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1 JOHDANTO 

Idea opinnäytetyöhöni lähti kiinnostuksestani katu- sekä ympäristötaitee-
seen. Olen aina ihaillut erilaisia julkisia taideteoksia varsinkin sellaisia, joilla 
otetaan kantaa asioihin. Halusin tehdä omassa opinnäytetyössäni jotain 
vastaavaa, ja näyttää osaamistani julkisen teoksen muodossa. Minulle tär-
keitä asioita ovat erityisesti nuorten hyvinvointi sekä taide- ja kulttuuri. Ha-
lusin opinnäytetyössäni yhdistää nämä kaksi asiaa ja ne toimivat lähtökoh-
tina idealleni toteuttaa ympäristötaideteos yhteistyössä nuorten kanssa. 
Olen kotoisin Riihimäeltä ja halusin toteuttaa projektin nimenomaan 
omassa kotikaupungissani.  
 
Opinnäytetyössäni toteutin ympäristötaideteoksen yhteistyössä Riihimäen 
Nuorisokeskus Monarin kanssa. Hankkeessa oli mukana myös Riihimäen 
kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö Anna Vesén, joka myönsi rahoituksen pro-
jektille. Ympäristötaideteoksessa mukana olevat nuoret olivat 12–18-vuo-
tiaita, jotka käyvät säännöllisesti nuorisokeskus Monarilla. Teoksen julkai-
sutilaisuus järjestettiin Riihimäellä pääsiäisviikonloppuna 2019 Vihreällä 
talolla. Riihimäki on Suomen virallinen pääsiäiskaupunki ja tästä syystä ym-
päristötaideteos julkaistiin kyseisenä viikonloppuna. Näin ihmisiä oli jo val-
miiksi paljon liikkeellä, joten teoksella oli mahdollisuus tavoittaa paljon 
yleisöä. 
 
Opinnäytetyössäni keskeisinä asioina olivat nuorten kanssa työskentely, 
heidän ohjaamisensa sekä valmis teos. Olen toiminut joitakin vuosia lei-
riohjaajana, mutta sen enempää minulla ei ole kokemusta ohjaustoimin-
nasta. Halusin projektin kautta tarkkailla omaa ammatti-identiteettiäni ja 
selvittää, minkälaista työtä haluan valmistumiseni jälkeen tehdä. En koe, 
että haluaisin tehdä opettajan työtä valmistumiseni jälkeen, mutta muiden 
ihmisten kanssa työskentely kiinnostaa minua. Ympäristötaideteoksen to-
teuttaminen nuorten kanssa yhdessä on mielestäni hyvä palvelumuotoilu-
konsepti, jota voisin jatkossa kehittää vielä eteenpäin. 
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1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Tärkeimpänä lähtökohtana opinnäytetyöhöni oli kiinnostukseni kaikenlai-
seen ympäristö- sekä katutaiteeseen. Ympäristötaidetta on suhteellisen 
helppoa ja yksinkertaista toteuttaa erilaisten ikäluokkien ja ryhmien 
kanssa. Olen ihaillut jo pitkään kantaaottavia taitelijoita ja taideteoksia. Ka-
tutaitelija Banksy on yksi suurimmista ja ensimmäisistä innostukseni koh-
teista taidetta kohtaan. Banksyn teoksissa arvostan suuresti niiden ajan-
kohtaisuutta, rohkeutta ja kantaaottavia teemoja. Aiheenvalintaani vai-
kutti suuresti myös se, että olen halunnut jo pidemmän aikaa toteuttaa 
jonkin teoksen, joka on nähtävillä julkisesti. Minusta on myös mielenkiin-
toista harjoittaa taidetta sellaisella tavalla, jota kuka vain voi toteuttaa 
minne vain.  
 
Pääaineenani ammattikorkeakoulussa on ollut lasi- ja keramiikkamuotoilu. 
Halusin jollain tavalla yhdistää pääainetta opinnäytetyöhöni ja siksi teos 
toteutettiin savesta. Kutsun tekotapaani ympäristötaiteeksi, sillä se kuvaa 
projektiani parhaiten. Teokseni sijoitettiin täysin luonnolliseen ympäris-
töön, luonnollisin keinoin. Katutaiteen määritelmät ovat hieman erilaiset 
verrattuna ympäristötaiteeseen ja siksi ympäristötaide kuvaa projektiani 
parhaiten.  
 
Lähtökohtaisesti halusin olla mukana kehittämässä nuorten taide- ja kult-
tuuritoimintaa pääasiallisesti Riihimäellä. Halusin näyttää, että nuorten 
taide- ja kulttuuritoimintaa pystytään kehittämään ja toteuttamaan erilai-
silla keinoilla. Tavoitteena oli luoda ympäristötaideteos, joka on ajatuksia 
herättävä ja yksinkertaisesti toteutettavissa. Teoksen tuli olla ympäristölle 
ystävällinen ja suurelle yleisölle nähtävissä. En ole nähnyt julkisesti kovin-
kaan monia samantapaista projektia, joten koen projektin mielenkiin-
toiseksi.  

1.2 Aiheen rajaus ja viitekehys 

Käsittelen opinnäytetyössäni yleisesti ympäristötaidetta Suomessa. Tutus-
tuin erilaisiin ympäristötaideteoksiin ja esittelen niitä opinnäytetyössäni. 
Halusin perehtyä ympäristötaiteeseen Suomessa sekä siihen, kuinka laa-
jasti sitä toteutetaan. Perehdyin Riihimäen nuorisokeskus Monarin toimin-
taan, mutta en Suomessa yleisesti toimivaan nuorisotyöhön. Päätarkoituk-
senani oli toteuttaa projekti nuorten kanssa yhteistyössä. Opinnäytetyös-
säni nähdään yhteistyökumppanin kanssa toteutetun ympäristötaideteok-
sen prosessi kokonaisuudessaan.  
 
Olen kuvannut viitekehystäni patsaan avulla (Kuva 1). Viitekehys alkaa al-
haalta tiilien rakentamisesta, jossa tiilet kuvaavat nuorten taide- ja kult-
tuuritoiminnan kehittämistä ja rakentamista. Keskellä käsien kohdalla ovat 
työpajat nuorten kanssa, jotka kuvaavat savipajojen järjestämistä sekä kä-
sillä työskentelyä. Patsaassa oleva sydän kuvaa ympäristöystävällisyyttä, 
joka on olennainen osa tätä projektia.  
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Patsaan päälaella on loppuhuipentuma, eli valmis yhteistyönä valmistettu 
teos. Patsas on väritykseltään vihreä, jonka avulla kuvaan ympäristöteema 
Viitekehystäni luetaan alhaalta ylös ja ylhäällä on saatu opinnäytetyön ha-
luttu lopputulos.  

