 

Athenen, Afroditen ja Dionysoksen syntymää.133  

Koska kohtalottaret eivät olleet mytologisten tarinoiden protagonisteja, he eivät ole olleet 

myöskään taiteen keskeisiä aiheita. Rooman keisariajalta on säilynyt joitain kohtalottaria 

esittäviä seinämaalauksia. Antiikin jälkeisessä taiteessa heidät on esitetty rumina vanhuksina, 

vanhuuden vertauskuvina.134 Antiikin jälkeen Kohtalottaria ovat maalauksissaan ikuistaneet 

esimerkiksi Albrecht Dürer vuonna 1515, Antonio da Correggio vuonna 1519, Giulio Romano 

vuosina 1529-30 ja Francisco Goya vuosina 1797-1798. Erityisesti Goyan maalaus antaa 

kohtalottarista vähemmän mairittelevan kuvauksen. Kirjallisuudessa aihetta ovat käsitelleet 

ainakin Johan Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Heinrich Heine ja Gabriele 

d’Annunzio.135 

Convolvuluksen tytön käsien asennolle löytyy paralleeleja kreikkalaisista vaasimaalauksista; 

tyttö kehrää. Hänen oikean kätensä voi nähdä pitelevän värttinää ja vasemman kätensä 

ohjailevan kuituhahtuvaa. Tulkintani perustuu Panofskyn ikonografisen kuvailun korjaavaan 

tekijään: tyylin historian tuntemukseen (käsitys tavoista, joilla kohteita ja tapahtumia kuvattiin 

muotojen avulla vaihtelevissa historiallisissa olosuhteissa)136 Helsingissä on myös toinen 

kehräävää tyttöä esittävä veistos: Robert Stigellin (1852-1907) pronssinen Kehruu-veistos. 

Tämä veistos on Metsästys-veistoksen pariteos ja sijaitsee Lundquistin liiketalon portiikin 

yläpuolella, osoitteessa Aleksanterinkatu 13. Kehruu-veistoksen tytön käsivarsien asento on 

leveämpi kuin Convolvulus-veistoksen tytön. Tytön oikea käsi kurottaa selän taakse 

 
132Aghion et al. 1996 , 125-126 
133 NP 2000, osa 8, 340-341. 
134 Aghion et al. 1996, 125-126. 
135 Reid, 1993, 430-434. 
136Aghion et al. 1996 , 125-126 
136 NP 2000, osa 8,  340-341. 
136 Aghion et al. 1996, 125-126. 
136 Reid, 1993, 430-434. 
136 Panofsky 1932, 471,473. 
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kuituhahtuvaan. Vasemman käden kämmen osoittaa kuitenkin alaspäin  samoin kuin 

Convolvuluksen tytön kämmenet.  

Convolvuluksen tyttö ei esitä Klothoa tai Lakhesista, eikä Atroposta. Tyttö kehrää omaa 

elämänlankaansa. Sekä Helsingin Sanomissa että Hufvudstadsbladetissa oli uutinen veistoksen 

paljastamistilaisuudesta. En löytänyt uutisista kommenttia veistoksen nimestä. Viktor Jansson 

oli käynyt Suomen ensimmäistä virallista yhteiskoulua Brobania.137 Koulun opetusohjelmaan 

on luultavasti kuulunut myös latinan kieli. Convolvulus-nimi on saattanut tulla Janssonia 

vastaan myös tuohon aikaan pakollisesta kasvion keräämisestä. Veistoksen voi nähdä 

ajankohdan aatevirtausten valossa esimerkiksi feministisenä tai vitalistisena. Feminististä 

tulkintaa puoltaa se, että veistoksen mallina on ollut myöhemmin itsekin taiteilijana arvostusta 

osakseen saanut Tove Jansson. Voi ajatella Viktor Janssonin halunnen ilmaista, että myös tyttö 

voi itse määrittää itsensä ja elämänsä suunnan, kehrätä oman elämänsä langan. Tytön hoikka, 

lievästi atleettinen olemus ja elämänlanka-kasviin liitetty sitkeys ja elinvoimaisuus vie 

ajatukset myös 1900-luvun alun tervettä elämää ja urheilullisuutta suosineeseen vitalismiin. 

Toisaalta veistoksen voi nähdä myös eräänlaisena memento mori-kuvana: Atropos katkaisee 

lopulta jokaisen elämänlangan. Näin tulkittuna veistos sopii erinomaisesti 

hautamuistomerkiksi. 

4.6 Muusa ja runoratsu - Kari Juva: Thalia ja Pegasos 
Helsingin Kaupunginteatterin puistossa, sisäänkäynnin vieressä, puiden katveessa on Kari 

Juvan138 (1939 – 2014) veistos Thalia ja Pegasos (kuva 5). Juva opiskeli Taideteollisessa 

oppilaitoksessa vuosina 1961–1964.  Hänen tuotantonsa keskiössä ovat julkiset veistokset, 

mutta hänen tuotantoonsa sisältyy myös maalauksia ja piirroksia. Julkisia veistoksia on 

kaikkiaan hieman yli kolmekymmentä, joukossa myös kirkollisia töitä kuten alttarireliefejä ja 

krusifikseja. Juvan veistostuotannolle on tunnusomaista hieman paradoksaalisesti raskaan 

massan yhdistyminen keveyteen ja liikkeeseen. Juva toi teoksissaan voimakkaasti esille oman 

subjektiivisen näkemyksensä haastamalla näin perinteisen klassisoivan veistotaiteen. Vuonna 

2009 Juva lahjoitti Raahen kaupungille laajan kokoelman veistoksiaan. Raahen kaupunki 

perusti näiden teosten ympärille veistospuiston, joka sijaitsee meren ja kaupungintalon 

läheisyydessä.139  

 
137 Läroverket för gossar och flickor tai Brobergska samskolan; Lavi 1988, 9. 
138 Juvalle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 2009. 
139Raahen kaupunki, matkailu, Juva  http://www.raaahe.fi/matkailu/Juva.( Luettu 05.06.2017); karijuva, 
https://karijuva.worldpress.com. (Luettu 05.06.2017). 
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Helsingin kaupungin järjestämän yleisen arkkitehtuurikilpailun kaupunginteatterin 

suunnittelusta voittivat arkkitehdit Timo Penttilä ja Kari Virta ehdotuksellaan Arlechino. Uusi 

teatterirakennus valmistui vuonna 1967. Jo ennen rakennuksen valmistumista kaupunki julisti 

vuonna 1966 veistoskilpailun veistoksen saamiseksi rakenteilla olevan kaupunginteatterin 

puistoon. Viidenkymmenen neljän ehdotuksen joukosta voittajaksi valikoitui vain 27-vuotias 

Kari Juva veistoksellaan Thalia ja Pegasos. Veistos paljastettiin vuonna 1970.140 Veistoksessa 

esittävyys yhdistyy taiteilijan vapaaseen ilmaisuun. Veistos on valettu pronssiin ja se edustaa 

selkeästi ekspressionismia. 

Thalia ja Pegasos -veistoksessa yhdistyy Juvalle tyypilliseen tapaan esittävyys ja vapaa, 

ekspressiivinen ilmaisu. Veistos ei ole sijoitettu jalustalle, vaan sitä kannattelevat runsaan 

metrin korkuiset metalliputket. Tämä luo vaikutelman ilmassa leijuvasta pilvimuodostelmasta. 

Veistos vaikuttaa jonkinlaiselta metamorfoosilta, jossa massasta on muotoutumassa ulokkeita, 

jotka puolestaan muodostavat hahmoja. Prosessi ei poikkea ratkaisevasti saven perinteisestä 

työstämisestä, mutta lopputulos poikkeaa perinteisestä veistoksesta. 

Pilvimuodostelmavaikutelma tuo mieleen Antonio da Correggion maalauksen Juppiter ja Io 

(vuosilta 1532-1533), jossa Juppiter lähestyy viettelytarkoituksessa Ioa pilven hahmossa. 

Tummasta pilvimassasta erottuvat Juppiterin himokkaat kasvot ja Ioa tavoitteleva käsivarsi. 

