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Tiivistelmä 

Tämän opinnäytteen toiminnallisena kontekstina on visuaalinen suunnittelu. Työ on samalla sekä kir-

jallinen että visuaalinen tutkielma zeitgeistin, ajan hengen, vaikutuksesta suunnittelijan luovaan pro-

sessiin. Luovan työskentelyn lähtökohtana on usein henkilökohtaisesti ja intuitiivisesti koettu visu-

aalinen maailma ja sosiokulttuurinen ympäristö, joka viestii aikakauden tunnelmaa, arvomaailmaa ja 

kiinnostuksenkohteita. Opinnäytteen tavoitteena on hahmottaa niitä osin kollektiivisia prosesseja ja 

mekanismeja, joiden välityksellä ajan henki saa visuaalisia muotoja 2000-luvulla. Työtä ohjaavana toi-

mintakehyksenä sovelletaan hermeneuttista toimintamallia, missä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

syvennetään konkreettisen tekemisen ja kokemuksen kautta kirjalliseen ja visuaaliseen lähdeaineis-

toon peilaten.  

Opinnäytteen kirjallisessa osassa käsitellään inspiraation merkitystä ideoiden lähteenä sekä luovan 

visuaalisen työskentelyn merkitystä tiedon lähteenä. Työssä pohditaan hiljaisen tiedon ja intuitiivisen, 

tiedostamattoman, ajattelun roolia luovassa työssä ja tulevaisuustiedon tuottamisessa. Intuitiivinen 

ilmiöiden tunnistaminen ja ennakointi perustuu ympäristön tarkkailuun ja havaintojen tekemiseen 

useista eri lähteistä, joiden pohjalta tarkkailijan henkilökohtaiset asenteet ja näkemykset rakentuvat.  

Aikaisemmat kokemukset suhteutetaan uusiin havaintoihin ja analyysin pohjalta voidaan tuottaa 

näkemyksiä tulevaisuudesta. Havainnointiin liittyy usein henkilökohtainen emotionaalinen ja aisti-

kokemus, joka toimii osaksi intuitiivisella tasolla. Visuaalinen tietäminen on aistisuuden, havainnon, 

kognition, tunteen ja toiminnan subjektiivisessa kontekstissa tapahtuvaa tietämistä. Yksityiset ja 

kollektiiviset kokemukset voivat toimia heikkoina signaaleina, ja siten luova ilmaisu voi toimia intui-

tiivisena välineenä tuottaa tietoa tulevaisuudesta kollektiivisesti jaettavaksi. Uusin integraalisen tule-

vaisuudentutkimuksen tutkimustraditio hyväksyy intuitiivisen tietämisen, subjektiivisen kokemuksen 

sekä luovan työskentelyn keinoksi tuottaa tietoa tulevaisuudesta. Se näyttäytyy niissä valinnoissa, joita 

tulevaisuuden tutkija subjektiivisesti tekee osana omaa prosessiaan ja suhteessa henkilökohtaiseen 

tietämisen tapaan. Intuitiivinen tulevaisuuden ennakointi korostaa elettävän elämäntodellisuuden 

ymmärtämystä. Se on tarkkailijalle aina subjektiivisen tulkinnan kohde. 

Työn produktiivinen osa perustuu maalauksiin, jotka ovat intuitiivisia poimintoja ajan hengestä ja 

nousevista sosiokulttuurisista ilmiöistä. Tuloksena on neljä digitaalisesti tulostettua tekstiiliteosta. 

Kankaille tulostettu visuaalinen maailma on subjektiivista ja emotionaalista omista kokemuksista ja 

havainnoista suodattunutta tulkintaa ajan hengestä. Teokset ja niiden takana olevan luova prosessi 

toimivat välineenä rakentaa ymmärrystä siitä, kuinka itse tulkitsen zeitgeistia visuaalisessa suunnit-

teluprosessissa. Teokset esittävät subjektiivista todellisuutta, mutta kertovat jotain myös tekijästään. 

Ne tarjoavat myös viitteitä tulevaisuudesta. 

 

Avainsanat ajan henki, inspiraatio, intuitio, tulevaisuustieto, visuaalinen suunnittelu, zeitgeist 
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Abstract 

The practical context of this thesis is visual design. Thesis is a study of a zeitgeist, i.e. spirit of time, 

which has a subjective influence on designer’s personal visual processes by means of inspiration and 

idea creation. My aim is to understand the processes and mechanisms behind the visualization of 

zeitgeist in the context of visual culture and sociocultural phenomena in 2000’s. The hermeneutic 

method is used as a basis of inquiry, where understanding is constructed through combining personal 

experiences during and of a creative process with the literature review and visual research. 

The literary work consists of theoretical section of study where concepts of inspiration and intuitive 

thinking are discussed in the context of visual design and futures studies. Intuitive sensing of emerging 

issues and weak signals is based on observation of sociocultural environment from multiple sources. 

Personal and collective emotional and sensory experiences have an effect on subjective attitudes and 

insights that can be used to create visions of future. Recent studies in both intuitive thinking and 

futures studies emphasize the use of intuition in the complicated problem-solving and decision-making 

processes. An integral approach to futures work acknowledges the plurality of perspectives and the 

value of many different ways of knowing including intuitive insight, subjective experience and artistic 

inspiration. 

The practical work of this study consists of four digitally printed textile objects based on personal 

experiences and observations of zeitgeist and emerging issues. Also the creative process behind the 

visual output is explained. Observing creative work has helped me to deepen understanding of 

subjective and intuitive characteristics of the process behind the visual interpretation of zeitgeist. 

Visual design objects correspond with the subjective reality as well as reveal something of the 

designer’s soul.  They will also offer insights for the future. 
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Istun kahvilassa ja keskustelen ohjaajani kanssa tästä opinnäytteestä. Työn produktio-osa on 

valmis. Paraikaa yritän hahmottaa sitä, mistä palasista työni kokonaisuus koostuu. Tekstiä 

olen kirjoittanut paljon, liikaakin. Palaset eivät vain tunnu aivan loksahtavan kohdalleen. 

Ohjauksen jälkeen jään istumaan kahvilan pöytään, ja alan piirtää… Ajatuksista rakentuu 

helminauha. 

”Oivallus. Tässä se on. Ei se tule pakottamalla. Se syntyy vain, jos sille antaa riittävästi 
tilaa ja mahdollisuuden, vapauden tulla.” 
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1 ALKU 

1.1 Työn tavoitteet, rajaus ja viitekehys 

“Merkit, kuviot, materiaalit, värinkäyttö, ornamentiikka – kaikki kertovat 
pienyhteisöistä, heimoista, mantereista, aikakausista, sosiaalisista suhteista, 
kehityksestä, taantumuksesta ja elämäntapojen muutoksesta.” - Markku Piri  

Suhde omaan aikaan ja sen ilmiöihin kertoo jotakin perustavaa meistä itsestämme. Kiinnostus 

omaan elämisympäristöön, tarttuminen ajankohtaisiin ilmiöihin ja kannanotto niihin on ihmi-

sille luontaista uteliaisuutta. Moderni teknologia on mahdollistanut reaaliaikaisen tiedon 

myös globaaleista ilmiöistä ja tapahtumista. Erilaiset visuaaliset ja digitaaliset tallennustavat 

dokumentoivat ja tilastoivat elämäämme huomaamattammekin. Esimerkiksi Google zeitgeist 

kertoo kunkin kuukauden tai vuoden merkittävimmät tiedonhakukohteet. Wikipediasta voi 

tarkistaa nopesti kunkin vuosikymmenen tai vuoden keskeiset tapahtumat ja vaikuttavimmat 

henkilöt. Pinterest, Flickr sekä monet muut palvelut dokumentoivat erilaisia ilmiöitä ja kiin-

nostuksen kohteita visuaaliseen muotoon. Twitter on nopea tapa kertoa lyhyitä uutisia, 

välittää tietoa ja osoittaa olevansa ajan hermolla. Sosiaalinen media on itsessään ajankohtai-

nen ilmiö, joka on mahdollistanut uudenlaisen tavan verkostoitua ja seurata sosiokulttuurisia 

ilmiöitä. Se myös muuttaa perustavalla tavalla ihmisten tapaa toimia, kokea asioita ja tuottaa 

kulttuuria,  kuten Internetin käyttö 1990-luvun puolivälin jälkeen. 

Ympäristön yhä lisääntyvä visuaalisuus on yltäkylläistä. Tietoisesti tai tiedostamatta ympä-

röivä elämismailma houkuttelee, innostaa ja inspiroi luovaan ajatteluun ja visuaaliseen 

tulkintaan. Se tarjoaa loputtomasti innoituksen aiheita suunnittelijalle, joka poimii itseänsä 

kiinnostavia vaikutteita luodakseen uutta ja ainutkertaista. Immanuel Kantin1 mukaan 

ihmisen havainnoima tieto ympäristöstään on aina aistien välittämää. Näin ympäristön 

esteettinen tulkinta ei kerro niinkään tarkastelun kohteesta itsestään vaan tarkastelijan 

tunnepohjaisesta suhtautumisesta siihen. Havainnot ja kokemukset ovat siten aina subjek-

tiivisesti värittyneitä. Luovan työskentelyn lähtökohtana on visuaalinen ja sosiaalinen kult-

tuurimme ja sen ”kuvallisuus”, joka viestii aikakauden tunnelmaa, arvomaailmaa ja kiinnos-

tuksenkohteita. Se tekee näkyväksi  suhdetta maailmaan, kulttuuriin ja siinä näyttäytyviin 

ilmiöihin. Visuaalinen työskentely on keino tutkia ja tulkita ilmiöitä, kuvata aikaa, tehdä 

näkyväksi, ymmärtää, kyseenalaistaa ja ottaa kantaa. Se toimii myös välineenä tuottaa tietoa, 

tulkintoja vallitsevasta ajasta ja signaaleja tulevaisuudesta.  

Opinnäytteeni toiminnallisena kontekstina on visuaalinen suunnittelu. Tavoitteenani on 

tulkita zeitgeistia, ajan henkeä, oman kokemukseni ja visuaalisten havaintojeni pohjalta ja 

pukea havaintoni esteettisesti kiinnostavaan muotoon.   Sekä tekijät itse että muotoilun ja 

                                                           
1
 Ks. Wikipedia. Saatavissa [http://fi.wikipedia.org/wiki/Taide]. 
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taiteen tutkijat nostavat esille yksilön omasta elämismaailmasta nousevien sosiokulttuuristen 

ilmiöiden ja ajan hengen keskeisen merkityksen inspiraation lähteenä luovassa työskentelys-

sä. Suunnittelijoiden ja taiteilijoiden herkkyys tunnistaa heikkoja signaaleja ja kyky tuottaa 

uusia vaihtoehtoisia näkökulmia on tunnustettu laajalti. Siihen liittyy läheisesti tiedostama-

ton, intuitiivinen ajattelu, jonka mahdollisuuksiin ajattelun kehittämisessä ja tiedon tuottami-

sessa on kiinnitetty paljon huomiota  eri tieteenalojen ajankohtaisessa tutkimuksessa. Sekä 

tutkimusaiheen ajankohtaisuus että aiheeseen liittyvät omakohtaiset  kokemukset innoittavat 

pohtimaan sitä, miten heikkoja signaaleja sekä tietoa tulevaisuudesta tuotetaan visuaalisen 

ilmaisun kontekstissa. Opinnäytteessä pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1. Kuinka zeitgeist ja ajassa nousevat ilmiöt saavat visuaalisia muotoja 2000-
luvulla?  

2. Miten minä tulkitsen ajanhenkeä visuaalisessa suunnitteluprosessissa? 
3. Miten visuaalinen, luova työskentely tuottaa tietoa tulevaisuudesta?  

Opinnäytteen viitekehyksenä (ks. kuvio 1) toimii sosiokulttuurinen elämismaailma, missä ajan 

henki ja nousevat ilmiöt näyttäytyvät visuaalisina kollektiivisesti tulkittavina muotoina. Ympä-

ristön havainnoinnin, reflektoinnin ja visuaalisen työskentelyn kautta ilmiöt tulevat näkyviksi. 

Siihen kytkeytyy läheisesti myös intuitiivinen ajattelu. Visuaalinen ilmaisu toimii välineenä 

tarkastella ilmiöitä ja rakentaa syvällisempää käsitystä vallitsevasta ajasta, siihen liittyvistä 

ilmiöistä ja niiden suhteesta toisiinsa.  Prosessin tuloksena syntyy oma yksilöllinen visuaalinen 

tulkinta ajasta; neljä digitalisesti kankaalle tulostettua mielenmaisemaa. Tullessaan näkyviksi 

teokset kertovat tekijästään. Ne tarjoavat myös viitteitä mahdollisesta tulevaisuudesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Opinnäytteen viitekehys. 

Visuaalisen ilmaisun inspiraation lähteenä toimivat tästä ajasta esiintyöntyvät subjektiivisesti 

kiinnostavat ja yksilöllisesti merkitykselliset ilmiöt ja niiden visuaaliset representaatiot. Maija 

Louekari (ref. Niinimäki & Saloniemi 2008) on kuvannut visuaalista suunnitteluprosessia näin: 

”Kuvioiden suunnittelu kankaalle on yksinkertaisuudessaan konkreettisen pinnan täyttämistä 

ja samalla konkreettisten mahdollisuuksien tutkimista”. Siihen, kuten kaikkeen taiteen tai 

ZEITGEIST 

VISUAALINEN 

ILMAISU 

HILJAINEN 

TIETO 

inspiraatio 

reflektointi 

havainnointi 

ajan hengen 

visuaalinen tulkinta 

luova ajattelu ja intuitio 

tulevaisuustiedon 

tuottamisessa 

nousevien sosiokulttuuristen ilmiöiden 

tunnistaminen 
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tuotteen suunnitteluun ja tekemiseen, kuuluu usein olennaisena osana ajattelu ja tutkiminen 

(ks. mm. Cross 2011; Lawson 2006; Laitinen 2003; Schön 1983). 

Opinnäytteen kirjallisessa osuudessa pyrin selvittämään kuinka ajan henki ja siinä nousevat 

sosiokulttuuriset ilmiöt saavat visuaalisia muotoja sekä miten oma tulkintani havaituista 

ilmiöistä syntyy ja syvenee visuaalisessa suunnitteluprosessissa. Tavoitteena on hahmottaa 

nousevien sosiokultturisten ilmiöiden taustamekanismeja ja  suhdetta suunnitteluprosessiin, 

intuitiiviseen ajatteluun sekä tiedon tuottamiseen tulevaisuudesta visuaalisen suunnittelun 

kontekstissa. Sekä luovassa visuaalisessa suunnittelussa, taiteellisessa työskentelyssä että 

nousevien ilmiöiden tunnistamisessa intuitiolla on usein tunnistava, keskeinen rooli. Työssäni 

pohdin suunnittelijan työhön liittyvän intuitiivisen tietotaidon luonnetta ja roolia tästä näkö-

kulmasta sekä kirjallisuuslähteisiin että omiin kokemuksiini nojaten. Ajankohtaisten visuaalis-

ten ilmiöiden analysointi ja kuvaus jää tietoisesti tässä työssä vähemmälle huomiolle.  

Intuitio aiheena on sekä mielenkiintoinen että ajankohtainen. Intuition merkityksestä ihmis-

ten päätöksenteossa on julkaistu viime vuosina monia kirjoja ja tutkimuksia. Mm. Daniel Pink 

(2005) on esittänyt, että tulevaisuudessa nouseva täysin uudenlainen maailma edellyttää 

oikean aivopuoliskon käyttöönottoa enenevässä määrin:  siinä kekseliäisyys, empaattisuus, 

tarinat ja merkitykset nousevat korostuneeseen asemaan. 2000-luvun maailma sellaisena 

kuin me sen tunnemme on murrosvaiheessa; sosiokulttuurisia ilmiöitä tarkasteltaessa tuntuu, 

että olemme jääneet kiinni eilisen trendeihin; vallitseva visuaalinen kulttuuri ammentaa edel-

leen vahvasti retrosta, perinteestä ja historiasta riippumatta siitä puhummeko muodista, 

muotoilusta tai musiikista. Toisaalta mikään ei enää yllätä: riippumatta siitä, kuinka rohkeita, 

poikkeuksellisia tai shokeeraavia ideoita nostetaan esille, kaikki tuntuu jo kertaalleen näh-

dyltä. (Ks. Sims 2012.) Yhteiskunnallinen yhä nopeutuva muutos näkyy paradigman muutok-

sina, jotka väistämättä tulevat muovaamaan maailmaa uudeksi. Uuden integraalisen tulevai-

suudentutkimuksen tutkimustradition päämääränä on tulevaisuutta tarkastelevan toimijan 

oman näkökulman ja ymmärryksen aukaiseminen. Siinä tarkastelija katsoo tulevaisuutta 

itsestään käsin, omien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen näkökulmasta. Se hyväksyy myös 

intuitiivisen ajattelun sekä luovat prosessit tietämisen lähteeksi. (Ks. Rubin 2010, 10-11.) 

Proaktiivinen lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa itse haluttavan tulevaisuuden 

muotoutumiseen.  

Seuraavissa luvuissa avaan työhöni liittyviä keskeiset käsitteet, poimin itselleni merkityk-

sellisiä ajan hengen ilmiöitä ja kiinnitän huomiota ilmiöiden syntyyn vaikuttaviin taustameka-

nismeihin. Pohdin visuaalisen työskentelyn merkitystä ja roolia tulevaisuustiedon tuottamisen 

näkökulmasta. Kirjallisessa osassa kuvataan myös visuaalinen suunnitteluprosessi sekä sen 

tuotoksena syntyneet teokset. Lopuksi pohditaan työhön liittyviä kokemuksia ja tuloksia työn 

aluksi asetettuihin kysymyksiin peilaten. 

1.2 Visuaalista suunnittelua taiteen ja kaupallisuuden rajalla 

Useissa eri yhteyksissä suunnittelijana olen vuosien mittaan pohtinut sitä, miten samanaikai-

sesti eri henkilöt toisistaan tietämättään tuottavat samankaltaisia ideoita? Olen myös ha-

vainnut, että itseäni kiinnostavat ilmiöt, visuaaliset elementit ja muotokieli vaikuttavat usein 
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innostavan muitakin samanaikaisesti. Siitäkin huolimatta, että maailmassa on lukematon 

määrä erilaisia visuaalisia tyylejä ja variaatioita. Onko kysymys vain satunnaisesta yksittäi-

sestä tapahtumasta, vai voiko tälle ilmiölle löytyä toinenkin selitys? Miksi juuri tietyt ilmiöt 

nousevat kollektiivisesti muita kiinnostavammiksi? Tämä opinnäyte on saanut alkunsa siitä, 

ettei omille kokemuksille ole löytynyt  yksiselitteistä vastausta. Toisaalta olen halunnut 

yhdistää visuaalisen suunnittelun osaksi opinnäytettä.  

Taiteen2 ja kaupallisen suunnittelun välinen rajanveto on nykyään joskus suhteellisen vaikeaa, 

ja tässä työssä kenties myös epäolennaista. Taiteen ja muotoilun rajanveto on hämärtymässä; 

taideteoksia hyödynnetään yhä enemmän kaupallisiin tarkoitusperiin ja teolliset suunnitteli-

jat tekevät yhä enemmän yksilöllisiä, kokeellisia ja uniikkeja kuluttajille suunnattuja tuotteita, 

missä tekijän subjektiivinen ilmaisu on keskiössä. Karkeasti määriteltynä taiteilijan ensisijaise-

na lähtökohtana voidaan ehkä pitää omaa itsen sisältä kumpuavaa ilmaisua ja tulkintaa. Kau-

pallisesti ja teollisesti orientoitunut suunnittelija lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota asiakas-

tarpeeseen sekä teolliseen valmistustapaan ja tuotteen kannattavuuteen erikseen määrite-

tyillä kaupallisilla markkinoilla. Toki muotoilijoilla on yhä enenevässä määrin myös halu pa-

rantaa maailmaa ja kehittää elinolosuhteita, rakentaa ihmisille hyvää elämää. Myös käsitykset 

kannattavan tuotteen tai palvelun taustalla olevasta ansaintalogiikasta sekä sovellettavista 

liiketoimintamalleista ovat muuttumassa yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen ja teknolo-

gisen kehityksen seurauksena. Tästäkin huolimatta voidaan ehkä todeta, että edelleen tai-

teessa on tiedostetumpi mahdollisuus rikkoa totuttuja rajoja. Sen lisäksi, että se pyrkii tuo-

maan ihmisten elämään myös iloa ja kauneutta. Osmo Rauhala (ref. Tervo 2012) on todennut, 

että ”taiteen rooli on aina ollut suhtautua asioihin kriittisesti, ajatella toisin, luoda vaihto-

ehtoja ─ ─. Kuvat ovat välittäneet informaatiota mutta samalla kiihottaneet ihmisten mieli-

kuvitusta.” 

Kaupallinen suunnittelu ja taiteellinen, luova ilmaisu kietoutuvat väistämättä toisiinsa siten, 

että taiteellinen ilmaisuvoima ja uuden tutkiminen toimivat usein myös suunnittelijoiden 

innoituksena (ks. Cross 2011). Rauhalan toteamus taiteen merkityksestä kuvastaa sitä, että 

taiteilijoita pidetään usein merkittävien uusien ilmiöiden alkuunpanevina voimina. Henrik 

Vejlgaardin (2008, 41) mukaan kautta historian uuden ilmiöt, ideologiat ja ajan henki ovat 

ensimmäisinä nähtävissä kuvataiteessa ja kuvanveistossa. Koska eri alojen suunnittelijat ovat 

usein kiinnostuneita visuaaalisesta kulttuurista laajasti, he  omaksuvat taiteessa näkemänsä 

uuden, tuoreen ja kokeellisen ilmaisutavan soveltaen sitä omaan suunnitteluun joko tietoisen 

tarkoituksellisesti tai tiedostamattaan. Taiteilijat ja suunnittelijat poimivat innoituksensa 

vallitsevasta  ajasta ja sen ilmiöistä tuottaessaan uusia teoksia ja tuotteita, joihin keskeisenä 

elementtinä liittyy visuaalinen ilmaisu ja muotokieli. Nämä visuaaliset tuotokset toimivat 

osana visuaalista kulttuuria ja uusintavat sitä. (Ks. Barnard 1998.) 

Sekä taiteen että kaupallisuuden näkökulmissa luovan ja kokeilevan työskentelyn pohjalta 

syntyvä tuotos on nähdäkseni tekijänsä näkökulmasta keskeisessä roolissa. Visuaalisessa 

ilmaisussa on kyse myös tekijänsä sisäisestä prosessista ja sen aktivoitumista. Luova visuaa-

                                                           
2
 Taiteen määrittelyssä keskeisenä pidetään tarkastelijan omaksumaa käsitystä siitä, mikä hänen mielestään on 

taidetta. Wikipedia määrittelee taiteen yhdeksi kulttuurin peruskäsitteistä. Sen tavoitteena on pyrkiä vaikutta-
maan tunteisiin ja ajatteluun subjektiivisella tasolla. Taide toimii ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja esteettisen 
mielihyvän tuottamisen välineenä.  
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linen työskentely on molemmille yhteinen nimittäjä; siinä sekä oman kädenjäljen ja tyylin 

löytäminen että jatkuva uudistuminen ovat tärkeitä voimavaroja ja välttämättömyyksiä. 

Rauhala (ref. Tervo 2012) kuvaa taiteellista työskentelyä seuraavasti: ”Se on ─ ─ ollut luovaa, 

innovatiivista ajattelua, jolla asioita on pyritty tarkastelemaan toisesta näkökulmasta.” Tähän 

liittyy uteliaisuus ja sen pohjalta syntyvä kokeilunhalu sekä rohkeus lähestyä aihetta uudesta 

näkökulmasta (ks. Cross 2011; Schön 1983). 

Tämän opinnäytteen keskiössä on oma visuaalinen ja esteettinen ilmaisu, joka pohjautuu ajan 

hengen subjektiiviseen tulkintaan. Kun teollinen ja kaupallinen mallistosuunnittelu etenee 

kokemukseni mukaan usein lineaarisesti ennalta määritellyt tavoitteet tarkasti huomioon 

ottaen, tässä työssä luovalle prosessille on annettu enemmän tilaa kypsyä ja kehittyä ilman 

yhtä selkeästi hahmoteltua näkemystä tai vaatimusta lopullisesta tuotoksesta. Opinnäyttee-

seen sisältyvä visuaalinen suunnitteluprosessi mahdollistaa subjektiivisten tulkintojen raken-

tamisen sekä intuitiivisen ajattelun tutkimisen toiminnallisessa ympäristössä. Se on myös 

tekstiiliteollisuudessa  toimivana suunnittelijana irtiotto työni tavanomaisista vaatimuksista ja 

rajoitteista. Koska tämän opinnäytteen keskeinen tavoite on oman subjektiivisen, kokemuk-

sellisen ja visuaalisen prosessin kuvaaminen, koen mielekkäimmäksi käyttää siitä tässä opin-

näytteessä visuaalisen työskentelyn tai visuaalisen suunnittelun käsitettä. Se mielestäni 

korostaa kokeilevaa ja tutkivaa työskentelyotetta asettamatta erityisiä määritteitä tai rajauk-

sia prosessista syntyvälle tuotokselle. Luova visuaalinen prosessi on joka kerta uusi, ja proses-

sin dokumentointi laventaa sitä entisestään.  

1.3 Hermeneuttinen malli toiminnallisena kehyksenä 

Luova suunnitteluprosessi voidaan nähdä kehittämistehtävänä, missä Anttilan (2007) mukaan 

voidaan soveltaa useita lähestymistapoja. Ennalta asetetut kysymykset ohjaavat etsimään 

oikeat menetelmät kysymysten ratkaisemiseksi. Työhön valittavan tutkimusotteen mene-

telmäteoreettinen tausta perustuu siihen, miten tehokkaasti se auttaa asetettujen kysymys-

ten selvittämisessä. Myös tutkijan oma positio suhteessa tutkittavaan ilmiöön on olennainen.  

Omassa produktiivisessa opinnäytetyössä sovellettava tieto on ensisijaisesti subjektiivista, 

omien havaintojen, kokemusten ja tulkintojen suodattamaa tietoa sekä ulkoisesta sosiaali-

kulttuurisesta ympäristöstä että omasta visuaalisesta suunnitteluprosessista. Tutkimuksel-

linen ote on siten väistämättä subjektiivinen ja tulkinnallinen. Toiminnallisena kontekstina 

toimii visuaalinen suunnittelu, joka sitoo yhteen sekä kirjalliseen osaan liittyvän tiedonhan-

kinnan että kokemuksellisen visuaalisen työskentelyn prosessin.  

Luovan työn tutkimuksessa työn keskiössä on useimmiten tekemisen konkretia. Siinä tekijät 

analysoivat ja teoretisoivat omaa työskentelyään ja teoksiaan. Taideteoksen tai muotoilu-

projektin toteuttamiseen liittttyy useimmiten hyvin olennaisena osana tutkiminen, joko 

taustatiedon selvittämisenä tai kokeilevana työskentelynä. (Ks. Kontturi & Tiainen 2007, 39; 

Cross 2011, 12-14.) Arlander (2007) on erotellut tiedon ”toiminnassa” ja tiedon ”pohtiessa”. 

Ensimmäinen viittaa tässä opinnäytteessä tiedon keräämiseen ja soveltamiseen visuaalisessa 

suunnitteluprosessissa ja jälkimmäinen visuaaliseen työskentelyyn kohdistuvaan havainnoin-

tiin ja itsereflektioon (vrt. Schön 1983). Visuaalisen prosessin dokumentointi avaa työsken-
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telyyn liittyviä omia havaintoja ja kokemuksia, ja rakentaa siltaa subjektiivisen tekemisen sekä 

ajankohtaisen teoreettisen tutkimuksen välille.  

Pyrin tässä työssä soveltamaan löyhästi hermeneuttista toimintamallia (ks. Anttila 2007; 

Anttila 2006, 305-312), missä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista kehittää 

työskentelyn aikana asettamalla omat kokemukset osaksi laajempaa kokonaisuutta. Herme-

neuttinen menetelmä pyrkii  ymmärtävään ja tulkitsevaan näkökulmaan tarkasteltavasta 

ilmiöstä (Anttila 2006, 305). Laadullisessa aineistolähtöisessä tutkimuksessa käsitys tutkitta-

vasta ilmiöstä syvenee prosessin aikana esiymmärryksestä aineiston tulkinnan kautta laajeten 

ilmiön teoreettiseen kuvailuun kehämäisesti; uutta tietoa syntyy ja sitä omaksutaan asteit-

tain. Anttilan (2007) mukaan aiemmat käsitykset toimivat lähtökohtana ja taustana ymmär-

ryksen rakentamiselle sekä tietämisen tietoisemmalle merkitysten tulkinnalle (ks. myös 

Barnard 2001, 20). Esiymmärrys sekä edeltävät kokemukset ohjaavat sekä aineiston valintaa 

ja rajausta että sisällön tulkintaa. Tarkasteltavien ilmiöiden ymmärtäminen tapahtuu kuval-

lisen ja kirjallisen aineiston, omakohtaisen visuaalisen työskentelyn ja havainnoinnin dialogin-

omaisessa prosessissa. Dialogi merkitsee olemassaolevan ennakkokäsityksen kyseenalaista-

mista ja muuttamista uuden kokemuksen antaman uuden ymmärryksen johdosta; esiymmär-

rys muuttuu tai syvenee hermeneuttisen kehän laajetessa (ks. kuvio 2).  Yksinkertaisella 

tasolla hermeneutiikka on yksilöä itseään koskevaa tulkintaa ja sisällönmäärittelyä (Anttila 

2006, 312), mihin tässä työssä liittyy subjektiivinen ja vuorovaikutuksellinen kulttuurinen 

todellisuus ja ajanhenki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ymmärryksen syveneminen hermeneuttisessa tulkintakehässä (sovellettu Routio; 
Anttila 2006; Anttila 2007). 

Olennaista on pyrkiä tekemään omaa päättelyä näkyväksi, mikä tapahtuu omaa työskentelyä, 

siinä tehtyjä havaintoja ja pohdintaa eri vaiheissa sekä kirjallisesti että visuaalisesti dokumen-

toimalla ja kuvaamalla. Tulkinta on jatkuva prosessi, missä tarkasteltavat ilmiöt voi kohdata 

aina uudesta näkökulmasta; tulkinnan jo synnyttyä voin palata takaisin alkuun ja arvioida sen 

merkitystä uudelleen.  Peilaaminen aikaisempiin kokemuksiin voi johtaa uusiin erilaisiin tul-

kintoihin ja sitä kautta parhimmillaan uudenlaiseen ymmärtämiseen.  Tulkinnassa Anttilan 
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(2007) mukaan keskeistä on kokonaisuuden ja osien suhde toisiinsa, pyrkimyksenä on oman 

horisontin ja tulkittavan aineiston horisontin yhteensulautuminen.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.  Visuaalisen suunnitteluprosessin suhde ajan hengen tulkintaan.  

Visuaalinen suunnitteluprosessi sekä siihen olennaisesti sidoksissa oleva ajan hengen tulkit-

seminen muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osien välillä on vuorovaikutussuhde: nouse-

vat sosiokulttuuriset ilmiöt sekä tunnistettava visuaalinen muotokieli toimivat inspiraation 

lähteenä omalle visuaaliselle ilmaisulle. Omat havainnot visuaalisesta työskentelystä rakenta-

vat ymmärrystä siitä, miten ajan henki, zeitgeist, saa visuaalisia muotoja omakohtaisessa pro-

sessissa. (Ks. kuvio 3.) Lähdeaineistona opinnäytteessä sovellan ajankohtaista taiteellisen tut-

kimuksen, intuitiotutkimuksen sekä muotoilututkimuksen tuottamaa tietoa. Viittaan myös 

tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, mekanismeihin ja trendiennakoinnin mene-

telmiin siltä osin kun koen ne merkityksellisiksi tämän opinnäytteen kontekstissa. Myös sub-

jektiiviset kokemukset intuitiivisista tuntemuksista osana suunnitteluprosessia ovat lähtökoh-

ta aiheen syvemmälle tutkimiselle ja ymmärtämiselle tässä opinnäytteessä. 

1.4 Inhimillinen kiinnostus luotaimena 

Materiaalinen ja visuaalinen kulttuuri (ks. luku 1.6.3) kytkeytyy luovaan suunnitteluun monin 

eri tavoin. Se näyttäytyy innoituksen lähteenä ja oman ilmaisun tekoaineksina, ruumiillisina 

käytäntöinä, erilaisina affekteina tai yhteiskunnallis-taloudellisina olosuhteina. Erityisesti 

luovan työn, muotoilun tai taiteen tekemisen näkökulmasta syntyvä lopputulos on ainut-

kertainen yhdistelmä sosiokulttuurisia aineksia; materiaaliset valinnat ja sisällöt jäsentyvät 

vuorovaikutuksessa ympäröivän ja ajankohtaisen elämismaailman kanssa. Luovaan työsken-

telyyn on sisäänrakennettu prosessi, jossa tekijä transformoi maailmaa, rakentaa ymmärrystä 

siitä ja tekee sitä toiseksi. (Ks. Kontturi & Tiainen 2007, 22, 30.)  
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Kuvio 4. Suunnittelijan työhön liittyy älyllinen, taiteellinen ja moraalinen ymmärrys; järki, 
tunne ja arvot (sovellettu Nuutinen 2004). 

Suunnittelijalta edellytetään laaja-alaisesti tietoa ja taitoa visuaalisen suunnittelutyön tueksi. 

Yksilön persoona, ammatillinen identiteetti ja maailmankuva vaikuttavat osaltaan siihen, 

millä tavoin tietoa tulkitaan ja sovelletaan omaan työskentelyyn. Suunnittelijoille ja taiteili-

joille ominainen kyky ja herkkyys aistia ja ymmärtää ympäröivää elämismaailmaa (mm. Cross 

2011, 12-13) moniulotteisesti mahdollistaa uusien, kiinnostavien näkökulmien ja ideoiden 

esiintuomisen. (Ks. kuvio 4.) Olemassa olevia totuuksia ja rajoja koettelemalla on mahdollista 

laajentaa käsitystä todellisuudesta ja nostaa esille uusia vaihtoehtoisia näkökulmia. 

Luovan visuaalisen työskentelyn lähtökohtana toimii usein yksilön sisäinen inspiraatio, ts. 

innostuminen jotakin asiaa tai ilmiötä kohtaan. Henkilökohtaisen näkemyksen synnyttäminen 

edellyttää tietoista, tutkivaa ja aktiivista otetta ympäristöön. Kiinnostavat ilmiöt tai visuaaliset 

kiinnekohdat voivat löytyä tietoisen tutkimisen avulla tai sattumalta. Inspiraation muodostu-

misessa myös tiedostamattomalla, intuitiivisella ajattelulla (ks. luku 1.5) on merkittävä rooli. 

Tekstiilisuunnittelijan inspiraatiota ovat tutkineet mm. Claudia Eckert ja Martin Stacey (2003), 

joiden mukaan jokaisella suunnittelijalla on oma itselle tyypilllinen tapansa käynnistää men-

taalinen työskentely ja ruokkia ideointiprosessia. Ulkoisia vaikutteita  poimitaan tietoisesti 

sekä aikaisemmista  designratkaisuista että muista soveltuvista lähteistä. Sisäiset vaikutteet 

kumpuavat intuitiivisesti itsestä ja omasta fiiliksestä sekä elämänkokemuksesta suhteessa 

ympäristöön. Inspiraatioon liittyy myös kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa (ks. luku 1.5.1) ja 

ammattitaitoa. Myös oma visuaalinen luonnosteluprosessi (ks. mm.  Lawson  2004; Cross 

2011, 12) on vallitsevan käsityksen mukaan tunnustettu merkittäväksi uusia ideoita stimu-

loivaksi mekanismiksi. Joskin Eckert & Staceyn (2003) mukaan monet suunnittelijat tuottavat 

ideansa suhteellisen valmiiksi omassa päässään ilman näkyvää luonnosteluprosessia. Nigel 

Cross (2011, 12, 74-75) puolestaan korostaa sitä, ettei suunnittelu voi tapahtua ainoastaan 

mentaalisena sisäisenä prosessina, vaan suunnittelija tuottaa ajattelunsa pohjalta visuaalisen 

representaation. Luonnostelu tarjoaa suunnittelijalle keinon syventyä sekä suunnitteluongel-

man että siihen liittyvien mahdollisten ratkaisujen tutkimiseen samanaikaisesti. Visuaalinen 

työskentely on suunnittelijan tapa ”ajatella ääneen” (emt. 71). 
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Muotoilun tutkimuksessa (mm. Lawson 2004; Lawson 2006; Cross 2011; Nuutinen 2004) on 

useaan otteeseen todettu etteivät uudet ideat synny tyhjiössä, vaan ovat seurausta tietoi-

sesta ja alitajuisesta vuorovaikutuksesta oman sosiokulttuurisen ja visuaalisen elinympäristön 

kanssa. Suunnittelijalle on luonteenomaista oman toimintaympäristön jatkuva tarkkailu ja 

erilaisten ilmiöiden havainnointi; mikä tahansa objekti, visuaalinen näkymä tai abstrakti idea 

voi toimia inspiraation lähteenä.  Havainnointia kohdentaa subjektiivinen kokemusmaailma ja 

kiinnostus, joka ohjaa ympäristön tarkkailua usein intuitiivisesti.  Lähtökohdasta riippumatta 

tärkeää tässä on impulssien tarjoaminen ajattelun ravinnoksi. Riippuen muotoilun konteks-

tista taustatiedon kerääminen ja tutkiminen voi olla hyvin moniulotteista. Suunnittelijan ja 

taiteilijan työhön liittyy tyypillisesti visuaalisen muotokielen ja materiaalin tutkiminen, mikä 

tarjoaa mahdollisia visuaalisia ratkaisuja esillä olevaan ongelmaan tai määrittelee suunnit-

telulle visuaaliset tai toiminnalliset tavoitteet. Visuaaliset vihjeet, kulttuuriset yhtymäkohdat 

ja emotionaaliset  tunnelmat ohjaavat usein visuaalisia tavoitteita. Luovassa visuaalisessa 

prosessissa tekijä tutkii, omaksuu ja soveltaa näitä elementtejä eri tavoin oman kiinnostuk-

sensa ja intuitionsa mukaan tuottaakseen tavoitteidensa mukaisia uusia, kiinnostavia visuaa-

lisia ratkaisuja. (Eckert & Stacey 2003.)  

Myös taiteen tutkimuksesta on mahdollisuus löytää yhtymäkohtia inspiraation merkitykseen 

luovassa työskentelyssä.  Jaana Houessou (2010) on tutkinut sitä, miten kuvataiteilija suuntaa 

luovaa toimintaansa inhimillisen subjektiivisen kiinnostuksensa pohjalta. Kiinnostus uusiin 

ilmiöihin on aina kokonaisvaltaisesti läsnäoleva ja toimintaan vaikuttava piirre. Houessou 

viittaa tekstissään Martin Heideggeriin, joka kirjoittaa aistinvaraisuudesta yhtenä inhimillisen 

olemisen ominaispiirteenä: ”virittyneisyys avaa maailmaa havainnoille ja mahdollistaa ympä-

ristön aistimisen tiettyyn suuntaan”. 

