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Kädessäsi oleva Lehtikulta on 
Taidekehystäjät ry:n jäsenien tuot-
tama lehti kehystäjille sekä tukku-
reille. Tämän numero on erityisesti 
tehty kaikille meidän asiakkaille.

Toivomme, että saat tästä leh-
destä vinkkejä ripustamiseen ja ke-
hystämiseen kotonasi. Alan am-
mattilaiset kertovat kehystämisen 
tärkeydestä omassa työssään ja li-
säksi saat teknisiä vinkkejä mm. la-
seista ja ripustuskiskoista.

Kuva: Kari Kekki

Viime keväänä rovaniemeläinen 
Taidekehystämö Hyvärinen laajen-
si kehystyspalvelunsa digitaalisek-
si avaamalla Suomen ensimmäisen 
kehystämisen suunnittelustudion 
verkkoon.

Asiakas voi ladata suunnittelu- 
studioon kuvan omasta teokses-
ta tai teoksen voi ladata (myös os-
taa) Hyvärisen galleriasta. Sen jäl-
keen voi kokeilla eri tyylisiä kehyksiä 
ja eri värisiä paspispahveja teoksen 
ympärille. Valmiin teoksen voi ripus-
taa virtuaalisesti huoneen seinäl-
le. Mikä parasta, asiakas voi ladata 
taustalle oman kuvan haluamastaan 
huoneesta ja nähdä, miltä kehystet-
ty taulu näyttää vaikka omassa olo-
huoneessa.

Kun vielä syöttää teoksen mi-
tat ja valitsee sopivan lasin, saa heti 
hinta-arvion kehystämiselle. Mikä-
li asiakas halua tilata kehystystyön, 
hinta-arvion voi lähettää napin pai-
nalluksella Hyväriselle, mistä ollaan 
erikseen yhteydessä ja varmiste-
taan yksityiskohdat sekä vahviste-

Suomen ensimmäinen 
suunnittelustudio verkossa

taan työn lopullinen hinta. 
”Asiakkaat etsivät kehyksiä ja tai-

dettakin netistä, joten meidän piti 
miettiä koko liiketoiminta, palve-
lut ja markkinointi uusiksi. Halusim-
me tehdä kehystyspalvelut mahdol-
lisimman laajalti saavutettaviksi ja 
suunnittelustudion helppokäyttöi-
seksi ja nopeaksi”, toteaa Taideke-
hystämö Hyvärisen toimitusjohtaja 
Tarja Pikkupirtti.

Perheyritys Taidekehystämö Hy-
värinen on perustettu jo v. 1975 ja lii-
ketila Rovaniemen keskustassa avat-
tiin v. 1978. Katja Ollakka ja hänen 
sisarensa Tarja Pikkupirtti ovat neu-
voneet asiakkaita kehystystarpeissa 
sekä myyneet taidetta ja askartelu-
tarvikkeita jo toistakymmentä vuot-
ta. Keväällä 2020 he päättivät uusia 
ja kehittää radikaalisti liiketoimin-
taansa ja digitalisoida palvelujaan 
viemällä niitä verkkoon. Palvelu-
konseptia oli mukana kehittämäs-
sä Nina Lappalainen Proinnosta ja 
suunnittelustudion tekniikan on to-
teuttanut Vincit.

Teksti: Nina Lappalainen, Proinno 
Kuva:  www.taidehyvarinen.fi
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Testaa kehystämistä 
virtuaalisesti:

•lataa oman teoksesi 
kuva nettisivuille
•testaa erilaisia 
kehysvaihtoehtoja
•vaihda paspiksia eli 
reunapahveja ja niiden 
värejä
•testaa teosta oman 
huoneesi seinällä
•saat hinta-arvion 
kehystämisestä heti

Suomen ensimmäinen netissä 
toimiva suunnittelustudio on myös 
kaikkien kokeiltavissa, joten suosit-
telemme testaamaan, miltä omat 
taulut näyttäisivät kehystettyinä 
omassa olohuoneessa.

Taidekehystäjien ammattilaisis-
ta löydät listan takakannesta ja tar-
kemmat yhteystiedot löydät netistä 
www.taidekehystajat.fi.

Inspiroivaa lukuhetkeä kehystä-
misen parissa!

Kehystäminen kannattaa aina

Kuva: Suvi Vuorenmaa 
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Saan säännöllisesti kyselyjä tau-
lujen ripustustavasta niin kehysliik-
keessä kuin sisustussuunnittelijana-
kin. Kuinka ripustat oikein? Tähän 
ei ole yksiselitteistä vastausta. Tänä 
päivänä näkyy villejäkin ripustuksia 
ja koko seinän täyttäviä kollaaseja, 
lattiasta kattoon. Nämä erilaiset ja 
innovatiiviset ideat ovat persoonal-
lisia ja yhtälailla ”oikein” kun ns. oi-
kea tapa. 

Jos kuitenkin ajatellaan perus-
periaatetta ja ns. galleriaripustusta, 
on ensimmäinen huomioitava asia 
taulun korkeus. Galleriakorkeus on 
145 cm lattiasta ja tämä tarkoittaa 

Sisustajan kehystysvinkit

Nimeni on Suvi Vuorenmaa, tyttönimeltäni Malkki. Olen työskennellyt perheyritys Kehysliike Malkki  
Oy:ssä 16 vuotta. Valmistuin sisustussuunnittelijaksi v. 2017. Tie opiskelemaan sisustusta töiden ohella 
lähti oikeastaan kehystämön asiakkaiden kautta. He toivat mukanaan mallipaloja tapeteista ja maaleis-
ta, näyttivät kuvia kodeistaan ja kysyivät apua ripustuksiin. Tästä usein siirryttiin muihinkin kohtiin sisus-
tuksessa. Oma kiinnostus sisustussuunnitteluun oli myös aina ollut läsnä. Siksi tämä koulutus ja sen tuo-
man työn kokemus, on hyvä lisä kehystämön palveluun. Sisustussuunnittelua teen tällä hetkellä omalla 
toiminimellä.

taulun keskikohtaa. Usein ohjeistan 
keskikohdan laitettavan silmien kor-
keudelle. Tämä asia usein pohditut-
taa asiakkaita. Varsinkin, jos rouval-
la on pituutta 155 cm ja herralla 195                 
cm. Tässä tapauksessa tuo galleria-
korkeus on oikein hyvä. 

