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Kylän portti -ehdotus voitti ensimmäisen sijan 
Lahden kaupungin vuonna 2020 järjestämässä 
taidekilpailussa. Viiskulman aukiolle haettiin 
kilpailussa elämyksellistä elementtiä, joka 
opastaa läheisyydessä sijaitsevaan Lahden 
visuaalisten taiteiden museo Malvaan. Suun-
nittelukilpailussa teoksen ympäristöystävälli-
syys oli myös tärkeä kriteeri.

Teos tutkii ihmisen suhdetta rakenta-
maansa kaupunkiympäristöön, sekä luon-
non roolia tässä näkymässä. Portti kyteytyy 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja toimii 
erilaisia tiloja rajaavana elementtinä. Samalla 
teos rakentaa dialogisen yhteyden rakennetun 
ympäristön ja Olavi Lanun luontoon sulautu-
van sanattoman veistotaiteen kanssa.  

Teos on 6 metriä korkea, 10 metriä leveä 
ja painaa yli 50 tonnia. Se on valmistettu teh-
taalla kuudesta elementistä, joiden pintaa on 
eri tavoin ”kulutettu” ja rikottu. Värjäyksessä on 
käytetty Umbra-patinamenetelmää sävykkään 
punaruskean värin aikaansaamiseksi. 

Teos toteutettiin yhteistyössä Vihdin Beto-
nin ja Betonipallaksen kanssa, joilla kummalla-
kin on pitkä kokemus ja yhteistyö taideteosten 
ja muiden esteettisesti vaativien betoniraken-
teiden toteuttajana. Teoksen muotit valmis-
tettiin vanerista ja sen ”rikkoutuneet” kohdat 
toteutettiin polystyreenistä muotoilluilla kap-
paleilla. Teoksessa kierrätettiin muusta betoni-
tuotannosta ylijääneitä betonikappaleita, joita 
voi nähdä myös teoksen pinnassa. 

Pintahidastimina kokeiltiin erilaisia soke-
ripitoisia nesteitä, kuten Coca Colaa, jolla 
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Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”

Lahden kaupungin vuonna 2020 järjestämän taidekilpailun 
voitti Akseli Leinosen ehdotus ”Kylän Portti”. Sen valmistus ja 
asennus toteutui harvinaisen nopeasti ja jo toukokuussa 2021 
teos pystytettiin Lahden Viiskulman aukiolle.

saatiin luotua vaikutelma kuluneisuudesta. 
Valun yläpinta painepestiin ennen betonin 
kovettumista, jolloin myös siihen saatiin elävää 
vaihtelua.     

Kylän portti
Osoite: Viiskulman aukio, Lahti
Tilaaja: Lahden Kaupunki
Suunnittelu: Akseli Leinonen
Rakennesuunnitelmat: Akseli Rosqvist 
Elementtien valmistus ja asennus: Vihdin 
Betoni Oy
Urakointi ja betonikonsultointi: Pertti Kuk-
konen/ Betonipallas Oy
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1 Kylän Portti-teos sijaitsee Lahden Viiskulman 

aukiolla ja se opastaa läheisyydessä sijaitsevaan 

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvaan.

2 Teos asennettiin maan alle jäävälle anturalle 

kiinnittämällä ne pilarikengillä. Alueelle asennetaan 

nupukiveys, joka tulee kiinni pilareihin.
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Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”

“Village Gate” in concrete erected in Lahti
Village Gate is a new public work of art designed 
by artist Akseli Leinonen and realised in con-
crete. It stands in the Viiskulma Square in Lahti. 

Village Gate won the art competition organ-
ised by the City of Lahti in 2020 to acquire 
an experiential element for the Viiskulma 
Square. This work of art studies the relation-
ship between man and the urban environment 
built by him.

The work was poured in formwork made 
from Styrofoam and plywood, using partly recy-
cled concrete. Village Gate is about six metres 
tall and weighs more than 50 tons. 

The reddish-brown finish of the work has 
been created with Umbra patina dye treatment. 
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3 Muottiin aseteltiin styroksimuotoja, joista jäi beto-

niin syvennys. Erilaisilla pinnanrikkomisilla toteutet-

tiin ikääntynyt vaikutelma. Vivahteikas värimaailma 

syntyi ”Umbra-patinointimenetelmällä”, joka ei peitä 

betonin pintaa vaan jättää sen materiaalisuuden näky-

viin.

4-7 Erilaisilla käsittelymenetelmillä ja -aineilla saatiin 

ilmeikäs lopputulos.

8 Kierrätysbetonista valmistettu taideteos valettiin 

Nummelassa styroksista ja vanerista tehtyihin muot-

teihin. Kylän portti on reilut kuusi metriä korkea ja 

painaa yli 50 tonnia.

9 Pylväiden on sanottu tuovan mielleyhtymiä rapis-

tuneeseen temppeliin. Teos myös nimensä mukaisesti 

näyttää portilta, mutta kaarissa on epäsymmetri-

syyttä. 

Lahti sai betonisen ”Kylän Portin”
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