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Tiivistelmä
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa seinämaa-
laus Wanha Mestari -ravintolaan, joka sijaitsee Kokkolassa. 
Ravintolan teemana on sen kotipaikka Kokkola, joten asiak-
kaan toiveena oli, että teos käsittelee samaa aihetta. Teoksen 
nimi on Mereltä kaupunkiin ja sen tavoitteena oli tuoda 
viihtyvyyttä sekä koristeellisuutta.

Työskentelystä kerrotaan prosessinkuvauksena. Miten ensim-
mäiset luonnokset muokkautuivat lopulliseen kuvaan ja mitä 
asioita käytiin läpi prosessin aikana. Opinnäytyö kertoo myös 
julkisen taiteen merkityksestä sekä prosenttiperiaatteesta.

Abstract
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The subject of this thesis was to design and paint a mural in a restau-
rant called Wanha Mestari which is located in Kokkola. The theme of 
the restaurant is itʼs hometown, and that was also the main theme of 
the mural. The name of the mural is “Mereltä kaupunkiin” which 
means from sea to town and itʼs objective is to create comfort and 
decorativeness to the restaurant.

This thesis is a depiction of the mural making process, how the 
first sketches were transformed into the final piece and how the 
train of thought advanced during the process. This thesis also 
explores the importance of public art, and the percent for art 
principle is further explained.
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1 Johdanto

Opinnäytetyöni kertoo kesällä 2019 tekemästäni seinämaalauksesta 
Kokkolassa sijaitsevaan Wanha Mestari nimiseen ravintolaan. Teoksessa 
eri elementit kuvaavat eri paikkoja ja asioita Kokkolassa. Vasemmalla 
puolella teosta kuvat kertovat kaupungista ja oikealla puolella merestä ja 
vesistöstä. Siitä teoksen nimi Mereltä kaupunkiin syntyi.

Valitsin tämän aiheen opinnäytetyökseni, koska halusin parantaa taitojani 
suunnittelijana sekä vuorovaikutustaitoja asiakasprojekteissa. Haluan myös 
tulevaisuudessa tehdä enemmän julkista taidetta, joten on tärkeää saada 
omaa kädenjälkeä näkyviin. 

Olen ollut aiemmin yhdessä seinämaalausprojektissa mukana koulun 
kautta, joten minulla oli tiedot miten tällainen projekti etenee alusta loppu-
un. Kyseinen projekti toi minulle itsevarmuutta, lähteä suorittamaan 
samankaltainen työ itsenäisesti.

Aluksi kerron julkisen taiteen merkityksestä kaupunkikuvaan sekä ihmisen 
hyvinvointiin. Analysoin kahta minulle merkittävää seinämaalausta sekä 
vertaan omaa teostani niihin. Pohdin myös, miten oma teokseni vertautuu 
muihin tällä hetkellä tehtyihin seinämaalauksiin. 

Prosessinkuvauksessa kerron miten luonnoksesta tuli valmis teos. Tuon esiin 
kaikki valinnat mitä tein eri vaiheissa ja koitan perustella niitä mahdollisim-
man hyvin. Pohdintaosuudessa avaan ajatuksiani projektin kulun aikana. 
Mitä tunteita kävin läpi milloinkin ja mitkä asiat toivat minulle epävarmuut-
ta. Lopussa kerron vielä mitä opin ja miten teosta voisi jatkaa. 
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Taiteen
merkitys
tilassa

2
Julkinen taide tarkoittaa, että se on kaikille avoimissa tiloissa, esi-
merkiksi puistoissa tai rautatieasemalla, esillä olevaa taidetta. Se 
on siis sijoitettu julkiseen paikkaa, jolloin kaikki ihmiset voivat nähdä ja 
kokea sen. Julkinen taide voi olla pysyvää tai väliaikaista. Väliaikaista 
taidetta voidaan tehdä esimerkiksi työmaa-alueelle vähentämään 
ulkonäköhaittoja (Prosentti taiteelle -hanke 2015, 6). Julkinen taide voi 
olla ihan mitä vain. Seinämaalauksia, kattomaalauksia, patsaita tai per-
formanssi taidetta. Ympäristössämme nähtävät taideteokset tuovat 
taiteen jokaiselle ihmiselle ja ne voivat laajentaa käsitystämme taiteesta. 

2.1 Mitä on julkinen taide

Julkisen taiteen merkitys voidaan jakaa kahteen eri osaan: merkitys kaupunki-
kuvaan sekä ihmisen hyvinvointiin. Prosentti taiteelle -hankkeen teettämässä 
tutkimuksessa 55 % vastaajista näki, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, 
alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella (Uimonen 
2015, 3). Ihmiset yleensä kiintyvät paikkoihin, joissa on käytetty taidetta, joten 
sielä ilmaantuu ilkivaltaa vähemmän kuin paikoissa, jossa taidetta ei ole. 
Julkinen taideteos auttaa luomaan paikan identiteettiä, siitä voi tulla alueen 
sydän, joka toimii ihmisten kohtaamispaikkana. Taide virkistää kaupunkikuvaa 
ja se voi auttaa jäsentämään kaupunkia, että siellä on helpompi suunnistaa.

Taide herättää tunteita ja tuo elämyksiä. Työmatkalla nähty taideteos voi 
piristää ja inspiroida ihmistä, tehden hänen päivästään paremman. Taiteilija 
Anssi Kasitonni on sanonut, että todellisuuden näkeminen yllätyksellisestä 
näkökulmasta tekee aivoille väkisinkin hyvää (Airaskorpi 2016). Kaikki kokevat 
taiteen eri tavalla, se voi herättää meissä asioita, joita emme ole ennen ajatel-
leet. Julkinen taideteos voi antaa uusia näkökulmia ja tuoda ihmisiä yhteen, 
antamalla heille yhteisen puheenaiheen.

2.2 Julkisen taiteen merkitys

Taideteokset voivat muuttaa kokemustamme arjesta ja parhaimmillaan jopa vaikuttaa 
siihen miten näemme maailman (Pulkkinen 2017). Kun ihmiset kokevat taidetta arjes-
saan, kasvaa myös taiteilijoiden arvostus. Näin he saavaat tunnettavuutta sekä mah-
dollisesti uusia työmahdollisuuksia.
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Suomessa tehtiin paljon julkista taidetta sodan jälkeen maalausten muodossa. 
Maalaukset olivat yleensä tilaustöinä tehtyjä ja niiden aiheet kuvastivat Suomen 
maaseutua, vaikka suurimmat osat töistä tehtiin kaupunkeihin. Taiteella yritettiin 
nostaa kansalaisten uskoa tulevaisuuteen ja sen ajateltiin myös sivistävän kansaa. 
Taidetta luotiin paljon erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kouluihin, sairaaloihin ja kunnan-
taloihin. Kunta ja muut taiteen tilaajat päättivät millaista taidetta kansa tarvitsee. 
Ihmiset joita kyseinen taideteos kosketti eniten, eli he jotka tulisivat sitä näkemään 
arjessaan, eivät saaneet osallistua päätöksen tekoon. Maalaukset olivat suuria ja 
niiden aiheet käsittelivät yleensä suomalaisten arkea tai luontoa. (Koutonen 2013.)

Nykyään julkinen taide Suomessa on paljon muutakin kuin maalauksia ja teosten 
aiheet voivat käsitellä mitä vain. Olemme luopuneet kansallisromanttisesta ajattelus-
ta ja sen tuomisesta julkiseen taiteeseen. Enää ei ole niin tärkeää nostaa esille 
kansankunnan historiaa vaan taiteen merkitys ehkä enemmänkin ilahduttaa ja tuoda 
uusia näkökulmia. Taiteesta on tullut vapaampaa ja leikkimielisempää.