Monesti myös suuret teokset, 
esim. 150x100 cm kokoinen maa-
laus, jonka pystymitta on 1,5 m, 
mietityttää asiakkaita, että tuleeko 
se todella niin lähelle lattiaa. Kyllä, 
tämän kokosta maalausta ei kanna-
ta sijoittaa esim. sohvan ylle, koska 
katselukorkeus ja muoto ovat häirit-
seviä. Tuon kokoinen teos toisinpäin 

taas sopisi sohvan ylle oikein hyvin, 
mutta tässäkin kohtaa painotan ri-
pustuskorkeuden olevan vain noin 
10 cm sohvan selkänojasta. Toinen 
yleisin virhe korkeuden suhteen on 
nimenomaan kalusteiden yllä, jol-
loin sohvan ja taulun välissä näkyy 
jopa 50 cm:n eroja.

Samaa kannattaa miettiä ruokai-
lutilan seinällä olevien teosten kans-
sa. Näitä katsellaan usein istuen, 
jolloin katselukorkeus voi olla jopa 
matalampi kuin yllä ohjeistettu. Ri-
pustuskorkeudet eivät siis ole aivan 
niin yksiselitteisiä. Monesti tila on 
se, mikä ratkaisee.

Kollaasit. Kun ajatellaan useam-
man taulun sijoitusta samaan ryh-
mään, puhutaan kollaaseista. Kol-
laasien yleisin virhe on ripustaa 
taulut liian kauaksi toisistaan. Toi-
nen virhe on ripustaa joko ylä- tai 
alareunat tasan. Jos haluat kollaa-
sien kanssa suoraa linjaa, pitää ri-
pustusta suunnitella harkiten etu-
käteen. Suoran linjan voit toteuttaa 
joka reunassa eli kollaasin kaikki nel-
jä sivua ovat tasassa. Tällöin kollaa-
sin sisällä pitää välien olla sopivat, 
mikä tekee ripustuksesta hieman 
haastavampaa. Jos kollaasissa ylä-
reunat ovat tasan, tulee ns. pyyk-
kinaruvaikutelma eli näyttää kuin 
taulut roikkuisivat samasta kohtaa. 
Alareunojen ollessa tasan, jää muut 
reunojen epätasaisuudet häiritse-
mään ja kokonaisuus on rauhaton.

Sopiva välimatka kollaaseissa on 
muutamasta sentistä maksimissaan 
10 cm:n  väleihin. Liian suuri väli te-
kee kollaasista rikkonaisen. Itse suo-
sin kollaaseissa monimuotoista ja 
rentoa tapaa. Myös ripustus on täl-
lä tyylillä paljon helpompi ja nope-

ampi toteuttaa. Eli kollaasin kaikki 
reunat ovat hieman epätasassa toi-
sistaan. Tämä tapa on kodikas. Lisää 
kodikkuutta saa lisäämällä kollaasiin 
taulujen lisäksi muita esineitä. Sei-
nähyllyn, jonka päälle voi myös lait-
taa teoksia nojalleen seinää vasten. 
Hyllylle saat viherkasveja, kirjoja ja 
muita kotoisia esineitä. Myös sei-
näkello tai vaikka pyöreä peili kol-
laasin seassa on kiva erilainen lisä. 
Lisää seinävalaisin myös kollaasin 
reunaan tai hyllylle, tuomaan kodik-
kuutta entisestään.

Jos tauluja on esimerkiksi 3 kpl 
samankokoista ja haluat seinälle 
paljon täytettä, on yleisin tapa ripo-
tella nämä isolle seinälle liian pitkäl-
lä välillä (yli 10 cm) ja liian korkealle. 
Mikäli taulut hankitaan sisustustar-
koituksessa, kannattaa miettiä kol-
men esim. 50x70 cm julisteen hank-
kimista niin, että kaksi näistä on 
vaakamallisia ja yksi pystymallinen. 
Tee näistä kollaasi laittamalla vaa-
kamalliset päällekkäin ja pystymal-
linen viereen. Sopivat, alle 10 cm, 
välimatkat toisistaan. Pystymallinen 

voi olla tasan vaakatasoisten kes-
kellä tai muutaman sentin ylempä-
nä, niin illuusio samassa tasossa ole-
misesta säilyy. Monesti silmä näkee 
täysin keskellä olevan tippuvan hie-
man alemmas, siksi muutama sentti 
korkeammalla on monesti parempi 
ratkaisu. Samaa illuusiota kehystäjä 
käyttää teoksen kiinnityksessä ala-
painona.