Omassa opinnäytetyössä tietoisena pyrkimyksenä on ajan hengen, zeitgeistin tulkinta (ks. 

luku 1.6.3). Se edellyttää aktiivista ympäristöstä nousevien ilmiöiden, omien kokemusten ja 

ajankohtaisen visuaalisen muotokielen havainnointia, arviointia ja ymmärtämistä. Tulkinta on 

subjektiivinen näkemys, joka suodattuu oman persoonan, kokemusten ja visuaalisen muoto-

kielen kautta kuviksi kankaalle. Kuten Nuutinen (2004, 177) toteaa, vallitseva ajanhenki toimii 

luovan ideoinnin lähtökohtana, täydentyy suunnittelijan henkilökohtaisilla suunnittelukritee-

reillä ja tavoitteilla ja sovelletaan käyttökontekstiinsa sopivaksi. Lawsonin mukaan suunnitteli-

jan tehtävänä on kuvata maailmaa mahdollisuuksina; suunnittelija tuottaa oman luovan työn-

sä välityksellä tulevaisuutta, tarjoaa näkemyksiä, tulkintoja  ja vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen, 

millainen tulevaisuus voisi olla. (Lawson 2006, 112-117; ks. myös Nuutinen 2004, 36.) Tähän 

viittaa myös Rauhala (ref. Tervo 2012) todetessaan, että ”taiteen tehtävänä on kertoa meille 

jotain sellaista, mitä me emme muuten näkisi”.  
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1.5 Hiljainen tieto ja intuitio luovuuden lähteenä 

”Inituitio on tapa olla avoin alitajunnassa muhiville ideoille ja taiteelliselle 
inspiraatiolle.” - Tony Dunderfelt 

1.5.1 Intuitiivisen ajattelun suhde hiljaiseen tietoon ja kokemukseen 

Intuitiivinen ajattelu on osa jokaisen ajatteluun kykenevän olennon ajattelua.  Intuitiotutkija 

Asta Raami  (2012a) toteaa häntä haastatellessani, että ”intuitio on yhtä kuin meidän ajatte-

lu”. Ihmiselle on tyypillistä ajatella ensin intuitiivisesti, jota seuraa rationaalinen ajattelu. Se 

usein pyrkii kumoamaan intuitiivisen kokemuksen tai selittämään sitä järjellä. (Raami & 

Mielonen 2011, 1.) Kuitenkin vain pieni osa ajattelusta on rationaalista. Suurin osa ajattelusta 

on intuitiivista eli tiedostamatonta arviointia. Ilman sitä emme kykene suoriutumaan arki-

päivän askareista. Raami (2012a) käyttää ilmiötä kuvatessaan esimerkkinä henkilöä, jonka 

intuitiivisen ajattelun alueet aivoissa ovat vaurioituneet. Sellainen henkilö on täysin kykene-

mätön esimerkiksi kaupassa tekemään ostopäätökseen liittyvää valintaa kahden eri tuotteen 

välillä, kun tuoteluetteloita on mahdollista vertailla loputtomiin. Tämä kertoo siitä, miten 

keskeinen tehtävä intuitiivisella ajattelulla on. 

Intuitio on yleisesti otten määritelty tietämisen tavaksi, jonka prosessi ei ole tietoisuuden 

tavoitettavissa. Siten se on osa sanattoman tiedon prosessia. Intuitio yhdistetään hiljaiseen 

tietoon3 ja onnekkaaseen sattumaan (Raami & Mielonen 2011). Koivunen (1998, 204-205) 

määrittelee hiljaisen tiedon laajasti sisältäen kaiken sen geneettisen, ruumiillisen, intui-

tiivisen, myyttisen, arkityyppisen ja kokemusperäisen tiedon, joka ihmisellä on. Se on hänen 

mukaansa kokonaisvaltaista, aina läsnä olevaa tietoa. Hiljainen tieto auttaa käsittelemään ja 

kehittämään fokusoitua, eksplisiittistä tietoa. Luovuus ja intuitio edellyttävät hiljaista tietoa, 

missä tietoisuus omasta mielestä, ruumiista ja olemassaolosta on elämyksellistä, hiljaista 

tietoa. Tullessaan tietoiseksi, hiljainen tieto on jo etääntynyt kokemuksesta, jossa se on 

syntynyt. (Ks. Schön 1983, 49-50.)  

Hiljainen tieto on vaikeasti selitettävää ja kuvattavaa kokemustietoa. Useimmiten se syntyy 

käytännön tiedon ja taidon yhdistelmänä, mutta karttuu myös ympäristöä havainnoimalla; 

havaintojen reflektointiin liittyy tiedostaminen, tulkitseminen ja havaitun käsitteellistäminen. 

(Ks. Anttila 2006, 73-79) Sanaton kokemustieto näyttäytyy toiminnassa; se kertoo milloin 

eksplisiittinen tieto on totta. Polanyin mukaan ihminen tietää aina enemmän kuin kykenee 

kertomaan tai kuvaamaan (ref. Koivunen 1998; ks. myös Schön 1983). Luovat asiantuntijat 

käyttävät kykyä intuitiiviseen ajatteluun hyödyksi aktiivisesti ja tarkoituksellisesti  päätöksen-

teossa, joka puolestaan voi sisältää ja edellyttää hiljaista kokemustietoa.  ”Kun alamme 

käyttää tietoista intuitiota, voimme tietää asioita, jotka ovat päättelevän älyn ulottumat-

tomissa”, toteavat intuitiotutkijat Mielonen ja Raami (2012) Talouselämän4 artikkelissaan.  

Useiden lähteiden (ks. mm. Raami & Mielonen 2011; Raami & Mielonen & Keinänen; 

Dunderfelt 2008; Gladwell 2005) mukaan intuitio nähdään hyvin hyödyllisenä päätöksen-

                                                           
3
 Hiljainen tieto  (tacit knowledge) on Michael Polanyin kehittämä käsite. Sillä tarkoitetaan hyvin henkilökohtaista 

tietoa, jota on vaikea jakaa. Se on kokemuksen ja kehon tietoa, joka voi sisältää jonkin taidon. (Wikipedia.) 
4
 Ks. Tebatti, Talouselämä 10.12.2012.  
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teossa, mistä syystä sitä on viime aikoina tutkittu runsaasti. Daniel Pink (2008) toteaa heti 

teoksensa ”A whole New Mind“ aluksi, että tulevaisuudessa mm. taiteilijat, keksijät, luovat 

suunnittelijat ja tarinankertojat nousevat merkityksellisempään asemaan yhteiskunnassa. 

Tulevaisuudessa5 talous ja yhteiskunta (vrt. luku 3.1) rakentuvat Pinkin mukaan yhä enem-

män innovatiivisen, empaattisen ja syntetisoivan kokonaisajattelun pohjalle. Ajattelussa tulee 

korostumaan nykyistä enemmän vasemman aivopuoliskon käyttö. Siellä sijaitsee myös 

intuitiivinen ajattelu. Intuitiota pidetään monoliittisena käsitteenä, joka pohjautuu ajattelun 

yleiseen kaksoissysteemimalliin  (ks. kuvio 5). Siinä ajattelu jaetaan kategorisesti kahteen 

erilaiseen prosessiin, tiedostettuun (rationaalinen) ja tiedostamattomaan (intuitiivinen). (Ks. 

myös Raami & Mielonen 2011, 165.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Ajattelun kaksoissysteemimalli (sovellettu Raami & Mielonen 2011; Möller 2012). 

Tutkimusten mukaan intuitiivinen ajattelu voi olla hyvin tarkkaa. Joissakin tapauksissa se 

voittaa rationaalisen päätöksenteon. Useat taiteilijat, tieteenharjoittajat, keksijät ja liikemie-

het ovat myös tunnistaneet intuition yhtenä luovuuden ja keksimisen rakennuspalana (ks. 

luku 1.5.3). Intuition roolia on korostettu viime aikoina myös monimutkaisen päätöksenteon 

prosessissa ja johtamisessa sekä psykologiassa (Keinänen & Mielonen & Raami & Rouhiainen; 

Gladwell 2005). Asiantuntija toimii usein sen perusteella mikä tuntuu oikelta ajattelematta 

sen tarkemmin tekemistään. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa joudumme tekemään yhä 

monimutkaisempia päätöksiä ja olettamuksia myös tulevaisuudesta. Intuitiivinen tieto  on 

katsottu keskeiseksi tekijäksi tämän hetken ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa; 

kompleksisissa päätöksentekotilanteissa perinteinen rationaalinen tieto ei enää riitä. Anttilan 

(2006, 56-57) mukaan asiantuntija käyttää aikaisempaa kokemustaan ja sen pohjalta syn-

tynyttä sisäistä tietoa ajankohtaisen tehtävänsä jäsentelyyn tietoisesti tai tiedostamattaan. 

Luovan ajattelun ja intuition tuottama tieto on peräisin omista sisäisistä tuntemuksista, 

elämyksistä, kokemuksista ja oivalluksista (ks. luku 1.5.2). Niitä ei tulisi ammatillisesti ohittaa 

merkityksellisenä tiedon hankinnan alueena (ks. luku 1.5.3). Ihmisillä on todettu olevan 

                                                           
5
 Pink käyttää tulevaisuuden nousevasta yhteiskunnasta käsitettä Conceptual Age, joka seuraa tietoyhteiskuntaa 

(Information Age). Muutos on seurausta länsimaisen vaurauden kasvusta sekä teknologian ja globalisaation 
kehityksestä. (Ks. Pink 2008, 48-50.) 
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paljon potentiaalia, josta vain osa tulee hyödynnetyksi. Intuitiivisuus on synnynnäinen ja 

kehitettävissä oleva kyky, jota ei ole aiemmin ymmärretty arvostaa riittävästi. (Ks. Raami & 

Mielonen 2011.)  

Intuition suhde rationaaliseen ajatteluun on hyvin monisyinen. Intuitio on nähty tutkimusten 

pohjalta tärkeäksi osaksi ihmisen perusajattelua, mukautuvaa älykkyyttä ja kykyä tuottaa 

uutta tietoa, mistä syystä sitä ei tulisi väheksyä. Intuitio on ymmärretty keskeiseksi osaksi 

ihmisen kognitiota6 ja sen tärkeys tunnustetaan yhä useammin. Rationaalista ajattelua 

sovelletaan uuden tiedon syntetisointiin ja testaamiseen, mutta ilman intuitiota ei synny 

uutta ymmärrystä. Hiljaisen tiedon elämyksellisyyttä ja totuutta voi lähestyä luovan työs-

kentelyn ja intuition kautta. Luovuus, intuitio ja keksinnöt edellyttävät hiljaista tietoa. (Raami 

2012a; Koivunen 1998, 206.) Päätöksenteon tutkijat (ks. mm.  Raami et al.; Keinänen et al.; 

Surel 2012; Gladwell 2005) ovat huomanneet, että monimutkaisissa ja nopeasti tehtävissä 

laajaa tietämistä edellyttävissä päätöksentekoprosesseissa intuitio tuottaa usein ylivertaista 

tietoa suhteessa rationaaliseen ajatteluun. Uusiin ideoihin, tuotteisiin, innovaatioihin tai 

tulevaisuuteen liittyvä päätöksenteko on luonteeltaan tämänkaltaista. Siinä pelkästään 

olemassa oleva taito ja tietämys ei välttämättä ole riittävää. Myös tilanteissa missä erilaisia 

mahdollisia vaihtoehtoja on useita, intuitiivisuudesta päätöksenteossa on hyötyä.  

Viime aikoina intuitiota on tutkittu yhä enemmän eri konteksteissa (Raami & Mielonen 2011, 

168; Raami 2012a). Tutkimuksissa on pyritty osoittamaan ihmisen kehollisesti tietävän asiois-

ta enemmän tai aikaisemmin kuin rationaalisessa mielessään on mahdollista edes teoriassa 

tietää; tietää ilman, että tietäminen perustuu omaan aikaisempaan kokemukseen (ks. luku 

1.5.2).  Intuitio voidaan ymmärtää asiantuntijatiedosta poiketen joukkona erilaisia aktivoi-

tavia tiedostamattomia prosesseja, jotka ovat yhteisiä eri tekemisen alueille. Intuitio ei ole 

tässä merkityksessä tietoa kuten sanaton tieto. Intuitiota voidaan kuvata prosessina, jossa 

ensisijaisesti nojataan hiljaiseen tietoon. Suurin osa intuition prosesseista on heikosti 

tunnettuja. Tutkijat olettavatkin, että intuitiiviseen ajatteluun liittyy myös muuta tietoa ja 

prosesseja, joita emme vielä kovin hyvin tunne. (Keinänen et al.;  Raami & Mielonen 2011, 

165-166.)  

Intuitio harjoitettavana kykynä ei siten rajaudu vain jollekin yksittäisen toimialakohtaisen 

tiedon rakenteisiin, vaan se on niistä riippumaton tuntemusprosessi. Intuition kokemusta 

voidaan tarkastella ennen ja jälkeen intuition tapahtuman eli miten virittyä intuitioon ja 

miten havinnoida sen tuottamaa tietoa (ks. luku 1.5.2). Ero perinteisesti ajatellun yksittäiseen 

alaan liittyvän sanattoman asiantuntijatiedon ja intuition tahdonvaraisen hyödyntämisen 

välillä voidaan kuvata Raami & Mielosen (2011, 169) mukaan: 

”Sanaton tieto tarjoaa sisäisiä tietorakenteita, jotka ovat hyödynnettävissä ja 
niihin päästään helpommin käsiksi intuitiota aktivoimalla, reflektoimalla ja 
sanattoman tiedon ratkaisujen hyödyllisyyttä arvioimalla”.  

Kuten edellä on todettu, intuition kokemukset ovat edelleen heikosti ymmärrettyjä. Intuitio 

on vaikeasti erotettavissa muista tiedonlajeista kuten vaistoista, yliopitusta automaatiosta, 

mielikuvituksesta tai emotionaalisesti ohjatusta toiveajattelusta. Intuitio ei ole sama kuin 

                                                           
6
 Kognitiolla viitataan ihmismielen ja ajattelun ja tietorakenteiden toimintoihin, jotka selittävät informaation 

prosessointia (ks. Wikipedia). 
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oivallus tai näkemys (insight), johon liittyy keksiminen tai löytäminen. Oivallus, eureka! 

edellyttää, että monet eri tiedon lajit yhdistyvät uudella tavalla tuottaakseen ratkaisun 

johonkin ongelmaan. Ennen oivallusta on kuitenkin olemassa ns. ”hautomisvaihe”, jossa 

ongelmaa tutkitaan eri näkökulmista ja ratkaisua kohti edetään pienin askelin joko tietoisesti 

tai tiedostamattomasti. Intuitio on tässä prosessissa se voima, joka kertoo mihin suuntaan 

tulee edetä. Se on sisäistä viisautta ja kykyä aistia mitä sellaista sisällämme tai ympärillämme 

tapahtuu, mihin tulisi kiinnittää huomiota. Intuitio on tapa olla avoin alitajunnassa virittyville 

ideoille ja taiteelliselle inspiraatiolle. Intuition avulla havainnoidaan sitä, miten oma sisäinen 

viisaus toimii. Intentionaalisuus toimii usein täysin tiedostamattomasti, toiminta nousee 

näkyväksi tulosten kautta. (Dunderfelt 2008, 112- 114, 132.) Policastron ja Bodenin (ref. 

Keinänen et al.) mukaan intuitio auttaa yksilöä siirtämään ajattelua loputtomista mahdol-

lisuuksista kohti ratkaisua asettamalla rajat kokeilulle. Intuition tiedostamaton luonne 

mallinnetaan usein hiljaisen tiedon lähteiden hyväksikäyttönä, mikä syntyy implisiittisen 

kokemuksen myötä. Toisaalta sekä lähde että varsinainen intuitiivinen toiminta ovat ainakin 

osittain erilaiset. Kun hiljainen tieto on intuition lähde, intuitiivinen kyvykkyyden hyödyntä-

mättömyys tai kehittymättömyys johtaa mahdollisesti siihen, että hiljaista tietoa on vaikea 

hyödyntää käytännössä. Hiljainen tieto kumuloituu käytännössä kokemusten karttuessa ja 

osaamisen kehittyessä jollakin erityisellä tiedon alalla, mikä puolestaan mahdollistaa intuition 

kehittämisen (ks. luku 1.5.2). (Raami et al., 4.) 

1.5.2 Lähestymistapoja intuitioon , sen tunnistamiseen ja kehittämiseen 

”Jotta oppisi kuulemaaan intuitionsa äänen, tietoinen mieli pitää ensin 
hiljentää.” - Dominique Surel 

Ajatus on ensisijaisesti tiedostamaton7, emotionaalinen sekä vartalon muokkaama. Tiedos-

tamattoman tunnistaminen tapahtuu vartalon tuottamien signaalien välityksellä. Vaiston-

varainen tunne kuvaa intuitiivisia tuntemuksia ja kokemuksia, jotka muodostuvat aivojen 

siinä osassa missä somaattinen päätöksenteko tapahtuu (ks.  luku 1.5.1). Tutkijoiden mukaan 

kyky tunnistaa, aistia ja tulkita sisäelimiin ja motoriseen järjestelmään liittyviä tuntemuksia 

tarkasti vaikuttaa merkittävästi kykyyn kehittää ja käyttää intuitiota. Toisaalta sokea vaiston-

varaisiin tuntemuksiin luottaminen ja niiden seuraminen on harkitsematonta, koska intuitiot 

eivät aina johda oikeaan ratkaisuun. Tärkeää on siis myös olla tietoinen virheen tai ennakko-

asenteen mahdollisuudesta, joka voi syrjäyttää intuitiiviseen arvioinnin. Koska intuitioon 

liittyy usein vahva somaattinen ominaisuus, on tärkeää huomioida vartalossa tapahtuvat 

vaikutukset. Ne heijastavat intuitiivista päätöksentekoa ja auttavat tunnistamaan kokemuk-

sen kertyessä oikean intuition väärästä. Vaughan korostaa, että vartaloon liittyvät aistimukset 

toimivat tiedon lähteenä yksilöstä itsestään ja hänen ympäristöstään. Luottamus omiin tunte-

muksiin on osa luottamuksen rakentumista intuitiiviseen ajatteluun. Tästä johtuen vartalon 

tuntemuksia voi käyttää tietoisesti instrumentteina intuitiivisen kyvyn hyödyntämisessä ja 

kehittämisessä. (Ref. Keinänen et al., 3.)  

Intuitiivinen ajattelu on moniselitteinen käsite, jolle ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. 

Tutkimuksissa ei ole selvinnyt yhtä yhdenmukaista määritelmää intuitiolle, eikä selkeää mallia 

siitä, kuinka se toimii. Intuitiota voidaan tarkastella yksilön sisäisenä, kognitiivisen ajattelun 

                                                           
7
 Tutkimusten mukaan jopa 95% ajattelusta on tiedostamatonta (Keinänen et al., 3). 
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mallina, jolloin se on läheistä sukua hiljaiselle tiedolle. (Ks. luku 1.5.1.) Vaihtoehtoisesti 

intuitiota tutkitaan yksilön itsensä ulkopuolelta nousevana ilmiönä.  

Intuitiota selittävät mallit 

Raamin (2012a) mukaan psykologiassa intuitio määritellään asiantuntijapohjaiseksi  sanatto-

maksi tiedoksi, joka on painunut alitajuiseksi. Intuitio mallinnetaan osaksi yleistä ajattelu-

prosessia (two-system model of thinking), mihin liittyy heuristinen tiedostamaton päätöksen-

teko (ks. luku 1.5.1). Opittu heuristinen malli rajaa intuition kokemukselliseksi ”oikopoluksi”. 

Siihen sisältyy usein virhearviointeja, koska se sellaisenaan altistuu rationaaliselle analysoin-

nille, joka puolestaan vähentää intuition tarkkuutta. Malli nojaa suoraan kokemukseen ja siitä 

oppimiseen, mistä syystä se holistisena tiedostamattomana näkökulmana tarjoaa välineitä 

intuition kehittämiseksi.  

Intuitiivisen ajatuksen voidaan Raamin (2012a) mukaan tulkita tulevan myös yksilön itsensä 

ulkopuolelta. Useat taiteilijat ja nobelistit ovat kertoneet saavansa uudet tuoteideansa tai 

keksintönsä ”valmiiksi annettuina”.  Ne eivät perustu aikaisempaan tietoon tai olemassa 

olevaan osaamiseen, koska edustavat täysin uutta ja radikaalia näkemystä jostakin asiasta tai 

ilmiöstä. Asiantuntijatietoa ei voida soveltaa suoraan täysin uuden tiedon tuottamisessa, 

mutta se on edelleen keskeisessä roolissa tiedon merkityksen tunnistamisessa intuitiivisella 

hetkellä.  

Kun intuitiota tarkastellaan suhteessa aikaan liittyviin sosiokulttuurisiin ilmiöihin (ks. 1.6.3) ja 

niiden tunnistamiseen, voidaan tunnistaa useita erilaisia selitysmalleja. Raami (2012a) nostaa 

esille  sisäiselle intuitiolle vaihtoehtoisen selityksen, joka  viittaa siihen, että olemme osa laa-

jempaa tietoisuuskenttää. Tämä näyttäisi olevan aihealue, josta ei juuri paljoa haluta puhua, 

mutta josta on runsaasti kokemuksia (ks. 1.5.2). Raamin mukaan ”tietoa ympäristöstä saa-

daan hyvin eri keinoin ─ ─ ajatuksia myös liikkuu eetterissä, tai miksi sitä nyt halutaakin kut-

sua”. Esimerkkinä ilmapiirin intuitiivisesta aistimisesta Raami tuo esille kokemuksen siitä, että 

mikäli astumme huoneeseen missä on tietämättämme juuri riidelty, jokainen voi tunnistaa 

ilmapiirin. Siihen ei tarvita mitään näkyviä visuaalisia tai fyysisiä vihjeitä. (Vrt. myös Gladwell 

2005.) Raami kuvaa myös tutkimushavaintoja ryhmässä tapahtuvasta ideoinnista, missä tie-

toa liikkuu sanattomasti ja tiedostamattomasti ihmisten välillä. Ihmiset tunnistavat toistensa 

ajatukset intuitiivisesti tai ajattelevat samaa ratkaisumallia samanaikaisesti. Jotkut ovat onnis-

tuneet visualisoimaan idean toisen mielessä. Normatiivisesti selitettynä sattumanvaraisuus 

sekä kulttuuriset trendit ovat selittäviä tekijöitä.  

Vallitsevasta kognitiivisesta näkökulmasta poikkeavaa ”todellista” intuitiota on pyrkinyt 
tutkimaan ja määrittelemään mm. William Kautz (ref. Raami 2012b):  

“Intuition is the mental process of acquiring information and knowledge 
directly into the mind, without the use of [conscious] reasoning, sensing or even 
memory (in the usual sense of that word). 

This definition implies that, if one is to show that a piece of new information is 
truly intuitive, he must demonstrate that it could not have been obtained by 
one of these other three means.“ 
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Vaihtoehtoisessa mallissa intuitiivinen kokemus nähdään luonnollisena ja ymmärrettävänä 

itsen ulkopuolisena kokemuksena. Vaihtoehtoiset mallit pyrkivät intuition subjektiivisen 

kokemuksen kuvaamiseen ja mallintamiseen osittain ei-tieteellisin menetelmin. Teorioiden 

valossa kaikki intuitio ei liity vahvaan emotionaaliseen tunteeseen, vaikka ne ovatkin osittain 

väliaikaisesti toisiinsa linkittyneinä. Tietoisuus ymmärretään kehitettävinä kerroksina (so. 

kerroksellinen malli), missä intuitio tulkitaan tiedoksi tietoisuuden takana. Kerrosmallia on 

laajennettu kenttämalleiksi, missä mm. Brennan esittelee mallin ihmisen antropogeenisesta 

energiakentästä, joka voidaan tunnistaa eri aistien avulla. Malli on yhdenmukainen tutkimuk-

sessa havaittujen poikkeavien kehollisten tuntemusten kanssa. Näissä malleissa tietoisuus 

nähdään osana suurempaa kenttää, jonka välityksellä ihmiset yhdistyvät toisiinsa ja muihin 

ilmiöihin. (Ref. Mielonen et. al., 4.) Tutkimuksissa on pyritty osoittamaan, että ainoastaan 

kognitiivinen selitysmalli ei ole riittävä intuitiivisten kokemusten selittämisessä. Koska koke-

mukset ovat kiellettävissä tai rationaalisesti selitettävissä tavalla, joka ei tue intuition ymmär-

rystä, on hyödyllistä sovelta erilaisia toimintatapoja riippumatta tieteellisestä todistusvoi-

masta. Vaihtoehtoisen selityksen sisäiselle intuitiolle tarjoaa itsen ulkopuolelta nouseva 

intuitio, mikä viittaa meidän ympärillämme olevaan ”laajempaan energiakenttään” , kuten 

Raami (2012a) toteaa.  Kenttäteorioiden mukaan ajatukset voivat sijaita fyysisen kehon 

ulkopuolella ja olla muiden aistittavissa. Tämän mallin mukaan on mahdollista kehittää 

intuitiivinen aistikyky, jota voi soveltaa luovaan työskentelyyn. (Melonen et al., 7.) Suunnit-

telijat ja taiteilijat ovat asemassa, missä yksistään validiteetti ei ole toimintaa määrittävä 

tekijä. Aktiivinen intuitiivisten kokemusten ohjaaminen edistää transformatiivista intuition 

oppimista ja saattaa kehittää intuitiivista ajattelua osana yksilön luovaa työskentelyprosessia 

(ks. luku 1.5.3) suurin harppauksin. (Mielonen et al., 8.) 

Intuitiivisen ajattelun kehittäminen  

Intuitiivinen ajattelu on tietoisesti aktivoitavissa, hyödynnettävissä ja kehitettävissä, vaikka 

yhtä yksittäistä menetelmää siihen ei olekaan olemassa (ks. Raami & Mielonen 2011, 168; 

Raami et al, 4). Monet asiantuntijat kertovat hyödyntävänsä intuitiota tietoisesti ja tahdon-

varaisesti. Intuitiivisen ajattelun oppimiseen ja hyödyntämiseen (ks. kuvio 6) liittyy oman 

ajattelun tunnistaminen ja tietoinen kehittäminen sekä soveltaminen,  hyödyntäminen ja 

reflektointi. (Mielonen et al., 1-2.) Intuitiivista ajattelua on mahdollista tutkia ainakin sen 

reuna-alueilla, ts. juuri ennen ja jälkeen intuitiivisen ajattelun hetken. Intuitiiviset kokemuk-

set ovat hyvin henkilökohtaisia, moniaistisia ja usein voimakkaita (ks. Dunderfelt 2008, 9-13). 

Intuition signaalit voivat löytyä kehollisesta, mielestä, emootioista, joille herkistyminen auttaa 

tunnistamaan intuition. Tuntemukset ovat vaikeasti selitettävissä ja vertailtavissa, on siis 

tärkeä tunnistaa mistä ajatus tulee. Tähän on mahdollista päästä mm. harjoittelemalla sekä  

omaa ajattelua  ja  intuition signaaleja tunnistamalla ja kokemuksia reflektoimalla. Intuitiivi-

sen hetken jälkeinen reflektio on merkityksellinen ja voi paljastaa tietoa henkilökohtaisesta 

prosessista.  Intuitiota havainnoitaessa olisi keskeistä pyrkiä erottelemaan se intentionaali-

sesti ja virittäytymään intuitioon. Luottamus omaan tekemiseen ja intuitioon on tärkeää. (Vrt. 

Diane & Cassidy 2005, 34-35.) Tässä edesauttaa intuition tunnistaminen ja erottaminen 

suhteessa pelkoihin, tunnesidoksiin ja mielikuvitukseen. Intuition tunnistamiseen liittyy oma 

haasteensa. Siinä täytyy kulkea tiedostamattoman ajattelukerroksen läpi. Mitä enemmän 

intuitiosta on tietoinen, sitä enemmän se pakenee. (Ks. Keinänen et al.; Raami et al., 2-3, 6-7.) 
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Kuvio 6. Intuitiivisen ajattelun hyödyntämisen vaihemalli  (Raami & Mielonen 2011).  

Keskeistä intuition kehittymiselle ja tarkkuudelle on palaute; intuitiivista ajattelua tulisi arvioi-

da sen tarkkuuden perusteella (Mielonen et al., 3). Koska länsimainen yhteiskunta perustuu 

rationaliseen tietoon ja päättelyyn, ihmiset luottavat sitä vähemmän intuitioon, mitä enem-

män rationaalista tieto on tarjolla. Intuition hylkääminen heikentää luottamusta siihen, miltä 

pohjalta päätös on tehty. Epäilys ja intuition jälkeinen rationaalinen analyysi eivät ole sama 

asia, vaikka onkin yleistä epäillä intuitiota ja arvioida sitä. Intuition kehittämiseksi on tärkeää 

luottaa intuitiivisiin tuntemuksiin riittävässä määrin, jotta intuitiivinen ajattelu mahdollistuu. 

Samalla on säilytettävä  emotionaalinen usko siihen, että intuitiiviset kokemukset ovat 

merkityksellisiä ja tärkeitä. (Mielonen et al.,  4.) Intuition merkityksellistäminen rohkaisee 

käyttämään intuitiota enemmän omassa työskentelyssä. Ilman pyrkimystä intuitiivisuuden 

kokemuksiin on vaikea kehittää kykyä intuituitiiviseen ajatteluun. (Raami et al., 7-8.) Raami 

(2012a) toteaa intuitiivisuuden kehittymisestä intention  kautta: ”─ ─ kun meillä on tavoite, 

myös alitajunta alkaa työskennellä. Se toimii kuin itsensä maaliin ohjaavana ohjuksena. Jos 

maasto muuttuu, se löytää perille. ─ ─ Pikkuhiljaa se [intuitio] alkaa avautua.”  

1.5.3 Intuition rooli tietämisenä luovassa työskentelyssä 

"Ajatukset, jotka usein tulevat etsimättä, ikään kuin tipahtavat päähän, ovat 
tavallisesti kaikkein arvokkaimpia." - John Locke 

Intuitiivinen ajattelu on tuttu käsite useimmille luovan työn tekijöille, myös itselleni, vaikka 

sen olemassaoloa ei tulisikaan pohdittua tarkemmin. Kykyä intuitiiviseen ajatteluun pidetään 

luontaisena suunnittelijan ja taiteilijan ominaisuutena; yksilöllisellä intuition kokemuksella on 
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suuri merkitys luovuuden virittymisessä. (Ks. mm. Raami & Mielonen; Raami 2012.) Maurice 

Merleay-Ponty näkee ihmisen aistivan ruumiissaan kieltä alkuperäisemmän suhteen maail-

maan; ruumillinen olemassaolo kulkee sanojen ja ajatusten edellä, vaikka ihminen on kiinnit-

tynyt ruumiseensa myös tietoisuudessaan. (Ref.  Koivunen 1998, 202.) Tähän perustuu ajatus 

siitä, että  tiedostamatonta on mahdollisuus tunnistaa ja tarkkailla ruumiissa tapahtuvien 

kokemusten avulla.  Psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi (2005, 359) pitää oma-

peräisen ja taitavan taiteilijan ominaispiirteenä sitä, että aloittaessa tavoitteena oleva kuva 

on hyvin yleinen ja epäselvä. Näin taiteilijan on työskennellessään etsittävä ja löydettävä 

etsimänsä ratkaisu. Kehittyvä työ toimii palautteen antajana ja uusien ideoiden lähteenä. 

Samalla tavalla muotoilu nähdään iteratiivisena, ts. toistuvana prosessina, missä suunnittelija 

jatkuvasti vaihtaa viitekehystään ja liikkuu edestakaisin ongelma-avaruuden ja ratkaisuava-

ruuden välillä (Keinänen et al.; ks. myös Cross 2011; Lawson 2004).  Uutta luomaan pyrkivässä 

työskentelyssä ei voi nojata ainoastaan valmiisiin vastauksiin tai todistettuihin totuuksiin; 

luovan prosessin alkuvaiheessa ei useinkaan ole tietoa tavoiteltavasta lopputuloksesta. Brian 

Lawson (2006, 119) esittää luovaan työhön kolme perustavasti liittyvää tehtävää: kuvittele-

minen (imaging), esitteleminen (presenting) ja testaaminen (testing). Näistä erityisesti kuvit-

teleminen viittaa luovuuteen, mielikuvituksen ja intuition hyväksikäyttöön. Suunnittelua kos-

kevassa tutkimuksessa on kiinnitetty runsaasti huomiota siihen, kuinka luova ideointi tapah-

tuu. Kyky intuitioon on rinnastettu suunnittelijan luoviin harppauksiin; intuitiivisuus nähdään 

osana päätöksentekotilannetta, jota ei voi puhtaasti rationaalisesti ratkaista. Sitä kuinka 

intuitiivisuus konkretisoituu ei ole voitu täysin selvittää. (Keinänen et al., 4-5.) Koska suunnit-

telu tapahtuu suunnittelijan ulkopuolella, hän voi helposti unohtaa itsensä prosessista kiinnit-

täen ainoastaan huomiota suunnittelun kohteeseen. Kuitenkin koska suunnitteluun liittyy 

vahva visuaalinen panostus, suunnittelijat usein kokevat kehollis-kinesteettisiä tuntemuksia 

osana intuition kokemusta. (Keinänen et al., 6.) Jaana Houessou on pohtinut tiedostamatto-

man merkitystä taiteellisessa työskentelyssä ja toteaa intuitiiviseen työskentelyyn liittyyvän 

vaiheita, joita tekijä ei pysty selittämään edes itselleen. Niihin liittyy alitajuisia tuntemuksia, 

jotka ovat älyä voimakkaampia. Näiden impulssien tulee antaa kehittyä itsekseen omassa 

tahdissaan. Tietoisuus estää luovuuden purkautumisen. (Houessou 2010, 105-118.)  

Dunderfeltin (2008) mukaan luovuuteen liittyvät tiedollinen oppiminen, luova ajattelu, roh-

keus, motivaatio sekä luova ympäristö. Luovan työn tekemisen suhde intuitioon riippuu siitä, 

mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Kokemuksellinen tieto auttaa suuntamaan luovuutta; 

luovuutta on mahdollista ruokkia ja kehittää  intuitiivista ajattelua kehittämällä. Intuitiiviseen 

ajatteluun tarvitaan sekä omaan alaan liittyvää tietoa tekemisestä että luovaa metakognitii-

vista ajattelua, ts. se edellyttää taitoa ajatella ja yhdistää asioita aiemmasta poikkeavalla ta-

valla. Se edellyttää myös sisäistä innostusta eli inspiraatiota (ks. luku 1.4), mikä lisää motivaa-

tiota. Mm. Raami & Mielonen sekä Dunderfelt ovat tutkineet taiteilijoiden sekä suunnitteli-

joiden kertomuksia siitä, miten heidän luova tuotoksensa syntyy. Luovan työn tekijän taus-

talla kuvataan usein vaikuttavan ”vieraan hengen”, joka ohjaa työskentelyä tiettyyn suun-

taan. Erilaiset intuitiosta viestivät kehon tuntemukset ja aistimukset koetaan helposti vieraiksi 

ja oudoiksi, jopa pelottaviksi kokemuksiksi. Tästä johtuen ne ohitetaan tai niitä pyritään selit-

tämään usein rationaalisesti. Käytännössä kokemukset yhdistyvät alitajunnassa luovasti taval-

la, joka on edelleen osittain tuntematon. (Dunderfelt 2008, 115-120; Raami & Mielonen 2011; 

Mielonen et al., 5-6.)  
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Nigel Cross (2011, 27-28) on tutkinut luovaan työhön liittyviä tietämisen tapoja (designerly 

ways of knowing). Luovaan prosessiin sisältyvä ajattelu poikkeaa induktiivisesta tai deduktiivi-

sesta päättelystä. Visuaalisessa, luovassa  suunnitteluprosessissa  (ks. mm.  Cross 2011; 

Lawson 2004; Lawson 2006) on tyypillistä, että ongelmat ovat vaikeasti määriteltävissä, järki-

peräinen ajattelu ei sellaisenaan tuota välttämättä parasta mahdollista lopputulosta tai käsi-

teltävä asia on vaikeasti rationaalisesti perusteltavissa. Analysoitavaa tietoa voi olla liian vä-

hän tai liian paljon. Luovassa prosessissa suunnittelija etsii, löytää ja tutkii uusia mahdollisia 

ideoita. Ideoiden luonnostelu ja kokeileminen (ks. mm. Cross 2011; Schön 1983) mahdollista-

vat suunnittelijalle tulevaisuuteen suuntautuneen vaihtoehtojen etsimisen ja tutkimisen 

visuaalisesti ja intuiivisesti. (Raami & Mielonen & Keinänen, 2).  Intuitio ja innoitus ominai-

suutena kumpuavat puhtaasti sisäisistä, subjektiivisista lähteistä. Se joko on tai ei ole. Ympä-

ristön havainnointi voi olla rutiininomaista tiettyjen ilmiöiden johdonmukaista tarkkailua 

ideoiden ja ilmiöiden etsimiseksi, mutta syy siihen miksi huomio kiinnittyy johonkin asiaan tai 

ilmiöön voi olla myös vaikeasti selitettävissä rationaalisesti. Havainnointi on usein tiedosta-

matonta; vasta kun tiedostamme sen mitä näemme ja millaisia merkityksiä havaittuun tie-

toon liittyy, havainnointia voi käyttää tietoisemmin hyväkseen. Havainnointiprosessiin liitty 

vahvasti subjektiivinen kokemuksellisuus, hiljainen tieto ja muistaminen; mitä enemmän 

samankaltaisia ilmiöitä havaitsee, sitä paremmin muisti tunnistaa havaintojen toistumisen. 

(Diane & Cassidy 2005, 34-35.) Visuaalinen ja muu emotionaalinen eri aistien välityksellä 

saatava tieto on kokemuksellista subjektiivista tietoa, joka jää tyypillisesti subjektiivisen 

sanattoman tiedon muotoon muistitietona ellei sitä erityisesti dokumentoida. (Emt., 107-

109.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Visuaaliseen työskentelyyn liittyvän tiedon ja taidon osatekijät (sovellettu Nuutinen 
2004). 

Suunnittelijan ammattialan substanssiosaamiseen (ks. kuvio 7) liittyvä intuitio voi kehittyä 

asiantuntijatiedon hankkimisen, koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kokeneiden suunnit-

telijoiden ja taiteilijoiden haastattelu on paljastanut että intuitio on merkityksellisin yksit-

täinen asia, joka ohjaa heidän luovaa prosessiaan ja päätöksentekoaan. (Ks. mm. Cross 2011, 

9; Mielonen et al., 7; Raami et al., 3-4; Dunderfelt 2008; Houessou 2010.) Muotoilijat hyö-

VISUAALINEN 

TYÖSKENTELY 

   mitä? 

HENKILÖKOHTAINEN 

TAITOTIETO 

miksi? miten? 

TEKNINEN 

TAITOTIETO  

KOGNITIIVINEN 

TAITOTIETO 

 

 



27 
 

dyntävät kokemuksellista tietoa  omassa ammatillisessa kehittymisessä ja lisäävät tiedosta-

mattoman ajattelun kykyä osana suunnittelutyötään (ks. Cross 2011; Lawson 2006; Keinänen 

et al., 4). Suunnittelijat pyrkivät tietoisesti toistamaan sellaisia olosuhteita, joissa he ovat 

aikaisemmin saavuttaneet olotilan, mihin liittyy vahva flow’n kokemus8. Siihen kytkeytyy 

myös intuiivinen ajattelu. Tavoiteltuun olotilaan pääseminen voi edellyttää erilaisia riittejä, 

stimulantteja ja fyysisiä aktiviteetteja. Siitäkään huolimatta intuitiivinen olotila ei synny 

automaattisesti, vaan oppiminen (ks. luku 1.5.2) tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta. 

(Mielonen et al., 7.) Siihen liittyy keskeisesti myös hiljentyminen ja rauhoittuminen omien 

ajatusten äärele, jotta ne on mahdollista tunnistaa. (Björkmann 2013.) Tommi Sarlin (2006, 8) 

päättää Hiljaisuutta etsimässä -teoksen alkusanat toteamukseen: ”Hiljaisuudesta löytyy 

mielestäni kiinnostaava paradoksi. Välillä on tuntunut siltä, että mitä hiljempaa olen pystynyt 

olemaan, sitä enemmän olen tuntenut olevani elossa ja läsnä.” Läsnäolo on oman olotilan ja 

ajatusten kuuntelua ja tunnistamista, joka on intuition tunnistamisen edellytys. Raami & 

Mielosen (2011) mukaan hiljentyminen ja meditaatio voivat edesauttaa intuitiota. 