 

Kuva 1 Tauno Hämerannan vuonna 1950 maalaamasta
julkisesta teoksesta Lapin elinkeinoelämää joka sijaitsee Rovaniemellä.

2.3 Julkisen taiteen        
historia Suomessa

2.4 Julkinen taide ja maaseutu
Suomalaisen maaseudun rajaaminen on hiukan hankalaa, koska se voidaan määritellä 
monella eri tavalla. Tilastokeskuksen mukaan maaseuduksi määritellään alueet, joissa on 
alle 30 000 asukasta. (Tilastokeskus 2003.) Verratessa kaupunkia ja maaseutua, voidaan 
huomata, että julkista taidetta on paljon vähemmän maaseutualueilla. Syiksi voisin ajatella 
vanhat rakennukset, yksityiset tilat sekä verotulot. Koska maaseudulla harvoin rakennetaan 
mitään uutta, ei esimerkiksi prosenttiperiaatetta voida ottaa huomioon. Maaseudulla myös 
harvoin on julkisia paikkoja, joissa voi viettää aikaa. Otan esimerkiksi oman kotikyläni 
Kälviän, jossa on alle 5000 asukasta. Julkisia ajanviettopaikkoja ei ole, jos ei oteta huomio-
on kylän ainoaa huoltoasemaa. Ulkona julkista taidetta sielä on yhden muistopatsaan 
verran. Verotulot voi olla myös yksi merkittävä syy, kun pienillä paikkakunnilla varat käytet-
ään yleensä vain välttämättömiin menoihin, eikä taiteeseen välttämättä ole varaa.

Joistakin paikoista maaseutua julkista taidetta kyllä löytyy. Esimerkiksi Pellossa Orangin 
kylässä toimiva Oranki-art kuvataideyhdistys, tuottaa aktiivisesti ympäristötaidetta Lapin 
metsiin. (Oranki-art). Myös Suomussalmella voi nähdä Reijo Kelan Hiljainen Kansa teok-
sen, jonka Kela loi osaksi tanssiteostaan vuonna 1988. Teos koostuu noin 973 heinä-
seipäistä tehdyistä kansalaisista, jotka ovat sijoitettu pellolle Kainuuseen Viitostien varteen. 
(Nuotio & Uotinen 2014.) En väitä, etteikö myös maaseudulla taidetta olisi, mutta kau-
punkeihin verrattuna, on se todella vähäistä. Kun mietitään julkisen taiteen merkitystä 
hyvinvoinnille, puhutaan kaikkien ihmisten hyvinvoinnista, riippumatta heidän asuinpai-
kastaan. Siksi taidetta pitäisi luoda aktiivisisti myös maaseudulle, sielä asuvat ihmiset 
tarvitsevat myös piristystä arkeensa taiteen avulla. 

Kuva 2 Reijo Kelan teos Hiljainen kansa Suomussalmella 
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Prosentti-
periaate Kouluissa prosenttitaide voi olla osana opetusta. 

Sen avulla opettajat voivat auttaa oppilaita 
näkemään esimerkiksi yhteiskunnallisia ilmiöitä 
ja erilaisuutta. Taide voi kannustaa oppilaita 
ilmaisemaan omia mielipiteitään ja ajattelemaan 
asioita eri kannalta. (Järvipetäjä 2010.) Vanhan 
yläkouluni purkamisen jälkeen, tehtiin uuteen 
rakennukseen julkinen taideteos, jonka parissa 
taiteilija ja oppilaat työskentelivät yhdessä. Teos 
koostuu erilaisista keramiikkalaatoista, jossa on 
mukana oppilaiden itse piirtämiä laattoja, sekä 
paikkakunnan historiallista kuvastoa. Mielestäni 
tällaiset taideprojektit ovat tärkeitä, joissa oteta-
an oppilaat mukaan suunnitteluun. Näin he oppi-
vat enemmän taiteen tekemisestä ja itsestään, 
koska jokaisessa meissä asuu pieni taiteilija.

Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että noin 
prosentti rakennushankkeen määrärahasta 
käytetään taiteeseen. Kunnat, valtio, yritykset ja 
yhteisöt voivat käyttää prosenttiperiaatetta rak-
ennushankkeissaan, jossa taide otetaan huo-
mioon yleensä jo suunnittelun alkuvaiheissa. 
Prosenttitaide lisää ympäristömme viihtyvyyttä, 
tuoden taidetta jokaisen ihmisen arkipäivään. 
(Prosentti taiteelle -hanke 2015, 5-7.)

3
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Kuva 5 Maiju Ahlgrénin teoksesta Muu Maa 

Hoitolaitoksissa ja sairaaloissa taide on ehdottoman tärkeää. Taide voi tuoda iloa surun 
keskelle ja auttaa jaksamaan. Hoitolaitoksissa asuville ihmisille taide voi myös tuoda 
mieleen muistoja ja näin auttaa muistamaan asioita (Järvipetäjä 2010). Taiteilija Maiju 
Ahlgren teki espoolaisen Aurorakodin psykogeriatrisen osaston liikuntakyvyttömille 
potilaille taidetta, piristämään sairaalan valkoisia seiniä. Taideteokset käsittelevät 
maisemia, joita katselemalla voi paeta muihin maihin, toisiin ajatuksiin. Teokset oli tehty 
helposti vaihdettaviin rullaverhoihin. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki taiteen tuomis-
esta ihmisten luo, jos he eivät muuten pääse kokemaan sitä.  

Prosenttitaide asuinalueilla saa ihmiset kiintymään 
ympäristöönsä. Jotkin kaupunginosat ovat profiloituneet 
taidekaupunginosiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii 
Helsingissä sijaitseva Arabianranta, jossa on noudatettu 
prosenttiperiaatetta. On myös tutkittu, että kaupungit 
joissa julkista taidetta on eniten, arvostus taidetta kohta-
an on suurempi ja sitä myös halutaan enemmän (Hyry 
2016).

Kuvat 3 ja 4 ovat Kälviällä sijaitsevan Lucina Hagmanin yläkoulun 
julkisen taideteoksen keramiikkalaatoista.11 12

Kuva 3

Kuva 4



4.1 Selitys

4.2 Seinämaalaukset Suomessa,
    Jansson ja Carlstedt 

Seinä-
maalaus

4

13

Kaksi suomalaista taiteilijaa, Tove Jansson sekä Birger Carlsted, ovat vahvasti 
vaikuttaneet siihen, miten koen seinämaalaukset. Seuraavaksi analysoin heidän 
teoksiaan ja vertailen niitä omaani.

Tove Janssonin tekemä seinämaalaus Kotkan lastentarhaan 1949 on tehty 
secco tekniikalla. Seinämaalaus on värikäs ja piirrosmainen. Se vie katsojan 
satumaailmaan, jossa kaikki on mahdollista. Ihailen Janssonin kykyä luoda 
tarinaa. Vaikka teoksissa on paljon hahmoja ja tapahtumia, se ei kuitenkaan 
näytä sekavalta. 

Birger Carlstedin vuosina 1947-1950 tekemä Aamusta iltaan niminen seinämaa-
laus A. Ahlström Osakeyhtiölle on abstrakti kuvaus ihmisistä ja elämästä. Teosta 
voidaan tutkia formalistisen taideteorian pohjalta, jossa painopiste on muodoissa 
ja väreissä. (Seppä, 2012, 76). Carlsted luo tunnelmaa eri muotojen ja värien 
suhteilla. 