Millä ne taulut sitten saa seinäl-
le? Vastaani on tullut erilaisia teip-
pikiinnitteisiä koukkuja, jotka lupaa-
vat hyvän pysyvyyden ja sen, ettei 
seinään tule mitään jälkiä. Hieman 
asiaa tutkittuani, annoin sen olla, 
enkä suosittele tätä tapaa asiak-
kaalle. En toki voi sitä kieltääkään, 
omakohtaista kokemusta näistä ei 
ole. Toinen mitä en käyttäisi, on ne 
perinteiset valkoista muovia olevat 
taulukoukut. Paitsi, jos ripustetaan 
kevyitä tauluja, miksipä ei. Mutta 
90 % korjaukseen tulevista, seinäl-
tä tippuneista, tauluista on ollut sei-
nällä näillä koukuilla. Itse suosin ta-
vallisia ruuveja painavissa teoksissa 
ja proppu seinämateriaalin mukaan.Ripustuskiskot on hyvä ratkaisu kiviseiniin ripustettaessa.  Kuva:Pia Lahti

Kollaasiin voi yhdistellä taulujen lisäksi monenlaisia esineitä. Kuva:Frida Steiner
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Ripustamisessa voi käyttää hyvinkin luovia ratkaisuja. Kuva: Frida Steiner

Ripustuskiskot taitavat olla jo 
useimmissa kehystämöissä myyn-
nissä. Tämä on hieno juttu ja kehys-
tämöt valitsevat varmasti laaduk-
kaan merkin myyntiin. Suosittelen 
kiskojen hankintaa kehysliikkeis-
tä tai muulta alan asiantuntijalta. 
Kiskojen kanssa voit leikitellä hul-
luillakin ripustuksilla pelkäämättä 
seinään tulevia jälkiä. Kiskot ovat, 
varsinkin kivitaloissa, todella hyvä 
ratkaisu. Meidän asiakkaista joka 
toinen uuden kivirakenteisen talon 
asukas laittaa kiskot omaan asun-
toonsa.

Ripustuskisko ripustetaan sei-
nään, ihan katon rajaan. Kiskoon 
on saatavilla läpinäkyvää muovilan-
kaa tai vaijeria, joka on teräksen vä-
rinen. Laadukkaalla merkillä on kis-
koon tuleva liuku juotettu kiinni 
lankaan. Liun voi laittaa kiskoon kes-
keltä, eikä sitä tarvitse ujuttaa kis-
kon reunasta. Lanka on useimmiten 
1–2 mm paksu ja siihen on saatavil-
la erilaisia koukkuja. Valitse koukut 
taulujen painon mukaan. Kiskoja on 
saatavilla myös kattokiinnitteisenä. 
Seinään kiinnitetyissä ripustuskohta 
on parempi eli mahdollisimman lä-
hellä seinää.

Suosittelen kiinnittämään aina-
kin suurikokoiset ja selkeästi vaaka-
muotoiset teokset kahdella langalla. 
Muista kuitenkin tarkistaa taulussa 
oleva ripustus ennen ripustamista. 
Oman kokemuksen mukaan saha-
laitaiset kulmaripustimet ovat par-
haita ripustuskiskojen kanssa. Mikä-
li ripustat vain yhdellä langalla, voi 
taulu kipata seinällä eteenpäin. Täs-
tä ei sinänsä ole haittaa, jollei taulua 
katsella usein sivusuunnasta. Toisil-
le se on kuitenkin visuaalisesti häi-
ritsevää. Mutta, kuten mainittu, on 

kiskojen kanssa niin helppo pelata. 
Kokeile ja tee muutoksia jollei yh-
dellä langalla ripustaminen mielly-
tä.

Onko sitten väliä minne se taulu 
sijoitetaan? Tänä päivänä sanoisin, 
että tässä saa olla hyvinkin luova. 
Jotkut sanovat, että taide ja televi-
sio eivät sovellu vierekkäin, koska 
taiteesta et voi nauttia, jos televisio 
pauhaa vieressä. Olen sitä mieltä, 
että hyvin voi laittaa tauluja televi-
sion viereen. Älä laita teosta televi-
sion yläpuolelle. Paitsi, jos kollaasisi 
jatkuu sivulta TV:n ylle ja se on osa 
kollaasia. Televisio on myös mones-

ti kiinnitetty seinään liian korkeal-
le. Telkkaritasojen korkeus on keski-
määrin 40 cm ja telkkarin oma jalka 
10 cm molemmin puolin. Miksi telk-
karit siis laitetaan seinään kiinni 30 
cm, jopa 50 cm tasosta? Ei kanna-
ta siis tehdä tätäkään virhettä, vaan 
pitää telkkari sillä korkeudella, kos-
ka katsot sitä luultavasti sohvalta, 
jolloin silmien korkeus on television 
keskikohdalla, samoin kun tauluissa. 
Nyt taas lähti asia käsistä…

Tauluja eli taidetta, valokuvia, ju-
listeita, omia teoksia, lasten päivä-
kotitaidetta jne. voit sijoittaa järke-
västi melkein minne vaan, kunhan 
muistat nämä seikat: Oikea korkeus 
ja kollaasien välit sekä reunojen ta-
saukset. Jos haluat paljon täytettä 
seinälle, laita mielummin kollaasi-
muotoon vierekkäin ja päällekkäin 
kuin kaikki samaan riviin. Tee kol-
laaseista mielenkiintoisia muilla 
esineillä. Laita taulu nojaa  maan 
senkin päälle, ikkunalaudalle tai sei-
nähyllylle. Pienet taulut sopivat yksi-
nään pieniin kohtiin, kuten väliovien 
väliin, seinien tai kaapien päätyihin. 
Isolla seinällä pieni taulu yksinään 
on varsin yksinäisen näköinen. 