1.6 Tulevaisuudesta tietäminen 

”Maailma on kaikki, mikä on niin kuin se on.” - Ludvig Wittgenstein 

Taide välittää teoksen kautta tekijänsä tunteita, ajatuksia ja kokemuksia omasta elämästään 

(Laitinen 2003). Subjektiivisuutta pidetään perustavana taiteelliselle ilmaisulle, missä visuaa-

linen teos edustaa tekijänsä kokemuksia. Taiteilija esittää havaintoja omasta sisäisyydestään 

käsin, jolloin hän voi toimia johtimena myös toisten kokemuksille. Taiteilija voi toimia myös 

raportoijan roolissa silloin, kun hän tietoisesti rajaa ja valikoi informaatiota. Kun taiteilija 

toimii kokijana tai raportoijana, pääpaino on hänen intuitiivisilla kokemis- ja havaitsemis-

kyvyillään. (Arlander 2007, 137-139.) Taiteellisen luomisprosessin virittämä keksimisen, 

uuden luomisen ja ennalta tietämättömän kuvitteleminen ovat asioita, jotka liittyvät elä-

mään, erityisesti tulevaisuuteen, liittyvien kysymysten ratkomiseen yleisemminkin. Kuvan 

tekemisessä ei ole vain yhtä tapaa ratkaista jokin ongelma, vaan monta vaihtoehtoista hyvää 

tapaa. Silloin tullaan hyvin samankaltaisen tilanteen eteen kuin tulevaisuudentutkimuksen 

alan kontekstissa. Kun taiteen tekeminen kytkeytyy paikallisiin, kansallisiin tai globaaleihin 

ilmiöihin ja taiteilija pyrkii olemaan aktiivinen muutoksen katalysaattori, asettuu hän kan-

salaisaktivistiksi (emt., 139). Luovasta työskentelystä tulee proaktiivinen tulevaisuuden 

tuottamisen väline. 

Tulevaisuudentutkimuksessa lähtökohtana on se, että ei ole vain yhtä tulevaisuutta, vaan on 

monia mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuus on idea, johon voi liittyä yhteiskunnan, arvojen 

tai teknologian kehitys. Tulevaisuus on tarkastelun näkökulma, johon liittyy menneisyys, 

nykyisyys ja tulevaisuus. Se on samalla ajankohta, joka liittyy yksilön omaan kokemukseen 

(Nuutinen 2004, 17). Me voimme omalla toimillamme proaktiivisesti vaikuttaa siihen millai-

seksi yhteiskunnallinen tulevaisuus muodostuu. Tulevaisuustiedon ja -tutkimuksen tehtävänä 

ei siten ole ennustaa tulevaisuutta, vaan kartoittaa ja tehdä näkyväksi erilaisia vaihtoehtoisia 

tulevaisuuspolkuja. Tulevaisuuspolut ovat mahdollisia tapahtumainkulkuja, jotka ohjaavat 

                                                           
8
 Ks. Csikszentmihalyi 2005. 
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erilaisin mahdollisiin maailmoihin. Ne ovat itse mahdollisten maailmojen keskeisiä element-

tejä, kuten Kamppinen, Malaska & Kuusi (2002, 25) toteavat. (Ks. Kuusi & Kamppinen 2002, 

118-119.)  

Ranskalainen skenaariosuunnittelija Michael Godet on todennut ihmisillä ja yrityksillä olevan 

valittavana viisi mahdollista reagointitapaa ja tiedostettua tai tiedostamatonta asennetta 

toimintaympäristöönsä: 1. passiivisuus ja välinpitämättömyys, 2. reaktiivisuus eli tapahtunee-

seen reagointi, 3.  proaktiivisuus eli suunnitelmallisuus tulevaisuuteen vaikuttamiseksi , 4. 

preaktiivisuus eli aktiivinen ympäristön tarkkailu ja sen perusteella valmistautuminen  odotet-

tuihin muutoksiin sekä 5. ennakointi, missä asenteena on pyrkimys aktiivisesti vaikuttaa tule-

vaisuuteen. Se perustuu uskomukseen, että maailma muovautuu huomattavasti omien valin-

tojen ja tekojen mukaan.  (Ref. Aaltonen & Heikkilä 2003, 22-23.) 

Tulevaisuudentutkimuksen keskeisenä tehtävänä pidetään erilaisten mahdollisten maailmo-

jen ja niiden saavutettavuuden ehtojen kartoittamista. Siinä keskeisesti pohditaan sitä, millai-

silla päätöksillä ja toimenpiteillä voidaan pyrkiä kuhunkin vaihtoehtoiseen maailmaan nykyi-

syydestä käsin. Tästä johtuu, että tulevaisuudentutkimukseen keskeisesti liittyvät sekä eetti-

set että arvokysymykset. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luotaaminen on sidoksissa arvoihin, 

jotka voivat ohjata valintoja ja toimintamme tavoitteita, ts. millaista tulevaisuutta haluamme 

tavoitella, mikä on kulloinkin tavoiteltavaa tai arvokasta ja mikä arvotonta. (Ks. Kamppinen et 

al. 2002. 25-26, 38-39; Mannermaa 2004, 36-40.) Tulevaisuuden tutkimukseen liittyvä eetti-

nen pohdinta on Laitisen (2003) mukaan luonteeltaan lähellä esteettistä ja taiteellista luomis-

prosessia. Niille yhteisiä vaatimuksia ovat epävarmuuden sietäminen, kuvittelu ja kulttuuris-

ten sidosten ymmärtäminen. Esteettinen ja eettinen, hyvä ja kaunis ovat toisiaan lähellä 

olevia.  

Tulevaisuudentutkijan keskeisenä tehtävänä on selvittää vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja, 

mutta myös osallistua arvokeskusteluun, erilaisten taustaoletusten esiintuominen ja ratio-

naaliseen argumentointiin rohkaiseminen. Tavoitteena on ensisijaisesti uskottavuus ja vaikut-

tavuus. (Kamppinen et al. 2002, 47, 51; Mannermaa 2004, 36-40.) Tulevaisuudentutkimukses-

sa  on perinteisesti pyritty  rationaaliseen ja objektiiviseen tiedon tuottamiseen analyyttisten 

sekä määrällisten että laadullisten tutkimusmenetelmien avulla, kun taas taiteessa ja luovas-

sa työskentelyssä emootioilla ja intuitiolla on keskeinen rooli.  Uusimmassa tulevaisuudentut-

kimuksen tutkimustraditiossa (ks. luku 1.6.1) nämä näkökulmat lähestyvät toisiaan (Rubin 

2010). 

1.6.1 Navigointia mahdollisuuksien maailmoissa  

Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen tiedonala, johon liittyy analyyttistä ja mene-

telmällistä tieteellisyyden kriteerit täyttämään pyrkivää tiedon keruuta, analysointia ja rapor-

tointia. Tietoa tarvitaan mahdollisten tulevaisuuspolkujen maailmassa suunnistamiseen. 

Tulevaisuudentutkimuksessa arvioidaan mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuus-

kuvia. Tulevaisuuden toteutumisen arviointi on sidoksissa erilaisiin reunaehtoihin ja oletta-

muksiin, jotka perustuvat tietoon historiasta ja nykyisyydestä9. Tulevaisuustieto rakentuu 

                                                           
9
 Tulevaisuudentutkimuksessa tulkinta menneen, nykyhetken ja tulevan suhteesta ja keskinäisestä riippuvuudesta 

on systeeminen. Systeemisesti ajatellen todellisuus rakentuu erilaisista kokonaisuuksista, jotka ovat aina enem-
män kuin omien osiensa summa ja vaikuttavat toinen toisiinsa. (Ks. Rubin 2010, 32.) 
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nykyisyyden objektiivisen tiedon ja menneisyyden tulkintatiedon pohjalle luovalla tavalla. 

Siinä mielikuvien avulla tuotetaan näkemystietoa asioiden uusista merkityksistä, arvoista, 

muutoksista ja nousevista mahdollisuuksista. Näkemyksellisen tulevaisuustiedon tuotta-

misessa käytetään tulevaisuudentutkimuksen alalla kehitettyjä menetelmiä, joiden avulla 

pyritään tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi. Näkemyksellisen  tiedon tuottamisessa ja 

mallintamisessa voidaan käyttää hyväksi myös luovan työskentelyn ja taiteen keinoja10. Ole-

tuksena silloin on, että se on asetetun tehtävän kannalta perusteltua ja johdonmukaista. (Ks. 

Kamppinen & Malaska 2002, 98-101, 104-107.)  

Tulevaisuudesta rakennettava kuva muodostuu erilaisista rakennuspalikoista, jotka pyritään 

yhdistämään toisiinsa mahdollisimman loogisesti. Tulevaisuuden tarkastelun yhteydessä 

pyritään tunnistamaan megatrendejä11. Niistä muodostuu ikään kuin virta, joka ohjaa meitä 

tiettyyn suuntaan kohti tulevaisuutta. Megatrendit liittyvät yhteiskunnallisen kehityksen 

suuriin aaltoihin, joissa vakaat ja murrosvaiheet vuorottelevat. Ne määrittyvät laajojen moni-

mutkaisten ilmiökokonaisuuksien kautta ja sisältävät useita osailmiöitä. (Ks. Mannermaa 

2004,  55-56.) Yksi tämänkin työn kannalta keskeinen megatrendi on urbanisoituminen (ks. 

luku 3.1). Futuristin arvion mukaan 60% maapallon väestöstä asuu  kaupunkialueella vuonna 

2030 (ref. Mannermaa  2004, 87). Megatrendit muodostuvat ilmiökimpuista, joista osa voi 

olla päälinjalle vastakkaisia. Muutoksen tunnistamisessa on tärkeää tunnistaa ja havainnoida 

myös päälinjalle vastakkaiset kehittyvät ilmiöt, kuten paluumuutto maalle  vastatrendinä 

urbanisoitumiselle. 

Megatrendin rinnalla käytettyjä käsitteitä ovat draiveri (driver) tai trendi (trend), joiden 

käyttö viittaa tulevaisuutta merkittävästi määrittävään, tunnistettavaan kehityssuuntaan. 

Megatrendit ovat merkittäviä, koska ne ovat toistaiseksi todennäköisesti jatkuvia suuria, 

kaikkialla vaikuttavia kehityssuuntia toisin kuin trendit. Trendit ovat hyväksyttyjä, satunnaisia 

ja suhteellisen nopeasti12 muuttuvia kehityskulkuja, joiden ennakoidaan kehittyvän johonkin 

tunnistettavaan suuntaan ja joiden vaikutus on megatrendiä vähäisempi (ks. Vejlgaard 2008, 

7-8). Visuaalisesti havainnoitavia ja tunnistettavia kulttuurisia trendejä ovat jatkuvasti vaihtu-

vat visuaaliset tyylit ja muoti-ilmiöt. Muodin näkökulmasta trendit voivat olla yksittäisiä kiin-

nostuksen kohteita, jotka saavat suuren suosion. Ne ovat myös suuntia, joiden mukaan erilai-

set visuaalisesti tunnistettavat tyylit13 kehittyvät ja virtaavat. (Ks. Kuusi & Kamppinen 2002, 

147-151; Nuutinen 2004, 20; Vejlgard 2008, 6-9.) Trendillä voidaan viitata esteettisen tyylin 

kehittymistä laajemmin myös sellaisiin kulttuurin abstrakteihin ja laadullisiin ominaisuuksiin, 

jotka ovat vaikeammin määrällisesti mitattavissa. Sellaisia muutoksia ovat mm. emotio-

naaliset, psykologiset ja elämäntapoihin liittyvät kehityssuunnat, jotka näyttäytyvät ihmisten 

valinnoisssa ja makupreferensseissä. (Ks. luku 1.6.3.) Siinä, miksi jotakin asiaa arvostetaan 

                                                           
10

 Vrt. mm. Sava 1998, 105. 
11

So. suuret yhteiskunnan kehityslinjat tai -aallot, joilla on selvä, kaikkien tunnistama suunta. Niihin ei voi juuri-
kaan vikuttaa. Megatrendi (megatrend) voi sisältää pienempiä risteileviä, jopa päälinjalle vastakkaisia, trendi-
ilmiöitä (counter trends). (Ks. Mannermaa 2004, 43-46, 115-117; Vejlgaard 2008, 20-22.) 
12

 Ks. Vejlgaard 2008, 152-157. 
13

 Tyyli (style tai myös movement) viittaa tunnistettavaan esteettiseen muotokieleen, joka näyttäytyy uutena ja 
eroaa muista tyyleistä. Se ei ole synonyymi trendille, koska trendiin olennaisena liittyy suunta, johon tyyli kehittyy. 
Tyyli on yhdistelmä persoonallista ilmaisua sekä yhteisön ajan henkeen sidottuja sääntöjä, joihin vallitsevat arvot 
vaikuttavat (Ks. Raymond 2010, 14; Nuutinen 2004, 61.)  
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enemmän suhteessa johonkin toiseen. Vejlgaard (2008) viittaa trendin käsitteellä myös itse 

muutosprosessiin, jossa jokin tunnistettava ilmiö leviää yhteiskunnassa.  

Raymondin (2010, 14-15) mukaan trendit eivät synny tyhjästä, vaan ne ovat seurausta histo-

riassa tapahtuneista asioista ja niillä on suhde nykyisyyteen. Ne kehittyvät ja muuntuvat suh-

teessa  aikaan ja paikkaan. Villit kortit (wild cards) ja mustat joutsenet (black swans)14 voivat 

vaikuttaa ilmiöiden kehittymiseen ja muuttaa jopa niiden suuntaa. Uusien ilmiöiden syntymi-

nen on riippuvainen sekä muutoshalusta että uusien ilmiöiden sosiaalisesta hyväksyttävyy-

destä. Asiat, joilla on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen suuressa mittakaavassa kehittyvät 

hitaasti. Muutosilmiöiden leviämiseen liittyy tunnistettava malli; nousevien ilmiöiden kehitty-

mistä on mahdollista mallintaa, arvioida ja ennakoida seuraamalla ihmisten käyttäytymistä ja 

uutuuksien omaksumisastetta. Nousevien ilmiöiden leviämistä yhteiskunnassa on kuvattu 

mm. Everett Rogersin (2003) kehittämän innovaatioiden leviämistä kuvaavan mallin avulla. 

Siinä Rogers luokittelee ihmiset erilaisiin ryhmiin innovaatioiden omaksumisvalmiuden perus-

teella. Erilaiset ihmiset ja kulttuuriset ryhmät reagoivat uusiin ilmiöihin eri tavoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Erilaisten omaksujaryhmien muutosvalmius (sovellettu Merisalo 2012). 

Uusien tuotteiden ja ilmiöiden omaksumisvalmius on riippuvainen yksilön persoonasta ja kiin-

nostuksesta uusia ilmiöitä kohtaan. (Ks. Rogers 2003; Merisalo 2012.) Vastaavan mallin on 

kehittänyt myös Vejlgaard (emt.). Molemmat mallit perustuvat siihen, että on joukko ihmisiä, 

jotka ovat erityisen kiinnostuneita uusista ilmiöistä, ideoista ja innovaatioista (ks. kuvio 8).  

Näiden uusien trendien luojien (trend creators), innovaattoreiden (innovators tai trend-

setters) sekä aikaisten omaksujien (early adopters) yhteiskunnallinen asema sekä sosiaaliset 

                                                           
14

 Villit kortit ja mustat joutsenet ovat ilmiöitä, yllättäviä tapahtumia, joiden toteutumista ei voi ennakolta ennus-
taa. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi vuoden 2004 joulukuussa tapahtunutta valtavaa tsunamia, jonka seurauk-
set olivat traagiset. Toinen vastaava tapahtuma oli Islannin yllä ja siitä muualle Pohjois-Eurooppaan 2010 tuli-
vuorenpurkauksen seurauksena levinnyt tuhkapilvi, joka vaikutti erityisesti lentoliikenteeseen viikkojen ajan. 
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verkostot mahdollistavat sen, että heidän suhtautumisensa innovaatioihin ja uusiin ilmiöihin 

vaikuttaa muihin ihmisryhmiin. (Ks. Vejlgaard 2008; Gladwell 2002.) Trendsetterit ovat kiin-

nostuneita uusista ilmiöistä ja luovat niitä. He etsivät alituisesti uusia ideoita ja kyllästyvät 

nopeasti  olemassa olevaan.  Esimerkiksi uuden muotokielen ja ilmaisun omaksuminen liittyy 

suunnittelijoiden ja taiteilijoiden sisäiseen tarpeeseen (ks. luku 1.5.2) luoda uutta ja aikaisem-

masta poikkeavaa. Uusien trendi-ilmiöiden luojia voivat olla myös ihmiset, jotka katsovat 

asioita eri tavoin ja tekevät asioita omalla tavalla, ei välttämättä ja ainoastaan ns. luova luok-

ka. Se liittyy myös laajemmin ihmisten tarpeeseen hankkia uusia tuotteita ja kokemuksia sekä 

tuottaa omaa identiteettiä kulutuksen keinoin (ks. luku 1.6.3).  

Vejlgaard nimeää trendsettereiden ryhmään kuuluviksi mm. nuorison, varakkaat ja julkisuu-

den henkilöt, homoseksuaalit sekä muut tyylitietoiset alakulttuurien edustajat, jotka ovat 

verkostoituneet keskenään. Suunnittelijat ja taiteilijat ovat usein trendsettereitä muilla kuin 

omalla alallaan. Yhteistä näille ryhmille on se, että heillä on sekä kiinnostus että mahdollisuus 

kuluttamiseen sekä halu etsiä uusia ja itseä inspiroivia innovaatioita tai esteettisiä ilmiöitä 

ennen muita. Trendsetterien rooli on keskeinen siinä, kuinka uuudet ilmiöt tulevat esille, 

levittyvät yhteiskuntaan ja välittyvät suuremmalle joukolle ihmisiä. Tässä keskeistä on keski-

näinen sosiaalinen vuorovaikutus ja ympäristön tarkkailu, missä samanhenkiset ihmiset 

seuraavat ja saavat vaikutteita toisiltaan ja imitoivat toistensa tyylejä. Seuraamalla näitä 

ryhmittymiä on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sitä, millaiset ilmiöt ja tyylit nousevat 

keskeisiksi. (Vejlgaard 2008, 42-57.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Trendin evoluutio ja diffuusio (sovellettu Rogers 2003; Vejlgaard 2008; Nuutinen 
2004). 

Aikaiset omaksujat ovat vuorovaikutuksessa trensettereiden kanssa, ja toimivat portinvartijoi-

na uusien ilmiöiden leviämisessä laajemmalle yhteiskuntaan. Heidän kiinnostuksensa on kes-

keinen massailmiöiden syntymisen kannalta. (Ks. kuvio 9.) Monet ilmiöt näyttäytyvät alun 

perin marginaalisina ja paikallisina mikrotrendeinä (microtrend), jotka ovat usein kummajai-

sia, epäjatkuvuuksia tai poikkeamia ja vastareaktioita (antitrend) vallitsevia normeja koh-

taan. Ne saavat alkunsa pienen demografisen ryhmän voimakkaasta kiinnostuksesta jotakin 
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asiaa kohtaan, mutta voivat levitä ajan myötä väestöön laajemmin vaikuttaviksi suuriksi muu-

tostrendeiksi. Seurailijoille (early majority, late majority), jotka muodostavat enemmistön,  

keskeistä uuden ilmiön omaksumisessa on jäljittely ja toisten esimerkin seuraaminen. Mikro-

trendi omaa ajan kuluessa suuren kehityspotentiaalin, mikäli yhä suurempi joukko ihmisiä, 

tuotteita ja ideoita tulee osalliseksi muutokseen. Globaalissa mittakaavassa ilmiö, jonka 

omaksuu vain 1% väestöstä, voi vaikuttaa pysyvästi koko yhteiskuntaan (Penn 2007). Viimei-

sen ryhmän muodostavat välinpitämättömät (laggards), jotka pääsääntöisesti välttävät muu-

tosta ja toimivat vain pakottavasta tarpeesta. Heidän myönteinen reaktionsa merkitsee, että 

vallitsevat  ilmiöt ovat suodattuneet koko yhteiskunnan läpi. Ilmiöitä analyyttisesti seuraa-

malla on siten mahdollisuus jossain määrin päätellä kehityssuuntaa ja -nopeutta. (Ks. 

Vejlgaard 2008; Gladwell 2002; Raymond 2010, 17-31.)  

Raymondin (2010) mukaan driving force -ilmiöt ovat läheistä sukua trendeille. Jokaiseen 

trendiin liittyy syy─seuraus-suhde, draiveri, joka ohjaa ilmiön kehittymistä. Draiverit ovat laa-

joja ilmiöitä, joilla on keskeinen vaikutus päätöksentekoon ja valintoihin. Niillä ei kuitenkaan 

ole selvää tunnistettavaa kehityssuuntaa. Driverit ovat seurausta yhteiskunnassa käytävästä 

keskustelusta, joka vaikuttaa meihin psykologisesti, eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 

Ne ilmentävät yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja vaikuttavat siihen, mitä kulloinkin pidetään 

hyväksyttävänä tai tavoiteltavana.  

2000-luvulla tulevaisuudentutkimuksessa mielenkiinnon kohteeksi on noussut heikkojen 

signaalien15 tutkiminen (ks. mm. Hiltunen 2007; Hiltunen 2008; Mannermaa 2004). Heikot 

signaalit ovat yksittäisiä pienimuotoisia ilmiöitä, poikkeamia tai häiriöitä, jotka mahdollisesti 

viestivät levitessään suuremmasta trendistä. Ne ovat aikaisia merkkejä potentiaalisista mer-

kittäväksi nousevista ilmiöistä, joiden hahmottaminen, tunnistaminen ja täsmällinen määrit-

täminen on vaikeaa. Heikkoja signaaleja voidaan löytää esimerkiksi taiteesta, muodista ja 

muotoilusta. Koska heikkojen signaalien toteutuessa niiden vaikutus muutokseen on suuri, on 

niiden tunnistaminen16 avainasemassa tulevaisuuden ennakoinnissa niille, joille on tärkeää 

tunnistaa tulevaisuuskulkuja muita ennen. Tulevaisuudentutkijan roolina on kerätä tietoa 

todellisuudesta ja tuottaa sen pohjalta uskottavia ja johdonmukaisia kuvauksia mahdollisista 

tulevaisuuksista. Tästä näkökulmasta tulevaisuuden tekeminen edellyttää heikkojen signaa-

lien monitorointia ja niihin tarttumista. Se, mihin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin kiinnitetään 

huomiota ja mitä todennäköisyyksiä pidetään merkittävänä vaikuttaa siihen, millaisia tulevai-

suuskuvia havaitaan. (Ks. Kuusi & Kamppinen 2002, 153-162, 170; Mannermaa 2004, 116-

119.) Heikkojen signaalien havainnointi määrittyy vastaanottajan tavoitteista käsin. Heikkoja 

signaaleja havaitsevat yleensä edelläkävijät17 tai erityisryhmät, eivät niinkään aina oman 

alansa asiantuntijat. (Ks. Hiltunen 2007.) Heikkoja signaaleja tunnistavat soihdunkantajat ovat 

vahvoja persoonia, joilla on oma visio tulevaisuudesta, ja jonka puolesta he ovat valmiita 

pistämään itsensä likoon. (Nuutinen 2004, 22; Mannermaa 2004, 116.) 

                                                           
15

 Heikkojen signaalien (weak signals) luonteeseen kuuluu mm. se, että ne ovat muutoksen ensioire. Toteutues-
saan heikko signaali edellyttää tukea, kriittistä massaa sekä vaikutusavaruutensa kasvua ja soihdunkantajia. Heikko 
signaali voidaan tulkita eri konteksteissa eri tavoin ja se vahvistuu ja kehittyy trendiksi yhdistymällä muihin signaa-
leihin. (Ks. Kuusi & Kamppinen 2002, 160-162.) 
16

 Vrt. heikkojen signaalien kehityskaari (Nuutinen 2004, 24). 
17

 Trendsetterit omaksuvat enimmäisenä uudet ilmiöt ja heidän roolinsa ilmiön leviämisessä laajemmalle on 
keskeinen. (Ks. Vejlgaard 2008, 32-56, 63-73). 
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Mika Mannermaa on korostanut sitä, että mekaaninen trendien ekstrapolointi 18johtaa 

useimmiten harhaan, koska nopeasti kehittyvään yhteiskuntaan liittyy yhä enemmän mur-

roksia. Ympäröivä todellisuus on yllätyksellinen ja mekanismeiltaan monimutkainen. Van-

hojen trendien sijaan tulisikin kiinnittää yhä enemmän huomiota heikkoihin signaaleihin, 

jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia. (Mannermaa 2004, 41, 113-114.) Eräs tapa tunnistaa 

heikkoja signaaleja on pyrkiä hahmottamaan ”ilmassa liikkuvia” ilmiöitä. Mannermaa kuvaa 

ilmiöitä sellaisiksi, joihin liittyy oletettavasti suuri toivottavuus ja joiden toteutuminen jollakin 

aikavälillä on uskottavaa. Tällaiset ilmiöt parantavat ihmisten elämänlaatua ja tyydyttävät 

todellisia tarpeita. (Emt., 122.) Erilaiset nousevat ilmiöt voidaan nähdä perustavaksi osaksi 

emotionaalista, fyysistä ja psykologista elämismaailmaa, jonka monitorointi edesauttaa 

ymmärtämään sitä, mihin suuntaan maailma kehitty. Ja millaiset ilmiöt ja periaatteet ohjaa-

vat niitä valintoja, joiden mukaan ihminen elämäänsä ja tulevaisuuttaan rakentaa. Ihmiset 

tekevät yhä enemmän elämäntapavalintoja yksilöllisten makumieltymystensä pohjlta. Iällä, 

ammatilla tai asuinpaikalla ei ole enää samaa merkitystä kuin aiemmin. Penn (2007) viittaa 

vallitsevaan aikakauteen käyttämällä termiä ”starbucks-yhteiskunta”, missä henkilökoh-

taisten mieltymysten tyydyttäminen on keskeisessä asemassa (vrt. luku 3.2). 

Nousevat ilmiöt (emerging issues) ja heikot signaalit ovat muutoksen ensioireita. Hiltusen 

mukaan tulevaisuussignaali (future sign) on merkki nousevasta ilmiöstä, mutta siihen liittyy 

myös merkkien tulkinta suhteessa tulevaisuuteen. Yhdeltä alalta toiselle leviävät  ilmiöt 

todennäköisimmin  kasvavat pitkällä aikavälillä merkittäviksi tulevaisuuteen eri tasoilla 

vaikuttaviksi trendiksi tai megatrendiksi. (Raymond 2010, 35.) Nousevien ilmiöiden tunnista-

minen edellyttää heikkojen signaalien havinnointia ja arviointia suhteessa nousevien ilmiöi-

den kenttään ja muutoksen mekanismeihin. Havainnoinnissa hyödynnetään ympäristön 

monitoroinnin menetelmää (environmental scanning)19.  Ympäristön monitorointi tarkoittaa 

tiedon keräämistä, järjestämistä ja tulkintaa ulkoisista lähteistä. Muutoksen monitorointi on 

potentiaalisen muutoksen paikantamista. Tiedon keräämisen tavoitteena on havainnoida 

muutoksen ensioireita. Se sisältää trendien, megatrendien, heikkojen signaalien ja driving 

force -ilmiöiden jäljittämisen, tunnistamisen ja analyysin (ks. kuvio 11) yhteiskunnan, kult-

tuurien sekä liiketoiminnan tasoilla. (Ks. mm. Nuutinen 2004, 38; Mannermaa 2004, 204-206; 

Bell 2000, 296.) Sillä tarkoitetaan laaja-alaista sosiokulttuurista, polittista, ekologista ja 

taloudellista toimintaympäristön (Mannermaa 2004, 177) hahmottamista ja mieltämistä. 

Aaltonen & Wilenius viittaavat ”mieltämisellä” vastausten etsimiseen toimintaympäristöstä 

sekä aktiiviseen toimintavaihtoehtojen miettimiseen sekä päätökseen siitä, mihin toimintoi-

hin asiat johtavat. Mieltämisessä ei ole kyse vain ympäristön aistimisesta, vaan myös ilmiöi-

den tulkitsemisesta, selittämisestä ja ymmärretyksi tekemisestä. (Ref. Nuutinen 2004, 39.) 

Parhaimmillaan ympäristön monitorointi toimii heuristisena välineenä, joka voi tuottaa infor-

matiota mielikuvituksen stimuloimiseksi, kuten Neufeld toteaa. (Ref. Hiltunen 2007, 10-11.) 

                                                           
18

 Trendiekstrapolointi perustuu oletukseen, että jokin menneisyydessä tunnistettu malli tai kehityssuunta jatkuu 
tulevaisuudessa (ks. mm.Nuutinen 2004, 41; Kamppinen et al. 892). 
19

 Raymond (2010) käyttää monitoroinnista nimitystä cross-cultural analysis, jolla hän viittaa eri kulttuureja ja 
toimialoja risteävien signaalien tai asioiden (stuff) havainnointiin, poimimiseen ja analysointiin. Asiat, joita trendi-
analyysissä tarkkaillaan voivat käytännössä olla mitä tahansa ainutlaatuisia, uusia ja yllättäviä ilmiöitä, joilla on 
vaikutusta visuaaliseen, emotionaaliseen tai älylliseen näkemykseen, herättävät uteliaisuuden ja vaativat tarkkai-
lijansa huomiota. 
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Signaalien havainnointi ja tunnistaminen edellyttää ymmärrystä logiikasta muutoksen takana. 

Siihen liittyy tunnistettavasti myös intuitiivinen ajattelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Eksplisiittinen, implisiittinen ja hiljainen tieto suhteessa nousevien ilmiöiden 
tunnistamiseen (sovellettu Nuutinen 2004). 

Uusi 2000-luvulla kehittynyt tulevaisuudentutkimuksen tutkimustraditio on Slaughterin mu-

kaan (ref. Rubin 2010) integraalinen tulevaisuudentutkimus (integral futures studies). Sen 

päämääränä on tulevaisuutta tarkastelevan tutkijan oman näkökulman ja ymmärryksen 

rakentaminen. Tulevaisuuden tarkastelija kääntyy ensin katsomaan itseensä, löytämään 

vaihtoehtoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä niitä rajoittavia rakenteita ja oletuksia. 

Peruslähtökohtana on ajatus siitä, että oleminen ja tietäminen sekä ajattelu ovat saman asian 

kaksi eri puolta. Näin ollen integraalinen tulevaisuudentutkimus hyväksyy  myös intuitiivisen 

tietämisen, henkisyyden ja subjektiivisen kokemuksen sekä taiteellisen, luovan työskentelyn 

keinoksi tuottaa tietoa tulevaisuudesta. Integraalinen tulevaisuudentutkimus näyttäytyy 

Rubinin (emt., 11, 29-30) mukaan niissä valinnoissa, joita tulevaisuuden tutkija subjektii-

visesti tekee osana omaa prosessiaan ja suhteessa henkilökohtaiseen tietämisen tapaan. 

Integraalinen ajattelu pyrkii yhdistämään erilaisia tapoja ajatella, ymmärtää ja tulkita todel-

lisuutta. Näkökulma on riippuvainen havainnoista ja havainnot puolestaan havainnoitsijan 

tietoisuudesta, arvoista, kyvystä katsoa, ymmärtää, valita katsomansa ja lopuksi myös 

toimintansa.  

Integraalisen tulevaisuudentutkimuksen piirissä on tunnistettu myös sosiaalisen ja kulttuu-

risen tietoisuuden olemassaolo. Slaughterin luoma nelikenttämalli (ks. kuvio 12) perustuu Ken 

Wilberiin ajatteluun. Nelikentän ideana on ymmärtää, että jokainen neljästä systeemistä 

edustaa erilaisia ymmärtämisen näkökulmia  ja tapoja. Siinä yhdistyvät ihmisen aktiivisuus, 

aikomus sekä tietoisuus yksilön ja kollektiivisella tasolla. Vasemmalla sijaitseva tieto muo-

dostuu tulkinnasta ja on luonteeltaan näkymätöntä. Oikealla puolella rakentuva tieto on ul-

koista ja empiirisesti havainnoitavaa. Tietoisuus nelikentän eri osissa on riippuvainen erilai-

sista tietämisen tavoista. Siten esimerkiksi yksilön tietämiseen vaikuttaa hänen arvonsa ja 

ymmärryksensä sekä kokemukset ilmiöstä. (Ref. Rubin 2010, 30.)  

 

GLOBAALIT PARADIGMAT 

JA MUUTOS 

SOSIODYNAAMISET 

ARVOT 

KULTTURISET JA 

ELÄMÄNTAPAILMIÖT 

KULUTTAJAMUOTI eksplisiittinen tieto 

implisiittinen tieto 

hiljainen tieto 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Integraalisen ajattelun tietämisen tavat (sovellettu Slaughter, ref. Rubin 2010). 

Intuitiivinen ennakointi perustuu ympäristön tarkkailuun ja havaintojen tekemiseen useista 

eri lähteistä, joiden pohjalta tutkijan henkilökohtaiset asenteet ja näkemykset rakentuvat 

(vrt. luku 1.3). Aikaisemmat kokemukset ja tieto suhteutetaan uusiin havaintoihin, ja analyy-

sin pohjalta voidaan tuottaa näkemyksiä tulevaisuudesta (ks. Diane & Cassidy 2005, 91, 107). 

Myös Scully & Johnston Cobb (2010, 16) sekä Nuutinen (2004, 37) korostavat inspiraation, 

intuition ja luovuuden merkitystä luovassa tulevaisuuden ennakointiin pyrkivässä prosessissa. 

Havainnointiin liittyy usein henkilökohtainen emotionaalinen ja aistikokemus, joka toimii 

osaksi tiedostamattomalla, intuitiivisella tasolla. Tunteet tuovat tietoa todellisuudesta ja 

laajentavat puhtaasti järjen tuottamaa tietoa. Intuitiivisessa tulevaisuuden tutkimuksessa 

rationaalisen ymmärtämisen sijaan tutkijan elämänkokemukseen ja näkemykseen pohjau-

tuva aavistus saa suuremman painoarvon.  

1.6.2 Luova visuaalinen ilmaisu tietämisenä 

Modernissa tulevaisuudentutkimuksessa on hyväksytty myös taiteen tekemisen ja luovan 

ilmaisun rooli tulevaisuustiedon tuottamisessa (ks. luku 1.6.1). Taiteellisen20 ja suunnittelun 

tutkimuksen21 (mm. Sava 1998; Pitkänen 2007; Mäkelä & Routarinne 2006; Mäkelä & O’Riley 

2012) ja taiteen opetuksen (mm.  Laitinen 2003) on pohdittu tietämistä osana luovaa työs-

kentelyä. Bardyn (1998a, 6) mukaan ”parhaimmillaan taiteen tieto kuuluu olemassaoloa 

kokemuksellisesti koskettavaan, sitä hämmentävään ja jäsentävään tietämiseen.”  Luovaan 

visuaaliseen tekemiseen liittyy mietiskelevä ajattelu ja dialoginen tietäminen, missä todel-

lisuussuhteen reflektointi tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kulttuurisesti mer-

kittävä kohtaaminen voi syntyä ainoastaan vuorovaikutuksen kautta. (Bardy 1998a, 12; Sava 

                                                           
20

 Taiteellinen tutkimus viittaa tietämiseen taiteessa ja taiteen keinoin (ks. mm. Sava 1998, 103). 
21

 Esim. käytäntövetoinen (practice-led) taiteen ja suunnittelun tutkimus on pyrkinyt kehittämään toiminnallista 
käytäntöön nojaavaa taiteen ja suunnittelun tutkimustapaa, missä sovelletaan taiteen ja suunnittelun keinoja ja 
menetelmiä tiedon ja ymmärryksen rakentamisessa, ja missä tutkija osallistuu luovaan prosessiin myös itse 
tekijänä. (Ks. mm. Mäkelä & Routarinne 2006.)  
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1998, 109-115.) Käsitys maailmasta ja ajanhengestä  (ks. luku 1.6.3) syntyy näin ymmärret-

tynä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, siinä miten ”minä” ja ”sinä” kohtaavat; muiden 

kokemukset, havainnot ja tulkinnat ovat peili, josta käsin omaa ymmärrystä voi laajentaa. 

Tietäminen taiteessa ja taiteen keinoin on aistisuuden, havainnon, kognition, tunteen ja toi-

minnan persoonallisessa kontekstissa tapahtuvaa tietämistä (Sava 1998, 110). Bardy (1998a) 

toteaa, että taiteessa tietäminen on ehkä jotakin, joka on lähellä tajuamista. Tajuaminen 

merkitsee monipuolista työstöä ja ilmiön haltuunottoa, omakohtaisuutta. Siihen liittyy oival-

tamisen ilo. Aistisuus ja emotionaalisuus ovat tietämisen olennaisia aspekteja. Tunne emotio-

naalisena kokemuksena ohjaa yksilöä ulkoiseen tai sisäiseen toimintaan; ihminen tuntee tai 

aistii ruumiillaan. Hiljainen tieto on vaistonvaraista tietämistä ja eksplisiittisen, ilmaistun tie-

don tuolla puolen. Intuition hetkellä tapahtuu ”valaistuminen”. Siinä tapahtuu oivaltamista 

kokonaisuuksista ja sen osista, jonka pohjalle merkitykset rakentuvat. Taiteen keinoin tapah-

tuva toiminta edellyttää herkistyneelle kokemiselle sopivaa tilaa ja aikaa. On kuitenkin eri asia 

katsoa kuin nähdä: materiaalinen on työstettävä teokseksi oman aistisen kokemisen ja ilmiöi-

den tulkinnan kautta. Visuaalinen Ilmaisu mahdollistaa kokemuksen saattamisen ulkoiseen 

muotoon ja kollektiivisesti jaettavaksi. Visuaalisesti keinot ovat tapa työstää yksilöllisiä koke-

muksia, käsitteellistää  ja rakentaa ilmiöiden merkityksiä mielikuvien, metaforien ja tarinoi-

den keinoin. (Sava 1998, 109-118; Laitinen 2003.)  

Akateemikko ja taidegraafikko Outi Heiskanen on pohtinut huomioitaan luovasta työsken-

telystä ja minän suhdetta kollektiiviseen tajuntaan seuraavasti: ”täytyy olla olemassa kollek-

tiivinen tajunta, mitä subjektiivisempi uskaltaa olla, myöntää omat kokemukset, niin ne onkin 

yhteisiä. Sitä vaan luulee, että tämä elämän on mun elämää.” Taiteellinen luova työskentely 

voi toimia välineenä kommunikoida jotakin ainutlaatuista ja yksityistä, johon kuitenkin sa-

manaikaisesti liittyy jollakin tasolla kollektiivinen kaikille yhteinen kokemus tai tuntemus. (Ks. 

myös Björkmann 2013.) Se luo kanavan ihmisten välille, ”yhteyksiä yhteiseen ja jaettavaan”, 

kuten Bardy toteaa. (Bardy 1998b, 59.) 

Yksityiset ja kollektiiviset kokemukset voivat toimia heikkoina signaaleina, ja siten luova työs-

kentely ja visuaalinen ilmaisu voi toimia intuitiivisena välineenä tuottaa tietoa tulevaisuudes-

ta. Antti Karisto (1998) pohtii esteettisen ja moraalisen keskinäisiä suhteita, jotka usein ym-

märretään toisistaan erillisiksi ja erilaisiksi. Oppiminen, esteettisyys ja moraali eivät kulje ja 

kehity käsi kädessä. Karisto puhuu kuitenkin sen puolesta, että esteettinen uteliaisuus ja sen 

aikaansaama toiminta voi pelkkää tietämistä tehokkaammin saada ihmiset pohtimaan myös 

asioiden ja ilmiöiden moraalisia ja arvonäkökohtia. Taiteen kieli on moniulotteista ja rikasta 

sisältäen monia totuuksia tieteellisen yhden totuuden sijaan. Visuaalinen, esteettisiä keinoja 

käyttävä kieli välittää tietoa ja herkistää sen vastaanottamiseen muutoinkin kuin vain kielel-

lisesti ja kognitiivisesti, se vetoaa sekä älyyn että tunteeseen. (Karisto 1998, 63-65.) Sanat 

edellyttävät muodostuakseen usein kirkastunutta käsitystä jostakin asiasta ja ilmiöstä tai ne 

tulkitaan sanatarkasti, kun taas visuaalinen kieli toimii toisella tasolla. Se mahdollistaa ym-

märryksen tavalla, joka ei vaadi sanoja tai yhtä yksittäistä eksaktia näkemystä. Krohn on 

todennut, että taide paljastaa irrationaalisia alueita ja liittyy siten erityisesti arvotajuntaam-

me (ref. Laitinen 2003, 99). Jos kuljetan edellä esitettyä ajatusta pidemmälle,  visuaalinen 

ilmaisu voi toimia sekä tiedon lähteenä ja pontimena moraaliselle keskustelulle että arvo-

keskusteluihin pohjautuvalle tulevaisuuden tekemiselle (vrt. luku 1.6). Tässä asetun vastak-
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kain modernistisen taidekäsityksen kanssa, jonka mukaan taide ja taiteilija ovat kaiken yhteis-

kunnallisen menon ulko- tai yläpuolella, immuuneja maailmallisuudelle. Siinä taiteelle on 

annettu suuri yhteiskunnallinen merkitys, mutta vain irrallaan yhteiskunnasta. Modernismille 

vastakaikuna on kehkeytynyt uusi esteettinen paradigma, jossa korostetaan taiteen  dialogi-

suutta ja vastaanottajan roolia. Se korostaa taiteen käsitteellistä puolta, taidetta kysymysten 

esittäjänä, kyseenalaistajana ja vuorovaikutuksen välineenä keskustelussa.  (Karisto 1998, 67-

69; vrt. Tervo 2012.) Karisto viittaa myös  norjalaiseen Ingebjorg Seipiin,  jonka mukaan ”taide 

ei ole kokoelmaa todellisuutta koskevia väittämiä vaan se näyttää meille elämysmuotoja, 

joiden kautta ymmärrämme maailmaa.” (Ref. Karisto 1998, 74; ks. myös Laitinen 2003). Tule-

vaisuutta ennakoidaan usein menneisyyden ja tämän hetken tiedon valossa; sen mitä arjesta 

uskottavasti tiedetään, ei niinkään sen mitä koetaan tai aistitaan. Se, miten ihmiset jäsentä-

vät elämäänsä, kertoo millaisena maailma koetaan. Kokemukset ja subjektiiviset kollektiivi-

sesti jaetut tuntemukset ovat yhtä totta, kuin se miten asiat ”oikeasti ”ovat. Kuvat esittävät 

todellisuutta, mutta kertovat jotain olennaista myös kuvan tekijästä. Parsonsin mukaan suh-

teessaan taiteeseen yksilö kokee itsensä hyvin kokonaisvaltaisesti joko tekijänä tai katsojana. 