Thalia ja Pegasos -veistoksen veistosmassasta erottuu kaksi hahmoa. Oikeanpuoleisen hahmon 

vartalo toimii ikään kuin veistoksen alustana. Sen etukaviot työntyvät esiin massasta ojentuen 

kaksikon etenemissuuntaan. Myös hahmon pää piirtyy esiin. Veistoksen vasemmanpuoleisesta 

hahmosta voi erottaa eteenpäin ojentuvat sääret, käsivarret ja pienen pään. Veistoksesta voi 

tunnistaa vierekkäin olevan hevosen ja ihmishahmon. Veistoksessa tulee esiin Juvan taito saada 

raskas massa vaikuttamaan kevyeltä. Ilmassa putkien päällä veistos vaikuttaa leijailevan 

painottomana. Myös veistoksen hahmojen vauhdilla eteenpäin suuntautuva liike välittyy 

katsojalle. Veistoksessa on runsaasti hyväntuulista leikkisyyttä, mutta myös tyyneyttä. 

Liikkeen vaikutelmasta huolimatta veistosmassa on tasapainossa. 

Juvan veistoksen ikonografia aukenee katsojalle vasta kun veistoksen nimi selviää: Thalia ja 

Pegasos. Molemmat hahmot liittyvät antiikin Kreikan mytologiaan olematta kuitenkaan 

myyttikertomusten päähenkilöitä. Thalia tai Thaleia141 nimellä  tunnetaan mytologiassa kolme 

hahmoa142 muusa, nereidi ja sulotar. Nereidit olivat merenjumala Nereuksen ja Doriksen 

 
140 Juva 2006, 114. 
141 Professori Paavo Castren käyttää muotoa Thaleia. 
142 NP 2000, osa 10, 236. 
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tyttäriä, sulottaret puolestaan ylijumala Zeun ja hänen kolmannen vaimonsa Euronomeen 

tyttäriä. Parhaiten jälkipolville on säilynyt muisto muusa Thaliasta. Myös Thalian, kuten 

kaikkien muusien,143 isä oli Zeus ja äiti muistin personoituma Mnemosyne.  

Muusien syntyperän ja tehtävät on muistiin merkinnyt Hesiodos (Th. 60). Traditio kertoo 

muusien syntyneen Zeun ja Mnemosynen yhdeksän peräkkäisen lemmenyön hedelminä. 

Muusien tehtävä oli suojella ja edistää erilaisia taitoja144, ja kullakin muusalla oli oma 

suojeltava alansa. Useimmat muusiset taidot liittyivät kirjallisuuteen, esimerkiksi poetiikkaan 

tai tragediaan. Myös musiikki oli hyvin edustettuna. Kuvataiteet, veistotaide ja arkkitehtuuri 

eivät kuuluneet antiikin aikana muusisiin taitoihin, eivätkä siis olleet taidetta. Thalia oli 

komedian ja paimenrunouden suojelija. Hänen attribuuttinaan oli komedian koominen naamio, 

joskus myös paimensauva. Muusien elinympäristönä olivat vuoristot. Heidän kerrotaan 

syntyneen Makedoniassa sijaitsevan Pierian vuorisella seudulla. Myöhemmin heidän 

varsinainen elinpaikkansa oli Parnassos-vuori, vaikka he oleilivat myös Helikon-vuorella 

johtajansa, musagentes145 Apollonin seurassa. Muusilla ei ole varsinaista omaa mytologista 

tarustoaan. Heidän kerrotaan osallistuneen Olympos-vuorella olymposlaisten jumalien juhliin, 

ja he olivat läsnä myös suuressa seurapiiritapahtumassa, Peleuksen ja Thetiin häissä. Näitä 

tapahtumia muusineen on ikuistettu lukuisiin vaasimaalauksiin. Antiikin runoilijoiden, jotka 

olivat alun perin kierteleviä runonlausujia, oli tapana kutsua avukseen muusia ja pyytää heiltä 

innoitusta.146 

Myös Pegasoksen syntyhistoriasta traditio tuntee useita versioita. Parhaiten tunnettu on versio, 

jonka mukaan Pegasos syntyi verisuihkusta yhdessä kultamiekkaisen Khrysaorin kanssa 

Perseuksen katkaistessa Medusan kaulan. Molempien isä oli Poseidon, joka oli rakastunut 

Medusaan ja jäätyään vaille vastakaikua raiskannut tämän. Vasta Medusan kaulan katkaisu 

vapautti Khrysaorin ja Pegasoksen. Pegasos oli siivekäs hevonen, jonka tehtävänä oli 

olymposlaisten jumalien kuljettaminen ilmojen halki paikasta toiseen. Pegasos liittyy läheisesti 

Bellerofon-herokseen ja tämän hurjiin seikkailuihin. Muusiin Pegasoksen yhdistää kertomus, 

jonka mukaan Pegasos synnytti kavioniskulla Hippokreneen lähteen muusien olinpaikkaan 

 
143 Muusien lukumäärä vaihteli arkaaisella ja klassisella ajalla, mutta vakiintui yhdeksään hellenistisellä ajalla.  
144 Antiikin Kreikan sana tekhnè ja latinan sana ars tarkoittivat sekä taitoa että taidetta.  
145 Suom. muusien johtaja 
146 Esim. Vergiliuksen Aeneis-runoelmassa: ”Kerto’os, Muusa, se syy, joka loukkasi tahtoa taivaan”, Verg. Aen. 
1,8, T.;Oksalan käännös, Vergilius Aenesis . Aeneaan taru, Helsinki 1999, 11 ja Homeroksen Odysseiassa: 
”Kerro minulle, Laulujen muusa, neuvokkaasta miehestä”, Hom. Od. 1,1; P. Castrenin suomennos, Homeros, 
Troijan sota ja Odysseuksen harharetket, Helsinki 2016, 180. 
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Helikonvuorelle. Tapahtuman jälkeen muusat pitivät Pegasosta lemmikkinään ja leikkivät ja 

kisailivat tämän kanssa.  

Juvan veistoksesta puuttuvat täysin Thalian ja Pegasoksen ikonografiset attribuutit. Jopa 

Pegasoksen siipiä on vaikea hahmottaa veistosmassasta. Veistoksessa yhdistyy Juvan kaksi 

lempiaihetta: nainen ja hevonen. Vierekkäin esitetyt hahmot näyttävät nauttivan lennostaan 

ilmojen halki. Veistoksesta välittyvät leikkisyys; keveys ja painottomuus yhdistävät hahmot 

kuitenkin esikuviinsa. Kari Juva on itse sanonut veistoksestaan: ”Se kaikkein rakkain, 

ensimmäinen iso julkinen työ, joka pääsi hyvälle paikalle. Aihe tuntui teatteriin sopivalta. 

Pegasos on sellainen henkistynyt hevonen”.147 Jos Juva viittaa Pegasokseen runoratsuna, hänen 

perustelunsa veistoksen aiheeksi ontuu hieman; Pegasos liitettiin runouteen ja laajemmin 

kirjallisuuteen vasta antiikin jälkeen, jolloin Pegasokselle annettiin muusien tehtävä. Juvan 

kyky huomioida teatterirakennuksen arkkitehtuuri ja ympäröivä luonto saivat kiitosta 

veistoskilpailun palkintolautakunnalta.148 Veistoksen hahmot lentävät vierekkäin kohti 

Kaupunginteatteria taiteellista inspiraatiota lähettäen.  Pegasoksen voi kuvitella kuljettavan 

Thaliaa hoitamaan tehtäväänsä teatterin suojelijana. Jo ennen veistoksena paljastamista Juva 

oli todennut sen sijainnista: ”Veistos olisi vaatinut ympärilleen puolikehän muotoisen 

rakennuksen, mistä se olisi katsonut poispäin”.149 Mielestäni veistosta on ekspressiivisenä 

veistoksena tarkoitus katsoa usealta taholta. Rakennelma veistoksen takana - vaikkakin 

kreikkalaisen teatterin mallinen - olisi rajannut tätä mahdollisuutta. Uskonnollisena henkilönä 

Juva on lisännyt Pegasoksen selkään, ihmiskatseita  piiloon, tekstin: ”Rukoilen Jumalaa ja hän 

kuulee minua Kj 17.6.69”. 