Mitä sinne seinälle sitten laite-
taan, jollei omista vielä tauluja? Itse 
olen vankka taiteen kannattaja ja 

yksilöllinen teos on aina sata kertaa 
parempi kuin massatuotettu julis-
te. Ei julisteissakaan ole mitään vi-
kaa. Koita vaan etsiä sellainen, mikä 
kertoo sinulle jotain, eikä vain sitä 
kivaa kuvaa jonkun some-vaikut-
tajan feedissä. Kehotan panosta-
maan oikeaan taiteeseen. Monilta 
taiteilijoilta voit ostaa suoraan osa-

maksulla tai käydä taidelainaamos-
sa. Monilla kehystämöillä on myös 
hyvä valikoima taidetta. Gallerioista 
ja näyttelyistä voi ostaa laadukasta, 
eri hintaista taidetta. Edullisin taide 
lienee taidegrafiikka, mutta näissä-
kin on todella paljon eroja tekijällä, 
tekotavalla sekä sarjojen määrällä.

Seiniä ei tarvitse heti saada täy-
teen, vaan voi aloittaa yhdestä teok-
sesta ja ostaa niitä lisää, kun eteen 
tulee se itseä puhutteleva teos. 
Kaikki taide ja tärkeät teokset/valo-
kuvat tulisi kehystää myös ammatti-
laiskehystäjän toimesta. Suosittelen 
myös julisteiden ja muiden ei-uniik-
kien teosten kehystämistä oikeaop-
pisella tavalla paikallisessa kehystä-
mössäsi. Ero esim. ison sinikeltaisen 
marketin ja kehystäjän tekemän ke-
hyksen välillä on suuri, vaikka kau-
kaa katsottuna ne näyttäisivätkin sa-
malta.

Teksti: Suvi Vuorenmaa

 Sisustussuunnittelija Suvi Vuorenmaa kehystystyössä. Kuva: Frida Steiner

Teoksia ei kannata ripustaa liian korkealle. Kuva: Suvi Vuorenmaa
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Kuka olet ja mitä teet?
Olen Ari Jaaksi. Perheellinen, 

kahden aikuisen lapsen isä. Olen 
koko ikäni tehnyt työkseni kulutuse-
lektroniikkaa ja ohjelmistoja. Suu-
ren osan elämästäni olen asunut 
ulkomailla, ja nyt takaisin Suomes-
sa. Olen muutaman yrityksen halli-
tuksessa sekä yliopistolla dosettina 
ja muissa tehtävissä.  Näiden lisäksi 
kuvaan, teen musiikkia ja kirjoitan. 
Kiirettä pitää!
Miten valokuvaus ja kehystys  
sinusta kuuluvat yhteen? 

Mielestäni valokuva on val-
mis vasta kun se on vedostettu tai 
tulostettu konkreettiseen muo-

toon. Ruudulta katsottaessa valo-
kuva on aina raakile ja parhaim-
millaankin ainoastaan heijastus 
oikeasta kuvasta. Valokuvan on ol-
tava käsin kosketeltava ja konkreet-
tinen. Se on mielestäni yhtä lail-
la konkreettinen esine kuin oikea 
kirja tai vaikkapa tuoli jolla istun. 
    Tässä kontekstissa kehys on osa 
valokuvaa. Se antaa valokuvalle ra-
jat. Se leikkaa avaruudesta osa-ava-
ruuden, tilan, joka on kokonaan 
valokuvan käytössä. Kehyksen sisä-
puolelle jää maailma, jonka valoku-
va määrittelee, ja sen ulkopuolelle 
jää kaikki muu.   

Millaiselle paperille yleensä tu-
lostat / kehität? 

Olen viime aikoina vedostanut 
lähinnä kuitupaperille. Oma suo-
sikkini on tällä hetkellä Fomabrom 
Variant 111. Kyseessä on tsekki-
läinen perinteinen paperi-paperi, 
joka kaiken lisäksi on sangen edul-
lista. Minua viehättää siinä se, että 
se on kiiltäväpintainen, ja antaa si-
ten mahdollisuuden hyvinkin tark-
kojen nyanssien luontiin. Toisaalta 
kuitupohjaisena se tuottaa kuiten-
kin lämpimän ja orgaanisen loppu-
tuloksen. Mielestäni tämä on loista-
va yhdistelmä. 
Kuvaat mustavalkoista ja minun 
tietääksi lähinnä filmille. Miksi?

Kuvaan mustavalkoista siksi, 
että se antaa minulle enemmän 
vapauksia. Voin luoda  aivan mie-
leiseni maailman, joka lähtökoh-
taisestikaan ei koita olla todellisen 
maailman toisinto. Lisäksi mustaval-
koinen ilmaisu auttaa keskittymään 
muotoihin, suuntiin ja sävyihin, eikä 
värien itseäni usein sekoittava ja ta-
rinaa peittävä lisäinformaatio tule 
häiritsemään. Mielestäni mustaval-
kokuvaamisella ja värikuvaamisella 
on sangen vähän yhteistä, ja koen 
mustavalkoisen itselleni ilmaisuvoi-
maisempana taidemuotona. 

Kuvaan yksinomaan filmille ja ve-
dostan perinteisesti. Saan näin mie-
lestäni ilmaistua itseäni paremmin. 
Perinteisen filmikuvauksen rajoi-
tukset parantavat kuviani ja pakot-
tavat minut keskittymään asioihin, 
jotka kuvaamisessa ovat tärkeitä. Li-
säksi välittömän tarpeentyydytyk-
sen puuttuminen, prosessin hitaus, 
ja sattumien mahdollisuus tuo itse 
prosessiin miellyttävän tunnelman. 
Uskon tämän tunnelman myös  

Valokuvaajalle kehys on osa kuvaa

Ari Jaaksi somessa:

 • Instagram: arijaaksi
• Suomenkielinen facebook: 

www.facebook.com/valokuvaa
• Englanninkieleinen YouTube: 

www.youtube.com/ShootOnFilm 
• www.jaaksi.com

näkyvän kuvissani. 
Mitä sinun mielestä kannattaa ot-
taa huomioon kehystä valittaessa?

