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Erilaisia linssejä ja optisia välineitä on käytetty apu-
välineinä maalaustaiteessa kenties laajemmin kuin 
osaamme ajatellakaan, jo 1400-luvulta lähtien. Myös 
valokuvan keksiminen ja yleistyminen johti nopeasti 
sen käyttöön maalaustaiteessa, minkä voi huomata esi-
merkiksi useiden impressionistien töistä. 

Suomalaisessa nykymaalauksessa valokuvan käyttö 
lähtökohtana maalaukselle on muodostunut omaksi 
vakiintuneeksi käytännökseen. Maalausten valoku-
valähtökohtaa ei pyritä salaamaan tai häivyttämään, 
vaan monista teoksista se on luettavissa helposti muun 
muassa rajauksen ja perspektiivin myötä. Toisaalta 
myös sellaiset maalarit, jotka tarvitsevat kuvaa vain 
jonkinlaiseksi pohjaviitteeksi maalaukselleen, suosivat 
valokuvia havainnosta tehtyjen luonnospiirrosten si-
jaan. 

Internetin loputon kuvatarjonta on maalarin kä-
den ulottuvilla, ja kuvien printtaaminen on nopeaa ja 
edullista. Tällä tavoin maalari saa helposti mallikseen 
käytännössä mitä tahansa leopardista formula-autoon. 
Myös opetuksella lienee osuutensa. Tampereen am-
mattikorkeakoulussa maalauskurssit ovat lyhyitä ja in-
tensiivisiä, ja niillä suositaan paljon valokuvapohjaisia 
harjoituksia. Opiskelijat omaksuvat valokuvien käytön 
luontevaksi osaksi työskentelyään.

Olen huomannut, että työskentely havainnon poh-

jalta sopii minulle paremmin, kuin valokuvaan pohjau-
tuva. Havainnon myötä saavutan paremman intensi-
teetin, ja keskittyminen palkitsee. Kenties tyypillisestä 
tai perinteisestä maalarin kehityskulusta poiketen olen 
siis pitänyt valokuvaan perustuvaa maalausta normina, 
josta olen erkaantunut löydettyäni havainnon työsken-
telyni lähtökohdaksi.

Tässä yhteydessä, kuten ”maalareiden kielessä” ylei-
semminkin, tarkoitan havaintoon perustuvalla maala-
uksella prosessia, jossa teoksen mallina ja lähtökohtana 
on kolmiulotteinen tila ja siihen sijoittuvat ihmiset ja 
esineet. Havainnoitavan kohteen ja maalarin katseen 
välissä ei siis ole linssiä, kuvaa tai muuta apuvälinet-
tä, joka jäsentäisi perspektiiviä, tasoittaisi valöörejä tai 
tekisi kohteesta täysin stabiilin suhteessa maalariin. 
Havaintoon perustuvassa maalauksessa aistiminen ei 
myöskään tarkoita pelkkää näköhavaintoa, vaan olen-
naista on esimerkiksi mahdollisuus koskettaa erilaisten 
materiaalien tuntua tai esineiden muotoa.

Maalausprosessiin liittyy aina monenlaisia aisti-
muksia näkemisen lisäksi. Maali ja maalausnesteet 
tuoksuvat. Maalari tuntee siveltimen välityksellä, onko 
maalauspohja karhea vai liukas, imeytyykö väri siihen 
vai liukuuko sen pinnalla. Valokuvan käyttö maala-
uksen perustana ei vähennä tätä aistillisuutta, mutta 
suhde havainnoitavaan kohteeseen – kuvaan – on jä-

sennellympi, riisutumpi, kenties jollakin tapaa ongel-
mattomampi. Työskentelyssä painopiste ei ole havait-
tavan kohteen syvyydessä, vaan maalauksen pinnassa.

Tutkielmassani pohdin, miten nämä työskente-
lyprosessit eroavat toisistaan. Entä millaisia eroja on 
lopputuloksessa – onko valokuvien täyttämässä ajassa 
helpompi katsoa valokuvaan perustuvaa maalausta? 
Omasta kiinnostuksestani johtuen teksti kuitenkin 
painottuu havaintoon perustuvaan maalaukseen.

Aluksi esittelen näkökulmia valokuvan käytöstä 
maalausopetuksessa taustoittaakseni motiivejani tälle 
tutkielmalle. Sen jälkeen kerron omasta kehityksestäni 
ja siitä, miten löysin havainnon osaksi työskentelyäni. 
Neljännessä kappaleessa käsittelen yleisemmin suoma-
laisen nykymaalauksen suhdetta valokuvaan. Lopuksi 
pohdin havaintoa ja siihen perustuvaa maalausta tai-
teilijahaastattelujen ja filosofi Maurice Merleau-Pontyn 
Silmä ja mieli –esseen pohjalta.

Haastateltavina ovat Vapaan taidekoulun taiteelli-
nen johtaja, kuvataiteilija Pekka Hepoluhta sekä kuva-
taiteilijat Sara Orava ja Pauliina Turakka Purhonen.

