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punaiset pilvineet 

Suunnittelija 
Kuvataideopiskelija  Satu Huttunen 

Sijainti 
•  Liki 	 Valtatien  17  ja  maantien  501  liittymä, Joensuu, Marjala 

Toteutus 
 Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  perustuu vuonna  1997  järjestetyn kutsukilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen,  ja  se  valmistui vuonna 

 1998  Joensuu-Ylämylly tiehankkeen yhteydessä. 

Aaltomaisista  muodoista, kivirakennelmista  ja 
 punaisista kohdevaloista koostuvan teoksen teemalli-

nen lähtökohta  on Höytiäisen  kanava  ja sen historia 
 sekä  veden  liike. Suuria aaltoja pitkin matkaavat veneet 

yhdistävät  historian  nykypäivään. Suomalaisessa 

ärvi kansanrunoudessa  veneeseen liittyy paljon tarinoita 
 ja  uskomuksia. Sieltä löytyy myös maininta punaisista 

pilviveneistä. Valaistus  on  teoksen olennainen  osa. 
Aallonpohjalta  tuleva punainen valo korostaa teoksen 
muotoja  ja  antaa lämmintä hohtoa. Punainen  on  myös 
Pohjois-Karjalan  ja  elämän väri.  

Q) 

Savo-Karjalan  tiepiiri  
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204 225200  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaIlinto.fi  
www.tiehallinto.fi 	
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kiven  lapset  

• 
Lapinlabti 

SiWnjarvi  

Suunnittelija 
Arkkitehti Pekka  Manner  

Sijainti 
Valtatie  5,  Kuopio, Matkus 

Toteutus  
Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  perustuu vuonna  1992  järjestetyn suunnittelukil- 
Kuopio 

	

	pailun voittaneeseen ehdotukseen,  ja  se  valmistui 
vuonna  1994  moottoritien rakentamisen yhteydessä. 

( 

	

	 Alueen valaistus uusittiin vuonna  1998 Valoarkkiteh- 
tuuritoimisto  Laterna Oy:n suunnitelman pohjalta. 

\  Leppävirta 	Teos  on  hyvin paikkaan sitoutunut, vähäeleinen  ja  
selkeä. Pintojen valaistus tehostaa hienovaraisesti 

Varkaus 	työtä. Ramppikiilan kärjessä oleva kolmiomainen, 
 kiven äidiksi  kutsuttu kalliopaasi kohoaa pienen ker-

rostalon kokoisena tasatusta murskekentästä. Loivasti 
aaltoilevasta nurmikentästä nousee esiin pienten 
kivipaasien ryhmä,  kiven  lapset. Paasi yhdessä mai-
semaa vinosti leikkaavan kallion kanssa muodostaa 
yhdessä liikkeen myötä muuntuvia tilavaikutelmia, 
jotka ovat koettavissa avoimessa moottoritiemaise

-massa  sekä myöhemmin rakennettavan  rampin 
kalliosolassa.  

3) 

Savo-Karjalan  tiepilri 
	 :3) 

PL 1117. 70101  KUOPIO 	 0 

Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200 	 3) 

Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi 	
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Nurmes  

Ju  

veden  maa -  

Suunnittelijat 
Kuvataiteilija Reijo Turunen  ja  arkkitehti Jyrki Tarpio 

Sijainti 
Valtatie  17,  Joensuu, Noljakka, Kuuselan meluvalli" 

Toteutus 
Joensuun kaupunki, alueen asukasyhdistykset sekä 
joukko Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou  I  un  kuvatai-
teen  ja  muotoilun opiskelijoita  ja  yksityisiä maanraken-
nusurakoitsi joita.  

Teos  perustuu vuonna  1997  järjestetyn kutsukilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen,  ja  se  valmistui vuonna 

 1999.  

Teos  saa nimensä  ja  ideansa paikan luonteesta  ja 
 historiasta. Läheisen Höytiäisen vedenpintaa laskettiin 

rvi 	hyvän viljelysmaan toivossa  1800-luvulla. Järven vedet 
ryöstäytyivät kuitenkin valloilleen  ja  purkautuivat 
Pyhäselkään. Kuin tämän luonnonmullistuksen aikaan-
saannoksena  Veden  maa muodostuu kumpuilevasta 
maamassasta, kasvillisuudesta, erilaisista kivivyöhyk-
keistä  ja kiviaitojen rajaamista peltosaroista.  Vapaa-
muotoiset maamassat viittaavat luonnonvoimiin  ja 
kivilinjat,  -vyöhykkeet sekä -figuurit ihmisen toimintaan.  

