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Teokset Ossi Somma
Kuvanveistäjä, professori

S. 28.1.1926 Pohjois-Pirkkala (nykyinen Nokia)

Ossi Somma valmistui kuvanveistäjäksi 

Taideteollisesta oppilaitoksesta (Ateneum) 

vuonna 1956. Koulutus antoi valmiudet 

klassiseen kuvanveistoon, jota perinnettä 

Somma jatkoikin pienoisveistoksin noin 

kymmenen vuoden ajan. Silloin hänen 

materiaalinsa olivat kivi, kirjasinmetalli, 

pronssi ja kipsi. Joitakin tämän ajan 

teoksia on vielä nähtävissä Somman 

Minigalleriassa, Valkoinen talo, II. krs 

sekä pihan rinteessä.

Stipendiaattiaika Leningradin 

Repin-instituutissa antoi uuden 

lähtökohdan Somman taiteelle: kuvalla 

voitiin vaikuttaa. Teoksillaan taiteilija 

voi osallistua yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Samalla perinteiset 

materiaalit vaihtuivat lasikuituun ja 

vahaan.

Penttilän koululle Ossi Somma muutti 

vaimonsa Sinikan kanssa 1974. Siitä lähtien 

koulun pihapiiriin on vähitellen syntynyt 

laaja, satojen teosten veistospuisto. 

Näyttely jatkuu Vahakabinetiksi nimetyssä 

ulkorakennuksessa, jossa on veistosten 

lisäksi installaatioita, grafi ikkaa ja 

veistoskilpailuissa (mm. työryhmä Somma-

Valkoisen talon, entisen Penttilän 

kansakoulun, avara luokkahuone on ollut 

kuvanveistäjä Mikko Salosen ateljee 

1.1.2018 lähtien. Talon luova ilmapiiri 

inspiroi taiteen tuottamiseen monella 

tavoin. Kivialan ja koru- sekä metallialan 

koulutuksen lisäksi Salonen hallitsee 

pronssiveistoksien teon.

 Pronssipatsaiden teko alkaa 

pehmeästä vahasta ja vahaa muovatessa 

kaikki on taiteilijalle mahdollista. 

Massiivinen teline ateljeessa kertoo 

öljyvärimaalausten teosta. Salonen on 

töissään elvyttänyt myös ikivanhaa 

japanilaista Mogume Gane tekniikkaa 

sen monimuotoisuuden ja haastavuuden 

takia. Hän on osallistunut lukuisiin 

kotimaisiin ja kansainvälisiin 

ryhmänäyttelyihin sekä toiminut 

vuosina 2013-2015 maailmanlaajuisen 

World Art Games näyttelytoimikunnan 

kuvanveistojaoston jäsenenä.

Ossi Somman veistospuiston, Somman 

Minigallerian sekä ateljeen esittely 

sopimuksen mukaan, yhteydenotot 

Mikko Salonen, p. 040 511 0183.

Paavilainen-Mäkinen) menestyneiden 

teosten luonnoksia.

Yli viisikymmentä vuotta Somma on 

tehnyt veistoksia, joiden lähtökohta on 

globaali todellisuus: eriarvoisuus, ahneus, 

välinpitämättömyys, köyhyys ja ympäristön 

tila. Näiden teosten ajankohtaisuus on yhä 

päivänpolttava. Ajankohtaisia ovat myös 

teokset, joiden innoittaja on italialaisen 

1200-luvulla eläneen Dante Alighierin 

Jumalainen näytelmä, Divina Commedia.

Veistostensa välityksellä Somma 

on osallistunut yhteiskunnalliseen 

keskusteluun todennäköisesti pidempään 

kuin yksikään toinen suomalainen 

aikalaistaiteilija.

Somman veistospuisto on 

vakiinnuttanut paikkansa Suomen 

taidekentässä. 

Lämpimästi tervetuloa!
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OSSI SOMMAN 
VEISTOSPUISTO

Siuron valtatie 617, 37140 Siuro
Avoinna päivittäin klo 10-20
Puistoon on vapaa pääsy

Valkoisessa talossa sijaitsee kuvanveistäjä Mikko 
Salosen ateljee. Valkoisen talon II. kerroksessa 
sijaitseva Ossi Somman Minigalleria ja Salosen 
ateljee ovat avoinna sopimuksen mukaan. Maksulliset 
opastukset ryhmille ennakkovarauksella, tiedustelut 
Mikko Salonen, p. 040 511 0183. Opastukset myös 
englanniksi.

Veistospiha on paitsi matkailukohde, myös kotipiha, 
joten liikuthan alueella kunnioituksella ja teoksia 
varoen.
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1 KENELLE KELLOT SOIVAT?