1. alkusanaT
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2. valokuvan käyTTö 
maalausopeTuksessa

2.1. Maalausopetus Tampereen 
ammattikorkeakoulussa

Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulu-
tusohjelma on välinevapaa. Opiskelija ei valitse yhtä 
välinettä, johon erikoistuisi opintojensa aikana, vaan 
on vapaa valitsemaan eri välineiden kursseja läpi opis-
kelun. Maalausopetus on toteutettu kerran vuodessa 
järjestettävänä intensiivikurssina, sekä läpi lukuvuoden 
kestävänä iltakurssina, jota on kerran viikossa. Lisäksi 
koulun lehtoreilta sekä koulun ulkopuolisilta, vieraile-
vilta taiteilijoilta on mahdollista varata tapaamisaiko-
ja, jolloin saa palautetta työskentelystään. Opiskelijan 
itsenäinen, kurssien ulkopuolinen työskentely nousee 
avainasemaan taiteellisessa kehityksessä.

Opettajina suositaan aktiivisesti työskenteleviä ku-
vataiteilijoita. Ensimmäisen vuoden pakollista maa-
lauskurssia vetää yksi opettaja. Toisen ja kolmannen 
vuoden valinnaiskursseilla opettajia on kaksi, loppu-
kritiikissä mahdollisesti useampikin. Kurssit seuraavat 
yleensä seuraavaa rakennetta: aluksi tutustutaan ma-
teriaaleihin ja pohjustamiseen, sitten tehdään nopeita 
maalausharjoituksia opettajan ohjeiden mukaan, ja 
loppukurssi käytetään vapaavalintaisten teosten työs-

tämiseen. Kurssin päättää loppukritiikki, jossa kurssin 
aikana tehdyistä töistä keskustellaan opettajien ja mui-
den kurssilaisten kesken.

2.2. Valokuva osana 
maalausharjoitteita

Saamani maalausopetus on perustunut pitkälti valoku-
vapohjaisiin harjoituksiin. Lyhyillä kursseilla suositaan 
valokuvia, sillä valmiiksi kaksiulotteisen kuvan muun-
taminen maalaukseksi on nopeampaa, kuin kolmiulot-
teisen näkymän. Kuvaa on helpompi hallita, harjoitus 
nopeutuu ja opiskelija voi keskittyä tutustumaan mate-
riaalin mahdollisuuksiin. Kuten Stiina Saaristo toteaa 
Taidemaalaus-lehdessä: ”Valokuvaa apuna käyttäen 
pääsee hyppäämään monen pitkän, epätietoisen ja ki-
vuliaan hetken yli.”1 Seuraavaksi annan esimerkkejä 
opetuksessa käytetyistä harjoituksista.

Eräässä harjoituksessa opiskelija maalaa saman 
kuvan pohjalta neljä pientä teosta käyttäen jokaisessa 
erilaista tekemisen tapaa tai tekniikkaa: yhden pienellä 
siveltimellä, yhden suurella, yhden paksulla värillä ja 
yhden väriä valuttamalla (kuva 1). Käyttämänsä kuvan 
opiskelija valitsee itse.

 1 Saaristo, Taidemaalaus, nro. 4/2011

Toisessa harjoituksessa valokuvaprintti on leikel-
ty pieniksi palasiksi, joista jokainen opiskelija maalaa 
yhden tai kaksi (kuva 2). Opiskelijat eivät tiedä, mitä 
kokonainen kuva esittää, jolloin kokonaisuudesta irro-
tettujen palasten sisältö voi muuttua abstrakteiksi väri-
alueiksi. Harjoituksen lopuksi yllätyspalapeli kootaan. 
Lopputulos on tahattoman koominen, mutta auttaa 
parhaimmillaan löytämään erilaisia tapoja kiinnosta-
van väripinnan aikaansaamiseksi.

Onnistuneessa harjoitustyössä opiskelija ei ole ko-
pioinut valokuvaa fotorealistisesti, vaan valmiissa har-
joituksessa on läsnä materiaalin tuntu ja maalauksen 
eleellisyys. Toisaalta se on selkeästi esittävä ja tunnis-
tettava.

Valokuvan käyttö tämäntyyppisissä harjoituksissa 
tuntuukin varsin perustellulta. Kuten taiteilija, kurs-
seilla opettava Petri Ala-Maunus on todennut: se tuo 
opiskelijoiden töihin ryhtiä. Vaihtoehtona olisi maalata 
myös omasta päästään ja piirrosluonnosten pohjalta, 
mutta harjoituksissa tätä vaihtoehtoa ei juuri suosita. 
Valokuva auttaa aloittelevaa maalaria keskittymään ja 
välttämään maneereja. Harjaantumaton tekijä päätyy 
helpommin uskottavaan lopputulokseen.

4



kuva 1: Harjoitus, jossa opiskelija maalaa saman kuvan eri menetelmin. m.m. 2010.

kuva 2: Harjoitus, jossa opiskelija maalaa yhden palan 
kokonaisuudesta. m.m. 2010.
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2.3. Havainnon sietämätön hitaus

Kun intensiivikurssien harjoitukset pohjautuvat suu-
rimmaksi osaksi valokuvaan, opiskelijat omaksuvat va-
lokuvien käytön luontevaksi osaksi maalausprosessiaan 
ja jatkavat kuvien käyttöä myös itsenäisessä työsken-
telyssään. Kuvia on tarjolla loputtomasti, ja ajatukset 
ohjautuvat tämän mahdollisuuden myötä. Tyypillises-
sä prosessissa opiskelija saa idean siitä, mitä haluaisi 
maalata, etsii tarkoitusperiään mahdollisimman hyvin 
vastaavan kuvan Internetistä, tulostaa sen ja perustaa 
maalauksensa sille. Havainnon mahdollisuus unohtuu 
– se tuntuu rajoittavalta ja tylsältä.