 
 

Kuva 1. Viitekehys 
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1.3 Keskeiset käsitteet 

Ympäristötaide  
 
Ympäristötaidetta voidaan toteuttaa luontoon, ympäristöön tai kulttuu-
riympäristöön. Se voi olla veistos tai kooste veistoksista, tapahtuma tai 
prosessi tietyssä paikassa. Ympäristötaiteessa tyypillisesti teos on sidok-
sissa tiettyyn paikkaan, eikä ole siirreltävissä. (Tieteentermipankki, 2019)
  
 
Katutaide 
 
Katutaide ei ole tietyin rajoin märiteltyä, sillä se muuttuu koko ajan. Siinä 
käytetään erilaisia työvälineitä ja se voi olla maalausta, interventiota tai 
tapahtumia. Katutaiteeseen vaikuttaa suuresti ajankohtaiset asiat ja ta-
pahtumat. (Katutaiteen pelisääntöryhmän raportti, 2016 s.5) 
 
Banksy 
 
Banksy on anonyymi katutaiteilija Englannista. Tekotapoina hän käyttää 
graffiteja, maalauksia, piirustuksia sekä installaatioita. Banksy on tunnettu 
poliittisista ja humoristisista teoksistaan. (Biography, 2019) 
 
Monari 
 
Nuorisokeskus Monari on Riihimäellä toimiva nuorisotila aivan keskus-
tassa. Siellä järjestetään eri-ikäryhmille omanlaisia tapahtumia ja teemoja.  
Nuoret ovat pääosin 9 – 17 -vuotiaita. (Riihimaki, 2019) 
 
Nuoret 
 
Nuoret on tässä opinnäytetyössä määritelty 12–18-vuotiaiksi, sillä sen ikä-
ryhmän kanssa työskentelin. 
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1.4 Aikataulu ja prosessikaavio 

Projekti toteutettiin vuonna 2019 tammikuusta huhtikuuhun. Aikataulussa 
on nähtävissä projektin eri työvaiheet (Kuva 2). Aikataulussa keskeisimpiä 
vaiheita olivat itse savipajojen toteuttaminen, sillä työpajojen ajankohdat 
määrittelivät paljon aikataulutusta. Maaliskuussa järjestettiin kaikki savi-
pajat, jotta teokset olivat hyvissä ajoin valmiita pääsiäisviikonlopulle. Huh-
tikuussa Riihimäen kaupunginmuseolla järjestettiin yleinen lehdistötilai-
suus pääsiäiseen liittyen. Pitkäperjantaina 19.4.2019 teos julkaistiin kaikille 
nähtäväksi. 
  

Kuva 2. Aikataulu 

 
 
Prosessikaaviossa on nähtävissä projektin eri suunnitteluvaiheet (Kuva 3). 
Prosessikaavio alkaa ideoinnin alkuvaiheista sekä yhteistyötahojen kartoi-
tuksesta. Kaavion keskivaiheilla on intensiivisimpiä työvaiheita, joihin kuu-
luu itse teoksen valmistusta sekä teoksen markkinointia ja mainontaa. Pro-
sessikaavio päättyy loppuseminaariin, joka esitetään toukokuussa. Loppu-
raportoinnissa on saatu vastaus pääkysymykseen, eli millaista oli toteuttaa 
ympäristötaidetta nuorten kanssa.  
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Kuva 3. Prosessikaavio 

 

1.5 Tiedonhankinta ja kysymykset 

Projektini yhteydessä osallistuin Riihimäen pääsiäisen suunnittelukokouk-
siin ja tiedotustilaisuuksiin. Kokouksiin osallistuvat eri kulttuuritoimen joh-
tajat sekä Riihimäen paikallislehden toimittajat. Näissä kokouksissa kä-
vimme läpi Riihimäen pääsiäisen ohjelman. Sain kokousten yhteydessä pal-
jon tietoa siitä, millainen pääsiäinen Riihimäelle on tulossa. Tämä helpotti 
minua projektini suunnittelussa ja ideoinnissa, sillä ideoimme kaikkia hank-
keita yhdessä. 
 
Oppinäytetyöni pääkysymyksenä halusin selvittää, millaista on toteuttaa 
ympäristötaideprojektia nuorten kanssa. Tärkeimpänä tiedonhankintame-
netelmänä tähän kysymykseen toimi nuorten kanssa yleinen kanssakäymi-
nen. Tiedonkeruu onnistui pääosin nuorten kanssa juttelemalla. Keskuste-
luiden avulla pystyin selvittämään nuorten tuntemuksia projektia kohtaan. 
Alakysymyksissä etsin vastauksia siihen, että millaiseksi koen projektin oh-
jauksen sekä saako projekti paikallisesti näkyvyyttä. Tutustuin myös ympä-
ristötaiteeseen yleisellä tasolla Suomessa. Perehdyin ympäristötaiteen 
määritelmään sekä muutamiin esimerkkeihin siitä, miten sitä on Suomessa 
harjoitettu. Ympäristötaiteesta etsin tietoa pääasiassa Internetistä sekä 
kirjallisuudesta. Tutustuin erilaisiin Suomessa valmistettuihin teoksiin, var-
sinkin sellaisiin joilla on kantaaottava sanoma. 
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2 YMPÄRISTÖTAIDE SUOMESSA 

Ympäristötaide on hyvin monimuotoista taidetta ja sitä voidaan toteuttaa 
lukuisilla erilaisilla keinoilla. Ympäristötaiteessa teokset voivat olla osana 
arkkitehtuuria, paikanilmaisua tai osana jotain maisemareittiä. Taidemuo-
dossa hienoa on se, että teokset voivat olla tapahtumallisia, pysyviä, väli-
aikaisia tai hetkellisiä teoksia. Teosten pysyvyyteen vaikuttavana tekijänä 
voi olla esimerkiksi vuodenajat, ilmasto tai sen sijainti. Teokset voivat olla 
myös hyvin paikkasidonnaisia, jonka avulla voidaan myös nostaa tietyn pai-
kan kulttuuriperintöä ja kyseisen paikan tarinallisuutta. Suomessa ympä-
ristötaidetta hyödynnetään paljon esimerkiksi matkailualalla ja varsinkin 
Suomen Lapissa. Lappi on Suomessa matkailukohteena erityisen tärkeä 
sen omalaatuisuutensa ja etenkin luontonsa vuoksi. Matkailualan toivo-
taan Suomessa kasvavan erityisesti kulttuurisektoreiden ja luovien alojen 
kanssa yhteistyössä (Huhmarniemi & Jokela, 2018, s.28). Tähän ympäristö-
taide on loistava taidemuoto, sillä monet matkailijat arvostavat varsinkin 
Suomen luontoa ja on hyvä yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa.  Alle olen 
kuvannut muutamia esimerkkejä ympäristötaiteesta Suomessa. 