Teoksessa valot ja varjot syntyvät graafisten muotojen ja värien sommittelulla. 
Värit muuttuvat oikealta vasemmalle läpimästä kylmään.
Teos ei koita olla realistinen ja tarkka kuvaus tapahtumasta. Carlstedt oli aikan-
sa edellekävijä suomalaisessa taidepiirissä. Jos näkisin kyseisen seinämaalauk-
sen tänä päivänä, voisin luulla että se on tehty tällä vuosikymmenellä.

 

Seinämaalaus eli muraali tulee latinan sanasta murus, 
joka tarkoittaa seinää. Muraali on taideteos, joka on 
tehty seinään, kattoon tai muuhun pysyvään rakentee-
seen. Yleisimmät tekniikat seinämaalauksissa ovat 
fresko, joka maalataan märälle laastipinnalle, secco, 
joka maalataan kuivuneelle laastille, temperamaalaus, 
öljymaalaus sekä akryylimaalaus. Aiheet käsittelevät 
usein yhteiskunnallisia asioita, politiikkaa sekä uskon-
toa. (Kordic 2015.)
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Kuva 7 Birgerd Carlstedin seinämaalaus A.Ahlströn Osakeyhtiölle 1947-1950.

Kuva 8 teokseni Kokkolan Wanha Mestari ravintolaan 2019.

Janssonin ja Carlstedin teoksissa on levollinen tunnelma. Molemmissa 
teoksissa värit ovat murrettuja ja maanläheisiä. Etualalla värejä on käytetty 
rikkaammin ja horisontissa värit vaihtuvat yhteen väriin, josta on käytetty 
monta sävyä. Janssonin teoksessa väri vaihtuu vihreän sävyihin vedessä 
sekä kaukana olevissa puissa. Carlstedin teoksessa väri vaihtuu siniseen, 
jonka seurauksena horisontti näyttää olevan kaukana.

Vaikka minun, Janssonin sekä Carlstedtin teokset ovat selvästi erilaisia, voi 
niissä kaikissa huomata yhtenäisyyksiä. Jokaisessa teoksessa on käytetty 
suuria muotoja ja pieniä yksityiskohtia. Janssonin maalauksessa oikeassa 
ylälaidassa olevat kuviot, Carlstedin teoksessa oikealla olevan miehen 
paidassa ja minun teoksessani ikkunoiden karmeissa. Minun ja Carlstedin 
teoksissa pääpointti on samankaltaisten muotojen suhteilla, vaikka minun 
teokseni on erittäin minimalistinen ja riisuttu.

Janssonin maalauksessa on paljon toisistaan riippumattomia osia, joista 
muodostuu kokonaiskuva, niin kuin minunkin teoksessani. Sommittelu on 
myös samanlainen. Vasemmalla puolella on tapahtumaa on enemmän ja 
oikealla maltillisemmin. Olemme myös sommitelleet sillan samalle kohdalle.

Kuva 6 Tove Janssonin seinämaalaus Kotkan lastentarhaan 1949.
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Taideteokset voivat muuttaa kokemustamme arjesta ja parhaimmillaan jopa vaikuttaa 
siihen miten näemme maailman (Pulkkinen 2017). Kun ihmiset kokevat taidetta arjes-
saan, kasvaa myös taiteilijoiden arvostus. Näin he saavaat tunnettavuutta sekä mah-
dollisesti uusia työmahdollisuuksia.

Bench-
marking

Benchmarkingin eli vertaisarvioinnin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan 
kyseenalaistaminen.  (Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001, 6).

Koitin miettiä, miten minun seinämaalaukseni vertautuu toisiin, tällä hetkellä Suomessa tehty-
ihin seinämaalauksiin. Miten teokseni eroaa muista projektin kulussa sekä tyylillisesti.

Julkiset taideprojektit ovat suuria ja tarvitsevat paljon resursseja. Prosenttiperiaatteella taide 
otetaan yleensä osaksi jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, että se palvelisi parhaiten 
ihmisiä, joiden ympäristöön se tulee. Jos seinämaalausprojektini olisi myös otettu osaksi jo 
ravintolan suunnitteluvaiheessa, olisi projektista voinut tehdä laajemman. Seinämaalauksen 
osia olisi voinut tehdä joka seinälle, tiskin taakse ja myös wc-tiloihin. Taide olisi voinut olla koko 
ravintolaa kannattava voima. Paikkakuntalaiset olisi voitu myös ottaa mukaan päättämään 
teoksen aihetta.

Vaikka minun työni oli itsenäinen projekti on sillä ja julkisen taiteen projektissa ainakin yksi 
yhtenäisyys, työn suunnittelu. Koska taideprojektit ovat pitkäkestoisia, ne vaativat paljon 
taustatyötä, luonnoksia ja eri ideoita. Hyvä suunnitelma ja aikataulu auttavat jäsentämään 
projektia.

Suomessa on monta yhdistystä, jotka toteuttavat julkista taidetta. Taide yhdistys Upeart on 
esimerkiksi tuottanut teoksia yli 20 kaupunkiin Suomessa. (Upeart 2019). Teokset ovat yleensä 
muraaleja, jotka ovat toteuttu ulkotiloihin esimerkiksi asuinrakennuksien sivuun. 
Suurin osa Suomessa olevista muraaleista ovat graffiti tyylillä tehtyä katutaidetta tai surrealisti-
sia ja värikkäitä muraaleja. 

5

Kuva 9 Eero Lampisen vuonna 2018 
tekemä teos Helsingin vaasankadulle.

Kuva 10 Rustam Qbic maalaama muraali 
Sipooseen vuonna 2017.
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Sisätiloihin toteutettuja seinämaalauksia toteuttaa enemmän yksityiset ihmiset 
sekä opiskelijat. 

Helsingissä sijaitsevaan Kuninkaantammen kaupunginosaan Helsingin Helene 
asumisoikeusasuntotilojen rappukäytäviin on toteutettu vuonna 2018 kolme 
seinämaalausta. Seinämaalaukset toteuttivat Helsingin Taideyliopiston 
Kuvataideakatemian opiskelijat Katarina Meister, Saska Ylätalo sekä Riikka 
Hyvönen. 

Mikään teos ei koita kertoa tarinaa vaan sen ydin on siinä, miten katsoja 
teoksen kokee. Teoksissa muodot eivät ole riippuvaisia toisistaan, vaan ne 
ovat arvokkaita elementtejä itsessään. Seinämaalauksissa on otettu huomioon 
ihmiset, jotka liikkuvat rappukäytävässä ja miten teokset näyttävät erilaisilta eri 
paikoista katsottuna. 

Seinämaalauksissa on samaa henkeä kuin omassani. Jokaisen elementin 
kokee sellaisena kuin se on ja elementtien minimalistisuus antaa tilaa katsojan 
vapaille assosiaatioita. Helsingin Helenen rappukäytäviin tehdyt seinämaa-
laukset ovat abstrakteja, kun taas minun teoksessani on selvästi tunnistettavia 
elementtejä. Meisterin työssä voi kuitenkin nähdä samanlaisia geometrisia 
muotoja, kuin minunkin työssäni. 