Vaikka valokuvan käyttö on Tampereen ammatti-
korkeakoulussa hallitseva normi, sama ei koske kaikkia 
Suomen taidekouluja. Vapaan Taidekoulun taiteelli-
nen johtaja Pekka Hepoluhta pitää valokuvan käyttöä 
erikoistapauksena, joka kaventaa voimakkaasti maala-
rin ilmaisun mahdollisuuksia. 

Vapaassa Taidekoulussa ensimmäisen vuoden ope-
tus perustuu lähes yksinomaan havainnolle. Hepoluhta 
uskoo tämän antavan hyvät mahdollisuudet ilmaisuvä-
lineen hallintaan. ”Tällöin tulee harjoittaneeksi omaa 
katsettaan ja toivottavasti oppineeksi asioita omasta 
itsestä; opiskelija huomaa näkevänsä saman kohteen 

edessä mahdollisesti tyystin erilaisia asioita kuin tove-
rinsa. Toisaalta käänteisesti jotkut asiat saattavat tulla 
tulkituksi hyvin yhtenäisesti. Valokuvassa kuvalliset 
ratkaisut on jo tehty kuvaajan ja välineen puolesta”, 
hän sanoo. ”Silti myös Vapaassa Taidekoulussa osa 
opiskelijoista käyttää valokuvia tukemaan työskentely-
ään, eikä sitä ole erityisesti pyritty rajoittamaan.”2 

Kuvataiteilija Sara Oravan mielestä havaintoon pe-
rustuvia harjoituksia painotettiin suomalaisissa taide-
kouluissa vielä 1990-luvulla, mutta kymmenen vuoden 
sisällä tilanne on muuttunut. ”Muutos liittyy tendens-
siin, jonka mukaan väline on taiteessa toissijainen asia”, 
hän sanoo. ”Kuvataideakatemian eri osastojen välillä ei 
ole enää suuria eroja ja maalauksen osastolta valmistu-
va voi hyvinkin tehdä lopputyökseen videon.”3  

Oravan mielestä on ongelmallista, ettei havaintoon 
perustuvaa työskentelyä, kuten mallipiirustusta, enää 
laajamittaisesti opeteta taidekoulutuksessa. Hänen 
mukaansa on tavallista, että valmistuva maalari on tek-
nisesti taitava valokuvan pohjalta tehdyissä teoksissa, 
muttei osaa lainkaan maalata elävää mallia. ”Havain-
nosta työskentely voi tuntua vaikealta ja jopa tylsältä. 
Kun maalaa elävää mallia, joutuu tekemään jatkuvasti 
valintoja siinä, mitä näkemästään ottaa kuvaan mu-
kaan. Täytyy osata hahmottaa kolmiulotteinen koh-
de tai tila ja esittää se sitten kaksiulotteisella pinnalla. 

Tämä kaikki on hyvin vaikeaa, eikä lopputulos heti ole 
kovin ammattimainen. Olen huomannut, että monet 
opiskelijat turhautuvat tässä vaiheessa – mutta ne, jotka 
jatkavat kärsivällisesti, menevät paljon eteenpäin.”4 

 2 Hepoluhta 19.3.2012

 3 Orava 23.3.2012

 4 Orava 23.3.2012
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3. omasTa 
TyöskenTelysTäni

3.1. Havahtuminen

Sara Oravan opetuksen ansiosta löysin myös itse ha-
vainnon mahdollisuuden kevään 2011 maalauskurs-
silla. Olin käsittänyt tehtävänannon väärin ja luullut, 
että kurssille tuotava, itse valittu valokuva toimisi 
pohjana tulevalle maalaukselle sellaisenaan. Kiristelin 
hampaitani kun sain kuulla, että valokuva olisikin vain 
osa maalausta, ja että se tulisi sijoittaa tilaan tai osaksi 
asetelmaa. Olin jo innostunut kuvastani, eikä ympä-
röivässä luokkatilassa tai ikkunoista avautuvassa mai-
semassa tuntunut olevan mitään maalaamisen arvoista.

Valitsin uuden kuvan ja teippasin sen ikkunaan. 
Harjoitusta aloittaessani odotukseni eivät olleet kor-
kealla. Jotakin alkoi kuitenkin tapahtua. Havainnon 
pohjalta työstetyssä harjoituksessa näkyi oitis selkeää 
kehitystä, jonka huomasi sekä opettaja, että minä itse. 
Oli vaikeaa määritellä, mistä kehitys johtui, mutta jat-
koin kuva-havainto –hybridin parissa. Rakensin prin-
tatuista riikinkukkoja esittävistä kuvista, valkoisella 
paperilla päällystetystä laatikosta ja lämpimämmän 
sävyisestä taustapaperista asetelman (kuva 3). 

kuva 3: vasemmalla lintuprinteistä, laatikosta ja paperista askarreltu asetelma, oikealla valmis teos. mari-sohvi miettinen: 
paperilinnut, 2011, tempera ja öljy kankaalle.
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Alkuperäinen ajatukseni oli keskittyä lintuihin – 
laatikon ja paperin tarkoituksena oli vain luoda niil-
le rauhallinen tausta. Oravan ehdotuksesta nyrjäytin 
ajatukseni ja maalasin koko rakennelman. Unohdin 
pyrkimyksen illuusioon siitä, että riikinkukot olisivat 
”todellisia”. Annoin työlle nimeksi Paperilinnut.

