
P ekka ja Teija Isorättyän ”Koja-
mo” voitti kesällä ensimmäisen 
palkinnon Tornion kaupungin 
järjestämässä veistoskilpailussa. 

Kutemaan nouseva uroslohi eli kojamo 
symbolisoi vapaana virtaavaa Tornionjokea 
ja alueen pitkiä lohenkalastusperinteitä. 
Teräsrenkaista koostuva, hopeisena hohta-
va ja ympäristöään hienosti peilaava jät-
tiläismäinen kala valmistuu ensi keväänä, 
jolloin Tornion kaupunki viettää 400-vuo-
tisjuhlaansa.
 Veistos sijoitetaan kaupungin kes-
kustaan Nordbergin möljälle eli samalle 
satamalaiturille, jossa on jo ennestään 
pariskunnan veistos ”Särkynyt lyhty” (2013). 
Teokset kuuluvat yhteen, niin kuin raja ja 
joki Torniossa kuuluvat yhteen.
 ”Särkynyt lyhty on maskuliininen muoto, 
kun taas pyöreä Kojamo on feminiininen. 
Sisältönä kutemaan nouseva uroslohi on 
maskuliininen, kun taas särkynyt lyhty on 
tarinallisuudessaan ja moniselitteisyydes-
sään hyvinkin feminiininen”, Pekka Isorät-
tyä kertoo.

 Torniolaissyntyinen taiteilijapari asuu 
nykyisin Espoon Tapiolassa Nallenpolun 
taiteilijatalossa pienen poikansa Iisakin 
kanssa. Heillä on useita studioita, kaksi 
niistä sijaitsee Helsingissä ja yksi Torniossa. 
Pohjoisen työtila on tarpeen, sillä perhe 
viettää välillä pitkiäkin aikoja Torniossa. 
Suuritöinen Kojamo valmistetaan Helsin-
gin studioilla. Projektiin on palkattu avuksi 
kaksi assistenttia.

Joona, Pinocchio ja torniolainen
Veistos on valtava: viisitoista metriä pitkä, 
neljä metriä korkea ja painoa noin 5 000 
kiloa. Se näyttää siitä huolimatta sirolta 
ja kevyeltä. Teos tuo mieleen monenlaisia 
assosiaatioita hopeisesta rintakorusta 
harmaaseen kovaksi tärkättyyn pitsiin.
 ”Sirous ja läpinäkyvyys on Kojamossa 
tärkeää. Emme halua, että veistos peittää 
maisemaa, vaan tavoitteena on, että se 
sulautuu siihen. Kojamon renkaat ovat joen 
pyörteitä. Veistos on joen edessä mutta ei 
peitä sitä, vaan se peilaa jokea ja maise-
maa”, Teija Isorättyä kertoo.

 Suuren mittakaavansa takia Kojamo tuo 
mieleen tarinat valaiden sisään joutuneista 
ihmisistä, Raamatun kertomuksen Joonas-
ta ja italialaisen sadun Pinokkiosta. Koja-
mossa tilallisuus on tärkeää. Toisin kuin 
yleensä tämän veistoksen sisälle voi mennä 
ja katsoa, miltä maailma, 2020-luvun Tor-
nio näyttää kalan sisältä tarkasteltuna.
 ”Jos maailma pelastuu ilmastonmuu-
tokselta ja yhteiskunta on vielä Tornion 
500-vuotisjuhlan aikaan siedettävä elää, 
kyllä sitä voisi istua Joonan päivänä Koja-
mon vatsassa kolme yötä ja kolme päivää”, 
Pekka Isorättyä naurahtaa.
 Myös Isorättyöiden muissa teoksissa, ku-
ten ”Nature Morte” -installaatiossa (2017), 
tilalla ja vuorovaikutuksella on olennainen 
merkitys.
 ”Rakastamme kerroksellisuutta taidete-
oksissa. Sitä, että niitä voi lähestyä erilai-
sista kulmista ja erilaisista narratiiveista 
käsin, jolloin niihin saa aina uuden näkö-
kulman. Tulkinta on aina suhteessa katso-
jaan, teosten merkityksiä ei voi kirjoittaa 
auki. Jokaisella katsojalla on omanlaisensa 
suhde teokseen”, Teija valottaa.

Kojamo on kunnianosoitus 
vapaana virtaavalle Tornionjoelle
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inspiraationsa Torniojokilaakson tarinoista ja vapaana virtaavana lohijoesta.

