
1
Työläisten muistomerkki 
”Sukupolvien ketju” 
Taisto Martiskainen (1943–1983),
Yrjö Ruutu (loppuvaiheessa)
Hotell Epoque´n edustalla Asematiellä
Aloitettiin 1982, pystytettiin 1984. 
Pronssiveistos, valettu Kuopiossa, jalustalevy 
punaista graniittia.
Korkeus 5,5 m.

2
J. L. Runebergin rintakuvaveistos
Walter Runeberg (1838–1920)
Runeberginpuistossa
Korkealla graniittijalustalla oleva rintakuva
pystytettiin v. 1904. Pronssinen veistos on 
valettu Kööpenhaminassa.

3
Kauppaneuvos Otto A. Malmin rintakuva-
veistos
Viktor Malmberg (1867–1936)
Malmin sairaalan edustalla
Pronssinen rintakuva on punagraniittisen
alustan päällä.

4
Ph. U. Strengbergin rintakuvaveistos
Kalervo Kallio (1909–1969)
Ent. Strengbergin tupakkatehtaan edustalla
Aikaisemmin Strengbergin omistuksessa ollut
graniittiveistos ostettiin kaupungille v. 1984.

5
Pronssinen putto
Matti Haupt (1912–1999)
Koulupuistossa 
Saatiin aikaan kaupunginvaltuuston aloitteesta
v. 1952, kun se varasi 75-vuotisjuhlansa 
kunniaksi
miljoonan markan määrärahan käytettäväksi 
kaupungin kaunistamiseen sen täyttäessä 300 
vuotta.

6
Vuorineuvos Wilhelm Schaumanin 
rintakuva-
veistos
Kalervo Kallio (1909–1969)
Koulupuistossa, näyttämön edustalla
Graniittiveistoksen lahjoitti kaupungille 
Wilhelm Schauman, ja se paljastettiin 
7.8.1962.

7
Viktor Schaumanin rintakuvaveistos
Toivo Jaatinen
Koulupuistossa

8
Ossian Schaumanin rintakuvaveistos 
Walter Runeberg (1838–1920)
Koulupuistossa

9
Lenkit
Eslöviläinen kettinkitehdas
Palokunnantalon edustalla
Ystävyyskuntalahja Eslöviltä.

10
Armirotalon korkokuva
Greta Jaatinen
Armirotalon seinällä Isollakadulla
Kivinen korkokuva on sijoitettu korkealle
Armirotalon julkisivuun. Pienempi korko-
kuva on katutasossa.

Julkiset taideteokset Pietarsaaressa 

11
Lääninrakennusmestari Jacob Rijfin 
muistolaatta
Kain Tapper (1930–2004)
Pedersören kirkolla, ristikirkon eteläsakaran 
itäpuolen ulkoseinässä
Kuparinen korkokuva, johon on kuvattu 
tunnetun kirkonrakentajan Rijfin profiili. 
Laatta on suunniteltu Erik Cainbergin vuodelta 
1799 olevan muotokuvan pohjalta.

12
Hallvarin lyhty
Simon Gripenberg
Kauppaoppilaitoksen edustalla
15.12.2005 paljastettiin Hallvarin lyhty, 
Katternö oy:n yhteistyötä muotoutettaessa v. 
1955 avain-henkilönä toimineen 
yhteiskunnallisen visionäärin kunniaksi 
pystytetty  muistomerkki. Lujat graniitti-
pylväät kannattelevat hauraannäköistä 
lasirakennelmaa.
”Olen tietoisesti halunnut luoda voimakkaan 
kontrastin. Lasista on tietty etäisyys pilareihin, 
jotta vaikutelma olisi ilmavampi. 
Ruostumattomalle teräsrungolle asennettu 
lasiosa koostuu kahdesta eri lasikuutiosta. 
Kuutioista suurempi ja ulompi on 
'vakoilulasia'. Sisempi lasikuutio, jonka sisällä 
on valaistus, on hiekkapuhallettua ja 
opalisoitua lasia, jossa on lisäksi värisuodin”, 
kertoi Simon Gripenberg. Vakoilulasi 
mahdollistaa läpinäkyvyyden 
lasintummemmalta puolelta valoisammalle, 
kun taas vastakkaiseen suuntaan syntyy 
heijastava ilmiö. Ulompi lasikuutio on 
heijastava, kun sisäpuolinen valo on 
sammuksissa. Kun valo syttyy pimeyden 
langetessa, tapahtuu päinvastoin. Samalla 
vakoilulasi toimii tavallisen peilin lailla
heijastaen pienempää, valaisevaa kuutiota 
loputtomiin puolelta toiselle. 
”Heijastukset ilmenevät Hallvarin lyhdyssä 
lisäksi loputtomiin kolmiulotteisina. 
Monumentin ympäri liikkuessa aistii näin
loputtomiin loistavia kuutioita, jotka 
muuttuvat suhteessa toisiinsa.” 

13
Yhtyvät virrat / Strömmar i gemenskap
Eero Hiironen
Kävelykadulla
Kesällä 2002 paljastettiin professori Hiirosen 
vesiveistos/suihkulähde kävelykadulla. Veistos
on valmistettu haponkestävästä teräksestä. 
Suomalainen sisäjärvi on ollut Hiirosen 
innoituksenlähde 30 vuoden ajan. Tietoisuus 
veden - puhtaan veden - merkityksestä ihmisen 
elinehtona sai hänet luomaan taideteoksen, 
joka todistaa luonnon kauneudesta ja 
haavoittuvuudesta.