Kuva 11 Katarina Meisterin teos Liikkeessä/On the move

Kuva 12 Riikka Hyvösen teos Spektri

Kuva 13 Saska Ylitalon teos Yhteinen tekijä 
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Prosessin-
kuvaus

Wanhan mestarin ravintolapäällikkö otti minuun yhteyttä ja kysyi, jos voisin tehdä ravin-
tolaan seinämaalauksen. Ravintolapäällikkö oli minulle entuudestaan tuttu. Hän oli 
nähnyt instagramissa suunnittelemani Matkalla nimisen seinämaalauksen (kuva 46) 
Kuopion vanhan lääninsairaalan aulatilaan ja hän toivoi samanlaista tyyliä myös 
Wanhan Mestarin seinälle.

Matkalla teoksen teema on vanha lääninsairaala ja sitä ympäröivät muut rakennukset. 
Teoksessa on myös muita elementtejä Kuopiosta, kuten järvimaisemaa. Kyseinen proj-
etki opetti minulle seinämaalauksen eri työvaiheet. Miten ensimmäistä luonnosta lähde-
tään työstämään valmiiseen kuvaan ja mitä kaikkea pitää huomioida, kun tehdään 
teosta julkiseen tilaan. Projekti sytytti minussa halun luoda enemmän julkista taidetta ja 
toi minulle paljon itsevarmuutta, kun huomasin että pystyisin tekemään tällaisen projek-
tin myös kokonaan itsenäisesti. 

Kun olin Kokkolassa menin paikan päälle katsomaan millainen ravintola on. Halusin 
selvittää millainen on sen sisustus ja tunnelma. Ravintolan tyyli on aika teollinen, eli 
siellä on paljon tummia sävyjä sekä rouheita materiaaleja. Pöydät ovat tummaa puuta ja 
lamput metallisia. Tunnelma ravintolassa oli rento ja kodikas. Nuoremmat asiakkaat 
istuivat nojatuoleilla ja pelasivat lautapelejä ja vanhempi väki rupatteli keskenään. 

Kuva 14 Wanha Mestari

6 6.1 Työn tilaaminen, 
asiakkaan haastattelu
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Aloitin suunnittelun kirjoittamalla ylös sanoja, joita minulle tuli 
mieleen Kokkolasta. Olen kotoisin kylästä Kokkolan vierestä, 
joten kaupunki on tullut tutuksi minulle jo lapsesta. Sanoja joita 
kirjoitin ylös oli muun muassa meri, terva, rannat, tankarin majak-
ka, kalat, vanha kaupunki, venetsialaiset, sunti, kulttuuri, tanssi 
sekä musiikki. Kokkola tunnetaan merenrantakaupunkina, joten 
suurin osa sanoista joita mieleeni tuli, käsittelee tätä aihetta.

Venetsialaiset on mökkeilykauden päätösjuhla, joita yleensä juhli-
taan rannikkokaupungeissa. Tankarin majakka sijaitsee Tankarin 
saaressa Kokkolan edustalla ja on yksi Kokkolan nähtävyyksistä. 
Vanha kaupunki Neristan on yksi Suomen vanhimmista puukau-
punkialueista. Sunti on kaupunginsalmi, jota pitkin ennen purjeh-
dettiin. Sunti ei ole itsessään kaunis, koska siinä oleva mutapohja 
näkyy pinnalle, tehden vedestä ruskean väristä. Sitä ympäröivät 
alueet kuitenkin ovat, joten kesäisin ihmiset menevät usein suntin 
varrelle piknikille.

Omien tietojeni lisäksi aloin myös lukea Kokkolan historiasta. 
Pieneksi kaupungiksi sen historia on kuitenkin ollut vivahteikas. 
Mielenkiintoisimmiksi asioiksi nostin 1600-luvulla tapahtuneen 
tulipalon, joka hävitti miltei koko kaupungin, kirkkoa ja muutamaa 
sen ympäröivää taloa lukuunottamatta, sekä Halkokarin kahakka-
na tunnettu taistelu. Kahakassa kaupunkilaiset voittivat englanti-
laiset vastustajat ja saivat sotasaaliiksi englantilaisen laivaveneen, 
barkassin, joka on nähtävillä Kokkolassa. (Kokkola 2016.)

Tein ravintolapäällikölle lyhyen kyselyn, jonka 
avulla koitin selvittää millainen teoksen teema ja 
tavoite tulisi olemaan. Ravintolapäällikön toiveena 
oli, että teos käsittelisi Kokkolaa, koska se on 
myös ravintolan teema. Seinämaalauksen tavoit-
teena olisi olla ravintolan asiakkaiden katseenvan-
gitsija ja tuoda viihtyvyyttä sekä koristeellisuutta. 
Koska ravintola on alkanut tulla paikallisille tutuiksi, 
olisi seinämaalauksen hyvä lisätä asiakaskunnan 
sitoutuneisuutta puhuttamalla ja jäämällä heidän 
mieleensä. Asiakkaan toiveena oli myös, että 
seinämaalaus tehtäisiin pelkästään valkoista 
maalia käyttäen, koska ravintolan seinät ovat 
tumman harmaat. 

Olisin itse halunnut käyttää edes muutamaa väriä, 
mutta kompromisseja täytyi tehdä. Sain kuitenkin 
luvan käyttää yhtä harmaan sävyä valkoisen lisäk-
si. Ensimmäinen suuri pohdintani oli, miten 
saisin työstä muutamalla sävyllä tarpeeksi 
mielenkiintoisen, että se herättäisi ravintolan 
asiakkaiden huomion ja jäisi mieleen. Teoksen 
pitäisi sopia harmoonisesti muuhun sisustukseen 
ja olla kuitenkin wau-efekti. 

6.2 Suunnittelu 
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Toinen ideani oli täyttää koko alue neliöillä ja tehdä jokaisen 
sisään asia, mikä kuvastaisi Kokkolaa. Luonnostelin ideani ja 
laitoin ruutuihin muun muassa tervatynnyrin, palavia rakennuk-
sia kuvastamaan vanhaa tulipaloa, barkassin ja ilotulitteen 
kuvastamaan venetsialaisia (kuva 17). Tämä idea jäi kuitenkin 
vain yhteen luonnokseen. Ajattelin, että se olisi hankala toteut-
taa vain muutamalla sävyllä. Tämä idea olisi tarvinnut paljon 
värejä, että se täyttäisi koko potentiaalinsa. Se olisi myös 
toiminut paremmin erilaisessa ympäristössä esimerkiksi alak-
oulussa.

6.2.1 Sanoista kuviksi

Piirsin aluksi tervetynnyrin päälle kalan pään ja tynnyrin sivusta tulevan 
käden, joka piti pulloa kädessä (kuva 15). Toiseen samankaltaiseen 
luonnokseen tein ruorin vierestä tulevan jalan (kuva 16). 

Ryhdyin piirtämään sanoista kuvia. Päätin toteuttaa 
luonnoksia muutamista eri ideoista, jotka olisivat 
erilaisia ja miettiä sitten, mikä sopisi ravintolaan 
parhaiten. Ensimmäinen idea oli tehdä teoksesta 
piirrosmainen ja hieman surrealistinen. 

Minusta nämä yllättävät elementit olivat hauskoja lisiä ja 
toisivat mielenkiintoa teokseen. Pohdin kuitenkin sopisiv-
atko ne ravintolan yleisilmeeseen. Kuva 15

Kuva 1625 26



Kolmas idea oli käyttää teoksessa pääasiassa kuvia raken-
nuksista, mitä Kokkolassa on. Luonnos täyttyi erilaisista suor-
akulmioista ja neliöistä (kuva 18). En nähtävästi osannut 
luopua ajatuksesta, että teoksesta tulisi hullunkurinen, koska 
tässä luonnoksessa ei ollut rauhaa. Elementit johdattelevat 
silmää minne sattuu ja asioihin on vaikea tarkentaa. Tämä 
luonnos ei ollut levollinen silmälle. Luonnoksen sommitelma 
ei ole harmooninen, koska annoin kynän mennä minne se 
halusi, ajattelematta lopputulosta.