Kehys on osa valokuvaa. Kehys 
on otettava huomioon jo kuvaa ve-
dostettaessa. On tärkeää ajatella ti-
laa kehyksen sisällä ja kehyksen il-
mettä osana valokuvaa samalla 
tavalla, kuin itse valokuvassa ole-
vaa tilaa ja muotoja. Kuvaan usein 
sarjoja, ja tällöin kehyksiä on myös 
mietittävä osana sarjaa. Onko sarjan 
kannalta tärkeää, että kehykset ovat 
samanlaisia, vai voisiko sarjaan saa-
da korostuksia valitsemalla joihinkin 
kuviin erilaisia kehyksiä?

Kehys on myös se rajapinta, jol-
la kuvani ilmestyy katsojan maail-
maan. Se on se elementti, joka erot-
taa kuvani muusta maailmasta. Siksi 
on tärkeää, että kehys ei ole liian ää-
nekäs ja yritä ottaa liikaa tilaa, mut-
ta ei myöskään liian hiljainen, jolloin 
se ei pysty hoitamaan tehtäväänsä.

Teknisessä mielessä hyvä kehys 
on miellyttävä ripustaa, siitä ei tule 
vääränlaisia heijastumia, ja se tukee 
fyysisesti kuvaa ja pitää sen suoras-
sa.
Miten sinä haluaisit, että taideke-
hystäjät ottaisivat huomioon va-
lokuvaajat? 

Fyysinen vedostettu tai muul-
la tavalla tulostettu valokuva on 
parhaimmillaan arvokas ja ainut-
laatuinen taideteos. Nykyaikainen 
kiihkeätempoinen valokuvakulut-
taminen, jossa valokuvia katsotaan 
pieneltä ruudulta sekunnin mur-
to-osia kerrallaan ei tee taidemuo-
dolle hyvää. Olisikin toivottavaa, 
että valokuvataitelijat ja kehystäjät 
voisivat yhdessä tuoda konkreettis-
ta ja fyysistä valokuvaa esille. Sen si-
jaan, että ihmiset näkevät aina sen 
saman Golden Gate -sillan kuvan sii-
nä samassa markettikehyksessä, oli-
si toivottavaa, että ihmiset näkisivät 
myös aitoja uniikkeja valokuvia ke-
hystettynä laadukkaisiin kehyksiin. 

Tällaisia taideteoksia olisi jollakin 
tavalla saatava näkyville kirjastoihin 
ja muihin julkisiin tiloihin samoin 
kuin sisustusliikkeisiin ja jopa mar-
ketteihin. Uskon, että esimerkiksi 
kotiaan sisustava perhe, joka on val-

mis laittamaan tuhansia euroja ko-
tinsa sisustukseen olisi valmis myös 
satsaamaan suomalaiseen valoku-
vaan, kunhan se olisi laadukkaasti 
kehystettyä ja kunhan se tehtäisiin 
heille helposti saatavaksi. 

Olisikin siksi mielenkiintoista 
miettiä, miten valokuvaajat ja ke-

hystäjät voisivat yhä enemmän yh-
dessä lähestyä kuluttajia ja yhdessä 
ponnistella laadukkaan suomalai-
sen kuvataiteen hyväksi. 
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Pyöräilijä (kuva esillä More Art, Conceptual Effect -näyttelyssä Romaniassa, 2020)
Kuva: Ari Jaaksi

Syksyn ruokoja Kuva: Ari Jaaksi

Haastattelijana Pasi Koskisuo



Lasin merkitys kehystyksessä
Kehystyksessä lasi auttaa suo-

jaamaan taidetta kosketukselta, is-
kuilta, roiskeilta ja muilta fyysisiltä 
onnettomuuksilta. Pöly ja lika, saas-
tuminen, mikrobiologiset vaarat, 
ympäristön ääriolosuhteet ja jois-
sakin tapauksissa ultraviolettivalo – 
kaikki nämä vahingoittavat teosta.

Useimmat taiteilijat, konservaat-
torit ja kuraattorit pitävät lasitusta 
”välttämättömänä pahana”, johtu-
en sen aiheuttamista ongelmista ku-
ten heijastuksista ja värisävyjen vää-
ristymisestä.

Huolena on myös esim. mahdol-
linen rikkoutuminen ja vahingoit-
tuminen, lisäpaino, lisäkustannuk-
set ja lisätyö, rungon mahdollinen 
rakenteellinen tai esteettinen sopi-
mattomuus sekä muut asiat, kuten 
staattisuus, kondensaatio ja lämpö-
tilojen epävakaus.

Huomioon saattaa tulla myös 
eettisiä huolenaiheita, kuten taitei-
lijan aikomuksiin, taiteen omistaji-
en tai kuraattorien toiveisiin liitty-
vät ristiriidat.

Taideteoksen lasitus voi olla jos-
kus ristiriidassa kuraattoreiden tai 
omistajien toiveiden kanssa tai vää-

ristää taiteilijan tarkoitusta ja sitä, 
miten hän ymmärtää teoksen.

Jos lasitus katsotaan toivottavak-
si taideteokseen pitkällä aikavälillä, 
on välttämätöntä, että kaikki osa-
puolet ovat tietoisia kaikista käy-
tettävissä olevista vaihtoehdoista 
ennen lasin ja kehystysmateriaalin 
valitsemista.