2.1 Seven steps to save the ocean 

Ympäristötaide voi olla myös kantaaottavaa ja sitä on Suomessakin jo jon-
kin verran toteutettu. Maija Kovari on tehnyt ympäristötaideteoksen ni-
meltä ”Seven steps to save the ocean” Ranuan eläinpuistoon vuonna 2018. 
Teoksessa on ilmastonmuutosta käsittelevä teema, joka kannustaa arkipäi-
vän tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teos on hyvin paikka-
sidonnainen, sillä se on varta vasten suunniteltu tietylle alueelle. Teos on 
sijoitettu polulle kivirakka alueelle ja sen varrella kohoaa korkeuksiin seit-
semän ilmastonmuutosta käsittelevää lausahdusta. Teosta pääsee ihaile-
maan ympäri vuoden ja sen ulkonäkö muuttuu hyvin paljon riippuen vuo-
den ajasta (Ranuazoo, n.d). 

 
 
 

 

Kuva 4. Maija Kovarin teos”Seven steps to save the ocean”. (Ko-
vari 2018) 
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2.2 Oranki Art 

Suomen Lapin kulttuurilliseen matkailuun panostetaan jatkuvasti enem-
män ja sinne on jo toteutettu muutamia veistos- ja ympäristötaidekoko-
naisuuksia. Yksi suurimmista ja näkyvimmistä ympäristötaidekokonaisuuk-
sista on Oranki Art. Oranki Art on huomattava ympäristötaide kokonaisuus 
Pellon kunnassa sijaitsevassa Orangin kylässä, joka perustuu taidetapahtu-
maan. Tapahtumaan osallistuu ympäristötaitelijoita ulkomailta sekä lappi-
laisia kuvataitelijoita.  Teokset rakentavat taidepuiston, jossa on esillä noin 
80 erilaista teosta. Teokset eivät ole millään tavalla kytköksissä toisiinsa ja 
ne ovat yleensä esillä korkeintaan muutaman vuoden (Jokela, Huhmar-
niemi, Haataja & Issakainen, 2018, s.13). Tämä johtuu siitä, että suurin osa 
taideteoksista valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista. Alun al-
kaen Oranki Artissa oli ideana rakentaa näyttely metsään, josta ei kerrot-
taisi kenellekään. Muutamien vuosien jälkeen tämä hieman kapinallinen 
ajatus kuitenkin muuttui ja tapahtumasta tiedotettiin suuremmalle ylei-
sölle. Oranki Artin toiminnan tarkoituksena on saada nykytaidetta tunne-
tuksi sekä edistää sen esittämistä. Ensimmäinen taidenäyttely järjestettiin 
vuonna 2001, ja siitä eteenpäin teemapuistoon on tullut joka vuosi jotain 
uutta (Oranki Art, n.d). Alla kuvia vuoden 2004 näyttelystä. 

 

Kuva 5. Merja Laine, Sokkotreffit (Orankiart, n.d). 
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Kuva 6. Mervi Toppila: Askel askeleelta (Orankiart, n.d) 

2.3 Hiljainen kansa 

Ympäristötaide on usein hyvin paikkasidonnaista. Paikkasidonnaisessa ym-
päristötaiteessa on suunniteltu kyseinen teos tiettyyn ympäristöön. Tästä 
hyvänä esimerkkinä toimii Reijo Kelan ympäristötaideteos ”Hiljainen 
kansa”, joka on sijoitettu nykyiselle paikalleen jo vuonna 1994. Teos sijait-
see valtatie 5:n varressa Kuusamon ja Suomussalmen välillä. ”Hiljainen 
kansa” tunnettaan jo ympäri Eurooppaa ja siitä on muodostunut Korpi-Kai-
nuulle oma tavaramerkkinsä. Lähtökohtana teokselle oli Suomussalmelais-
ten työttömyys. Reijo Kela olisi halunnut palkata Lassilan pellolle 973 työ-
töntä mukaan eräänlaiseen esitykseensä. Tämä olisi kuitenkin tullut liian 
kalliiksi ja Kela sai idean heinäseipäisiin kootuista ihmishahmoista. Teos 
muodostuu noin 900 ihmishahmosta ja se on sijoitettu Koivusalon pellolle. 
Hahmojen valmistukseen on käytetty hyödyksi lähiseutujen materiaaleja. 
Hahmojen päät on valmistettu turpeesta, jota saadaan lähiseutujen pel-
loilta ja vaatteet on saatu suomussalmelaisilta. Teoksen ilme vaihtelee hy-
vin paljon eri vuodenaikojen mukaan, sillä hahmot puetaan aina vuoden-
aikojen mukaisesti. Teos on saanut paljon huomiota esimerkiksi sen hiljai-
sen symboliikan vuoksi. Monet turistibussit sekä henkilöautot pysähtyvät 
tien varteen ihastelemaan hiljaista joukkoa (Yle, 2014 & Reijoheikkinen 
2002). 
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Kuva 7. Hiljainen kansa kesävaatteissaan (Kohteenamaailma, Rami 
Rajakallio 2017). 

 

Kuva 8. Teos talvella (Kohteenamaailma, Rami Rajakallio 2017). 
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3 SAVIPAJOJEN SUUNNITTELU  

Savipajojen suunnittelussa oli alusta alkaen ratkaisevaa se, minkä tahon 
saan yhteystyökumppanikseni toteuttamaan projektia. Ensisijaisesti halu-
sin tehdä projektin alle kahdeksantoista vuotiaiden nuorten kanssa. Toi-
voin yhteistyökumppanikseni nuorisotaloa tai nuorisokeskusta, joiden toi-
mintaa pidän erityisen tärkeänä.  Halusin ensisijaisesti toteuttaa projektini 
Riihimäellä, mutta pidin myös Hämeenlinnaa sekä Hyvinkäätä vaihtoeh-
toina.  
 
Projektini alkuvaiheessa olin yhteydessä Monarin toiminnasta vastaavaan 
nuoriso-ohjaajaan Janni Truhposeen. Ehdotin heille yhteistyötä kanssani 
opinnäytetyöhöni liittyen ja heiltä löytyi kiinnostusta heti alusta alkaen.  
Järjestimme yhteisen tapaamisen nuoriso-ohjaajien kanssa, jossa esittelin 
itseni sekä omat ideani. Kokouksen aikana teimme jatkokehittelyä yhdessä 
projektiin liittyen. Sovimme etukäteen jo ryhmät keille tulisin pitämään sa-
vipajoja. Ryhmiin kuuluivat kuudesluokkalaiset, 14–15-vuotiaat sekä nuor-
ten kuntouttava NUKA -ryhmä. Päätimme liittää tapahtuman jollain tavalla 
Riihimäen pääsiäiseen, sillä se on Riihimäellä todella suuri kulttuurillinen 
tapahtuma-aika.  

