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Opinnäytetyössäni tutkin vesiväritekniikoita. Tarkoituksenani oli soveltaa useita eri 

tekniikoita maisemakuvassa. Työni yrittääkin vastata kysymykseen ”Kuinka 

hyödynnän useita vesiväritekniikoita samassa maisemamaalauksessa?” Tavoitteenani 

oli saada aikaan näiden tekniikoiden avulla luonnollisen näköinen maisemakuva. 

 

Käytin maalauksen opiskelussa apunani vesivärioppaiden maalausohjeita ja  yritin 

sisällyttää niitä teososaan. Olen valinnut referenssikuvaksi oman ottamani valokuvan 

Kuusamon vaellusreitiltä. Kerron, mitä välineitä valitsin ja miksi valitsin juuri tietyn 

valokuvan. Esittelen keskeisiä vesiväritekniikoita ja niiden käyttämistä 

maisemamaalauksessa. 

 

Maalatessani teostani pyrin samalla ottamaan valokuvia prosessistani. Kuvien avulla 

esittelen opaskirjamaiseen tapaan sen, miten olen onnistunut toteuttamaan työni ja 

miten maalaustekniikat ovat toimineet käytännössä. 

 

Lopuksi pohdin, pääsinkö haluamaani lopputulokseen ja onnistuiko 

maalauskokeiluni. Mietin myös, olivatko välineeni valittu oikein tehtävää varten, ja 

mitä olisin yleensäkin voinut tehdä työssäni toisin. 
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ABSTRACT 
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Thesis title: Painting landscape 

with water colors 

 

Pages (of which appendices): 31 (15) 

Date:19.3.2013  

Thesis instructors: Eeva Koivumaa , Henri Hagman 

 

In my thesis I study water color techniques. I try to find out how to manage several water 

color techniques in the same landscape. My objective is to use these painting methods to 

create a natural looking landscape. 

 

As sources for my study I used water color painting guides and the knowledge that I have 

acquired previously on the subject. I chose a picture that I took while hiking in Kuusamo 

as a reference. I explain what kind of painting equipment I used and why I chose that 

landscape. I also enlighten on some basic knowledge concerning the use of water colors 

and the ways to use that knowledge in landscape painting. 

 

While painting, I took pictures of my work progress. These pictures will serve as a guide-

like implementation of how I managed to use the techniques in practice. 

 

In the conclusions I discuss how well I managed to achieve the objectives of this study. I 

contemplate if my painting experiment was a success or a failure. In addition, I discuss if 

I should have done something differently. 
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1 JOHDANTO 

 

Pidän vesiväreillä maalatusta jäljestä ja olen aina ihaillut, kuinka monella tapaa niitä 

voidaan käyttää. Vesiväreillä sivelty maalauspinta saattaa poiketa paljonkin 

tarkoitetusta lopputuloksesta, ja tämä juuri tekee siitä mielenkiintoisen ja 

arvaamattoman maalaustekniikan. Erityisen hienoja ovat mielestäni hyvin toteutetut 

vesivärimaisemat. Tutkin siis opinnäytetyössäni juuri maisemamaalaamista vesiväreillä 

ja teososana toteutin oman maisemamaalauksen valokuvaa mallina käyttäen. 

 

Tavoitteenani oli tuottaa itse opitulla tiedolla, sekä vesivärioppaiden avulla uskottava 

maisemamaalaus. Asettamani tutkimuskysymys oli ”Kuinka hyödynnän useita 

vesiväritekniikoita samassa maisemamaalauksessa?” Maalasin maiseman käyttämällä 

omaa ottamaani referenssivalokuvaa Kuusamon vaellusreitiltä. Yritän käyttää 

monipuolisesti eri maalausmenetelmiä, että saisin aikaan mahdollisimman luonnollisen 

näköisen maiseman. Pyrin käyttämään värisävyjä rohkeasti, että saan esille valokuvassa 

näkyvät vivahteet. Tahdon myös korjata vesiväreillä valokuvaan syntyneitä mahdollisia 

virheitä, kuten ylivalottuneisuutta. 

 

Opinnäytetyössä käsittelen aluksi vesivärejä ja niiden käyttäytymistä. Tuon myös esille 

historiaa sekä vesiväreihin liittyviä myyttejä. Kerron käyttämistäni apuvälineistä ja 

suunnitelmistani toteutuksesta. Tutkin myös miksi valitsin juuri tämän valokuvan 

aiheeksi maalauskokeilulleni. Toteutuksessa selostan omat työvaiheeni ja käytän 

prosessikuvia apunani. Pyrin kertomaan vesivärioppaiden tietoja hyödyntäen havaintoja 

maalausprosessista sekä käytetyistä tehokeinoista. Lopuksi pohdin, toimivatko 

vesiväritekniikat odotetulla tavalla ja sainko teoskokeilustani haluamani näköisen. 
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2 OPASTUSTA VESIVÄRIEN KÄYTTÖÖN 

 

2.1 Vesivärien historiaa 

 

Ihminen on maalannut vesiväreillä jo esihistoriallisista ajoista lähtien. Jo 

luolamaalauksissa käytetyt värit ovat olleet vesiliukoisia väripigmenttejä, joita otettiin 

mineraaleista. Vesivärimaalaaminen  kehittyi kuitenkin taidemuodoksi vasta 

myöhemmin Kiinassa, jossa punaista ja mustaa pigmenttiä säilytettiin pienissä astioissa 

nykyaikaisten kakkuvärien tapaan. (Barber 2008, 6.) 

 

Länsimainen vesivärien historia alkaa kuitenkin vasta 1700-luvulta. Tämä johtunee 

paljon siitä, että Euroopassa öljyvärimaalaus hallitsi taidetta aina 1500-luvulta lähtien. 

