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Lahtelaista katutaidetta II
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Taustaa
Netistä löytyvässä sanakirjassa sana graffiti 
määritellään seuraavasti: ”töherrys (seinässä 
tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros 
tai kirjoitus . Alkujaan italian ”graffito” [graffíi-
to] tarkoitti seinäpintaan terävällä esineellä kir-
joitettua tekstiä tai piirrettyä kuvaa. Myöhem-
min monikkomuodolla ”graffiti” [graffíiti] ru-
vettiin tarkoittamaan kaikenlaisia seiniin (lu-
vatta) tehtyjä piirroksia (ja tekstejä). Usein joil-
lakin graffiteilla väitetään olevan taiteellisia an-
sioita.” (https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/sa-
natg.html)

Veli Valpola määrittelee Suuressa sivistys-
sanakirjassaan (WSOY 2000) graffitin näin: 
”Graffiti nyk. rakennuksen, käymälän tms. sei-
nään, muuriin, aitaan yms. maalattu (suihke-
maalilla) teksti tai kuva.”

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

Lahdessa on runsaasti laillisia ja taiteellisia 
ansioitakin omaavia graffiteja, jotka kaunistavat 
ympäristöään. Lahti Energialla on 3000 sähkö-
kaappia, joista maalattuja on noin 150. Sähkö-
kaappien lisäksi on maalattu tunneleita ja ali-
kulkuja. 

Katutaide I (Kuvia Lahdesta)

Kokosin keväällä 2015 melko kattavan koos-
teen lahtelaisesta katutaiteesta. Se syntyi, kun 
päivälenkeilläni kiertelin Lahden katuja ja ku-
vasin kaupunkinäkymiä taskussani aina oleval-

la digikameralla (Sony RX100).
Graffiteja ilmestyi Inspis-hankkeen ansiosta säh-

kökaappeihin ja alikulkutunneleihin kuin sieniä 
sateen jälkeen. 

Taiteilija Lajos Pinke kertoi maalanneensa 69 
kaappikuvaa. Katutaide I julkaisussa on suuri osa 
Pinken kaappikuvista. Taitelijat Mikko Hämäläi-
nen ja Riikka Hoskola maalasivat vuonna 2014 
aakkoset päiväkotien lähistöllä oleviin sähkökaap-
peihin. Koosteessa on kuva kaikista aakkosista. Jul-
kaisun lopussa on kuvausprojektin esite Aakko-
set, jossa on kuvat kaikista kirjaimista ja niiden 
osoitteet.

Kuvia koosteessa on 16 alikulkutunnelista: Pik-
ku- Vesijärvi (radan alikulku), Hollolankatu, Hä-
meenlinnantie (Mytäjäisten risteys), Helsingin-
tie (Länsiharjun koulu), Jankkarinkatu (Riihelä). 
Mannerheimintie (Askon alue), Lahdenkatu (Ki-
vimaan koulu), Uudenmaankatu (Heikin-katu, 
K-Rauta, Citymarket), Saksanlankatu (Valo), Ah-
tialantie (Möysä), Ahtialantie (Srk-keskus), Ah-
tialantie (Purorinne) ja Ahtialantie (Ristimäen-
katu).

Katutaide II

Tämä kooste on ensimmäisen päivitys. Uutta 
ovat puretun Kivimaan koulun osan ja Tiirismaan 
koulun seiniin maalatut graffitit. Lahden koulu-
jen tilaa havainnollistavat kuvat parakkikouluista.

Uutta on myös Mikko Hämäläisen   maalaama 
upea 160 metrin betoniaita rautatien varressa Ma-
rolan kotieläinpihaan. Rautatien ylittävän Vanhan 
Helsingintien sillan kaiteet on maalattu.  

Sähkökaappien ovikuvat ovat rapistuneet ja ku-
via on kadonnut, kun ovia on vaihdettu. Uusia ku-
via ei ole maalattu montaakaan. Tässä on muka-
na melko kattava kokoelma keskustan sähkökaap-
pien ovikuvista. Mukana on myös kuvia, joita ei 
enää ole.