Taide on keino ymmärtää kokemuksia ja omaa sisäistä maailmaa, ja antaa sille näkyviä muo-

toja (ref. Laitinen 2003, 13). Intuitiiviset ja merkitykselliset ilmiöt kertovat omasta sisäisestä 

suhteesta maailmaan, ne kohdataan koko elämän ja maailman tasolla (emt., 63). 

1.6.3 Zeitgeist ja visuaalinen kulttuuri muutoksen välittäjänä 

”Muoti ja sen alakulttuurit heijastavat ensimmäisenä yhteiskunnallista 
muutosta. Kuluttajien käytös muuttaa yhteiskuntaa ja toimialoja.” - Kati 
Hienonen 

Ympäröivä (visuaalinen) kulttuuri on yksi merkittävimmistä arkielämäämme vaikuttavista 

ominaisuuksista, jota ilman yksilöä ei ole olemassa. Kulttuuriset22 elementit ja ilmiöt heijasta-

vat aikaa. Ne ovat seurausta kollektiivisesti näkyvistä valinnoista, jotka siirtyvät arvojen, 

normien, kokemusten ja rituaalien välityksellä sukupolvelta toiselle hitaasti muuntuen.  

Suureksi osaksi ympäröivän kulttuurin hahmottaminen tapahtuu visuaalisesti sitä havain-

noimalla. Zeitgeist näyttäytyy ulospäin ensisijaisesti kulttuurisesti vallitsevana kokonais-

valtaisena ja sosiaalisesti tuotettuna tunnelmana ja tyylinä. Fyysinen, sosiaalinen ja emotio-

naalinen ympäristö sekä siihen liittyvät ilmiöt vaikuttavat ajatteluun, luovaan ilmaisuun ja 

siitä syntyvään tuotokseen. Suunnittelijat pyrkivät suunnittelmaan tuotteita, jotka ovat uusia, 

kiinnostavia ja erilaisia. He katsovat usein maailmaa siinä valossa, kuinka sitä voisi muuttaa 

paremmaksi. Myös taiteilijoilla on pyrkimys usein ilmentää omia kokemuksia tai näkemyksiä, 

jotka heijastavat vallitsevaa aikaa ja omia kokemuksiaan siitä tai he ottavat yhteiskunnallisesti 

kantaa suhteessa tulevaisuuteen.  Vejlgaardin (2008) mukaan taiteilijoilla ja eri alojen suun-

nittelijoilla on tunnistettava keskeinen toisiinsa sidoksissa oleva vuorovaikutussuhde, kun 

tarkastellaan nousevien trendi-ilmiöiden syntymisen, havainnoinnin ja leviämisen mekanis-

meja. Sekä taiteilijat ja suunnittelijat itse että inspiraatiota koskeva tutkimus viittavat ajan 

hengen merkitykselliseen innoittajan 23 rooliin. Tästäkin huolimatta kulttuuristen arvojen ja 

                                                           
22

 So. systeemi, joka sisältää mm. kollektiivisesti jaetun kielen, arvot, tieteen, talouden, lait, tuotteet ja taiteen.  
23

 Taiteen historian tutkimuksessa 1900-luvulta lähtien on tunnistettavissa taiteilijoiden ja muotoilijoiden tarve 
tavoitella uutta modernia estetiikkaa, missä muodin hetkellinen luonne toimii kulloinkin uuden modernin hengen 
täydellisenä ruumillistumana  ja vallitsevan hengen ilmaisukeinona. Muoti on osa vallitsevaa populaarikulttuuria, 
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ilmiöiden vaikutusta suunnittelijan työssä on tutkittu lähinnä postmodernistisessa muodin ja 

pukeutumisen tutkimuksessa (ks. Vinken 2005).   

Zeitgeist viittaa yleiseen, henkiseen, moraaliseen ja kulttuuriseen ilmastoon, jatkuvasti muut-

tuvaan ideologiaan ja uskomusrakenteisiin, jotka vaikuttavat yksilön ja yhteisön tunteisiin, 

ajatuksiin ja valintoihin tiettynä erikseen määriteltynä ajanjaksona. Historian perspektiivistä 

mennyttä aikaa ja vallitsevaa kulttuuria pyritään selittämään sille tyypillisiä ominaisuuksia, 

henkeä ja luonnetta kuvaamalla. Se visualisoituu elämisympäristössämme erilaisiksi silmin 

havaittaviksi merkeiksi ja tuotteiden muotokieleksi. Visuaalinen symboliikka, muotokieli ja 

värimaailma rakentavat ymmärrystämme vallitsevasta kulttuuri-ilmastosta ja toimivat niin 

esteettisen maun kuin muutoksen välittajinä. (Vrt. Barnard 2001 59, 168.) 1980-luvulta 

omaan visuaaliseen muistiini ovat jääneet mm. pastellivärit, leggingsit, suuret olkatoppauk-

set, purjehduskengät, collegepaidat, Irene Caran esittämä Flashdance -elokuvan musiikki ja 

televisiossa pyörineet Dallas ja Miami Vice. Vuosikymmenen suuria teemoja olivat  kylmän 

sodan päättyminen, joka visualisoitui Berliinin muurin murtumiseen  ja tietoteknologian sekä 

elektroniikan merkityksen lisääntyminen arjessa. Kunkin aikakauden musiikki, museoiden 

kokoelmat, aikakausilehdet, mainokset, elokuvat ja dokumentit sekä erilaiset digitaaliset 

arkistot kuvaavat sitä elämismaailmaa ja ympäristöä, missä ja miten ihmiset ovat eläneet. 

Itselleni 80-luku edustaa teini-ikäisen nuoren kasvun ja identiteetin rakentumisen aikaa,missä 

nuoriso- ja populaarikulttuurin ilmiöillä on tärkeä rooli. Siten aikakausi on nostalginen24; 

siihen liittyy hyvin säilynyt muisto nuoruudesta ja tuon ajan ilmapiiristä. Muistamista edes-

auttavat visuaaliset mielikuvat, jotka ovat yhdistettävissä erilaisiin emotionaalisiin kokemuk-

siin ja ilmiöihin. 

Muodin muutos osana sosiokulttuurista merkitysten rakentumista 

Yksi keskeinen muutosilmiöihin vaikuttava tekijä on ihmisten toimiminen sosiokulttuurisessa 

ympäristössä. Sosiaaliset ja kollektiiviset kokemukset ovat osa laajempaa yhteiskunnan ja 

kulttuurin kokonaisuutta, joka kehittyy suhteessa aikaan ja siinä liikkuviin ilmiöihin. Sosio-

kulttuuriset trendit näyttäytyvät monimuotoisina lifestyleilmiöinä (ks. 3.2). Elämäntavat 

heijastavat vallitsevaa yhteiskuntaa, arvomaailmaa ja normeja, joiden pohjalta yksilöt orga-

nisoivat elämäänsä suhteessa yhteisöönsä ja viestivät siitä (ks. Vejlgaard 2010, 26, 28, 62-64). 

Sosiaaliset muutokset ovat yleensä yhteiskunnassa hitaasti eteneviä  ja omaksuttavia ilmiöitä, 

joihin vaikuttavat Nyströmin mukaan maailmanlaajuiset ja kansalliset tapahtumat, populaari- 

ja korkeakulttuuri, taloudellinen ja ideologinen ilmasto, sosiaaliset ryhmät, vallitsevat asen-

teet sekä teknologinen kehitys (ref. Brannon 2010, 67-70; ks. myös Scully & Johnston Cobb 

2012, 20-21).  

 

 

 

                                                                                                                                                                        
missä alakulttuurien tarjoamat esitykset vaikuttavat laajemmin ympäröivään kulttuuriin, ja auttavat luomaan ajan 
henkeä. (Ks. Lynch & Strauss 2007, 104.) 
24

 Ks. Guffey 2006, 19-20. 
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 Kuvio 13. Sosiokulttuuristen ilmiöiden visuaalinen rakentuminen osana kulttuuria. 

Ajan henkeä voi pyrkiä havainnoimaan ja tulkitsemaan lukemalla kulttuurista esiintyöntyviä 

visuaalisia signaaleja ja ymmärtämällä niihin liittyviä psykologisia, sosiaalisia ja emotionaalisia 

merkityksiä. Ihmisten mieltymykset ja maku muuttuvat, koska kulttuurinen, sosiaalinen, 

poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy. (Ks. 

kuvio 12.) Muutosilmiöt toimivat indikaattoreina ihmisten toiveista ja haluista (Scully & 

Johnston Cobb 2012, 21).  

Tietyt ihmiset ovat aina olleet hyvin kiinnostuneita nousevista ilmiöistä, kuten teoria uusien 

ilmiöiden omaksumisvalmiudesta on mallintanut. Muistan itsekin nuoruudestani sen ajan kun 

populaarikulttuurin kiehtovat ilmiöt levisivät erityisesti nuorisolehtien ja pian myös musiikki-

kanavien välityksellä. Pountain ja Robbins (2000) ovat tutkineet käsitettä ”cool”25 ja sen eri-

laisia merkityksiä syvällisemmin suhteessa eri aikakausiin ja sukupolviin. He yhdistävät termin 

ala- ja vastakulttuurisiin ilmiöihin sekä jälkiteolliseen yksilöllisyyden materialistiseen kulutta-

miseen (ks. luku 3.2). Se on syntynyt tarpeesta erottautua aikaisemmista sukupolvista ja 

muista alakulttuureista. Siihen liittyy myös pyrkimys nousta muiden ihailun kohteeksi. Yhteis-

kunnallisena ilmiönä siitä on yhä suuremmassa määrin kasvamassa nuorten vallitseva etiikka. 

Nuoret pyrkivät tekemään valintoja ja toteuttamaan elämäänsä suhteessa niihin päämääriin 

ja ilmiöihin, joita he itse pitävät tärkeinä, ts. sen mukaan mikä on ”cool”.  

Ilmiö on käsitteenä läheinen muoti-ilmiölle, joka  viittaa kuluttajan yhteiskunnassa laajasti 

suosimaan26  vallitsevaan tyyli-ihanteeseen. Muutosta voi tarkastella suhteessa muotiin27. 

Muoti toimii kunkin aikakauden visuaalisena ilmaisumuotona, joka nykyhetken näkökulmasta 

tarkasteltuna heijastaa symbolisesti sekä mennyttä, nykyistä että tulevaa aikaa sekä aika-

kautensa tuntemuksia ja  yhteiskunnallisia tapahtumia, ajan henkeä ja elämäntyyliä laajasti. 

                                                           
25

 Cool käsitteenä voi viitata sekä tuotteeseen että ihmiseen. Se näkyy ihailuna ja hyväksyntänä jotakin asennetta, 
käyttäytymistapaa, olemusta tai tyyliä kohtaan, joka on saanut vaikutteensa vallitsevasta zeitgeistista ja on samal-
la vallitsevan ajan hengen tuottama ilmiö. (Wikipedia.) 
26

 Psykologisesten teorioiden mukaan muoti on seurausta ihmisten perustavasta muutostarpeesta ja psykologi-
sesta rakenteesta, mihin liittyy mm.  uteliaisuus, tiedonhalu, ja uuden vastaanottokyky. Ihmisillä on yleismaailmal-
linen taipumus innostua ja viehättyä jatkuvasti uusista tuotteista. (Ks. Lynch & Strauss 2007, 14.) 
27

 Muodilla viitataan tässä pukeutumista laajemmin visuaalista ja materiaalista kulttuuria heijastavaan ilmiöön, 
missä erilaisten tyylien uusiutuminen on osa kulttuurista ilmaisua. (Vrt. Barnard 1998.) 
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Muutokset makupreferensseissä ja tyyleissä ovat samanaikaisesti sekä hitaita että nopeita. 

Nopeat ilmiöt (fad) muodissa viittaavat hetkelliseen, joskus hyvinkin voimakkaaseen kiinnos-

tukseen jotakin yksittäistä tuotetta kohtaan. Nämä tuotteet kiinnostavat trendien edellä-

kävijöitä (ks. luku 1.6.1), mutta eivät leviä sen laajemmaksi ilmiöksi. Yksittäisten tuotteiden 

nousemiseen trendikkääksi vaikuttaa runsaasti mm. yritysten markkinointitoimenpiteet, 

mainonta ja muu julkisuus. (Ks. Vejlgaard 2008, 12-13.) Nousevat sosiokulttuuriset ja elämän-

tapoihin vaikuttavat muutossuunnat voivat synnyttää uudenlaista aikaisemmasta poikkeavaa 

arvopohjaista kuluttamista, joka leviää hitaasti läpi koko yhteiskunnan. Nuorten omaksumat 

elintavat ja arvomaailma heijastaa myös tulevaa (vrt. Vejlgaard 2008) yhteiskuntaa, kun nuo-

rista kasvaa päätöksentekijöitä. Näin arvojen kehityksessä voidaan nähdä myös sukupolvien 

välillä muutos. Nuorten ajattelutapaa ja käyttäytymistä havainnoimalla voidaan päätellä jota-

kin siitä, millaiseksi maailma mahdollisesti kehittyy tulevaisuudessa. Monet nuorten omaksu-

mista asioista siirtyvät aikaviiveellä myös muiden sukupolvien  yleisesti hyväksytyksi käytän-

nöksi  

Kulttuurisesta näkökulmasta muodin muutosta selitetään ihmisten pyrkimyksellä etsiä 

merkityksiä elämälleen. Clifford Geertz on tutkinut erilaisia rituaaleja28, jotka edesauttavat 

kulttuurisen muutoksen syntymistä. Geertzin mukaan kulttuuri voidaan ymmärtää historial-

lisesti välittyneenä merkitysten mallina. Siihen sisältyy sosiaalisesti periytyvä käsitejärjes-

telmä, jota ilmaistaan symboleiden välityksellä. Tämä symbolinen järjestelmä on edellytys 

ymmärryksen rakentumiseen maailmasta ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen toteutumi-

selle. Grant McCraken on mallintanut kulttuuristen merkitysten siirtymistä (ks. kuvio 14). 

Siinä muodilla on välineellinen rooli merkitysten siirtämisellä yksilöille muodin omaksumisen 

välityksellä. (Ref. Lynch & Strauss 2007, 38, 40.) Teorian mukaan kulttuurisesti rakentunut 

maailma välittyy visualisesti median ja muodin välityksellä kulutustavarahyödykkeisiin, jotka 

erilaisten rituaalien välityksellä siirtyvät yksilöllisen ja kulttuurisen identiteetin rakennus-

aineiksi. (vrt. Luutonen 2006.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Kulttuurisesti rakennettujen merkitysten siirtyminen (sovellettu McCracken, ref. 
Lynch & Strauss 2007). 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta  kulttuuria ja siinä näyttäytyviä ilmiöitä tutkitaan suhteessa 

ihmisten keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja ympäristöön, missä vuorovaikutus tapahtuu. 

                                                           
28

 Ks. myös Luutonen 2006. 
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Aikaan liittyvät ilmiöt heijastuvat vallitsevaan kulttuuriin ja saavat selityksensä kulttuurista; 

vaikka elämme globaalissa maailmassa, ajan ilmiöt ovat suuresti myös kulttuurisidonnaisia.  

Sosiokulttuuriset teoriat viittaavat kollektiiviseen käyttäytymiseen29 ja tuotteiden merkityk-

seen yksilöllisen ja kollektiivisen identiteetin rakentajina. Tuotteet ilmaisevat statusta ja val-

taa suhteessa toisiin. Varhaisessa sosiologisessa tutkimuksessa viitataan usein filosofi George 

Simmelin kehittämään teoriaan, missä muodin muutoksen on nähty olevan sidoksissa perin-

teiseen luokkajakoon. Sen mukaan sosiaalista eliittiä pyrittiin imitoimaan kopioimalla heidän 

pukeutumistyylinsä (tricle-down), mitä kautta uudet ilmiöt levisivät vallitsevaksi muodiksi 

koko yhteiskuntaan. Eliitti puolestaan pyrki tietoisesti erottautumaan rahvaasta kehittämällä 

aina uusia, aikaisemmasta poikkeavia tyylejä. Jerome Blumer on samaa mieltä Simmelin 

kanssa siitä, että muutoshalu on keskeinen draiveri muodin kehittymisessä. Se perustuu 

ihmisten haluun käyttäytyä vallitsevan muodin mukaisesti suhteessa sosiaaliseen ympäris-

töön30. Toisin kuin Simmel, Blumer perusti oman modernimman teoriansa käsitykselle siitä, 

että ihmisten mieltymykset heijastavat sosiaalisia sekä kulttuurisia ilmiöitä, jotka näkyvät 

mm. kirjallisuudessa, taiteessa, politiikassa, ajankohtaisissa tapahtumissa ja muodissa. Nämä 

ilmiöt muodostavat yhdessä ajan hengen. Blumerin mukaan eliitti taidokkaasti omaksui uusia 

ilmiöitä ja tulkitsi siten kollektiivista (tricle-across), modernia makua ja ajan henkeä . Blumer 

käytti muotitrendi-käsitettä viittaamaan ennakoitavissa olevaa muutosta (ks. Vejlgaard 2008), 

joka perustuu kollektiiviseen valintaan ja pyrkimyksiin tavoittaa modernia henkeä ja tyyliä 

pukeutumisessaan. Hänen mukaansa ajankohtaiset uudet tuotteet ovat kehittyneitä versioita 

lähimenneisyydessä nähdyistä tuotteista ja seurausta hienovaraisesta muutoksesta tyylissä, 

ja siten ennakoitavissa. (Ref. Lynch & Strauss 2007, 66-67.) 

Turnerin mukaan rituaalit toimivat välineenä muodin muutokselle perustuen nousevien ja 

toisilleen vastakkaisten identiteettien  tietoiseen kokeiluun, mikä toimii signaalina sosiaali-

selle muutokselle tai sosiaalisen tietoisuuden lisääntymiselle. Uusi  identiteetti ilmaistaan 

rituaalinomaisesti, jolloin katsoja tunnistaa sen ja käy keskustelua sen puolesta tai sitä vas-

taan. Näin rituaalit ilmaisevat yhteiskunnassa piileviä epäkohtia ja konflikteja.  (Ref. Lynch & 

Strauss 2007, 41-42.) Myöskään Douglasin mukaan rituaalit eivät toimia ainoastaan vallit-

sevina ja yleisesti hyväksyttyinä kategorioina, joiden pohjalta identiteettiä rakennetaan, vaan 

hän kiinnittää huomiota kulttuuriseen levottomuuteen; mikäli yksilö ei kykene tai halua  

omaksua vallitsevan kulttuurin ominaispiirteitä, etsii hän niitä muista kulttuureista tai ala-

kulttuureista. Uudet ilmaisutavat  voivat toimia myös laajemman muutoksen draivereina (ks. 

1.6.1) ja nousta valtakulttuurin ominaispiirteeksi. (Ref. Lynch & Strauss 2007, 38-39; ks. myös 

Vejlgaard 2008;  Raymond 2010; Penn 2007.)  

 

 

                                                           
29

 Kollektiivinen käyttäytyminen ja siihen liiittyvä  sosiaaalinen muutos toimivat sosiologiaan perustuvien  muoti-
teorioiden lähtökohtana; sosiologisesta näkökulmasta muodin muutosperusta voidaan jäljjittää kolmeen drai-
veriin, jotka ovat  jäljittely, kerskakulutus sekä identiteettin ristiriita ja kulttuurinen konflikti. (Ks. Lynch & Strauss 
2007, 58.) 
30

 Identiteettiin kuuluvat ne henkilökohtaiset ja sosiaaliset ominaisuudet, jotka sisältyvät minäkuvaan ja juontavat 
juurens ihmisen pyrkimyksestä samaistua yksilöön tai ryhmään. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ihmiset 
pyrkivät kohentamaan sosiaalista identiteettiään  erottautumalla myönteisesti muista ryhmistä. (Ks. Helkama & 
Myllyniemi & Liebkind 2004, 383, 387.) 
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Visuaalinen kulttuuri ja ajan hengen visualisoituminen 

Käsitys maailmasta ja vallitsevasta ajan hengestä syntyy ihmisten välisessä sosiaalisessa 

prosessissa. Tieto ei ole neutraalia ja arvovapaata, vaan kulttuurisesti tuotettua.  Barnardin 

(1998) mukaan visuaalisen31 määritelmä suhteessa kulttuuriin kattaa kaiken silmillä havait-

tavan.  Kaikki länsimaisen kulttuurin tuotokset kuten uskonto, taide, arkkitehtuuri, media, 

muoti ja elokuvat ovat visuaalisia ilmiöitä. Visuaalinen kulttuuri32  sisältää laajimmillaan kaikki 

jonkin määritellyn ihmisryhmän käyttämät arkipäivän objektit ja sosiaaliset käytännöt tai 

kokonaisen elämäntavan. Suppeimmillaan visuaalisen kulttuurin käsite voisi sisältää em. 

määritelmän pohjalta tarkentaen vain dominoivalle sosiaaliselle ryhmälle merkitykselliset 

tuotteet, käytännöt ja elämäntavat. (Barnard 1998, 11-19, 29.) Erilaiset kollektiiviset visuaali-

sesti tunnistettavat ilmiöt, kuten vallitsevat muotityylit sekä visuaalinen muotokieli, kuvio- ja 

värimaailma toimivat sosiokulttuurisen systeemin ja merkitysten välittäjänä. Ne toimivat 

metaforisina symboleina erilaisille tunnistettaville sosiokulttuurisille ilmiöille ja elämäntapa-

trendeille. Ihmiset elävät kulttuurissa kollektiivisesti ja siirtävät kulttuurista lukutaitoa koke-

musten, arvojen, normien ja rituaalien välityksellä seuraaville sukupolville. (Lynch & Strauss 

2007, 35; Brannon 2010; Brannon 2000.) Visuaaliseen ilmaisuun  liittyy keskeisesti merkitys-

ten luominen ja tulkinta (ks. Arnkil 2007, 146). Visuaaliset vihjeet, erilaiset yksittäiset ele-

mentit ja niiden yhdistelmät toimivat erilaisten kulttuuristen ryhmien symbolisena koodi-

kielenä. Erilaiset väriyhdistelmät, t-paidan printtikuvio tai kenkätyyli ilmaisevat erilaisissa 

alakulttuureissa eri asioita. Sosiaalisesti tuotetut visuaaliset signaalit määrittelevät ja erot-

tavavat erilaiset ryhmät ja tyylit toisistaan. Visuaalinen kulttuuri on siten suhteessa sosiaa-

liseen kokemukseen (Barnard 1998, 5-7) sekä asiyhteyteen ja kulttuuriseen ympäristöön 

(Arnkil 2007, 146). 

Ilmiöiden leviämisessä sosiaalinen prosessi  on keskeinen. Vejlgaardin mukaan luovan alan 

ihmiset tarkkailevat toisiaan ja visuaalista ympäristöään aktiivisesti. He havaitsevat intuitiivi-

sesti, että jotakin uutta on kehittymässä.  Muutosta on mahdollista havainnoida tietoisesti 

kiinnittämällä huomiota ilmiön laajuuteen; merkit uudesta ilmiöstä näyttäytyvät samanai-

kaisesti monissa eri kategorioissa. Kun heikkoja signaaleja on useita, voi niiden analysointi 

paljastaa niihin liittyvän mallin, joka kertoo muutoksesta. (Ks. luku 1.6.1.) Samanlaiset visuaa-

liset muodot näyttävät kiinnostavan kollektiivisesti suunnittelijoita ja taiteilijoita samanaikai-

sesti. Suunnittelijoille ja taiteilijoille on luontaista, että he pyrkivät lähestymään työssään 

asioita ja ilmiöitä uudesta näkökulmasta. Kyllästyminen vallitsevaan visuaaliseen muoto-

kieleen saa suunnittelijan ja taiteilijan tutkimaan ja etsimään uusia, aikaisemasta poikkeavia 

ratkaisuja, jotka ovat usein vastakohtaisia vallitsevassa ajassa näkyville ilmiöille. (Ks. Vejlgaard 

2008, 16-17.) Tässä mielessä muutos on syklistä, ja siten tunnistettavissa myös muotokielessä 

ja väreissä, jotka ilmentävät erilaisia tyylejä. Nämä ratkaisut ovat usein intuitiivisen ajattelun  

                                                           
31

 Tässä yhteydessä painotetaan visuaalisuutta siinä merkityksessä osana visuaalista kulttuuria, joka viittaa ihmisen 
tekemän näkyvän kaksi- tai kolmiulotteisen muodon tuottamiseen  ja kuluttamiseen osana kulttuurista ja sosiaalis-
ta elämää, ilmaisua ja vuorovaikutusta. Em. liittyen huomiota kiinnitetään formaaliin muotokieleen, joka sisältää 
muodon lisäksi värin, pinnan, tekstuurin, viivankäytön ja sommittelun sekä ao. elementeistä syntyvän tyylivaikutel-
man. (Ks. Barnard 2001, 2, 168.) 
32

 Barnardin mukaan ei ole mahdollista esittää vaiin yhtä oikeaa käsitettä, joka kuvaa visuaalista kulttuuria ja sen 
sisältöä. Visuaalinen kulttuuri voidaan tulkita suhteessa korkea- tai populaarikulttuuriin tai se voi sijaita jossakin 
näiden kahden välissä. Jokaiseen määritelmään sisältyvät erilaiset objektit, käytännöt ja instituutiot, jotka määrit-
tävät visuaalisen kulttuurin käsitettä erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa ryhmissä. (Barnard 1998, 29-30.) 
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ja kokeilun tuotosta, eivät tarkoituksellisia pyrkimyksiä tiettyyn aikaisemmasta poikkeavaan 

esteettiseen ilmaisuun. Vejlgaard kertoo useita esimerkkejä siitä, miten muutokset pukeutu-

misessa, sisustuksessa tai muotoilussa ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana äärilaidasta 

toiseen. Yhtenä esimerkkinä 1900-luvun alun art nouveau, joka oli runsasta, koristeellista ja 

sisälsi paljon yksityiskohtia. Seuraavina vuosikymmeninä visuaalinen muotokieli muuttui 

sodan jaloissa aste asteelta yksinkertaisemmaksi. Tuotteiden suunnittelussa painopiste oli 

käytännöllisyydessä ja toiminnallisuudessa. Myös sodan aikainen resurssipula vaikutti suun-

nitteluun, kunnes olosuhteet muuttuivat ja ihmisten kiinnostus uusia tuotteita kohtaan 

kasvoi. Aikaan liittyvä kehityksen aste, muutokset taloudessa, teknologiassa ja arvomaail-

massa vaikuttavat mahdollisuuksiin luoda uutta sekä siihen, mikä on arvostettua. Suunnitte-

lijat ja taitelijat inspiroituvat sellaisesta, joka on heille uutta ja tarjoaa tuoreen näkökulman 

suunnitteluun. (Ks. Vejlgaard 2008, 38-42; Cross 2011.) Lisääntynyt mobiilisuus, matkustami-

nen ja kommunikaatio ovat sekä nopeuttaneet uusien ilmiöiden kehittymistä että helpotta-

neet havainnointia. Uudet ilmiöt syntyvät ja muuntuvat myös aikaisempaa nopeampaan 

tahtiin, mikä on voitu havaita vaikkapa taiteessa, arkkitehtuurissa ja muotoilussa ilmenevien 

erilaisten tyylisuuntien ja muotokielen muutoksina suhteessa aikaan (Vejlgaard 2008, 195). 

Toinen merkittävä kehitykseen vaikuttava ja mahdollistava tekijä on digitaaliteknologian 

kehitys, joka on tehnyt täysin uudenlaiset lähestymistavat (ks. kuvat 1-4) visuaaliseen suun-

nitteluun mahdolliseksi. (Watkins 2012, 19.) Samalla se on tarjonnut uudenlaisia mahdolli-

suuksia sekä suunnittelijoille että tekstiilitaiteilijoille tuottaa visuaalisia muotoja ja haastaa 

itsensä.  

Kuvat 1-3. Pappenpopp.                      
Kuva 4. Debbie Buchanan.
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Kuva 5. Hannah Streefkerk, mixed media, 2009.          
Kuva 6. Elina Helenius, ”Sammalseinä”, 2012.                 
Kuva 7. Gaëlle Villedary, ”Tapis Rouge”, 2012.               
Kuva 8. Elina Helenius, ”Lusto”.  
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2 HERÄÄMINEN 
”Generating ideas in design for me means to enter a trip. Just give your ideas 
the right time to speak with you.” - Simone Simonelli  

Tämän opinnäytteen luova prosessi käynnistyi jo kauan ennen varsinaista aiheen määrittelyä.  

Joskaan en sitä vielä silloin ymmärtänyt. Hahmottelin aihetta, joka liittyisi kuviosuunnitteluun 

ja sisältäisi produktiivisen osuuden. Pyrkimyksenäni oli kokeilla itselleni uudenlaisia kuvanra-

kentamisen keinoja  ja etsiä uusia lähestymistapoja visuaaliseen ilmaisuuni.  Vaikka en ollut 

määritelly itselleni mitään erityistä lähtökohtaa tai aihepiiriä, tai ehkä juuri siksi, katseeni 

kääntyi tarkkailemaan arkista ja tuttua maalaismaisemaa. Innostuin tarkkailemaan  jokapäi-

väistä lähiympäristöäni uusin silmin; kiinnitiin huomiota yksityiskohtiin, jotka eivät olleet 

tuntuneet aikaisemmin yhtä kiinnostavilta. 

Pohtiessani ajan henkeä ja siihen liittyviä ilmiöitä, omat kokemukset väistämättä vaikuttavat 

siihen, millaisiin asioihin mielenkiinto kohdistuu. Maalla asuminen ja luonnon päivittäinen 

kohtaaminen herättävät vahvoja aistikokemuksia  sellaisenaan, ja myös nostalgisia muisti-

kuvia lapsuuden maisemista ja tuntemuksista. Luonto tarjoaa parhaimmillaan rauhoittumista 

arjen keskellä. Oman äänen kuulemisen.  

2.1 Inspiraatio 

Jo ennen kuin valitsin opinnäytteeni aiheen, huomasin katseeni aina ulos mennessäni kiinnit-

tyvän ikivanhaan ja ruostuneeseen kottikärryyn, joka oli huolimattomasti nojallaan ränsisty-

neellä seinustalla. Se oli ollut siinä vuosikausia ja kävelin sen ohitse päivittäin, mutta yhtäkkiä 

se tuntui vaativan minulta huomiota. Aivan kuin kirkas auringonsäde olisi sitä erään kerran 

erikseen osoittanut. Kiinnitin huomiota sen kuluneeseen sinertävänsävyiseen ja ruosteiseen 

pintaan, joka vaikutti yhtäkkiä ihmeellisellä tavalla rumankauniilta, vaati tulla kuvatuksi. En 

kuitenkaan tarttunut kameraani heti vaan vasta muutaman viikon jälkeen, kun tuntui etten 

päässyt jatkuvasti mieltäni vaivaavasta ajatuksestani muuten eroon.  Tämän jälkeen innostuin 

kuvaamaan myös muita hyljättyjä ruosteisia koneita ja laitteita ja niiden pintoja lähinaapuris-

sani, mihin niitä oli kertynyt runsaasti. Kuluminen, ikääntyminen ja erilaiset pinnan muutok-

set, jäljet ja rapistuminen kiehtoivat minua. Muutama viikko myöhemmin selailin Viewpoint-

lehteä, joka esitteli korroosiota yhtenä nousevana ilmiönä ja visuaalisena muotoilutrendinä. 

Sattumaa tietysti, ajattelin. Jäin kuitenkin mietiskelemään asiaa, mikä on johtanut  tämän 

työn ensimmäisessä luvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Vasta paljon myöhemmin oivalsin, että itse asiassa olin lähestynyt samaa aihetta jo edellisenä 

syksynä, kiinnittäessäni huomiota syksyisen harmaaseen luontoon ja siitä räikeän kirkkaasti 

esiin nouseviin urbaanin elämän merkkeihin: oranssiksi maalattuihin tienviittoihin, sinisiin 

liikennemerkkeihin, punaisiin muovipurkkeihin, jotka kelluivat hylättyinä purossa ─ ja nousi-

vat korostuneesti esille rumankauniina. Jäin pohtimaan sitä, mikä lopulta on rumaa ja mikä  
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kaunista. Minua kiehtoi ajatus siitä, että rumasta ja hylätystä syntyy uudenlaista estetiikka. 

Toinen innostava ajatus liittyi siihen, kuinka luonto ja eletty elämä kietoutuvat visuaalisesti 

näkyviksi merkeiksi ympäristössämme.  

Luonto on kautta aikojen kauneudessaan, luonnollisuudessaan ja karuudessaan ollut taiteili-

joiden ja suunnittelijoiden innoituksen aina tuore ja iätön lähde. Taiteessa ja muotoilussa 

otetaan vaikutteita luonnon monimuotoisuudesta ja niistä tarttumapinnoista, jotka meitä 

ympäröivät. Tunnemme luontaisesti vetoa luonnosta löydettävään harmoniaan, rytmiin ja 

muotokieleen. Lähiympäristö tarjosi itsensä minulle aiheeksi ja vaati tulla huomioiduksi. 

Valinta ei suinkaan ollut tietoinen. Kevään alkaessa sulatella lunta ja muodostaessa pieniä 

solisevia puroja, aloin kiinnittää jälleen tarkemmin huomiota näköpiiriini tuttujen kävely-

teiden varsilla. Sitä, miksi kulunut ja kauhtunut ympäristö yhtäkkiä vaikuttaa kiehtovalta juuri 

nyt, on vaikea selittää. Katseeni kohteena ei ollut niinkään kokonainen miljöö, vaan siinä 

näkyvät sinänsä tutut yksityiskohdat: puun pinta, kiven sammalpeite, härmääntyneet pen-

saan lehdet sekä perinnerakennusten yksityiskohdat. Ehkä johtuen tekstiilisuunnittelun opin-

noistani, minua ovat aina kiehtoneet erilaiset struktuurit ja pinnat sekä erityisesti värien 

keskinäinen vuoropuhelu.  

 

 

 

 

 

Kuvat 9-10. Rapistumisen merkit kertovat eletystä 
elämästä. Kauneus voi löytyä huomaamatta sieltä 
mistä sitä ei osaa etsiä.  
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Erään toisen kerran istuessani aamukahvilla poikkeuksellisen rauhallisena sunnuntaiaamuna, 

kiinnitin katseeni ikkunan edessä hiljaa syyskesän tuulessa huojuvaan pieneen pihlajaan, joka 

keikisteli  aamuauringon valossa. Seurasin kiehtovaa valojen ja varjojen leikkiä, kun aurinko 

siivilöityi oksien läpi. Taltioin hetken videoksi kännykkääni. Tuohon yksittäiseen hetkeen on 

ladattu vahva emotionaalinen  tunnelma, joka teki siitä merkityksellisen ja muistettavan.  

Vihreän ja kypsien pihlajanmarjojen punaisten sävyjen intensiivinen yhdistelmä sai minut 

tarttumaan kameraan toisenkin kerran. Ehkä siksi, että aikaisempi voimakas kokemukseni sai 

minut arvostamaan tuota näkyä enemmän. 

Dokumentoin luontoa ja asuinympäristöäni kameran linssin läpi ilman selkeämpää ajatusta 

siitä, mihin olin pyrkimässä.  Ainoa ennalta määritetty visuaalinen tavoite työlleni oli se, että 

Kuvat 11-15. Tuttu perinnemaisema suodattuu  
kameran linssin läpi ja tarkentuu yksityiskohdiksi. 
kuvaamalla. 
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tekisin jotakin erilaista, jotakin uutta. Uutta itselleni. Erilaista kuin yleensä työssäni suunnit-

telijana teen. Työni tavoitteena oli tuottaa erilaista visuaalista jälkeä kuin se, mikä tässä 

ajassa tuntuu olevan vallalla. Tutkimuskysymyksiin liittyvän visuaalisen tiedonhankinnan 

aluksi olin jo käynyt läpi runsaasti kuvia erityisesti skandinaavisesta 2000-luvun kuosisuun-

nittelusta. Minulla oli siis mielestäni melko hyvä käsitys siitä, mitä oli jo tehty. Suunnitte-

lijoilla ja taiteilijoilla on vahva sisäinen palo toteuttaa omia ideoita ja visuaalisia tulkintoja, 

etsiä ja luoda uutta (ks. luku 1.6.2). Tavallaan hyppäsin tuntemattomaan, koska minulla ei 

ollut minkäänlaisia valmiita reunaehtoja, jotka ohjaisivat suunnitteluani. Halusin etsiä inspi-

raatiota itselleni tavanomaisesta poikkeavasta, irrallaan varsinaiseen suunnittelutyöhöni 

liittyvästä kontekstista.  

2.2 Visuaalisen havainnointia 

”Ei ole väliä, mitä katsot, vaan mitä näet.” - Henry David Thoreau 

Ideointi on jatkuvaa ja moniaistista ympäristön tarkkailua ja tallentamista, missä jokaisella on 

omanlainen subjektiivinen lähestymistapa. Tietoinen ja tiedostamaton  visuaalisten ilmiöiden 

tarkkailu tarjoaa runsaasti potentiaalisia lähtökohtia ja innoituksenaiheita, jotka näennäisesti 

saattavat tuntua irrallisilta suhteessa lopputulokseen, mutta ovat keskeinen osa luovan työs-

kentelyn prosessia. Havainnointi on väistämättä sidoksissa omiin toiveisiin, haluihin, tavoit-

teisiin: katson ympäristöäni yksilöllisten lasien läpi ja tartun asioihin, jotka soittavat kelloa 

jossakin sisälläni erityisellä tavalla. Erityisyys syntyy siinä kontekstissa, mikä muotoutuu 

omista elämänkokemuksistani ja yksilöllisestä tavastani tarkastella ja ymmärtää ympäröivää 

maailmaa. Sitä rajaavat myös konkreettiset mahdollisuudet. Elämäni on fyysisesti sidottu 

hyvin lokaalisti maalaisympäristöön, jota olen alkanut arvostaa eri tavalla kuin joskus aiem-

min.  Toisaalta elämme globaalissa maailmassa, joka on jossain päin maailmaa ”aina avoinna” 

ja virtuaalisesti läsnä. Se, mitä minä ympärilläni näen ja ymmärrän, heijastaa kuitenkin omia 

subjektiivisia kokemuksiani, kulttuuritaustaani ja tapaani katsoa. Smith (ref. Laitinen 2003, 

82) puhuu reflektoivasta esteettisestä havainnoinnista, johon liittyy arvonäkökulma. Smithin 

ajattelua  soveltaen voisi ajatella, että omaa arvomaailmaani vastaavat ilmiöt näyttäytyvät 

itselleni esteettisesti kiinnostavampina kuin muut ilmiöt. Visuaaliset havainnot auttavat 

jäsentämään olemisen sekasortoisuutta. Ne antavat muodon kokemuksille ja nostavat esille 

sisäistä maailmaa, tarpeita, tunteita ja ajatuksia, joita ihmisenä olemiseen liittyy. 