Tämän työn myötä uusi huomio oli esimerkiksi se, 
miten todellinen malli mahdollistaa syventymisen vä-
riin. Lähdin etsimään oikeita valkoisen sävyjä voimak-
kaiden pohjavärien – okran ja ultramariinin – kautta. 
Asetelman läsnäolossa ja loputtoman syventymisen 
mahdollisuudessa oli jotakin rauhoittavaa.

3.2. Laajeneva löydös

Aloittaessani lopputyöprosessiani minulle oli selvää, 
että keskittyisin maalaamaan havaittua. Koska aja-
tukseni olivat yhä osittain virittyneet kuvatulvataa-
juudelle, jouduin katsomaan ympäristöä uusin silmin 
löytääkseni sen mahdollisuudet. Minua kiinnosti ih-
misfiguuri, mutta arastelin pyytää ketään mallikseni. 
Ostin siis peilin ja aloin maalata itseäni. Mietin, mitä 
visuaalisesti minua kiehtovia elementtejä voisin löytää 
ympäriltäni ja tuoda työskentelytilaani.

Maalattavan kohteen etsiminen ja lavastaminen 

on muodostunut tärkeäksi osaksi maalausprosessiani. 
Kun maalattavaa kohdetta on etsinyt ympäristöstään, 
kantanut sen työtilaan, asetellut ja sommitellut, on 
maalaus latautunut merkityksellä jo siinä vaiheessa, 
kun kangas on vielä tyhjä. 

Havainnosta maalatessa kohteiden valikoima on 
tietyllä tapaa suppeampi. Toisaalta yksi löytö lähiym-
päristöstä johtaa toiseen, ja mahdollisuudet laajenevat 
silmissä. Jos kohteen hankkimisessa on nähnyt vaivaa, 
tuntuu pieneltä välivoitolta saada se käsiinsä. Näin on 
käynyt esimerkiksi Tampereen luonnontieteellisestä 
museosta lainattujen lintujen, tai äidin postitse lähet-
tämien pukukorujen kohdalla (kuva 4).

kuva 4: mari-sohvi miettinen: vartija, 2012, öljy kankaalle.
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3.3. Havainnon hurma

Konkreettisin muutos työskentelyssäni on intensiteetin 
kasvaminen. Havaitussa kohteessa informaatio ei lopu 
pikseleihin, vaan sitä riittää niin pitkälle, kuin näköky-
ky kantaa. Värien ja valöörien nyanssit ovat huikeita. 
Hiukankin erilaisesta kulmasta katsominen voi muut-
taa kohteen muotoa, ja se vaatii keskittymistä. Saatan 
käyttää puolitoista tuntia silmän maalaamiseen, tai 
tehdä viisikymmentä versiota harakan päästä. Kaikki 
käytetty aika, epäonnistumiset ja oivallukset, jättävät 
jäljen kankaalle.

Myös erilaisten materiaalien tuntu muodostuu 
oleelliseksi elementiksi ja on helpompi siirtää kankaal-
le, kun esineet ovat samassa tilassa, kosketettavissa. 
Nykyisin tuntuu vieraalta ajatukselta edes yrittää maa-
lata pitsiä, jos ei voi hypistellä sen haurautta. Linnun 
sulkia, jos ei voi nähdä, miten öljyiset sateenkaarivärit 
vaihtelevat niissä valon mukaan. Ihoa, jos ei näe missä 
kohtaa verisuonet sinertävät.

Maalaan maalausta, mutta yritän myös ajatella: 
maalaan hiuksia. Maalaan pitsiä.

Valitsen maalaamani kohteet intuition perusteella. 
Aloittaessani en osaa sanoa, miksi ne kiehtovat minua. 
Keskittynyt ja pitkäkestoinen prosessi kuitenkin takaa 

rauhan syventyä kohteeseen. Parhaimmillaan käsi ja 
silmä työskentelevät lähes automaattiasetuksella, jol-
loin ajatuksilla on tilaa liikkua vapaasti, samaan tapaan 
kuin matkustaessa junalla. Silloin tietoisuuteen alkaa 
nousta lauseita, tunnelmia ja mielleyhtymiä, jotka 
muodostavat teoksen sisällön.
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3.4. Kokemuksia valokuvaan 
perustuvasta työskentelystä

Mikä sitten on toisin työskennellessäni valokuvan 
pohjalta? Konkreettisin ero on siinä, kuinka syvälle 
maalattavaa kohdetta voi katsoa. Valokuva, varsinkin 
mustavalkoinen perusprintti, antaa vain tietyn viit-
teen esittämästään kohteesta. Informaation raja tulee 
vastaan pikseleiden muodossa. En voi nähdä, missä 
kohti valo helähtää kirkkaimmin, tai missä kaksi vie-
rekkäistä väriä saa aikaiseksi kiinnostavan kontrastin. 
Edes värillinen valokuva ei poista ongelmaa, sillä ka-
mera tasoittaa valöörieroja. Kun väri-informaatiota on 
rajallisesti, korvaa helposti puuttuvan tiedon luulolla 
– sekoittaa paletilla sarjakuvista tutuksi tulleen ”ihon-
värin” ja maalaa kasvot sillä ajattelematta, mitä lukuisia 
sävyjä ihmisen iholla todellisuudessa on. Lopputulos 
on lattea.