3.1 Yhteistyötahojen valinta ja perustelu 

 
Nuorisokeskus Monari on Riihimäellä toimiva nuorisotila, jossa voi va-
paasti oleskella ja nähdä kavereita. Se sijaitsee Riihimäen keskustan lähei-
syydessä ja sinne on helppo löytää. Monarilla järjestetään erilaisia tapah-
tumia ja teemailtoja eri-ikäisille sekä erikseen tytöille ja pojille. Nuorilla on 
muun muassa mahdollisuus pelailla erilaisia pelejä sekä käyttää bändi-
kämppää. Monarilla järjestetään erikseen nuoremmille ohjattua toimintaa 
ja vanhemmille kerho- ja iltapäivätoimintaa. Riihimäen nuorisokeskus Mo-
nari tarjoaa nuorille erilaisia palveluita heidän hyvinvointinsa edistä-
miseksi. Nuorisotyön tavoitteena on tuottaa monipuolisia nuorisopalve-
luja, ehkäistä syrjäytymistä ja kannustaa nuoria elämän eri vaiheissa. Nuo-
riso-ohjaajilta on saatavissa erilaisia tukipalveluja kuten, mielenterveys- ja 
päihdeongelmissa, asunnon etsimisessä, vaikeissa kotitilanteissa tai sosi-
aalisen elämän vaikeuksissa (Riihimaki, 2019). 
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Kuva 9. Nuorisokeskuksen pihalla sijaitsee graffitiseinä, johon voi 
vapaasti maalata (Hendenvaara, 2013). 

 
Nuorten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä tulisi mielestäni huolehtia 
riittävästi. Näistä syistä halusin yhdistää oman osaamiseni nuorten kanssa 
yhteistyössä työskentelyyn. Itselläni ei ole paljoa kokemusta työpajojen ve-
tämisestä tai yleisesti ohjaustoiminnasta. Olen toiminut tukioppilana ylä-
asteella sekä leiriohjaajana työväen urheiluliiton (TUL) leireillä useana vuo-
tena. Tämän tyylinen ohjaustilanne oli minulle kuitenkin aivan uusi ja eri-
lainen kuin aikaisemmat ohjaustilanteeni. Nuorten kanssa työskentelyn 
koen tärkeäksi ja antoisaksi, sillä heiltä kuulee paljon uusia asioita sekä py-
syy nykymaailmassa mukana. Nuorisokulttuuri muuttuu jatkuvasti erilai-
seen suuntaan ja siksi onkin hyvä pysyä siinä mukana. Nuoret ovat myös 
erittäin avoimia ja heidän kanssaan keskustelu on yleensä vapaamuotoista. 
Projektia aloittaessani koin tulevani nuorten kanssa huomattavasti parem-
min toimeen kuin vaikka lasten tai vanhusten kanssa. Peruskoulusta pääs-
tessäni olin aikeissa hakea nuoriso-ohjaajaksi, joten siitäkin syystä ala on 
aina ollut minulle tärkeä ja kiinnostava.  
 
Toinen yhteistyökumppanini projektissani oli Riihimäen kulttuuri- ja hyvin-
vointipäällikkö Anna Vesén. Veséeniin olin pääasiassa yhteydessä projektin 
rahoituksen sekä markkinoinnin kannalta.  
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3.2 Materiaalin valinnan perusteet 

Pääaineenani opinnoissani on ollut lasi- ja keramiikkamuotoilu ja olen opis-
kelujeni aikana toteuttanut projekteja kummastakin materiaalista. Olen 
opintojeni aikana kokenut keramiikan huomattavasti enemmän omaksi 
materiaalikseni kuin lasin. Koen itselleni luontevammaksi työskennellä sa-
ven kanssa ja saan sen kautta näytettyä luovuuttani hyvin monipuolisella 
tavalla. Keramiikka on yleisesti jälleen pienoisessa nosteessa Suomessa, ja 
ihmisten arvostus sitä kohtaan on jälleen kasvanut. Halusin myös teokseni 
kautta tuoda esille savityöskentelyn eri mahdollisuuksista. Keramiikka yh-
distetään hyvin useasti edelleenkin ensisijaisesti vain astioihin. Minusta on 
kiinnostavaa yhdistää savea materiaalina ympäristötaiteeseen, sillä sitä ei 
ole kovin julkisesti ollut näkyvillä.  
 
Kestävä kehitys ja kierrätys ovat itselleni tärkeitä asioita ja siitä syystä teos 
toteutettiin ympäristöystävällisesti. Keramiikkaa on melko haastavaa tuot-
taa ympäristöystävällisesti, sillä sen hävittäminen luonnollisin keinoin on 
lähes mahdotonta. Keramiikan hävittämiseen melkein ainoa vaihtoehto on 
käyttää sitä uudelleen mosaiikin muodossa. Valitsin materiaaliksi värjätyn 
kivitavarasaven. Valitsin tämän savilaadun, sillä sen väri on kiinnostava ja 
vaihtelee eri polttojen mukaan sekä on kiinnostavan värinen ilman raaka-
polttoakin. Savi oli laadultaan hyvä valinta käsillä rakentamiseen, sillä se 
sisälsi 40 % 0–0,5 millimetrin kokoista samottia. Samotti pitää savea pa-
remmin koossa ja näin se pysyy paremmin muodossaan.  
 

 

Kuva 10. Savilaatu 592 Pinkki/korkki AR-592, väriero vaihtelee polt-
tolämpötilojen mukaan (Kerasil n.d). 

 
Nuorten tekemiä savihahmoja ei poltettu raakapoltossa ja näin ollen ne 
eivät ole ympäristöä kuormittavia. Teoksista ei siis voida puhua keramiik-
kateoksina, sillä savesta tulee keramiikkaa vasta raakapolton jälkeen. Te-
oksissa yhtenä tärkeänä asiana on niiden palautuminen takaisin saveksi.  
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3.3 Teoksen sijainnin valinta 

Teoksen sijainti oli hyvin suuressa roolissa teoksen näkyvyyden ja sen sa-
noman kannalta. Alun perin olin suunnitellut teoksen sijainniksi Riihimäen 
vanhaa kauppatoria. Kauppatori ei ole nykyään kovin suuressa käytössä ja 
tästä syystä olisin halunnut näkyvyyttä itse torille. Torille sijoitetussa teok-
sessa päälähtökohtana olisi ollut kuvata torin tyhjillään oloa ja sen käyttö-
mahdollisuuksia nykypäivänä. Tänä vuonna kuitenkin vanhalle kauppato-
rille saapui Tivoli Seiterä ja se ulottui koko torin alueelle. En halunnut yh-
distää Ympäristötaideteosta niin vilkkaalle paikalle, sillä se olisi helposti 
jäänyt Tivolin jalkoihin ja teos olisi menettänyt merkitystään.  
 