Vesivärimaalaamista yleisesti vähäteltiin, ja sitä pidettiin pääasiassa vain keinona 

toteuttaa luonnoksia suuria öljyväritöitä varten. Runollisten luontotutkielmien tekijä, 

saksalainen Albrecht Dürer (1471–1528) suhtautui vesiväreihin vakavammin. Hänen 

yksityiskohtaiset vesivärityönsä tekivät hänestä yhden ensimmäisistä eurooppalaisista 

maisemamaalaajista.  Vesiväreihin suhtautuivat vakavasti myös ranskalaiset Claude 

Lorrain (1600–1682) ja Nicolas Poussin (1593–1665). Nämä kaksi maalaria kehittivät 

laveerauksen sekä yksivärisen, eli monokromaattisen, tyylin käyttöä. (Smith 1995, 6) 

 

Kuitenkin vasta suurten englantilaisten taidemaalareiden työt nostivat vesivärit 

uudelleen arvostukseen. Näitä maalareita olivat muun muassa Paul Sandby (1725–

1809), John Constable (1776–1837) sekä J.M.W Turner (1775-1851). Näiden 

maalareiden värisävyt ja siveltimen käyttö houkuttelivat monia harrastelijoita ja 

ammattilaisia vesivärien pariin 1800-luvun Englannissa. Myöhemmin vesivärien käyttö 

inspiroi ranskalaisia impressionisteja, jotka omaksuivat värit omaksi ilmaisukeinokseen. 

(Smith 1993, 6) 

 

 

2.2 Vesivärien myytit 

 

Vaikka vesivärimaalausta onkin vähätelty öljyvärimaalauksen rinnalla, 

vesivärimaalaajien luettelo on pitkä ja maineikas.  Tyylejä, tunnelmia ja aiheita löytyy 

vesiväreistä äärettömästi. Se ulottuu 1400-luvun kasvi- ja eläintutkielmista 1900-luvun 
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väriabstraktioihin. Vesiväreissä ihmistä on kuitenkin aina kiehtonut sen läpikuultavuus, 

joka asettaa myös tiettyjä teknisiä rajoituksia. (Smith, 1993, 6) 

 

Toisenlainenkin teoria vesivärien pienemmästä huomiosta öljyvärejä kohtaan löytyy. 

Vanhempaa taidetta käsittelevistä taidekokoelmista löytyy lähinnä öljyvärimaalauksia, 

mutta se johtuu markkinavoimista, eikä siitä että vesivärejä ei olisi aiemmin arvostettu. 

Taiteensuosijat ja ostajat halusivat yleensä suuria, vaikuttavia öljyvärimaalauksia, 

erityisesti jos kyseessä oli muotokuvatilaus, joten taiteilijat tekivät omaehtoiset työnsä 

ja maalausluonnoksensa vesiväreillä. (Harrison, 1994, 70–72) 

 

Vesiväreihin liittyy jostain syystä paljon ennakkoluuloja. Ne ilmenevät yleensä 

käsittämättöminä suosituksina ja kieltoina. Ihmiset tuntuvat luulevan, että vesivärejä 

voidaan käyttää vain yhdellä ”oikealla” tavalla. Joidenkin mielestä läpikuultamatonta 

valkoista peiteväriä ei pitäisi käyttää sen takia, että se pilaisi kauniiden värien 

läpikuultavuuden. Myös hyvien apuvälineiden, kuten peitinlakan käyttöä, pidetään 

mekaanisena ja täten sopimattomana. Ihme kyllä kaikki nämä rajoittavat käsitykset ovat 

syntyneet vasta 1900-luvulla, samaan aikaan kun öljymaalausta koskevia jyrkkiä 

sääntöjä alettiin hylätä. Yksi vesivärejä koskeva myytti ilmaisee, että vesiväreillä olisi 

vaikea maalata. On totta, että vesiväreillä tehtyä virhettä ei aina voida korjata. 

Kuitenkaan hyvän maalauksen tekeminen ei ole koskaan helppoa, olipa väriaine mikä 

tahansa. (Harrison, 1994, 73-75) 

 

On vain opittava ymmärtämään, kuinka maali käyttäytyy missäkin tilanteessa. 

Tosiasiassa hyvän vesivärityön maalaaminen ei ole sen vaikeampaa kuin hyvän 

öljymaalauksen. Maalaajan on tiedettävä se, että kostealle tai märälle paperille levitetty 

maali valuu ja leviää, kun taas kuivalle paperille levitettynä maali jää 

selvärajaisemmaksi. Olisi myös hyvä tietää minkä värin saat aikaan levitettyäsi useita 

värikerroksia päällekkäin. 

 

 

2.3 Vesivärimateriaalit 

 

Vesiväripapereita voidaan valmistaa koneellisesti tai käsin. Koneellisesti valmistetut 

paperit jaotellaan kuumapuristettuun (sileärakenteiseen) ja kylmäpuristettuun (eli 

puolikarkeaan tai karkeaan) paperiin. Käsintehtyjä papereitakin löytyy, mutta ne ovat 
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yleensä kalliita ja niiden käyttäminen vaatii enemmän taitoa. Vesivärityöt tehdään lähes 

aina valkoiselle paperille. Värillisiäkin papereita löytyy, mutta se on yleensä 

poikkeuksellista. Papereita tulee myös eri painoisina, jotka mitataan yleisesti 

grammoina neliömetriä kohden (g/m²).  

 

Yleensä ohuet vesiväripaperit pingotetaan ennen maalausta. Tällöin paperi kostutetaan 

ja teipataan kiinni maalausalustaan. Tällä tavoin yritetään ehkäistä paperin 

kupruileminen. Yleensä paperi kostutetaan altaassa. Alle 300-grammaiset paperit olisi 

suositeltavaa aina pingottaa, erityisesti kun paperille laveerataan paljon märkää märälle 

– tekniikalla.  (Smith, 1995, 9) 

 

Vesivärisiveltimien valmistuksessa käytetään joko luonnonkarvaa tai tekokuituja. 

Viimeisten vuosisatojen aikana siveltimiin on käytetty montaa eri kuitua ja karvaa. 

