
Luettelo sisältää Luonnonväripaletti-näyttelyn esineluettelon sekä ohjeita ripustukseen. 

Näyttely on saatavissa M kokoisena ja se sopii noin 60 - 100 m2 tilaan. Näyttelyä voi
tarpeen ja tilojen mukaan muokata pienemmäksi (S). Ripustusohjeet ja -mallit ovat
ohjeellisia ja niiden tarkoitus on antaa ideoita ripustukseen. 

Tauluja varten tarvitaan seinäpinta-alaa 15 - 30 metriä. Taulujen ripustuksen voi myös
tehdä tiiviimmin tai väljemmin ja teemakokonaisuuksista voi jättää tauluja pois
tilaratkaisujen mukaan, kunhan jokaisesta teemasta on esillä muutama teos.

Värjäysmalleja, kasvinäytteitä ja seinätekstejä voi yhdistellä eri tavoin
kokonaisuuksiksi. Ripustusehdotuksissa ehdotetaan vaihtoehtona ripustusta
pyykkinaruille, mutta kaikenlaiset pöydät, tasot, vitriinit ovat myös hyviä
esittelypaikkoja malleille. 
  



METSÄPURO. Video heijastetaan isolle
seinälle tai vaihtoehtoisesti
pienemmälle näytölle. Mukana tulee
seinäteksti, jossa kerrotaan teostiedot
videosta ja tietoisku veden
merkityksestä kasveille ja sitä kautta
luonnonväreille.

Videon esillepanossa huomioidaan tilan
pimentäminen. Video on MP4 tiedosto.
Videotykki tai näyttö tarvitaan.

VÄRJÄYSVIDEO. Näytöllä pyörii
luuppina värjäysvideo. Videossa on
värjäyksen vaiheista kertova tekstitys.
Kesto 8 min. Video on MP4 tiedosto.
Näyttö tarvitaan.

Idea: Luonnonväreillä värjätyt
silkkiliinat on sidottu kulmista toisiinsa
jatkuvaksi nauhaksi.

 

Värjäysvideo MP4 tallenne.
Purovideo MP4 tallenne.

 



RIPUSTUSMALLEJA. Mallissa on
Järviruo'on röyhyillä värjättyä
puuvillakangasta ja villalankaa. 
Kankaaseen kiinnitetty lappu kertoo
värjäyksessä käytetyistä
luonnonkasveista sekä kiinnitysaineena
(purete) käytetyt aineet % suhteessa
värjäysnesteeseen.
Yleisimmin käytetyt puretusaineet ovat
aluna ja sitruunahappo. 

 

KASVINÄYTTEET. Lasipurkeissa on
kuivattuja kasvinäytteitä ja värjäyksessä
käytettyjä kasveja seuraavasti:

3 isoa purkkia (lupiini, järviruoko,
pietaryrtti)
2 pientä purkkia (koivu, sipuli)

Ripustusehdotus: lasipurkit asetetaan
esille niin, että niitä pääsee katsomaan
läheltä.

Ripustusmallissa on yhdistetty valokuvia,
seinäteksti ’Synteettinen väri  -
luonnonväri’ ja värjättyjä lanka- ja
kangasmalleja. 
Malleissa on sienivärjäyksistä saatuja
sävyjä.

Kuvassa kuivattuja keltasipulinkuoria
lasipurkissa. Kannessa sipulinkuorilla
värjätty kangas. Koko K 16,5, cm,
halkaisija 9 cm.

Ripustusehdotus: Lasipurkeissa olevia
kasvinäytteitä voi laittaa esille
värjäystulosten viereen. 
Vaihtoehtoisesti lasipurkit voivat olla
yhtenä isona ryhmänä erikseen.



Kuivattuja lupiinin kukintoja lasipurkissa,
Kannessa lupiineilla värjätty kangas
Koko K 23 cm, halkaisija 14 cm

Kuivattuja järviruokoja lasipurkissa,
kannessa järviruo’olla värjätty kangas.
Koko K 26 cm, halkaisija 13 cm.

Kuivattua pietaryrttiä lasipurkissa,
kannessa pietaryrtillä värjätty kangas.
Koko K 20 cm, halkaisija 13 cm



Ripustusmallissa on valokuvia värjäyksen
vaiheista, kuivattuja pietaryrttejä
roikkumassa sekä lanka- ja
kangasvärjäyksiä. 

