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Vuonna 2015 tein ensimmäisen koosteen lahtelai-
sesta katutaiteesta ja vuonna 2018 toisen.  Niissä 
on noin kuutisensataa kuvaa.
Uusia sähkökaappeja ja alikulkuja on maalattu.  
Osa entisistä on rapistunut. Tähän päivitykseen 
on koottu  kuvia uusista maalauksista. Aikaisem-
mat graffiti-koosteet löytyvät museon sivuilta.

Netistä löytyvässä sanakirjassa sana graffi-
ti määritellään seuraavasti: ”töherrys (seinässä 
tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros tai 
kirjoitus. Alkujaan italian ”graffito” tarkoitti sei-
näpintaan terävällä esineellä kirjoitettua tekstiä 
tai piirrettyä kuvaa. Myöhemmin monikkomuo-
dolla ”graffiti ruvettiin tarkoittamaan kaikenlai-
sia seiniin (luvatta) tehtyjä piirroksia (ja tekste-
jä). Usein joillakin graffiteilla väitetään olevan 
taiteellisia ansioita.” 

Veli Valpola määrittelee Suuressa sivistyssa-
nakirjassaan (WSOY 2000) graffitin näin: ”Graf-
fiti nyk. rakennuksen, käymälän tms. seinään, 
muuriin, aitaan yms. maalattu (suihkemaalilla) 
teksti tai kuva.”

Juho Toiskallio määrittelee käsitteitä vuonna 
2020 ilmestyneessä teoksessaan ”Graffiti Wrait-
terin käsikirja”. Graffiti on hänen mukaansa sei-
näkirjoitus tai maalaus, joka nykymuodossaan 
perustuu aina kirjaimiin. Sen lähtökohtana on 
tekijän taitelijanimi eli tagi ja sen kirjoittaminen 
ja koristeellinen maalaaminen.

Käsitteet muuttuvat ajan mukana. Graffiti 
ei ole enää vain luvatta seinään tehty töherrys.  
Graffitit ovat kulkeneet kadulta galleriaan. Hel-
singissä on ollut graffitinäyttelyt sekä Taidehal-
lissa että HAM:ssa.

Tämän koosteen nimessä on sana katutaide, 

Taustaa
koska tässä kuvataan kaikenlaisia Lahden kau-
punkiympäristössä olevia maalauksia. Näitä ovat 
sähkökaappien ovissa olevat Pinken ym. maala-
ukset, muraalit ja esimerkiksi Kannaksen koulun 
oppilaiden tekemät rakennustyömaan aitoihin 
kiinnitetyt maalaukset ja keskussairaalan käytä-
vien seinään maalatut kuvat

 Sähkökaappien ovikuvat ovat rapistuneet ja 
kuvia on kadonnut, kun ovia on vaihdettu. Uu-
sia kuvia uusittuihin kaappeihin ei ole maalattu 
montaakaan .

Lajos Pinke maalasi vuonna 2018tusinan kaap-
peja ja uudelleenmaalasi vanhoja kuvia saman 
verran. Tässä on mukana melko kattava kokoel-
ma keskustan sähkökaappien uusista ovikuvista. 

Keskeisessä asemassa lahtelaisen katutaiteen 
teossa on ollut Inspis ry. Sen toimesta on maalat-
tu reilut 20 alikulkua.  Tässä koosteessa on kuvia 
uudelleen maalatuista Lahdenkadun (Kivimaan 
koulun kohdalla) ja Hollolankadun alikuluista, 
Kuokkamaantien alikulusta sekä Möysän päivä-
kodin läheisyydessä olevasta alikulusta. Lisäksi 
on Starkin sillan kaiteisiin maalatut kuvat, joista 
toisen puolen kuvat oli maalattu jo 2018 ja ovat 
mukana jo edellisessäkin kuvakoosteessa.

 Graffitit piristävät kaupunkikuvaa. Sähkö-
kaappien oviin maalatut kuvat eivät ole ikuisia. 
Vuosien myötä ne rapistuvat ja joitakin on sot-
kettu. Keskustan keskeisimpien katujen varsilla 
olevat kuvat tulisi puhdistaa tai maalata koko-
naan uudet kuvat. 

Lahdessa on monia paikkoja, jonne graffiteja 
vielä mahtuisi. Lahti on urheilukaupunki, jossa 
ei ole montaa urheiluaiheista graffitia. Sellaisille 
luonnollisia paikkoja ovat Urheilukeskuksen ja 
Kisapuiston ympäristö, mm. niitä rajaavat aidat. 
Uusia urheilukuvia on Paavolan kentän huolto-

rakennusten seinissä.  
Helsingin energiayhtiö Helen ylläpitää luet-

teloa sähkökaappien oviin maalatuista kuvista. 
Helsingissä on koristeltu kuvilla jo 530 sähkö-
kaappia.  Kannattaisiko Helsingin kaltaista luet-
teloa harkita Lahdessakin? Se varmaan kannus-
taisi huolehtimaan olemassa olevista graffiteista.

Sysmässä  kesäkuussa 2021 
Heikki Helin
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LAJOS PINKEN 
SÄHKÖKAAPIT
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20 21Hämeenlinnantie Saimaankadun ja Kannaksenjadun risteys Kauppakatu
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24 25Aukeaman kuvat Jaakko ”Salama” Vuorenmäki
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PAAVOLAN KENTTÄ
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KISAPUISTO
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KANNAKSEN LUKIO
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Päijät-Hämeen 
keskussairaalan
seinämaalaukset
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PAAVOLAN  KAMPUKSEN TYÖMAA-AIDAT 

Kannaksen lukion kuvat työmaan aitohin valmistuivat touko-kesäkuun 2021 vaihteessa.
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Rautatieaseman puoleisen kaiteen 

vanhemmat kuvat

STARKIN
SILTA
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RRRRautatieaseman puoleisen kaiteen uudemmat kuvat
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Rautatieaseman puoleisen kaiteen  
Rautatieaseman puoleisen kaiteen uudemmat kuvat
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Helsingin puoleisen kaiteen  kuvia
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KIVIMAAN ALIKULKU                

uudelleen maalattu
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KUOKKAMAANTIEN 
ALIKULKU
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MÖYSÄN PÄIVÄKODIN
YMPÄRISTÖ
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HOLLOLANKADUN ALIKULKU
                                           uudelleen maalattu
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MURAALIT
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Teerenpelin muraali Malskin muraali 

Makitalo_Li
Konekirjoitusteksti
Laura Lehtinen ja Maikki Rantala:The Block party, 2020

Makitalo_Li
Konekirjoitusteksti
Laura Lehtinen, 2019
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MATKAKESKUKSEN MURAALI

Makitalo_Li
Konekirjoitusteksti
Terhi Ekebom ja Kirsi-Maria Raunio: Virtaava liike - matkalla kohti uusia ajatuksia, 2021

Makitalo_Li
Konekirjoitusteksti
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ALEKSANTERINKATU