Kokeilujen myötä arvostetuimpien sivellinkarvojen joukkoon on noussut, näätäeläimiin 

kuuluvan, soopelin häntäkarvat. Tekokuituituiset, eli synteettiset siveltimet ovat yleensä 

halvempia kuin luonnonkarvasiveltimet. Materiaalina synteettisten siveltimien karvoissa 

käytetään melkein katkeamispisteeseen venytettyjä nailonkuituja. Tästä johtuen 

harjasten päät ovat hauraita, ja kestävät luonnonkuituja huonommin. (Barber, 2008, 24–

25) 

 

Siveltimiä on kahden muotoisia: litteitä ja pyöreitä. Pyöreitä siveltimiä olisi 

suositeltavaa olla ainakin kolmea erikokoista: pieni yksityiskohtia varten ja kaksi 

suurempaa, joiden koko riippuu maalauspinnan suuruudesta. Isot litteät siveltimet (tai 

lattasiveltimet) sopivat mainiosti laveeraamiseen. (Harrison, 1994, 77) 

 

Vesivärejä on saatavilla kakkuina ja väriputkiloina. Useimmat vesivärit myydään 

tavallisesti pienissä muoviastioissa, joita on saatavilla kahta eri kokoa. Vesivärikakut 

säilyvät käytännössä ikuisesti ja värien liukeneminen veteen on yleensä vakio. Monesti 

kakkuvärejä on saatavilla muovisissa tai metallisissa palettirasioissa, joita voidaan 

täydentää uusilla irtoväreillä. Palettirasia sopii erityisesti ulkona maalaamiseen. 

Putkilovärejä käytetään yleensä suurien vesivärialueiden maalaamiseen. Putkilovärit 

koostuvat samasta väriaineesta kuin kakut, mutta väristä on saatu nestemäistä lisäämällä 

joukkoon arabikumia ja glyserolia. (Barber, 2008, 18–19) 

 

 



9 

2.4 Vesivärien käyttämisestä 

 

Vesivärien keskeisin maalaustekniikka on levittää läpikuultavia laveerauksia 

päällekkäin valkoiselle paperille. Vesivärimaalaus on loppujen lopuksi yksi 

helpoimmista taidemaalauksen muodoista omaksua. Kuitenkin maalausjälki on 

äärimmäisen herkkää ja persoonallista, joten virheiltäkään ei voi aina välttyä. 

Vesiväreillä maalatessa taiteilija yleensä hyödyntää paperin valkoisuutta, ja jättää 

valoisimmat kohdat kokonaan maalaamatta. (Smith, 1993 32) 

 

Vesivärimaaleja sekoitetaan paletilla tai paperilla. Kun väriseoksen sekoittaa paletilla, 

voi itse päättää tarkalleen millaisen sävyn haluaa. Paperilla väriä sekoitetaan toisen 

värikerroksen päälle, jolloin värisävyt sekoittuvat toisiinsa. Tämän voi tehdä kostealle 

tai kuivalle värille.  Kuivan värin päälle sekoittaessa lopputulos on helpommin 

ennustettaessa. Pääsääntönä on kuitenkin hyvä muistaa, että värin kuivuessa, se näyttää 

paperilla vaaleammalta. (Smith, 1995, 38) 

 

Tärkein asia oman tekniikan kehittämiseen ja värien oppimiseen on kuitenkin 

harjoittelu. Taiteilijan täytyy pitää itse sivellintä kädessään ja kokeilla sillä värin 

levittämistä. Näin tehdessään taiteilija havaitsee itse kyseisen pensselin tarkoituksen ja 

sen, miten väripigmentti leviää ja millaisen sävyn siitä saa paperille. (Smith, 1993, 10) 

Opaskirjatkin ovat hyvä tietolähde erilaisten tekniikoiden oppimiseen. Olen silti itse 

huomannut, että oma tuntuma väreihin, olisi se kaikkein tärkein tekijä. Opaskirjat 

opastavat lähinnä sen, kuinka monella tapaa vesivärejä pystytään hyödyntämään ja 

millaiselta jälki voidaan saada näyttämään.  

 

Pidän itselleni nyrkkisääntönä sitä, että maalaan vesiväreillä kerroksittain, enkä etene 

suoraan tummaan väriasteikkoon. 
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3 SUUNNITELMA 

 

3.1 Välineistä 

 

 

Kuva 1.Kuva työvälineistä 

 

Näin alkuun listaan tärkeimmät työvälineeni (alkaen vasemmalta oikealle): peitinlakka, 

säiliöteroitin, korvapuikkoja, maalarinteippi, vesivärit palettirasiassa, pyyhekumi, 4H 

lyijykynä, kaksi ohutta näädänkarvasivellintä, kaksi eripaksuista kiinalaista sivellintä, 

pitkävartinen viuhkasivellin, lattasivellin, sekä vesiastia. Kuvasta puuttuu sienenä 

toimiva vanulappu. 

 

 Työvälineeni ovat hyvin pitkälti samanlaisia, mitä taiteilijat tuntuvat käyttävän usein 

maalausoppaissaan. (Barber, 2008, 28–29) Maalaus toteutetaan kevyelle, 

kylmäpuristetulle vesiväripaperille, jonka koko on hieman A3:sta suurempi (47cm * 

35cm). Paperini on ohuempaa mitä olen tottunut käyttämään, mutta jouduin valitsemaan 

juuri sen paperin, koska muuta ei ollut sillä hetkellä saatavissa. 

 

Valitsin luonnostelukynäni kovuudeksi 4H:n. Päädyin valintaani siksi, koska H-kynät 

ovat kovia, ja että olen luonnostellut monet vesivärityöni omasta mielestäni liian 

pehmeällä kynällä. Kun kynän jälki (B:llä merkityt) on ollut pehmeää ja paksua, saattaa 
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grafiittijälki sekoittua väripigmentin joukkoon. Tästä on seurannut yleensä sottainen 

lopputulos, joka ei ole sopinut maalauksen puhtaampien värisävyjen sekaan. 4H- kynän 

jälki on sopivan ohutta ja haaleaa siihen, että se jää vesivärien alle piiloon. Loput 

lyijykynän jäljet pitäisi pystyä pyyhkimään kumilla pois. 