Tämä veistos valmistui 

90-vuotisnäyttelyyni Siurossa. Se on 

porttiveistos, jonka alta kuljetaan 

taidenäyttelyalueelle.

Veistos muodostuu valtavasta tuolin 

rungosta. Sitä on vaikea hahmottaa, 

nähdä kokonaisuutta. Sisällöltään 

se on realistinen vallankäytön 

kuvaus: se sopii kuvaamaan maailman 

suurinta vallankäyttöä, globaalia 

markkinataloutta, joka on hahmoton 

ja kasvoton. Se on diktatorinen 

järjestelmä, jonka johtotähtenä on voiton 

maksimointi, eikä sen jäseniä ole valittu 

demokraattisilla periaatteilla. Tämä 

hajuton, mauton ja näkymätön rahavalta 

vaikuttaa joka päivä jokaisen ihmisen 

elämään, eikä sitä vastaan ole helppo 

puolustautua.

Veistoksessa on korkealla 

pieni pronssikello. Sen esikuva on 

kirkonkello, jota ennen soitettiin 

myös hädän tullen. Ja nyt on suuri 

hätä ihmisyydestä, kaiken elämän 

säilymisestä ja maailman tilasta. Sitä 

kaikkea ei saa myydä niin halvalla kuin 

rahalla. 

2 SOTAAN 
VALMISTAUTUMINEN

Me valmistaudumme jatkuvasti sotaan. 

Toivon teoksen myös muistuttavan 

siitä, että sotaan valmistautuminen on 

yksi suurimmista ympäristöuhista. Se 

kuluttaa maapallon raaka-ainevaroja, 

lisää köyhyyttä ja nälänhätää. 

Amerikkalaisen Maailmantila-vuosikirjan 

mukaan sotaan valmistautuminen tappaa 

enemmän ihmisiä kuin sodat. Sijoittajien 

kannalta sotateollisuus on varma ja 

parastuottoinen kohde. Aseteollisuus ei 

ole koskaan tehnyt konkurssia. 

Suomi ja Ruotsi edustavat hyvinvoivia 

pohjoismaalaisia valtioita. Uskon 

esimerkin voimaan. Pienetkin valtiot 

voivat antaa kehitykselle suuntaa. 

Esimerkiksi Suomen Pisa-menestys on 

ollut globaalinen menestys. Sama voisi 

tapahtua voimakkaalla, konkreettisella 

rauhantahdon osoituksella.

3 MUKAVUUSLIPPULAIVA

Mukavuuslippulaiva on mukava ainoastaan 

sen omistajille. Mukavuuslippulaiva on 

rekisteröity muun kuin laivan kotivaltion 

lipun alle. Syynä on alhaisempi verotus 

ja vähäiset palkkakustannukset. Alusten 

merikelpoisuus ja merimiesten työolot 

ovat usein kyseenalaisia. Työsuojelu 

ja ympäristönsuojelu ovat lähes 

tuntemattomia asioita.

Terminä mukavuuslippulaiva tuli 

käyttöön 1950-luvulla. Siitä tuli uusi 

kirosana merimiehille.

Veistos kuvaa ahneutta ja 

välinpitämättömyyttä ihmisoikeuksista, 

orjatyötä merellä. Veistos on jo yli 

30 vuotta vanha, mutta valitettavan 

ajankohtainen. Mukavuuslippulaivojen 

määrä on kasvussa.  

4 HAUTA VALTAMERESSÄ

Vajaan vuoden kestänyt laivapestini 

vuonna 1952 herätti pysyvän kiinnostuksen 

merenkulkuun ja mereen liittyviin 

uutisiin. Seuraan niitä vieläkin.  

Luin 1980-luvulla pienen uutisen 

Helsingin Sanomista. Sukeltajat olivat 

tehneet järkyttävän löydön: Valtameren 

pohjalla oli ”ihmismetsä”, joka huojui 

edestakaisin meren liikkeiden tahdissa. 

Ihmisten jalat oli valettu betoniin. 

Sitten heidät oli pudotettu helikopterista 

mereen. He olivat Argentiinan 

sotilasvallankumouksen vastustajia.

Uutinen jäi vaivaamaan minua. Se toi 

esille ihmisen julmuuden. Vallanhimo ei 

ääritilanteissa näytä kaihtavan mitään 

keinoja. Siitä oli pakko tehdä veistos.

5 VEROPARATIISI 
ENKELINTEKIJÄNÄ

Entisaikaan ei-toivotusta raskaudesta 

päästiin eroon puoskarilla. Näin 

aviottoman naisen lankeemus peitettiin 

ja hän sai jatkaa elämäänsä siveellisenä 

ilman synninteon näkyvää taakkaa. 

Puoskarit saivat kansan suussa nimen 

”enkelintekijä”.

