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LOPPURAPORTTI 
VIRTATIEN ALIKULKUTUNNELIN SEINÄMAALAUS 10.-15.6.2013 

 Vantaan Kuvataidekoulun 13-17 -vuotiaat piirustuksen ja maalauksen työpajalaiset lähtivät 
mukaan tähän seinämaalausprojektiin innokkaina ja odottavaisina. Aloitimme projektin 
pohjatyöt ja esivalmistelun jo kevättalvella, sillä meillä on oppitunnit vain kerran viikossa ja 
halusimme olla varmoja, että kaikki on kunnossa kesäkuun alussa, jolloin itse maalauksen 
tulisi alkaa. 

Halusimme maalata aikaa kestävän seinämaalauksen, niin aihepiiriltään kuin 
materiaaleiltaankin. Halusimme, että lähialueen asukkaat pitävät seinämaalauksesta ja 
kokevat sen omakseen, sekä positiiviseksi asiaksi heidän lähiympäristössään. Siksi 
jalkauduimme kansan pariin ja lähdimme haastattelemaan Myyrmäen asukkaita. Valitsimme 
haastateltavaksemme kaikenikäisiä ihmisiä, jotta saisimme mahdollisimman laajasti 
huomioitua ihmisten mielipiteet. Toki otimme myös huomioon sen, että alikulkutunnelin 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee ala-aste ja toisella puolella lukio. Oli mukava kuulla 
myös haastateltavien suusta, että kuvien toivoisi soveltuvan lapsille ja tuovan iloa etenkin 
heille. 

Haastattelujen yhteenvedossa huomasimme muutamien asioiden toistuvan uudestaan ja 
uudestaan. Seinämaalauksesta toivottiin värikästä ja positiivista. Sotien, kiusaamisen ja 
muiden ikävien asioiden poisjättämistä toivottiin. Kuviin ehdotettiin niin eläimiä kuin 
ihmisiäkin.  

Haastattelujen lisäksi tutkimme erilaisia katutaidetyylejä ja tutustuimme muutaman tunnetun 
taiteilijan teoksiin. Keskustelimme mitä tyylisuuntaa itse lähdemme tekemään ja päädyimme 
perinteiseen maalaustekniikkaan. Eli ajattelimme, että betoniseinä toimisi ikään kuin 
pellavakankaana tai muuna maalauspohjana ja toteuttaisimme perinteisillä 
maalaustekniikoilla kokonaisuuden. Sekoittelisimme värisävyjä ja etsisimme valoa ja varjoa.  

Saimme värit sponsorina toimineelta Tikkurilalta. Kävin läpi monia keskusteluja heidän 
kanssaan, sillä perinteisillä sokkelimaaleilla maalatessa kestävyys on parasta, mutta näiden 
maalien värit rajoittuvat ruskean ja vihreän eri sävyihin ja me kaipasimme kirkkaita, iloisia ja 
jopa räikeitä värejä. Niinpä päädyimme kestävyydeltään lähes yhtä hyviin, mutta sävyiltään 
aivan lyömättömiin YKI sokkelimaaleihin. Saimme jopa turkoosia ja violettia, vau! 

Itse maalaamisen aloitimme 10.6.2013 piirtämällä hiilellä etukäteen valkoisella pohjavärillä 
pohjustetulle betonille. Sitten hahmottelun päälle maalasimme. Päivämme olivat pitkiä ja 
työntäyteisiä. Huomasimme miten Suomen kesä (tuuli ja sade) vaikuttavat työskentelyyn ja 
olimme aivan puhki poikki väsyneitä jokaisen päivän iltana. Mutta se, että näimme kättemme 
jäljen tuottavan kuitenkin kohtalaisen nopeaa tulosta ja ennen kaikkea ihmisten positiiviset 
reaktiot auttoivat jaksamaan. Koimme, että tekemällämme työllä on merkitystä muillekin ja 
olimme innoissamme. Ihmisiä vilisti koko ajan ohi ja monet heistä tulivat ihan tarkoituksella 
seuraamaan tekemisiämme. Niin vanhat kuin nuoret pitivät maalauksistamme ja kiittelivät, 
sekä kannustivat jatkamaan. Eräs lähitalon asukas jopa pyysi saada kuvaan mukaan 



rakkaan koiransa Topin muotokuvan ja kun sen teimme, niin Topin omistaja kävi ostamassa 
meille kaikille jäätelöt! 