 

Peitinlakan valitsin siksi, koska olen pitänyt sen käyttämisestä enemmän kuin 

esimerkiksi vahakynttilän. Lakan voi itse levittää tarkasti niihin kohtiin, joihin itse 

haluaa. Peitinlakka siis levitetään kohtiin, jotka tahdotaan jättää vaaleaksi. Kun väri ja 

lakka kuivuvat, voidaan peitinlakka hinkata pois. Lakan levittämiseen kannattaa käyttää 

huonoa sivellintä, sillä se tarttuu harjaksiin. Peitinlakasta on tullut minulle ajan mittaan 

välttämätön apuväline vesivärimaalauksissa.  Se ei kuitenkaan tarkoita, että sen 

käyttäminen olisi välttämätöntä. Joskus vain olen innostunut maalaamaan väärien 

kohtien päältä ja tämä aine estää sen vahingon. 

 

Siveltimiä valitsin useita erilaisia. Kun pensseleitä on erikokoisia, saadaan niillä 

useampia pintavaikutelmia aikaan. Pidän erityisesti kiinalaisten siveltimien käytöstä 

maalaamisessa, koska samalla pensselillä voidaan saada ohutta, sekä paksua jälkeä. Jos 

jotain siveltimien käytöstä olen oppinut, on se että niitä tarvitaan useita. Myös 

lattasivellin on minulle tarkeässä osassa, esimerkiksi puiden lehtien maalaamisessa. 

Lattasivellin sopii myös erinomaisesti värin poistamiseen maalauspinnalta. Kaikki 

käyttämäni siveltimet on valmistettu, joko kokonaan tai osittain, luonnonkarvoista. 

 

Vesiväreinä minulla toimii pienikakkuinen akvarellisetti, jossa on jo valmiina monia eri 

värisävyjä. En siis käytä putkilovesivärejä lainkaan, tai maalaa työtäni käyttäen vain 

muutamaa perusväriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö tekisi jatkuvasti erilaisia 

värisekoituksia. En yleensä levitä väriä suoraan kakuista, vaan yritän sekoittaa työlle 

sopivia väriasteita. Mielessäni kävi myös, että olisin käyttänyt kakkuvärien lisäksi 

vesiliukoisia värikyniä tai guassiväriä, mutta päätin pysyä pelkissä kakkuväreissä ihan 

vain selkeyden vuoksi.
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3.2 Valokuvan valitseminen 

 

 

  Kuva 2. Harrisuvanto, Kuusamo 

 

Mallikuvaksi työlleni tahdoin valita oman ottamani valokuvan. Valitsin aiheeksi 

muutaman kesän takaisen reissun Kuusamosta, jossa olimme vaeltamassa, ja samalla 

viettämässä kaverini polttareita. Vaelluksen aikana otin satunnaisesti kuvia halvalla 

pokkarillani. Huomasin että olin ottanut panoraama-tyyliin muutaman kuvan 

Harrisuvanto – nimiseltä vesialueelta Kitkajoella. Liitin kuvankäsittelyohjelmalla nämä 

kuvat yhteen ja sain aikaan mielestäni hyvän aiheen vesivärimaalaukselleni. 

 

Kuvan yksityiskohtien määrä on todella suuri, mikä miellyttää minua. Pidän myös 

kuvan hieman sumuisesta tunnelmasta. Veden pinnasta on hyvin näkyvissä kylmän yön 

aiheuttama ilmankosteus, aamuauringon valaistessa samalla taka-alan havupuita. 

Tällainen kuva on vain mahdollista saada aikaisin aamusta, sillä auringon noustessa, 

loputkin vesihöyryt haihtuvat. Aamuauringon tuoma lämmin valo tuo jopa syksyistä 

tunnelmaa kuvaan, sillä puut näyttävät oranssin punaisilta. 

 

Jos yksinkertaista syytä juuri tämän kuvan valitsemiselle etsitään; voisi se olla, että 

nämä valitsemani kuvat eivät olleet laadultaan niin huonoja kuin muut matkalla 
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ottamani vastaavat. Ikävä kyllä kuvassa on havaittavissa ylivalottuneisuutta ja taivaskin 

on niin sanotusti puhki palanut. Onneksi tämän valokuvausmokan ei tarvitsekaan näkyä 

maalauksessani. Muutenkin kuva on pullollaan kohtia, jotka on mukava maalata 

vesiväreillä, kuten esimerkiksi sumu ja puiden kiemuraiset oksat. Yritän sisällyttää 

maalaukseeni niin paljon luonnon yksityiskohtia kun suinkin voin. 

 

Valokuvan väripaletilta on erotettavissa paljon kylmiä värejä vesialueella, kuten 

purppuraa ja vaalean sinistä. Taivaalta heijastuu keltainen valo vihreiden lehtien sekaan. 

Käyttämäni referenssikuva ei täysin paljasta kaikkia värejä, joita maisema pitää 

sisällään. Tarkkailin muitakin kuvia, joita olin ottanut samalta paikalta. Näistä kuvista 

paljastuikin paremmin, kuinka paljon enemmän värikylläiseltä paikka oikeasti näytti. 

Tarkoituksenani on saada työhön näkymään paljon värivivahteita. 

 

 

   Kuva 3. 

 

Kuvan nro.  Tarkennus mäntyihin ja koivujen oksiin heijastuneesta, lämpimän 

sävyisestä valosta. Maisema näyttää melkein syksyiseltä, vaikka kuva on otettu 

heinäkuussa. 

 

 

Yksityiskohtien ja kattavan väriskaalan lisäksi, valitsin kuvan siksi, että olin itse paikan 

päällä. Jos olisin maalannut työni jonkun toisen ottamasta valokuvasta, sijainnissa, 

missä en olisi itse ollut, sillä ei olisi minulle samanlaista tunnearvoa kuin tällä 



14 

maisemalla. Maalaus toimii myös hyvin muistutuksena siitä, kuinka esteettiseltä kesä 

Suomessa voikaan näyttää. 
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3.3 Keskeisiä vesiväritekniikoita 

 

Työni ensimmäinen vaihe luonnostelun jälkeen on levittää peitinlakka (tunnetaan myös 

maskinesteenä). Peitinlakka on öljypohjainen, väriä hylkivä aine, joka säilyttää paperin 

pinnan valkoisena. (Barber 2008, 118.) Peitinlakkaa on tapana käyttää työn valokohtiin. 