Koska tietoisuus seuraa intentiota, pyrin asettamaan vallitsevia käsityksiäni kyseenalaiseksi ja  

tietoisesti havainnoimaan omaa elinympäristöäni uudella tavalla.  Vaikka suunnittelijan työs-

säni olen tottunut seuraamaan sosiokulttuurista ympäristöä, uusia muoti-ilmiöitä, trendejä  ja 

tuotteiden kaupallista menestymistä, nämä kaikki ilmiöt vaikuttavat nyt liian valmiiksi anne-

tuilta maamerkeiltä. Kaupallinen viitekehys väistämättä rajaa ideoita ja vaihtoehtoja pois 

toteutuskelpoisten joukosta.  

Oma aktiivinen pyrimys subjektiivisen tietoisuuden avaamiseen tuotti uudenlaisen virkisty-

misen tunteen ja innoituksen omasta elinympäristöstä, joka on ollut unohduksissa jossakin 

kaupallisen trendiorientoituneen ja rutiininomaisen suunnittelun takana. Päätös tarttua 

kameraan johdatti minut katsomaan ympäröivää maailmaa intensiivisemmin; valokuvaus 

visuaalisena työskentelytapana ei toimi vain dokumentoinnin välineenä, vaan se vaikuttaa  
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myös tapaani katsoa ympäristöä erilaisella fokuksella. Siihen liittyy subjektiivista valintaa, joka 

perustuu tässä kohden vielä tiedostamattomiin pyrkimyksiin. Kuvaamalla editoin ja rajaan 

näkemääni, ja siten tuotan omia merkityksiä havainnoinnin kohteesta. Samalla pohdin väistä-

mättä omaa suhdettani elinympäristööni  ja käsityksiäni siitä.  

Raymond (2010) käyttää ympäristön monitoroinnista (vrt. luku 1.6.1)  nimitystä ”cross-

cultural analysis”, jolla hän viittaa eri kulttuureja ja toimialoja risteävien signaalien havain-

nointiin, poimimiseen ja analysointiin. Visuaalisen havainnoinnin tavoitteena on erilaisten 

signaalien tunnistaminen, klusteriointi ja liittäminen toisiinsa paljastaen suurempia ilmiöitä, 

jotka kuvastavat ajan henkeä ja toimivat driverina muutokselle. Tuotteiden muotokieli, visu-

aalinen ilme, viimeistely, pinnan käsittely, värien käyttö sekä emotionaalinen merkitys kerto-

vat visuaalisesti kulttuurista ja sen kytkennöistä yhteiskuntaan laajemmin. (Raymond 2010, 

47.) Visuaalinen materiaali (stuff) voi liittyä mihin tahansa uuteen, ainutlaatuiseen ja yllättä-

vään ilmiöön. Siihen liittyy jokin visuaalinen, emotionaalinen tai älyllinen uusi näkemys, joka 

herättää uteliaisuuden ja vaatii tarkkailijansa huomiota. Keskeistä tarkkailussa  on kaikkien 

aistien käyttö. Mikäli ilmiöt toistuvat eri kulttuureissa ja eri toimialoilla, on suuri todennäköi-

syys että ne jollakin aikavälillä muodostavat merkittävän trendin. (Ks. myös Vejlgaard 2008.) 

”Cultural brailling” on tunnetun amerikkalaisen trendianalyytikon Faith Popcornin kehittämä 

termi, jolla hän viittaa visuaaliseen, intuitiiviseen havaintojen tekemiseen ympäristöstä. Hän  

 

Kuvat 16-18. Harmaantunut luonto 
näyttäytyy kiehtovana katseen kohteena. 
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kuvailee sosiokulttuurisesta ympäristöstä esiintyöntyviä vihjeitä termillä ”brailling”, joka viit-

taa alun perin sokeainkirjoitukseen; uudet ilmiöt ikään kuin nousevat korostetusti esille. Mitä 

enemmän erilaisia visuaalisia ilmiöitä tarkkailee, sitä enemmän niiden välillä on nähtävissä 

sidoksia,  yhdenmukaisuuksia ja jatkuvuutta. (Raymond 2010, 34-36, 44.)  

Suunnittelija tai taitelija ajattelee ja kokee asioita usein hyvin visuaalisesti. Käsitys maailmasta 

rakentuu joko havainnoimalla visuaalista ympäristöä tai oman visuaalisen työskentelyn ja 

siihen liiittyvän itsereflektion välityksellä. Suunnittelijana parhaiten havainnoin ja ymmärrän 

monimutkaisiakin asioita kuvaa katsomalla tai itse piirtämällä. Kuva tarjoaa mahdollisuuden 

ymmärtää ilmiöitä rationaalista päättelyä syvemmällä emotionaalisella ja intuitiivisella tasol-

la, joka on  sidoksissa omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. (Laitinen 2003, 13.) Käytin paljon 

aikaa valokuvaamisen lisäksi kiinnostavan kuva-aineiston poimimiseen Internetissä.  Keräsin 

kuvamateriaalia koko visuaalisen suunnitteluprosessin ajan. Hyödynsin erilaisia lähteitä löy-

tääkseni itseäni innostavia ajankohtaisia ilmiöitä, taiteilijoita, suunnittelijoita sekä heidän 

teoksiaan. Visuaalista kuvakollaasia33 rakensin digitaalisesti käyttämällä Pinterestiä, joka on 

sähköinen kuvien taltioimiseen ja jakamiseen kehitetty sosiaalisen median palvelu Internetis-

sä. Luokittelin  keräämäni kuva-aineiston erilaisten tunnistettavien teemojen alle, jotka kuva-

sivat töiden tekniikkaa,  materiaalia, kuvio- ja värimaailmaa, visuaalista tyyliä, ominaispiirteitä 

tai tunnelmaa. Erilaisia teemoitettuja ”boardeja” työskentelyprosessin aikana kertyi  54 kap-

paletta. Ne sisältävät yhteensä 436 kuvaa, joihin liittyy kiinnostava visuaalinen ilmaisu ja 

muotokieli. Ne toimivat heikkoina signaaleina ja viittaavat erilaisiin visuaalisesti tunnistetta 

viin ilmiöihin tässä ajassa.   

 

                                                           
33

 Raymondin esittelemä ”evidence wall” viittaa visuaaliseen tutkimusmenetelmään, missä ideoita, ajatuksia ja 
visuaalisia havaintoja voidaan kartoittaa, täydentää ja järjestää yhä uudelleen erilaisten konseptien ja näkemysten 
rakentamiseksi. Aineiston jäsentäminen auttaa tunnistamaan ja arvioimaan nousevia ilmiöitä ja niiden ominais-
piirteitä. (Raymond 2010, 47-49.) 

Kuvat 19-21. Puun rungot luovat voimakkaan 
maalauksellisen ilmeen valokuvaaja Cedric 
Polletin kuvissa. 
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Kuva 22. Dion Johnson, 2011.                    
Kuva 23. Björn Wessman, 2010.                 
Kuva 24. Kerstin Mächs.                    
Kuva 25. Melanie Bowles, 2011.      
Kuva 26. Spacecraft.          
Kuva 27. Louise Sass.                  
Kuva 28. Peter Pharoah, mixed media. 
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2.3 Värit zeitgeistin ilmentäjänä 

”Colors are the mother tongue of subconscious” - Carl Jung 

“Color is a means of exerting a direct influence on the soul” - Wassily Kandinsky 

Värit eivät ole vain visuaalinen ilmiö, vaan niillä on myös vahva emotionaalinen (ks. Arnkil 

2007, 249), psykologinen ja kulttuurinen merkitys elinympäristössämme. Se on seurausta 

kulttuurisesta oppimisesta, ja on tiukasti juurtunut alitajuntaamme. (Morioka & Stone 2006, 

128.) Värit toimivat metaforisina symboleina kuvissa ja tuotteissa, ja saavat erilaisia merki-

tyksiä erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Väreillä voidaan rakentaa tietoisia merkityksiä, 

varoittaa, herättää huomiota tai kertoa asioita itsestä ja omasta kulttuurisesta tai yksilölli-

sestä identiteetistä (ks. luku 1.6.3). Suhde väreihin on samalla sisäsyntyinen, kulttuurinen ja 

yksilöllinen. (Scully & Johnston Cobb 2012, 18.) Intuitiivisesti jotkin värisävyt tai -yhdistelmät 

vaikuttavat kiinnostavilta ja tuoreilta. Värien valinta voi olla tiedostamatonta; pukeudumme 

johonkin tiettyyn väriin tunnelman mukaan ajattelematta asiaa sen enempää tietoisesti tai 

jokin väri vain houkuttelee taiteilijaa väripaletissa päästäkseen esille. Värisävyt vaikuttavat 

emotionaalisesti riippuen kontekstista ja tekstuurista, ts. missä yhteydessä väri näyttäytyy.  

Pablo Picasson öljyväriteos ”Old Guitarist” on taiteilijan ns. siniseltä kaudelta ja värisävyltään 

sinertävän vihreä (kuva 29). Sininen kausi sai alkunsa Picasson ystävän itsemurhan jälkeen. 

Traaginen teema ja murheellinen tunnelma rakentuu sekä sommitelman että erityisesti vä-

rien vaikutuksesta. (Pipes 2008, 170.) Marguerite Jay Gignoux on tekstiilitaiteilija, joka sovel-

taa töihinsä sekatekniikkaa.  Teos ”Tuesday’s Sky” on syntynyt reaktiona 9/2001 terrori-

iskuun Yhdysvalloissa. Teoksessa on kuvattu eloisa sinisävyinen taivas, josta avautuu satoja 

aukkoja vapauttamaan tuona päivänä kuolleiden sielut. (Kieffer 2004, 202.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Pablo Picasso, ”The Old Guitarist”, 1903.           
Kuva 30. Marguerite Jay Gignoux, ” Tuesday’s Sky”, 2001.  
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Itselleni värien merkitys sekä havainnoinnin kohteena että suunnittelun lähtökohtana ja sen 

keskeisenä visuaalisena elementtinä on aina ollut tärkeä. Kiinnitän huomiota väriyhdistelmiin 

ja innostun väreistä. Omassa suunnittelutyössäni olen huomannut värimieltymysten kulttuu-

riset eroavaisuudet. Joudun kiinnittämään paljon huomiota värien kaupallisuuteen ja kohde-

ryhmän makupreferensseihin. Tässä työssä edeltä asetettuja rajoitteita ei ole, joten värien 

käyttö on tässä suhteessa subjektiivisempaa ja ilmaisullisempaa. Siinä näkyvät henkilökohtai-

set mieltymykset sekä tulkinta.  

Värit ilmentävät aikakaudelle tyypillistä tunnelmaa; ne liikkuvat ja muuntuvat ajassa. Värien 

merkitys on sidoksissa muotiin, tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen ja sosiokulttuuriseen 

muutokseen34. Ne ovat tehokkain yksittäinen tekijä tuottaa35 visuaalisesti havaittava muutos. 

(Brannon 2000, 131-132, 139, 142; Brannon 2010, 154-156; Diane & Cassidy 2005, 35, 39; 

Pipes 2008, 170-171.) Värisävyjen taipumus kehittyä  perustuu niiden luontaiseen muuntu-

miseen elinympäristössä (Diane & Cassidy 2005, 28). Ympäristö, sosiokulttuuriset ilmiöt ja 

makumieltymykset (ks. Brannon 2010, 156; Diane & Cassidy 2005, 22, 36) suuntavat värien 

havaitsemista, määrittelyä ja tulkintaa. Hitaasti muuttuvat perusvärit liittyvät eri aikakausille 

ominaiseen väriharmoniaan, joka näyttäytyy rakennetussa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa 

ympäristössä.36 Käyttöesineissä näkyvät tehostevärit ilmentävät muutosta, joka tapahtuu 

asteittain. Muotivärit, jotka ovat yksilöllisesti muunneltavia, näyttäytyvät pukeutumisessa ja 

asusteissa. Ne vaihtuvat sesongittain, ja toimivat impulssina myös muulle kehitykselle. 

(Nuutinen 2004, 108, 111-112.) Vielä aikaisemmin 1900-luvulla yksittäinen väri saattoi domi-

noida vuosikausia. 80-luvulla naisten nouseminen työelämään ja johtaviin asemiin näkyi femi-

niinisten värien korostumisena myös miesten pukeutumisessa. Sitä edeltävä 70-luvun loppu 

näkyi miesten pukeutumisessa tummasävyisinä ja likaisina väreinä, joita pidettiin elegant-

teina ja hienostuneina. Muutos seuraavalle vuosikymmenelle oli siten suuri. Toisaalta aiem-

min europpalaisille tyypilliset harmahtavat värisävyt olivat uusia amerikkalaisille, ja näkyivät 

erityisesti naisten työpukeutumisessa. (Brannon 2010, 167-168.) 

Teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että mikä tahansa väri voidaan tuottaa. Maail-

man moniulotteisuus näkyy myös värillisesti;  samanaikaisesti on nähtävissä useita erilaisia 

väriteemoja. Ne heijastavat erilaisia kulttuurisia ilmiöitä ja etnisten makupreferenssien moni-

muotoisuutta, joista on tunnistettavissa esimerkiksi skandinaavinen kylmä, kirkas ja toisaalta 

neutraali värimaailma verrattuna etelä-eurooppalaiseen tai englantilaiseen huomattavasti 

lämpimämpään murrettujen sävyjen värimaailmaan.  Kulttuuriset makumieltymykset ovat 

tunnistettavissa vaikkapa kansanperinteeestä tutuista puhtaista ja rikkaista väreistä kankais-

sa, kansallispuvuissa ja muissa tekstiileissä, jotka ovat nousseet uudelleen esille kansanperin-

teen arvostuksen ja modernisoinnin myötä suomalaisessa designissa. Maailman globalisoi-

tuminen ja monikulttuuristuminen on lisännyt erilaisten värimieltymysten leviämistä geo-

graafisten ja kulttuuristen rajojen yli. Marimekko on usein käytetty suomalainen esimerkki 

                                                           
34

 Esimerkiksi 1980-luvun alussa nähty naisten uudenlainen asema liike-elämässä näkyi maskuliinisena pukeutu-
misena, ns. power dress, joka korostui myös kankaisiin käytetyissä harmahtavissa sävyissä. Vuosikymmenen puoli-
väliin mennessä siirryttiin pehmeämpiin ja naisellisempiin värisävyihin, joita nähtiin myös miesten pukeutumises-
sa. (Brannon 2000, 131.) 
35

 Vallitsevan muodin teorian mukaan visuaalinen kiinnostus kulkee tyylillisesti ääripäästä toiseen. Kyllästyminen 
vallitsevaan visuaaliseen muotokieleen toimii impulssina uuteen siirtymiselle. (Ks. luku 1.6.3.) 
36

 Esimerkiksi Helsingin kaupunkikuvan väritys on vaihdellut historian saatossa, ja siihen on vaikuttanut kulloinen-
kin poliittinen ja sosiokulttuurinen ilmasto ja sitä kuvaavat värimieltymykset (ks. Sippola 2013). 
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rohkeasta puhtaiden värien ja voimakkaiden väriyhdistelmien käytöstä. Värien runsaus on 

myös osa yrityksen tietoista identiteettin rakentamista, joka erottaa sen poikkeuksetta muis-

ta brändeistä.  

Värien kehityksen suuntaa on mahdollista ennakoida analysoimalla vallitsevia väri-ilmiöitä ja 

arvioimalla niiden muutosta suhteessa nouseviin elämäntapailmiöihin sekä poliittiseen ja 

taloudelliseen ilmastoon (Brannon 2000, 131-134, 139, 142-143; Diane & Cassidy 2005, 39) 

Brannon kuvaa Nippon Color Research Instituten soveltamaa väriennakoinnin menetelmää 

(ks. kuvio 15), missä yhdistetään väripsykologia ja ajan hengen sensitiivinen tulkinta. Vallit-

sevan sesongin värit esitetään pyramidina, jossa on kolme tasoa. Pyramidin pohjana toimivat 

ns. luonnosta ja kulttuurisesta ympäristöstä tunnistettavat perusvärit, jotka ovat suhteellisen 

pysyviä. Keskellä kuvataan suositut värit, jotka liittyvät ajan henkeen ja joiden kehittyminen 

kestää usempia vuosia.  Päällimmäisenä pyramidissa ovat kasvavat trendivärit ja sesongin 

kaupalliset muotivärit, joiden suosio nousee. (Brannon 2000, 142; Nuutinen 2000, 112.) Kau-

pallisesti on tunnistettavissa vakiintuneita perusvärejä, jotka toistuvat värikartassa riippumat-

ta muotitrendeistä. Mustan, beigen ja valkoisen lisäksi myös tumma sininen oli aiemmin täl-

lainen kaupallinen perusväri, joskin sen rooli on viime vuosina siirtynyt enemmän sesonki-

värin suuntaan. 

Yleisesti ottaen värien liukuminen suuressa mittakaavassa yhdestä sävymaailmasta ja väristä 

toiseen on suhteellisen hidasta ja kehittyvää, mistä syystä sen syklisyyttä ja kehittymistä on 

mahdollisuus jollakin tasolla ennustaa. Väreillä on Evelyn Brannonin mukaan keskimäärin 

seitsemän vuoden toistumissykli, jonka mukaan kylmät ja lämpimät värisävyt vuorottelevat. 

Neutraalien maavärien ja akromaattisen väripaletin jälkeen nousevat purppuran sävyt toimi-

van signaalina uuden värisyklin  alkamisesta, missä ensimmäisenä työntyvät esiin kirkkaat voi-

makkaat kromaattiset värit, joita seuraa pehmeämpi keskisävyinen monivärisyys. (Brannon 

2010, 166-167; Brannon 2000, 135.) 

 

Kuva 31. Marimekon ajankohtaista kuvio- ja 
värimaailmaa sisustuskankaissa keväällä 2013.  
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Kuvio 15. Värimieltymysten suhteutuminen visuaaliseen kulttuuriin ja ajan henkeen 

(sovellettu Nuutinen 2004). 

Värien toistumista ja suhdetta aikaan havainnoimalla niiden muutos ja kehitys on ennakoi-

tavissa. (Ks. Brannon 2010, 130; Nuutinen 2004, 113.) Brannonin mukaan 1980─90-luvun tait-

teessa oli nähtävissä  akromaattinen harmaiden ja mustavalkoisen kausi, jota seurasi pitkä 

purppurasävyjen kausi 1990-luvulla. 90-luvun lopun taloudellinen lama sekä muut yhteis-

kunnalliset muutokset kuvastui vat visuaalisesti voimakkaasti harmaasävyjen värikarttana. 

Harmaan sanotaan kuvaavan pysähtyneisyyttä ja motivaation puutetta. Sitä pidetään neut-

raalina ja mitäänsanomattomana, epävärinä. Kyllästyminen johti  Winterin mukaan siihen, 

että voimakkaat, kromaattiset värit  nousivat suuressa mittakaavassa uudelleen trendiksi 

1990-luvun lopun jälkeen retroilmiön kannustamana. Retroilmiö näytäytyi Jacsonin mukaan 

aluksi 1970-luvulle ominaisen limen vihreän paluuna muotiin. Sitä ovat seuranneet mm. väri-

kontrastit ja graafiset printit sekä pinkin ja vihreän yhdistelmät. (Ref. Brannon 2010, 166-

168.) Jälleen vuosikymmenen vaihteessa taloudellinen epävarmuus on saanut ihmiset sijoit-

tamaan turvallisiin, pitkäaikaisiin ja luonnollisiin väreihin, joihin ei kyllästy helposti. Iloisia ja 

optimistisia muotivärejä käytetään aksentteina sisustustuotteissa ja asusteissa, jotka on  

helppo muuttaa toiseksi. (Brannon 2010, 157-158.) 2000-luvulla kirkkaiden värien rinnalle on 

noussut hillitympi ja pehmeämpi moniväristen keskisävyjen teema, joka on tuonut muka-

naan myös voimakkaan kiinnnostuksen kuvioihin.  

Pantonen37 julkaisemat vuoden värit (Pantone colour of the year) vuodesta 2007 alkaen näyt-

täisivät noudattavan kirkkaiden ja keskiväristen sävyjen jatkumoa. Pantonen valitsema vuo-

den 2010 väri oli kirkas turkoosi, joka näyttäytyy edelleen voimakkaana erilaisissa yhteyk-

sissä elinympäristössämme. Tuoreimpana näkemyksenään Pantone on viitannut useisiin 

erilaisiin nouseviin ja ajankohtaisiin vihreän sävyihin, jotkä näkyvät laajasti erilaisissa tuote-

ryhmissä. Niiden käyttö voi indikoida megatrendiä  (Silverstein 2012). Vihreä on ajankohtai-

nen väri, joka yhdistää meidät luontoon ja tarjoaa elinvoimaa. Vihreän sävyt viittaavat kasvi-

maailmaan ja sitä kautta ekologisuuteen ja ympäristömyönteisyyteen, luontoon ja maapal-

lomme tilaan. Vihreä yleisesti ottaen kuvaa elämää, uudistumista, kasvua ja kehittymistä, 

vaurautta ja hyvinvointia. Se tyynnyttää ja rauhoittaa. Ittenin mukaan hedelmällisyys ja tyydy-

tys, usko ja rauha ovat vihreän ilmaisuarvoja. Siihen liittyy myös tiedon ja uskon yhdistyminen 

                                                           
37

 Pantone Inc. on maailmanlaajuisesti toimiva yhdysvaltalainen värikonsultaatiota sekä värijärjestelmiä tuottava 
yritys, joka on perustettu 1960-luvulla. 

YMPÄRISTÖN VÄRIT 

SUOSITUT VÄRIT 

MUOTIVÄRIT 

TRENDIVÄRIT 
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ja läpimurto. Harmaalla murrettuna siitä tulee murheellinen, sinisen sävyisenä sen henkiset 

ominaisuudet lisääntyvät.  Sinivihreä on vihreästä ja sinisestä poiketen jopa kylmän ja voi-

makkaan agressiivinen. (Itten 2004, 88-89.) Luontainen suhteemme luontoon ei ole kaikilta 

osin katkennut urbanisoitumisen seurauksena, mutta etsimme mahdollisuuksia ylläpitää 

luontosuhdetta. Luonto on elementti, joka rauhoittaa ja antaa toivoa. Myös huoli luonnon ja 

ruuan puhtaudesta on saanut meidät kiinnostumaan siitä enemmän, harrastamaan itsevil-

jelyä ja puutarhanhoitoa. Suurissa kaupungeissa haetaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

luonnon tuomisen rakennetun ympäristön keskelle. (Vrt. luku 3.2.) 

Jotkin vihreän sävyt saattavat luoda vaikutelman pilantuneesta, mädäntynnestä tai homehtu-

neesta. Pantonen vuoden 2013 väriksi valitsema smaragdinvihreä on myönteinen, kirkas ja 

raikas. Sen sävy on kylmä, sinertävä ja aikuismainen, ja siinä on elävyyttä, voimaa ja energi-

syyttä  eri tavoin kuin pastellisävyissä. Voimakas ja sädehtivä jalokiven sävy on antiikista läh-

tien ollut eri kulttuureissa kauneuden ja uuden elämän symboli. Smaragdinvihreä edustaa 

harmoniaa, parantumista, hyvinvointia, tasapainoa ja yhdentymistä. Toisalta sävy viittaa 

menneeseen enemmän kuin tulevaisuuteen.  Se viittaa myös 1980─90-lukujen taitteeseen, 

jolloin se yhdistettiin usein lilaan. Smaragdinvihreällä on juuret myös Art deco -tyylissä sekä 

Bauhausissa. (Pantone color of the year; Silverstein 2012.) Väreillä voidaan ilmaista tavoit-

teita, rohkaista ja kannustaa. Nousevat vihreät sävyt voivat näin ollen tulkita pyrkimyksenä 

korostaa nousevaa ympäristötietoisuutta ja arvomaailman kestävän kehityksen myönteistä 

suuntausta.   

Visuaalisen muotokielen ja sen elementtien visuaalinen käsittely perustuu tietoisiin valintoi-

hin, mutta myös käytännön kokeiluihin, hiljaisen tiedon soveltamiseen sekä intuitiiviseen 

poimimiseen visuaalisesta kulttuurista. Värien ennakointi perustuu Brannonin mukaan (2000, 

143) ympäristön tarkkailuun ja on luonteeltaan intuitiivista. (Ks. luku 1.5.3.) Myös Trend 

Unionin perustaja sekä View on Colour -julkaisun toimittaja Li Edelkoort korostaa intuition 

merkitystä värisävyjen määrittelyssä. Hänen mukaansa ennakointi on luonteeltaan taiteellista 

toimintaa, missä on jossakin määrin mahdollista sovelta objektiivista tutkimusta. (Vrt. Diane 

& Cassidy 2005, 29-30.) 

Kuva 32. Smaragdinvihreä värisävy näyttäytyy 
laajasti eri tuoteryhmissä ja materiaaleissa. 
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3 SUURIA MUUTOKSIA JA AJAN HENKEÄ 

ETSIMÄSSÄ 
 

Opinnäytteeni alussa olen käsitellyt vallitsevaa ajan henkeä ilmiöiden kehittymisen, tunnis-

tamisen ja ennakoinnin näkökulmasta.  Koska työni yhtenä tavoitteena on zeitgeistin oma 

visuaalinen tulkinta, olen katsonut tarpeelliseksi avata tarkemmin myös sitä nousevien ja 

ajankohtaisten ilmiöiden kenttää, missä ajan henki saa visuaalisia muotoja. Olen pyrkinyt 

tunnistamaan tähän aikaan keskeisesti vaikuttavia ilmiöitä subjektiivisesta, itselleni merkityk-

sellisestä näkökulmasta. Integraalisen tulevaisuudentutkimuksen tradition näkökulmasta 

tulevaisuutta voidaan lähestyä tarkastelijan omasta perspektiivistä. Siinä tarkastelijan omat 

valinnat ja tietoisuus, arvot sekä kyky katsoa vaikuttavat havaintoihin. (Ks. Rubin 2010, 10-

11.)  

Ajankohtaisessa uutisoinnissa opinnäytteen kirjoitustyön aikana on näkynyt vahvasti mm. 

epävarmuus tulevaisuudesta, kriisiytyminen, epäkohdat ja pahoinvointi, joka ilmenee yhteis-

kunnassa monin tavoin.  Toisaalta siinä näkyy toivo ja monet mahdollisuuksien ikkunat.  Kos-

ka maailma on monimutkainen verkosto erilaisia ilmiöitä ja niiden toisiinsa sidoksissa olevia 

vuorovaikutussuhteita, olen ottanut seuraavissa kappaleissa itselleni vapauden valita ja käsi-

tellä valitsemiani ilmiöitä oman kiinnostukseni mukaan. Samalla väistämättä peilaan omaa 

elämismaailmani ja kokemuksiani ajankohtaiseen kollektiiviseen sosiokulttuuriseen ympäris-

töön. Opinnäytteeseen liittyvä visuaalinen havainnointi on nostanut esille yksityiskohtia, niin-

pä olen seuraavissa kappaleissa halunnut käsitellä nousevia ilmiöitä laajemmasta sosiokult-

tuurisesta sekä arvojen kehityksen näkökulmasta.  Arvot vaikuttavat keskeisesti elämänta-

poihimme sekä niihin liityviin valintoihimme, jotka näyttäytyvät tekoina, kiinnostuksenkoh-

teina sekä tuotesuhteina (ks. Luutonen 2007) ja makupreferensseinä. Arvot  ovat sekä kollek-

tiivisia, kulttuurisia että yhä enemmän yksilöllisiä. Futuristit Mika Aaltonen ja Rolf Jensen 

(2012, 124) ennakoivat, että 2000-luku tulee olemaan ihmiskunnan merkittävin vuosisata; 

näemme ja koemme miten teollistumisen myötä kehittynyt materialismi korvautuu arvoilla.  

3.1 2000-luku murrosaikaa 

Meita jatkuvasti puhuttelevia ja otsikoissa näkyviä megatrendejä ovat mm. väestön kasvu ja 

ikääntyminen, globalisaatio, koulutustason kasvu  ja työn murros, kestävä kehitys, yksilöllisyy-

den lisääntyminen, naisten vallan kasvu, henkisyys, suurvalta-aseman muutokset jne. Cornish 

(2005) on nostanut esille kuusi ns. supertrendiä, joilla on väistämättä vaikutus kaikilla elä-

mänalueilla, ja jotka selittävät muita ilmiöitä. Nämä ovat ilmastonmuutos, taloudellinen kas-

vu, terveyden parantuminen, teknologinen kehitys, liikkuvuuden lisääntyminen  sekä alku-

peräiskulttuurien heikkeneminen ja katoaminen. Thomas L. Friedman (2007) on nimennyt 

keskeisiä vuosisadan vaihteeseen kohdistuvia sosiaalisia, poliittisia sekä ympäristöön kohdis-
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tuvia muutosilmiötä,  jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet elämäämme.  Ensimmäinen hänen 

mainitsemistaan  ilmiöistä on Berliinin muurin murtuminen vuonna 1989. Se muutti käsitys-

tämme maailmasta ja vapautti autoritaarisesta valtakäsityksestä, joka sitä ennen vallitsi yh-

teiskunnissa. Tämä on tukenut myös naisten vapautumista ja valtaannuttamista eri puolilla 

maailmaa. Toiseksi 1990-luvulta lähtenyt globalisaation kehitys on pitkälti seurausta tieto-

koneiden ja digitaalisen tiedon38 tuottamisen kehityksestä, joka on mahdollistanut yksilöiden 

rajat ylittävän liikkumisen, verkostoitumisen ja tiedon saavutettavuuden virtuaalisissa verkos-

toissa. Kolmanneksi erilaiset digitaaliset sovellukset ovat tarjonneet tavallisille ihmisille mah-

dollisuuden tuottaa digitaalista sisältöä riippumatta ajasta ja paikasta. Digitalisoituminen on 

kehittänyt ja muuttanut tietotyön rakennetta, tiedonjakamisen muotoja, lisännyt väestön 

mobiilia liikkuvuutta ja muuttanut kulutuskäyttäytymisen muotoja.  Neljänneksi tieto- ja vies-

tintäteknologian sovellusten kehittyminen on toiminut alustana ja mahdollistanut uusia yhtei-

söllisyyden ja yhteistoiminnan muotoja ─ digitaalisesti, virtuaalisesti, mobiilisti ja räätälöitynä 

yksilöllisiin tarpeisiin soveltuviksi.  

Monet kehitystrendeihin liittyvistä ilmiöistä ovat suuria ja yksilön vaikutusvallan ulottumatto-

missa olevia väistämättömiä ja pitkäaikaisia muutossuuntia, jotka heijastuvat kaikkialle. Ne 

synnyttävät epävarmuutta ja pelkoa sekä yksilön että koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. 

Merkittävästi yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaneita  ja epävarmuutta lisääviä tapah-

tumia, joista Puohiniemi  (2006, 266-267) käyttää käsitettä saranakohta, ovat 2000-luvulla 

olleet mm. syyskuussa 2001 World Trade Centeriin kohdistunut terrori-isku, Kioton ilmasto-

sopimus 2004 sekä 2000-luvun jälkipuoliskolla syntynyt globaali talous- ja pankkikriisi sekä 

siihen liittyvä talouden taantuma. Ne ovat luoneet uhkakuvia ja vaikuttaneet myö yksittäisten 

ihmisten arkeen, toimeentuloon sekä kulutusvalintoihin. Ne ovat jatkumoa jo 1990-luvulla 

tapahtuneille suurille muutoksille: mm. Neuvostoliiton hajoaminen ja Suomessa koettu edel-

linen lama  vaikuttivat turvallisuudentunteen tarpeen voimakkaaseen lisääntymiseen. Ihmis-

ten onnellisuus, taloudellinen hyvinvointi ja onnistunut elämä ei ollut enää automaattisesti 

saavutettavissa hyvän koulutuksen ja työelämässä ahkeroinnin seurauksena. Suomessa talou-

dellinen taantuma ja epävarmuus on näkynyt mm. yritysten konkursseina, työpaikkojen 

menetyksinä ja nuorten syrjäytymisenä työelämästä. Mm. hektisyys ja arvostuksen puute 

ovat saaneet monet ihmiset tarkastelemaan elämäntapojaan sekä niiden taustalla vaikuttavia 

arvojaan (ks. luku 3.2) uudella tavalla. (Ks. Puohiniemi 2006; Puohiniemi & Selosmaa 2009.) 

Tulevaisuustietoa tuottava The Future Laboratory on todennut vasta alussaan olevan 2010-

luvun olevan elinaikamme sekä ”kaikkein haastavin että ongelmallisin, mutta samanaikaisesti 

optimistisen ja mielikuvituksellisen vuosikymmenen”.  Jonathan Grant, joka on think tank 

RANDin39 Euroopan johtaja, on verrannut kuluvaa ajanjaksoa 1910-luvun myrskyisään kehi-

tykseen. (Wallman 2010.) Myös futuristi Pauli Komonen (2011) on luonnehtinut 2010-lukua 

kaoottisuuden vuosikymmeneksi. Myös monet muut asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, 

että sekä emotionaalisesti että poliittisesti ja taloudellisesti elämme  hyvin haasteellista ajan-

jaksoa,  josta on seurauksena globaali ja sosiaalinen epävarmuus ja epävakaus niin talouden, 

politiikan, yhteiskunnan, ekologisuuden tai teknologian kentällä.  Wallman (2010, 38-39) 

                                                           
38

 Maaailman ensimmäinen kaupallisesti hyödynnetty verkkoselain Netscape julkistettiin  9.8.1995 (Friedman 
2006, 62). 
39

 RAND on globaalisti toimiva, itsenäinen ja taloudellisesti riiippumaton yleishyödyllinen tutkimuslaitos, joka 
tuottaa sosiaali- ja talouspolitiikan alueeseen liittyviä tutkimuksia. 
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toteaa yhteiskunnan käyttäytyvän murrosikäisen tavoin: mielen ailahtelut, stressi, erilaiset 

kokeilut ja kehitys kuvastavat yhtälailla niin nuoren ihmisen kehitysvaihetta kuin kuluvaa 

vuosikymmentä. Ja näin hän ennustaa jatkuvan tämän vuosikymmenen niin yksittäisten 

ihmisten kuin liiketoiminnankin tasolla.  

Teoriat ja toimintatavat, jotka aiemmin ovat luoneet tukevan pohjan erilaisten ilmiöiden hal-

litsemiselle, ovat vanhentuneet. Monet muutoksista, kuten ilmastonmuutos, ovat kiihtyviä. 

Siitä kuinka erilaisia ongelmia ja haasteita tulisi pyrkiä ratkaisemaan ollaan montaa eri mieltä. 

Teknologinen kehitys ja eri alojen tutkimus tuottavat uusia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja 

kiihtyvällä vauhdilla. Selvää kuitenkin on, että nykyinen kulutukseen nojautuva yhteskunta on 

käymässä monestakin syystä mahdottomaksi.  Worldwatch-Instituutin ”Maailman tila 2010” -

raportti kyseenlaistaa jatkuvan kasvun ja ottaa kantaa ilmastonmuutoksen vaatimaan tekno-

logiseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja elämäntapojen muutokseen (ref. Hienonen 2011, 16). 

Siten vallitsevaa aikakautta voidaankin kutsua murrosajaksi40, jonka pituus on vaikeasti arvioi-

tavissa. Vaikka teknologinen kehitys voi tapahtua nopeasti, on sosiaalinen muutos hidasta. 

(Rubin 2010, 13, 17.) Kestävän kehityksen,  eettisten ja ympäristöä mahdollisimman vähän 

kuormittavien ratkaisujen merkitys on lisääntynyt ja se kasvaa jatkossa edelleen. Toistaiseksi 

vihreä teknologia ja kestävää kehitystä tukevat eettiset ja ekologiset ratkaisut sekä tietoinen 

kuluttaminen ovat ollet vapaaehtoisia valintoja, mutta resurssien niukentuessa, taloudelli-

sen41 ja geopoliittisen42  turbulenssin lisääntyessä länsimaisen ympäristö-, energia- ja talous-

politiikan sekä elinkustannusten voidaan ennakoida kiristyvän tulevaisuudessa huomattavas-

ti. Energiakustannusten kasvaessa ekotehokkuus ja uudenlaiset logistiset ratkaisut tulevat 

vaikuttamaan tavallisten ihmisten kulutuskäyttäytymiseen uudenlaisina tuotteina ja palvelui-

na kaikilla elämänalueilla. Nykyisenlaiset kertakäyttömuodin ja pitkälle prosessoitujen tuot-

teiden  tuotanto- ja jakelukeskeiset ansaintalogiikat eivät enää toimi. (Wallman 2010, 38-39.) 

Siitä seuraa, että jokaisen on väistämättä kannettava kortensa yhteiseen kekoon hiilijalan-

jäljen minimoimiseksi. Tämä tulee vaatimaan ihmisiltä suurempaa sosiokulttuurista ja arvo-

maailman muutosta (ks. Aaltonen & Jensen 2012; Rubin 2010, 19-20) kuin mikään aikakausi 

tätä ennen. Muutossuunta on jo nähtävissä ihmisten arvoissa ja asenteissa. Se näyttäytyy yhä 

suuremmassa  määrin myös kokreettisissa elämäntapaan liittyvissä valinnoissa (ks. luku 3.2). 

Toisaalta Eriksen on todennut, että kyky pitkäjänteiseen tavoitteiden asetteluun ja edistämi-

seen on yhä haasteellisempaa, kun kaiken pitäisi olla koko ajan viihdyttävää ja tulosten näkyä 

välittömästi. Nykyisen murrosajan yksi keskeisimmistä ilmiöistä onkin aikajänteen lyhenemi-

nen. (Ref. Rubin 2010, 38.) 

Turbulenssia lisää tulevaisuudessa kaupungistuminen: vuoteen 2040 mennessä 75% väestös-

tä ennakoidaan asuvan kaupungeissa. Pienessä tilassa ahtaasti asuminen lisää erilaisia mm. 

sosiaalisiin suhteisiin, yksityisyyteen, turvallisuuteen ja  liikkumiseen liittyviä haasteita, mutta 

on toisaalta nähty ekologisesti vähiten kuormittavana ratkaisuna. (Wallman 2010, 38-39; 

Merisalo 2010.) Vastatrendiksi urbanisoitumiselle on kehittynyt vastakaupungistuminen; 

                                                           
40

 Murrosajat tuovat Giddensin mukaan suuria haasteita sosiaaliselle infrstruktuurille, kulttuurille, taloudellisille 
toimintamalleille sekä poliittiselle päätöksenteolle (ref. Rubin 2010, 13). 
41

 Bernard Lietaer, joka toimii Kalifornian yliopiston Berkeleyn ekonomistina ennusti vuosikymmenen vaihteessa, 
että globaalien systeemien shokkitila ja siihen liittyvät ilmiöt, kuten taloudelliset kriisit, ovat pysyvä ilmiö 2010-
luvulla (Wallman 2010, 38-39). 
42

 viittaa geopoliittisen voiman siirtymisen perinteisistä läntisistä hyvinvointivaltioista nouseviin talousmahteihin, 
so. BRIC -maat (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina). 
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asutus hajaantuu kaupunkikeskustojen ulkopuolelle sekä paluumuuttona  maaseudulle (ks. 

Hienonen 2011, 23). Vastatrendin syntymiseen ovat vaikuttaneet kaupungistumisen ongel-

mat, turvallisuuden kaipuu sekä toisaalta myös teknologian tarjoamat etätyömahdollisuudet 

sekä  arvo- ja elämäntapamuutokset (ks. luku 3.2). Vaikka vastakaupungistuminen nähdään 

kestävän kehityksen vastaisena vain hyvätuloisten muuttoliikkeenä, on Hienonen (2011, 24) 

ennakoinut entistä rikkaamman ja monimuotoisemman elinympäristön tarpeen syntymistä.  