Antiikin vaasimaalausten lisäksi muusat olivat suosittu aihe renessanssi-, barokki- ja 

rokokoopalatsien katto- ja seinämaalauksissa. Lisäksi heitä ovat ikuistaneet taulumaalauksissa 

ja veistoksissa muun muassa Antoine Watteau, Joshua Raynolds ja Gustav Klimt. Pegasos on 

ikuistettu niin kreikkalaisessa kuin etruskien ja roomalaisten kuvanveistossa. Keskiajalla 

Pegasos esiintyi astronomiaa käsittelevissä käsikirjoituksissa. Pegasoksen ovat kuvittaneet 

monet renessanssin ja manierismin mestarit, kuten Andrea Montegna, Giulio Romano ja 

Benvenuto Cellini. Pegasos palasi taiteen kuvastoon vielä symbolismin myötä 1800-luvun 

lopulla.150  

 
147 Juva 2006, 114. 
148 Kruskopf 2000, 103. 
149 Kansanuutiset 3.01.1968. 
150 Aghion et al. 1996, 225; Reid 1993, 685-687, 847-849. 
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4.7 Metamorfoosi – Björn Weckström: Narkissos 
Björn Weckströmin (s. 1935) veistos Narkissos (kuva 6), joka on Oy Yleisradio Ab:n tilaustyö 

Yleisradion toimitalon edustalle Taka-Töölöön, Kesäkatu 2:een, julkistettiin vuonna 1982. 

Yleisradiosta ei osattu kertoa, oliko veistoksen aihe lähtöisin tilaajalta vaiko taiteilijalta. 

Narkissos siirtyi Kesäkadulta Länsi-Pasilaan Radiokadulle Ylen toimitalon eli Ison Pajan eteen 

vuonna 1993. Veistos ei kuitenkaan enää seurannut Yleisradion pääkonttorin siirtyessä 

Mediataloon Uutiskatu 5:een, vaan jäi Ison Pajan eteen. 

Björn Weckström on paremmin tunnettu korutuotannostaan kuin kuvanveistäjänä. 

Koulutuksensa korutaiteilijaksi hän sai Helsingin kultaseppäkoulussa, mistä valmistui vuonna 

1956. Hän on suorittanut lisäopintoja Euroopassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kaukoidässä. 

Weckströmin koruille on ominaista veistoksellisuus ja massiivisuus. Hänen materiaalinsa oli 

aluksi hopea, mutta hän siirtyi pian käyttämään kultaa. Tunnetuin hänen korusarjoistaan on 

Lapinkulta-sarja, veistosten lailla valamalla valmistetut korut. Weckström palasi käyttämään 

hopeaa ja 1960-luvun puolivälissä syntyi hänen Avaruushopea-korusarjansa. Sarjassa tärkeintä 

on pinnan muoto, jonka innoittajana ovat olleet lumi, kinokset ja hiekka. Weckströmin korut 

ovat kuin miniatyyriveistoksia, joita leimaa orgaaninen ja luonnosta ammentava muotokieli. 

Korujen ohella hän työsti koko ajan myös varsinaisia veistoksia, joiden materiaalina olivat 

aluksi akryyli ja lasi. Weckström on palkittu lukuisilla kotimaisilla ja kansainvälisillä 

palkinnoilla.151 

Vuonna 1972 Italian etelärannikolta Riacen edustalta löydettiin kaksi Kreikan varhaisklassisen 

kauden pronssiveistosta, niin kutsutut Riacen pronssit. Pronssiveistokset esittivät kahta soturia, 

toinen arviolta 20-vuotias ja toinen 40-vuotias. Sotilaiden ulkonäöstä on päätelty, että 

veistokset esittävät samaa henkilöä. Löytämisensä jälkeen pronssit konservoitiin ja ne olivat 

esillä Firenzessä vuonna 1981. Björn Weckström asui tuohon aikaan osan vuodesta Italiassa ja 

näki tällöin veistokset. Veistosten realismin ilmaisuvoima teki Weckströmiin suuren 

vaikutuksen. Tämä oli käänteentekevää hänen veistostuotannolleen. Weckström on todennut: 

”Minä olin ylenkatsonut realismia, koska sehän muuttuu manierismiksi.”152 Keskeisiksi 

aiheiksi tulivat antiikin myyttihahmot ja myyttien uustulkinnat: esimerkiksi Minotaurus, 

Ikaros, Daidalos, Nike, Helios, Prometheus, Kentauri ja Narkissos. Nämä veistoshahmot olivat 

 
151 Jo vuonna 1971 hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali ja professorin arvonimi 1986, Vienola 2013; 
[http:/www.designforum.fi/palkinnot/kaj_franck/2013/myytit_ja _maisemat] (Luettu 14.03.2017),-Vuonna 1977 
hänen korunsa sai kuuluisuutta prinsessa Leian kaulakoruna Tähtien sota -elokuvassa. 
152 Vienola 2013; [http:/www.designforum.fi/palkinnot/kaj_franck/2013/myytit_ja _maisemat] (Luettu 
14.03.2017) 
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hieman luonnollista kokoa kookkaampia. Pronssivalu on huomattavan tasainen ja kiiltävä. 

Mielestäni veistokset ovat tyylillisesti hyvin surrealistisia; näin myyttiaiheiden usein hyvin 

surrealistinen sisältö on linjassa veistosten toteutuksen surrealismin kanssa. 

Narkissos-veistoksessa alaston mies on kyykkyyn kumartuneena televisiovastaanottimen 

edessä. Mies nojaa vasemmalla käsivarrellaan vasempaan polveensa ottaen oikealla kädellään 

kevyesti tukea maasta. Vasen jalkaterä on kokonaan tukevasti maassa, oikea jalka sen sijaan 

on päkiän varassa. Miehen vartalo on hoikka ja lihakset piirtyvät selvästi näkyviin. Jänteet 

näkyvät miehen niskassa, hartioilla ja käsivarsissa, mikä antaa miehelle jännitteisen 

olemuksen. Suoraan miehen edessä, noin metrin etäisyydellä, on 11,5 tuuman putkitelevisio. 

Nopealla vilkaisulla miehessä ei ole mitään outoa. Tarkempi tarkastelu paljastaa miehen kolme 

profiilia ja pihdinomaiset työkalut käsien tilalla. Mies ja televisiovastaanotin ovat 230 x 165 

suuruisella, 3 cm paksulla, mustaa kiveä olevalla alustalla. Kiveä kiertää 5 cm leveä lista ja sen 

alla on 39 cm korkea graniittinen jalusta. 

Kun tuntee Wekströmin taipumuksen surrealistisiin tulkintoihin, veistoksen voi nähdä 

kuvaavan Narkissos-nuorukaista. Tarina Narkissoksesta on kohtalaisen myöhäistä perua ja 

palautuu hellenistiselle ajalle. Tarinasta on myyttikertomusten tapaan useita toisistaan 

poikkeavia versioita. Kaikki versiot kuitenkin päättyvät samoin. Tunnetuin versio on jälleen 

Ovidiuksen Muodonmuutostarinoissa (Met. 3.339-510) kertoma. Ovidiuksen mukaan 

Narkissos, jonka isä oli joenjumala Kefisos ja äiti nymfi Liriope, oli kuvankaunis. Vanhemmat 

halusivat tietää poikaansa odottavasta kohtalosta ja kysyivät neuvoa sokealta tietäjältä 

Teiresiaalta. Tämä vastasi, että poika eläisi pitkän ja onnellisen elämän, jos ei koskaan katsoisi 

itseään. Sekä ihmiset että nymfit rakastuivat palavasti kauniiseen Narkissokseen, joka oli 

kuitenkin, joidenkin versioiden mukaan Afroditen vaikutuksesta, kykenemätön 

vastarakkauteen. Myytteihin sisältyy usein toisia, pieniä itsenäisiä myyttikertomuksia. 

Narkissos-myyttiin sisältyy kertomus nymfi Ekhosta, joka myös oli rakastunut Narkissokseen. 

Kun Narkissos tapansa mukaan ei vastannut Ekhon tunteisiin, tämä vetäytyi yksinäisyyteen ja 

vähitellen kuihtui olemattomiin. Hänestä jäi jäljelle vain ääni; ekho, kaiku. Vaille 

vastarakkautta jääneet neidot pyysivät kostonjumalatar Nemesistä rankaisemaan nuorukaista. 