Enkelintekijät elävät vieläkin. Ajan 

mukana he ovat tosin siirtyneet isompiin 

kuvioihin: pankkeihin.

Pankkiin enkelintekijät levittävät 

siipensä ja hetkessä miljoonat ovat 

siirtyneet veroparatiiseihin. Niiden 

pesuloissa likainenkin raha puhdistuu ja 

niiden omistaja säilyttää paitsi rahansa 

myös yhteiskunnallisen statuksensa. Ja mikä 

parasta – verot maksatetaan muilla, jotta 

yhteiskunta voi toimia.

6 OPTIMISTINEN LUONTO

Teoksesta tuli Porin Taidemuseon etäpiste 

Siuron Penttilään.

Teos syntyi kokeena. Halusin nähdä, 

kumpi voittaa olemassaolon kilpailun, 

luonto vai ihmisen aikaansaannos auto. 

Istutin 1970-luvulla männyntaimen 

koulun edellisen asukkaan pihaan 

jättämän auton moottoritilaan. Auto on 

nyt hajoamistilassa, mutta taimesta on 

kasvanut komea, korkea puu.

Nokian kaupunginhallituksen 

päätöksellä veistoksen alla oleva 

vuokratonttini osa on Porin Taidemuseon 

hallinnassa niin kauan, kuin veistoksesta 

on jotakin jäljellä. Hieno, harvinainen 

päätös!

Lohdulliselta tuntuu se, että 

auton ja puun kilpailun näyttää puu 

voittavan. Se muistuttaa myös siitä, 

kuinka luonnonvoimien edessä ihminen 

tekniikkoineen on hätää kärsimässä.

7 NÄINKÖ TÄSSÄ KÄVIKIN?

Teos kuvaa muodonmuutosta, metamorfoosia. 

Ihminen istuu tuolilla – mutta hänellä on 

vain yksi ihmisen jalka, toinen jalka on 

muuttunut tuolinjalaksi.

Tämän suuntaisessa kehityksessä 

olemme pitkällä. Ihmisen arvo mitataan 

usein hänen omistamansa tavaran määrällä. 

Tavara-ahneus on tarttuva tauti, johon ei 

ole löydetty parantavaa lääkettä, vaikka 

seuraukset jo tunnetaan: ilmastonmuutos 

seurauksineen, maapallon muuttuminen 

ihmisille ja suurelle osalle faunaa ja 

fl ooraa elinkelvottomaksi.

8 ALTTARIKAAPPI

Keskiajalla kristilliseen taiteeseen 

syntyivät alttarikaapit, jotka olivat 

kolmiosaisia. Keskellä oli tärkein osa, 

jossa usein oli Kristus ristillä tai Maria 

ja lapsi. Kaapin ovissa kerrottiin kuvin 

muista Raamatun tapahtumista. 

Opiskeluaikana meidät oppilaat 

vietiin usein Kansallismuseoon 

piirtämään. Ornamenttipiirustusta opetti 

Runar Egblom. Hän oli kiinnostunut 

alttarikaapeista. niitä piirsimme usein. 

Tuskinpa ilman häntä olisin tehnyt 

ensimmäistäkään alttarikaappiveistosta. 

Alitajunta on tärkeä muistipankki. 

Ensimmäisen suurikokoisen 

alttarikaappiveistoksen tein v.  1974 

Penttilän koulun vanhasta astiakaapista. 

Sittemmin niitä on syntynyt 

veistospuistooni useita. Niiden kautta 

olen yrittänyt päästä sisälle aikamme 

kristityn arvomaailmaan. Suomalaisista 

enemmistö on kristittyjä. Näkyykö 

kristillisyys arjen teoissa?  Vai onko armo 

ainoa avain paratiisin porttiin?

Veistospuiston yhdessäkään 

alttarikaapissa ei näy muutosta kohti 

kristillisempää elämää. Päinvastoin. 

Hengellisten tavoitteiden tilalle on 

tullut tavaroitten tavoittelu.

9 PUOLUEETTOMAT 
HELVETIN PORTILLA

Tämän teoksen syntyyn vaikutti kaksi 

henkilöä, siurolainen Kaisa Haukkala 

ja italialainen Dante Alighieri. Salama 

poltti Kaisan hirsitalon. Hän lupasi 

minulle hiiltyneitä hirsiä, jotka 

Hatanpään Auvon kanssa purimme ja 

kuljetimme pihaani. 

Danten Jumalaisen näytelmän Helvetin 

kolmas laulu oli ratkaisu veistoksen 

synnylle. Vergiliuksen johdolla Dante 

kulkee Helvetissä kauhujen keskellä. Dante 

kysyy Vergiliukselta:

”Keitä nuo, jotk` on niinkuin suuren tuskan 

orjat?