Ympäristötaideteoksen paikaksi valikoitu Riihimäen Vihreän talon piha-
piiri. Vihreä talo on Riihimäen rautatieaseman läheisyydessä sijaitseva 
kulttuuri talo. Vihreällä talolla järjestetään monipuolisesti erilaisia kulttuu-
rillisia ja tapahtumia kuten, konsertteja, teatteriesityksiä, keskustelutilai-
suuksia, kulttuuriklubeja, komiikkaa, virkistyspäiviä, käsityö- ja taidemark-
kinoita. Talolla on mahdollisuus järjestää myös yksityistilaisuuksia häistä 
kokoustilaisuuksiin. Talon isäntänä toimii Olli Soini ja emäntänä keraa-
mikko Anni Paunila (Vihreatalo, n.d). Vireän Talon toiminta on itselleni hy-
vin tärkeää ja sen luonne on hyvin ainutlaatuinen. Tästä syystä halusin 
viedä teokseni osaksi tätä paikkaa. Vihreä talo on pääsiäisenä hyvin mer-
kittävässä roolissa, sillä siellä järjestetään pääsiäisen aikoihin paljon eri-
laista toimintaa sekä ohjelmaa.  
 

 

 

Kuva 11. Kuvassa Vihreän talon kuisti (Kuva Elina Knuutinen 2017). 
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4 EKSYNEEN YSTÄVÄT-TEOS 

”Eksyneen ystävät” -teos on saanut nimensä ja lähtökohtansa Riihimäelle 
hankitusta ”Eksynyt”-veistoksesta. ”Eksyneen ystävät”-teos koostuu use-
asta erilaisesta savihahmosta, jotka muodostavat yhdessä suuremman te-
oksen. Nuorten tehtävänä oli muotoilla savesta vapaamuotoisesti ystäviä 
alkuperäiselle patsaalle. Alkuperäinen veistos ei ole perinteisen näköinen, 
joten hahmojen muotoiluun oli hyvin vapaat kädet.  
 
Nuorten kanssa toteutetulla teoksella on paikallisesti myös hieman kan-
taaottava merkitys kulttuurihankintoihin. Alkuperäinen Eksynyt-veistos on 
herättänyt Riihimäkeläisissä paljon keskustelua ja erinäisiä mielipiteitä. 
Patsasta on kritisoitu rankasti ja myös puolusteltu erilaisilla keskustelu-
palstoilla. Eksyneiden ystävillä halutaankin tuoda Eksyneelle lisää positii-
vista huomiota. Teoksessa on huomiota herättävää ja tärkeää se, että olen 
toteuttanut sen yhteistyössä nimenomaan Nuorisokeskus Monarin nuor-
ten kanssa. Näin saadaan myös lisähuomiota Monarin toimintaan ja mer-
kitykseen. Nuoret saivat toteuttaa omaa näkemystään hyvin luovasti ja va-
paasti. En halunnut antaa nuorille suuria rajoitteita, jotta kiinnostus ei lo-
pahtaisi ja jokainen voisi tuoda omaa osaamistaan esille.  
 

4.1 Eksynyt-veistos 

Eksynyt-veistos on Tommi Toijan suunnitelma pronssinen teos, joka sijait-
see Riihimäellä kiertoliittymässä lähellä rautatieasemaa. Veistos kuuluu 
Toijan ”muukalaiset”-teossarjaan (Hameensanomat 2018). Teoksen ilme ja 
olemus on hyvin liikuttava ja ilmeistä näkee eksyneen katseen. Sijainti te-
okselle on erittäin sopiva, sillä se tuntuu olevan yksin eksyneenä kiertoliit-
tymässä ja pohtimassa mihin suuntaan menisi.  
 
Tommi Toija on tunnettu suurista teoksistaan sekä pienistä hieman kum-
mallisen näköisistä veistoksistaan. Tunnetuin teos ”Bad bad boy” kohosi 
Helsingin Jätkäsaareen vuonna 2014. Veistos on 8,5 metrinen alaston 
hahmo, joka näyttää pissaavan veteen. Teos on tällä hetkellä nähtävissä 
Jätkäsaaren keskustan lähiössä (Tommitoija 2018).  
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Kuva 12. Eksynyt -veistos kiertoliittymässä (Hameensanomat, 
2018). 

4.2 Eksynyt-veistoksen vastaanotto 

Eksynyt-veistos on herättänyt varsinkin riihimäkeläisissä paljon keskuste-
lun aihetta, etenkin veistoksen ulkonäköä, sijaintia ja sen hankinta hintaa 
on kritisoitu paljon. Teoksen ulkonäkö on herättänyt keskustelua, sillä sen 
ulkonäkö ei ole mitenkään perinteinen ja osa on pitänyt sitä jopa iljettä-
vänä. Veistos on sijoitettu kiertoliikenneympyrään ja tästä syystä sitä ei 
pääse katsomaan läheltä ja se on herättänyt kritisoinnin aiheitta. Veistok-
sen hankalan sijainnin takia se ei ole kuitenkaan niin altis ilkivallalle. Eksy-
nyt patsaasta on käyty monia keskusteluja Facebook -ryhmissä (kuva 13), 
sekä siitä on kirjoitettu paikallislehteen mielipidekirjoituksia. Riihimäen 
kulttuuri ja hyvinvointipäällikkö Anna Vesén toteaa Hämeensanomien ar-
tikkelissa (20.11.2018) veistos -hankinnan olleen onnistunut valinta sen 
saaman huomion vuoksi. Vesén korostaa artikkelissa, että kaiken taiteen 
ei tarvitse olla miellyttävää ja taiteen onkin tarkoitus herättää tunteita ja 
keskusteluja.  
 
Osa riihimäkeläisistä on kuitenkin ottanut veistoksen omakseen ja sille on 
puettu erilaisia rekvisiittoja juhlapyhien mukaan. Joulun aikaan veistok-
selle laitettiin tonttulakki päähän ja Vappuna se sai pienen ylioppilaslakin 
päähänsä.  Veistoksesta keskustelu on jo hieman laantunut julkisilla kes-
kustelupalstoilla, mutta se nousee kuitenkin aika ajoin takaisin.  
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Kuva 13. Ote Riihimäki -ryhmän facebook -kommenteista. 
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5 SAVIPAJAT TOTEUTUS 

Savipajojen tarkoituksena oli saada nuoret valmistamaan mahdollisimman 
monta savihahmoa, jotka yhdessä muodostaisivat suuremman teoksen. 
Pajat järjestettiin Nuorisokeskus Monarin tiloissa eri iltoina ja erilaisille 
ryhmille. Savipajoja toteutettiin maaliskuussa yhden viikon aikana. Kerron 
opinnäytetyössäni jokaisesta savipajasta ja ohjaustilanteesta erikseen. 
Ryhmät erosivat hyvin paljon toisistaan ja näin sain hyvää materiaalia ver-
tailuun. Hoidin kaikki materiaalit paikan päälle jo etukäteen ja asettelin vä-
lineet heti kaikkien näkyville. Toivoin nuorten innostuvan työpajasta hel-
pommin, kun he näkisivät konkreettisesti materiaalit. Ohjaustilanteisiin 
valmistauduin keskustelemalla ohjaajien kanssa siitä, kuinka nuoria kan-
nattaa innostaa mukaan. Pidin ohjauksen yksinkertaisena sekä hauskana 
nuorille.  