Tämä puuttui tapahtumien kulkuun ja eräänä päivänä metsästyksen päätteeksi Narkissos 

kumartui sammuttamaan janoaan lähteestä, näki oman kuvansa ensimmäistä kertaa ja rakastui 

palavasti kauniiseen kuvajaiseensa. Narkissos yritti syleillä kuvajaistaan, joka tietenkin särkyi 

ja näin pakeni Narkissoksen rakkautta. Narkissos palvoi kuvajaistaan niin intensiivisesti, että 

unohti kaiken muun ja lopulta riutui hengiltä. Vielä matkalla Manalaan Styks-virrallakin hän 
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tavoitteli kuvajaistaan, turhaan. Paikalle, jossa Narkissos kuoli, kasvoi hänen nimeään kantavia 

narsissinkukkia (lat. Narcissus).153 

Rooman valtakunnassa Narkissos oli yleinen nimi erityisesti orjilla ja vapautetuilla. Narkissos-

aihe oli suosittu seinämaalauksissa ja Narkissosta esittäviä seinämaalauksia on säilynyt paljon 

Pompejissa. Maalauksissa Narkissos on esitetty yksin tai yhdessä Ekho-nymfin kanssa 

kumartuneena ihastelemaan kuvajaistaan. Narkissosta on kuvattu myös renessanssi- ja 

barokkitaiteessa; esimerkiksi Caravaggion on maalannut oman tulkintansa aiheesta. 

Myöhemmin, vuonna 1937, Salvador Dali maalasi oman surrealistisen tulkintansa Narkissos-

myytistä. Narkissos on antanut nimensä myös personallisuushäiriölle: narsismille. Sigmund 

Freud, joka on käsitellyt paljon narsismia, esitti eseessään Zur Einführung des Narzissmus, 

Johdatus narsismiin, että termi on peräisin psykiatri Paul Näcken kliinisestä kuvauksesta 

vuodelta 1899.154 Suomen mielenterveysseuran mukaan narsistinen persoonallisuushäiriö 

kuvaa ihmistä, jolla on muun muassa korostunut ihailun tarve ja perusteeton odotus, että muut 

pitävät häntä ylivertaisena.155 

Weckströmin Narkissos on kumartunut taustamyyttinsä ja taidehistoriallisen esityskonvention 

mukaisesti. Kuvajaisensa sijasta hän tuijottaa pakkomielteen omaisesti pientä televisioruutua. 

Weckström on tehnyt Narkissoksen ikonografiasta oman tulkintansa. Hän on avannut 

tulkintaansa ja todennut, että erityisesti Italiassa hän kokee narsismin läsnäolon voimakkaana, 

kun ihmiset tuijottavat televisiota ja hakevat sieltä identiteettiään. Ehkä siksi Italiassa ei ole 

enää juuri ollenkaan elokuvateattereita.156 Weckströmin Narkissoksen metamorfoosi on jo 

alkanut: hänelle on kasvanut kolme profiilia ja hänen kätensä ovat muuttuneet pihtien 

kaltaisiksi työkaluiksi. Monissa muissakin Weckströmin pronssitöissä on konemaisia ja 

robottimaisia piirteitä, mikä hänen mukaansa kuvaa humanismin ja teknologian kamppailua. 

Hän liittää ilmiön myös geenimanipulaatioon, joka oli vasta lapsenkengissä teoksen 

valmistumisajankohtana. Weckström on sanonut: ”Ensin me teemme koneet ja sitten ne taas 

vaikuttavat meihin ja myös meidän tapaamme ajatella, toimia.”157 Tekoälyn tehdessä tuloaan 

ja robotiikan vallatessa alaa Weckströmin näkemys tuntuu oikeaan osuneelta ennakoinnilta, 

lähes dystopialta. Myös hänen jo 1980-luvulla tekemänsä tulkinta Narkissos-myytistä tuntuu 

 
153 NP, osa 8 2000, 712-713. 
154 Freud 1993, 31. 
155 Narsismi https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/mielentereyden-häiriöt/persoonallisuushäiriöt 
(Luettu 06.06.2017). 
156 Takalo-Eskola 1986, 6. 
157 Veinola 2013; http://designforum.fi/palkinnot/kaj_frank/2013/myytit _ja_maisemat (Luettu 14.03.2017). 
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ennustuksenomaiselta: Narkissos sopii hyvin tämän päivän ihmisen kuvaksi, sillä elämme 

hyvin narsistista ja ulkonäkökeskeistä aikaa. Julkisuutta tavoitellaan nolaamalla itsensä tosi TV 

-ohjelmassa tai lataamalla arveluttavia selfie-kuvia sosiaaliseen mediaan.158 Toisaalta huoli 

siitä, että tekoäly ottaa johtajan roolin, alkaa olla perusteltu. Olemmeko siirtymässä Homo 

sapiensin jälkeiseen Homo deuksen aikaan? 

4.8 Olohuone – Hannu Siren: Stoa 
Helsingin Itäkeskuksen kulttuurikeskuksen, alun perin monitoimitalon aukiolla, kohoaa Hannu 

Sirenin (s. 1953) Stoa-veistosinstallaatio (kuva 7). Siren kouliutui veistäjäksi Firenzen 

Accademia di Belle Artissa vuosina 1974-1976 ja Turun taideyhdistyksen piirustuskoulussa 

vuonna 1976. Hän toimi vuosina 1986-1993 opettajana Kuvataideakatemiassa. Sirenin 

tuotantoon kuuluu lukuisia julkisia veistoksia, joiden muotokieli on tiukan geometrinen. Hänen 

taidettaan on luonnehdittu minimalistiseksi ja pelkistetyissä perusmuodoissa pitäytyväksi.159 

Vuonna 1981 Siren voitti ensimmäisen palkinnon kilpailussa Helsingin Itäkeskuksen 

kulttuurikeskuksen pääsisäänkäynnin edustan aukiolle sijoitettavasta veistoksesta.  

Kulttuurikeskuksen arkkitehtuurikilpailu järjestettiin vuonna 1977. Kilpailun voittivat 

arkkitehdit Björn Krogius ja Veli-Pekka Tuominen. Kulttuurikeskuksen sisääntulonfasadin 

puoleiselle aukiolle järjestettiin puolestaan veistoskilpailu neljä vuotta myöhemmin vuonna 

1977. Kilpailun voitti Hannu Siren veistosinstallaatiollaan Stoa. Veistosinstallaatio 

viimeisteltiin yhdessä kulttuurikeskuksen suunnitelleiden arkkitehtien kanssa ja näin sen 

hahmo ja mittasuhteet sopeutettiin ympäristöön. Kilpailun palkintolautakunnan lausunnon 

mukaan veistosinstallaatio toimii rakennetun ympäristön jännitteisenä keskipisteenä. Veistos 

sekä luo ympärilleen tilaa, että ottaa tilaa sisällensä.  Värivalinta käy yksiin teoksen ”hiljaisen 

suuruuden ja torin tilailmeen kanssa”.160 Veistosinstallaatio julkistettiin vuonna 1984. 

Hannu Sirenin Stoa-veistosinstallaatio muodostuu neliönmuotoisesta alustasta ja neljästä 

pilasterista. Alusta puolestaan muodostuu 12 x 12 neliönmuotoisesta laatasta, joiden koko on 

98 x 98 cm ja niiden välinen sauma 2 cm; alustan mitat ovat siis 12 x 12 metriä. Alustan kaksi 

ulointa riviä kohoavat kohti alustan keskustaa, jolloin keskimmäiset 8 x 8 laattaa muodostavat 

alustan ylätasanteen. Pilasterien poikkileikkaus on 1 x 1 metriä ja korkeus kuusi metriä. 

Pilasterit sijaitsevat alustan sivujen keskiakselilla puolen metrin etäisyydellä ylätasanteen 

reunasta.  Installaation materiaalina on eräänlainen betoni, jonka runkoaine on valmistettu 

 
158 Paul 2018, 145. 
159 Ilpala 2006, s.p.. 
160 Hannu Siren [http//www.hannusiren.fi/fi/ss] (Luettu 05.06.2017). 
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kobolttioksidilla läpivärjätystä posliinista. Installaation väri ei kuitenkaan ole voimakkaan 

koboltinsininen, vaan betonimassaan käytettyjen muiden aineiden himmentämä keskisininen. 