Yleensä vesiväritöissä valokohdat jätetään vain maalaamatta, mutta jos valokohdat ovat 

pieniä, on peitinlakka hyvä vaihtoehto. Jotkut taiteilijat pitävät menetelmää 

keinotekoisena tai mekaanisena, toiset taas korvaamattomana. (Harrison 1994, 98.) Jos 

olisin taiteilija kuuluisin varmaan enemmän jälkimmäiseen kastiin. 

 

Maalaan siis peitinlakalla aluksi kohdat, joiden haluan pysyvän valkoisina. Säilytän 

peitinlakan niin kauan, kuin olen varma siitä, että suurin osa värikerroksista on tehty. 

Peitinlakan käyttäminen tuo maalaamiseen tietynlaista vapautta, kun ei tarvitse 

huolehtia maalaavansa vahingossa tärkeiden valokohtien päältä. 

 

Työn päävärit maalaan asteittaisella ja kirjavalla laveerauksella. Asteittaisessa 

laveerauksessa väriä vaalennetaan tai tummennetaan vähän kerrallaan. Siveltimellä 

lisätään joko vettä tai lisää väriä laveeraukseen. Lopputuloksessa väri ei siis ole tasainen 

ja yhtenäinen. Vaikutelmaa hyödynnetään usein maisemien ja etenkin taivaan 

maalaamisessa. (Smith 1995, 42.) Laveeraukset voi toteuttaa siirtymällä vaaleasta 

tummempaan väriin, jolloin väriä lisätään jokaisella siveltimen vedolla. Kuitenkin 

helpompaa on edetä tummemmasta vaaleaan eli aloittaa voimakkaalla värillä ja lisätä 

veden määrää siveltimenvetojen välissä. Asteittainen laveeraus tulisi tehdä kuivalle 

paperille, sillä muuten värien voimakkuuksien erot tasoittuisivat. (Harrison 1994, 86.)  

 

Kirjavassa  laveerausksessa ei muutu asteittain tummaan tai vaaleaan, vaan se 

toteutetaan usealla eri värillä. Laveeratut värit yhdistyvät toisiinsa sattumanvaraisesti, 

kun niitä sivellään kostealle paperille. Laveerauksessa voi käyttää niin montaa 

erivahvuista väriä, kuin itse haluaa. Jälkeä on hankala säädellä, sillä maalaustapa tuottaa 

erikoisia tuloksia, kun eri värit saavat sekoittua paperin eri kohdissa. Jos paperi on 

hyvin märkä, sulautuvat värit helposti keskenään ja niiden reunat häviävät. Toisaalta jos 

paperi on vain aavistuksen kostea, värit leviävät, mutta eivät välttämättä sekoitu 

toisiinsa. Laveerauksia voi tehdä, minkälaisella pensselillä itse haluaa. (Smith 1995, 42)  
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Olen huomannut, että laveeraus on tehokas keino tuoda esiin esimerkiksi taivaan värit. 

Taivas on yleensä korkeampaa tummempi, mikä voidaan toteuttaa laveerauksessa 

ohentamalla väriä vedellä työssä alaspäin siirtyessä. Laveerauksia pystyy myös itse 

ohjailemaan kostuttamalla paperista vain ne kohdat, mihin haluaa värin etenevän.  

 

Vesivärien maalausjälkeen voidaan vaikuttaa myös suolalla. Roiskemaalaus suolalla 

olisi menetelmä, joka sopisi parhaiten vettä hylkivälle paperille (kuumapuristettu 

vesiväripaperi). Menetelmässä roiskitaan suolaa värikerroksen päälle. Tämän jälkeen 

vesiväri imeytyy, jättäen suolakiteiden muodostamia pintavaikutelmia. (Harrison, 1994, 

103) Tarkoituksenani on siis kokeilla myös suolalla, vaikka paperini ei olekaan 

kuumapuristettua. 

 

Märkää märälle maalatessa väriä levitetään kostealle paperille, jossa on joko vettä tai 

kosteaa maalia, ja annetaan värin levitä. Jäljestä tulee arvaamaton ja sattumanvarainen. 

Tekniikalla maalatessa voidaan käyttää useampaa väriä, jolloin ne sulautuvat toisiinsa 

pehmeästi. Kuivunut maali tulee näyttämään erilaiselta kun värihiukkaset asettuvat 

aloilleen. Tässä tekniikassa korostuu erityisesti vesivärien arvaamattomuus. Värit 

saattavat valua ja sekoittua toisiinsa riippuen värien märkyydestä ja paperin rakenteesta. 

(Smith 1995, 44) Varsinkin työn alkuvaiheessa, kerroksittain märkää märälle 

maalatessa, saadaan suuria pinta-aloja maalattua kerralla. Tämä menetelmä on yleensä 

poikkeuksetta ensimmäisten aloitustekniikoideni joukossa. 

 

Vesiväreillä tummat värisävyt saavutetaan yleensä tekemällä useita päällekkäisiä 

laveerauksia niin kauan, että väri on tarpeeksi tumma. Tätä klassista tapaa sanotaan 

märkää kuivalle – menetelmäksi sen takia, että värikerroksen annetaan kuivua ennen 

seuraavaa laveerausta. Laveerauksesta jää paperille kova reuna, joka erottuu toisen 

värikerroksen alta. Tämän tekniikan onnistunut käyttö vaatii tarkkaa suunnittelua. Ei ole 

viisasta kasata liikaa värejä laveeraamalla loputtomasti päällekkäisiä kerroksia. 

Maalausta aloittaessa pitäisi olla selkeä kuva miltä sen tulisi näyttää. Vain siten voi 

arvioida laveerausten värisävyt oikein. (Harrison, 1994, 90) Pyrin käyttämään märkää 

kuivalle – menetelmää mieluummin kuin siirtymällä nopeasti tummiin 

väripigmentteihin. Yritän myös olla kasaamatta värikerroksia valokohtien päälle. 