LOPPUSANAT 

Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Olisimme voineet viimeistellä kokonaisuutta vielä yhden 
päivän, mutta maalimme loppuivat kesken. Pyysimme Tikkurilalta heidän ohjeistuksensa 
mukaista määrää värejä, mutta siitä huolimatta jouduin hakemaan omilla rahoillani yhden 
lisäpurkin vihreää ja viimeisenä päivänä monet muutkin värit loppuivat kesken. Opimme, että 
betonille ja rapatulle pinnalle maalattaessa, on vaikeampaa tietää tarvittavaa maalin määrää, 
myös esittävän kuvan tekeminen tietenkin syö enemmän värejä, kun tekniikka on 
kerroksellista maalaamista. 

Saimme ilon ja onnistumisen tunteita, olimme jatkuvassa kanssakäymisessä ihmisten 
kanssa, teimme jotakin uutta ja jännää kuvataidekoulun ulkopuolella ja saimme mukavan 
yhteisen muiston, jonka fyysinen jälkikin säilynee pitkään. 

Vantaalla 16.12.2013 

Anna Semerdjiev 

 

Kaupunkitaide yhteisötaiteen keinoin. 
Nykytaidekasvatushanke. Taidenavigaattori 2. 
 
Koulun nimi: Vantaan kuvataidekoulu 
Yhteystiedot: rehtori Juha Saari, puh 043 825 3756, juha.saari@vantaa.fi 
Koulun ylläpitäjä: Vantaan kaupunki 
 
Hankekuvaus loppuraporttia varten 
 
Vantaan Kuvataidekoulun Laajan kuvataiteen oppilasryhmä teki yhteistyöprojektin 
Suopursun palvelutalon vanhusten kanssa. Projekti alkoi syksyllä 2012 ja päättyi keväällä 
2013. Projektin aikana yhdeksän 13-15-vuotiasta työpajalaista teki valokuvien ja 
haastattelujen perusteella vanhuksista öljyväreillä  muotokuvamaalauksia. Työt olivat esillä 
Suopursun palvelutalossa. 

Ensimmäisellä vierailukerralla palvelutalossa kerralla nuoret valitsivat kukin 1-2 
nimikkovanhusta ja haastattelivat ja valokuvasivat heidät. Haastatteluissa nuoret selvittivät 
minkälaisia asioita vanhusten elämään on liittynyt, mistä he olivat kotoisin, mitä he 
harrastavat, mistä he pitävät jne. Haastattelujen ja valokuvien perusteella nuoret 
luonnostelivat muotokuvia, joihin he pyrkivät kuvaamaan ihmisen lisäksi palan hänen 
maailmaansa. Kuvat toteutettiin öljyväreillä kankaalle. Kyseessä oli nuorten ensimmäinen tai 
toinen öljyvärityö, ja työn kuluessa selätettiin useita maalaustekniikkaan liittyviä haasteita. 
Opettajana olin erittäin tyytyväinen maalausten tasoon! 

Maalaukset asetettiin esille palvelutaloon. Pidimme avajaiset, joihin kutsuttiin mallit ja 
oppilaiden vanhemmat. Nuorten ja vanhusten kohtaamiseen liittyi monenlaisia sävyjä. Monet 
vanhukset olivat iloissaan muotokuvista, he arvostivat töitä ja halusivat jopa ostaa niitä. 
Taitoa ihailtiin – tai ainakin oltiin iloisia kohtaamisesta. Osa vanhuksista oli kuitenkin melko 
huonokuntoisia. Jotkut heistä eivät enää muistaneet kohtaamista nuoren kanssa muutamaa 
kuukautta aikaisemmin, eivätkä he osoittaneet maalausta tai nuorta kohtaan mielenkiintoa. 
Haukkuipa yksi höpsähtänyt rouva 13-vuotiaan aloittelevan maalarin maan rakoon kun hän 
ei muotokuvassa näyttänytkään prinsessalta – vaikka olikin laittanut vaaleanpunaista ylleen. 



Palvelutalon henkilökuntaa oli hyvästä ennakkotiedottamisesta huolimatta paikalla vain yksi 
ujo laitosapulainen tms., ja luvattua mehutarjoilukin tökki. Nuoret lähtivät palvelutalolta 
hieman hämmentyneenä. Toiset pitivät “omaa” vanhustaan mukavana tuttavuutena, joka toi 
mieleen oman mummun tai ukin. Toiset olivat pettyneitä kun kohtaaminen jäi etäiseksi. Jotta 
pettymyksiltä olisi vältytty, henkilökunta palvelutalossa olisi voinut olla paremmin tietoista 
projektista ja sitoutuneempia siihen. Kaikkein hankalimmat vanhukset olisi voinut karsia 
projektista myös pois? Projekti jäi varmasti nuorten mieleen, olihan se vaihtelua normaaliin 
ja se tutustutti maailmaan uudella tavalla.  

Kuvauksen antoi: 
Nimi: Hanna Sakara 
puh: 050 347 2064 
sähköpostiosoite: hanna.sakara@eduvantaa.fi 
 