Samaan idean puolesta tein vielä yhden nopean luonnok-
sen, johon piirsin muutaman rakennuksen sekä Tankarin 
majakan (kuva 18). Luonnos jäi vähän kesken eräiseksi, 
koska olin tässä vaiheessa jo hieman turhautunut.

Näytin kaikki edellä mainitut luonnokset ravintolapäällikölle ja 
selitin ideat niiden taustalla. Hän piti eniten ideasta, että teok-
sessa olisi pääosin rakennuksia. Se sopisi parhaiten ravintolan 
teemaan ja ilmeeseen. Muut ideat olivat hänen mielestään liian 
lapsellisia ravintolan tyyliin. Tätä mielipidetta olin aavistanutkin. 
Olin itse samalla kannalla, vaikka olisin halunnut tehdä 
teoksesta hieman hauskemman lisäämällä jonkun odotta-
mattoman elementin. Esimerkiksi ensimmäiseeen luonnok-
seen tekemäni kalan, joka pilkistää tervatynnyristä.
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Kuva 18
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Lähdin valokuvaamaan Kokkolassa sijaitsevia rakennuksia ja paikkoja, joita 
voisin käyttää mallikuvina. Halusin kuvia kauniista rakennuksista sekä paiko-
ista, jotka ovat merkittäviä paikkakuntalaisille. Rautatieasemalla kuvasin 
asemarakennusta. Vaikka se ei ole mielestäni kauhean hieno, on se merkit-
tävä rakennus paikallisille ja jos tulee junalla muualta Suomesta, on se 
ensimmäinen rakennus minkä näkee. 

Vanhan kaupungin läpi kävellessäni kiinnitin huomiota talojen ikkunoihin. 
Ikkunoidenkarmit olivat kauniisti koristeltuja ja niissä oli hienoja yksityiskohtia.
Otin kuvan myös vanhasta lyhtypylväästä. Ikkunakarmien koristeet ja lyhtypyl-
vään muodot toivat minulle mieleen Tove Janssonin piirtämän muumitalon, josta 
olen aina pitänyt. 

Kuvissa 22 ja 23 Kokkolan rautatieaseman asemarakennus. 
Huomioni kiinnittyi asemarakennuksen seinällä oleviin kuvioihin. 

Kuvissa 20 ja 21 Vanha kaupunki Neristanissa sijaitseva ikkuna sekä katupylväs

6.2.2 Paikkojen 
valokuvaaminen
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Kotimatkalla nappasin kuvan vielä Kokkolan vanhasta vesitorni-
sta, joka on rakennettu vuonna 1914. Olin viikkoa aiemmin
ottanut kuvia Kokkolan vanhasta yhteislyseosta, joka valmistui 
1899. Se on mielestäni yksi Kokkolan kauneimmista rakennuk-
sista. Rakennuksen värit sointuvat hyvin yhteen ja erilaiset ko-
risteet, kuten rakennuksen päällä olevat tornit, tekevät siitä 
näyttävän.

Äitini ehdotuksesta kävin myös valokuvaamassa Halkokarin 
kaupunginosassa sijaitsevaa venevaja-aluetta, joka on 
hänen mukaansa kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Alue 
tuntui kodikkaalta. Samanlaisia punaisia vajoja oli vieretys-
ten, tien molemmin puolin. Venevajojen luota kävelin 
punaiselle sillalle, jota paikalliset kutsuvat pususillaksi. Se on 
ollut nuorten suosima kohtaamispaikka.

Kuva 24 punainen silta

Kuva 27 Halkokarilla sijaitseva venevaja

Kuva 28 Kokkolan vanha vesitorni

Kuva 26 vanhan yhteislyseon päällä oleva torni
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Olin käynyt aiemmin viikolla mittaamassa seinän johon teoksen oli tar-
koitus tulla. Ajattelin tehdä teoksesta mahdollisimman ison, että siitä 
tulisi tarpeeksi näyttävä. Seinän korkeus oli 262cm ja leveys 472cm. 
Tästä mitasta tein 26cm x 47cm kokoisen pohjan illustratoriin. Illustrator 
on Adoben vektorigrafiikka ohjelma, jota käytetään muun muassa 
julisteiden, logojen ja esitteiden suunnitteluun. Valitsin tämän ohjelman 
lopullisen kuvan tekoon siksi, koska hallitsen sen käytön parhaiten. 

Rautatieaseman malli oli mielestäni tylsä, mutta asemarakennuk-
sen seinässä oli mielenkiintoisia kuvioita. Piirsin ikkunakarmin 
yläosassa olevan kuvion (1), sekä ikkunan alla olevan muodon (2).
 

Venevajat olivat kaikki melkein saman näköisiä joten luonnostelin 
samanlaisia muotoja vieri viereen. Muotojen väliin jääviin aukkoihin 
tein valkoiset kolmiot, että muodosta tulisi pehmeämpi (3). Ilman 
kolmioita venevajoista tullut muoto näytti liian terävältä (4).

Vanhan kaupungin ikkunat tein samanlaisiksi kuin ottamissani ku-
vissa (5). Katulyhdystä tein hieman yksinkertaisemman, koska 
lyhdyn jalassa oli todella paljon yksityiskohtia, joita en olisi saanut 
tehtyä vain muutamalla maalin sävyllä (6). Vaikka pidän todella 
paljon koristeellisuudesta ja pienistä yksityiskohdista, jouduin miet-
timään tarkasti, mitä pystyisin kahdella eri sävyllä ja seinän pohja-
maalin värillä tekemään.

Tervetynnyristä tein yksinkertaisen valkoisen muodon, johon tein 
pysty- ja vaakasuoria linjoja, että sen tunnistaa paremmin tynnyrik-
si (7).

6.3 Lopullisen kuvan teko
    illustrator-ohjelmalla

6.3.1 Osien piirtäminen

1.

3.

4.

5.

6.

7.
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Vanhasta vesitornista tein valkoisen siluetin (10). Lisäsin siihen 
vielä muutaman ikkunan, että sen tunnistaisi paremmin raken-
nukseksi. 

Tein myös toisen siluetin omaisen rakennuksen kuvastamaan 
Kokkolan suurteollisuusaluetta (11). Rakennuksen katolle laitoin 
savupiipun, josta tulee puoliksi leikatun ellipsin muotoista savua.

Koitin tehdä vanhasta yhteislyseon tornista saman näköisen, kuin 
mallikuvassa (12). Lisäsin sen alle kuitenkin samanlaista kuviota, 
jonka laitoin kuvastamaan savupiipusta tulevaa savua (13). Mie-
lestäni kuvio toi mukavaa kontrastia muuten suoraviivaiselle ele-
mentillä.

Kun olin piirtänyt punaisen sillan kokonaan, tajusin että se on 
liian suuri osa ja veisi liian paljon tilaa muilta kuvilta (8). Ratkaisu-
na tähän otin sillasta vain pienen pätkän, että tunnistettavuus 
kuitenkin säilyisi (9). 

Tein tankarin majakasta aluksi samankaltaisen, kuin vesitornista, 
tehden siis pelkän siluetin (14). Tuntui kuitenkin, että jotain jäi 
uupumaan, se oli liian simppeli. Tein sen alapuolelle aaltoja ku-
vastamaan merta (15). Tämä tekee kuvasta mielestäni miel-
lyttävämmän katsoa. 