Myös itse maalaustapahtumaa edeltävillä alkuval-
misteluilla on minulle suuri merkitys. Googlen kuva-
haun selaaminen ja printin teippaaminen seinään eivät 
osaltaan luo maalaustapahtumalle minkäänlaisia poh-
jamerkityksiä. Ne ovat vain välttämätön paha, että pää-
sisi käsiksi ideaansa. Olen päätynyt maalaamaan, kos-

ka minuun vetoaa ajatus maalauksen nostalgisuudesta, 
sen ajattomuudesta. Siksi olen huojentunut, jos maala-
usprosessiin ei tarvitse liittää työvaiheita, joihin kuuluu 
tietokoneen ja muiden teknisten laitteiden käyttöä.

Mysteeriksi jää, miksi juuri suora havaitseminen 
kannustaa minua syventymään työhöni, sen värivi-
vahteisiin ja muodon hiomiseen. Voisinhan tehdä va-
lokuvan pohjalta karkean luonnoksen ja tutkia värejä 
maalauskankaalla. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan 
juuri kolmiulotteisen, häilyvän ja muuttuvan kohteen 
tutkiminen on se nautinnollinen haaste, joka kannus-
taa jatkamaan.

Taiteen mustavalkoinen jaottelu jonkin tietyn tek-
niikkaan tai prosessiin liittyvän piirteen perusteella on 
aina vähintään ongelmallista. Kuten Maurice Merleau-
Ponty toteaa: ”Syvyys, väri, muoto, viiva, liike, ääri-
viiva ja ulkoinen hahmo ovat kaikki Olevan haarau-
tumia, joista jokainen voi sisällyttää itseensä kaikki 
muut. Tästä syystä maalaustaiteessa ei voi olla erillisiä 
”ongelmia”, ei todella vastakkaisia kehityssuuntia, ei 
osa”ratkaisuja”, ei kumuloituvaa edistystä eikä vaihto-
ehtoja joista ei ole paluuta.”5 Siksi kysymys eri lähteisiin 
perustuvien maalausten eroista lieneekin kiinnostava 
lähinnä tekijän näkökulmasta. Seuraavassa kappalees-
sa pohdin kuitenkin, miten valokuvan läsnäolo näkyy 
maalauksista päällepäin.   M. Merleau-Ponty, 1993: s. 72
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4. valokuvan läsnäolosTa 
nykymaalauksissa

4.1. Kuva näkyy

Voiko maalauksesta päätellä, onko sen lähtökohtana 
käytetty valokuvaa vai havaintoa? Jos voi, minkälaiset 
piirteet paljastavat maalauksen lähtökohdan? Esitin 
kysymyksen kolmelle taiteilijalle. 

Pekka Hepoluhta ei halua lähteä erittelemään kum-
mallekaan maalaustavalle tyypillisiä piirteitä, sillä hä-
nen mielestään on kyse täysin erilaisista intresseistä ja 
mielenkiinnon kohteista. Hänen mukaansa maalauk-
sesta voi kuitenkin yleensä päätellä, onko lähtökohtana 
valokuva vai havainto: ”Valokuvan perspektiivi on var-
sinkin lähietäisyydelle tyystin erilainen kuin katseen. 
Myös värin havaitseminen kuvasta, jossa valoisuuserot 
ovat normaalisti voimakkuudeltaan vain murto-osa 
verrattuna suoraan havaintoon, tekee tilanteet vaikeas-
ti toisiinsa rinnastettaviksi.”6 

Sara Orava kertoo ”allergisoituneensa” valokuvan 
käytölle niin, että tunnistaa sen helposti. Viime kesä-
nä hän vieraili Winterhurin taidemuseossa Sveitsissä ja 
tutustui Oscar Reinhartin kokoelmaan. ”Huomasin, 
että jotkut impressionistiset maalaukset perustuivat 
ilmiselvästi valokuvaan”, hän kertoo. ”Kyseisten maa-
lausten rakenne oli kaavamainen, valöörit pelkistetyt 
ja tilankäsittely suvereenia, mutta yllätyksetöntä. Ehkä 

nämä ovat kärjistäen sanottuna yhteisiä piirteitä mo-
nille valokuvaan perustuville maalauksille.”

Orava luonnehtii tyypillistä valokuvaan perustuvaa 
nykymaalausta näin: ”(---) (se) muistuttaa technicolor-
elokuvasta otettua stillkuvaa, valokuvaa, jossa on maa-
lattu lämpötilaltaan tasaiset värit alla olevan mustaval-
koisen kuvan päälle ja joka on hiukan epäselvä niin, 
että syntyy liikkeen vaikutelma”7. 

Sirpa Särkijärven maalaukset sopivat kuvaukseen 
hyvin. Esimerkiksi teoksen Kuva/Image (sarjasta Tur-
han tärkeys) lähtökohtana on otos, joka voisi löytyä 
kenen tahansa kotialbumista tai Facebook-kansiosta 
(kuva 5). Maalauksen rajaus on malliesimerkki valoku-
van vaikutuksesta maalaustaiteeseen; etualalla istuvan 
miehen päälaki ja oikea hartia rajautuvat pois kuvas-
ta. Maalaus muistuttaa myös kuva-aiheensa puolesta, 
että valokuvaus on helppoa, nopeaa, edullista ja arki-
päiväistä. Länsimaissa käytännössä kenellä tahansa 
on mahdollisuus kuvata, ja siksi vaikkapa tyypillinen 
ihmistä esittävä valokuva onkin huolettomasti rajattu 
näpsyotos, ei muotokuvamaisesti sommiteltu potretti.