 

Vesiväreillä maalatessa valokohdiksi tarkoitetut alueet jätetään yleensä maalaamatta, 

kuten on aiemmin kerrottu. Valokohtia voidaan kuitenkin tehdä toisillakin tavoilla. 
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Paperille levitettyä väriä poistetaan, eli avataan. Menetelmä on helppo. Kun väriä 

levitetään, sitä voi taputtaa tai pyyhkiä joko sienellä, paperilla tai jollain muulla 

imukykyisellä materiaalilla. Tällä tekniikalla valokohtien reunoista saadaan pehmeitä. 

Se soveltuu hyvin vaikka pilvien tekemiseen taivaalle. (Harrison, 1994, 96) 

 

Pintavaikutelmien kuvaamiseen voidaan käyttää useita erikoismenetelmiä. Yksi näistä 

on kuivasivellinmenetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että kuivalla siveltimellä maalataan niin 

vähällä maalilla, että paperi peittyy vain osittain. Tätä menetelmää käytetään usein 

ruohoon tai kaukana oleviin puihin. Kuivasivellinmenetelmälle sopii parhaiten litteä 

sivellin, jonka karvoja levitetään peukalon ja etusormen välissä. (Harrison, 1994, 102) 

 

 

3.4 Tyylistä 

 

Tarkoituksenani ei ole toteuttaa työtä minkään erityisen tyylin tai taidesuuntauksen 

mukaan. Toki silloin kun työ on valmis, voi sille etsiä kaikenlaisia tyylejä ja 

piilomerkityksiä. Aikomukseni on kuitenkin käyttää pelkkiä kakkuvärejä ja niitä 

apuvälineitä, mitä tarvitsen. Maalauskokeiluni ei siis tule olemaan mikään 

”puhdasverisin” vesivärimaalauksen ilmikuva. Maalaan vain sen, minkä näen ja yritän 

käyttää värejä ja eri tekniikoita rohkeasti. 

 

Aikomukseni maalauskokeilussa on tutkia vain pelkästään maalaustekniikoita, ei 

minkään erityisen aikakauden taidetta. En myöskään aio pistää maalaustekniikoita tai 

välineitä minkäänlaiseen arvoon, vaan yritän vain dokumentoida miten ne toimivat 

minun maalauskokeilussani. Tiedostan kuitenkin sen, että oma maalaustyylini tulee 

näkymään valmiissa työssä ja sille en mahda mitään. Se mitä ”tyylejä” tyylini edustaa 

pysyy minullekin mysteerinä. 
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4 TOTEUTUS 

 

Työni tekeminen alkoi valokuvien yhdistämisellä. Yhdistin valokuvat 

kuvankäsittelyohjelmalla toisiinsa ja häivytin niiden reunat. Muokkasin myös hieman 

kuvan kontrasti- ja värisäätöjä selkeämmäksi. 

 

Sen jälkeen pingotin paperin maalauspintaan maalarinteipillä ja aloitin luonnostelun 

suoraan paperille lyijykynällä. Kun olin piirtänyt luonnoksen, katsoin valokuvasta, 

missä työn tärkeimmät valokohdat sijaitsee. Levitin näihin kohtiin pensselillä 

maskinestettä. Nestettä levitin etualalla olevien koivujen reunoihin, vesialueelle ja 

etualan ruohikkoon. 

 

Kuva 4. Paperi on pingotettu ja tärkeimmät ääriviivat luonnosteltu. 

 

Kostutin paperin sienellä taivaan yläosasta, ja aloitin maalaamisen laveeraamalla sinisen 

sävyä litteällä pensselillä kostutettuun kohtaan. 
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Kuva 5.Peitinlakka on levitetty (tummanharmaat alueet) ja taivaaseen on tehty 

ensimmäinen laveeraus sinisellä. 

 

Jatkoin taivaan laveeraamista asteittain ja siirryin vesialueeseen. Levitin vesialueelle 

märkää märälle -tekniikalla sinistä ja lilaa kiinalaisella siveltimellä. Tämän jälkeen 

kokeilin ripotella kostean värin päälle suolaa. Suolasta syntyi erilainen pintavaikutelma, 

mutta lopuksi se jäi kuitenkin muiden värikerrosten alle. 

 

Kuva  6. Maalausjäljessä näkyy valkoisia laikkuja niissä kohdissa, mistä suolakiteet 

imivät väripigmenttiä. 
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Seuraavaksi päätin maalata yleisvärin ruohikolle ja takana oleville havupuille. Yleisväri 

tarkoittaa siis maalauksen hallitsevaa väriä, johon valo vaikuttaa. Yleisväri on sävyltään 

joko lämmin tai kylmä. Punaiseen vivahtavat värit ovat lämpimiä ja siniseen vivahtavat 

ovat kylmiä. (Smith, 1993, 30) Minun tapauksessani ruohikon yleisväri on vaalean 

vihreää, joka ei varsinaisesti ole siis kylmän- tai lämpimän sävyistä erityisesti. 

Laveerasin rohkeasti takana olevat puualueet vihreällä, sinisellä ja purppuralla, koska 

referenssikuvassa värit olivat silmääni kylmän sävyisiä. Tämän toteutin kostuttamalla 

sienellä aluksi alueet ja sekoitin sitten märälle alueelle kylmiä sävyjä kiinalaisella 

siveltimellä. Tarkoituksenani oli tuoda puista esiin sävyt, jotka olivat mielestäni 

”piilossa.” Lämpimiä sävyjä on havaittavissa taka-alan puissa, joihin aamuaurinko tuo 

kellertävän oranssin sävyä. 

 

 

Kuva 7. Tarkoituksenani oli tuoda näkyviin tärkeimmät yleisvärit kuvasta. 

Keskimmäiset männyt näyttävät huomattavasti tummemmilta siksi, että näkisin 

kontrastierot jo tässä vaiheessa paremmin. 

 

Seuraavaksi laveerasin hiekkakohdat punaisen ruskealla. Yritän saada aikaan pehmeää 

maalausjälkeä häivyttämällä väriä asteittain sienellä. Siirryin koivujen lehtien 

maalaamiseen märkää märälle – tekniikalla. Värinä käytin kirkkaan vihreää. Jatkoin 

samalla tavalla, maalaamalla vasemmassa reunassa olevan kuusen päävärin käyttäen 
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kylmän vihreää. Päädyin maalaamaan suurimman osan kuusesta ristiviivoituksella, eli 

tekemällä siveltimen kärjellä ristikkäisiä jälkiä paperille. (Smith, 1995, 31) Samalla 

tavalla toteutin myöhemmin varjokohtia ruohikkoon. 

