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Tutki ja piirrä ulkona ja sisällä erilaisia aukkoja ja 
ritilöitä: kylpyhuoneen lattiakaivo, tiskialtaan viemäri-
aukko, ilmastointiventtiili jne. Löydätkö ulkoa ilmas-
tointiaukkoja, suljettuja luukkuja tai sadevesiviemärien 
kansia? Mihin kaikki salaperäiset aukot johtavat? Mie-
likuvituksessa seinien sisällä ja talon alla voisi tapahtua 
vaikka mitä!

Mitä, jos huomaisit, että aukko ei ehkä olekaan vain 
sitä miltä se ensin näyttää? Voisiko viemäristä kur-
kistaa putkistossa asuva olento, joka haluaa sanoa tai 
näyttää jotakin?

Tee kuva, jossa valitsemastasi aukosta kurkistaa tai 
kiipeää esiin maan alla tai talon seinän sisällä elävä 
olento. Kuvassa saat käyttää reippaasti huumoria, mie-
likuvitusta ja kekseliäisyyttäsi!

Piirrä kuva riittävän suurella, jotta tärkeät yksityiskoh-
dat näkyvät. Millaisen aukon valitsit? Millainen pinta 
hahmolla on? Sileä, suomuinen vai karvainen? Miten 
hahmosi on ehkä pukeututunut? Mitä värejä siinä on? 
Mitä sen ilme kertoo?

Voit myös tehdä paperista irti leikatun hahmon, jonka 
kuvaat paikan päällä – lopullinen teoksesi on tällöin 
valokuva.  Jos raaskit, voit jättää piirretyn hahmon 
paikalleen joksikin aikaa kuvaamisen jälkeen ilahdut-
tamaan ja ihmetyttämään sen huomaavia. Voit myös 
käyttää kuvankäsittelyohjelmaa, jos sinulla on sellainen 
ja osaat käyttää sen toimintoja. Kuvaa ensin kohteesi ja 
jatka kuvaa piirtämällä siihen lisää.

Kuvat: Anu Hietala ja Minttu 
Hyytiäinen
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Tom Otterness: Life Underground, osa 
teoskokonaisuudesta

Kuva: Pixabay Cornelia Moore (CC)

Tehtävä liittyy katutaiteeseen. Kaupungeissa ympäri maailmaa voi nähdä taideteoksia, joiden osana 
ovat kadun arkiset yksityiskohdat, kuten sähkökaapit tai katukivet. Teokset voivat olla aika hauskoja, 
kuten nämä. Osa teoksista voi olla tuntemattomien taiteilijoiden tekemiä. Jotkut taiteilijat tunnetaan 
tyylistään kuten David Zinn ja kantaaottava nimimerkki Banksy. Joidenkin katutaiteilijoiden teokset 
on tehty kuvattaviksi, eli ne toimivat tietystä näkökulmasta katsottuna. Tällaisia teoksia on tehnyt 
esimerkiksi Julian Beever.

Inspiroivia tätä tehtävää ajatellen ovat teokset, jotka on toteutettu oikeiden aukkojen, luukkujen tai 
ritilöiden ympäristöön. Tästä linkistä pääset katsomaan kuvia teoksista, joita on tehty katuviemärei-
den ympärille. Jos sinulla on katuliidut, voisitko toteuttaa tällaisen teoksen ilahduttamaan lähistöllä 
asuvia? Kysy vanhemmiltasi onko ajattelemasi paikka sopiva tähän!

Kaikki teokset eivät ole pitkään paikallaan säilyviä, joten niitä on tapana dokumentoida eli tallentaa 
valo- tai videokuvaamalla.

Mitä tarvitset
Tässä tehtävässä tarkastelet ympäristöäsi 
uudesta näkökulmasta ja yhdistät havaintoja ja 
mielikuvitusta teoksen ideoimisessa. Taustatie-
don linkkien kautta tutustut katutaiteeseen ja 
sen huumoriin. Harjoittelet oman idean esiin 
tuomista kuvan avulla.

Taustatietoa

Tavoite
Vapaavalintaiset taidetarvikkeet, esimerkiksi 
paperi, erilaisia piirtimiä, vesivärejä jne.
Voit myös toteuttaa teoksen piirtämällä ja 
leikkaamalla irti hahmon ja kuvaamalla sen 
valitsemassasi paikassa esimerkiksi kännykän 
kameralla. Tällöin lopullinen teos on ympäris-
tötaideteos ja siitä otettu dokumenttikuva.
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