Paradigman neljä muutosta 

Tunnettu futurologi  Johan Peter Paludan (2013) sekä Koopenhaminan tulevaisuudentutki-

muskeskuksen julkaiseman Creative Man-teoksen kirjoittaja Gyldendahl (2004) ovat mallin-

taneet yhteiskunnan logiikkaa ja siinä tapahtuneita keskeisiä muutoksia. Paludan puhuu nel-

jästä paradigmasta (ks. kuvio 16), jotka ovat kaikki jo olemassa. Ne tulevat tulevaisuudessa 

merkittävästi vaikuttamaan elämäämme sitä muuttavasti.  

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Neljä paradigman muutosta (sovellettu Paludan 2013). 

Ensimmäinen logiikka on 1800-luvun lopulla alkunsa saanut teollinen yhteiskunta. Teollistu-

misen  seurauksena ihmisten elämä muuttui perustavanlaatuisesti teollisen massatuotannon 

ja halpojen tuotteiden saatavuuden myötä. Ihmisillä oli mahdollisuus täyttää perustarpei-

taan43 ja hankkia mukava elämä. Teollistuminen kehitti myös yhteiskuntaa ja ihmisten varal-

lisuutta. Materiaalinen turvallisuus loi mahdollisuuden hyvinvointiin ja  itsensä toteuttami-

seen. (Ref. Mogensen 2006; Hienonen 2011, 12.) Toinen logiikka on tietoyhteiskunnan kehit-

tyminen, missä korostuu asiantuntijuuden ja koulutuksen merkitys. Kun informaatiotekno-

logia kehittyy, myös ihmisten välinen mailmanlaajuinen vuorovaikutus lisääntyy. Informaa-

tioteknologian on oletettu ratkaisevan monia yhteiskunnallisia ongelmia. Se on mahdollista-

nut entistä tehokkamman tuotannon ja välimatkojen katoamisen Internetin kehittymisen 

myötä. Tehokkuuden kasvu  ja 24/7/365 saavutettavuus ovat lisänneet sekä ihmisten mah-

dollisuuksia järjestää omaa ajankäyttöään että jatkuvaa kiireen tunnetta.  Vapaa-ajan lisään-

tyminen on kasvattanut kiinnostusta palvelujen käyttöön ja siten kulutuksen siirtymistä aikai-

sempaa aineettomampaan suuntaan. (Vrt. Hienonen 2011, 12.) 

Jälkiteollista yhteiskuntaa leimaa elämyshaluisuus ja palvelukeskeisyys. Kolmas logiikka, elä-

mysyhteiskunta44, on syntynyt ihmisten tarpeesta rakentaa omaa identiteettiään ja tuottaa 

                                                           
43

 So. Maslowin tarvehierarkia, joka luokittelee ihmisten perustavaa laatua olevat tarpeet; hengissä pysyminen, 
turvallisuus, sosiaalisuus, arvostus ja vaikutusvalta sekä itsensä kehittäminen. 
44

 B. Joseph Pine II ja James H. Gilmore lanseerasivat elämystalous-käsitteen (experience economy) 1990-luvun 
loppupuolella.   
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merkityksiä.  Rolf Jensenin  teos ”The Dream Society” (2000) kuvaa  yhteiskunnallista muutos-

ta, joka on näyttäytynyt arjessamme. Jensenin (ks. myös  Aaltonen & Heikkinen 2003, 80) 

mukaan perinteinen Maslowin tarvehierarkia on muuttunut muotoaan siirryttäessä infor-

maatioyhteiskunnasta elämysyhteiskuntaan; elämyksillä, itsensä toteuttamisella, arvostuksen 

ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeilla on yhä suurempi rooli suhteessa fyysisiin ja turval-

isuuteen liittyviin perustarpeisiin. Ihmiset haluavat näyttää ja toteuttaa omaa elämänkatso-

mustaan ja tyyliään kulutusvalintojen,  tuotteiden ja palveluiden välityksellä. Elämysyhteis-

kunnassa arvoa luovat yksilölle tärkeät vertaisryhmät, heimot ja niihin kuuluminen. Keskei-

senä ohjaavana tekijänä ovat  tarinat ja elämykset, joiden etsimiseen ihmiset käyttävät va-

paaehtoisesti merkittävän osan tuloistaan ja ajastaan. Sosiaalista identiteettiä rakennetaan 

pitkälti kulutuksen keinoin. Elämyskeskeisessä maailmassa tavoitteena ovat uudenlaiset tun-

netilat sekä emotionaaliset aistikokemukset. Ihmiset eivät osta vain kokemuksia, vaan he 

haluavat entistä vilpittömämmältä ja aidommalta tuntuvia yksilöllisesti merkityksellisiä 

elämyksiä. (Ref. Mogensen 2006; Hienonen 2011, 12-13.) 

Neljäs logiikka liittyy siihen, kuinka ihmisten tarve itsensä toteuttamiseen, luovuuteen ja 

innovatiivisuuteen on näkynyt kasvavan viime vuosina. Tekninen kehitys ja digitaalisuus tuot-

tavat uusia mahdollisuuksia ihmisille osallistua ja vaikuttaa. Merkityksellisyys syntyy itse teke-

mällä. Siihen liittyy yhä vahvemmin myös vapaaehtoisuus, verkostoituminen, jakaminen ja 

antaminen. (Ref. Mogensen 2006; Paludan 2013.) Elämysyhteiskunnasta on siirrytty merki-

tysyhteiskuntaan, jossa yksilökeskeisen ajattelumaailman korvaa uudenlainen yhteisöllisyys. 

Uudenlaiset ryhmät perustuvat samalla tavoin ajatelevien ihmisten yhteisesti jaettuun kiin-

nostukseen jotakin asiaa tai ilmiötä kohtaan. Nämä yhteisöt etsivät uusia vaikutuskanavia ja 

pyrkivät edistämään yhteisiä tavoitteita. Sosiaalisen median yleistyminen on pakottanut ihmi-

set etsimään uudenlaisia kommunikaation muotoja. Se on myös mahdollistanut itseilmaisun 

uuden tason, kun jokainen voi tuottaa vapaasti sisältöä muiden tarkasteltavaksi ja arvioita-

vaksi. Teknogia mahdollistaa ihmisten osallistumisen (co-creation) kehitykseen, joka voi tuot-

taa uudenlaisia ratkaisuja yhteisöllisillä rajapinnoilla. 3D-tulostusteknologia 45 luo uudenlaisen 

lähestymistavan tuotteiden hankkimisen tarpeeseen. Se muuttaa myös nykyisen massatuote-

keskeisen liiketoiminnan rakenteita pysyvästi, kun jokaisella on mahdollisuus tuottaa yksilöl-

linen ratkaisu yksilölliseen tarpeeseen. Futuristi Aleksi Neuvosen mukaan Suomessa uusi ku-

luttajasukupolvi on kasvanut vauraseen yhteiskuntaan, missä keskeistä ei ole arjessa selviyty-

minen ja perustarpeiden tyydyttäminen, vaan itseilmaisu sekä oman sosiaalisen identiteetin 

rakentaminen. Yhteisöllinen kuluttaja on aktiivinen ja kriittinen kuluttaja, joka pyrkii omilla 

valinnoillaan ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin paremman ja inhimillisemmän elä-

män mahdollistamiseksi.  (Ref. Hienonen 2011, 14.)  

3.2 Arvomuutokset ja elämäntapavalinnat merkityksellisen elämän lähteenä 

Elämysyhteiskunnan rajalliset resurssit eivät ole tuotteita, tietoa tai Paludanin (2013) mukaan 

edes hyviä tarinoita. Niiden sijaan keskeiselle sijalle nousevat huomio, huolenpito, luottamus, 

aika sekä merkityksellisyys. Sekä kulttuurin käsite että kulttuuri ovat ajassa muuttuvia ilmiöi-

                                                           
45

 3D-teknologia tekee massatuoteteollisuuden tarpeettomaksi, kun yksittäisentuotteen valmistamisen kustannuk-
set jäävät samalle tasolle kuin globaalin massatuotteen. Sillä on arvioitu olevan myös sekä ekologisia että uusien 
tuoteinnovaatioiden kehittämiseen liittyviä vaikutuksia. (Print me a Stradivarius 2011.) 
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tä, jotka rakentuvat sille ymmärryksen ja arvojen alustalle, joka kulloinkin on olemassa. Kuvit-

teellisista asioista ja kertomuksista on tullut tärkeitä ohjenuoria, mikä kertoo kulttuurin tun-

nevaltaistumisesta. Ihmisten sosiaalisen kulttuurin muodot  ovat Rubinin mukaan muuttu-

neet suuresti. Yhteiskunnallisen murroksen myötä pienistä ilmiöiden aluista ja kehityskuluista 

voi syntyä merkityksellisiä muutossuuntia (Rubin 2010, 20). 

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa46 näyttäytyvät korostuneesti arvot, joiden on sanottu 

nousevan pintaan aina silloin, kun mailma on suuressa muutoksessa; arvojen muutos on 

sidoksissa suurempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen (Rubin 2010, 40; 

Puohiniemi 2006, 51-52). Arvot47 ovat Puohiniemen (2006) mukaan opittuja, kulttuurisesti 

hyväksyttyjä elämää ohjaavia hitaasti muuttuvia päämääriä48, joihin turvaudutaan vaikeissa 

valintatilanteissa. (Vrt. myös Rubin 2010, 26.) Arvojen muutoksesta puhutaan paljon vaikka 

todellista tietoa siitä on suhteellisen vähän. Kun puhutaan arvojen muutoksesta, murroksessa 

ovat paremminkin niiden tärkeysjärjestys, uskomukset, odotukset ja yhteiskunnan arvo-

ilmasto. (Arvojen muutos; Rubin 2010, 41.) Dramaattisia  kaikissa väestöryhmissä tapahtuvia 

arvomuutoksia synnyttäviä tekijöitä kutsutaan ajanhenkeä kuvaaviksi zeitgeist-ilmiöiksi (vrt. 

luku 1.6.3) Arvojärjestys on yksilön elämässä oman elämäntilanteen, iän ja kokemuksen 

mukaan muuttuva.  (Puohiniemi 2006, 32, 39, 49.) Tutkimalla nuorten arvomaailmaa, voidaan 

päätellä jotain siitä, mihin suuntaan arvot kehittyvät tulevaisuudessa.   

Egoistinen itsensätoteuttaminen ja uusyhteisöllisyys  

Maailma on uudelle vuosituhannelle tultaessa alkanut muuttua tavoilla, joka on edellyttänyt 

arvojen käyttöönottoa ohjenuoraksi. Puohiniemen (2006, 53) tekemän tutkimuksen mukaan 

näyttäisi siltä, että suomalainen arvomaailma on polarisoitumassa; suvaitsevaisten uudis-

tajien sekä toisaalta varovaisten säilyttäjien osuus arvokartassa on kasvanut. Viime vuosi-

tuhannen viimeisellä vuosikymmenellä tapahtuneet muutokset (ks. luku 3.1) ovat heijastu-

neet ihmisten arvomaailmaan. Myös äkilliset katastrofit tai niiden uhat, kuten em. World 

Trade Centeriin kohdistunut terrori-isku, Suomessakin koetut koulusurmat, luonnonmullis-

tukset tai jonkin pelätyn ilmiön muuttuminen todeksi muuttaa arvoja. Turvallisuus on maail-

manpolitiikan, median ja tiedonkulun nopeutumisen ja laajenemisen myötä  noussut keskei-

seksi arvojärjestyksessä. Universaalit ja globaalin vastuunkantamiseen liittyvät arvot ovat 

ohittaneet monia perinteisiä arvoja. (Ks. Rubin 2010, 41.) Vuosikymmenen alussa arvoja alkoi 

värittää universalismin nousu. Se  tarkoittaa toisaalta lisääntynyttä avoimuutta, muttaa myös 

yhdenmukaisuuden paineen lisääntymistä. Hedonismin lisääntyminen on seurausta epävar-

muudesta ja turvallisuudentunteen puutteesta. Hedonistiset ja suoriutumiseen liittyvät arvot 

ovat korkealla suomalaisessa arvojärjestyksessä. (Puohiniemi 2006; Puohiniemi & Selosmaa.) 

Ajan henki on korostanut pitkään taloudellista menestymistä onnistumisen ja onnellisuuden 

mittarina. Maailmankuva on tässä mielessä materialistinen.  

                                                           
46

 Arvokeskustelu” tuottaa Googlen hakupalvelussa n. 19 900 tulosta. 
47

 Arvoihin liittyy sekä tieto että tunne, jotka motivoivat toimintaan. Arvot vaikuttavat elämäntapavalintoihin ja 
erottelevat erilaiset kulutuskulttuurit sekä tavat suhtautua ympäröivään maailmaan (Puohiniemi 2006) ja siihen 
liittyviin visuaalisiin ilmiöihin.  
48

 Puohiniemi perustaa arvotutkimuksensa Schwarzin arvoteoriaan, missä kymmenen perustavaa globaalia arvoa 
on asetettu arvoekehälle keskinäisiin suhteisiin perustuen. Siinä jaottelua tehdään yksilön ja yhteisön päämääriä 
edistävien arvojen suhteen. (Ks. Puohiniemi 2006, 10-12, 19.)  
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Samanaikaisesti on nähtävissä uudenlainen ajattelumalli, joka perustuu erilaiseen maailman-

kuvaan. Uusi malli, jota Puohiniemi kuvaa uusyhteisöllisyyden nousuksi, perustuu kehittyneen 

tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamaan suoraan toimintaan ja välittämiseen. Kun indi-

vidualismin vaatimus viedään äärimmilleen, johtaa se itsekkyyteen ja hedonismin kasvuun. 

Sen seurauksena myös stressi, yksinäisyys ja turvattomuuden tunne kasvavat, mikä on joh-

tanut vastakkaiseen kehityskulkuun egoistisen individualismin vastavoimana. Yhteisöllisyyden 

kaipuu on näkynyt mm. perheen merkityksen kasvuna sekä ihmisten muuttona pikkukyliin. 

Ihmiset haluavat tehdä aikaisempaa enemmän asioita yhdessä. Myös yhdessä tekemisen 

muodot ovat moninaistuneet. Yhdessä viihtyminen, itse tekeminen ja ruuan yhteisöllinen 

jakaminen ovat osa yhteisöllisempää arkea. Myös työn tekemisen muodot moninaistuvat 

teknologisen kehityksen myötä. Työyhteisön sijainnin merkitys vähenee, etätyö ja verkos-

toituminen lisäävät pienten työyksiköiden syntyä. (Ks. Merisalo 2010.) 

Rubin käyttää käsitettä ”talkoo-individualismi”, joka laajentaa yksilöllisen vastuun käsitettä. 

Siinä korostuu onnellisuus (ks. Alanen & Kaskinen & Laitio & Mokka & Neuvonen & Onnela & 

Silverberg & Vassinen, 2010), tasapainoinen elämä, yhteisöllisyys ja uussolidaarisuus materia-

listisen menestyksen sijaan.  Solidarisuus ja inhimillinen vastuunkanto on osa pohjoismaista 

kulttuuria, joka yhdistää yhteisöjä toisiinsa.  Jokaisella on mahdollisuus rakentaa omia arvoja 

tukeva samanhenkisten sosiaalinen yhteisö joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Lähipiiriin ja yhtei-

söön kuuluvat tulevaisuudessa yhä enemmän ne, jotka ovat vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

median välityksellä virtuaalisesti. Yhteisöt ovat hetkellisiä ja perustuvat jaettuihin kokemuk-

siin, kiinnostuksenkohteisiin ja mielipiteisiin. Yhteisöllisyyttä korostetaan samankaltaisten 

asenteiden ja arvostusten sekä perinteiden välityksellä. Vastuuta kannetaan itsestä, kanssa-

ihmisistä ja siitä ympäristöstä, jossa  yhteisö toimii ja on vuorovaikutuksessa.  Myötätuntoi-

nen elämänasenne korostuu, kun yksilö kokee omat vaikutusmahdollisuutensa ja yhteisöl-

lisen energian yhteiskuntaa eteenpäin vieväksi voimaksi. Kuluttajista on tulossa yhä enem-

män sosiaalisia toimijoita, jotka ilmaisevat itseään osallistumalla yhteisön, yhteiskunnan, 

tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. (Vrt. Hienonen 2011, 20.) Kollektiivinen vastuul-

lisuus perustuu keskinäiseen jaettuun luottamukseen ja yhdessä tekemiseen.  Ihmiset osal-

listuvat yhä enemmän toistensa tekemiseen ja mahdollistavat49 asioita, joihin uskovat. (Vrt. 

Alanen et al. 2010.) Vastuun kantaminen näkyy myös itsestä ja omasta hyvinvoinnista huoleh-

timisena sekä itsehoidon ja ennaltaehkäisevien elintapojen korostumisena.  

Ekologisen ja eettisen kuluttamisen malli nousee arkipäiväiseksi toiminnan itsestäänselväksi 

malliksi. Joka kolmannen suomalaisen kulutusvalintoja ohjaa eettinen ja ekologinen eetos. 

Suomessa LOHAS-kuluttaminen50 on näyttäytynyt kasvavana trendinä 2000-luvulla. Ihmiset 

kiinnittävät enemmän huomiota laatuun, haluavat hankkia vähemmän51 ja kestävämpää52. 

(Ks. Joronen 2009; Hienonen 2011, 22.) Läpinäkyvyyden vaade, epäoikeudenmukaisuus ja 

riisto näyttäytyvät ihmisten lisääntyneenä tietoisuutena ja epäluottamuksena yrityksiä 

                                                           
49

 Tällainen uusi ilmiö on mm. yhteisörahoituksen malli. 
50

 LOHAS viittaa eettiseen, ekologiseen ja terveelliseen kuluttamiseen (lifestyles of health and sustainability) (ks. 
Hienonen 2011, 22). 
51

 LOVOS viitta  vapaaehtoiseen elämän ja kulutuksen yksinekertaistamiseen (lifestyles of voluntaary simplicity)(ks. 
Hienonen 2011, 22). 
52

 Uudenlaiseen aikaisempaa kriittisempään kuluttajatyyppiin voidaan yhdistää ksäitteet: vihreys, eettisyys, huoli 
kehitysmaista sekä reilu kauppa. Kokonisvaltaiseen vastuullisuuteen pyritään erilaisten elämäntyylien kautta, 
missä pyrkimys voi olla esimerkiksi tarkoituksellisesti mahdollisimman yksinkertainen elämä. (Ks. Joronen 2009.) 
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kohtaan (Mäki 2013). Se heijastuu myös pienten ja paikallisten yritysten suosion kasvuun (vrt. 

Hienonen 2011, 23). Kulutuksen muutokseen ohjaa myös halpatuotteiden hintaeron kutistu-

minen ja raaka-aineiden sekä energian kallistuminen. Se omalta osaltaan kasvattaa itse teke-

misen, kierrättämisen, käsityön ja ammattitaidon arvostusta. Omilla elämäntyylivalinnoilla 

viestitään yhteisölle omaa henkilökohtaista kiinnostavuutta ja kilpailukykyä, jonka lopputu-

loksena on oman identiteetin ja elämän brändääminen. (Rubin 2010, 46-49; Merisalo 2010.) 

Täsmäelämä (ks. Puohiniemi 2006) ja uusyhteisöllisyys ovat kaksi toisiinsa kietoutuvaa käsi-

tettä. Täsmäelämä on uusyhteisöllisyyden muoto, joka viittaa yksilöä itseänsä kiinnostavan 

asian hoitamiseen tai elämyksen, ilmiön, palvelun, tavaran tai tiedon hankkimiseen omaan 

käyttöön. Yhteisön näkökulmasta täsmäelämä tarkoittaa kaiken tiedon reaaliaikaista ja väli-

töntä hyödyntämistä. Siinä teknologialla on keskeinen rooli. Täsmäelämän tunnusmerkkejä 

ovat mm. yksityistyneiden kiinnostuksenkohteiden tyydyttäminen, reaaliaikainen vertais-

viestintä sekä auktoriteettien väheneminen. Uusyhteisöllisyydessä näyttäytyvät myös kerta-

käyttökulttuurin ominaispiirteet; ilmiöt ovat lyhytaikaisia, ja muutos halutaan nähdä heti. 

Välitön ja tunnepohjainen palaute näkyy sosiaalisessa mediassa, jossa koemme ja jaamme 

kokemuksemme. Omille tuntemuksille haetaan vahvistusta samankaltaisesti ajattelevien 

vertaisryhmästä. Yksilöllisesti koetut kokemukset tulevat hyväksytyiksi ja haluttaviksi, kun 

jaamme ne globaalisti median välityksellä. Jaettu tai välitetty (mediated experience)53 koke-

mus ei perustu yhteiseen arvorakennelmaan, historiaan tai kulttuuriin. Sen vahvuus perustuu 

siihen, että se on universaali.  (Rubin 2010, 21-22.)  

Merisalo (2010) on jaotellut nousevat ilmiöt neljän arvoteeman (ks. kuvio 17) ympärille, joista 

edellä on mainittu vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Lisäksi hän nostaa esille kaksi muuta arvoa, 

jotka ovat  juurevuus sekä puhtaus. Näihin neljään teemaan liittyvät sisällöt ovat jo tunnistet-

tavissa ja nähtävissä yhteiskunnassa ja pienten niche-ryhmien elämäntapavalinnoissa, mistä 

niiden voi ennakoida laajenevan yleisemmin tavoiteltavaksi kehityssuunniksi. Hidastaminen ja 

yksinkertaistaminen ovat ilmiöitä, joilla voidaan nähdä olevan kauaskantoisia vaikutuksia 

ympäristön ekologiseen kantokykyyn sekä ihmisten omaan onnellisuuteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Välitetty kokemus on Giddensin kehittämä käsite, jossa näyttäytyy yksittäisen ihmisen suhde universaaliin ja sen 
peilaaminen omaan kokemukseen (ref. Rubin 2010, 21). 
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Kuvio 17. Arvojen tulevaisuuden kehitys (mukailtu Merisalo 2010, 34). 

Hidastamisen kulttuuri, onnellisuus ja elämisen mielekkyys 

Maailman monimutkaisuus, työelämän hektisyys, tehokkuusvaatimus, saatavilla oleminen ja 

vaihtoehtojen runsaus vaikuttavat ihmisiin hämmentävästi.  Työelämän kehittämispyrkimyk-

set ovat ristiriidassa jatkuvan kiireen kanssa; uudet innovaatiot ja luovuus edellyttävät aikaa 

ajattelulle. Myös työelämässä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat haaste yhteiskunnalle. Yhä 

useampi on kyseenalaistanut elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, vaihtanut ammattia 

tai muuttanut muuten elämäntapaansa. Hienosen (2011) mukaan elämänlaadun parantami-

nen vähentämällä kulutusta ja laskemalla tulotasoa kiinnostaa ihmisiä kehittyneissä länsi-

maissa. Ihmiset haluavat  tehdä asioita hitaasti ja uutta oppien vastapainona tietoyhteis-

kuntaistumiselle ja työelämän kiireelle. 

Hitailu (slow movement) on 2000-luvulla yleistynyt ajattelutapa; ajatus leppoisammasta ja 

yksinkertaisemmasta elämästä kiinnostaa yhä useampia. Onnellisuutta ja unelmien toteutu-

mista etsitään uudenlaisen elämänrytmin avulla, missä tavoitteena on asioiden tekeminen 

oikealla nopeudella. Materialismi ja varallisuus eivät ole luoneet onnellisempaa elämää, vaik-

ka suomalaisten varallisuus on suhteellisesti kasvanut. Onnellisuus  syntyy syvistä kokemuk-

sista ja yhdessä tekemisestä. Siihen liittyy merkityksellisyyden tunne, itseilmaisu, viihtyvyys, 

estettisyys, rauha sekä omaksi koetut paikat. (Alanen et al. 2010, 6, 9-10, 14; Honoré 2010.) 

Halu hidastaa nousee itsestä ja tarpeesta muutokseen, asenne ratkaisee läsnäolon ja elämän-

tavan (Enckell 2013). Tehokkuuden sijaan ihanteeksi on noussut yksinkertaistettu elämäntyyli 

ja kestävä kehitys. Kulutusta leikkaamalla on mahdollisuus tulla toimeen  vähäisemmillä tu-

loilla, ja vastapainoksi on mahdollisuus saada enemmän aikaa elämiseen ja työtä mielek-

käämpään tekemiseen. 

Elämän kohtuullistaminen koskettaa hyvin eri tyylisiä ihmisiä, jotka jakavat osittain saman 

arvomaailman. Kohtuullistamisen syitä ja tavoitteita voivat olla työnteon vähentäminen, 

stressittömyys 

PUHTAUS 

VASTUULLISUUS                  

YHTEISÖLLISYYS    

JUUREVUUS   

moniaistisuus 

aitous 

vastuu itsestä 

vastuu ympäristöstä 

asumisen ja työnteon 
uudet muodot 

heimot 
ravinto 

perhe 
perinne 

elämyksellisyys 

turvallisuus 

yhdessätekeminen 

henkisyys 



66 
 

ekologiset lähtökohdat, yhteisöllisyys, kulutuskriittisyys tai pyrkimys niukempaan ja yksin-

kertaisempaan elämään. Kohtuullistaminen voi olla myös seuraus työttömyydestä tai jostakin 

muusta pakottavasta muutostarpeesta.  Halu kulutuksen vähentämiseen voi olla merkki huo-

lestuneisuudesta kuluttamista ja ympäristöä kohtaan. Zuboffin ja Maximin (ref. Hienonen 

2011, 21) mukaan mitä enemmän saamme valita sitä harkitsevaisemmiksi käymme omien 

mieltymystemme suhteen. Hyvinvointia voi pyrkiä tavoittelemaaan myös ilman kulutusta. 

Toimeentulo vähemmällä tavaramäärällä on globaalisti kehittyvä trendi, joka heijastuu myös 

kasvavaan laatutietoisuuteen. Tulevaisuudentutkimuksen professori Mika Panzarin mukaan 

yhä useampi haluaa yksinkertaisempaa elämää, mikä näyttäytyy mm. tuotevalinnoissa ja pa-

luussa vaikkapa retropuhelimeen. Vapaaehtoinen niukkuus on nouseva ilmiö länsimaissa, 

missä ihmiset ovat kokeneet taloudellisen hyvinvoinnin ja teknologian tarjoamat mahdolli-

suudet. (Ref. Piri-Lahti 2012; Hämäläinen 2010.)  

Ekologisuus, eettisyys ja elämyksellisyys yhdistyvät hitailun kulttuurissa. Siihen liittyy koke-

muksellisuus, aistinvaraisuus sekä laadukkuus.  Hitaus, luontokokemus, hiljaisuus ja rentou-

tuminen voivat tuottaa aitoja elämyksiä.  Se mahdollistaa todellisen läsnäolon ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen. Hiljaisuus, aika ja itsensä kuunteleminen ovat luovuuden keskeisiä vaati-

muksia. Itse tekeminen ja itsensä toteuttaminen tuottavat  merkityksiä  eri tasolla kuin mate-

rialistinen kuluttaminen; hyvinvointi ja elämänlaatu ei ole sidoksissa materialistiseen kulutta-

miseen. Hitaat kaupungit (slow cities) kiinnittävät huomiota asukkaiden, kaupunkien ja ympä-

ristön keskeiseen sidokseen. Rauhallisissa kaupungeissa ihmisillä on mahdollisuus nauttia 

elämänlaadusta tietoisen rauhallisesti. Myös kädentaidot ja menneiden aikojen perintö ovat 

arvostettuja ja näkyvät kaupunkikuvassa. Rakennetun ympäristön estetiikka sulautuu slow-

ajattelussa luonnonympäristön rikkauteen. Slow design kiinnittää huomiota kokemuksiin ja 

elämyksiin, jotka jäävät usein huomiotta. Siihen liittyy yhdessä tekeminen, jakaminen sekä 

tiedon läpinäkyvyys. Se kannustaa ihmisiä luovaan, aktiiviseen ja yhteisölliseen sosiaalisesti, 

kulttuurisesti sekä ekologisesti kestävään toimintaan (ks. Strauss & Fuad-Luke; Heinonen 

2010). Slow-ajattelu voi tuottaa eettisesti ja ekologisesti kestävän elämysyhteiskunnan, mutta 

edellyttää suurta arvomuutosta, joka voi syntyä vain yksilön omakohtaisen merkityksenannon 

kautta.  

2000-luvulla kehitetty käsite leppoistaminen (downshifting), on lähellä slow-ajattelua. Sen 

juuret ovat itämaisessa filosofiassa. Se on elämänasenne, joka pyrkii ottamaan yhteiskunnal-

lisesti kantaa ja parantamaan yksilön elämänlaatua vähentämällä työntekoa ja kulutusta. Lep-

poistaminen  voidaan tulkita vastailmiöksi54 nyky-yhteiskunnan materialistista, suorittavaa 

mentaliteettia kohtaan. Ilmiönä downshifting näyttäytyy erityisesti nuorten omaksumana 

aatteena. Heidän kokemuksensa, yhteiskunnallinen asenteensa ja arvomaailmansa on toinen 

verrattuna edeltävään työ- ja suoritusorientoituneeseen sukupolveen. Vuosituhannen vaih-

teen jälkeen aikustuva Y-sukupolvi on varttunut vakaan taloustilanteen aikaan; sille talou-

dellinen hyvinvointi on itsestäänselvyys toisin kuin edellisille sukupolville. (Vrt. Merisalo 

2012.) Työkeskeisen perhemallin sijaan nuoret kaipaavat kokemusta perhekeskeisyydestä ja 

omista juuristaan osana oma identiteetin rakennustyötä. Internet on madaltanut ihmisten ja 

kulttuurien henkisiä ja maantieteellisiä rajoja. Matkustaminen ja kansainvälisesti yhtenevä 

                                                           
54

 Suomalaisessa Downshifting-facebookryhmässä on yli 12000 jäsentä, mikä kertoo ilmiön laajasta kiinnosta-
vuudesta. 
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mediakulttuuri saa ihmiset kaipaamaan tietoa omista juuristaan ja kulttuuristaan globaalien 

verkostojen vastapainoksi. Ihmisillä on tarve kuulua johonkin ja kokea olevansa osa suurem-

paa kokonaisuutta. Globaalin rinnalle nousee paikallisen kulttuuriperinnön arvostus. Moni-

kulttuurisuus ja kulttuurien sulautuminen tuottaa uudenlaista kulttuurista perimää ja perin-

teitä, jotka yhdistyvät uudenlaisiksi tavoiksi ja teoiksi. (Vrt. Hienonen 2011, 46.)  

Uskonnot, luonto, perinneruuat, sukujuhlat ja kotimaan matkailun kiinnostus ovat nousevia 

juurevuuden ilmenemismuotoja. Uskontojen merkityksen on arvioitu Merisalon (2010) mu-

kaan korostuvan uudelleen edustaen aitoa yhteisöllisyyttä. Rajat ja rajallisuus luovat turvalli-

suudentunnetta muuten niin avoimessa yhteiskunnassa. Kirkkojen ja uskontojen sulautumi-

nen luovat myös pikkuhiljaa uusia perinteitä, kun ihmiset poimivat itselleen sopivia tapoja 

etsiä ja ilmaista omaa henkisyyttään. Aistien, mielen ja kehon tasapainoa, sisäistä rauhaa ja 

harmoniaa tavoitellaan aktiivisesti arjessa ja vapaa-aikana. Vapautta ja flow’n tunnetta 

haetaan rentoutumisen ja harrastusten avulla. 

Kolmas hidastamiseen läheisesti liittyvä elämäntapailmiö on kotoilu (homing), missä sosiaa-

lisen elämän keskipisteenä on koti. Kodin ja perinteiden arvostus on noussut epävarmuuden 

ja turvattomuuden tunteen myötä 2000-luvulla. Ihmiset viihtyvät kotona yhä enemmän; yh-

deksän kymmenestä suomalaisesta viettää vapaa-aikansa mieluiten kotona (Krause 2012). 

Rauhallinen asuminen korostaa kotia rauhan, rentoutumisen ja sosiaalisen elämän keskipis-

teenä. Kotoiluinnostuksen takana löytyy hidastamisen, ekologisuuden ja kestävän kehityksen 

kaltaisia trendejä. Nopea globaalistuminen, talouslamaa sekä paikallisuuden arvostaminen 

ovat ohjanneet kehitystä. Kun maailma vaikuttaa hallitsemattomalta ja ennakoimattomalta, 

voi turvallisuutta, yksinkertaisuutta ja elämänhallinnnan tunnetta hakea kotoa. Kotoilu on 

vastareaktio kiireelle, kuluttamiselle ja kertakäyttökulttuurille. Yhä useammalle on tärkeää, 

että koti on viihtyisä ja turvallinen paikka, jossa on mahdollisuus rentoutua kiireisen työn 

vastapainoksi. Verkkaisuus ja läsnäolo sekä yhdessä tekeminen on tärkeää. Perinteiset kotiin 

liittyvät askareet ovat nousseet uuudelleen suosioon. Ne ovat elämyksiä, jotka halutaan 

kokea perheen ja ystävien  kanssa yhdessä. Kotoilu vastaa ilmiönä itsensä toteuttamisen 

tarpeeseen. Itse tekeminen tarjoaa elämyksiä sekä tunteen siitä, että osaa tehdä jotakin 

konkreettista, mikä on vastapainoa työelämän tietotyölle.  Erilaiset käsityöharrastuksiin 

liittyvät materiaalit, kurssit ja ohjekirjat sekä tv-ohjelmat ovat saaneet kasvavilla harraste-

markkinoilla suuren suosion.  Perinteiset käsityötavat on valjastettu uudenlaiseen visuaali-

seen ilmaisuun, ja omat kokemukset jaetaan blogeissa samanhenkisille lukijoille. Se on usein 

myös ekologista ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa, johon liittyy vanhan kierrättäminen 

ja tuunaaminen. Kotoiluilmiön suosio näyttäytyy lukuisissa blogeissa sekä esimerkiksi Martta-

liiton jäsenmäärän kasvuna (Veirto 2010). 

Uudenlaiset kauneusihanteet ja puhtaus ovat nousevia arvoja, jotka näkyvät sekä ruokavali-

ossa että arjen toimintamalleissa. Terveysvaikutteiset tuotteet, itsehoitokeinot sekä fyysisen 

ja henkisen hyvinvoinnin etsiminen lisääntyvät. Puhtauden arvostus näkyy sekä kasvaneena 

kiinnostuksena luomuruokaan, itseviljelyyn,  luonnonmateriaaleihin ja eettiseen ostamiseen. 

Lähellä tuotetun arvostus lisääntyy ja tuotteiden alkuperän tunteminen on tärkeää. Vapau-

den tunnetta haetaan erilaisilla äärikokemuksilla sekä stressittömän elämäntavan vaalimisen 

kautta. (Ks. Merisalo 2010; vrt. Alanen et al. 2010.)  
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Kollektiivinen viljely, lähituotteisiin erikoistuneet myyntipisteet ja elämykselliset matkailu-

kohteet ovat kasvavaa yhteisöllistä toimintaa ja tapa investoida elämän laatuun ja tervey-

teen. Hidastaminen ja yksinkertaistaminen tukevat myös maaseudun ja luontokokemusten 

elämyksellistä merkitystä. Moni kaupunkilainen haaveilee maalla asumisesta. Toisaalta moni 

maalle muuttanut palaa myös takaisin kaupunkiin paremman infrastruktuurin ja toimivam-

man arjen tai työn perässä. Maaseutu tarjoaa puhdasta luontoa, rauhaa ja mahdollisuudet 

omavaraisen elämän kehittämiseen. Se toimii inspiroivana, turvallisena ja rentouttavana 

ympäristönä, missä yhteisöllisyys ja toisista välittäminen näkyvät eri tavoin kuin kaupungeis-

sa. Maalla asuminen tarjoaa mahdollisuuden hitaan elämänrytmin sekä itse tekemisen to-

teuttamiseen toisin kuin urbaani aina avoinna oleva kaupunkiympäristö. (Ks. Hienonen 2011, 

27-28, 37, 43-44.) Siihen liittyy myös nostalgian (vrt. Guffey 2006) kaipuu ja perinteiden ihan-

nointi. Oletus maaseudun tarjoamasta turvallisesta retroelämästä näyttäytyy kaipuuna luon-

toon, omavaraisuuteen sekä maaseutuelämän yhteisöllisyyteen. 

3.3 Tarinoista todeksi: design merkityksellistäjänä 

Tuotteet ovat tärkeä osa ihmisten kollektiivista ja yksityistä identiteetin rakentamista. 

Kulttuuriset merkitykset nousevat yhä tärkeämmäksi osaksi tuotteiden kiinnostavuutta. 

Merkitykset  syntyvät sosiokulttuurisessa vuorovaikutuksessa (ks. luku 1.6.3) ja ovat jat-

kuvasti uudelleen neuvoteltavia (Luutonen 2007, 7, 12). Todellisuuteen liittyy tulkinta 

zeitgeistista, joka näyttäytyy visuaalisina muotoina ja ihmisille merkityksellisinä valintoina. 

Visuaalinen muotokieli toimii merkkivälineenä, joka kuvastaa ihmisten arvoja, kiinnostuk-

senkohteita, kulttuurista tausta tai ryhmää johon ihminen kuuluu (emt., 15). Design ja taide 

voivat myös toimia sillanrakentajina ihmisten ja merkitysten välillä tehden yksilön omat arvo- 

ja elämäntapavalinnat näkyviksi.  Kulttuurinen tuote voidaan Niiniluodon (ref. Luutonen 

2007, 16) mukaan jakaa neljään pääulottuvuuteen, joihin liittyy tekijän merkitys, sisäinen 

merkitys, kätketty merkitys sekä vastaanottajan merkitys. Tekijän merkitys viittaa tekijän 

tavoitteeseen. Suunnittelijalla tai taiteilijalla on oma subjektiivinen ajatus siitä, mitä teos tai 

tuote hänen mielestään ilmaisee. Ilmaisu on kytköksissä niihin mm. visualisiin valintoihin, 

joita suunnittelija tai taitelija työssään sekä intentionaalisesti että tiedostamattaan tekee. 

Sisäinen merkitys voi muodostua, kun tuote heijastaa aikaa tekijän erityisesti sitä ajattele-

matta. Värien ja visuaalisen muotokielen valinnat voivat sosiokulttuurisessa ympäristössä 

kuvata laajemmin vallitsevaa tyyliä, kuin mikä on ollut tekijän tietoinen tarkoitus. Katsoja voi 

pyrkiä löytämään teoksesta kätkettyjä merkityksiä, jotka paljastavat tekijästä asioita ja autta-

vat ymmärtämään häntä paremmin. Vastaanottaja kokee teoksen omalla subjektiivisella 

tavalla ja tuottaa omia merkityksiä, jotka mahdollisesti poikkeavat siitä, mitä tekijä on tavoi-

tellut.  

Tuotteen voi tulkita Luutosen (emt., 23-25, 28-33) mukaan heijastavan jotakin ajankohtaista 

ilmiötä, jonka olemusta tavoitellaan tuotteen ja siihen liittyvien elementtien avulla. Visuaali-

nen ilmaisu toimii todistuskappaleena, heijastumana  tapahtuneesta. Siten se rakentaa kuvaa 

ajasta. Kulttuuri toimii suodattimena, jonka kautta ilmiöt ovat ymmärrettävissä.Tuotetta tai 

taideteosta tarkasteltaessa siihen kohdistuu aistihavainto, jonka pohjalta syntyy ensivaiku-

telma. Tuotteen ominaisuuksiin ja  visuaaliseen esittävyyteen tarkemmin perehtymällä sekä 

omaan yhteyteensä sijoittamalla syntyy tulkinta, joka on katsojan käsitys ilmiöstä. Katsoja tai 
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käyttäjä rakentaa itse oman merkityksensä, kun hän liittää tuotteen itselleen merkitykselli-

seen ilmiöön tai kokemukseen. Merkitykset kiinnittyvät tietoisesti, mutta niiden omaksumi-

sen visuaalisen kulttuurin ja median välityksellä tapahtuu myös tiedostamattomasti. Luutosen 

käyttämä termi ”elollistaminen” viittaa siihen, että tuote muuttuu materiaalisesta esineestä 

tärkeämmäksi ja siten enemmäksi, kun siihen liitetään inhimillisiä piirteitä. Yhtä lailla taide-

teoksiin ja visuaaliseen ilmaisuun on liitettävissä mielikuvia, muistoja, tunteita ja henkilökoh-

taisia samaistumiskokemuksia, jotka antavat teokselle yksilöllisesti merkityksellisen ”hen-

gen”.  Empaattinen muotokieli ja visuaalinen ilmaisu koskettaa ihmisten tunteisiin. 