Savo-Karjalan tiepliri  
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  020422 155, fax 0204 225200 
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaIlinto.fi  
www,tiehallinto.fi 
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iisalmen 
lähestym iskivet  

0)  

Iisalmi 	 Suunnittelija 
Arkkitehti  Rainer  Qvick  

Sijainti Lapinlaliti• 	
Valtatie  5,  Iisalmi, Ahmo 

Toteutus 

Siihnjärvi • 	 Iisalmen kaupunki  ja  Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  valmistui vuonna  1996  Iisalmen ohikulkutien  
S  Kuopio 	 rakentamisen yhteydessä.  

Teos  symboloi kehittyvää kaupunkia. Luonnonkivet 
kuvaavat menneisyyttä, tiiliseinä tehdaskaupunkia  ja 

 hiottu graniittipilari  modernia  tietoyhteiskuntaa. 
Leppävirta 

Varkaus  

p 

Savo-Karjalan  tiepilri  
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200 

 Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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kuikka  

I...  
-'  

Suunnittelija 
Arkkitehtiopiskelija  Tanja Rytkönen 

Sijainti 
Valtatie  5,  Iisalmi, Kilpivirta 

Toteutus 
Iisalmen kaupunki  ja  Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  perustuu vuonna  1996  järjestetyn suunnittelu-
kilpailun voittaneeseen ehdotukseen,  ja  se  valmistui 
vuonna  1996  Iisalmen ohikulkutien rakentamisen 
yhteydessä. 

Teoksen korkea  osa profiloi  uutta kirkkoa  ja  pienempi 
 osa  ympäröivää kaupunkia. Kivien välinen rako kuvaa 

lisalmea halkovia liikenneyhteyksiä  ja jalusta  kaupunkia 
ympäröivää vesistöä. Veistoksen nousujohteisuus 
kuvaa yksityisten yritysten pyrkimyksiä kehittyä  ja 

 saavuttaa yhä korkeimpia päämääriä. Kokonaishah-
moltaan veistos kuvaa  vedessä uiskentelevaa kuikkaa, 

 Pohjois-Savon maakuntalintua.  Teos  on  valmistettu 
Iisalmen Paloisvuoren graniitista.  

salmi  

Lapinlahti 

Siilinjärvi  0  

•  Kuopio 

Leppävirta 

\Varkaus  

if 

Q) 

Savo-Karjalan tiepliri 	 ,c. 
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204225200 

 Sähköposti etunimtsukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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aurinkotuuli 

Suunnittelu 
Taiteilija  Stefan  Lindfors  

Sijainti 
Maantien  5646  ja  paikallistien  16250 kiertoliittymä, 

 Lapinlanden keskustaajama 

Toteutus 
Lapinlanden kunta  

Teos  valmistui vuonna  1999,  ja  se on  osa  Lapinlanden 
taidekatua. 

Veistoksen tornimainen muoto paikantaa Lapinlanden 
kunnan keskipisteen, kiertoliittymän. Teoksen ilme  ja 

 luonne muuttuvat vuodenaikojen myötä. Luonto  on 
 osa "Aurinkotuulen"  olemusta.  Sen  muoto  ja  materiaalit 

vievät ajatukset milloin aurinkoon, milloin kuuhun  tai 
 esimerkiksi soluun, syntymisen symboliin.  

•  I  SaliTli  

Lapinlahti 

Sillinjärvi  

Kuopio 

Leppävirta 

Varkaus  

Savo-Karjalan tiepilri  
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, f ax 0204 22 5200 
Sähköpost etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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tähystäjä  

Suunnittelija  • IIsdlrT1 	
Kuvanveistäjä 011i Halonen 

Lapiniahti 	 Sijainti 

Valtatien  5 
 ja  maantien  5646  liittymä, Lapinlahti 

Toteutus 
Lapinlanden kunta 

Siihnjarv  

J Teos  perustuu vuonna  1996  järjestetyn suunnittelukil-
Kuopio 	pailun voittaneeseen ehdotukseen.  Se  valmistui vuonna 

 1996 viitostien  parantamisen yhteydessä.  

Teos  on  abstraktin  ja figuratiivisen  välimuoto sisältäen 
paljon symboliikkaa. Siinä voidaan nähdä sekä ihmis- 

Leppävi!ta 

	

	että lintuhahmo. Teoksessa  on  liikettä  ja sen  kävelevä 
muotomaailma viittaa maisemaan. 