Inspis-hankkeessa maalattiin suuria kuvia, joi-
ta oli Harjulan mainostelineissä silloin, kun niis-
sä oli vapaata tilaa. Tässä on mukana kahdeksan 
kuvaa, joista osa oli mukana jo ensimmäisessä 
julkaisussa.

Tavallaan kertakäyttötaidetta rakennustyö-
maiden aitoihin maalattujen kuvien tapaan ovat 
penkkariautoihin maalatut kuvat. Olen kuvannut 
niitä vuosittain ja koosteessa on kahdeksan mel-
ko satunnaisesti valittua kuvaa. Mukana ovat lo-
petetun Salinkallion lukion oppilaiden tylyt ter-
veiset päättäjille.

 Tähän on  kuvattu myös  neljän Vanhan Hel-
singintien alikulun maalaukset sekä Kannaksen 
koulun  oppilaiden uudelleenmaalaamat koulun 
lähellä olevan alikulun kuvat.

Viime vuosina muraalit ovat tulleet kaupun-
keihin. Etenkin Helsingissä ja Vantaalla niitä on  
runsaasti. Niitä on esitelty lehdistössä näyttä-
västi (HS Nyt 14. 29.20.2016, HS 5.10.2016, HS 
11.7.2017). 

 Lahteen valmistui kesällä 2018  kaksi muraa-
lia, toinen Mukkulaan ja toinen Saimaankadulle.  
Lahdessa on ollut Kauppakatu 23 seinässä mu-
raali pitkään. Jukka Hakasen vuonna 2012 val-
mistunut muraali ”Hiihtoretki Vesijärvellä” jäi 
Malskin uusien rakennusten sisään.

”Jatkamme maalaamista varsinkin keskustan 
ulkopuolella. Lisäksi korjaamme jo maalattujen 
kaappien kulumia ja töhryjä, Inspis ry:n toimin-
nanjohtaja Philip ”Ville” Halonen kertoo.

Lahdessa 
Vapunpäivänä 2018
Heikki Helin
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Lahtelaisen katutaiteen taustalla on  ollut Veikko 
Juutilaisen vetämä, ennakkoluuloton ja uraauur-
tava Inspis-hanke. Sen puitteissa on maalattu mm 
alikulkutunneleita ja sähkökaappien ovia. Ohessa 
hankkeen esitteen  kansikuva.
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Parakkien vuosikymmen
Lahdessa suuri osa nykyisestä ikäluokasta käy koulunsa parakeissa (Jalkaranta. Laune, Kivi-
maa, Tiirismaa, Mukkula,  Humpulan päiväkoti). Tulisiko harkita muutamien parakki- tai 
vuokrakoulujen säilyttämistä tuleville sukupolville muistona 2010-luvun   kiinteistöhuollon 
rappiosta ja kouluympäristöstä?
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Starkin silta
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Lanun aukio kesä 2015
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Harjulan mainostaulujen 
kuvia
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Loviisan Pässi
Yli- Marolan opastus
Teatteri Sankari-graffittikilpailu
Graffittinäyttely
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Makitalo_Li
Konekirjoitusteksti
Virva Kanerva: Loviisan pässi, 2017
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Legacy - Graffiti and art from Finland -näyttely
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Alikulkuja
Vanha Helsingintie
Kannaksen koulu

Meditatiivisia kiviharjoitelmia
Penkkarikuvia
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Alikulku
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Länsiharjun koulun kohdalla

Alikulku
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Alikulku
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Alikulku
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Möysän päiväkodin lähistöllä

Kannaksen koulun alikulku
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Eggs & Trama, HAM 2018. (HH)
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Muraalit

Aukeaman kuvien tekijät : Messy Desk ja Roberto Ciredz
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Kauppakatu 23
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Jukka Hakasen vuonna 2012 valmistunut muraali ”Hiihtoret-
ki Vesijärvellä” jäi Malskin rakennusten sisään.