Valokuvalähtökohdasta muistuttavat myös maa-
lauksen perspektiivi ja valöörit. Värimaailma on raju, 
mutta kokonaisuus tuntuu tutulta, hallittavalta. Kuten 
maalausharjoitusten kohdalla aiemmin, teos ei kui-
tenkaan toista valokuvaa yksi yhteen, vaan johdattaa 

katsojan ihailemaan sen ”maalauksellisia” ominaisuuk-
sia – maalin tuntua ja taiteilijan siveltimenvetoja väri-
kerroksissa. Kuin impressionistista perinnettä jatkaen 
maalauksesta välittyy taiteilijan subjektiivinen tulkinta 
aiheesta.

Jonkinlainen ääriesimerkki valokuvaan perustuvas-
ta maalauksesta on Sampsa Sarparannan Äitienpäivän 
ruusut (kuva 6). Läsnä ovat valokuvalle tyypillinen ra-
jaus, valöörit ja perspektiivi, mutta lisäksi taiteilija on 
kopioinut tarkasti myös kallelleen heilahtaneen hori-
sontin ja oikealta esiin vyöryvän sumun, kenties linssin 
eteen eksyneen sormen. Tunnistettavissa ovat Olvin 
olutpullo, Valion maitotölkki ja etualalla olevan naisen 
kädessä oleva Domino-keksi, mikä viittaa valokuvalle 
ominaiseen dokumentaarisuuteen.

Maalaus houkuttelee pohdintaan, joka liikkuu 
enemmän käsite- kuin maalaustaiteen kentällä. Arki-
päiväisen, tietyllä tapaa virheellisen valokuvan huo-
lellinen toistaminen suureen kokoon on kiinnostava 
nimenomaan tekona. Toisaalta teos ilmentää tekijänsä 
harjaantuneisuutta ja välineen hallintaa maalauksen 
parissa. Sen vaikuttavuus perustuu taidolle ja käsin te-
kemiselle – maalaukselle.

 6 Hepoluhta 19.3.2012

 7 Taidemaalaus 4/2011
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kuva 5: sirpa särkijärvi: kuva/image (sarjasta Turhan tärkeys), 2009, akryyli kankaalle.

kuva 6: sampsa sarparanta: äitienpäivän ruusut, 2010.
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4.2. Valokuva alaviitteenä

wAina maalaukset eivät toista valokuvan muotoa yhtä 
uskollisesti kuin Särkijärven ja Sarparannan töissä, 
vaikka lähtökohtana sellainen olisikin. Valokuva voi 
olla maalaukselle myös pohjaviite tai inspiraation läh-
de. Näin on esimerkiksi Jenni Hiltusen teoksessa Sha-
me is dead (kuva 7). 

Hiltunen hakee innoitustaan muotiblogeista ja 
mainosmaailmasta. Maalatessaan hän liioittelee ja kär-
jistää, ja on vaikeaa arvioida, millainen osuus alkupe-
räisellä kuvalla on ollut varsinaisessa maalausprosessis-
sa. Joka tapauksessa hahmo on sen verran pelkistetty 
ja maalin liikutteluun ja valuttamiseen perustuva, että 
olisi hassua sanoa taiteilijan ”ottaneen mallia” valoku-
vasta. Sommittelukin on sellainen, että hahmon ylä-
vartalo mahtuu kuvan reunojen sisälle ja on kuvattu 
suoraan edestä.

Mitkä elementit maalauksessa sitten vievät ajatuk-
set valokuviin? Ainakin väripaletti on viileä ja pelkis-
tetty. Muotoa ei ole haettu värilämpötilojen vaihtelul-
la, vaan hahmon pusero ja iho ovat eleetöntä pintaa, 
josta voimakkaammin vedoin maalatut hiukset ja kai-
nalokarvat nousevat koholle tekstuurin ansiosta. Onko 
niin, että läsnä oleva malli ja suora havainto houkutte-

levat tutkimaan väriä syvemmin, kun taas valokuvaan 
pohjaaminen antaa luvan ronskimmille pelkistyksille?

”Valokuvan pohjalta tehdyt maalaukset ovat siis-
tejä suhteessa havaintomaalaukseen”, pohtii Pauliina 
Turakka Purhonen. ”Vaikka rajaisi sävyjä, havainnos-
ta maalaaminen aiheuttaa huojuntaa joka suuntaan, 
myös värillisesti. Lopputulos on väistämättä heterogee-
nisempi, ei niin puhdas.” Turakka Purhonen epäilee, 
että olemme tottuneet kaikkialla oleviin valokuviin, 
joiden väriskaala on rajattu. ”Valokuvat vaikuttavat sii-
hen, miltä todellisuus näyttää, vaikkei edes maalaisi.”8 

Myös Sara Orava arvelee, että valokuvaan perustu-
va sommitelma on omaksuttavissa nopeammin, koska 
olemme niin tottuneita valokuvaan. ”Nykymaalauk-
sessa on ollut vallalla valokuvallinen trendi. Ehkä va-
lokuvan käyttö on ylipäätään vienyt maalaustaidetta 
esittävämpään suuntaan. Kiinnostus abstraktia kuvaa 
kohtaan on nuorten taiteilijoiden keskuudessa vähen-
tynyt.”9 kuva 7: jenni Hiltunen: shame is dead, akryyli, 2011.