Lasitusvaihtoehdot ovat edel-
leen joko lasi tai muovi (akryyli), 
mutta näiden tuotteiden tarjoama 
ominaisuuksien kirjo laajenee jat-
kuvasti. Sekä lasia että akryyliä on 
nyt saatavana modifioituina versioi-
na, jotka tarjoavat heikosti heijasta-
via, värittömiä ja ultraviolettivalolta 
(UV) suojaavia ominaisuuksia.

Ilman UV-suojausta teokset 
ikääntyvät ja haalistuvat nopeam-
min. Teoksen materiaalit haurastu-
vat. Valokuvat saattavat näyttää kel-
taisilta tai tahraantuneilta johtuen 
pintaan nousevista hopeasaostu-
mista.

Kun valovahinko on tapahtunut, 
sitä ei voida koskaan peruuttaa. Siksi 
on tärkeää ymmärtää, mitä voidaan 
tehdä tämän tyyppisten vahinkojen 
minimoimiseksi ennen kuin ne ta-

pahtuvat.
Konservoivia kehystysmateriaa-

leja ja -tekniikoita tulisi aina käyt-
tää taideteoksissa, joilla on erityistä 
tunnearvoa, rahallista arvoa, rajoi-
tettu saatavuus tai ne ovat muulla 
tavoin korvaamattomia.

Toisaalta julisteet ja monet pai-
notuotteet ovat usein alttiina UV-va-
lon vaurioille, koska niiden valmis-
tukseen käytetyt musteet, paperit 
ja muut materiaalit ovat heikko-
laatuisempia kuin arvokkaimmissa 
teoksissa käytetyt.

Vaikka on erittäin tärkeää vähen-
tää UV-valolle altistumista, se yksi-
nään ei poista haalistumista ja muu-
ta vanhenemista. Kaikki säteily voi 
olla vahingollisia. Lämpö, saasteet, 
kosteus, teoksessa käytetyt materi-
aalit sekä huonolaatuiset kehystys-
materiaalit vaikuttavia teokseen.

Paljonko 100 cm x 
100 cm kokoinen 

lasi tai akryyli
painaa?

Lasin painon voi laskea 
seuraavasti:
Paino = 2,5 kg x pinta-ala 
(m²) x paksuus (mm).
Esim. 2 mm paksuinen 
lasi, jonka koko on 1 m², 
painaa kaavan mukaan 
5 kg (2,5 kg x 1 m2 x  
2 mm = 5 kg).
Akryylin paino on noin 
puolet lasin painosta.

Kirkas tavallinen lasi

Mattalasi

Näkymätön lasi

True Vuen erilaisia lasivaihtoeja

Konservoivien kehystysteknii-
koiden ja -materiaalien käyttämi-
nen sekä asiakkaan kouluttaminen 
kehystetyn teoksen oikeaan sijoit-
tamiseen ja hoitamiseen auttaa 
minimoimaan näiden tekijöiden ai-
heuttaman riskin.

Vaikka loisteputkivalolla voi olla 
suurempi teho UV-alueella verrat-
tuna hehkulamppuihin, tärkeäm-
pi tekijä on valonlähteen kokonais-
kirkkaus. On vältettävä teosten 
sijoittamista aurinkoisten ikkunoi-
den tai kirkkaiden valonlähteiden 
lähelle.

PPFA-ohjeiden (Professional Pic-
ture Framers Association) mukaan, 
jotta lasit voidaan merkitä UV-suo-
jaaviksi, niiden on estettävä vähin-
tään 97% UV-säteistä 300-380 nan-
ometrin alueella. Tarjolla on myös 
70% lasivaihtoehtoja.

Teksti ja kuvat: Anuliisa Koskisuo
Lähteet: www.tate.org.uk ja tru-vue.com
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eri värissä. Näin julisteen tai kuvan 
vaihtaminen on nopeaa ja helpom-
paa ja saa hetkessä kodin ilmeeseen 
muutosta.

Miten kehyksiä voisi hyödyn-
tää muulla tavalla sisustamises-
sa? 

Näitä on näkynyt, mutten oikein 
itse välitä tyhjistä kehyksistä seinillä. 
Mutta niistä voi kasata kollaasin ja 
tuoda sen avulla esiin jonkun piene-
sineen, kuten pienen patsaan. Ja tuli 
mieleen vaikkapa kehystetty paikka 
keittiöpyyhkeelle.
Mikä on nyt IN kehystämisessä? 

Sanoisinko, että puun värit, eri-
tyisesti tammikehykset. Ehkä tum-
manruskea on nostamassa päätään. 
Ja julisteita on näkynyt todella pal-
jon ja on hyvä, että julistekin kehys-
tetään, näin se tulee paremmin esil-
le ja sopii sisustukseen.
Tulevaisuuden trendit?

Laajat tauluseinät varmasti li-
sääntyvät mitä enemmissä määrin. 
Näissä yhdistellään sekä kehystetty-
jä kuvia että julisteita. Ja myös muita 
esineitä, kuten peilejä tai jotain pie-
niä koriste-esineitä.  Ja tauluhyllyt 
varmasti pitävät pintansa. 

Mitenkä vanhat kehykset vs. uu-
det kehykset

Kierrätyskeskuksissa on tarjolla 
paljon vanhoja kehyksiä ja itse aina-
kin kiertäessäni kirppiksiä katsastan 
valikoimat. Eli hyvin kannattaa kier-
tää nekin osastot. Ehkä lasin ja pas-
partuurin vaihto riittänee, jos on ko-
vin naarmuinen tai kellastunut.   
Onko Suomi kehystämisessä maa-
ilman huipulla vai ollaanko Eu-
rooppaa perässä?