Varkaus  

Savo-Karjalan tiepiiri  
FL 1117, 70101  Kuopio  
Puh.  0204 22 155, fax 0204225200  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaiiinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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väylät  ja  maisemat  

• 	 Suunnittelijat  ja  tekijät 
Kuvaamataidonopettaja Juha Koponen  ja 

 Lapinlanden taidelukion oppilasryhmä 
Lapinlahti  á  

Sijainti 
Valtatien  5  ja  paikallistien  16250  liittymä, kevyen 
liikenteen alikulkukäytävä, Lapinlahti 

Siihnjarv 	
Mosaiikkityö  valmistui vuonna  1997  viitostien  

K 	parantamisen yhteydessä,  ja  se  kuvaa lapinlahtelaista 
UOP 	pelto-, harju-  ja järvimaisemaa  sekä niitä halkovia 

( 	 liikenneyhteyksiä. 

Leppävirta 

Varkaus  

ci)  

Savo-Karjalan  tiepliri 	 .5. 
FL 1117, 70101  KUOPIO 	 0  

Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200 	 cci  

Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi 	 :3  
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liikenneyhteyksien  
kehittäjien  

muistomerkki  

1 	 Ideasuunnittelu  
Ø Id  mi 	

Rakennusarkkitehti  Helvi Miettinen  ja  arkkitehti Hanneli 
Janatuinen. 

Lapiiiari  0  
Toteutussuunnittelu  
Kuvanveistäjä  Paavo  Halonen  ja keraamikko 

 Päivi Lammi 
Siilinjarvi 	 Sijainti 

Maantie  559,  Siilinjärven keskustaajama 
Kuopio 

Toteutus 
Siilinjärven kunta, Kuopion tiepiiri (nyk.  Savo-Karjalan 
tiepiiri), Lujabetoni Oy, Kolmen Sähkö Oy, Teleurakointi 
Itä-Suomi  ja  Savo-Karjalan Louhintapalvelu Ky. 

Leppävirta  
Teos  valmistui vuonna  1992  Vuorela-Siilinjärvi mootto-
ritien rakentamisen yhteydessä. 

Varkaus 

Teoksen spiraalimainen muoto kuvaa eri liikennemuo-
toja  ja  niiden kehittymistä. Spiraalissa  kivet  kasvavat 

 ja  kehittyvät kohden viimeistä, täysin hiottua timanttia". 
Teoksen kivetty aukio kuvaa ratapihaa. Kilometripylväät 
symboloivat välimatkojen lyhentymistä  ja aaltomaiset 

 maaston muodot viestintäl iikennettä.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  
FL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  020422 155, fax 0204 225200  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaiiinto.fi  
www.tiehaiiinto.fi  
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Nurmes  

Ju  

uimaharjun  sininen 

Suunnittelijat 
Taiteilijat Enja Hyvärinen  ja  Marja Purto 

Sijainti 
Kantatien  73  sekä maanteiden  513  ja  5160 kiertoliit-
tymä, Eno,  Uimaharju 

Toteutus 
Enon kunta  ja  Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  valmistui vuonna  1998 Uimaharjun taajamateiden 
 parantamisen yhteydessä. 

Matala meluvalliharjanne kurvaa loivasti taajaman läpi 
"paketoituen' kiertoliittymässä pyramidiksi. Rakennus- 
aineena käytetyt puu,  kivi ja kuorike  ovat paikkakunnalle 
tunnusomaisia. Puuosat  on  maalattu Uimaharjun sym-
boliksi kehitetyllä uimaharjunsinisellä -värillä.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  
PL 1117. 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200 
Sähköposti eturiimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  

Q) 

0 

0 
0 

0 

C  



S
  



muotti  

b  
Iisarni 

ipirilahli  0 

Suunnittelija 
Taiteilija Pekka Paikkari 

Sijainti 
Leppävirrantie, Kalmalanden kiertolUttymä,  Leppävirta 

Toteutus 
Leppävirran  kunta  ja  Hackman  Prosessi Oy  

Teos  valmistui vuonna  1997  valtatien  5  parantamisen 
yhteydessä. 

Teoksen lähtökohtana  on  käytetty paikkakunnan 
aterintehtaan varastosta löytyneitä muottiaihioita. 
Teräksestä valmistetut muotit ovat veistoksellisia  ja 

 monumentaalisia. Muotit ovat myös  koko  tuotannon 
keskeisiä työvälineitä, joiden avulla raaka-aineesta 
muokataan kauniita käyttöesineitä. Veistoksen sisä-
pinnoilla  on  kaksi symmetristä muotoa vastakkain 
kuvastamassa valmistuvaa esinettä. Veistos symboloi 
Leppävirran teollista perinnettä.  