Ei vastaan ota heitä taivas, ettei 

vähenis kauneutensa, ei Inferno, 

ett` eivät syntiset sais kunniata.”

(Suom. Eino Leino, 1912)

10 SE PYÖRII SITTENKIN

Hakaristi ei ole menneisyyttä. Se on 

siirtynyt arkipäiväämme tavarafasismina. 

Meidän hyvinvoivien ihmisten tarpeiden 

tyydyttäminen halvalla käy kalliiksi 

muille ihmisille, ympäristölle ja koko 

maapallon elinkelpoisuudelle.

Natsi-Saksa tuhosi miljoonittain 

ihmisiä. Arkipäivän fasismin seuraukset 

ovat jo läsnä, mutta onko niilläkään mitään 

vaikutusta käyttäytymiseemme?

11 PAKOLAISTELTTA

Pakolaisteltan syntyyn vaikuttivat 

Biafran sota ja Unescon järjestämä 

kirjoituskilpailu pakolaislapsille. 

Biafra irtaantui Nigeriasta 1967 

itsenäiseksi valtioksi. Seurasi sota  ja 
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Symbolit

TUOLI 
Alussa tuoli oli tuoli, istuin, vailla 

muita merkityksiä. Tein 1960-luvulla 

useita veistoksia, joissa tuoli oli vain 

osa veistosta (mm. Sisarukset, Nokian 

kaupungin omistuksessa) ja Unohdettu 

v. 1964 (Valtion taide-museo, Ateneum).

Vähitellen tuolista kehittyi keskeinen 

symboli taiteeseeni. Sitä olen käyttänyt 

ahneuden, tavaran- ja vallanhimon sekä 

välinpitämättömyyden symbolina. Se 

kertoo vieraantumisesta, ihmisyyden 

menettämisestä. 

Kun ihminen menettää ihmisyytensä, 

tilalle tulevat esineet ja esineiden 

tavoittelu. Ihminen ei enää ole 

kosketuksessa omaan työhönsä tai työn 

tulokseen. Lopputuloksena ihminen 

on muiden kuin omien tavoitteidensa 

johdattamana. Hänestä tulee kyvytön 

oman elämänsä säätelyyn.

IHMISHAHMO, 
”RAATO”
Hahmon syntyyn vaikuttivat kuvat 

Natsi-Saksan keskitysleireiltä.  

Hahmo symboloi aikamme kurjia. Heitä 

voivat olla niin absoluuttisessa 

köyhyydessä kuin myös 

piittaamattomassa yltäkylläisyydessä 

elävät.

katastrofi set mittasuhteet saanut 

nälänhätä. Tuhannet joutuivat jättämään 

kotinsa ja siirtymään pakolaisleireille, 

joissa niissäkin tehtiin kammottavia, 

täysin ihmisoikeuksista piittaamattomia 

tekoja. Biafran itsenäisyys kesti vain 

kolme vuotta.

Biafra oli Vietnamin sodan ohella 

ensimmäinen kriisimaa, joka jätti pysyvän 

jäljen myös suomalaisiin. Biafran 

nälkiintyneet lapset pulleine vatsoineen 

luurangonlaihojen äitiensä sylissä

tulivat olohuoneisiimme joka 

ilta televisiokuvan välittäminä. 

Näin tapahtui television historiassa 

ensimmäistä kertaa. Kuvan vaikutus oli 

ennenkokematon. 

Unesco järjesti samoihin aikoihin 

kirjoituskilpailun pakolaislapsille. 

Sen voitti algerialainen pakolaistyttö 

lyhyellä tekstillä: ”Minun elämäni 

onnellisin päivä oli elokuun kuudes. 

Silloin veljeni kuoli ja minä sain hänen 

kenkänsä.”

Pakolaisteltan ajankohtaisuuden 

pysyvyyttä en 50 vuotta sitten osannut 

kuvitellakaan.

12 VIA DOLOROSA

Via Dolorosa, Kärsimysten tie, lähtee 

ulkorakennuksen päädystä, kiertää 

alueen ja päätyy takaisin piha-alueelle. 

Kärsimysten tien varrella on lukuisia 

aikamme epäkohtia esittäviä teoksia. 

Sieltä on myös näkymiä puroon, Tuonelan 

virtaan. Niin Tuonelan virrassa kuin 

myös sen takana olevassa rinteessä 

voi nähdä kärsimysteemaan liittyviä 

teoksia.

Polkujen välissä nousee 

korkeuksiin Valtaistuin. Sillä ei 

istu kukaan. Nykyisin suurinta valtaa 

käyttävät kasvottomat, näkymättömät 

markkinavoimat.