5.1 14–15-vuotiaiden sekaryhmä 

 
Ensimmäinen savipaja toteutettiin 14–15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien se-
karyhmälle Nuorisokeskus Monarilla. Savipajan toteutukseen oli varattu 
aikaa neljä tuntia, eli koko Monarin aukioloajan verran. Paikalla oli kaksi 
ohjaajaa minun lisäkseni. Kävimme aluksi ohjaajien kanssa läpi sen, millai-
nen ryhmä olisi tulossa ja kuinka monta mahdollisesti tulisi paikalle. Kes-
kustelimme ennen nuorten tuloa ohjaajien kanssa, siitä kuinka nuoria kan-
nattaa ohjata ja miten heidät saisi innostumaan asiasta. Päätin, että en pa-
kota ketään nuorta mukaan ja osallistuminen olisi vapaaehtoista.  

 
Paikalle saapui nuoria runsas määrä. Aloitin ohjauksen esittelemällä omat 
taustani ja opiskelupaikkani. Kerroin heille työpajojen teeman sekä teok-
sen taustat. Ajattelin herättää nuorten mielenkiintoa projektia kohtaan 
kertomalla teeman olevan täysin ympäristöystävällinen ja nuoret saisivat 
näin omaa kädenjälkeään julkisesti esille. Ehdotin, että kaikki vapaaehtoi-
set voisivat tulla kanssani muotoilemaan savea liittyen opinnäytetyöhöni. 
Nuoret eivät aluksi osoittaneet erityisemmin mielenkiintoa projektia koh-
taan. Päätin kokeilla nuoria kohtaan erilaista lähestymistekniikkaa, jotta 
saisin heidän mielenkiintonsa heräämään. Tutustuin nuoriin juttelemalla ja 
viettämällä aikaa heidän kanssaan. Lopulta yksi nuorista halusi tulla teke-
mään savihahmon. Tämä herätti myös muissa kiinnostusta ja sai useam-
mankin nuoren muotoilemaan savea. Illan aikana yhteensä seitsemän 
nuorta osallistui työpajaan. 
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Kuva 14. Hahmon valmistusta 

 
Ohjaustilanteen haastavuus yllätti minut, sillä en ollut valmistautunut 
nuorten vähäiseen innostukseen. Nuoriin oli hieman haastavaa saada kon-
taktia, sillä kaikilla oli omat puuhansa nuorisotalolla. En halunnut nuorten 
kokevan saven muotoilun millään tavalla pakonomaiseksi, sillä toivoin ha-
lukkaiden tulevan vapaaehtoisesti ilmaisemaan itseään. Nuorten kiinnos-
tus oli vähäisempää, kuin olin ajatellut ja heitä oli hieman hankalaa saada 
innostettua mukaan. Ohjaajien avulla saimme lopulta heidät houkuteltua 
kokeilemaan savityöskentelyä. Lopulta savihahmoja syntyikin useampia ja 
muutamat innostuivat tekemään useamman kuin yhden hahmon. Ryhmän 
nuoret olivat alusta asti todella rentoja seurassani ja tulivat avoimesti kes-
kustelemaan kanssani asioista. Monen nuoren mielestä oli myös hauskaa 
maistaa savea ja siitä saimme paljon keskustelua aikaan ja huomiota itse 
saveen.  
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Kuva 15. Työskentelyä 

 

 

Kuva 16. Hahmoja syntyi lopulta useampia 
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5.2 12–13-vuotiaiden sekaryhmä 

Toisena työpajapäivänä ohjattavanani olivat kuudes luokkalaiset työt sekä 
pojat. Aikaa työpajan toteutukseen oli varattu kaksi tuntia. Aloitin päivän 
heidän kanssaan samalla tavalla kuin vanhempienkin kanssa, eli esittelin 
ensin itseni ja sen mitä tulisimme tekemään. Kaikki kuuntelivat tarkasti asi-
ani, mutta suurta kiinnostusta ei aluksi kuitenkaan tullut.  
 
Ohjaajien kanssa innostimme nuoria työskentelyn vapaamuotoisuuden 
kautta. Ajattelimme näin nuorten kiinnostuvan asiasta enemmän. Nuorilla 
oli kuitenkin tiivisti omat puuhansa, mutta lopulta eräs nuorista halusi ot-
taa osaa työpajaan ja saimme hänen kanssaan muutaman hahmon aikaan. 
Hahmon taustalla oli tarina, että vaikka hahmo oli ruma ja epäsopusuhtai-
nen, niin se oli silti kaunis ja hyvä ihminen kaikille. Tämä oli minusta ihanaa 
ajattelua ja se toteutuikin minusta saveen hyvin. 
 

 

Kuva 17. Kuudesluokkalaisen näkemys Eksyneen ystävästä 

 
Ohjaustilanteena tämä oli haastavampi kuin vanhempien ohjaaminen 
edellisellä kerralla. Alun alkaen olin ajatellut, että tämän ikäryhmän ohjaa-
minen olisi helpompaa kuin vanhempien. Kiinnostus projektiini oli kuiten-
kin näillä nuorilla pienempi kuin vanhemmilla. Uskon sen johtuvan suurim-
maksi osaksi kovasta ryhmäpaineesta ja pelosta itsensä nolaamiseen mui-
den joukossa. Tässä ikäryhmässä nuoret menevät paljolti sen mukaan, mi-
ten muutkin menevät. Ohjaustilannetta kuudes luokkalaisten kanssa olisi 
varmasti helpottanut se, että nuoret olisivat jo etukäteen olleet tietoisia 
savipajasta ja projektistani. Osallistujien vähäisyys yllätti hieman, sillä olin 
ajatellut kiinnostuksen olevan suurempi kuin edellisellä ryhmällä. 
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5.3 Tyttöjen ilta  

Nuorisokeskus Monarilla järjestetään joka tiistai erikseen tyttöjenilta, joka 
on suunnattu 13–17-vuotiaille tytöille. Tyttöjen iltana Monari on auki neljä 
tuntia. Päätimme yhdessä ohjaajien kanssa, että savipajan pitämien erik-
seen vielä tyttöjen iltana voisi lisätä heidän kiinnostustaan. Tyttöjen iltana 
tunnelma on yleisesti rauhallisempi, kuin sekavuorolla näin keskittyminen 
ja rauhoittuminenkin voisi auttaa. Paikalle tuli pitkälti samoja tyttöjä, kuin 
sekavuorollakin tiistaina. Esitimme ohjaajien kanssa tytöille mahdollisuu-
den jatkaa saven muotoilua yhdessä siten, että tekisimme kaikki yhdessä 
jonkun ison hahmon. Nuoria ei kuitenkaan aluksi kiinnostanut enää jatkaa 
savitöiden tekemistä. Toimme ohjaajien kanssa savitarvikkeet yleiseen ti-
laan, jotta ne olisivat illan ajan helposti saatavilla. Ohjaajan kanssa muotoi-
limme yleisessä tilassa savesta isoja ruumiinosia. Tytöt tulivatkin nopeasti 
pöydän ympärille katsomaan, että mitä teemme. Osa tytöistä muuttikin 
mieltään ja halusi sittenkin jatkaa savitöitä. Saimme yhdessä valmistettua 
useamman savihahmon. Tytöt olivat minua kohtaan toisena iltana jo pal-
jon vapautuneimpia ja keskustelin heidän kanssaan jo paljon enemmän.   
 