Runkoaineen kehittelystä ja valmistamisesta vastasi keraamikko Risto Paatero. Teoksen 

valmiiksi valetut elementit koottiin installaatioksi paikan päällä.161 

Stoa oli antiikin kreikkalaisessa kaupunkikuvassa yhtä tunnusomainen rakennustyyppi kuin 

temppelikin ollen kuitenkin muodoltaan tätä huomattavasti joustavampi ja 

monikäyttöisempi.162 Stoa on perusmuodoltaan pitkänomainen, suorakulmainen rakennus, 

jonka toinen, katuun tai aukioon rajautuva pitkäsivu, muodostuu pylväistä tai pilastereista. 

Stoan toinen pitkäsivu voi myös olla rakentunut pylväistä tai pilastereista tai se voi olla 

umpiseinä, jonka edessä on mahdollisesti pieniä erillisiä huoneita. Rakennus saattoi olla jaettu 

pylväsrivistöillä useampaan laivaan. Stoan kannattelevia rakenteita ovat siis pylväät tai 

pilasterit ja takaseinä, kannatettavia rakenteita taas pylväiden päällä lepäävät palkistot ja 

kattorakenteet. Rakennuksen katto on joko tasakatto, satulakatto tai pulpettikatto. Stoa voi olla 

joko yksikerroksinen tai kaksikerroksinen, jolloin ylemmän kerroksen tilajäsentely noudattaa 

alemman kerroksen jäsentelyä. Stoan pylväsjärjestelmä on joko doorilainen tai joonialainen. 

400-luvulle saakka sekä ulkopylväät että sisäpylväät noudattivat samaa pylväsjärjestelmää. 

400-luvun puolivälissä tuli vallitsevaksi rakennustavaksi se, että stoan ulkoarkkitehtuuri 

noudatti doorilaista järjestelmää sisätilan ollessa joonialainen.163 Myös stoan perusmuoto 

muuttui ja kehittyi ajan myötä. Rakennus saattoi olla pohjaltaan yksinkertainen pitkänomainen 

suorakulmio, siinä saattoi olla risaliitit rakennuksen pitkän sivun keskellä ja/tai päissä tai 

rakennuksen päädyissä saattoi olla siipirakennukset tai rakennus saattoi olla L:n muotoinen. 

Stoan alkuperää rakennustyyppinä ei tunneta. Sen tiedetään periytyvän esikreikkalaiselta ajalta 

– mahdollisesti egyptiläisiltä, heettiläisiltä tai minolaisilta.164 Kreikkalainen stoa syntyi 600-

luvun lopulla eaa. uskonnollisessa kontekstissa. Se suojasi auringolta ja sateelta ja toimi 

yösijana pyhiinvaeltajille tai pyhätöissä parantumista odottaville. Stoan käyttötarkoitus 

muuttui ajan myötä ja ne maallistuivat. 400-luvulle eaa. tultaessa ne toimivat oikeuden 

kokoontumispaikkoina, julkisten vastaanottojen pitopaikkoina ja yleisten ilmoitusten 

julkistamisfoorumeina. Ne myös kaupallistuivat ja takaseinän viereiset huoneet saattoivat 

toimia kauppapuoteina. Stoa on antanut nimen myös Zenonin 300-luvun lopulla eaa. 

kehittämälle filosofiselle suuntaukselle stoalaisuudelle. Zenon opetti Ateenan stoa 

 
161 Ilpala 2006, s.p.. 
162 Kostof 1995, 143. 
163 Kostof 1995, 143. 
164 NP 2000, osa 11 ,1002. 
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poikilessa165, joka oli nimensä mukaisesti koristeltu maalauksin. Antiikin maailmassa stoat 

jäsensivät kaupunkitilaa rajaamalla ja järjestämällä aukioita ja kulkureittejä kuitenkaan 

sulkematta niitä.166 Anakronistisesti ilmaistuna stoan voisi sanoa olleen kansalaisten yhteinen 

olohuone. Roomalaisaikana stoat rakennettiin kirjastojen ja teattereiden yhteyteen eräänlaisiksi 

lämpiöiksi. Useat peräkkäiset stoat muodostivat niin kutsutun portiikin. Erityisesti Pohjois-

Italiassa on useita kaupunkeja, kuten esimerkiksi Bologna ja Torino, joiden kaupunkikuvalle 

ovat tunnusomaisia holvattujen arkadikäytävien muodostamat portiikit. Nämä pylväskäytävät 

antavat edelleen suojaa niin sateelta kuin auringoltakin - aivan kuten antiikinaikainen stoakin.  

Hannu Siren on kertonut löytäneensä Stoa-installaationsa nimen selailemalla 

sivistyssanakirjaa.167 Tämä selitys tuntuu jokseenkin epäuskottavalta. Sirenin on täytynyt 

tuntea stoan konsepti ja sen monet tilallisuuteen ja urbaaniin elämään liittyvät konnotaatiot. 

Pohjansa tiukan neliömuodon takia veistosinstallaatio poikkeaa antiikin aikaisen stoan 

pitkänomaisesta muodosta. Installaation perusjäsentely tuo mieleen baldakiinin tai neliöksi 

supistuneen pyörötemppelin. Stoa-installaatio on toiminut eponyyminä veistoksena: Helsingin 

kaupunki on nimennyt Itäkeskuksen kulttuurikeskuksen virallisestikin Stoaksi ja nimi on 

vakiintunut käyttöön. Stoassa toimivat muun muassa Itäkeskuksen kirjasto, Helsingin 

työväenopisto, Arbis Östra ja Nuorisoasiainkeskus.168 Stoa ikuistettiin vuonna 1987 

postimerkiksi, joka julkaistiin Europa-sarjassa. Sarjan aiheena oli taide arkkitehtuurissa.169 

Usein Itäkeskuksessa asioivana olen huomannut ihmisten kerääntyvän mielellään Stoa-

installaation äärelle. Installaatio tuntuu houkuttelevan luokseen, kiertämään ja katselemaan 

usealta taholta. Sen olemuksessa on jotain rauhoittavaa ja se houkuttelee oleilemaan ja 

viipyilemään.170 Installaatio on toteuttanut Hannu Sirenin tavoitteen, että: ”veistosta katsova ja 

sen sisällä oleva ihminen tulisi olennaiseksi osaksi teosta”.171 Samalla installaatio toteuttaa 

myös stoan antiikinaikaista ideaa. 

4.9 Aallotar – Kimmo Kaivanto: Nereidi 

Helsingissä  kauppakeskus Forumin toisessa kerroksessa Mannerheimintien puoleisella 

tasanteella on Kimmo Kaivannon (1932 – 2012) suihkulähdeveistos Nereidi (kuva 8). Kaivanto 

on tunnetuin grafiikastaan, mutta hänen taiteellisten ilmaisuvälineidensä kirjo kattaa grafiikan 

