
Länsi-Pohjan keskussairaalalta tuli Lapin ammattikorkeakoululle pyyntö, voisiko joku opis-
kelijoista mahdollisesti visualisoida erään rakennuksen porraskäytävistä. Opettajani Pirjo 

Laisalmi välitti ehdotuksen minulle, ja tartuin hommaan lähes heti. 

Ensimmäinen kontakti tilaajan kanssa oli marraskuussa 2015, kun kävin tutustumassa tu-
levaan työmaahan. Toiveena asiakkaalla oli, että käytävään suunniteltaisiin seinämaalaus, 
mutta kaiken muun suhteen sain aika vapaat kädet. Seuraavaksi minun oli vain keksittävä 

liuta ehdotelmia, joista asiakas valitsee mieluisimmat.

Porraskäytävän uudella ilmeellä on tarkoitus tehdä käytävästä viihtyisämpi. Sairaalan ym-
päristötyöryhmä toivoi, että viihtyisyyden lisääminen aktivoisi henkilökuntaa kulkemaan 
portaita pitkin ja vähentämään hissin käyttämistä työpäivänsä aikana. Ennen maalausta 

käytävä siivottiin, seiniin oli saatu uusi maalipinta ja valaistus oli uusittu.

Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui jouhevasti, ottaen huomioon sairaalan henkilökunnan 
muutenkin niin kiireinen arki. Ehdotelmieni suhteen asiakas oli joustava ja ilmaisi suoraan 
ja avoimesti rehellisen mielipiteensä, minkä koen erittäin tärkeäksi asiakastyöskentelyssä. 
Työskentelyä varten minulle tarjottiin sairaalan puolesta kaikki tarpeellinen apu ja kalusto, 

mitä vain suinkin satuin tarvitsemaan.

Olen tähän saakka työstänyt vain pienikokoisia maalauksia, piirustuksia ja veistoksia. Sei-
nämaalaus on kooltaan ja laadultaan ensimmäinen, jonka olen koskaan yksin tehnyt. En 

ole vielä aikaisemmin saanut työskennellä niin vapain käsin niinkin suuressa mittakaavas-
sa kuin tässä projektissa. Lisäksi työskentely ensi kertaa avoimessa, vilkasliikenteisessä 

ympäristössä ”elävälle yleisölle” oli erittäin positiivinen kokemus.

Opin tilaajan kanssa työskennellessä muun muassa sen, että jatkuva kommunikointi 
asiakkaan kanssa ei aina ole tarpeellista. Kun minulle kerrottiin saavani vapaat kädet työn 
suhteen, koin heidän luottavan täysin minun tekemiini ratkaisuihin. Aina silloin tällöin asi-
akas kulki ohitseni ja sai nähdä työn etenemistä sen eri vaiheissa. Pysyin pääosin tarkasti 
kiinni hyväksytyssä suunnitelmassa, mutta luotin siihen, että tekemäni muutokset olisivat 
kelvollisia. Sain ensikontaktin myös materiaalien hankintakäytäntöihin asiakkaan ollessa 

näinkin suuri organisaatio kuin Kemin sairaala.

– Rami Eronen, kuvataiteen opiskelija, Lapin AMK

Työpaketti 6: 
Asiakaslähtöinen 

taiteellinen työ



Kohteena ollut porraskäytävä oli varsin 
korkea, sillä se ulottui kellarista 3. ker-
rokseen. Päätin sijoittaa maalaukset 1. ker-
roksen molemminpuolisille välitasanteille.

Hahmoteltuani kuvat aloitin maalaamisen 
ulkoreunoilta edeten keskikohtaa kohti.

Minun oli kuljeskeltava rappusia edestakaisin ja pohdiskelta-
va, miten katse liikkuu portaita noustessa ja laskiessa.

Etenin  tehden molempien kerrosten 

maalauksia samanaikaisesti vaihe ker-

rallaan.
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Laukkaaminen kahden kerroksen välillä varsinkin 
tikkaiden kera oli erinomaista hyötyliikuntaa.
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Lämmin kellertävä väri tiilissä, sininen taivas ja vihreät lehdet rauhoittavat mu-kavasti kaamoksen keskellä.
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Lisäilin sinne tänne yksityiskohtia, joita 

voi pysähtyä bongailemaan.
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Minun oli huomioitava myös, ettei käy-
tävä tule liian täyteen. Kolme erillistä 
maalausta tuntui toimivalta kokonaisuu-
delta. Pääteosten lisäksi suunnittelin maalauksen, jossa pääroo-

lissa olisi huumori. Maalauksessa esiintyy hahmoja, jotka 

kuvastavat kyseistä portaikkoa pääasiallisesti käyttäviä 

sairaalan työntekijöitä.

Viimeisiä viilauksia kävin tekemässä kahden viikon tauon jälkeen.

Otin huomioon myös pikapalopostin. Maalaus ei 
haittaa sen näkyvyyttä, mutta se on otettu osaksi 
maalausta.Teksti ja kuvat: Rami Eronen