8.

9.

10.

12. 13.

14. 15.

11.
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Kun sain kaikki osat tehtyä, mitä halusin teoksessa käyttää, alkoi sommittelu. 
Koska teoksessa on toisistansa riippumattomia muotoja, pelkäsin että työ 
näyttäisi siltä, kuin lapsi olisi laittanut tarroja sattuman varaisessa järjestyksessä 
tarrakirjaan.

Ensimmäiseen sommitteluun (kuva 29) laitoin elementit sattuman mukaisessa 
järjestyksessä, koska halusin nähdä miltä eri osat näyttivät yhdessä. Luonnos oli 
sekava. Mikään ei liikuta katsetta, kuva ei ole harmooninen. Ainoa mistä pidin oli 
valkoisen siluetti rakennuksen ja siitä tulevan elementit välinen suhde. 

Tankarin majakka näytti silmiini edelleen liian lattealta. Katsoin tarkemmin malliku-
viani (kuva 44 ja kuva 45) ja päätin lisätä siihen vielä enemmän yksityiskohtia. 
Tein muutaman ikkunan sekä tornista tulevan harmaan alueen, joka kuvastaa 
majakasta tulevaa valoa.

Sain kuvan vasemman puolen sommiteltua hyvin, että se näytti yhteenkuulu- 
valta. Siluettimaisten rakennusten välissä oleva ”silta” sitoi alueen hyvin yhteen. 
Vasen puoli ei ollut mielestäni harmooninen. Tein siitä kaksi eri vaihtoehtoa. 
Toisessa ei ollut ollenkaan osaa punaisesta sillasta (kuva 30). Koitin tehdä samas-
sa suhteessa koristeellisia ja yksityiskohtaisia osia, sekä yksinkertaisia siluettimai-
sia osia. Yritin tasapainoitella näiden välillä löytäen hyvän tasapainon. Tämän 
vuoksi valitsin luonnoksen, jossa oli myös silta (kuva 31).

Pidän siitä, että mikään osa ei hyppää silmälle ja kuvaa on levollista katsoa, 
vaikka siinä onkin paljon erilaisia osia. Sommittelun jälkeen hoksasin, että kau-
punkiaiheiset elementit sijoittuvat vasemmalle puolelle ja meriaiheiset oikealle. 
Hyvää kontrastia työhön lisää simppelien muotojen ja yksityiskohtaisempien muo-
tojen vastakkainasettelu.

6.3.2 Sommittelun
               vaikeus

Kuva 30

Kuva 29

Kuva 3137 38



Menin ravintolaan noin kello neljä sunnuntaina. Ravintola oli tuolloin auki, 
mikä vähän harmitti, koska olisin halunnut tehdä työn silloin, kun ravintola olisi 
ollut tyhjä. Ajatus siitä, että ihmiset katselisivat työskentelyäni, sai minut 
hieman ahdistuneeksi.Olin koko viikon ollut epävarma luonnoksestani. Onko 
se tarpeeksi hyvä vai ei, mitä ihmiset tulevat sanomaan siitä. Olin koko ajan 
kuitenkin pitänyt mielessäni sen, että jossain vaiheessa tulee mutka matkaan, 
vaikka se ei välttämättä olisi kauhean iso. 

Ravintolapäällikkö tuli sanomaan minulle, että haluaisikin vaihtaa seinän 
kohtaa, johon maalaus tulisi. Koska minua ahdisti jo entisestään, tämä uutinen 
ei ollut mieleinen. Olin mitannut vieressä olevan seinän ja tehnyt teoksen juuri 
siihen mittaan, koska halusin sen olevan mahdollisimman iso ja näyttävä. 
Ravintolapäällikkö perusteli paikan vaihtoa sillä, että se olisi lähempänä ikku-
naa, joten kadulla kävelevät ihmiset näkisivät sen myös. Tämä oli hyvä pointti 
ja päädyin vaihdon kannalle, vaikka teoksesta tulisikin nyt hieman eri kokoinen 
kuin ajattelin.

Lähdin suojaamaan lattiaa suojapaperilla. Se ei kuitenkaan pysynyt seinässä 
kovin hyvin ja tuli täyteen reikiä. Päätin korjata asian myöhemmin, kun alkaisin 
maalaamaan. Kun sain vihdoin heijastettua kuvan oikealle kohdalle, se näytti 
hyvältä, eikä yhtään liian pieneltä. Teoksen alareuna tuli juuri ja juuri pöytien 
yläpuolelle, joten se näkyisin hyvin kaikille. Tässä kohtaa ahdistukseni helpot-
ti, tajusin että kaikesta selviää ja hermoileminen ei auttaisi yhtään mitään. 

Kuva 32
Seinä johon teos tehtiin. Alue oli vasemman puoleisen karmin ja oikealla 
olevan television välissä. Kuvassa näkyvät koukut otettiin pois.

6.4 Teoksen tekeminen

Ennen teoksen aloittamista, olin miettinyt mitkä kohdat täytyisi teipata ja maalata 
ensin. Näitä olivat suuret alueet ja kohdat joiden päälle tulisi vielä toinen sävy. Myös 
yksityiskohdat jäisivät myöhempään vaiheeseen. Alla oleva esimerkkikuva näyttää 
teoksen tekemisen ensimmäisen vaiheen.
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Kuva 34 tykin heijastama kuva sekä teippauksia

Teippien laittamisessa kesti noin 3-4 tuntia. Koska käytin teoksessa hyväksi myös 
seinän pohjaväriä, täytyi teippejä laittaessa koko ajan miettiä, mitkä alueet täytyi teipata 
piiloon ja mitkä ei. Koska olen hieman hajamielinen, tarkistin alueet joita ei saisi maalata 
liki kymmenen kertaa. Pakkomiellettäni tässä asiassa lisäsi se, että pohjan maalisävy ei 
ollut kenenkään tiedossa. Jos maalaisi väärän alueen, ei tilannetta voisi korjata.

Minulla oli tulostettu kuva teoksesta, josta pystyin koko ajan tarkistamaan mitkä vaiheet 
piti tehdä ennen eteenpäin siirtymistä. Äitini auttoi minua teippien laittamisessa, joten 
minun oli helppo myös ohjeistaa häntä kuvan avulla.

Lähdin piirtämään liidulla tykin heijastaman kuvan ääriviivoja. Äkkiä tajusin, että tämän 
vaiheen voisi jättää pois, koska voisin teipata ääriviivat samantien. Edellisen seinämaa-
laus projektin aikana piirsimme ääriviivat liidulla, koska emme voineet pitää tykkiä koko 
aikaa mukana. Nyt se oli kuitenkin mahdollista, joten siirryin suoraan teippaamaan 
ääriviivoja. Tykin ja seinän välissä oli puinen aita, jonka takia tykin alle laittaa lehtiä 
nostamaan sen korkeutta, ettei kuvan heijastus osuisi aitaan. Äitipuoleni joutui pitämään 
tykistä kiinni, etteivät ravintolassa olleet asiakkaat vahingossa tiputtaisi sitä sekä siksi 
että, lehdet tykin alapuolella eivät olleet paras mahdollinen tuki. Tästä johtuen tykin kuva 
ei ollut suorassa linjassa. En voinut siis luottaa sokeasti tykin osoittamaan kuvaan, joten 
teippejä laittaessa minun piti koko ajan kävellä taaksepäin ja katsoa oliko teippilinja 
suora. 