Idea: Värjäyksissä käytettyjä kasveja voi
vuodenajasta riippuen kerätä ja laittaa esille
ripustuksen yhteyteen joko tuoreina tai
kuivattuina.
Kerättäviä kasveja ovat: 
nuoret koivunoksat ja -lehdet 
pietaryrtti (kukat ja lehdet) 
lupiini (lehdet ja kukinnot) 
järviruoko (lehdet, varret ja röyhyt) 

Ripustusmallissa on keväällä kerätyillä
koivunlehdillä värjättyjä puuvillalankoja ja -
kangasta.

Kuivattuja koivunlehtiä lasipurkissa,
kannessa koivunlehdillä värjätty kangas.
Koko K 16,5 cm, halkaisija 9 cm.



PIENET VALOKUVAT. A5-kokoisia
valokuvia värjäysprosessista.
31 kpl
Ripustusehdotus: Valokuvat
ripustetaan puisilla pyykkipojilla
pyykkinaruille.

Puisia pyykkipoikia.

ISOT VALOKUVAT. Neljä suurta
valokuvaa K 109,5 cm L 73 cm.
Valokuvien aiheina: pietaryrtti, koivu,
järviruoko, lupiini.
Valokuvaaja Tero Makkonen.
Ripustusehdotus: Valokuvien
kiinnitys klipsuilla.



LANKAMALLIT. Lankamallit ripustetaan
kolmen pyykkinarutelineen väliin
asetetuille naruille. Pyykkinarutelineet voi
laittaa haluttuun muotoon peräkkäin tai
kolmioksi. 

Huom. Osa näyttelyteksteistä ripustetaan
pyykkinaruille. Asettelussa kannattaa
huomioida  näyttelytekstien luettavuus
yhdeltä suunnalta. Jos telineet laitetaan
ympyränmuotoon, tekstejä voi lukea vain
toiselta puolelta.

 

Ripustusehdotus – VÄRISUORA. 
Lankamallit on ripustettu puisilla
pyykkipojilla.

 

Värjätyissä lankamalleissa on nimilappu,
jossa on tieto värjäyksessä käytetyistä
luonnonaineista sekä puretusaineista
(värin kiinnityksessä käytetty aine).

 



Pyykkinarun tukijalka, 3 kpl, K 183 cm.
Kauluri 3 kpl
Jalusta 3 kpl

PYYKKINARU-RIPUSTUS.

Harjanvarsipuut kiinnitetään jalustoihin ruuveilla. Suojaksi
laitetaan kauluri (esteettinen tarkoitus).
Harjanvarsipuu ei kestä nojaamista tai kiipeämistä.
Puut voi asettaa eri muotoihin näyttelytilassa esim. seinää
vasten, kolmion muotoon tai pitkittäin jatkumoksi.

 

Vanerijalusta 2 kpl, K 100 cm, L 160 cm.

 

Vanerijalusta 1 kpl, K 140 cm, L 114 cm.

 

Pyykkinarun tukijalan
"kauluri" 3 kpl, halkaisija
24 cm.

 



SILKKILIINAT. Värjättyjä silkkiliinoja.

Silkkiliinoihin on kiinnittetty nimilaput,
joista selviää mistä kasvista saadulla
luonnonväriaineella ne on värjätty ja mitä
on käytetty puretusaineena (kiinnitys).

Huom. Silkkiliinojen käsittelyssä
käytetään puuvillakäsineitä kiillon
säilyttämiseksi.

 

PUUVILLAKANKAAT. Värjättyjä
puuvillakankaita. Ripustus pyykkipojilla
naruille tai muulla tavalla.

Puuvillakankaisiin on kiinnitetty nimilaput,
joista selviää mistä kasvista saadulla
luonnonväriaineella ne on värjätty ja mitä
on käytetty puretusaineena (kiinnitys).

 

Ripustusehdotus 1: pyykkipojilla naruille.

Ripustusehdotus 2: kulmista sitoen
jatkuvaksi nauhaksi. 

 



METSÄPURO. Puro kootaan
paloista 1.-4. Palat
kiinnitetään yhteen alapuolelta
ilmastointiteipillä. Joki voi alkaa
Metsäpuro-videon luota. 