 
165 Ateenan Agoralle 400-luvulla eaa. rakennettu maalauksin koristeltu pylväshalli. 
166 Kostof 1995, 143-144. 
167 Ilpala 2006, s.p..  
168 www.stoa.fi [www.stoa.fi]. (Luettu 18.09.2017). 
169 www.stamp.fi  [www.stamps.fi]. (Luettu 18.09.2017). 
170 Paul 2018, 146. 
171 www.stoa.fi [www.stoa.fi]. (Luettu 18.09.2017). 
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lisäksi piirroksia, maalauksia, veistoksia ja ympäristötaideteoksia, sekä lisäksi puvustuksia ja 

lavastuksia teatteri- ja oopperaesityksiin. Kaivannon taide muuttui vuosikymmenten saatossa 

niin sisällöllisesti kuin tyylillisestikin.172 Hän valmistui Taideteollisen oppilaitoksen graafiselta 

linjalta vuonna 1954. Hänen 1950-luvun maalaustuotantoaan leimaa kiireettömiltä ja lähes 

surumielisiltä vaikuttavat, tummilla sinisillä ja punaisilla maalatut kubistisesti sommitellut 

työt. Kaivannon taide sai positiivisempia sävyjä 1960-luvulla puoliabstrakteissa 

maisemamaalauksissa, joissa vakiintui hänen tuotannolleen keskeinen ultramariininsininen 

sävy, niin kutsuttu Kaivannon sininen.173 Kaivanto loi lukuisia julkisia teoksia ennen kaikkea 

kotikaupunkinsa Tampereen seudulle 1960-luvulta lähtien.174 1960-luvulla hänen taiteensa 

muuttui yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi ja myös ekologiset kysymykset nousivat 

keskeisiksi aiheiksi. Hänen maalauksensa Kun meri kuolee julkaistiin myös UNESCOn 

postikorttina175. Kaivannon 1970-luvun maalaustyyliä on luonnehdittu metaforiseksi 

realismiksi. Seuraavalla vuosikymmenellä hänen tyylinsä muuttui jälleen, nyt 

vertauskuvallisemmaksi, barokkimaisemmaksi ja dramaattisemmaksi. Kaivanto osallistui 

ahkerasti sekä kotimaisiin että kansainvälisiin näyttelyihin ja edusti Suomea Sao Paolon 

biennaalissa vuonna 1963 ja Venetsian biennaalissa vuosina 1968 ja 1976. Kaivanto palkittiin 

Pro Finlandia -mitalilla vuonna 1972, hän oli Helsingin juhlaviikkojen taiteilija vuonna 1982 

Professorin arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1995.176 

Föreningen Konstsamfundet rakennutti Mannerheimintien, Simon-, Yrjön- ja Kalevankatujen 

rajaamaan Kukko-kortteliin kauppakeskus Forumin, joka valmistui vuonna 1985. Rakennuttaja 

tilasi veistoksia sijoitettavaksi kauppakeskuksen tiloihin Ukri Merikannolta, Zoltán 

Popovitsiltä ja Kimmo Kaivannolta. Kaivannon monen kerroksen korkuinen, kauppakeskuksen 

lasikattoon asti ulottunut Hopeiset sillat -teos ei enää ole paikoillaan. Kaivannon Forumin 

valmistumisvuonna 1985 julkistettu suihkulähdeveistos Nereidi on lähes huomaamattomissa 

kauppakeskuksen toisessa kerroksessa.177  

Nereidi-veistos koostuu taivutetusta pronssiputkesta ja vesialtaasta. Veistoksen 

hahmottaminen nopealla vilkaisulla on vaikeaa ja vasta tarkempi tarkastelu paljastaa, että 

 
172 Kaivanto & Sarje 2001, 4. 
173 Kaivannon mukaan :”Taivas mummolaan mennessä oli aina sellainen lemmikin sininen, sieltä kai se väri 
siirtyi kuviin”, Ylen ohjelmassa ”Maan mainiot: Kimmo Kaivanto – mies ja maisemat” 21.07.2004: 
[http://vintti.yle.fi/maan mainiot/henkilöt/kimmokaivanto.html ](Luettu 04.06.2017). 
174 Siukonen 2017, 18. 
175 Kun meri kuolee I (1969) ja Kun meri kuolee II (1973); Kaivanto & Sarje 2001, 13 – 14, 82; 
[http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001354105.html] (Luettu 04.06.2017) 
176 Heikinheimo 2017, 137 – 144. 
177 Forumin veistokset, Amos Andersonin taidemuseon arkisto. 



51 
 

metalliputki on taivutettu ihmisen profiilin muotoon. Profiilin mittasuhteista ja piirteiden 

pehmeydestä voi päätellä sen esittävän nuorta tyttöä. Profiilin korkeus on 220 cm. 

Metalliprofiili sijaitsee mitoiltaan 180 x 480 cm kokoisen vesialtaan kapeassa päässä. Allas on 

valkoista, harmaasuonista marmoria ja sen pohjalla olevat betonilevyt on päällystetty 

luonnonkivillä. Alun perin Kaivanto oli suunnitellut altaan pohjan päällystettäväksi 

mosaiikeilla, arvatenkin hänelle läheisellä ultramariinin sinisellä. Nyt altaan sisäreunat on 

maalattu siniseksi.178  Profiilin päälaelta purkautuu suihkulähteen toimiessa vesisuihku, joka 

muodostaa neidon hiukset. Vesisuihku yltää vesialtaan toiseen päähän saakka. Metalliputkesta 

taivutettu profiili ja sitä jatkava vesisuihku ovat graafisen linjakkaita. On harmi, että vesisuihku 

on vain harvoin toiminnassa. Suihkun suuttimet ovat tukkiutuneet ajoittain, samoin 

vedenpaineen pitäminen sopivan voimakkaana ja tasaisena on tuottanut vaikeuksia.179 Vuonna 

1986 Amos Andersonin taidemuseo järjesti vastavalmistuneen Forumin veistoksista ja niiden 

taiteilijoiden töistä näyttelyn, jossa oli esillä Nereidi-veistoksen koivupuinen 1:1 malli. Mallin 

vesisuihkuhiukset oli korvattu teräslankakimpuilla. Nereidistä on myös sekatekniikalla 

toteutettu maalaus, joka kuuluu yksityiskokoelmaan.180 

Kaivannon suihkukaivon voi antiikin traditiota tunteva helposti tunnistaa esittävän nereidiä. 

Nereideistä ovat eepoksissaan kertoneet niin Homeros (Il. 18.311 ff, Od. 24.17) kuin 

Hesiodoskin (Th. 133-36). Heidän jälkeensä aihetta ovat antiikin kirjallisuudessa käsitelleet 

muun muassa tragediakirjailija Aiskhylos ja roomalainen runoilija Vergilius.181 Nereidit olivat 

tyynen meren jumala Nereuksen ja meren rikkauksia suojelevan Doriksen 50 tytärtä. He olivat 

merinymfejä, aaltojen hengettäriä. Nereidit asuivat isänsä palatsissa syvällä meren pohjassa ja 

viettivät aikaansa laulaen, tanssien ja kutoen sekä kisailleen erilaisten merenelävien kanssa. 

Nereidejä käsiteltiin antiikin mytologiassa yleensä ryhmänä ja heihin kaikkiin liitettiin samat 

määritteet: suloinen, leikkisä ja avulias. Nereideillä ei ole omaa erillistä mytologista 

kertomatraditiota. Kolme nereidiä nousi kuitenkin myyttikertomuksen johtavaan sivuosaan: 

Amfitrite merenjumala Poseidonin puolisona, Galateia kyklooppi Polyfemoksen intohimojen 

kohteena ja Thetis, neredeistä kaunein, Peleuksen vaimona ja Akhilleen äitinä. Nereidit 

seurasivat Argo-laivaa argonauttien matkalla noutamaan kultaista taljaa ja Thetis johdatti 

sisarensa Troijan rannikolle osallistumaan Patrokloksen ja Akhilleen hautajaiskisoihin. 

Nereidit olivat suosittu aihe antiikin kuvataiteessa ja heidät ikuistettiin ihmishahmoisina, 

 
178 Forumin veistokset, Amos Andersonin taidemuseon arkisto. 
179 Sari Roihan (Kimmo Kaivanto -säätiö) tiedonanto 17.08.2017. 
180 Sari Roihan (Kimmo Kaivanto -säätiö) tiedonanto 17.08.2017. 
181 NP 2000, osa 11, 845; Reid 1993, 720 – 723. 
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yleensä puettuna joko lyhyeen kitoniin tai alastomina, pitkät hiukset ympärillään. 

Merenneitojen jalkojen sulautuminen kalanpyrstöksi on perua antiikin jälkeiseltä ajalta. Ehkä 

H.C: Andersen viehättyi nereidien tarinasta ja loi kertomuksensa Pieni merenneito (1836) ja 

myös Disney-prinsessa Arielin (1989) esikuva lienee nereidi.  