 Suomessa suositaan skandinaa-
vista tyyliä, hyvin tyylikkäitä ja lin-
jakkaita kehyksiä, Keski-Euroopassa 
suositaan varmaankin edelleen eh-
käpä enemmän näyttäviä kehyksiä 
kultakoukeroineen.
Mitä muuta voi kehystää kuin tau-
luja tai kuvia? 

Miltei minkä tahansa esineen voi 
kyllä kehystää. Ihana muistoesine 
seinällä on usein parempi kehykses-
sä kuin laatikossa varaston perällä. 
Kehystää voit mm. lapsen ensivaat-
teen, helistimen, tossut, hiustup-
sun, pelipaidan, mitallin, mummon 
vanhat perintöaterimet… Meillä on 
kehystetty mm. lasten päiväkodissa 
tekemiä piirustuksia, koska ne ovat 

Kuka olet ja mitä teet? 
Olen Suvi Penttilä tamperelainen 

yrittäjä. Työkseni teen POP UP myy-
mälöitä, mutta huhtikuussa lansee-
raan oman brändini nimeltään SU-
PEA. SUPEA on kotimainen brändi, 
jonka valikoimiin kuuluu mm. ainut-
laatuiset printit, joiden taustalla on 
valon ja varjon leikittelevä kontrasti. 
SUPEAn verkkokaupan valikoima tu-
lee alkuun sisältämään erilaisia kas-
viaiheisia taidejulisteita erikoiserin 
ja koruja, joiden tummissa sävyis-
sä ja kukallisissa kuoseissa yhdisty-
vät luonnon mystisyys ja suloinen 
herkkyys.
Miten taulut ja kehystys sinusta 
kuuluvat yhteen? 

Kehys tehdään minusta taulua 

varten. Kehys luo raamit taiteelle 
tai julisteelle. Teos nousee parem-
min esiin, kun sillä on arvoisensa 
kehykset. 

Mitä sinun mielestä kannattaa ot-
taa huomioon kehystä valittaes-
sa?

Kehys viimeistelee teoksen ja 
tuon sen arvoisenaan esille. Pitää 
ottaa huomioon, että millaiseen 
ympäristöön taulu on tulossa. Vai-
kuttaako sisustukseen? Haluaan-
ko taulun nousevan esiin. Tuleeko 
taulu osana kokonaisuutta? Tuleeko 
teos pysty- vai vaakasuoraan. Nos-
tetaanko teosta esiin paspartuurin 
avulla. Paspartuuri antaa kyllä teok-
selle/kuvalle nostetta, joka tuo ku-
van esille erityisen hienolla tavalla. 
Kehyksellä vai ilman?

Riippuu vähän. Nykyään on hy-
vin trendikästä käyttää ihan juliste-
listoja, joita on saatavilla monessa 

Visuaalisen alan ammattilaisen 
vinkkejä kehystämiseen

kuin taideteoksia.  Sekä matkalta os-
tettuja taidepostikortteja.
Voiko pelkkä kehys olla sisustus 
elementti?

Näitä on näkynyt mm. sängyn-
päätyinä, nojailemassa rennosti sei-
nää vasten, mutten oikein itse väli-
tä tyhjistä kehyksistä, jos niillä ei ole 
mitään sen kummempaa funktiota. 
Mutta jonkun kodissa ne voi näyttää 
erittäin nätiltä ja mielenkiintoisilta.  
Leiki kehysten kanssa. 

SUPEA somessa:

• Instagram: @supeadesign  
• Facebook: SUPEA Design  

• www.supea.fi

Leiki
kehysten 
kanssa.
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Taulujen ripustusjärjestelmä – 
hankinta, joka kannattaa

Taulujen ripustaminen ei kos-
kaan ole ollut helpompaa! Ripustus-
kiskojen avulla voit sijoittaa taulut ja 
muut esineet halusi mukaan ja siir-
rellä niitä tarvittaessa ilman, että si-
nun tarvitsee porata reikiä seinään 
ja paikata vanhoja reikiä. Ripustus-
kiskojen hinta maksaa itsensä ko-
tioloissakin pian takaisin, puhumat-
takaan vuokra-asunnoista, joissa 
usein joudutaan paikkaamaan sei-
nät aina vuokralaisen vaihtuessa. 
Tämä on investointi, josta hyödyt 
koko rakennuksen käyttöajan.

Oletko joskus tuntenut vastaha-
koisuutta seinien sisustuksen aloit-
tamiseen, koska et halua pölyä ja 

sitä sotkua, mikä liittyy poraami-
seen? Tai etkö voi koskaan vaihdella 
huonekalujen järjestystä, koska va-
lokuvat ja taideteokset seinillä hä-
viäisivät kaapin tai sohvan taakse? 
Entä ikuinen epäilys siitä, tuleeko 
poranreikä juuri oikeaan kohtaan?

Ei huolta! Taulujen ripustusjär-
jestelmällä nämä ongelmat ovat 
mennyttä aikaa. Ripustusjärjestel-
mä antaa vapauden sisustaa seinät 
joustavasti. Tässä on siihen muuta-
mia ideoita:

• Sisusta olohuoneesi persoonal-
lisemmin valokuvien, inspiroivien 
tekstien ja taideteosten avulla

• Tee helposti kollaaseja liittä-

1.  Asenna kiskot seinälle tai 
kattoon. Se on viimeinen kerta, 
kun sinun tarvitsee porata!

2. Pudota vaijeri kiskoon niihin 
kohtiin, joihin haluat ripustaa 
jotain.

3. Liu’uta koukku vaijeria pitkin 
halutulle korkeudelle. Ripusta 
taulu koukkuun.  Valmis!

mällä ripustusvaijereihin useita 
kehyksiä

• Ole kekseliäs. Ripusta seinä- 
kello, peili, ilmoitustaulu, tikkataulu

• Muuta tilaa hetkessä juhlavam-
maksi tai vuodenaikaan sopivaksi

• Anna lasten piirustuksille paraati-
paikka. Lisää helposti uusia mestari-
teoksia ja anna heidän tehdä se itse.