Kojamon pienoismalli. Teräputkisista koottu veistos painaa noin 5 000 kiloa mutta näyttää sirolta ja kevyeltä kuin rintakoru.
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Legenda elää nykypäivässä
Kun on nähnyt Pekan ja Teijan 
moniulotteisia, lähes maagisia tai-
deteoksia, kuten ”Solar Sea Turtlen” 
(2014) tai ”Merenneidon” (2017), tulee 
mieleen, että ehkä tässäkään ei ole 
kyse ihan tavallisesta kalasta. Tähän 
liittyykin kummitusjuttu. Torniossa 
eli 1800-luvulla mies nimeltä Iisakki 
Pistokoski, joka oli kansanparanta-
ja ja jonkinlainen paikallinen tiede-
mies. Hänen elämästään kerrotaan 
Ruottalan kylän kylätoimikunnan 
julkaisemassa kirjassa Historiaa ja 
perimätietoa hiippakuntarajalta.
 ”Pistokoski pystyi viinalasin 
pohjalta löytämään hukkaan 
menneitä tavaroita, ja sieltä hän 
myös näki menneeseen ja tulevaan. 
Uskovaisten mielestä hän oli noita. 
Pistokoski on haudattu Alatornion 
kirkon hautausmaalle. Kun olimme 
pieniä, lapset kertoivat toinen toisil-
leen kummitusjuttua, jonka mukaan 
noidan saa nousemaan haudasta, jos 
hänen hautansa kiertää keskiyöllä 
kaksitoista kertaa vastapäivään”, 
Pekka muistelee.

 Perimätiedon mukaan Pistokos-
ken piti kirkkomaalle tullessaan 
solmia hyvät välit kalmiston van-
himman vainajan kanssa, sillä vasta 
saatuaan luvan häneltä noita pystyi 
hakemaan tietoja kuolleilta. Vanhin 
vainaja sattui olemaan umpiruotsa-
lainen, eikä Pistokoski tullut hänen 
kanssaan toimeen.
 ”Noita joutui pakenemaan vai-
najaa aina Särkinärään [Torniojoen 
sivu-uoma] asti. Pistokoski tiesi 
keinon, miten vainajan saa eksy-
tettyä, eli miten siltä katkaistaan 
jälki, jota ilman se ei voi seurata 
pakenijaa. Pistokoski ui veneen kölin 
alta, jolloin häntä seurannut vainaja 
muuttui Tornionjoessa kummittele-
vaksi jättiläiskalaksi”, Pekka jatkaa.
 Valtavan lohen on nähty pilkahta-
van joessa kesäöisin vielä vuosisato-
ja myöhemmin.

Nykypäivän kummitus
Tarina ei kuitenkaan päättynyt vielä 
tähän. Eräänä kesäyönä muutamia 
vuosia sitten Isorättyät veivät ul-
komaalaisen vieraansa ihailemaan 
pohjoisen yötöntä yötä Tornion ja 

Haaparannan väliselle rautatiesillal-
le, joka sijaitsee lähellä Alatornion 
hautausmaata. Kolmikko alkoi 
sillalla kertoa toisilleen kummitus-
juttuja, minkä jälkeen he päättivät 
mennä hautausmaalle kiertämään 
Pistokosken haudan kaksitoista 
kertaa.
 Heidän seisoessaan noidan hau-
dan äärellä siihen saapui laiha nuo-
rimies, joka pyysi heiltä viinaa. Kun 
sitä ei ollut, tarjosivat he hänelle 
nuuskaa.
 ”Kerroimme hänelle, mitä varten 
hautausmaalla olimme. Poika sanoi, 
että no kierretään sitten ja lähti itse 
edellä hölkkäämään hautaa ympäri. 
Kiersimme haudan vaaditut kaksi-
toista kertaa vastapäivään, mutta 
mitään ei tapahtunut. Kysyimme po-
jalta, että mistä hän oikein haudalle 
tupsahti, jolloin hän kertoi tulleensa 
hautausmaan parkkipaikalla olevas-
ta autosta”, Teija kertoo.
 Kolmikko pani merkille, että 
pojan harmaassa farmariautossa ei 
ollut rekisterikilpiä, pojan vaatteet 
vaikuttivat erityisen harmailta ja iho 
kelmeältä.

Kojamo sijoitetaan 
Nordbergin möljälle, 
missä on jo ennestään 
Isorättyöiden 
veistos ”Särkynyt 
lyhty”. Teokset 
muodostavat tilallisen 
ja tarinallisen 
kokonaisuuden. 
Havainnekuva.
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 ”Yhtäkkiä emme keksineet enää 
mitään puhuttavaa. Toivotimme 
hyvät yöt ja jatkoimme matkaa. 
Poika jäi istuskelemaan haudalle ja 
katseli jälkeemme. Sillalla panimme 
jo juoksuksi. Haaparannan puolella 
sillankupeessa on pieni venesatama. 
Hyppäsimme veteen ja uimme kölin 
alta. Sen yön jälkeen tuo iso kala 
alkoi pyöriä mielessämme”, Teija 
jatkaa.