 

Kuva 8. 

 

Kuva 9. 

Meikkien poistamiseen tarkoitettu vanulappu toimi mielestäni hyvin sienenä. Sillä vain 

ei voi toteuttaa samanlaisia pintavaikutelmia kun perinteisellä synteettisellä sienellä, 

mutta veden ja värin levittämiseen se toimi mainiosti. 
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Tässä vaiheessa maalausta alkaa kaikki tärkeimmät värisävyt olla jo näkyvillä. Paperin 

pinta-ala on jo suurimmaksi osaksi värien peitossa. Paperi on kestänyt toistaiseksi hyvin 

runsaan veden käytön, eikä se ole kupruillut liikaa. Olen tyytyväinen värivalintoihini ja 

mielestäni värit näyttävät puhtailta. 

 

Aloitan koivujen runkojen maalaamisen. Levitän sinisen harmaata väriä tasaisesti 

runkoihin, peitinlakan jäädessä värin alle. Käytin ohutta pensseliä oksien maalaamiseen 

kaatuneeseen koivuun. Koivun rungot ovat mallikuvassa niin tummat ja vivahteikkaat, 

että tiedän joutuvani maalaamaan useita värikerroksia niihin kuivaa märälle – 

tekniikalla. 

 

 Maalaan myös etualalla olevaa kuusipuuta tummilla vihreän sävyillä. Värikerrokset 

muodostuvat toistensa päälle kun käytän lattasivellintä värisävyjen töpöttelyyn. 

Töpöttelin lisää koivunlehtiä etualan oksiin käyttämällä pitkävartista viuhkasivellintä. 

Olisin käyttänyt viuhkasivellintä myös ruohikon maalaamiseen, jos se ei olisi ollut niin 

epäsäännöllistä. 

 

 

Kuva 10. Lattasivellintä voidaan tuottaa samantapaista jälkeä kuin viuhkasiveltimellä, 

kun pensselin harjaksia levitetään sormilla. Tätä tekniikkaa kokeilin etualan havupuihin. 

Päädyin siihen tulokseen, että tätä hienovaraista tapaa voisi käyttää hyvin vaikkapa 

heinikkoa maalatessa. 

 

Korostan vihreitä sävyjä maalaamalla kerros kerroksen päältä märkää märälle – 

tekniikalla. Maalaan myös etualan kaksi pientä kuusta pienimmällä pensselillä ja 

tummennan maa-alueita uusilla laveerauksilla kiinalaisella siveltimellä. Töpöttelyn 
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toteutin niin, että laitoin pensseliin vain vähän väriä ja tökin maalausta 

kuivasivellinmenetelmällä, saadakseni aikaan sattumanvaraista pintavaikutelmaa, 

esimerkiksi hiekka-alueisiin. 

 

Kuva 11. Tällaista jälkeä sain aikaan käyttämällä vähän väriä lattapensselissä 

kuivasivellinmenetelmällä, kerros kerrokselta. (Alempi maakohta on valmiista 

maalauksesta). 

 

Tässä vaiheessa kontrastierot alkavat pikkuhiljaa erottua. Seuraava suuri askel työssä on 

oksien ja lehtien maalaaminen. Tiedän että minulla on edessäni maalattavana vielä 

monta värikerrosta. Maalaus on vielä suurimmaksi osaksi vaaleilla väriasteilla. 

 

Alan maalaamaan lisää oksia ja lehvästöä. Lehtien maalaamiseen käytän jälleen 

viuhkasivellintä ja teen sillä roiskimisjälkiä. Roiskemaalaaminen on erinomainen tapa 

tehdä erilaisia pintavaikutelmia, mutta se ei ole kovinkaan tarkka. Menetelmää tulee 

käyttää hillitysti, että roiskejäljet eivät erotu maalauspohjasta liikaa. (Harrison, 1994, 

103) Käytän siis roiskemaalaamista ja töpöttelyä, saadakseni aikaan sattumanvaraisen 

näköistä lehvästöä koivuihin. 

 

 Oksia maalatessa katsoin välillä referenssikuvasta mallia. Kuitenkin suurimmaksi 

osaksi maalasin oksakoukerot mielikuvitustani käyttäen, sillä niitä on kuvassa todella 

paljon. Tämä myös antaa kuvaan hieman persoonallista otetta. 
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Maalaaminen etenee hitaasti tekemällä isoja värikerroksia. Kun vettä käyttää runsaasti, 

pitää odottaa pitempi aika sen kuivumista. Sen takia yritin hoitaa kaikki työn suurimmat 

laveeraukset pois alta ensimmäisenä. 

 

Kuva 12. 

 

Kuva 13. 

 

Viuhkasiveltimellä syntyy aivan toisenlaista jälkeä kuin perinteisellä pyörösiveltimellä.  

Tällaista sivellintä käyttämällä voidaan saada työhön vaihtelua. 

 

Seuraavassa vaiheessa aloin lähinnä vahvistamaan värikerroksia. Lattasiveltimellä sai 

suhteellisen nopeasti töpöteltyä tummempia, kylmänsävyisiä vihreän väriasteita. Odotin 
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aina että värikerros kuivuu ja tein päälle uusia laveerauksia. Maalasin etualalla oleville 

kiville varjoja ja tummensin ruohikon väriastetta. Lisäilin myös jonkun verran oksia ja 

tummensin niitä, sillä referenssikuvassa oksat ovat suuresti näkyvillä ja jaottelevat 

kuvaa osiin. 

 

Kuva 14. Maalasin jatkuvasti uusia laveerauksia jo kuivuneiden päälle. Lehdet ja oksat 

vaativat enemmän tarkkuutta, joten niitä tulikin maalattua paljon ohuilla pensseleillä 

pienellä määrällä vettä. 