6.4.1 Teippausta
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Toinen muutos jonka tein, oli laittaa yhteislyseon tornin sivut suoriksi. Luonnok-
sessa ne olivat hieman kaarevat, niin kuin ne ovat oikeasti. Minun oli kuitenkin 
helpompi laittaa suora teippi keskikolmion väliin ja tehdä sivu kolmioiden ulkore-
unoista hieman vinot. Vaikka mielessä oli tehdä työstä juuri samanlainen kuin 
kuvassa, päätin tehdä muutoksia kohdissa, jossa se ei vaikuttaisi kokonaisku-
vaan. Vasemmalla kuva millainen torni oli luonnoksessa ja oikealla kuva, 
millaiseksi päätin sen tehdä.

Vaikka punaisen sillan alareuna on luonnoksessa harmaa, 
päätin kuitenkin tehdä siitä valkoisen. Sen tekeminen har-
maaksi olisi ollut hankalampaa ja aikaa vievää. Koska minua 
muutenkin pelotti ajatus siitä, että maalaisin väärät kohdat, oli 
tämä päätös mielestäni järkevä. Alapuolella esimerkki muu-
toksesta.
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Aloitin maalaamisen alueista, jotka mainitsin aiemmin esimerkkikuvan avulla. Jatkoin 
teoksen tekemistä niin pitkälle kuin pystyin, maalaten uudelleen alueet, jotka olivat keren-
neet jo kuivua. Koska seinän pohjaväri oli tumman harmaa, täytyi valkoista maalia laittaa 
joihin kohtiin jopa 3-4 kertaa.

Teoksen vasemmassa alakulmassa oleva harmaa kolmio kerkesi kuivata hyvin, joten 
teippasin vesitornin sen päälle ja maalasin ensimmäisen kerroksen. Lähdin ravintolasta 
noin kello 22.00. Olin saanut tehtyä teosta niin paljon, kuin olin suunnitellutkin. Tekemistä 
verotti kuitenkin vähän ravintolan asiakkaat, jotka tulivat kysymään kuka olen, mitä teen ja 
miksi. He eivät kuitenkaan haitanneet työskentelyä. Olin stressanut liikaa niin sanottua 
yleisöä, mutta työtä tehdessä, en huomioinut ihmisiä ympärilläni. Flow-tila oli saavutettu ja 
keskittyminen lähes täydellinen.

Seuraavana päivänä kello 12.30 palasin ravintolaan tekemään teoksen loppuun. Vielä oli 
kuitenkin paljon tekemistä yksityiskohdissa, joten en asettanut itselleni minkäänlaista aikatau-
lua. Ensimmäisenä aloin irrottamaan teippejä. Joiltakin alueilta maalia irtosi teipin mukana. 
Koska olin edellisenä päivänä maalannut pienimmät alueet pensselillä, tuli maalia kerralla 
enemmän, minkä johdasta se myös irtosi teipin mukana. Pystyin kuitenkin helposti korjaamaan 
alueet, joista maali lähti. Tämä vei kuitenkin aikaa. Minua myös turhautti hieman ajatus siitä, 
että näin ei välttämättä olisi käynyt, jos olisin maalia laittaessani ymmärtänyt pistää sitä paljon 
vähemmän. En kuitenkaan tiedä olisiko se auttanut, koska pienimmät alueet oli noin 3cm 
korkeat ja 4cm leveät, ja käyttämääni seinämaalia ei ollut tarkoitettu pienien alueiden tekoon. 

Kun irrotin teippejä tajusin, että olin unohtanut laittaa alemman ikkunan ikkunankarmiin toisen 
suoran linjan. Häkellyin siitä, etten ollut huomannut asiaa aiemmin, vaikka koitin koko ajan 
katsoa luonnoskuvasta mallia. Virheitä sattuu ja tämäkin oli vain pieni mutka matkassa. Se 
kuitenkin harmitti, että valkoista maalia oli hieman valunut ikkunan kohdalla alueelle, joka piti 
olla kokonaan harmaa. Molempien ikkunakarmien yläosien yksityiskohdat täytyi tehdä käsin 
luonnosta katsomalla. Tämä oli ehkä mukavin vaihe koko teoksessa, kun sai itse maalata 
vapaalla kädellä. 

6.4.2 Maalausta
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Vasemman reunan yksityiskohdat oli minulta vielä koko-
naan tekemättä. Veljeni oli tehnyt minulle aiemmin ympyrän 
muotoisin sapluunan, jonka avulla saisin tehtyä kuvion 
keskikohdan. Hän käytti sapluunassa mittaa, jonka olin
laskenut luonnoksestani, jonka mitat olivat 26cm x 47cm. 
Nyt kun teos oli paljon suunniteltua pienempi, oli sapluuna 
liian suuri.

Pohdin pitkään käyttäisinkö sapluunaa, koska halusin 
tehdä kuvioita yhtä paljon kuin luonnoksessa. Lopulta tulin 
siihen päätökseen, etten vapaalla kädellä saisi yhtä hyvää 
pyöreää muotoa, kuin sapluunalla. Vaikka tästä johtuen 
kuvioita täytyi tehdä vähemmän. Luonnoksessa kuvioita oli 
13 ja teokseen sain mahdutettua niitä kahdeksan. Olisin 
saanut tehtyä muutaman kuvion muiden yläpuolella, mutta 
päätin jättää ne tekemättä. En halunnut, että vasenreuna 
näyttäisi liian täyteen ängetyltä.

Sain työn valmiiksi noi kello 18.00. Keräsin tavarani, otin 
teoksesta muutamat kuvat ja lähdin iloisena kotiin.

Kuva 39 valmis teos. Muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta,
on teos samanlainen kuin luonnos.
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Pohdinta Teoksen tekeminen luonnoksesta valmiiseen kuvaan, herätti joka vai- 
heessa erilaisia tunteita. Luonnosten tekeminen oli aluksi mielekästä, niin 
kuin aina ensimmäiset luonnokset ovat, kun saa keksiä jotain uutta. Mutta 
kun jämähdin tekemään yhdestä luonnoksesta monta samanlaista tois-
toa, ajatus siitä, ettei keksi mitään uutta, alkoi ahdistamaan.
Kun on tuputettu sitä ajatusta päähän, että ensimmäistä ideaa ei saa ikinä 
käyttää ja pitää tehdä mahdollisimman monta ideaa mieluiten 100, joista 
lähteä sitten karsimaan parhaimmat.

Olen luonteeltani todella huono tekemään päätöksiä, mikä vaikeuttaa aina 
suunnitteluprosesseja. Sen takia myös viimeisen luonnoksen som- mittelu 
illustratorilla kesti todella kauan. Mikään ei ollut riittävän hyvä ja jokin 
kohta näytti aina huonolta. Loppujen lopuksi minun oli vain pakko valita 
se, mikä näytti sillä hetkellä parhaimmalta, vaikka en ollut täysin tyytyväin-
en siihen.