Poliisin muikuista Tornionjoen 
loheen
Iso kala osoittautui urosloheksi, ko-
jamoksi. Isorättyät tekivät aiheesta 
ensimmäiset luonnokset jo vuonna 
2015.
 ”Kun mietimme, miten kalan voisi 
toteuttaa, vastaus ilmestyi selkeänä 
ja kirkkaana: onkivapa. Pilkoimme 
vavan pieniksi renkaiksi, joista ko-
kosimme ensimmäisen luonnoksen”, 
Teija kertoo.
 Veistoksen piti valmistua osaksi 
Suomen satavuotisjuhlallisuuksia, 
mutta hankkeen rahoitusta ei saatu 
kasaan. Veistoksen suunnittelu kes-
keytyi muutamaksi vuodeksi. Sinä 
aikana pariskunta työsti kalateemaa 
toisaalla.
 Valtion taideteostoimikunta 
järjesti Lappeenrannan Villimiehen 
yleisen taidekilpailun Lappeenran-
nan poliisitalon edustalle sijoitet-
tavasta taideteoksesta. Kilpailun 
voitto jaettiin kahden ehdotuksen 
kesken, joista toinen, Isorättyöiden 

”Poliisin muikut” -teos toteutettiin. 
Kokonaisuus koostuu yhdeksästä 
metrin korkuisesta ja viisi metriä 
pitkästä kalasta, jotka sijoitetaan 
kapeaan, jokea muistuttavaan tilaan 
lähelle lappeenrantalaista virasto-
korttelia.

Paikallisuus arvona
”Poliisin muikut” on toiminut erään-
laisena koelaboratoriona Kojamolle, 
joka on suuren kokonsa ja keskeisen 
sijaintinsa vuoksi teknisesti haas-
tava toteuttaa. Muikkujen avulla 
Isorättyät pystyivät tutkimaan Koja-

mon rakenteen kestävyyttä ja kanta-
vuutta pienemmässä mittakaavassa.
 ”Molemmat teokset ovat terästä, 
mutta luonteeltaan hirveän erilaisia. 
Kojamo on yksi massiivinen jässikkä, 
muikut puolestaan on dynaaminen 
ryhmä, jolla on yhteinen suunta. Ko-
jamo on jo itsessään tila, muikut sen 
sijaan muodostavat ympärilleen tilan, 
parven. Vaikka teokset sijaitsevat 
eri puolilla Suomea, ne muodostavat 
tietynlaisen parin”, Teija valottaa.

 Kojamon valmistuksessa käy-
tettävä teräs tuotetaan Torniossa 
Outokummun tehtaassa. Teräs 
liittyy vahvasti Tornion historiaan, 
talouteen ja ihmisten identiteettiin.
 ”Olin nuorena kesätöissä Outo-
kummulla tehtaan lähettämössä. 
Siellä kasattiin nosturilla valtavia 
teräsrullia päällekkäin. Päällekkäin 
pinotut teräsrullat muistuttavat 
veistoksen rakennetta. Materiaalin 
ohella myös rengasrakenne on viit-
taus paikallisuuteen”, Pekka kertoo.

”Emme halua olla spesialisteja”
Isorättyät ovat tutkineet ja työstä-
neet monenlaisia materiaaleja, kuten 
Perämeren rannoilta löytyneitä puun 

kappaleita, eläinten luita, aurinko-
paneeleja, tonnikalannahkaa ja lasia.
 ”Meille ei sovi sellainen työtapa, 
että olemme jonkun materiaalin 
spesialisteja. Käytämme harvoin 
materiaaleja ja tekniikoita, jotka 
osaamme jo ennestään. Oppiminen 
ja kokeilu ovat osana prosessia. 
Kojamossa meillä oli ajatuksena se, 
että pyrimme löytämään teräksestä 
jotain uutta.
 ”Yleensä putkesta tehdään kaaria, 

joilla piirretään ääriviivaa. Kään-
simme asian ikään kuin väärin päin, 
eli viipaloimme onkivavan osiksi ja 
kasasimme muodon poikittaisista 
putkista”, Teija valottaa prosessia.
 Taiteilijaparin asenne elämää ja 
maailmaa kohtaan on avoin ja ute-
lias. Heitä voi luonnehtia keksijöiksi, 
tutkimusmatkailijoiksi ja jonkin 
sortin kansatieteilijöiksi. Jos te ette 
olisi taiteilijoita, mitä haluaisitte 
tehdä työksenne?
 ”Olisimme salapoliiseja”, Pekka ja 
Teija virnistävät.
 Niinpä tietysti. Fyysiset ja henki-
set rajat ja niiden ylittäminen ovat 
olennaisia rajakaupungin identitee-
tissä. �

Pekka, Iisakki ja Teija 
Isorättyä Natura Morte 
-installaation sisällä. 
Labyrinttimäinen 
teos ottaa kantaa 
ihmiselämän ja 
yhteiskunnan 
medikalisoitumiseen. 
Teos on moderni 
tulkinta Hugo 
Simbergin ”Kuoleman 
puutarhasta” 
(1896). Materiaali 
kirurginveitset, 
akryylilasi, 
kirurginpinsetit, kukat. 
Kuva Petri Virtanen.
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