 
 

Kuva 18. Yhdessä luotuja hahmoja 



23 
 

 
 

 

5.4 Nuka-ryhmä 

Nuka-ryhmä on tarkoitettu täysi-ikäisille töitä tai koulutusta etsiville nuo-
rille aikuisille. Nämä nuoret aikuiset saattavat olla elämäntilanteessa, 
missä he ovat jääneet ilman koulupaikkaa tai töitä ei ole löytynyt. Ryhmän 
ohjaajat auttavat nuoria löytämään motivaatiota uudelleen ja heitä aute-
taan töiden tai koulupaikan etsinässä ja hakemisessa. 

  
Nuka-ryhmälle oli alustavasti kerrottu päivänohjelmasta ja siitä, että olen 
tulossa pitämään heille savipajan. Aikaa savihahmojen valmistamiseen oli 
varattu yksi tunti. Heille tämä savipaja oli niin sanotusti pakollinen, eli se 
kuului heidän aamuohjelmaansa. Kerroin heille vielä tarkemmin idean, 
teeman ja sen mihin teokset lopulta tulisivat. Muutama osoittikin heti kiin-
nostusta aihetta kohtaan. Kerroin heille aluksi omasta koulutuksestani ja 
omista taustoistani. Muutamaa kiinnosti omat opintoni ja he halusivat tie-
tää siitä tarkemmin. Ohjattavaan ryhmääni kuului neljä henkilöä sekä kaksi 
ohjaajaa. Päätimme tehdä yhdessä yhden ison savihahmon niin, että jokai-
nen tekisi tälle yhden ruumiinosan ja lopuksi se koottaisiin yhteen.  Tässä 
ryhmässä huomasi selvästi, että ohjattavat olivat vanhempia kuin aiem-
mat. Ryhmätyö sujui oikein hyvin ja saimme hyviä keskusteluja aikaan. 
Ryhmäläiset myös kohtelivat minua ohjaajana ja kyselivät minulta erialisia 
neuvoja.  
 
Aamu sujui todella hyvin ja saimme aikaan yhden suuremman hahmon. Jo-
kainen ryhmäläinen osallistui savipajaan ja teki jotain. Tätä ryhmää oli mi-
nusta helpoin ohjata, sillä he kuuntelivat mitä sanoin ja esittivät kysymyk-
siä. Ryhmähenki oli myös paljon rennompi ja avoimempi kuin edellisillä 
kerroilla. Tämä voi johtua myös siitä, että he olivat hieman vanhempia ja 
olivat jo valmiiksi tietoisia tästä pajasta.  
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Kuva 19. Yhteisesti koottu hahmo 

5.5 Oma teos 

Olin varannut savihahmojen valmistukseen yhteensä 100 kiloa savea, josta 
jäi loppujen lopuksi melko paljon ylimääräistä savea. Halusin hyödyntää 
mahdollisimman paljon ylijäänyttä savea ja päätin muotoilla myös oman 
veistoksen ympäristötaideteokseen. Veistokselleni syntyi kaksi erilaista 
tulkintatapaa. Muotoilin savesta suurehkon veistoksen tytöstä, jolla on 
kaasunaamari päässä. Veistoksella halusin ensinnäkin ottaa vielä enem-
män kantaa ympäristöteemaan. Veistoksella on kaasunaamari päässä, jolla 
se osoittaa, että ympäristö saastuu Suomessakin, jos asiaan ei vaikuteta. 
Halusin teoksen sopivan myös alkuperäiseen teemaan, eli eksyneen ystä-
viin. Veistoksen voi tulkita myös sillä tavoin, että se on eräänlainen muu-
kalainen, joka on saapunut tähän maailmaan eksyneen seuraksi ja joutuu 
siitä syystä käyttämään kaasunaamaria. Asetin teokseni samaan paikkaan 
nuorten valmistamien savihahmojen kanssa, enkä raakapolttanut sitä-
kään.  
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Kuva 20. Tyttö kaasunaamarissa 
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6 NUORTEN OHJAAMINEN 

 
Ohjaustilanteet kokonaisuudessaan olivat itselleni hyvin kiinnostavia ja 
mieltä avartavia. Nuorten ohjaaminen nuorisotalolla erosi aiemmista oh-
jauskokemuksistani melko paljon. Koin nuorten ohjaamisen haastavam-
maksi ja tilanne oli muutenkin täysin erilainen verrattuna edellisiin ohjaus-
tilanteisiini. Selvisin kuitenkin mielestäni hyvin ja nuoretkin olivat tyytyväi-
siä. En ole aiemmin ajatellut, että toimisin missään ohjaustoiminnassa, 
mutta tämän projektin kautta en pidä sitä mahdottomuutena. Muiden 
kanssa työskentely on kuitenkin ollut itselleni aina tärkeää ja tällaisten pro-
jektien kautta voisin tehdä sitä lisää. Ohjaustilanteet tuntuivat aluksi hy-
vinkin haastavilta, mutta helpottuivat loppua kohden.  Huomasin nuorten 
ohjauksessa oman asenteen olevan suuressa roolissa. Ohjaajan pitää olla 
kiinnostava ja innostava sekä huumorintajua pitää löytyä. Monilta nuorilta 
kuulin kommentteja siitä, että he ovat viimeksi olleet saven kanssa teke-
missä kuvataidetunneilla eivätkä senkään pohjalta olleet kovin innostu-
neita. Nuoret kertoivat, että kuvataide tunnilla aihetta ja heidän tekemis-
tään oli rajoitettu paljon. Nuoret olivat alusta alkaen hämmästyneitä siitä, 
että saivat niin vapaasti tehdä ohjaamilla tunneillani mitä halusivat.  Uskoi-
sin samantapaisen konseptin toimivan hyvin myös eri ikäryhmien kanssa. 
 