Koska olin epävarma lopullisesta luonnoksesta, kyselin perheeltäni
mielipidettä. Isäni sanoi: ”En oikein tiedä mitä sanoa, kun olen tällainen 
vanhan kansan ukko, enkä ole tottunut tällaisiin töihin.” Sillä hetkellä 
minusta tuntui, ettei hän vain kehdannut sanoa, että kuva on hänen mie- 
lestään huono. Jokaisen ihmisen kommenteista keräsin sellaiset kohdat, 
jotka vahvistivat ajatustani siitä, että kuva ei ollut hyvä. Hassua millainen 
ihmismieli on, miten se kuulee vaan ne asiat mitä haluaa ja kääntää niistä 
sellaiset, mitkä vahvistavat omaa mielipidettä. Matkalla teosta tekemään 
aloin itkemään, koska päässäni pyöri vain ajatukset siitä, miten olisin 
voinut tehdä kuvasta paremman. Ehkä jos olisin sommitellut sen eri taval-
la tai käyttänyt eri tekniikoita kuvan tekemiseen.
               

7 7.1 Tunteiden myrsky
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Maalaamista ennen tapahtuneet asiat, kuten seinän vaihtaminen sekä 
ajatus siitä, että joutuisin tarkkailevien silmien alla työskentelemään, oli 
sillä hetkellä minulle erittäin kova paikka. Koska olin mielessäni käynyt 
maalausprosessin monta kertaa läpi, pienet muutokset tuntuivat
suurilta. Toimin aina tunnepohjalla enemmän kuin järjellä, joten minun 
on välillä vaikea käsitellä vastoinkäymisiä. Asiakasprojektien takia se 
olisi kuitenkin hyvä oppia, että aina tulee jotain mitä ei ollut ajatellut, 
mutta niistä kuitenkin selviää. Teoksen maalaaminen kuitenkin sujui 
hyvin ja se oli hauskin osa koko projektissa, kun pääsi tekemään jotain 
konkreettista. 

Asiakaskyselyyn vastaessa asiakkaan toiveena oli, että
seinämaalauksesta pitäisi välittyä ravintolan teema, se olisi wau-efekti 
sekä toisi koristeellisuutta sekä viihtyvyyttä. Mielestäni onnistuin
jokaisessa kohdassa. Teoksen eri elementit tuovat koristeellisuutta, 
muuten tummalle seinälle. Valkoisen värin takia, teos nousee selvästi 
esiin baarin tummasta sisustuksesta, olematta kuitenkaan liian silmille 
pomppaava. Teos lisää viihtyvyyttä, koska se on yksi sisustuselementti. 
Se jollain tapaa tasapainottaa ravintolan tummuutta.



Kuva 40 Kuva 41

Olisin halunnut tehdä työstä eri tyylisen, sellaisen mikä olisi koetellut omia rajojani. Tein 
tästä työstä sellaisen, mihin tiesin pystyväni nykyisillä tiedoilla ja taidoillani. Olisin voinut 
ottaa enemmän riskejä. Mutta toisaalta olen tyytyväinen siihen, että minulla on nyt alla 
muutama yksinkertaisempi projekti, joista olen oppinut seinämaalauksen perus periaat-
teet. Seuraavalla kerralla voin näitä tietoja soveltaen rohkeammin kokeilla erilaisia ratkai-
suja ja ehkä myös erilaisia materiaaleja maalien lisäksi. 

Minun olisi pitänyt olla itsevarmempi valmiista luonnoksesta. Ajattelin liikaa mitä muut 
pitävät siitä, jo ennen kuin työ oli edes valmis. Tämä ajattelu kuormitti voimia ja lisäsi 
epävarmuutta. Opin, että aina pitäisi seistä omien töidensä takana ja olla ylpeä niistä. En 
saisi päästää ihmisten mielipiteitä niin syvälle mieleeni, että alan epäröimään itseäni. 
Pahimmassa tapauksessa se voisi johtaa siihen, etten enää uskaltaisi edes yrittää. Tieto 
siitä että kaikki eivät välttämättä tule tykkäämään oman työn jäljestä, ei pitäisi tuoda 
epävarmuutta ja ahdistusta. 

Opinnäytetyötä kirjoittaessa opin myös enemmän julkisesta taiteesta ja sen merkityk-
sestä. Opin myös paremmin perustelemaan omia valintojani, sekä analysoimaan omien 
töiden lisäksi myös muiden teoksia.

Olen käynyt ravintolassa ystävieni kanssa ja monet heistä ovat yrittäneet veikata, mitä 
jokainen osa teoksesta edustaa. Jotkut elementit olivat heille helppoja tunnistaa ja toiset 
hieman vaikeampia. Teoksesta voisi tehdä pelin kaikille ravintolassa käyville asiakkaille. 
A5-kokoiselle paperille voisi kirjoittaa jokaisesta eri teoksen osasta jonkinlaisen vihjeen. 
Esimerkiksi punaisen sillan vihje voisi olla: tämä sijaitsee Halkokarilla ja on ollut monen 
nuoren kohtaamispaikka. Kun jokaisen kohdan saisi täytettyä, voisi asiakas viedä lomak-
keen ravintolan työntekijälle, joka antaisi siitä pienen palkinnon. Palkinto voisi olla 
esimerkiksi lasinalunen, jossa olisi kuva teoksesta ja minun yhteistietoni. Asiakkaille, 
jotka tulevat muilta paikkakunnilta, voisi tehdä infolapun, jossa kerrottaisiin teoksesta. 
Mitä kaikki osat tarkoittavat ja miksi olen valinnut ne.

Teoksen teemaa voisi myös laajentaa tekemällä ravintolaan drinkkilistoja, joissa olisi 
sama graafinen ilme kuin seinämaalauksessa. Kaikkea muutakin ravintolassa olevaa 
graafista puolta voisi yhdistää teoksen henkeen. Jos lähtisin laajentamaan markkinointia 
ravintolan ulkopuolelle. Voisi teoksesta tehdä myös postikortteja ja tauluja (kuvat 40-44), 
joita voisi myydä kaupoissa ja paikallisissa yrityksissä. Eri väriyhdistelmiä käyttämällä 
saa kuvista paljon eri muunnoksia.

Esimerkki kuvia korteista ja tauluista

7.3 Jatkoa

7.2 Mitä opin
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ASIAKASKYSELY

KYSYMYKSET

-Millainen on baarin asiakaskunta?
-Mikä on seinämaalauksen tarkoitus/tavoite?
-Onko seinämaalauksen tavoitteena saada uudenlaista asiakaskun-
taa esimerkiksi enemmän nuoria?
-Haluatteko seinämaalauksen käsittelevän jotain aihetta/teemaa?
-Pitääkö teoksen sulautua baarin visuaaliseen ilmeeseen ns. olla osa 
baaria vai onko teos elementti mikä pomppaa esille?

VASTAUKSET

-Asiakaskunta on laaja. Meillä käy nuoria, 20-25 -vuotiaita sekä 
myös selvästi keski-iän ylittäneitä. Asiakaskunnan keski-ikä on noin 
30-vuotta.
- Seinämaalauksen tavoite on olla Wau-efekti. Sen tulisi olla asiak-
kaan kat- seenvangitsija ja siitä pitäisi välittyä myös ravintolan 
teema selvästi. Lisäksi ravintolassa on vielä paljon paljasta seinäpin-
taa, joten maalauksen tarkoitus on myös lisätä viihtyisyyttä ja 
koristeellisuutta.
- ravintola on nyt alkanut pikkuhiljaa tulla tutuksi paikallisille, ja nyt 
olisi hyvä lisätä asiakaskunnan sitoutuneisuutta WAU-efektisellä 
seinämaalauksella joka puhuttaa ja jää mieleen.
- ravintolan teema on Kokkola, joten maalauksen tulisi käsitellä 
kaupunkia.
- maalaus saa sulautua, olla osa kokonaisuutta tai sitten myös pom-
pata omana itsenään esille. Riippuu minkälaisia kuvia ehdotetaan.
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