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”Aikaportaali”, valomaalaaminen: Jani Lainio & Martine Sarret-Talvela, 
valokuvaaminen: Kirsi MacKenzie, Vallisaari, 11/17 

 

 

Hanketyössä voi myös käyttää luovuutta ja päästää mielikuvituksen valloilleen. 

Koska olen toiselta ammatiltani valokuvaaja, on ollut huimaa päästä toteuttamaan 

visioita myös Humakin ja Metsähallituksen yhteisissä hankkeissa. Mieleenpainuvin 

hanke itselleni on ollut Lights On!. 

 

Lights On! -hanke luo historiallisten matkakohteiden verkoston Suomeen ja Viroon.  

Osana hanketta etsittiin uusia keinoja hyödyntää kohteita ja tehdä niitä tunnetuksi. 

Innostaja ja hankkeen vetäjä Nina Luostarinen ehdotti minulle 

valomaalaustyöpajojen järjestämistä syksyllä 2016, ja minua ajatus kiehtoi heti. 

Työpajat Suomen kohteissa toteutettiin huhtikuussa 2017, ja sen lisäksi kävin 

valomaalaajaystävieni kanssa maalailemassa myöskin Viron kohteet. 

Lights on Raasepori! –tapahtumassa elokuussa 2017 pidin ystäväni Jani Lainion 

kanssa reaaliaikaisen potrettipajan osana tapahtuman ohjelmaa. Työpajojen 



tarkoitus ei ollut pelkästään valomaalata raunioita vaan myös kuvittaa kohteiden 

tarinoita valomaalauksen keinoin. Valomaalaustyöpajojen jälkeen innostuimme 

pohtimaan, miten valomaalausta menetelmänä voitaisiin hyödyntää osallistavassa 

taiteessa. Osallistuimme elokuussa 2018 Rovaniemellä kansainväliseen konferenssiin 

“Participatory Development through Art” (PAD), jossa esittelimme ajatuksiamme 

sekä olemme viimeistelemässä aiheesta tieteellistä artikkelia, joka julkaistaan 

syksyllä 2019. 

 

”Armoa”, valomaalaaminen: Eki Tanskanen, valokuvaaminen: Matti J. Niemi 

 

Valomaalaustyöpajat olivat kaikille avoimia ja osallistujat ohjeistettiin tulemaan 

paikan päälle, jossa hyvin nopeasti aloitettiin lähes saman tien valoilla 

maalaileminen innostuneessa hengessä. Ennen työpajoja osallistujat saivat tietoa 

kohteesta ja sen tarinoista. Valomaalaustyöpajojen valmistelu vaati paljon 

suunnittelua etukäteen ja eri valonlähteiden rakentelua ja testaamista. Suurimmalla 



osalla työpajoihin osallistujista ei ollut aikaisempaa kokemusta valomaalaamisesta, 

joten haasteena oli erityisesti kameran asetusten löytäminen. Monet ideat syntyivät 

saman päivän aikana, joten Kuusiston piispakin joutui hankkimaan asunsa ja 

veistämään ristinsä muutama tunti ennen työpajan alkua. Luovat ideat syntyivät 

usein paikan päällä ja yhtä kuvaa saatettiin joutua hiomaan pidemmän aikaa, ennen 

kuin kaikki loksahti kohdalleen.   

 

“Raaseporin henki”, valomaalaaminen: Kirsi MacKenzie, valokuvaaminen: Sari 

Vahersalmi 

 

Valomaalauksessa maalaillaan kameran pitkillä valotusajoilla erilaisten 

valonlähteiden avulla. Sen avulla voi valaista kohteita, kuvata henkilökuvia tai luoda 

mielikuvituksellisia maalauksia. Valaistukseen käy kaikki mahdolliset valonlähteet.  

Vain mielikuvitus on rajana! Valonlähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään eli valot, 

joilla valaistaan kohdetta ja pistemäiset valot, joilla piirretään (valo suunnataan 

kameraan päin). Kohteen valaistus onnistuu tehokkaalla taskulampulla. Valolla 

piirtelyyn sopii parhaiten pienet LED-valot.  Kuvaamiseen tarvitaan kamera, jossa on 

mahdollisuus käyttää pitkiä valotusaikoja ja manuaalisäätöjä, lankalaukaisin ja 

jalusta. Kännykälläkin kuvaaminen onnistuu, ”PABLO:lla” voi tallentaa 



valomaalauksen tekemisen videopätkäksi. ”Raaseporin henki”-teoksessa kirjoittaja 

on juossut auton työvalosta tehnyt valomiekan kanssa siksakkia linnan pihan poikki 

ja sen jälkeen rappuset ylös heilutellen jatkuvasti miekkaa jatkaen juoksemista vielä 

ylätasanteellakin. Kuvaaja on kuvannut pitkällä valotusajalla koko juoksun ajan 

valomaalauksen teon synnyn, ja sen jälkeen olemme vielä yhdessä taskulamppujen 

kanssa maalanneet taustan esiin.  

 

 

“Palava nainen”, valomaalaaminen: Jani Hannuksela, salama: Erkki Penttilä, 

valokuvaaminen: Kirsi MacKenzie 

 

Valomaalaamisen historia on kiehtova – Pablo Picassokin innostui aikanaan 

valomaalaamisesta jo 1940-luvulla. Man Ray oli ensimmäinen taiteilija, joka käytti 

valomaalausta teoksessaan ”Space writing”, 1935.   

 

Valomaalaus rohkaisee aikuisia leikkiin ja roolipeleihin, ja antaa mielikuvitukselle 

siivet. Se maalaa näkymättömän näkyväksi ja saa vanhat historialliset kohteet 

heräämään henkiin. Maalauksia toteutetaan ajoittain surrealismin hengessä loihtien 

mitä kummallisempia näkyjä esiin. Valomaalaaminen on yhdessä tekemistä ja 



jokainen saa tuntea onnistumisen iloa. Valomaalaukset on helpointa toteuttaa 

yhteistyönä, joten tämä taidemuoto soveltuu erinomaisesti ryhmätyötaitojen 

kehittämiseen. Valomaalaamisessa valomaalaajat ja mallit pääsevät fyysisesti 

teoksen sisään osaksi taideteosta jo luomisprosessin aikana. Kuvaaja toimii teoksen 

ohjaajana ja tallentajana.  

 

 

 