Galleria Uusi Kipinän sisäpihan seinän alkuperäinen maalaus
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Galleria Uusi Kipinän sisäpihan seinän  maalaus, jonka tekijt Janika Salonen ja Miss Kompro.

Sähkökaappien ovia ja aitoja
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Aleksanterinkatu, Nordean työmaa-aita MM-kisojen aikaan
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Lahti on urheilukaupunki. Kisapuistossa on muutama urheiluaiheinen graffiti. Voisiko Urheilukeskuksen 
ja Kisapuiston tuntumaan hankkia urheiluaiheisia graffiteja vaikka kilpailun avulla? 
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Vesijärvenkadun ja Lahdenkadun risteys
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Viereinen suuri kuva Vesijärvenkadulla Tai-
demuseon oven tuntumassa on kadonnut 
kaapin oven vaihdossa. Yllä oleva kuva on 
tullut tilalle.

Viereisen sivun kuva Vesijärvenkadun ja Kirk-
kokadun kulmasta on kadonnut.

Viereisen sivun kirahvit ovat Vesijärvenka-
dun ja Kulmakadun risteyksessä.

Vesijärvenkatu pysäköintitalon  kohdalla olleett kuvat 
ovat kadonneet.



86 87Vesijärvenkatu pysäköintitalon  kohdalla Vesijärvenkatu pysäköintitalon  kohdalla

Vasemmanpuoleinen kuva on kadonnut Pysäköintitalon kohdalta.



88 89

Vesijärvenkadun alku, entisen Siwan edessä
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Vesijärvenkadun ja Hämeenkadun kulmatalo odottaa 
purkamista. Sen seiniin on maalattu kuvioita.
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Rautatiaseman nurkalla ollut Pinken tekemä kuva katosi  asemanseudun 
järjestelyjen yhteydessä. Olisiko ideaa järjestää kilpailu, jossa etsittäisiin matkakeskuksen lähiym-

päristöön  junia, busseja ja muitakin kulkuvälineitä esittäviä kuvia säh-
kökaappien oviin?
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Rautatieaseman aukio, Vesijärvenkatu
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Saimaankatu Sammonkatu
Saimaankatu / Elokatu
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Saimaankatu/Poikkikatu

Teatterin ja Kirjaston välissä

Teatterin ja Kirjaston välissä
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Saimaankadun ja Kirkkokadun risteys. Kuva  
kadonnut  kaapin oven vaihdossa.

Saimaankadun ja Kannaksenkadun risteys
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Alla Saimaankatu, kirjaston kohdalla.Pyöräilykuvat Saimaankadun ja Kirkodun risteyksessä valtuion viras-
totalon suuntaan.
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Kauppakatu, virastotalon edessä

Karjalankatu

Karjalankatu
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Aleksanterinkadun ja Saimaankadun risteys
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Aleksanterinkatu

Aleksanterikadun ja Kauppakadun risteys
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Viereisen sivun kuva Historiallisen museon puis-
tossa.

Aleksanterinkadun ja Päijänteenkadun risteys

Lahdenkadun ja Mukkulankadun risteys
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Lahdenkatu Lyseota vastapäätä

Lahden yhteiskoulun ja kirkon välissä, Kirkkokatu

Kirjaston lähistöllä

Mytäjäisten risteys
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Mytäjäisten risteys

Onko tässä kaupungin kaunein graffitti? Sai-
maankadun ja Hämeenkadun  risteyksessä..
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Salpausselän koulun nurkalla

PaasikivenkatuKyösti Kallion katu
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Pikku Vesijärvi

Paasikivenkatu
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Radiomäen pysököintialueen 
reunassa olevan rakennuksen 
kuvia.

Käytössä olevien talojen seiniin ei Lahdes-
sa ole graffitteja maalattu. Viereisellä si-
vulla Vuoksenkadun päässä oleva kiinteis-
tö Manneheimintien tuntumassa odottaa 
purkamista. Sen seiniin ollut tullut töher-
ryksiä. Edessä on sähkökaapin oveen maa-
lattu tyylikäs graffitti.
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