14
Kävelykadun valoportit 
Johanna Svenfors
Ann-Christine Krooks
Kävelykadulla
Kävelykadun koristelusta julistettiin kilpailu 
8.10.1999. Krooksin ja Svenforsin ehdotus 
voitti: kaksi Porvarikaartin lipun innoittamaa 
valoporttia. Kolppilainen Borgmästarin yritys 
teki metallityöt. Valoportit sytytettiin 
vuosisadan vaihtuessa. 

15
De te fabula narratur, 
(lat. Kertomus on sinusta!) seinämaalaus 
Ann-Christine Krooks
Terveyskeskuksessa, Malmin sairaalassa
24,5 metriä pitkä seinämaalaus paljastettiin 
kesäkuussa1999. Mielikuvituksellinen tie 
kulkee pitkää käytävää, ja taiteilijan 
tavoitteena on saada sairaalassakävijät 
iloisemmalle mielelle. 

16
Abstrakti tunnelimaalaus
Koululaiset 
Pohjantiellä, Permolla
Alikulkukäytävä, maalattiin syksyllä 1997
Abstrakti aihe; oranssia, punaista ja mustaa.

17
Vuodenajat 
Itälän koulun oppilaat
Pohjantiellä lähellä Itälän koulua 
Alikulkukäytävä 

18
Tempus fugit
Ann-Christine Krooks, Peter Damlin
Pohjantiellä, Permolla
Alikulkukäytävä, maalattiin syksyllä 1997. 
Symbolisesti ohi uivat lohet ovat poliittinen
kannanotto lohenkalastajien puolesta, joita 
seudulla kohdeltiin tuohon aikaan hyvin 
huonosti. 

19
Kryptoporticus Galactica
Birger Skog
Ann-Christine Krooks
Alholmassa, Luodontien alussa
Alikulkukäytävä, maalattu kesällä 2003.
A.-C. ja Birger ovat itse mukana maalauksessa
norsun selässä. Maalauksen kompositio 
koostuu ympyröistä, jotka korostavat vauhtia 
ihmistenkulkiessa alikulun läpi.

20
Hopi Hopi-tunneli
Oxhamnin koulun oppilaat
Koivurinteen ja Kivilösin välillä
Alikulkukäytävä, oppilaat maalasivat
syksyllä 2007.

21
Tykki Obuhov
Kirovin tehdas Pietarissa 
Malmin talon puutarhassa
Kanuuna paljastettiin muistomerkiksi 
11.2.1968 Suomen ensimmäisen tykistökoulun 
muistoksi.

22
2 tukkiankkuria, purjelaivoista 
Malmin talon pihalla 
Toinen ankkuri on löydetty syväsatamasta ja 
toisen löysivät muutamat pojat hirttopaikalta. 

23
Purjelaivan ankkuri 
Concordia-puistossa
Pietarsaarelaisella fregatilla Concordialla on 
itseoikeutettu paikkansa merenkulun 
historiassamme ensimmäisenä
suomalaisena Itä-Intiaan v. 1782–1785 
purjehtineena laivana. Tuo purjehdus oli 
lajissaan suomalaisen kauppamerenkulun
tienraivaaja, ensimmäinen merimatka 
Suomesta Kauko-Itään. Nimi Concordia 
tarkoitata ”sydämellistä yhteisymmärrystä”, ja 
sitä ovat myöhemmin kantaneet useat 
Pietarsaaren seudulla rakennetut laivat. 

24
Laivan ankkuri 
Oxhamnin koulun pääsisäänkäyntiaulassa
Ankkuri on löydetty Pietarsaaren satamasta 

25
Laivan ankkuri 
venäläistä alkuperää 
Kittholman uimarannalla 
Ankkuri on lähtöisin Alholmasta 

26
Sotilasmuistomerkki 
Ville Vallgren
Uusi hautausmaa
V. 1918 kaatuneiden muistoksi. 

27
Sotilasmuistomerkki 
Ulf Tikkanen (1920–1969)
Uusi hautausmaa 
Tikkanen voitti sotilasmuistomerkkikilpailun 
v. 1951 ja pronssinen veistos paljastettiin 
kaupungin 300-vuotisjuhlassa 1952.
V. 1939–45 kaatuneiden muistoksi.

28
Schaumanien sukuhauta
Torben Grutin (1871–1945) suunnittelema
ja Felix Nylundin veistämä.
Vanha hautausmaa
Aiheena on Tuonelan portti. 

29
Schüttien sukuhauta
Felix Nylund (1878–1940)
Vanha hautausmaa
Nylundin tärkein ulkoilmateos 1920-luvulta on
Schüttien hautamuistomerkki Pietarsaaressa, 
valmistunut v. 1928. Aihe on Jeesus tyyn-
nyttää myrskyn. 

30
Varakonsuli Holmin sukuhauta
John Munsterhjelm (1879–1925)
Vanha hautausmaa
Taidebetoniveistos, aiheena sureva nainen. 

31
Rakennusmestari K. J. Ahlskogin hauta
Greta Jaatinen
Uusi hautausmaa
Kivinen korkokuva. Jaatinen oli Ahlskogin 
tytär. 
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