• Luo toimistoosi ammattimainen 
tunnelma sopivilla taideteoksilla

Ripustuskiskot voidaan asentaa 
kaikkiin seinä- ja kattomateriaalei-
hin. Ripustuskiskoihin voi asentaa 
myös sähköt, jolloin voit myös va-
laista taulusi samalla kertaa.

Teksti: Kari Welling

Kiskojen avulla voi asentaa myös valaistuksen. Kuva: Kari Welling

Voiko ripustuskiskoa katkaista 
mittaan?

Kiskon voi helposti katkaista rau-
tasahalla.
Voiko ripustuskiskoa maalata? 
Mitkä ovat soveltuvat maalit ja 
tarvittavat toimenpiteet?

Kiskoa voi maalata. On olemassa-
kiskoja, jotka pitää hioa sekä valmiik-
si päällemaalattavia kiskoja. Maa- 
liksi soveltuu akryylimaali.
Mille etäisyydelle katosta kiskon 
voi asentaa?

Kiskon seinäkiinnikkeet voi asen-
taa noin 25 mm etäisyydelle katos-
ta. Porattaessa kannattaa varoa ,et-
tei poran istukka jätä kattoon jälkiä.

Voiko ripustuskiskon ottaa seinäl-
tä pois?

Kyllä voi. Paras tapa irrotukseen 
on ruuvimeisseli, joka ujutetaan kis-
kon alkupäässä kiskon ja seinän vä-
liin ja väännetään rauhallisesti ylös-
päin. Kun alku on suoritettu, voi 
kiskon vääntää varovasti irti käsin. 
HUOM! Ruuvimeisseli kannattaa 
suojata kankaanpalalla, jottei sei-
nään tai kiskoon jää jälkeä!
Onko ripustuskisko soveltuva vain 
maalauksille vai voiko siihen ri-
pustaa esim. peilin tai kellon?

Ripustuskiskoon voi ripustaa lä-
hes mitä tahansa, kunhan ottaa 
huomioon lankojen ja koukkujen 
maksimikantavuudet.

Voiko samaan ripustuslankaan ri-
pustaa useamman taulun?

Yhteen lankaan voi pujottaa 
useamman ripustuskoukun, jolloin 
taulut saa aseteltua päällekäin. Tär-
keää on kuitenkin huomioida, ettei 
kiskon ja langan maksimikantavuus 
ylity.
Voiko ripustuslangan katkaista?

Perlonlanka on katkaistavissa. 
Siitä saattaa kuitenkin koitua ongel-
mia, sillä katkaistaessa langan pää 
voi vaurioitua, jolloin siihen on vai-
keaa ujuttaa koukku. Ylimääräinen 
lanka kannattaakin rullata taulun 
taakse piiloon. Metallivaijeria ei voi 
lyhentää.

Usein kysyttyä ripustuskiskoista

Lähde: taulujenripustus.fi
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Taidekehystäjät ry:n
jäsenliikkeet 2021

Espoon Kehys ja Lasi, Espoo
Artegrafica, Helsinki

Foto Mannelin Oy, Helsinki
Frimodig-Kehys, Helsinki
Galleria Aforte, Helsinki

Ilves-Interiööri Oy, Helsinki
Inter-Art, Helsinki

Kaken Kehys Oy, Helsinki
Kehys- ja kultausliike Ivonen Oy, Helsinki

Kehystalo Oy, Helsinki
Kultaus- ja kehysliike  Virtanen Ky, Helsinki

Lasitusliike V. Aalto Oy, Helsinki
Life Art Oy, Helsinki

Taidekehystämö J. Palmu Oy, Helsinki
Kehyskammari, Huittinen

Wanhan Villan Taide Oy, Hyvinkää
Taide- ja Kehysliike Ultramariini, Hämeenlinna

PauMer Kehys, Joensuu
Taidekehystämö Henrika, Järvenpää

KG Raam, Karjaa
Kehysliike Framille, Karkkila

Taide ja Kehyspaja Alanko, Kerava
Klaukkalan Kehys ja Lasi Oy, Klaukkala

Vihinpuu, Kokkola
Kotkan Kehyskeskus, Kotka

Askartelukulma Matikainen Oy, Kuopio
Kehysliike Sallinen, Kuopio

Simolan Taide ja Kehys, Lahti
Mai-Art Oy, Lappenranta

GalleriAri, Mikkeli

Tästä logosta tunnistat jäsenliikkeen

Myllykosken Lasi Ky, Myllykoski
Taide ja Kehys Pekkala Oy, Oulu

Kehysliike Lehto, Pori
Taidekehystämö Hyvärinen Oy, Rovaniemi

Kehys-Art, Seinäjoki
Galerii-G Oü, Tallinna
Kehys-Meka, Tampere

Kehyshelmi Oy, Tampere
Kehysliike Malkki Oy, Tampere

Kehystyspalvelu Nyström Oy, Tampere
Taideliike Kuva Oy, Tampere

Timon Kuvakauppa Oy, Toijala
Kehys ja Kultaus, Turku

Kurki Decoration Oy, Turku
Kehystysliike Funkraami, Turku
Kehysliike Tarja Pälä, Vammala

Tukkuliikkeet
Hanart Oy, Järvenpää
La Ventana, Nummela

Luova, Helsinki
Raamarit Oy, Hämeenlinna

Werner Oy, Tammisaari