Siilinjarvi  0 

c: 
 \i.Iupii)  

Leppävirta 

Varkaus  

Savo-Karjalan tiepliri 
	

0 

PL 1117, 70101  KUOPIO 
	

0  

Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehaIlinto.fi  

www.tiehallintofi  





Nurmes  

Ju  

rnaärvi  

täh käpäät  

Suunnittelija 
Kuvataideopiskelija  Leena Kemell 

Sijainti 
Maantien  476  ja  paikallistien  15641 kiertoliittymä, 

 Liperi, Ylämylly 

Toteutus 
Liperin kunta  

Teos  perustuu vuosien  1998 / 1999  vaihteessa järjes-
tetyn kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen,  ja  se 

 valmistui vuonna  1999 Ylämyflyn kiertollittymän  raken-
tamisen yhteydessä.  

Teos  on  herkkä  ja veistoksellinen.  Teoksen symboliset 
viljantähkät kuvaavat leipäpitäjänä tunnetun Liperin 
tuulessa huojuvia viljapeltoja.  

Savo-Karjalan  tiepilri  
PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204 22 5200  
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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Nurmes  

rajaton sininen  

Suunnittelija 
Kuvataideopiskelija  Pirjo Hirvonen 

Sijainti 
Valtatien  6  ja kantatien  70  liittymä, Tohmajärvi, Onkamo 

Toteutus 
Tohmajärven  kunta  ja  Savo-Karjalan tiepiiri  

Teos  valmistui vuonna  1998 Onkamon liittymän 
 parantamisen yhteydessä. 

Rajan läheisyys, Sininen  tie  ja Tohmajärven  vaara-
maisemat ovat teoksen teemalliset lähtökohdat. 
Eri sävyiset siniset paalut rytmittyvät eri näkökulmista 
eri tavoin.  Tummat ja  vaaleat sävyt luovat väri pers-
pektiiviä  ja siintelevät  vaarojen tavoin. Punaiset  ja 

 vihreät paalut muistuttavat historiallisen rajan läsnä- 
ärvi olosta.  Erillinen kolmen väripaalun ryhmä kuvaa Sinisen 

tien ylittämiä rajoja matkalla Norjasta Ruotsin  ja  Suomen 
kautta Venäjälle. Pohjavedensuojausta varten raken-
nettu öljynerotusallas  on  kuin  osa  taideteosta. Altaan 
ympärillä kiemurtelevat kiviset purot  ja  niiden välillä 
kumpuileva maasto kuvaavat Tohmajärven maisemaa 
pienoiskoossa.  

Savo -Karjalan  tiepliri  
FL 1117. 70101  KUOPIO 	 0  

Puh.  0204 22 155, fax 0204 225200  
Sähkäposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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Nurmes  

Jut 

hyvärilän 
kiertoliittymä  

Suunnittelija 
 Ympäristösuunnittelija Ensio Kulju  

Sijainti  
sa 	 Kantatien  73  ja  paikallistien  15911  liittymä, Nurmes, 

Hyvän  lä 

Tote  ut  us 
Savo-Karjalan  tiepiiri  1998  

Teoksen lähtökohtina ovat Nurmes  ja  karjalaiset.  

Eno 
 Keskellä oleva  kumpare  kuvaa Nurmeksen vaaroja  ja 

 valaisimen  muoto vaarojen  käkkärämäntyjä. Pihlajat 
 ja  pelkistetty  riukuaita  viittaavat  Bomban  karjalaiskylän 

 läheisyyteen.  

Tohmajärvi 
 S 

ci,  

Savo-Karjalan tiepiiri 	 .5- 

PL 1117, 70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204 225200 
Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  





Nurmes  

Jul 

ärvi  

luola  

Suunnittelija 
Kuvaamataidonopettaja Hellevi Palmroos 

Sijainti 
Valtatien  6  ja  maantien  506  liittymä, kevyen liikenteen 
alikulkukäytävä, Juuka 

Toteutus 
Partiolaiset  ja  Pohjois-Karjalan tiepilri 
(nyk.  Savo-Karjalan tiepiiri)  

Teos  valmistui  1980-luvun lopulla. Betoninharmaata 
alikulkukäytävää koristavat värikkäät eläin-  ja  ihmis-
hahmot. Alikulkukäytävän luolamainen rakenne  ja 

 muinaiset kallio-  ja luolamaalaukset  ovat teoksen 
teemalliset lähtökohdat.  

Savo-Karjalan tiepiiri 
PL1117  70101  KUOPIO  
Puh.  0204 22 155, fax 0204225200 

 Sähköposti etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  
www.tiehallinto.fi  
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