8 Turakka Purhonen 25.3.2012

9 Orava 23.3.2012

13



5. näkökulmia HavainnosTa

5.1. Maalaus kohtaa maailman

Maurice Merleau-Ponty pohtii maailman ja olemisen 
mysteeriä näkemisen ja maalaustaiteen kautta essees-
sään Silmä ja mieli. Tutustuminen Merleau-Pontyn 
olemassaolon filosofiaan vaatisi syvempää paneutumista 
hänen tuotantoonsa, mutta havaintoon ja maalaamiseen 
liittyen Silmä ja mieli esittelee useita ajatuksia, jotka kes-
kustelevat kiinnostavasti haastattelemieni maalareiden 
ajatusten kanssa.

Maalaustaiteessa Merleau-Pontya kiehtoi sen omi-
naisuus nostaa tekemisen kautta esille uutta tietoa näky-
västä maailmasta. Hänen käsityksensä näköhavainnosta 
sopii hyvin yksiin ”maalarin havainnon”, aktiivisen ja 
kokemuksellisen näkemisen kanssa. Näkeminen ei ole 
passiivista vastaanottamista, joka tapahtuu vain ajatus-
ten tasolla, vaan aktiivista läsnäoloa maailmassa: ”Nä-
kevä on osa näkyvää maailmaa ruumiinsa kautta, joka 
itsessään on näkyvä, mutta ei ota haltuunsa näkemään-
sä: näkevä vain lähestyy sitä katseellaan, avautuu maa-
ilmalle.”10  

Merleau-Pontyn filosofiassa korostuu oleminen ruu-
miin välityksellä, ja ruumis puolestaan on olemassa sil-
loin, kun aistiva ja aistittu kohtaavat. Koska maailma ja 
ihmisruumis ovat samaa ainetta, myös näkemisen on 

jollain tapaa toteuduttava ruumiissa, tai kätkeydyttävä 
siihen. ”Laatu, valo, väri, syvyys, jotka ovat tuossa edes-
sämme, ovat siinä vain koska ne tavoittavat vastakaikun-
sa ruumiissamme, koska se ottaa ne vastaan. Miksei tämä 
sisäinen vastaavuus, tämä maailman läsnäolo, lihallinen 
kaava jonka ne minussa herättävät, jättäisi sellaista nä-
kyvää jälkeä, missä kaikki muut katseet löytäisivät ne 
kuviot jotka tukevat sitä sen tarkastellessa maailmaa? 
Silloin tulisi esiin näkyvä toisessa potenssissa, lihallisena 
olemuksena tai kuvana ensimmäisestä.”11 Juuri maalaus-
taiteella on edellytykset olla tuo näkyvä jälki.

Pekka Hepoluhdan kuvaus työskentelystään voisi 
olla kuin Merleau-Pontyn esimerkki maailman kohtaa-
misesta. Hepoluhta käyttää maalaustensa lähtökohtana 
lähes aina havaintoa, mikä liittyy paljolti hänen kiinnos-
tukseensa kolmiulotteisen maailman ja kaksiulotteisen 
kuvapinnan suhteesta. ”Toinen keskeinen syy on se, että 
en yleensä ole kiinnostunut kohteesta kertovassa mieles-
sä, vaan aiheen kohtaamisesta maalaamalla”, Hepoluhta 
kertoo. ”Uskon tällöin maalauksen kertovan enemmän 
maalarin asenteista ja tunnetilasta kohteen toimiessa 
eräänlaisena peilinä. Työskentelyn kulku ei ole minulle 
yleensä etukäteen tiedossa, ja ajatus (työskentelyn läh-
tökohtana olevasta) ideasta tuntuu työskentelyä rajoitta-
valta tekijältä. Kuitenkin hakeutuminen tiettyyn aikaan 
tietyn kohteen äärelle luo tietyt raamit tekemiselle.”12

10 M. Merleau-Ponty: 1993, s. 21

11 M. Merleau-Ponty: 1993, s. 24.

12 Hepoluhta 19.3.2012
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kuva 8: pauliina Turakka purhonen: juha, 2008, akryyli levylle.

Myös Pauliina Turakka Purhosen kuvaus maala-
usprosessista kertoo kohtaamisesta maailman kanssa: 
”Ajattelen kai, että havaintoon perustuvassa maalauk-
sessa on mahdollisuus mennä aivan kiinni aiheeseen, 
maailman tuntuun, miltei hajuun. Valokuvakin herät-
tää parhaassa tapauksessa muistoja, mutta moniulot-
teinen todellisuus on suurempi este kuvan rakentumi-
selle. Joutuu aktiivisesti miettimään miten esteeseen 
suhtautuu, asiansa esittää ja mitä se voisi merkitä. (--
-) Luulen, että tässä on se oppi, mitä todellisuudesta 
maalatessa voi saada. Ja: voin koskettaa suonta toisen 
kämmenselässä, jos sen maalaaminen on vaikeaa.”13 

(kuva 8)

13 Turakka Purhonen 25.3.2012
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5.2. Maalauksen merkitys

”Luonto ei ole luonut maalaustaiteen kieltä: se pi-
tää luoda aina uudestaan ”, kirjoittaa Merleau-Ponty. 
Hänen mukaansa maalaustaide ei voi koskaan löy-
tää lopullista ja oikeaa ilmaisutapaa, sääntöjä, joista 
ei enää olisi paluuta muihin vaihtoehtoihin. Mikään 
perspektiivitekniikka ei voi tuottaa olevasta maailmas-
ta sellaista projektiota, joka ”noudattaisi sitä kaikissa 
piirteissään ja ansaitsisi näin saada maalaustaiteen pe-
rimmäisen lainalaisuuden aseman.”15 

Merleau-Pontylle kysymys maalauksen erilaisista 
menetelmistä tai tekotavoista ei siis ole mielekäs, vaan 
maalaus on tärkeää nimenomaan eleenä. Maalarin ei 
tule tavoitella kuvaa, joka täydellisimmillään muistut-
taisi täsmällisesti empiiristä näköhavaintoa. Syvyys, 
jota maalari tavoittelee, ei ole illuusio tilasta, vaan halu 
tehdä nähty uudelleen näkyväksi, tekemisen kautta.

