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EMIL CEDERCREUTZIN MUSEON VEISTOSPUISTO ON AVAUTUNUT  

Veistospuisto esittelee yleisölle kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin rakastetuimpia töitä 

 

Harjavallassa Emil Cedercreutzin museossa (Museotie 1, Harjavalta) on tänä keväänä avautunut yleisölle museon ympäristöön 

levittäytyvä Veistospuisto, joka sisältää 21 kappaletta kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin teoksia tai teossarjoja. Veistospuisto on 

maksuton ulkoilmanäyttely, ainutlaatuinen taiteen ja luonnon liitto, joka tervehtii kävijöitä museon tunnelmallisessa 

joenrantamaisemassa, humisevien honkien keskellä.  

Satakunnan sydämessä, Kokemäenjoen luonnonkauniilla rantatörmällä Harjavallassa sijaitseva Emil Cedercreutzin museo 

perustuu vapaaherra Emil Herman Robert Cedercreutzin (1879-1949) elämäntyölle. Kuvanveistäjänä, siluettitaiteilijana, 

kirjailijana ja kansatieteellisen kokoelman keräilijänä tunnettu Emil Cedercreutz rakennutti vuonna 1914 taiteilijakotinsa 

Harjulan Harjavaltaan Kokemäenjoen rannalle. Nykyään Harjulan taiteilijakodin ympäristö vanhoine ja uudempine 

rakennuksineen sekä näyttelyineen tarjoaa kävijälle monipuolisen museokokonaisuuden, yhdistelmän taidetta ja 

kulttuurihistoriaa. 

Viime vuosina museon alueelle ja sen ympäristöön on pystytetty lukuisia pronssiin valettuja Emil Cedercreutzin veistoksia. 

Teokset ovat osa alueelle rakentunutta Veistospuistoa, joka on Emil Cedercreutzin säätiön hallinnoima, vuonna 2006 aloitettu 

ja edelleen jatkuva hanke. Puiston suunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto MA-arkkitehdit. Kokonaisuuden 

tarkoituksena on tuoda upean ja pysyvän ulkoilmanäyttelyn myötä monipuolisen kuvanveistäjän rakastetuimpia ja 

onnistuneimpia teoksia kävijöiden nähtäville museon kauniissa jokimaisemassa. Tulevina vuosina puisto täydentyy vielä 

muutamilla teoksilla, mutta on jo nyt käyntikohteena laaja ja monipuolinen.  

Veistospuisto sisältää tähän mennessä yhteensä 21 kappaletta Emil Cedercreutzin pronssiin valettuja veistoksia tai 

veistossarjoja. Työt ovat alun perin valmistuneet 1900-luvun alkupuolen vuosikymmeninä. Suurin osa puistoon pystytetyistä 

töistä on uusintavaloksia. Puistosta löytyviin teoksiin voit tutustua tarkemmin museon verkkosivuilla osoitteessa 

www.harjavalta.fi/museo/veistospuisto. Kaikki verkkosivun kuvat ovat pyydettäessä saatavissa pressikuvakäyttöön. Museon 

vastaanotosta on saatavilla puistoalueesta myös kartta, jonka avulla puistossa on helppoa suunnistaa.  

Tervetuloa tutustumaan Veistospuistoon!  

 

 

 

 

Lisätiedot ja pressikuvat:  

Hallituksen jäsen Veikko Lahtinen, Emil Cedercreutzin säätiö, e.c.saatio@kolumbus.fi, 040 043 3210.  

Museoamanuenssi, tiedottaja Satu Tenhonen, Emil Cedercreutzin museo, satu.tenhonen@harjavalta.fi, puh. 044 432 5350. 

Emil Cedercreutzin museon verkkosivut: www.harjavalta.fi/museo  
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