Nereidejä on ikuistettu niin Pompejin seinämaalauksissa kuin myös renessanssin, barokin ja 

rokokoon seinä- ja kattomaalauksissa. Antiikin jälkeen nereidejä ovat maalanneet muun 

muassa Giulio Romano ja Peter Paul Rubens. Aihe on selvästi viehättänyt symbolisteja ja omat 

nereidinsä ovat maalanneet niin Arnold Böcklin kuin Odilon Redonkin. Vuonna 1914 Jean 

Sibelius sai valmiiksi sinfonisen runonsa Aallottaret, opus 73. Erik Tawaststjernan mukaan 

Aallottarien sävellystyö oli vallannut Sibeliuksen täysin; hän vertasi Aallottaria 4. sinfoniaansa 

todeten ”Tässä on vielä enemmän kaikkea. Siinä on kohtia, jotka tekevät minut hulluksi. 

Poesiaa!!!” Tawaststjerna on nähnyt Sibeliuksen kuvaavan merta aamunkoitosta keskipäivän 

korkeuteen sarjana episodeja, joissa veden nymfien kepeä leikki vaihtelee raskaamman 

Okeanos182-elementin kanssa.183 

Sekä Kimmo Kaivanto -säätiöllä että Amos Anderson -museolla on runsaasti Nereidi-

veistokseen liittyvää kuvallista materiaalia. Kirjalliset tiedot sen sijaan ovat niukat. Museon 

mukaan Nereidi oli tilaustyö ja taiteilija sai itse valita aiheen. Kaivanto on maininnut 

kauppakeskuksen nimen Forum vaikuttaneen antiikkilähtöisen aiheen valikoitumiseen. Hän on 

viitannut nereideihin Nereuksen tyttärinä.184 Antiikissa forumin paikan valikoitumiseen on 

varmasti vaikuttanut paikalla ollut lähde, esimerkiksi Rooman forumilla on Juturna-nymfin 

lähde. Nereidi-suihkulähteen neidon profiilissa ja vesisuihkussa Kaivanto on tavoittanut 

nereideihin liitetyt ominaisuudet: leikkisä ja suloinen, aivan kuten Sibelius on onnistunut 

vangitsemaan nämä ominaisuudet Aallottaret-runoelmassaan. 

5.Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella, voiko Erwin Panofskyn ikonografis-ikonologisella 

tulkintamallilla löytää uusia tulkintoja taideteoksista. Tutkielmani aineistona on kahdeksan 

Helsingin kaupungissa olevaa julkista veistosta, joiden nimi viittaa antiikkiin. Kuuden 

veistoksen nimi viittaa antiikin mytologian myyttiseen henkilöön, yhden nimi latinankieliseen 

sanaan ja yksi antiikin aikaiseen arkkitehtuuriin. Veistoksista kuusi on valettu pronssiin, yksi 

 
182 Okeanos oli valtameren valtias ja titaaneista vanhin. 
183 Tawaststjerna 1971, 351. 
184Amos Andersonin taidemuseon arkisto. 
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valmistettu metalliputkesta yhden ollessa betoninen veistosinstallaatio. Voidaan todeta, että 

ainoa veistoksia yhdistävä tekijä oli niiden antiikista periytyvä nimi. Veistäjät olivat 

useimmissa tapauksissa itse valinneet veistoksensa aiheen, joissakin tapauksissa aihe oli 

tilaajan antama. Kirjallisten lähteiden perusteella ei ole täysin selvää, miksi veistäjä oli 

päätynyt antiikista periytyvään aiheeseen. Yhden veistoksen, Kimmo Kaivannon Nereidi-

veistoksen, aihe oli tullut sijoituspaikan latinankielisestä nimestä Forum. Myös Kari Juva 

viittaa Helsingin kaupunginteatterin edustalla olevan Thalia ja Pegasos -veistoksensa aiheen 

yhteyteen henkisiin ponnisteluihin, siis myös teatteriin. Yrjö Liipolan Diana, Tellervo 

Tapiontytär -veistoksen ja Victor Janssonin Convolvuluksen osalta antiikkiin viittaava aihe 

sopii veistoajankohdan uusklassiseen ideaaliin. Kahden tutkitun veistoksen nimi on ajan 

kuluessa muuttunut eponyymiksi: Liipolan Diana-veistos on antanut kutsumanimen 

Kolmikulman puistolle ja Hannu Sirenin Stoa-veistosinstallaatio antanut virallisen nimen 

Itäkeskuksen kulttuurikeskukselle. 

Tutkielmani teoriaosuudessa käsittelin ikonografian ja ikonologian teoriaa ja historiaa 

kirjallisten lähteiden pohjalta. Tarkastelin Erwin Panofskyn roolia 1900-luvun alun saksalaisen 

filosofian kentässä sekä esittelin hänen ikonografis-ikonologisen tulkintamallinsa ja ennen 

kaikkea sen ensimmäisen version, joka julkaistiin Logos -aikakausilehdessä vuonna 1932. 

Koska tutkielmani aineisto liittyy antiikkiin, käsittelin myös antiikin myyttejä, niiden 

representaatiota ja tulkintaa. Tärkeimpänä esille tulleena, aiemmin julkaisemattomana 

seikkana, pitäisin yhteyden löytymistä ekfrasis-käsitteen (visuaalisen taideteoksen verbaalinen 

kuvaus) ja panofskylaisen esi-ikonografisen kuvailun ja ikonografisen tulkinnan välillä. 

Tutkielmani aluksi kuvailin veistokset yleisesti käytetyin, arkipäiväisin termein. Veistosten 

kuvailu tuntui luontevalta ja selkeältä. Jos tiedossani oli muita Suomessa olevia aiheen 

tulkintoja, kerroin myös niistä. Vertasin näiden veistosten toteutuksia toisiinsa. Tarkastelin 

myös, miten uskollisesti veistokset noudattivat aiheen antiikista periytyvää  kuvaustraditiota. 

Tutkituille veistoksille oli jokseenkin helppo löytää kirjallisia primäärilähteitä. En perehtynyt 

näihin primäärilähteisiin, vaan tukeuduin antiikintutkimuksessa käytettäviin hakuteoksiin. 

Kaikkien veistosten aiheiden primäärilähteet oli helppo paikallistaa; useimmat periytyivät 

2700 vuoden taakse Homerokseen ja Hesiodokseen.  

Emil Cedercreutzin Arcum tendid Apollo -veistosta lukuun ottamatta totesin kaikkien 

veistosten vastaavan myyttikertomustaan ja sopivan aiheensa kuvaustraditioon. Olen esittänyt 

ikonografiset tulkintani veistosten käsittelylukujen yhteydessä. Cedercreutzin tulkinta Apollo-



54 
 

jumalasta ja Horatiuksen oodista jäi epäselväksi ja mielestäni virheelliseksi. Täydellisimmin 

aihettaan ja aiheen esitystraditiota vastasi Walter Runebergin Danaidit, jonka aihe olisi 

avautunut taidehistorian traditiota tuntevalle myös ilman kirjallisia lähteitä. Veistosten 

ikonografiset tulkinnat olivat pääosin yhteneviä lähdekirjallisuudessa esitettyjen tulkintojen 

kanssa. Ainoastaan Victor Janssonin Convolvuluksen taustakäsitteen tutkiminen ja veistoksen 

vertailu esitystraditioon antoi taidehistoriallisesti merkittävän uuden tulkinnan. Veistoksen 

tytön tulkitsemista elämänlangan kehrääjäksi ei ole kirjallisuudessa aiemmin esitetty. Tällä 

perusteella voi todeta, että panofskylainen ikonografinen tulkintamalli antaa uusia tulkintoja 

taideteoksesta.  