Aitouden kaipuu 

Ihmiset tavoittelevat yhä enemmän aitoja koskettavia kokemuksia ja elämyksiä. Aitous 

tunnistetaan usein alkuperäisenä. Autenttisuus on käsite, jota käytetään usein synonyymin 

edellisille käsitteille. Boylen mukaan aito merkitsee luonnollista, rehellistä, etttistä ja kunnial-

lista. Siihen liittyy yksinkertaisuus, konstailemattomuus,  kestävyys ja juuret. Aitous merkit-

see myös kauneutta, moniulotteisuutta ja inhimillistä. Autenttisuus viittaa Boylen tulkintana 

oikeudenmukaisuuteen; ihmiset kaipaavat sellaista, minkä he kokevat ja hyväksyvät oikeaksi. 

(Ref. Luutonen 2007, 54-55). Paikallisia perinteitä kunnioitetaan juhlallisuuksin ja riitein, uut-

ta elämäntapaa tuotetaan perinne-elementtejä uudella tavalla toisiinsa yhdistelemällä. Tästä 

syntyy myös uudenlaista mielenkiintoista ajanhenkistä muotoilua. Autenttisuus ja käsityö-

mäinen jälki luovat uudenlaista luksusta. Tuotteista ja brändeistä, joilla on historia, tarina ja 

perinteet vaalittavana, ollaan valmiita maksamaan enemmän. Kuluttajat haluavat tukea pai-

kallista käsityötä ja sen tekijöitä. Moderni muotoilu lähestyy yhä enemmän pienissä sarjoissa 

tuotettavaa käsityömäistä tekemistä ja taiteellista työskentelyä massatuotannon sijaan. Uusi 

3D-tulostusteknologia tarjoaa uudenlaisen keinon tuottaa nopeasti yksilölisiä tuoteideoita 

tavalla mihin mikään muu teknologia ei kykene.  

Arjen estetiikassa kierrätys ja eri tyylisuuntia tukeva suvaitsevaisuus mahdollistavat uuden-

laisen omista juurista ammentavan muotokielen. Visuaalinen makumaailma koostuu yhä 

enemmän paikallisista elementeistä, kun ihmiset kyllästyvät globaalien brändien yhden-

mukaisuuteen. Muotoilussa nousevat laadukkaasti, käsin ja luonnon raaka-aineista toteutetut 

ajattomat tuotteet, joiden muotoilussa perinnearvot, elämänmakuisuus sekä yksilöllisyys 

kohtaavat. Tuotteissa näkyy viitteitä kulttuuriin, perinteisiin ja vanhoihin perinteisiin valmis-

tustekniikoihin. Käsityöhön kuuluu oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö; tiedon, 

taitojen ja ideoiden jakaminen sekä yhdessä tekeminen. Se tuottaa uudenlaisia sosiaalisia 

verkostoja ja yhdistää kolmannen sektorin; se näyttäytyy uudenlaisina ansaintalogiikoina ja 

liiketoimintamalleina, joissa otetaan aikaisemmin paremmin huomioon kestävä kehitys ja 

tasa-arvoisuus. (Ks. Merisalo 2010.) 

Visuaalisia merkkejä ajan ilmiöistä 

2000-luvulla katse on kohdistunut menneisyyteen. Vaikutteita on poimittu aikaisemmista 

designtyyleistä ja sen teemoista. Retrohenkisyys  ja vintagemuoti ovat nousseet suuren 

joukon kiinnostuksen kohteeksi. Osittain nostalginen paluu retrotyyleihin (ks. Guffey 2006) on 

ollut yksi 2000-luvun vallitsevista visuaalisista ilmiöistä, jolle ei edelleenkään näy päätöstä.  
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1920- ja 30-lukujen tyylisuuntien rinnalle on noussut myös  80- ja 90-luvuilta tunnistettava 

muotokieli. Varsinkin lähivuosille suunnatuissa kaupallisissa trendeissä on edelleen nähtävis-

sä merkkejä 50-, 60- ja 70-lukujen inspiroimasta väri- ja kuviomaailmasta. Tunnistettava ja 

värikäs ikoninen muotokieli on saanut inspiraationsa nostalgisista 70-luvun lopun ja 80-luvun 

muotoilusta, musiikista ja kulttuurivaikutteista. Yksi tuon ajan merkittävimmistä designvai-

kuttajista ja tyylin luojista oli Memphis-ryhmä vetäjänään Ettore Sottsass, jonka  vaikutus on 

nähtävissä kaikkialla. Memphis -vaikutteet näkyvät sekä kirkkaina leikkisinä väriyhdistelminä 

että visuaalisena muotokielenä mikä näyttäytyy graafisuudessaan pyrkimyksenä järjestyk-

seen, mutta  samalla kuvastaa leikkisyyttä. Memphis-ryhmä pyrki aikanaan haastamaan vallit- 

 

Kuva 33. Michele De Lucchi.           
Kuva 34. Sergio Rossi, kevät-kesä 2013. 
Kuva 35. Nathalie du Pasquier. 

Kuva 36. Pappenpopp 2008.           
Kuva 37. Richard Hutten 2010.                  
Kuva 38. Studio Makkink & Bey 2009. 
Kuva 39. Kunihiko Morinaga.          
Kuva 40. Cristian Zuzunag 2008.  
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sevan visuaalisen ilmaisun ja tuotti uudenlaista muotokieltä, jossa kokonaisuus syntyi väri-

blokkien sekä yksinkertaisen kubistisen muotokielen yhdistelmänä.Tyyli inspiroi tämän het-

ken suunnittelijoita haastamaan totuttuja vallitsevia normeja visuaalisessa ilmaisussa. Se on 

samalla kunnianosoitus menneen ajan mestaruudelle. (Ks. kuvat 33-35.)  

Virtuaalisen ja reaalisen todellisuuden, yleisen ja yksityisen, fyysisen ja digitaalisen maailman 

raja-aidat hämärtyvät ja käyvät yhä epäselvemmiksi. Arkinen maailma on ylensyötetty digi-

taalisella tiedolla, jota tulvii kaikkialta. Ihmisten vuorovaikutus digitaalisen ja virtuaalisen 

maailman kanssa inspiroi suunnittelijoita visualisoimaan digitaalista yhteiskuntaamme. 

Facebook, Twitter ja Pinterest ovat sekä digitaalisia alustoja että yhteisöjä, missä jaamme 

henkilökohtaisen elämämme kokemuksia ja tuntemuksia ja vaihdamme tietoa ja kiinnostuk-

sia itselle vieraiden ihmisten kanssa. Pikseleistä on tullut yksi tunnistettava visuaalinen inspi-

raation lähde (ks. kuvat 36-40); resoluution pienentäminen ja rakenteen hajoittaminen, pik-

selit, pisteet ja katkoviivat abstrahoivat ja vääristävät kuvaa tietoisesti.  (Ks. Lintill 2012a.)  

Yhä enenevässä määrin digitaalisuuden määritellessä kokemuksiamme ja elämäämme, sille 

täysin vastakkainen primitiivisen, menneen ja alkukantaisen tutkiminen tuottaa uuttaa rou-

heaa estetiikkaa (ks. kuvat 41-44), joka saa inspiraaation arkeologisista löydöksistä. Muinais- 

 

Kuva 41. James Shaw & Marjan Van Aubel.                           
Kuva 42. Kenji Kawasumi.                                         
Kuva 43. Jessica Steel.                                                                 
Kuva 44. Marjan van Aubel. 
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aikaisten, luonnollisten ja autenttisten materiaalien käyttö ja luonnon kuvaaminen heijasta-

vat luonnon lisääntyvää arvostusta ajassa, jossa olemme väistämättä kuluttamassa uusiutu-

mattomia luonnonvaroja loppuun. Historiasta periytyvien materiaalien ja yksinkertaisten 

valmistusmenetelmien kokeilu ja tutkiminen on kekseliäs ja vähemmän ympäristöä kuormit-

tava muotoilukonsepti, joka pyrkii edistämään kestävämpää kehitystä. (Ks. Lintill 2012a.) 

Massakulutuksen ja teollisen yhä kiihtyvän tavaratuotannon aikakaudella, missä sama tuote 

on ostettavissa missä tahansa mailmaa, yksilöllisyyden ja persoonallisen kaipuu lisääntyy. 

Viime aikoina on ollut nähtävissä useiden suunnittelijoiden pyrkimys tuottaa tuotteita, joita 

on mahdoton jäljentää: niiden tuottamiseen liittyy prosesseja, joita ei voi kontrolloida. Luon-

nossa syntyvä korroosio, ruostuminen, kuluminen, haalistuminen ja rappeutuminen toimivat 

suunnittelun välineinä, joiden avulla synnytetään yksilöllistä ja sattumanvaraista pintakuvioin-

tia, kerrostumia ja materiaalin viimeistelyä (ks. kuvat 45-50). Se, mikä aiemmin on nähty tu-

hottuna ja pilalle menneenä, onkin tavoiteltavaa. Giles Deaconin syksyn 2012 mallistossa käy-

tetty digitaalisesti tulostettu kangas, jonka pintaa on työstetty siten, että siinä vanha kuva-

kudos näyttää palaneelta ja tahraantuneelta. (Ks. Lintill 2012a.)  

 

 

 

Kuva 45. Giles Deacon syksy-talvi 2012.                           
Kuva 46. Ambience Studio.                                         
Kuva 47. Hilla Shamia, ”Woodcasting”.                      

                   

Kuva 48. Hilla Shamia, ”Chess”.          
Kuva 49. Andere Monjo, ”Rain Table”.                       
Kuva 50. Thomas Girbl, ”Blackwillow orange”, 2009.      
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Leikkisyys ja tekemisen estetiikka on vastatrendi yksinkertaiselle ja pelkistetylle designille (ks. 

kuvat 51-55). Sen inspiraationa on tee se itse -kulttuuri. Prosessi ja tekeminen itsessään ovat 

keskeisessä roolissa; spontaanius ja ilmaisullisuus korostavat yllätyksellisyyttä ja teosten 

uniikkia ilmettä. Voimakkaaat ja yllättävät väriyhdistelmät, neonvärien käyttö sekä voimak-

kaat siveltimenvedot ovat osa Yago Hortalin akryylimaalausten tunnistettavia ominaispiir-

teitä. Maalauksissa värit on ikään kuin heitetty kankaalle vapaamuotoisiksi, sattumanvarai-

siksi roiskeiksi ja valumiksi, joita on korostettu vahvoin pensselinvedoin. Väriliukumien 

dynaamisuus, liike ja sekoittuminen kankaalla vaikuttavat spontaanilta myös Niek Pullesin 

suunnittelemisssa trikoissa. (Ks. Lintill 2012a.)  

 

 

Kuva 51. Niek Pulles.                 
Kuva 52. Anne Harper, “Persuasion 2#”, 2011.           
Kuva 53. Yago Hortal, ”SP36”, 2012.                             
Kuva 54. Yago Hortal, “SP 27”, 2012.                                             
Kuva 55. Parris Wakefield.                                 
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Yhteiskunnassa katseet kohdistuvat yhä enemmän Aasiaan, missä nousevat taloudet kuten 

Kiina ja Intia sekä niiden kasvava ja keskiluokkaistuva kulutuspotentiaali nähdään maailman 

pelastavana veturina. Median jatkuva uutisointi Lähi-Idässä käydystä taistelusta terrorismia 

vastaan on tuonut myös paikalliset kulttuurit kiinnostuksen kohteeksi. Kuvioaiheita poimitaan 

itäisistä kulttuureista. Suunnittelijat yhdistävät perinteistä Kiinasta, Intiasta ja Lähi-Idästä 

peräisin olevaa ja  tunnistettavaa ornamentiikkaa länsimaiseen moderniin  ympäristöön, mikä 

tuottaa uudenlaisen, mielenkiintoisen fuusion. Richard Hutten on luonut ajankohtaisen visu-

aalisen ilmeen käsittelemällä persialaisista matoista tuttua ornamentiikkaa digitaalisesti (ks. 

kuva 56). Tyypillisiä ikonisia kuvioaiheita ovat mm. kahdeksankulmiot, tähdet sekä perinteiset 

arabialaiset persialaisista matoista tutut kuvioaiheet, jotka näkyvät länsimaisissa tekstiileissä, 

pinnoissa sekä yksityiskohdissa. Geometriset kuvioaiheet saavat assosiaationsa islamilaisesta 

taiteesta, missä paikallinen visuaalinen perinne korostaa yhdenmukaisuuden ja järjestyksen 

keskeistä merkitystä.  

Muutoinkin paikalliset kulttuurit, kansanperinne ja sen tunnistettavat visuaaliset ominaispiir-

teet ovat aina olleet taiteilijoiden ja suunnittelijoiden kiinnostuksen kohteena  ja inspiraation 

lähteenä. Tälle nykyiselle googleaikakaudelle tyypillistä on ei niinkään nostaa esille paikallista 

ornamentiikkaa ja visuaalista ilmaisua sellaisenaan vaan rakentaa uudenlaista ilmaisua päivit-

tämällä sitä tähän päivään poimimalla yhden elementin sieltä ja toisen täältä ja yhdistelemäl-

lä  erilaisia poikkeavia ja ristiriitaisiakin elementtejä ennakkoluulottomasti  toisiinsa. Toisil-

leen vastakohtainen ekspressiivisyys ja koristeellisuus, esittävä ja abstrakti näkyvät vaikkapa 

Irmeli Mäkilän maalauksissa (ks. kuva 57) paraikaa keväällä 2013 esillä olevassa näyttelyssä 

(Valjakka 2013). 

 
 
 
 

Kuva 56. Richard Hutten  2009.                               
Kuva 57. Irmeli Mäkilä, ”Roman Levels”,  2012.  
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4 KYSEENALAISTAMINEN JA HÄMMENNYS 
 

Jokainen suunnitteluprosessi koostuu sekä fyysisistä ja konkreettisista elementeistä, jotka 

vaikuttavat suunnitteluprosessin aikana tehtäviin ratkaisuihin että ei-fyysistä ja vaikeasti hal-

littavissa olevista elementeistä, jotka liittyvät mm. suunnittelijan omaan persoonaan, kult-

tuuriin ja arvoihin, emootioihin sekä esteettisiin makumieltymyksiin; ne vaikuttavat sekä 

suunnittelijan intentioihin että toteutuneeseen lopputulokseen. Samaan aikaan tarkkailles-

sani ympäristöäni näin mielessäni hahmotelman kankaasta, jossa valokuva, pinta ja käsin 

piirretty viiva yhdistyisivät kerroksellisesti kokonaisuudeksi, joka on moniulotteinen, mosaiik-

kinen  ja vaihteleva. Idea tuntui aluksi hyvältä lähtökohdalta. Myöhemmässä vaiheessa löysin 

Internetistä kuvia mm. ajankohtaisista Kevin Appelin teoksista (ks. kuvat 58 ja 59), joissa näyt-

täytyy jotakin siitä visuaalisesta mielikuvasta, joka minulla oli syntynyt työskentelyprosessin 

alkuvaiheessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olin siirtänyt ottamani valokuvat tietokoneelle käsiteltäväksi, mutta koin vaikeaksi aloittaa 

niiden työstämisen sisäisen mielikuvani pohjalta – siitäkin huolimatta, että mielikuva tarjosi 

paljon visuaalisia elementtejä ja mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja työstettäväksi. Tein joitakin 

pikaisia luonnoksia, jotka pyrkivät visualisoimaan ideaani ja viemään sitä eteenpäin, mutta en 

kokenut kykeneväni sitoutumaan sisäisesti mielikuvaani. Koin haasteelliseksi yhdistää omat 

ajatukseni työni aiheeseen ja visuaalisiin tavoitteisiin. Tunsin, että minun oli suunnattava 

katseeni itseni sisään ja kaivettava itsestä syvempi sisäinen tavoite työlleni.  Koin voimak-

kaasti etteivät ensimmäiset visuaaliset mielikuvat sellaisenaan riittäneet viemään työtä 

Kuvat 58 ja 59. Kevin Appel.  
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eteenpäin. Niistä puuttui ajatus, jokin syvempi merkitys ja tarttumapinta. Koska olin tottunut 

työskentelemään tehokkaasti ennalta määritellyn briefin tai asiakastarpeen mukaisesti tie-

tyissä annetuissa raameissa, oli omien sisäisten tuntemusten purkaminen aluksi vaikeaa. 

Toisaalta omat kokemukseni eivät ehkä vielä tässä vaiheessa näyttäytyneet riittävän merki-

tyksellisinä, tai ehkä en osannut lukea niihin liittyviä intuitiivisia merkkejä. Myös ajan henkeen 

liittyvien ilmiöiden moninaisuus ja moniulotteisuus sellaisenaan tuntui kaoottiselta. Siihen oli 

vaikea tarttua kiinni visuaalisesti, koska mahdollisuuksia oli rajattomasti.   

Ideoinnin alkukankeuteen vaikutti todennäköisesti myös valitsemani työstämistapa. Koska 

olin ajatellut käsitellä valokuvia ja yhdistää niitä piirrosjälkeen, lähdin työstämään ideaaani 

suoraan digitaalisesti ajattelematta, että työskentelytapana se oli minulle melko vieras. Vaik-

ka ideoiden työstäminen tietokoneella on nopeaa, oma ajatukseni näyttää etenevän parhai-

ten silloin, kun piirtojälki on aistittavissa fyysisinä tuntemuksina.  Nigel Cross (2011, 13, 23-

24) on todennut, että suunnittelijat tyypillisesti samanaikaisesti sekä ajattelevat että visuali-

soivat ajatteluaan. Luonnostelun merkitys on keskeinen, koska siinä suunnittelija dokumentoi 

ajatusprosessiaan. Näkeminen ja tekeminen ovat silloin jatkuvassa dialogissa keskenään. 

Idean tavoittaminen ja siirtäminen suoraan digitaaliseen muotoon suoraviivaistaa prosessia.  

Lapsenomainen leikkisyys, huoleton onnellisuuden tila, ja sitoutumaton vapauden tunne ovat 

välttämätön edellytys eritoten taiteellisen, visuaalisen työskentelyn alkuvaiheessa (emt., 12, 

14-16). Itselleni innostavin visuaalinen tapa työskennellä on ollut maalaaminen, ja siinä tyylini 

on kehittynyt vuosien mittaan yhä abstraktimpaan suuntaan. Maalatessa uppoudun ajatuk-

siini ja saavutan vaivattomasti tilan, missä koen olevani onnellinen. Päätinkin lähestyä työtä 

uudesta näkökulmasta: Sen sijaan, että määrittelisin selkeän visuaalisen teeman tai aiheen, 

lähtisin maalaamaan omia tuntemuksiani mahdollisimman intuitiivisesti.  
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5 HEITTÄYTYMINEN  
”Elämä tuottaa meille tarinoiden aineksia ja taiteellisen toiminnan voi nähdä 
tilana, jossa näitä kokemuksia voi tulkita yhä uudelleen.” - Pääjoki  

5.1 Uusi alku ja ensimmäiset kokeilut 

Olen aina pitänyt visuaalisessa suunnittelussa siitä, että voin uppoutua käsin maalaamiseen, 

kokea hiljaisuuden ja hyvin aistisesti värityksen kokemuksen kun väri leviää paperille ja saa-

vuttaa halutun tilan. Maalaamiseen liittyy muistikuvissani erityinen flow-kokemus55, jota on 

muuten hyvin vaikea saavuttaa. Arkinen suunnittelutyöni on hyvin hektistä ja nopeiden rat-

kaisujen tekemistä teknisten toteutustapojen asettamissa rajoissa, missä suhde itse materi-

aaliin jää helposti kaukaiseksi. Koska koin edelleen haasteelliseksi päästä tässä työssäni 

eteenpäin, palasin itselleni tuttuun välineeseen ─  käsin maalaamiseen. Siihen vaikutti myös 

opinnäyteprosessin kuluessa kasvanut kiinnostus intuition tutkimiseen. Tuntui vapauttavalta 

heittäytyä tunteiden valtaan ja lähteä liikkeelle maalaamisesta. Dominique Surel (ref. Jännäri 

2012) on todennut, että tietoinen mieli pitää ensin hiljentää, jotta  oppisi kuulemaan intui-

tionsa äänen. Arkinen, keskittymistä vaativa puuha voi pitää rationaalisen mielen kiireisenä. 

Alitajunta saa silloin vapauden työskennellä. Maalaamiseen voi keskittyä monella tasolla: 

Siinä voi syventyä siihen, mitä paperille syntyy. Tai siihen voi liittyä omaan itseen syventy-

mistä. Silloin tulee tietoiseksi siitä, miltä maalaaminen fyysisesti tuntuu. Maalatessa fyysinen 

kosketus materiaaliin ja tunne omasta ruumiillisuudesta on läsnä jokaisessa siveltimen vedos-

a. Työskentelyyn liittyy myös hiljaisuus, vapaus ja intuitiivisuus. Siinä voi antaa alitajunnalle 

tilaa käsitellä kokemuksia ja tuntemuksia.  Lopputulos kehittyy pikkuhiljaa, ajatuksille jää 

aikaa. Sattumanvaraisuus ruokkii ajattelua ja tuottaa uusia ideoita. Se tarjoaa vaihtoehtoja 

olemassa olevalle. 

Maalasin nopeaan tahtiin ensimmäiset luonnokset, joissa keskeiseen rooliin nousivat väri-

sommitelmat ja kolmiulotteinen pinta. Sekoitin värisävyjä, jotka tuntuivat kiinnostavilta ja 

innostavilta. Maalasin väripintoja paperille suurella pensselillä ja seurasin värien sekoittu-

mista toisiinsa. Luovuin pian siveltimistä ja siirryin käyttämään palettiveitsiä ja muita lisä-

välineitä kuten sieniä, harjaksia ja muovikalvoja väripintojen työstämisessä. Lisäsin sekä 

läpinäkyvää että valkoista geeliä paksuntamaan akryylimaalia sekä sellaisenaan tuomaan 

kolmiulotteista tekstuuria. Kokeilin myös väripintojen painamista erilaisten sapluunoiden 

avulla. Halusin värien kerrostuvan, peittävän toisensa, muuttuvan muuksi. Halusin kolmi-

ulotteisuuden vaikutelman näkyvän karkeassa pinnassa, jota karkean paperin lisäksi koros-

tivat paksut akryylimaalikerrokset. 

 

                                                           
55

 Mm. Csikszentmihalyi 2005.  
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Kiinnitin huomiota siihen, miltä maalaaminen fyysisesti tuntui. Pidin siitä, miten väri levittyi 

paksusti paperille, ja siitä kuinka käteni tunsi värin levittymisen. Kiinnitin huomiota siihen, 

kuinka väri hitaasti levisi paperille, millaisia raapivia ääniä palettiveitsen liikuttamisesta syntyi 

ja miten värit sekoittuivat toisiinsa. Poimin värejä nopeaan tahtiin ja maalasin ensimmäiset 

kokeilut pikaisesti. Maalasin nopeaan tahtiin ja lisäsin kerroksia paperille antaen värin kuivua 

välillä. Työstin samanaikaisesti useita eri maalauksia; lisäsin väripintoja ja kerroksia kunnes 

pääsin lopputulokseen, joka vaikutti  kokonaisuutena kiinnostavalta.  

Tyhjän paperin edessä olin paljas, vieressäni kaikki maailman värisävyt, jotka kykenen sekoit-

tamaan. Valitsin värejä spontaanisti poimien ja yhdistellen, osana visuaalista leikkiä. Käyttä-

mäni värisävyt olivat voimakkaita, ja huomasin yhdistäväni toisiinsa vastakkaisia värejä kyl-

män ja lämpimän, iloisen ja surullisen, tumman ja vaalean, kirkkaan ja samean.  Nopea työs-

kentely vaikutti siihen, että maltoin olla arvioimatta liikaa lopputulosta tässä vaiheessa. Saa-

toin esimerkiksi kiinnittää huomiota pöydälläni lojuvaan purkin kanteen, josta sain ajatuksen 

lisätä ympyrän hienovaraisia muotoja maalauksen. (Ks. liite 1.) 

Heittäydyin maalaamisen synnyttämään flow-tilaan: Mitä enemmän keskityin maalaamiseen, 

sitä enemmän innostukseni kasvoi. Kokeileminen on luovaa ajattelua ja mahdollisuuksien 

etsimistä. Siinä ei ole oikeaa tai väärää. Tärkeintä on kokeileminen, joka mahdollistaa uuden 

tutkimisen ja löytämisen. (Ks. Schön 1983, 145.) Kun jokin tuntui menevän pieleen, aloitin 

alusta. Välillä huuhtelin epäonnistuneelta vaikuttavia jälkiä pois vedellä, mikä tuotti uuden-

laisen, mielenkiintoisen kerroksellisen lopputuloksen. Yksi kokeilu synnytti ajatuksen seuraa-

vasta. Työstäessäni maalauksia keskustelin itseni kanssa.  

Havainnoidessani ja arvioidessani omia kokemuksiani sekä siihen liittyvää ajattelua, kuvailen 

itse asiassa intuitiivisesti rakentunutta ymmärrystäni tilanteesta. Koska kokemukset ovat 

henkilökohtaisia ja toisistaan poikkeavia, minulla ei ollut etukäteen käsitystä siitä mitä minun 

tulisi erityisesti tarkkailla pyrkiessäni ymmärtämään intuitiota. Onko värien valinta tai valittu 

Kuva 60. Kokeiluja maalaamalla.        
Kuvat 61-63. Värit ja niiden sekoittaminen ovat oman visuaalisen 
ilmaisun keskeisin elementti. 
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visuaalinen tyyli lopulta kuinka tiedostettua, sattumaa tai liittyykö siihen intuitiivinen tunne, 

sitä on vaikea täysin arvioida. Intuitiota on vaikea tunnistaa. Tai ehkä en osaa vielä tunnistaa 

sitä, edellisestä maalauskerrasta on vierähtänyt pitkä aika. Tuntuma työskentelyyn on siksi  

melkein kuin uusi.  

Raamin (2012a) mukaan intuitiota voi pyrkiä tunnistamaan juuri ennen tai jälkeen intuitii-

visen hetken. On suhteellisen vaikeaa samanaikaisesti sekä keskittyä intensiivisesti visuaa-

liseen työskentelyyn että tarkkailla omia reaktioita ikään kuin itsen ulkopuolelta. Raami 

korostaa, että on tärkeää erottaa intuitio muusta ajattelusta ja tuntemuksista. Ymmärrys 

visuaaliseen suunnitteluun liittyvistä prosesseista ja omista kokemuksista auttaa intuitiivisen 

ajattelun tunnistamisessa (vrt. Schön 1983, 147). Haasteena voi olla myös omien kokemusten 

kuvaaminen; aito kokemus on aina todellisuudessa kaikkia siihen kohdistuvia kuvauksia rik-

kaampi. Reflektointi ei ole kuitenkaan riippuvainen intuitiivisen tietämisen sisäisen kuvaa-

misen laadusta. Intuitiivisen ajatuksen tunnistaminen ja mallintaminen voi luovassa työssä 

laukaista uusia lähestymistapoja käsiteltävään aiheeseen. (Ks. emt., 276-277.) Kiinnitin huo-

miota siihen, että välillä koin levottomuutta ja vaikeutta keskittyä maalaamiseen tai pysyä 

paikallani maalauksen äärellä. Jalat vaikuttivat levottomilta, ja nousin usein kävelemään 

palatakseni heti takaisin. Tiesin vaistomaisesti, ettei levottomuus johtunut turhautumisesta 

työskentelyyn. Siihen liittyi myönteinen ja vahva tunne siitä, että olin pääsemässä johonkin, 

lähes oivaltamassa jotakin. (Vrt. emt., 83, 145.) 

5.2 Maalausten syntyminen (ja flow) 

Tavoitteenani oli keskittyä yhtäjaksoisesti vain maalaamiseen muutaman viikon ajan. Maalaa-

misesta innostuneena ajattelin kokeilla lisää erilaisia tekniikoita ja pintakäsittelyjä, jotka voisi-

vat tuottaa mielenkiintoista jälkeä. Keskityin maalaamiseen, enkä niinkään ajatellut sitä, mi-

ten jatkaisin kankaiden työstämistä maalausten pohjalta. Kiinnitin huomiota väreihin ja pin-

toihin, en niinkään kuvioihin. En osannut orientoitua esittävien kuvioiden työstämiseen. Mie-

leeni muistuivat aikaisemmat ajat, jolloin maalasin edellisen kerran enemmän. Muistin, miten 

pikkuhiljaa kuvani muuttuivat yhä abstraktimmiksi värisommitelmiksi. Ehkä se on luontainen 

tyylini. 

Oli inspiroivaa keskittyä täysin siihen, kuinka väri leviää paperille, ja tulla tietoiseksi omasta 

fyysisyydestä maalaamisen hetkellä. Ei tarvinnut tietää, mitä tapahtuisi seuraavaksi. Saattoi 

vain tehdä, ja katsoa mitä syntyi. Ihmetellä ja innostua. Keskittyä koko olemuksellani maa-

laamiseen. Käytännössä ei kuitenkaan ollut mahdollista järjestää omaa aikataulua niin, että 

olisin voinut keskittyä vain maalaamiseen. Työskentely keskeytyi välillä useaksi päiväksi, jol-

loin ajatukseni olivat selvästi irti maalaamisesta. Käytännössä maalaaminen jaksottui luonte-

vasti neljään erilliseen ajankohtaan.  

Toinen maalausjaksoni oli ensimmäistä pidempi. Aikaisemmat kokeilut vaikuttivat haluuni 

tuottaa aikaisemmasta poikkeavaa jälkeä osittain tietoisesti, mikä johti tavoitteellisiin pyrki-

myksiin kokeilla mm. graafisempaa kuviomaailmaa ja rakenteellisesti  rytmitettyä pintaa. Tein 

useita kokeiluita, mutta koin etten päässyt niistä eteenpäin itseäni tyydyttävällä tavalla. En 

innostunut tekemästäni. Värit tai pinnat eivät sytyttäneet itsessäni minkäänlaista vastakai-
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kua. Lopputulos vaikutti pakotetulta.  Emotionaalinen olotilani poikkesi huomattavasti  edel-

lisen maalausjakson innostuneesta ja rennosta tunnelmasta. Koska työskentely ei tuntunut 

mielekkääkkäältä, päätin palata lähemmäs alkuperäistä tapaa työstää pintaa maalaamalla sitä 

suurin vedoin. Päivän viimeinen luonnos poikkesi muista: Isolla pensselillä vedin paperille eri 

suuntaisia viivoja, annoin värin levitä ja valua. Työskentelin nopeasti lisäten kerroksia, väriä ja 

vettä akryylivärin joukkoon, jolloin lopputulos oli aikaisempaa kuultavampi ja keveämpi.  Pi-

din lopputuloksesta, ja innostukseni palasi. Motivaatio maalaamiseen on sidoksissa palkit-

sevaan tunteeseen siitä, että on onnistunut tavoittamaan jotakin, joka on itselle visuaalisesti 

mielenkiintoista ja innostavaa . (Ks. liiteet 2-3.) 

Kolmannella ja neljännellä maalausjaksolla pyrin jatkamaan tietoisemmin siitä kokemuksesta, 

johon edellisen kerran lopuksi jäin.  Koska mielekkäimmältä tuntui työstää värillisiä ja kerrok-

sellisia pintoja, jatkoin tietoisemmin visuaalisen ilmaisun kehittämistä tähän suuntaan. (Vrt. 

Schön 1983, 151-153, 155.) Maalamiseen liittyi myös sattumanvaraisuus; koska en ollut 

tyytyväinen joihinkin maalauksiini, maalasin niiden päälle uuden kerroksen valkoista väriä. 

Maalin läpikuultavuus ja sommittelu vaikuttivat seuraaviin kokeiluihin. Lisäsin maalauksiin 

runsautta ja rytmitin paperin pintaa selkeämpiin alueisiin. Viimeisissä maalauksissa alkaa 

näkyä uudenlaista liikkeen tuntua ja värien sekä siveltimen käyttöä. Viimeisten maalausten 

vaikutelma on aiempaa urbaanimpi. (Ks. liitteet 4-5.) 

Maalausprosessi  jakaantui selkeästi neljään erilliseen osaan, jossa kussakin usean päivän ajan 

pyrin keskittymään intensiivisesti luovaan työskentelyyn uusin ajatuksin antamatta aikaisem-

min tehtyjen töiden vaikuttaa liikaa siihen suuntaan, mihin kuvat kehittyisivät. Pyrin anta-

maan intuitiolle tilaa ja tavoittelemaan flow’n tunnetta. Luovassa työssä tarvitaan pitkäjäntei-

syyttä idean kehittämisessä, mutta sen edellytyksiä ovat myös huoleton leikinomaisuus ja 

vapauden tunne. Maalauskokeilut kehittyivät sekä rakenteellisesti että värimaailmaltaan alun 

yksinkertaisemmista lopun rakenteellisesti moniulotteisempiin, kerroksellisempiin kokeilui-

hin. Myöskin värimaailmaltaan kokeiluissa oli nähtävissä selkeä tunnelman muutos jokaisen 

maalausjakson jälkeen. Tähän varmasti vaikutti luontainen pyrkimys tehdä jotakin uutta ja 

erilaista verrattuna edellisiin kokeiluihin. Toisaalta uusia ideoita syntyi myös aikaisempien 

pohjalta, osittain tietoisesti ja osittain tiedostamattakin. Koska maalausjaksot sijoittuivat 

usemman kuukauden ajalle, käsittelin samanaikaisesti ajatuksissani aktiivisesti myös muita 

tähän opinnäytetyöhön liittyviä osa-alueita, keräsin edelleen ideamateriaalia ja pohdin ajan 

henkeen liittyviä ilmiöitä. Tämä kaikki alitajuisesti työntyi mukaan taiteelliseen työskentelyyn. 

Tavoitteenani oli itsestä lähtöisin oleva tulkintaa tästä ajasta. Pidin kaikki mahdolliset vaihto-

ehdot ja lähestymistavat avoinna enkä halunnut liikaa nojata olemassa olevaan visuaaliseen 

muotokieleen. Yhteistä kaikille maalauskokeiluille oli abstraktisuus, värien käyttö ja pinnan 

rakentuminen kolmiulotteisesti. Todellisuus ei ole kuitenkaan pysyvää, vaan jokainen hetki on 

ainutkertainen. Joku toinen aika maalauksista olisi tullut toisenlaisia, niissä väistämättä hei-

jastui vallitseva hetki, oma fyysinen ja psyykkinen olotila sekä  korostunut tietoisuus omasta 

tekemisestä; tietoisuus siitä miten palettiveitsi levittää väriä, miten väri sekoittuu toiseen tai 

saa tietynlaisen visuaalisen muodon paperilla. Värit nostavat alitajuisesta tietoisuuteen ja  

välittävät itselleni tärkeitä asioita ja tunnelmia. Värin olemuksellisuus on aistikokemuksessa, 

siihen liittyy kertomuksia, muistoja ja tämä hetki. 
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Maalauskokeilujen seurauksena mieleeni rakentui melko yleisellä tasolla oleva alustava, uusi 

mielikuva siitä, millaisia elementtejä ja visuaalista muotokieltä lähtisin teoksiin tavoittele-

maan. Donald Schön (1983, 49-50, 276, 180) toteaa, että työskennellessään asiantuntijat 

ajattelevat sitä, mitä he työskennellessään tekevät (reflection-in-action). Visuaaliseen suun-

nitteluun liittyvä erilaisten visuaalisten elementtien valinta ja sommittelu on usein spontaania 

ja perustuu  kokeiluihin, joiden avulla mielikuva tarkentuu ja kehittyy. Tekeminen ja ajattelu 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ruokkivat toisiaan. (Ks. emt., 145, 147-148.) Siihen 

liittyy hiljainen kokemustieto (ks. luku 1.5.1), joka ohjaa sekä työskentelyä että siitä tietämis-

tä (knowing in-action). Opinnäytteen alussa huomasin, että idean rationalisointi ja tarkka 

määrittely työskentelyn alkuvaiheessa voi johtaa idean harhautumiseen tai lopullisten valin-

tojen kiinnilyömiseen liian varhain. Tästä syystä yritin maalausjakson aikana välttää  ideoiden 

arviointia tai määritellä lopullisia visuaalisia pyrkimyksiä kovin tarkasti. Maalausten jatkotyös-

täminen kuvankäsittelyohjelmalla tarjoaisi mahdollisuuden kehittää ja varioida visuaalisia 

ideoita lisää. 
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6 MIELENMAISEMISTA KUVIKSI KANKAALLE 
 

Kokeellisessa prosessissa on voitava luottaa siihen, että sopiva ratkaisu löytyy parhaiten heit-

täytymällä prosessiin ja työstämällä materiaaleja vapaasti. Maalausten jatkotyöstäminen voi 

tapahtua monella eri tavalla. Tehdessäni pintakokeiluja maalaamalla heittäydyin leikkimään 

väreillä, jotka muodostivat kerroksellisia pintoja. Värien työstäminen ja erilaisten apuaineiden 

ja kuviointimenetelmien kokeilu tuottivat innostavia visuaalisia vaikutelmia, jotka motivoivat  

työstämään ideoita eteenpäin. Prosessiin liittyi myös sattumanvaraisuus. 

Olin tietoisesti pyrkinyt jättämään maalausten työstämiseen liittyvät pohdinnat sivuun maa-

laamisen ajaksi, mutta siirtyessäni työstämään maalauksia digitaalisesti oli tehtävä joitakin 

päätöksiä siitä, miten lähtisin etenemään. Digitaalinen tulostus tapahtuu korkearesoluutiolla, 

joten kuvaoriginaali toistuu tulostettaessa suhteellisen tarkasti riippuen jossain määrin tulos-

tettavan materiaalin laadusta. Se mahdollistaa työskentelyn eri tavalla kuin perinteisten teol-

listen tai käsiteollisten painomenetelmien käyttö rajaamatta kuvan toistettavuutta tai käytet-

tävien värien määrää.  

6.1 Visuaalinen suunnittelu 

Jokaisen maalausjakson jälkeen siirsin innostavimmat kokeilut digitaaliseen muotoon tieto-

koneelle skannaamalla. Neljännen maalausjakson jälkeen materiaalia oli runsaasti, joten 

päätin siirtyä kuvien työstämiseen tietokoneella. Katsoin kaikkia maalauksia uudelleen ja 

karsin niistä nopeasti kiinnostavimmat, joita ensisijaisesti lähdin tarkastelemaan tarkemmin. 

Kiinnitin huomiota myös maalausten lukuisiin yksityiskohtiin; tarkastelin värien sekoittumis-

ta, kerroksellisuutta, pintojen monimuotoisuutta ja tunnelmaa, yksittäistä jälkeä. Valitsin 

neljä kokeilua (ks. kuvat 64-67), joista kolme syntyi viimeisen maalauskerran aikana. Päätös 

siitä, mitä maalauksia lähtisin ensimmäisenä työstämään eteenpäin, oli lopulta hyvin intui-

tiivinen. Tässä vaiheessa minulle hahmottui vahva visuaalinen mielikuva siitä, millaisia ele-

menttejä kustakin maalauksesta tulisin poimimaan jatkotyöstämistä varten. En tehnyt varsi-

naisesti tietoista päätöstä siitä, että pyrkisin säilyttämään abstraktin maalauksellisuuden 

lopullisissa teoksissa. Se tuntui kuitenkin luontevalta, koska olin nimenomaan kiinnittänyt 

huomiota koko prosessin ajan väripintojen sommitteluun kuvioiden sijaan.  