Ohjauksen näkökulmasta olisi varmasti ollut helpompaa toteuttaa savipa-
joja pelkästään tietylle luokka-asteelle heidän kuvataidetuntinsa yhtey-
dessä. Silloin oppilaiden olisi pitänyt jo valmiiksi asennoitua siihen, että jo-
tain tehdään tänään ja ohjaajana itselläni olisi olut enemmän auktoriteet-
tia. Tällä tavalla projektin toteuttamisen idea olisi kuitenkin muuttunut pal-
jon alkuperäisestä suunnitelmastani. Projektissani oli tärkeää se, että nuo-
ret saivat vapaaehtoisesti osallistua ja tehdä luovasti sitä mitä halusivat.  
Nuorisotalolla toteutettuna projektini oli muutenkin vapaamuotoisempi, 
sillä nuoret tulivat paikanpäälle vapaaehtoisesti. Projektissani keskiössä oli 
siis nuorten vapaaehtoisuus ja heidän omanäkemyksensä. 
 
Ennen savipajojen aloitusta pelasin yleensä muutamien nuorten kanssa 
korttipelejä ja kävin heidän kanssaan keskusteluja, jotta heidän olisi hel-
pompi työskennellä kanssani. Nuorten käytös minua kohtaan oli alusta asti 
hyvin avointa ja sain heihin helposti keskusteluyhteyden. Tämä oli itselleni 
helpotus, sillä kommunikaation toimiminen on tärkeässä roolissa varsinkin 
nuorten kanssa työskennellessä. Huomasin myös, että muutamalla nuo-
rella oli pieni esitys minua kohtaan päällä, mutta se ei haitannut ohjausta. 
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7 LOPPUTULOS 

Tarkoituksenani oli toteuttaa ympäristötaideteos yhteistyössä nuorten 
kanssa. Halusin selvittää, että millaista on työskennellä taideprojektin pa-
rissa nuorten kanssa. Nuorten ohjaaminen ja koko prosessin toteutus hei-
dän kanssaan oli itselleni hyvin opettavaista ja silmiä avaava kokemus.   
Pääkysymyksen vastaus rakentui hyvin pitkälti savipajojen toteutusiltoihin. 
Nuoreten kiinnostus projektia kohtaan ei vastannut aivan odotuksiani, 
mutta näin sain hyvää materiaalia jatkokehittelyn varalle. Nuorissa näkyy 
vahvasti ryhmäpaine eikä kukaan halua tulla nolatuksi suuren ryhmän 
edessä. Onneksi alkuhankaluuksien jälkeen saimme kuitenkin yhdessä 
muotoiltua mukavan määrän hahmoja. Nuoretkin innostuivat enemmän 
loppua kohden savesta materiaalina ja kiinnostus nousi selvästi. Uskoisin 
tälle ikäluokalle jonkin muun materiaalin olevan helpommin lähestyttävä 
ja toteutettava. 
 
 

 
 

Kuva 21. Valmis teos 
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Projekti antoi itselleni myös paikallisesti näkyvyyttä teeman valinnan ja 
mainonnan kautta. Projektiani mainostettiin Riihimäen pääsiäisen yhtey-
dessä verkossa sekä paikallislehdessä. Ympäristötaideteoksen merkitys ja 
aihe ovat paikallisesti melkein jokaiselle tunnettuja. Pitkäperjantaina 
toimme teokset esille Vihreän talon pihaan. Teokset aseteltiin aukealle pai-
kalle hyvin lähelle vilkasta jalkakäytävää. Paikalle saapui Riihimäen viestin-
nästä eräs toimittaja ja annoin hänelle pienen haastattelun lopputulok-
sesta. Paikalle saapui muitakin ihmisiä, joiden kanssa keskustelin teok-
sesta. Teos sai olla paikallaan koko pääsisäisen ajan ilman ilkivaltaa. Pel-
käsimme aluksi, että teosta hajotettaisiin viikonlopun aikana, sillä sitä ei 
suojattu yöksi millään tavalla. Teos sai pääsiäisen aikana paljon näkyvyyttä, 
sillä paikan päällä oli todella paljon tapahtumaa ja ihmisiä pääsiäisen ai-
kana. Sosiaaliseen mediaankin oli jaettu muutamia kuvia ja kommentteja 
teoksesta. 

 

Kuva 22. Kuvia hahmoista 
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En ollut koskaan aiemmin toteuttanut mitään tämän kaltaista projektia, jo-
ten en osannut yhtään arvella savihahmojen kestävyyttä. Hahmojen kuivu-
essa ne osoittautuivat erittäin hauraiksi, joten niiden siirtely tuotti vaikeuk-
sia. Joistakin hahmoista irtosi pieniä osia kuljetusten yhteydessä. Hahmot 
olivat esillä ulkona yhteensä noin kaksi viikkoa ilman mitään suojausta. Te-
osta purkaessani savihahmot olivat pysyneet melko ehjinä eikä kukaan ol-
lut tarkoituksella niitä hajottanut. Muutaman sateisen päivän vuoksi osa 
savihahmoista oli palautunut jo löysäksi saveksi ja ilmasto oli vaikuttanut 
hahmoihin. Loput savihahmot aion kierrättää takaisin muotoiltavaksi sa-
veksi. 
 

.  

Kuva 23. Lähikuvaa hahmoista 
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8 ITSEARVIOINTI JA POHDINTA 

 
Ympäristötaideteos projekti sujui kokonaisuudessaan mielestäni hyvin. Py-
syin koko projektin ajan hyvin aikataulussa, eikä projektissa tullut suurem-
pia muuttujia. Yhteistyötahojen kanssa asioiden sopiminen ja järjestämi-
nen onnistuivat mutkattomasti. Uskon saaneeni projektin kautta kontak-
teja, joita voin hyödyntää jatkossakin. Projekti oli todella opettavainen ja 
löysin projektin kautta omaa muotoiluidentiteettiäni. En ollut aiemmin aja-
tellut, että toimisin ohjaajana, mutta koin sen hyvin mieleiseksi. Ohjausti-
lanteetkin onnistuivat mielestäni luontevasti ja ohjaaminen itsessään ei 
tuottanut suurempia vaikeuksia.  
 
Sain projektista itselleni hyviä lähtökohtia tällaisen konseptin jatkokehitte-
lyyn. Samantyylisellä konseptilla minulla voisi olla mahdollisuus myös työl-
listyä keramiikan alalla. Ihmiset hakevat jatkuvasti enemmän elämykselli-
siä lahjoja, eivätkä niinkään materiaalillisia. Savityöpajojen ohjaaminen toi-
misi hyvin elämystoimintana ja hyvinvointia edistävänä konseptina. Saven 
käsittely on yleisesti ottaen koettu hyvin terapeuttiseksi, ja se sopii kaiken-
ikäisille ihmisille käsiteltäväksi. Pajatoimintaa voisi jatkossa muokata sen 
mukaan, että kenelle sitä ollaan järjestämässä. 
 
Projektissa erityisen kiinnostavaa oli se, että sain työskennellä erilaisten 
ihmisten parissa ja täysin erilasisessa ympäristössä kuin mihin olen tottu-
nut. Projekti toi itselleni lisää itsevarmuutta toimia muotoilijana ja mah-
dollisesti yrittäjänä.  
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Kuva 24. Teoksen julkaisupäivänä 
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