Veistosten ikonologinen synteesi oli toisaalta innostavaa, toisaalta vaikeaa. Koska tutkittavaa 

aineistoa oli paljon, ei yksittäisen veistoksen osalta voinut tehdä kovinkaan syväluotaavaa 

analyysia. Luotin synteesissäni pitkälti yleiseen historian ja kulttuurihistorian tuntemukseeni 

sekä ennen kaikkea intuitiooni. Kahden uusklassisen veistoksen, Yrjö Liipolan Diana – 

Tellervo, Tapiontyttären ja Victor Janssonin Convolvuluksen, liitän uusklassismiin hyvin 

sopivan 1900-luvun alkupuolen alastomuuden, urheilullisuuden ja vitalismin aatteisiin. Emil 

Cedercreutzin Arcum tendid Apollo -veistoksen aiheen veistäjä on itse selittänyt sillä, että aihe 

sopi hyvin kuvaamaan Aleksis Kiveä, jonka muistomerkkikilpailuun Cedercreutz 

veistoksellaan osallistui. Näin veistos liittyy yleisemminkin taiteeseen ja taiteelliseen 

inspiraatioon. Myös Kari Juva on kertonut veistoksensa aiheen Thalia ja Pegasos liittyvän 

taiteen maailmaan ja teatterin suojelijoihin ja innoittajiin: muusa Thaliaan ja Pegasos-

hevoseen. Hannu Sirenin Stoa-veistosinstallaatio ja Kimmo Kaivannon Nereidi-veistos ovat 

saaneet aiheensa antiikkikytkennöistä. Kaivanto on tuonut esille, että Nereidi-veistoksen 

sijoituspaikka: kauppakeskus Forum antoi hänelle ajatuksen antiikkiin liittyvästä aiheesta. 

Myös veistoksen toteutus suihkulähdeteoksena kytkee sen antiikin aikaiseen forum-sanaan ja 

forumeille itsestään selvänä kuuluvaan lähteeseen. Antiikin stoan on täytynyt olla tuttu käsite 

Hannu Sirenille, vaikkei hän sitä ole tuonutkaan esille. Sijoituspaikka Itäkeskuksen 

kulttuurikeskuksen edustalla liittää veistosinstallaation antiikin sivistysihanteisiin ja 

yhteisöllisyyteen.  

Eniten vapauksia otin tulkitessani Walter Runebergin Danaidit-veistosta. Näin sen taustalla 

Runebergin äidin Fredrika Runebergin ja hänen edustamansa naisten ja tyttöjen 

lannistumattoman puolustajan. Olettamukseni todentamiseksi kaivattaisiin tarkempaa 

perehtymistä Fredrika Runebergin ja Walter Runebergin väliseen kirjeenvaihtoon. Mielestäni 

tulkintani Björn Weckströmin Narkissos-veistoksesta tulee lähimmäksi Erwin Panofskyn 
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ikonologista synteesiä liittäessään aiheen ja sen esitystavan aikakautensa ja veistäjänsä 

näkemyksiin liittyviin arvoihin ja maailmankuvaan. Narkissos on Weckströmin voimakas 

kannanotto veistoajankohtanaan orastaneeseen narsismiin, tekoälyyn ja geenimanipulaatioon.. 

Kuten Lauri Ockenström ja Katja Felt ovat todenneet: huolimatta siitä, ettei ikonografis-

ikonologinen tutkimus ole enää taidehistoriallisen tutkimuksen keskiössä, sen merkitystä 

tutkimusmetodina ei voi kuitenkaan kyseenalaistaa. Kokemukseni ikonografis-ikonologisen 

tutkimusmetodin käytöstä julkisten veistosten tutkimuksessa tukee Ockenströmin ja Feltin 

käsitystä. Tutkimuskohteeni kuuluivat yhtä lukuun ottamatta esittävän taiteen genreen. 

Rohkeuteni ei riittänyt ei-esittävän taideteoksen analysointiin ikonografis-ikonologisella 

tutkimusmallilla. Kuten Altti Kuusamo on todennut: ollakseen relevantti tutkimusmenetelmä, 

ikonografis-ikonologista tutkimusmallia tulisi voida soveltaa myös ei-esittävän taiteen 

sisältöjen tutkimukseen. Ikonografis-ikonologista tutkimusmetodia on sovellettu myös 

arkkitehtuurin tutkimukseen. Kaikki löytämäni suomalaiset tutkimukset keskittyivät 

pelkästään arkkitehtonisen kuvanveiston, ei niinkään itse arkkitehtuurin, tutkimukseen. Tämä 

tutkimus on kuvanveiston tutkimusta, ei arkkitehtuurin tutkimusta. Olisi mielenkiintoista 

yrittää löytää merkityssisältöjä tutkimalla rakennusten arkkitehtonisia ominaispiirteitä kuten 

mittasuhdejärjestelmiä, valon huomioimista, vertikaali-horisontaali -akseleita sekä 

massoittelua ikonografis-ikonologisella tutkimusmallilla. Merkityssisällöt ja aatteelliset 

kytkennät rakennuksen suunnitteluajankohdan tendensseihin olisivat varmasti 

mielenkiintoisia. 

Lähdekirjallisuudesta löytyi runsaasti veistosten aiheisiin liittyviä intertekstuaalisia kytkentöjä. 

Useimmista veistosaiheista löytyi runsaasti tulkintoja niin kirjallisuudessa, kuvataiteissa kuin 

musiikissakin.  Useista aiheista oli sävelletty runsaasti oopperoita, pääasiassa 

barokkioopperoita, mikä mielestäni sopii romanttista oopperaa paremmin antiikkiin 

periytyvään aiheeseen. Jotkut näistä oopperoista olivat minulle entuudestaan tuttuja, mutta en 

kuitenkaan perehtynyt niihin tarkemmin tämän tutkielman puitteissa. Sibeliuksen sinfoninen 

runo Aallottaret herätti mielenkiintoni. Koska en ole perehtynyt musiikin teoriaan, en osaa 

analysoida, mitä elementtejä ja sävelkulkuja Sibelius on käyttänyt kuvaamaan Aallottarien 

olemusta. Pelkästään tunnereaktion perusteella koin, että Sibelius, kuten Kimmo Kaivantokin, 

on tavoittanut sellaiset neredeihin liitetyt ominaisuudet kuin suloinen ja leikkisä. 

Panofskyn ikonografinen malli syntyi aikana, jolloin taidehistoria oli profiloitumassa omaksi 

oppialakseen. Se on selvästi yritys luoda teoria tieteenalan perustaksi. Panofskylaisen 

tulkintamallin kaksi ensimmäistä vaihetta: esi-ikonografinen kuvaus ja ikonografinen tulkinta 
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täyttävät tieteellisen metodin vaatimuket. Sen sijaan ikonologinen tulkin jää liiaksi valitun 

näkökulman ja tutkijan historian, kulttuurihistorian ja taidehistorian tuntemuksen sekä tutkijan 

intuition varaan ollakseen tieteellinen. Panofskylainen tulkintamalli täytti paikkansa 

taidehistorian perusteoriana 1970-luvulle saakka. Taidehistorian tutkimuskenttä on sittemmin 

kuitenkin laajentunut huomattavasti ja mahdollisten tutkimusnäkökulmien määrä on kasvanut. 

Taideteoksen sisällön tutkiminen on yksi mahdollinen lähestymistapa. En ole täysin 

vakuuttunut, ovatko viimeisimmät ikonografisen mallin päivitykset lopullisia vastauksia 

taideteoksen sisällön tutkimiseen. Jäin kaipaamaan laajempaa, myös uusien lähestymistapojen 

kytkemistä tähän malliin. Ikonografis-ikonologisen tutkimuksen ytimessä on elementtejä, jota 

pidän tarpeellisina ja myös välttämättöminä välineinä jokaisen taidehistorioitsijan arsenaalissa: 

kuva-aiheiden esitystradition ja ikonografisen tradition tuntemus sekä taideteoksen verbaalinen 

kuvailu.  

Tutkimuskohteeni oli laaja: kahdeksan veistosta. Tästä aineiston laajuudesta johtuen 

yksittäisen veistoksen analysoinnissa ja veistoksen aiheen kytkentöjen jäljittämisessä en voinut 

mennä kovinkaan syvälliseen tarkasteluun. Jos tutkimuskohteena olisi ollut vain yksi veistos, 

esimerkiksi veistäjän kirjeenvaihdon läpikäynti perusteellisesti olisi ollut mahdollista. 

Aineiston laajuudesta johtuen tutkimusmenetelmäni ei ollut täysin puhdasoppisen 

panofskylainen. En perehtynyt alkukielisiin primäärilähteisiin, vaan tyydyin 

antiikintutkimuksen hakuteoksiin. Täysin puhdasoppisen panofskylaisen tutkimusmallin 

noudattaminen edellyttäisi huomattavan laajaa humanistista sivistyneisyyttä.  
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