
 
Muotoiluinstituutti 

Kuvataiteen koulutus  

 

OPISKELUUN LIITTYVIÄ HANKINTOJA ja KUSTANNUKSIA 

Avain koulun tiloihin – avainpantti n. 10 € 

 

HANKITTAVAT VÄLINEET JA TARVIKKEET  

omalla kustannuksella ja ennen opintojen aloittamista 

Tarvittaessa kysy neuvoa paikallisesta taidetarvikeliikkeestä (kauppa, nettikauppa), kirjakaupasta, 

taiteilijalta, taiteen harrastajalta, kaverilta tai googlaa.  

 

Muistiinpanovälineet 

- vähintään 1 kpl A5-A4 vihko, ruutuvihko ok 

- kyniä muistiinpanoja varten 

- pyyhekumi 

- viivotin 

 

Piirustuslehtiöitä ja luonnosvihkoja/luonnoskirjoja – viivattomia, ruuduttomia 

- vähintään 1 kpl A3 

- vähintään 1 kpl A4 

- muita mieluisia kokoja 

 

Piirustusvälineitä 

- lyijykyniä, kutakin 2 kpl: 2H, HB, 2B, 4B, 6B  

- punaliitu / taidetarvikeliike, hyvin varusteltu kirjakauppa 

- mustaliitu / taidetarvikeliike, hyvin varusteltu kirjakauppa 

- vahaliitu(ja), vähintään musta / taidetarvikeliike, hyvin varusteltu kirjakauppa 

- pastelliliituja, vähintään musta, valkoinen, harmaa / taidetarvikeliike, kirjakauppa 

- pyyhekumi – tavallinen 

- hiilikumi – pyyhekumi hiilen pyyhkimiseen / taidetarvikeliikkeestä 

- aito säämiskä / markettien siivousosasto tai auto-osasto, taidetarvikeliike, rautakauppa, 

askarteluliike yms. (säämiskä: pehmeää, kellertävää vuohen- tai lampaannahkaa, josta on 

poistettu nappapuoli, Huom! keinosäämiskä ei käy missään tapauksessa) 

- maalarinteippi: leveys 2 cm ja 4cm, 2 kpl 

- muita mieluisia piirustusvälineitä, piirtimiä (tusseja, tussiteriä yms. jne.) 

 

 



 
 

Maalaukseen  

- akvarellivärit ja Raphael oravankarvasivellin nr.6 (n. 3,65 € / kpl)  

- kiinalaiset sianharjassiveltimet nr.10 (n. 7,75 €), 12 (n. 8,95 € ),14 (n. 10,50 €) 

- muita siveltimiä ja pensseleitä omien mieltymysten mukaan 

- palettiveitsiä 2 kpl 

- suojahanskoja 2-5 paria, kertakäyttökäsineitä paketti 

- väh. 3 kannellista lasipurkkia, esim. 2 kpl pilttipurkkeja ja yksi isompi. Etiketit liuotettu pois. 

- rulla elmukelmua 

 

Muita tarvikkeita ja välineitä 

- digitaalikamera, jossa videokuvausmahdollisuus (min 5 megapikseliä): kännykkäkamera ja/tai 

digipokkari ovat riittäviä perusharjoituksiin ja dokumentointiin / marketit, elektroniikkaliikkeet jne. 

- muistitikku, USB, tallennustila vähintään 32 Gt (tai ulkoinen kovalevy, joka toimii myös mac-

ympäristössä) 

- viivoitin min. 30 cm 

- pakkausteippiä 1 rulla 

- ilmastointiteippiä 1 rulla 

- rullamitta /marketit, rautakauppa 

- sakset 

- mattoveitsi ja varateriä / marketit, rautakauppa, kirjakauppa 

- paperiliimapuikko / marketit, kirjakauppa 

- kuumaliimapistooli liimapuikkoineen /marketit, rautakauppa, kirjakauppa 

- pihdit, joissa leikkausosa/ pihdit ja sivuleikkuri /marketit, rautakauppa, kirjakauppa 

- vasara /marketit, rautakauppa 

- 10kpl paketti hengityssuojaimia /marketit, rautakauppa 

 

Muut kustannukset opintojen aikana 

Lukuvuosittain pakollisia opintomatkoja n. 2 kpl. Matkan hinta n. 30 €, yht. noin 60 € / vuosi. Sisältää 

matkat ja pääsyliput pakollisiin kohteisiin. Mahdollisesti tehdään myös muita opintomatkoja sekä 

kotimaassa että ulkomaille. Näiden kustannuksista ilmoitetaan erikseen (esim. viisumi Venäjälle, 

majoitus, matkaliput). 

Materiaaleja ja välineitä (paperit eri tarkoituksiin, työkalut, metalli, puutavara, maalauskangas ja kiilapuut, 

muotti- ja valuaineet, muut mahdolliset materiaalit jne)  

 

Varaudu muihin materiaalikustannuksiin vuosittain n. 150 € 