Vastaava asenne käy hyvin ilmi Pauliina Turakka 
Purhosen perspektiivipohdinnasta. ”Tila ympäröi ih-
mistä, sitä ei hahmota yhdestä kohtaa vaan katse kier-
tää aina. Myös pieniä asioita maalatessa ne näkee kah-
desta tai useammastakin suuntaa. Suhteessa valokuvan 
perspektiiviin tulee aina jonkinlaista heittoa. Sommit-
telu rakentuu ainakin minulla pikkuhiljaa, asioita tulee 

ja putoaa pois matkan varrella, ja tilat kääntyvät, vään-
tyvät, kutistuvat tai kasvavat. Ehkä myös valokuvasta 
maalatessa tapahtuu samaa; ehkä kyse on nimenomaan 
maalaamisen ominaisuudesta.”16 

Havaintoon perustuvaa maalausta tuntemattoman 
tai aloittelevan mielestä voi aluksi helposti tuntua, että 
kaikki tarjolla olevat aiheet – muotokuva, maisema, 
asetelma – on jo ”nähty”. Myös Pekka Hepoluhta tun-
nistaa haasteen – ilmaisun pitäisi olla vapaata, mutta 
jokainen kohde tuo mieleen tulvan tunnettuja maala-
uksia. Hänen mukaansa havaintomaalauksella on kui-
tenkin kaikki edellytykset pysyä kiinnostavana, kun 
tekijä selvittää suhteensa jo tehdyn kanssa.

Myös Merleau-Ponty kirjoittaa: ”Ajatus että maala-
ustaide voisi olla universaalista ja totaalista, että kaikki 
maalaustaide on toteutettu, on mieletön. Vaikka maa-
ilma olisi vielä olemassa miljoonia vuosia, maalareiden 
olisi, jos heitä vielä olisi jäljellä, yhä sitä maalattava. Se 
maalaus maailmasta ei voi koskaan tulla valmiiksi.”17 
Jokainen toisinto aiheesta on tärkeä maalauksen itsen-
sä vuoksi. Toisaalta myös aiheet muuttavat muotoaan. 
Sara Orava, jonka teoksissa havaintoon perustuvat läh-
tökohdat taipuvat lähes abstrakteiksi muodoiksi, ku-
vailee työskentelyään näin: ”En maalaa ekspressiivistä 
purkausta vaan konkreettista muotoa, joka on ajatus-
teni ja tunteideni kuva. (---) Minua kiinnostaa käden 

liikkeen synnyttämä muodon illuusio; se, miten sivel-
timenveto muuttuu nauhaksi ja takaisin siveltimenve-
doksi.”18 

15 M. Merleau-Ponty: 1993, s. 44.

16 Turakka Purhonen 25.3.2012

17 M. Merleau-Ponty: 1993, s. 73.

18 Orava 23.3.2012
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Merleau-Ponty kirjoittaa runollisesti kokemukses-
taan maalauksen äärellä. Hänestä olisi vaikeaa sanoa, 
missä taulu sijaitsee, sillä hän ei katsele sitä kuin esinet-
tä, jota katsellaan sen sijaintipaikassa. ”Minä näen sen 
myötä tai sen kanssa, pikemmin kuin sen itsensä”19, 
hän kirjoittaa. ”(---) liikkumaton kangas voi luoda 
mielikuvan siirtymästä niin kuin tähdenlennon jälki 
verkkokalvossani luo vaikutelman siirtymästä paikasta 
toiseen, liikkeestä jota itse jäljessä ei ole.”20

Maalaus on kuvana liikkumaton ja stabiili, mutta 
katseen ollessa liikettä on maalauskin itse asiassa täyn-
nä liikettä. On maalarin alkuperäinen katse, havainto. 
On maalaamisen ele, siveltimenvedot. Ja lopuksi lii-
kahdus katsojassa hänen katsoessaan maalausta.

Nämä seikat yhdistävät maalauksia niiden erilaisista 
lähtökohdista huolimatta. Pauliina Turakka Purhosen 
sanoin: ”Kaikki näkevät maailman oman kokemuk-
sensa läpi. Miten saa avattua toiselle oman omituisen 
kokemuksensa siten, että toinen ymmärtää mistä on 
kyse, mutta saa samalla kiinni jostakin joka oli ennen 
näkymättömissä?”21 

19 M. Merleau-Ponty:1993, s. 25.

20 M. Merleau-Ponty: 1993, s. 63.

21 Turakka Purhonen 25.3.2012 kuva 9: mari-sohvi miettinen: 
miellyttäjä, 2012, öljy kankaalle
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kuva 10: mari-sohvi miettinen:
muistan sinut, 2012, öljy kankaalle
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kuva 11: mari-sohvi miettinen:
kaikki mitä annoit, 2012, öljy kankaalle
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