Palat on tehty
muotoonleikatusta
kovalevystä.
Ne on päällystetty Hyvinkään
lasten ja nuorten
kuvataidekoulun oppilaiden
joki-maalauksilla. Päällä on
liimaliisteröinti.
Palojen päällä ei suositella
kävelemistä. 
Paloja ei kiinnitetä lattiaan.

Metsäpuro, osa 1                      
 K 40 cm, L 250 cm. (yläreuna)

Metsäpuro, osa 4,                     
 K 100 cm,  L 160 cm.

Metsäpuro, osa 3,                      
 K 105 cm, L 226 cm.

Metsäpuro, osa 2                      
 K 120 cm, L 145 cm.

 1..

 2..

 3..

 4..



EKOPAINANTA. Ekoprintti eli kasvipainanta tekniikalla tehtyjä teoksia x 3 kpl, 32 x 25
cm. Teokset ovat Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaiden tekemiä.

 

Värjäyskemikaaleja (6 kpl) puuastiassa, jossa on pleksi kantena, 7 cm x 40 cm.

 



A3 kokoisia näyttelytekstejä 10 kpl. 
Historia – nykypäivä
Luonnonvärien hyviä ominaisuuksia
Luonnonvärien käytön haasteita
Synteettinen väri – luonnonväri
Jokamiehenoikeudet
Väriä luonnosta
Ekopainanta
Ruokahävikki
Luonnonvärjäyksen kemiaa
Trendikkäät värit

Ripustusehdotus: tekstit ripustetaan puisilla pyykkipojilla pyykkinarulle.



TAULUJEN PAKKAAMINEN. 
47 kehystettyä teosta.
Taulujen koot ovat väliltä                           
 29 cm x 39 cm - 63 cm x 83 cm.

Samankokoiset taulut (n. 4 kpl)
niputetaan yhteen napakasti lasipinnat
vastakkain kiristysteipillä sekä ala- että
yläreunasta.

Taulut pakataan puisiin
teoskuljetuslaatikoihin, 2 kpl.
Laatikoista tulee painavia, joten niiden
kantamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
Taulut pakataan mahdollisimman tiiviisti.
Taulujen liikkuminen laatikossa estetään
kankailla ja kuplamuovilla. 

Taulunippu  suojataan kuplamuovilla.
Kuplamuovi kiinnitetään ylä- ja
alareunasta kirsitysteipillä – EI tavallisella
teipillä (repii muovia). Näin säästämme
kuplamuovia uusiokäyttöön.



LUONNONVÄRIPALETTI-NÄYTTELYN ESITTELYTEKSTI. 
Ripustus näyttelytilan seinälle / oveen. 
Mitat K 84 cm, L 59,5 cm.
Esittelytekstin kiinnitys klipsuilla seinään, jossa on naulat tai vaihtoehtoisesti nauloilla
kulmista. Myös sinitarra toimii. Kaksipuoleinen tarra voi repiä tulostetta irrotettaessa. 



BANDEROLLI.
Banderollin leveys 87,5 cm ja korkeus
293 cm
Käy ulko- sekä sisäkäyttöön.



vesi, 5 kpl

LUONNONVÄRIPALETTI-NÄYTTELYN TEEMAT (8 teemaa): 
vesi / metsät ja hyönteiset / mikrobit, levät ja sienet / 
ruoka-aineet / valo ja pimeys / 
ekologinen toiminta / epäekologinen toiminta / käsityöt

TEOSTIEDOT.
Teokset ovat Lasten ja nuorten
taidekeskuksen kansainvälisestä lasten ja
nuorten taiteen arkistosta.
Jokaisen taulun takana on tarra, jossa
lukee mihin näyttelyn teemaan taulu
kuuluu.
Teostietolapussa on tiedot teoksesta:
teoksen nimi, tekijä, ikä, maa, vuosiluku.
KALA-merkintä kertoo teoksen
arkistointinumeron.



mikrobit, levät ja sienet, 4 kpl

metsät ja hyönteiset, 7 kpl



ekologinen toiminta, 6 kpl

ruoka-aineet, 6 kpl



epäekologinen toiminta, 7 kpl

käsityöt, 4 kpl

valo ja pimeys, 8 kpl