 

Työ alkaa näyttää koko ajan selkeämmältä, joten poistan peitinlakat, että saan 

realistisemman kuvan valokohtien ja varjojen sävyistä. Pesen kädet ja hinkkaan lakat 

pois varovasti sormillani. Tämän tehtyäni, työ näyttää jo vähemmän suttuiselta ilman 

harmaita lakkakohtia. 
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Kuva 15. Peitinlakka on irrotettu maalauspinnasta (oikea kuva). 

 

Päätän aloittaa yksityiskohtien maalaamisen. Toisin sanoen, alan siis maalaamaan 

pintavaikutelmia ruohikkoon, puihin ja veteen. Yritän tehdä pienellä pensselillä 

varjokohtia lehdille ja tarkempia puurajoja maiseman taka-alalle. Vertailen jatkuvasti 

maalaustani referenssikuvan kanssa. Katson aina mikä kohta kaipaa lisää työstämistä, ja 

siirryn työstämään sitä ilman minkäänlaista erityistä järjestelmällisyyttä.  Tiedän että 

työni loppuvaihe tulee olemaan sitä, että siirryn maalauksessa kohdasta kohtaan. Kun 

esimerkiksi minulla on tumman vihreä väriseos, yritän katsoa että saan sillä maalattua 

mahdollisimman monta kohtaa työstä. 
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Kuva 16. 

 

Käytän pyyhekumia loppujen lyijykynän luonnosviivojen poistamiseen. Tiedän että 

työni pääkohdat alkavat muodostumaan ja  yritän löytää vielä alueita, mitkä erityisesti 

vaativat vielä työstämistä. Prioriteettini on etualalla olevat kasvit ja puiden 

yksityiskohdat. Lisään puiden oksiin enemmän koukeroita ja roikkuvaa naavaa. 

Maalaan yksityiskohtia kuvaan kerros kerrokselta. Uudet värikerrokset etualalla antavat 

työhöni tarvittavaa kolmiulotteisuuden tuntua. Varon ylityöstämästä taka-alan 

maisemaa. Poistan turhia myös turhia värikerroksia kostealla lattapensselillä. Tällä 

tavoin yritän saada valokohdista intensiivisemmät, sillä valkoinen väri tulee paperin alta 

esiin. Tämä tyyli ohentaa paperin rakennetta, siksi teen sen vasta loppuvaiheessa. 

Huomasin että joissain kohdissa paperi on jo niin ohutta, että sille ei kannata enää 

maalata enempää. 
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Kuva 17. 

 

Kuva 18. Maalasin pienellä pensselillä oksia ja lehtiä ja taka-alalle on tehty vaaleampia 

laveerauksia. 
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Kuva 19. Teoskokeiluni on julistettu valmiiksi ja skannattu.
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn maalaaminen eteni paljolti odotetulla tavalla. Tässä maisemassa pääsin hyvin 

toteuttamaan miettimiäni vesiväritekniikoita, enkä kadu, että valitsin juuri tämän 

maiseman. Yritin koko ajan maalatessani pitää silmällä, millaisella tekniikalla toteutan 

minkä kohdan. Kuitenkin vesivärimaalaaminen on melko nopeatempoistakin puuhaa 

välillä, joten keskityin usein maalaamaan unohtaen muistiinpanot ja valokuvat 

kokonaan. Valokuvat ovat silti opinnäytetyössäni tärkeässä asemassa, sillä 

maalauskokeiluni tulee esiin hyvin samaan tapaan kuin opaskirjoissakin, joissa 

käytetään paljon havainnollisia kuvia. 

 

Maalaukseeni en ole täysin tyytyväinen, sillä en yleensä ole koskaan. Kuitenkin 

onnistuin mielestäni kohtalaisesti siihen nähden, että maalaan todella harvoin kuvia 

suoraan mallia käyttäen. Edelliset maalauskokeiluni vesiväreillä ovat opettaneet minulle 

sen, miten virheitä voidaan välttää. Tästä johtuen maalaustyylini oli ehkä jollain asteella 

varovaisempaa, kuin sen olisi tarvinnut olla. Yritin välttää hyppäämästä nopeasti liian 

tummaan väripigmenttiin. Vesivärejä on nimittäin hyvin vaikea poistaa paperista, ja 

tummien kohtien päälle ei voi maalata enää vaaleita sävyjä, kuten vaikka akryyli- ja 

öljyväreillä. Joissain paikoin työtä saatoin tehdä turhankin paljon päällekkäisiä 

laveerauksia märkää kuivalle -menetelmällä. Suositeltavaa olisi, että värejä ei kasaisi 

liikaa päällekkäin ja ettei väreistä tulisi likaisen sävyisiä. (Harrison 1994, 90.) Minun 

olisi siis pitänyt suunnitella paremmin jotkin värisävyt ja vaihtaa vesiastiasta vesi 

useammin. Suurimman osan ajasta vesikupissani lillui sakea ja likainen, vihreä vesi. 

 

Suolakokeiluni meni vähän hukkaan, koska maalasin kohdan päälle. Minun olisi ehkä 

pitänyt miettiä paremmin se kohta, johon sitä olisin kokeillut. Tulin siihen tulokseen, 

että minun maalaustavalleni saattaisi sopia paremmin käyttämääni paperia paksumpi 

vesiväripaperi. Paksumpi paperi olisi kestänyt paremmin runsaan veden käytön ja 

paperin pinta ei varmaankaan olisi vaurioitunut samaan tapaan. Toinen ja suurempi 

lattasivellin olisi myös saattanut olla hyvä valinta siihen nähden, kuinka iso 

maalauspinta oli. Silti välineet tuntuivat muuten olevan kaikin puolin sopivia tehtävään. 

 

Maalauskokeiluni sai minut muistamaan uudelleen, kuinka paljon potentiaalia 

vesiväreillä on. Oppaita tutkiessani kiinnostuin myös putkilovesivärien kokeilemisesta 

kakkuvesivärien kanssa. Putkilovesivärien vahvat ja kirkkaat sävyt olisivat olleet 
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omiaan lehtien ja ruohikon maalaamiseen. Nyt kun valmista työtäni katsoo, pystyn 

toteamaan itselleni, että vielä olisi paljon opittavaa vesivärien käyttämisestä. 
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