Tavoitteenani oli tuottaa neljä itsenäistä teosta kankaalle, joten lähdin tarkastelemaan ja 

työstämään jokaista ideaa erikseen. Maalausten runsaus ja monipuolisuus sekä kuvankäsit-

telyn monet mahdollisuudet tarjosivat loputtomat variaatiomahdollisuudet visuaalisen muo-

tokielen ja tunnelman rakentamiseen eri tavoin. Koska lähdin työskentelemään maalattujen 

pintojen kanssa suoraan tietokoneella, huomasin työstäväni kutakin maalausta erillisenä 

kokonaisuutena sen sijaan että olisin sekoitellut yksityiskohtia eri maalauksista keskenään.  
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Kuva 64. Maalauskokeilu. 
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Kuva 65. Maalauskokeilu. 
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Kuva 66. Malauskokeilu 
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Kuva 67. Maalauskokeilu. 
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Koska tavoitteenani oli tuottaa suuria visuaalisia pintoja, skaalasin maalauskokeiluista rajaa-

mani kuva-aiheen interpoloimalla ja pienentämällä samalla kuvan resoluutiota. Tämän jäl-

keen kuvankäsittelyn vaiheena on tyypillisesti skannatun kuvan putsaaminen roskista ja epä-

tarkkuuksista. Tässä tapauksessa kokeilin kuitenkin spontaanisti erilaisista yksityiskohdista  

muodostuvia vaihtoehtoisia pintasommitelmia ennen kuin päätin tarkemmin käytettävistä 

lopullisista elementeistä, joita lähtisin jatkotyöstämään.   

Kokeilin maalauksen yksityiskohtien rajaamista ja asettelua nopeasti lukuisin eri tavoin. Tällä 

tapaa digitaalinen kuvankäsittely toimi luonnostelun ja ideoinnin välineenä. Schönin (1983, 

50, 56) mukaan työskentelyn aikainen reflektointi (reflection-in-action) riippuu havainnon 

yllätyksellisyydestä. Kun intuitiivinen ja spontaani työskentely etenee odotetulla tavalla, em-

me kiinnitä siihen samalla tavalla huomiota. Lopullinen visuaalinen idea sai työstettäessä 

alkunsa itseäni miellyttävästä tai ”lupaavasta” kokeilusta, joka viritti sisälläni innostuksen ja 

mielikuvan tavoiteltavasta tunnelmasta ja muotokielestä. Sommittelun rakentumisen havain-

nointi on intuitiivista työhön liittyvää visuaalisten elementtien arviointia ja testaamista. (Vrt. 

emt., 52, 68-69, 145.) Työstin alkuvaiheessa useita teoksia limittäin samanaikaisesti. Huoma-

sin työskennellessäni saavani uusia ideoita siitä, miten voisin edetä. Kokeiluissani pyrin kui-

tenkin huomioimaan jollakin tapaa alkuperäisten luonnosten tunnelman ja rakenteen ja hyö-

dyntämään niissä näkyvät keskeiset elementit. Kun visuaaliset ideat olivat saaneet muotonsa, 

lähdin työstämään kuva-aiheita yksityiskohtaisemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Intuition osatekijät visuaalisessa työskentelyssä (sovellettu Nuutisen mukaan 2004, 
228). 

Ympäristön tietoinen ja tiedostamaton havainnointi ja visuaalisten kokemusten pohjalta ta-

pahtuva kokemusten reflektointi vaikuttavat siihen, millaista materiaalia tekijä saa työstet-

täväkseen, ts. mistä inspiraatio visuaaliseen ilmaisuun syntyy. Aikaisempi kokemustieto 

auttaa jäsentämään tulevaisuustietoa, muttaa lopulliset visuaaliset valinnat ovat usein intui-

tiivisia; jokin materiaalin tuntu, visuaalinen muotokieli tai värisävy ”puhuttelee” muita enem-

män. Valintaan  voi liittyä sisäinen tai ulkoinen inspiraatio; toisaalta suunnittelija tai taiteilija 
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etsii materiaalia, joka soveltuu hänen ideaansa. Mutta yhtälailla materiaali voi ”löytää” teki-

jän. Intuitio (ks. kuvio 16) on siten olennainen osa etsintää; se opastaa tarttumaan asioiden 

välisiin suhteisiin, jotka lisäävät tietoa kokonaisuuksista. Nuutisen määrittelemä subjektii-

vinen minä-halu liittyy inspiraatioon; se saa kiinnittämään huomiota uusiin ilmiöihin ja ne 

tuntumaan oikeilta, hyviltä ja haluttavilta. Sitä täydentää motivaatio, joka on luovan työsken-

telyn käynnistävä kipinä ja halu tarttua kiinnostaviin ilmiöihin, tutkia niitä ja tuottaa uutta. 

Positiivinen tunne työn edistymisestä oikeaan suuntaan antaa varmuutta ideoiden valinta-

tilanteessa. (Vrt. Nuutinen 2004, 227.) 

Työskentelyyn liittyvä tietäminen (knowing-in-action) on intuitiivista ja hiljaista tietämistä, 

missä päätökset perustuvat tunteeseen (Schön 1983, 49). Lopullinen kuva rakentui yksityis-

kohtien ja värien ympärille pala kerrallaan. Valitsemani tapa jatkaa maalausten työstämistä 

suoraan digitaalisessa muodossa sekä maalauksellisten yksityiskohtien monimuotoisuus vai-

kuttivat ehkä osaltaan siihen, että havainnointi keskittyi olemassa olevien visuaalisten ele-

menttien tarkasteluun sen sijaan, että olisin halunnut lisätä uusia elementtejä jo olemassa 

olevien lisäksi.  Alitajuisesti työskentelyyni ja siinä tekemiini visuaalisiin valintoihin on vaikut-

tanut myös keräämäni kuva-aineisto. Siitä on tunnistettavissa tyylillisiä yhtymäkohtia omaan 

visuaaliseen ilmaisuun, vaikkakaan ne eivät ole toimineet tietoisena ja tavoitteellisena refe-

renssinä. 

Päätettyäni työstettävien teosten keskeiset elementit ja rajattuani maalauksista käsiteltävät 

ja hyödynnettävät alueet aloitin kuvien putsaamisen ja teosten varsinaisen jatkotyöstämisen 

yksi teos kerrallaan. Kuvien putsaaminen oli hidas ja työläs tehtävä, koska kuvissa oli paljon 

yksityiskohtia ja ne olivat mittasuhteiltaan suuria. Halusin säilyttää toisaalta maalauksellisen 

ja kerroksellisen materiaalin olemuksen,  sattumanvaraisuuden  ja elävyyden, joten vältin 

poistamasta kaikkia siveltimen jälkiä, väriliukumia ja ilmakuplia työstämästäni kuvasta. Sa-

masta syystä käytin myös pinnan rasterointia kuvien työstämisessä varovaisesti. Tämän visu-

aalisen vaikutelman siirtäminen tulostettavalle kankaalle oli tietoinen kokeilu, jonka onnistu-

minen on ollut arvioitavissa lopullisesti vasta kankaiden tulostuksen jälkeen.  

Työstäessäni lopullisia teoksiani jouduin toteamaan, etten onnistunut muokkaamaan kaikista 

elementeistä tyydyttävää lopputulosta. Joitakin ideoita ja maalauksen elementtejä työstin 

hyvinkin pitkälle ennen kuin suostuin hyväksymään sen, että niitä ei ollut tässä yhteydessä 

kannattavaa jatkaa. Visuaalinen kokeilu ei useista yrityksistä huolimatta onnistunut tavoit-

tamaan sitä mentaalista kuvaa, joka oli päässäni, ja se tuntui epäonnistuneelta. (Vrt. emt., 

145.) Intuitiivisesti koettu tuntemus sitä, että idea ei kanna riittävästi syrjäytyi rationaalisen 

ajattelun voimasta. Näin siinä tunnistettavia yhtymäkohtia ajankohtaiseen muotokieleen ja 

halusin soveltaa  samankaltaisia sommittelullisia tehokeinoja omaan työskentelyyni. Koska 

olin työstänyt kuva-aihetta (ks. kuva 61) pitkälle, en olisi halunnut luopua siitä. Vaikka jokai-

nen teos on tarkoitettu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, alitajuisesti tottumus mallistoajatteluun 

yritti nousta pinnalle teosten työstämisvaiheessa. Omassa ajattelussani jouduin erityisesti 

kiinnittämään huomiota siihen, että tämän työn lähtökohdat ovat tässä mielessä erilaiset. 

Luovaan prosessiin liittyy etsintää, erehdyksiä, ymmärrystä, väärinymmärrystä, rauhaa, nau-

tintoa ja onnellisuutta. Kun joutuu valitsemaan, kokeilemaan ja arvioimaan, joutuu myös 

sietämään epävarmuutta ja epäonnistumisia. Vain sillä tavalla voi löytää uusia tapoja nähdä, 
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kokea ja ymmärtää. (Ks. Laitinen 2003, 90.) Joskus idea tuntuu merkittävältä, se ikään kuin 

huutaa olemassaoloaan ja vaatii toimenpiteitä. Joskus taas yllättävä lopputulos syntyy itses-

tään, hiipii hitaasti ja huomaamatta, kunnes huomaa, että tässähän on jotain olennaista. Näin 

tapahtui viimeisen teoksen (ks. luku 6.6) kohdalla. 

6.2 Kankaiden digitaalinen tulostuttaminen 

Sovin kankaiden tulostuttamisesta Printscorpiossa Aitoossa digitaalisesti. Tulostusväreinä 

yritys käyttää reaktiivivärejä. Tulostusmateriaaliksi valitsin heidän valikoimasta  185 g/m² 

painoisen 100% puuvillasatiinin, joka toistaisi värit tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaiten. 

Koska tarkoituksenani oli tulostuttaa teokset metrikankaalle, oli työstämäni kuvat sovitettava 

150 cm:n leveyteen. Digitaalisen tulostuksen tekniseen laatuun ja värien toistumiseen vaikut-

tavat monet asiat, jotka tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Myös valittu materiaali ja 

käytettävät väriaineet, vaikuttavat siihen, miltä lopputulos näyttää. Printscorpion toimitus-

johtajan Tommi Helmisen (2013a) mukaan tulostuslaatu pienissä metrimäärissä voi olla erityi-

sesti vaakasuorissa kuvioissa epätasainen. Myös suurten värialueiden toistuminen tasaisina 

on usein digitaalisen tulostuksen ongelma (Tallon 2011, 168).  

Työskennellessäni kuvamateriaalin kanssa, halusin työstää alkuperäisiä kuvaelementtejä 

mahdollisimman suuressa koossa. Näin ollen kankaan leveys määrittäisi lähtökohtaisesti 

teosten leveyden ja kuva-aiheen toistumiseen pystysuunnassa metrikankaana tulisi kiinnittää 

huomiota erikseen. Useimmissa tulostetuissa kankaissa olen kuitenkin päätynyt ratkaisuun, 

missä kuva-aihe toistuu myös vaakasuunnassa. Päätös on seurausta työskentelyn aikaisesta 

havainnosta, että maalauksista skannattujen kuvaelementtien fyysinen koko visuaalisen työs-

tämisen jälkeen ei  olisi todennäköisesti kestänyt interpolointia koko kankaan levyiseksi il-

man, että kuvan tarkkuus kärsii liikaa. Kuva-aiheiden työstäminen tietokoneella 1:1 koossa 

mahdollisti sen, että 150 dpi oli riittävä resoluutio tulostukseen (Helminen 2013b), mutta 

epäilin sen riittämistä tarkkaan lopputulokseen, jos olisin suurentanut kuvaoriginaalia lisää. 

Näin ollen teosten sovittaminen koko kankaan leveyteen olisi vaatinut niiden täydellistä uu-

delleentyöstämistä. Se olisi myös kasvattanut kuvakokoa entisestään siten, että aineiston 

lähettäminen painettavaksi käyttämälläni laajakaistayhteydellä olisi vaikeutunut. Koska tulos-

tustiedostot olivat kooltaan 100-300 Mt,  tallennustiedostojen siirto yritykseen tapahtui käyt-

tämällä ftp-yhteyttä. Näin tiedostot oli mahdollista siirtää suoraan heidän palvelimelleen. 

Tässä mielessä myös digitaaliselle tulostuttamiselle on käytännössä teknisiä rajoituksia ja 

haasteita, joihin en osannut kaikilta osin varautua ennakkoon. 

Värinhallinta digitaalisessa tulostuttamisessa 

Vaikka digitaalisessa tulostamisessa värien käytössä ei ole rajoitteita värien määrän suhteen 

samalla tavoin kuin perinteisessä painamisessa, jotkin asiat voivat kuitenkin rajoittaa värien 

toistumista tulostuksessa. Värien hallintaan vaikuttavat monet asiat, joihin minulla on tässä 

työssä vain osittain mahdollisuus vaikuttaa. Tulostuksen haluttuun laatuun voi pyrkiä vaikut-

tamaan suunnitteluvaiheessa kiinnittämällä huomiota pohjamateriaalin laatuun sekä valittui-

hin värisävyihin. Erilaiset kangasmateriaalit imevät ja heijastavat  väriä eri tavoin. Helmisen 

mukaan heidän valikoimissaan oleva puuvillasatiini toistaa värit voimakkaampina kuin kevy-
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empi puuvillatoimikas (Helminen 2013b). Reaktiivivärit toistuvat suhteellisen kirkkaana, mut-

ta digitaalisessa tulostuksessa musta sekä hyvin värikylläiset värit toistuvat haaleampina kuin 

digitaalisessa originaalissa. Tummiin värisävyihin saattaa jäädä myös tulostuksesta näkyvä 

vaakaraita, mistä syystä suuria, tummia värisävyjä suurina pintoina olisi hyvä välttää. 

(Wisbrun 2010, 156-157.)  

Värien toistumiseen samankaltaisina suhteeessa digitaaliseen originaaliin on mahdollisuus 

vaikuttaa kalibroimalla tietokoneen näyttö toistamaan rgb-sävyt oikein. Näytön lisäksi tulos-

timen tulostusprofiili vaikuttaa siihen, kuinka tulostus toistaa näytön värejä. Haastateltuani 

Printscorpion kuvanvalmistuksesta vastaavaa Anne Kärpänniemeä (2013), hän totesi että he 

tulostavat sen mukaan, miten alkuperäinen kuva on tallennettu.  Lopputuloksessa sävyt voi-

vat poiketa hieman alkuperäisestä, mutta suuri ero alkuperäiseen kuvaoriginaaliin viittaa 

ongelmaan kalibroinnissa. Myös valittu värijärjestelmä vaikuttaa tulostukseen. Koska rgb- ja 

cmyk-värit muodostuvat  eri järjestelmistä, niiden toistama väriavaruus on erilainen.  Kun 

rgb-värit muutetaan tulostettaessa prosessiväreiksi ns.  out-of-gamut -värit eivät toistu kuvas-

sa. Tästä syystä  tulostukseen kannattaa valita vain ns. in-gamut -sävyjä tai out-of-gamut -

sävyt tulisi muuttaa toiseksi. Heikosti tulostuksessa toistuvia värejä ovat mm. erityisen kirk-

kaat neonvärit. (Ks.  Adobe Photoshop CS5 2010, 356-357; Kight 2011, 67.) Huonosti toistuvia 

sävyjä syntyy usein myös kuvaa digitaalisesti työstettäessä. Tältä ilmiöltä on mahdollisuus 

välttyä, mikäli originaalin tallentaa cmyk eps -muotoon. (Wisbrun 2011, 156; Adobe 364.) 

Printscorpion aineisto-ohjeen mukaan (Helminen 2013a) kuvatiedostot voi jättää joko rgb- tai 

cmyk-originaaleina, joihin tulisi liittää ICC-profiilit. Oletusprofiileina rgb-kuville on kuvankäsit-

telyssä käyttämäni Adobe RGB(1998), missä muodossa myös tallensin tulostusoriginaalit.  

Vaikka tulostuksella alkoi olla jo kiire, päätin vielä verrata Helmisen (2013a) suosituksesta 

värien toistumista Printscorpion tekstiilitulostimen väriprofiilissa. Se mahdollisti jonkinlaisen 

vertailun siitä, miten värit tulisivat tulostumaan. Olin nähnyt paljon vaivaa yksittäisten värien 

säätämisessä aikaisemmassa vaiheessa, mutta en lähtenyt tekemään yksittäisiä korjauksia 

tulostusoriginaaleihin, koska kokonaisuutena näytöllä tarkasteltuna värit näyttivät toimivan 

keskenään. Muutoksilla en olisi voinut vaikuttaa kirkkaiden värien toistumiseen, koska se oli 

sidoksissa käytettävään tulostustekniikkaan ja prosessivärien värintoistoon. Koevedoksen 

pyytäminen ennen lopullista tulostusta (ks. Wisbrun 2010, 158) olisi vähentänyt epävarmuut-

ta lopputuloksesta, mutta se ei ollut tämän työn aikataulussa mahdollista. Vastaanottaessani 

tulostetut kankaat saatoin kuitenkin todeta, että ne vastasivat tältä osin suhteellisen hyvin 

kuvaoriginaaleja. 
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Kuva 68. ”Kaarna”, yksityiskohta digitaalisesti tulostetusta kankaasta.  
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6.3 ”Kaarna” 

Teos sai alkunsa ideastani työstää yksittäisen maalauskokeilun (ks. kuva 65) elementtejä 

raitamaisesti, joten poimin sen pinnasta yksityiskohtia vaakaraitoina. Idea pohjutui visuaa-

liseen havaintoon valonsäteistä tarkastellessani luonnosta tarkemmin. Työstäessäni kuva-

aihetta ja sen rajattuja yksityiskohtia suurennetussa koossa  pidemmälle syntyi uusi visuaa-

linen havainto; tuntui vahvasti siltä kuin olisin tutkinut vanhaa karttaa tai ilmakuvaa, jossa 

näkyvät rannikon ääriviivat ja maaperän muodot. Tämä ajatus korostui, kun poistin kuvasta 

lisää värialueiden rajalla olevia yksityiskohtia ja siten lisäsin pohjavärin puhtautta ja yksiväri-

syyttä kontrastiksi runsaille yksityiskohdille. 

Idea kehittyi lopulliseen muotoonsa, kun sommittelin rajaamiani kuvaelementtejä kankaan 

leveyteen.  Työstämäni kuvan pinta toi mieleen aiemmin kuvaamani puun kaarnan elävyyden 

ja rosoisuuden; valot ja varjot, jotka tekevät siitä kolmiulotteisen. Näkymä oli vielä tuoreesti 

mielessäni.  Myös luonnoksessani oli voimakkaita vaalean ja tumman sävykontrasteja. Sovit-

taessani kuvaa kankaan leveyteen pyrin tasapainottamaan vaikutelmaa muuttamalla yksityis-

kohdista värisävyjä, tummuusasteita ja kontrastia sekä kääntämällä joitakin elementtejä toi-

sin päin. Lopullisessa teoksessa (ks. kuvat 68 -70) eri osien havaittava kontrasti saa aikaan 

pinnan, joka vaikuttaa rakennetulta. Graafisesti toistuva rytmi on vastapainoa väripintojen 

orgaanisuudelle.  

Teoksen ensimmäinen vaalea väritys perustui alkuperäiseen maalaukseen, jossa päävärinä on 

lämmin vaaleanpunaisen sävy sekä kirkkaita sinisen, keltaisen ja vihreä sävyjä. Toisessa väri-

kokeilussa muutin sävyasteikkoa spontaanisti vaalenpunaisesta harmaaseen. Kokeilin lisää 

vaihtoehtoisia värityksiä nopeasti muuttamalla kuvan värillisyyttä ja sävyjä  sekä vaaleassa 

että tummassa sävyasteikossa. Huomasin, että olin yrittänyt rationaalisesti ohittaa intuitiivi-

sen tuntemuksen.  En luottanut tuntemuksiini, vaan halusin arvioida vaihtoehtoja edessäni, 

joten tulostin erilaisia värivaihtoehtoja vertailtavaksi. Kaksi ensimmäistä värivedosta vaikutti-

vat lopulta kiinnostavimmilta. Päädyin harmaaseen sävymaailmaan kahdesta syystä. Toisaalta 

uskoin, että harmaa värimaailma kestäisi paremmin kokonaisuutena mahdolliset tulostuk-

sesta seuraavat sävymuutokset.  Toisaalta valintaan vaikutti mahdollisesti myös emotionaa-

linen kokemus: Samanaikaisesti kankaiden työstämisen aikaan eräänä aikaisena talvisena 

pakkasaamuna näin auringonnousun jälkeisen heijastuksen horisontissa autolla ajaessani. 

Havaitsin valon poikkeuksellisuuden ja maalaisluonnon kauneuden sinisen- ja ruskehtavan-

harmaissa, valkoisen ja herkän keltaisissa sävyissä hidastaessani risteykseen. Tuntui kuin joku 

olisi käskenyt minua nostaa silmäni tiestä kohti sivussa näkyvää maisemaa. Tämä kokemani 

voimakas värimielikuva jäi mieleeni vahvasti. Työstäessäni värityksiä huomasin tämän koke-

mukseni  yllättävän tarkan yhdenmukaisuuden tekemieni värikokeilujeni kanssa.   
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Kuva 69. ”Kaarna”. 
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Kuva 70. ”Kaarna” kankaalla. 
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Kankaalle valittuja värejä voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta: Mustan ja valkoisen se-

koittaminen synnyttää harmaan, joka on liikkumaton, paikalleen pysähtynyt ja alakuloinen. 

Kuitenkin lohduttomuus on vielä siedettävää, sillä mitä tummempi harmaa sitä raskaampi 

lohduttomuus. Keltainen kuvaa yleisesti levottomuutta, se voidaan nähdä myös valona tule-

vaisuudessa. (Levanto 1989, 46.) Yhdessä värien voi tulkita kuvastavan murrosta, joka on 

tässä ajassa voimakkaasti nähtävissä ja aistittavissa ─ sekä epävarmuus että toivo myöntei-

semmästä tulevaisuudesta. Hento vaaleanpunainen sävy kuvaa feminiinisyyttä ja tyttömäistä 

pehmeyttä, ja kenties uskoa naisten asemaan yhteiskunnassa sen kohottajina.  

6.4 ”Leikkiä vain” 

Teos sai alkunsa toisen maalausjakson aikana syntyneestä kokeilusta (ks. kuva 66) ja sen 

yksityiskohdista, joita lähdin eri tavoin kopioimaan pinnaksi. Innostuin siitä, miten värisävyt 

kuultivat maalauksessa toistensa läpi. Vaikka maalatessani olin kokenut vaikeaksi työstää 

pintaa pensselin vedoilla, nyt syntynyt jälki tuntui kiinnostavalta. Sommittelin elementtejä 

kerroksellisesti ja lomittain eri tavoin. Tässä työssä värit ohjasivat voimakkaasti pinnan som-

mittelua; kokeilin erilaisia väriyhdistelmiä ja rakensin kokonaisvaikutelmaa muuttamalla ja 

säätämällä värejä työn edetessä. Väritys syntyi yhtäaikaisesti sommittelua rakentaessa, ja 

muutokset tämän jälkeen olivat melko vähäisiä.  Kerroksellisuutta ja vaihtelua sekä kontrastia 

sain kuvaan korostamalla joitakin osia selkeärajaisilla reunoilla suhteessa maalaukselliseen 

jälkeen.   

Kun olin saanut sommiteltua elementeistä haluamani näköisen kokonaisuuden,  olisin halun-

nut  suurentaa sen koko kankaan levyiseksi. Huomasin pintaa työstettyäni, että olin erheel-

lisesti skannannut kuvan vain 600 dpi:n resoluutiolla. Koska maalauskokeilusta poimimani  

yksityiskohdat olivat suhteellisen pieniä, epäilin ettei kuvan laatu kestäisi suurentamista niin 

moninkertaiseksi kuin se tässä tapauksessa olisi edellyttänyt. Luovuin alkuperäisestä ideastani 

ja etsin vaihtoehtoista ratkaisua toistamalla työstämääni kokonaisuutta kankaan leveyteen 

kahteen kertaan. Kuva-aiheen sommittelu vaakasuuntaan toistuvaksi  oli vaikeaa; käyttämäni 

elementit eivät toimineet toistuessaan sommitelmana  yhtä tasapainoisesti. En myöskään 

halunnut lisätä runsaasti uusia elementtejä, koska lopputulos olisi ollut entistä levottomampi.  

Päädyin erilaisten kokeilujen kautta lopulliseen ratkaisuun (ks. kuvat 71-72). Vaihtoehtoisena 

ratkaisuna olisi ollut pintojen suurentaminen rakentamalla uutta pintaa yksityiskohtia kopioi-

malla. Epäilin, että runsas käsittely saattaisi näkyä tulostuksessa, mistä syystä hylkäsin ajatuk-

sen. Toisaalta mikäli olisin aloittanut työn alusta, samanlaiseen visuaaliseen lopputulokseen 

pääseminen uudelleen lukemattomien työvaiheiden jälkeen olisi ollut epätodennäköistä. 

Myös tulostukselle sovittu aikataulu vaikutti ratkaisuun. 
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Kuva 71. ”Leikkiä vain”. 
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Kuva 72. ”Leikkiä vain” kankaalla. 



99 
 

Teos sai nimensä siitä tunteesta, joka minulla oli sitä tehdessä.  Väreillä ja muodoilla leikki-

minen oli kuin palapelin rakentamista. Käytetty värimaailma viittaa jossain määrin alkuperäi-

seen luonnokseen, joskin värien runsautta ja monipuolisuutta  on lisätty lopulliseen teokseen.  

Murretummat sävyt ovat muuttuneet kuvankäsittelyn aikana kirkkaammiksi keskisävyiksi. 

Teoksessa näkyy voimakas värien kontrasti ja muotojen maalauksellisuus siveltimen vetoi-

een.  Valkoinen pohjakankaan väri korostaa muiden värien voimakkuutta ja pintavaikutel-

maa. Se myös raikastaa kokonaisuutta, joka on leikkisä ja elävä. Sommittelussa korostuu 

pystysuunta, joka luo dynaamista vaikutelmaa. Kerroksellisuus ja kolmiulotteisuus syntyy 

yhdistämällä voimakkaita värejä ja rinnastamalla vastavärejä; kylmiä sinisiä etäännyttäviä 

värejä ja lämpimiä luokseenkutsuvia  kellertäviä sävyjä. Punainen on kiihdyttävä, eloisa ja 

levoton. Punaisen ja keltaisen yhdistymisestä syntyvä oranssi on puuhakas ja luokseenkut-

suva. Keltainen tekee rauhattomaksi ja kiihdyttää, kun taas sininen on syvä ikuisuuteen ja 

rauhaan kutsuva väri. Vihreä puolestaan on niiden välissä rauhallinen, liikkumaton väri. Toi-

saaalta siinä on uuden alun ja elämän voimaa. Sinisen ja punaisen sekoituksesta syntyvä 

violetti on sen vastakohta, surumielinen ja sammunut. Valkoinen kuin suuri hiljaisuus, joka 

jättää kaiken avoimeksi. (Levanto 1989, 46.) Myös leikissä näkyvät erilaiset hetket ja hetkel-

lisyys, tutkiminen ja erilaiset tunteiden skaalat. Teoksen  voi ajatella kuvastavan hetkellisyyttä 

ja yhteiskunnassa näkyvää hedonismia. Elämyshakuisuus, levottomuus ja kokeilunhalu lei-

maavat ihmisten käyttäytymistä. Teos kutsuu myös leikkiin, elämään kuuluvat kaikki värit.  

6.5 ”Marjaraita” 

Teos viittaa suoraan pihlajaan ja sen marjoihin. Pihlaja on erityisesti maalla perinnemaise-

massa runsaasti kasvava puu, jolla on vahva rooli kansanperinteessä, tarinoissa, laulunaihee-

na, kuvissa ja kuvioina. Pieni pihlaja näkyy silmiini suoraan keittiöni ikkunasta. Eräänä alku-

syksyn aurinkoisena sunnuntaiaamuna istuin kahvikupposen kanssa katsellen ulos ikkunasta. 

Katseeni tarkentui pihlajaan, jonka lehdet keinuivat hiljalleen tuulessa synnyttäen valon ja 

varjon leikin. Näky sai minut tarttumaan kameraan ja taltioimaan tuon hetken, erityisesti 

lehtien havinan ja  valon heijastuksen lehtien lomitse. Siinä oli jotakin hyvin hetkellistä ja 

katoavaa, samalla äärimmäisen kiehtovaa.  

Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa emotionaalinen kokemukseni ei ollut kuitenkaan tietoi-

sena suunnittelun lähtökohtana. Lähdin sommittelemaan edellisen teoksen pohjana käytetyn 

maalauksen yksityiskohtia toisella tavalla erilaisen visuaalisen vaikutelman aikaansaamiseksi. 

Työstäessäni kuvan elementtejä spontaanisti,  kuva-aihe alkoi rakentua vaakasuuntaan. Se 

omalla tavallaan synnytti mielenkiintoista edellisestä työstä poikkeavaa  vaikutelmaa, jota 

lähdin tietoisesti korostamaan. (Ks. kuva 73.) Vaikka visuaalinen ilme perustuu väripintojen 

muodostamiin vaakaraitoihin, halusin rikkoa kokonaisuutta lisäämällä tiukan geometrisia 

pystyraitoja. Jätinmyös  tietoisesti rikkonaisia, epätasaisia reunoja ja väriliukumia osaksi työ-

tä, jotta se ei näyttäisi liian viimeistellyltä ja suoraviivaiselta. Itse tekeminen luo tuotteelle 

lisäarvoa, yksilöllisyyttä ja aitoutta, joka on vaikea tavoittaa teollisesti tuotettujen tuotteiden 

yhdenmukaisuudessa. Itse tehdyssä pienet virheet ja epätarkkuus tekevät lopputuloksesta 

vielä kiehtovamman, koska siinä korostuu käsityö ja tekijä itse. Kulumat ja ajan patina muok-

kaavat tuotteen uudeksi; se saa hengen tarinoista ja muistoista, joita siihen  liittyy. Pyrin  
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Kuva 73. ”Marjaraita”. 
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Kuva 74. ”Marjaraita” kankaalla. 
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Kuva 75. ”Marjaraita”, yksityiskohta digitaalisesti tulostetusta kankaasta. 
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tavoittelemaan teoksellani jotakin tuosta tunteesta. Halusin korostaa inhimillisyyttä, sattu-

manvaraisuutta, keskeneräisyyttä ja hetkellisyyttä. 

Tässä työssä sommittelun yksinkertaisuus korostaa värien merkitystä. Väritys syntyi osittain 

edellisen teoksen inspiroimana, mutta myös suoranaisina viittauksina opinnäytetyön alku-

vaiheessa kuvaamiini pintoihin ja pihlajaan. Siinä näkyvät sekä pihlajapuu ruskean rungon, 

vihreiden lehtien ja oranssien marjojen sävyissä että kirkkaat valonheijastukset ja varjot. 

Turkoosin ja sinivihreän sävyt ovat myös muistumia ruosteisista ja sammaleisista pinnoista, 

joita olen myös kuvannut. Lämmin vaaleanpunainen pehmentää kokonaisuutta. Tässäkin 

teoksessa halusin jättää selvästi  näkyviin maalauksellista jälkeä ja yhdistää sitä geometri-

sempiin ja suoraviivaisempiin elementteihin. Työssä elävät rinnakkain kirkkaat ja murretut 

pehmeämmät sävyt, tummat ja pastellinvaalea taustaväri, jotka tuovat vaihtelua ja elävyyttä 

kankaalle. Työ rakentuu vaakasuunnassa väriraitoina, jotka tuovat muistumia iloisenkirja-

vasta räsymatosta, tilkkutäkistä tai kansallispukukankaasta. Siihen sisältyy ystävällisyys,  inhi-

millisyys ja aitous sekä rustiikkinen viimeistelemättömyys. Toisaalta löydän myös kosketus-

pintaa omakohtaisiin muistoihin siitä, kuinka itse aikanani tai omat lapseni nyt keräävät met-

sämansikoista heinänkorteen helminauhan; jotkut perinteet säilyvät ja niitä haluaa vaalia.   

6.6 ”Merestä nouseva” 

Kolmen teoksen jälkeen halusin toteuttaa vielä yhden teoksen, koska kahden edellisen teok-

sen lähtökohtana oli sama maalauskokeilu.  Olin rakentanut useita kokeilevia sommitelmia 

aikaisemmin valitsemieni maalauskokeilujen pohjalta. En kuitenkaan ollut löytänyt mitään 

sellaista ideaa, joka vaatisi tulla tehdyksi. Siksi tarkastelin kaikkia maalauskokeiluja uudelleen 

ja etsin niistä uutta, tuoretta ja inspiroivaa lähestymistapaa ja ideaa. Työskentelyn lähtökoh-

daksi valitsemani uusi maalauskokeilu (ks. kuva 76) poikkesi visuaalisesti aikaisemmista valit-

semistani maalauksista, joten koin sen hedelmälliseksi lähtökohdaksi.  

”Merestä nouseva” sai nimensä matkan varrella. Skannatussa maalauskokeilussa oli pintaan 

yhdistetty tummia mustalla piirrettyjä merkkejä, jotka kuulsivat valkoisen maalikerroksen 

läpi. Halusin kokeilla, kuinka saisin rakennettua niistä teoksen. Tämän teoksen idea perustui 

toisia teoksia selkeämmin erilaisiin pintakokeiluihin, koska sen pohjana ei ollut yhtä selkeää 

luonnoksesta noussutta ideaa kuten toisissa teoksissa. Työskentelyn aluksi tein erilaisia vaih-

toehtoisia rajauksia alkuperäisestä maalauksesta etsiessäni visuaalista ideaa sommittelulle. 

Valitsin rajauksen, johon sain yhdistettyä keskeisimmät haluamani elementit ja rajattua 

kuvasta pois hankalasti käsiteltävät alueet. Muutettuani resoluution tulostustasoon 150 

dpi:ksi, sain interpoloitua kuva-aiheen mahdollisimman suureen fyysiseen kokoon. Seuraa-

vaksi siistin kuvan roskista ja epämääräisistä yksityiskohdista noudattaen aikaisemmista 

kuvista tuttua työskentelytapaa. Minulle oli tärkeää, että tässäkin kuvassa säilyisi maalauk-

sellinen ja jossain määrin kolmiulotteinenkin vaikutelma.  
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Kuva 76. Maalauskokeilu. 
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Kuva 77. ”Merestä nouseva”. 
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Etsin idealleni konkreettisempaa visuaalista sommitelmaa järjestelemällä elementtejä eri 

tavoin isommalle pinta-alalle. Löydettyäni mieleiset kuvan peruselementit jollakin tapaa 

kohdalleen, lähdin muuttamaan kuvan värimaailmaa toiseksi. Skannatun maalauksen väri-

maailmassa toistuivat pääosassa valkoinen ja vaaleanpunainen. Valkoista maalia olin käyt-

tänyt kerroksellisesti pinnan rakentamiseen. Maalauskokeiluja tehdessäni en ollut ajatellut, 

että valkoinen ei tulostettaessa ole väri samalla tavalla kuin painettaessa. Viimeisiin tekemiini 

maalauskokeiluihin liittyi valkoinen väri, jota en ollut juurikaan aikaisemmin käyttänyt. Tyyty-

mättömyys kokeiluun peittyi valkoiseen maaliin, jonka päälle voisi maalata uuden kerroksen. 

Valkoisen värin levittäminen muiden sävyjen päälle muutti kuvan sävymaailmaa kirkkaasta 

pastellimaiseksi, pinnat haalistuneiksi, huurtuneiksi ja kuluneiksi, ja samalla koko kuvan tun-

nelmaa. Valkoinen väri muutti maalauksen uudeksi  ja toimi tehokeinona, joka syntyi sattu-

malta. Tulostuksessa valkoinen väri muodostuu kankaan pohjaväristä; tietoisena siitä, että 

maalauksen vaikutelma saattaisi hienoisesti muuttua hain sopivia värejä visuaalista vaikutel-

maa rakentamaan. 

Valkoisen ja mustan rinnalla kokeilin turkoosin ja sinisen sävyjä, jotka esiintyvät aikaisemmis-

sakin kokeiluissa sekä teoksissa. Sininen on rauhoittava, seesteinen. Yhdistettynä vastaväriin-

sä keltaiseen, se muodostaa tyrskyjä. Kylmät sävyt kulkevat poispäin, kun taas lämpimät kel-

taisen ja oranssin sävyt nousevat esille. (Levanto 1989, 46.) Kankaan elementtejä sommitel-

lessani olin kokeillut kahta eri harmaan sävyä, joista vaaleamman valitsin sinisen ja valkoisen 

pariksi pohjaväriksi. Se on liikkumaton tausta kaikelle elävälle, mikä korostuu vielä sen tasai-

sessa yksivärisessä sävyssä.Tavoittelin valitsemillani väreillä edellisiä töitä pehmeämpää vai-

kutelmaa. Tässä vaiheessa työstämäni kuva-aihe sai tarinan ympärilleen: työstäessäni maa-

lausta digitaalisesti sain voimakkaan mielikuvan merestä ja läheisestä rannikosta – vedestä, 

tyrskyistä ja karikkoisista rantavesistä Pohjanmaan reunamilla. Lisäsin kuvaan punaista ja 

oranssia, merimerkkejä ja vanhan kalasataman pieniä tuulessa vinksahtaneita puisia aittoja. 

Tässä työssä palasin aivan prosessin alussa tavoittelemani visuaalisen muotokielen ideaani 

yhdistää töissäni maalauksellista jälkeä geometrisiin muotoihin, joten lisäsin kuvaan pieniä 

tarkkarajaisia kolmioita toistumaan aalloiksi (ks. kuva 77).  

Koska valitsemani kuvaelementit oli sovitettava jälleen 150 cm:n kangasleveyteen, vaihtoeh-

toina olivat raportin toistaminen tai pinnan rakentaminen uusista toistumattomista elemen-

teistä. Olin tyytyväinen alkuperäiseen sommitteluun, enkä halunnut lisätä uusi elementtejä 

teokseen. Muutamien erilaisten raporttikokeilujen jälkeen päädyin toistamaan kuva-aihetta 

suorassa raportissa, missä työstämäni teos toistuu kankaan leveydeltä kaksi kertaan.  
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Kuva 78. ”Merestä nouseva” kankaalla. 
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Kuva 79. ”Merestä nouseva”, yksityiskohta digitaalisesti tulostetusta kankaasta. 
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7 ZEITGEISTIN VISUALISOITUMINEN 
”Visuaalinen maailma on kuin valtava kartta, jossa intuitioni toimii 
kompassina.” - Elina Helenius. 

7.1 Zeitgeistin mieltäminen visuaalisessa prosessissa 

Olen tässä työssäni tarkastellut sitä, kuinka ajan henki saa visuaalisia muotoja. Käsitykseni 

mukaan se on monitahoinen prosessi, jota olen pyrkinyt tarkastelemaan sekä yleisemmällä 

kollektivisella tasolla (ks. luku 1.6) että subjektiivisesti omassa visuaalisessa työskentelyssä. 

Oman työskentelyprosessin havainnointi on auttanut hahmottamaan sitä, kuinka itse tulkit-

sen aikaa visuaalisesti ja kuinka luova työskentely voi tuotaa tietoa tulevaisuudesta. Tarkaste-

lun pääpaino tässä työssä on prosessin näkökulma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18. Ajan hengen visualisoituminen. 

Maailma on läsnä yksilön havainnoissa, teoissa ja ajatuksissa. Ympäröivä sosiokulttuurinen 

maailma rakentuu ja saa merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja tavassamme tulkita 

ilmiöitä (ks. kuvio 18). Olen itse sen keskellä kuvatessani aikaa. Kun havainnoin maailmaa, ha-

vainnoin myös itseäni osana maailmaa. Havainnot ovat hetkellisiä taltiointeja siitä yksittäises-

tä hetkestä ja tunteesta, joka saa minut valtaansa maalatessani elämismaailmaani kuviksi. 

Toteutuneet visuaaliset teokset ovat syntymiä omasta mielestä, kokemuksesta ja mielikuvi-

tuksesta, vaikka niillä on ajatuksellisia yhtymäkohtia konkreettiseen. Rakennan merkityksiä 

itseni ja kokemani välille. Erityisesti tässä työssä olen pohtinut arvojen muutosta ja slow-

ajattelun kehittymistä sosiokulttuuriseksi ilmiöksi sekä siihen liittyviä elämäntapavalintoja. 
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Havainnot mailmasta väistämättä suodattuvat oman sisäisen ajatus- ja kokemusmaailman 

kautta ja muuntuvat työskentelyprosessissa visuaaliseksi ilmaisuksi. Visuaalinen, kulttuuri-

sesti jaettu muotokieli toimii välineenä ilmaista sekä omia että yhteisiä kokemuksia, nostaa 

esille aikaan liittyviä ilmiöitä, kyseenalaistaa ja ehdottaa. (Vrt. luku 1.5 ja 1.6.) Ajan hengen 

subjektiivinen visuaalinen tulkinta edellyttää omankohtaista kokemusta ja itsensä sijoitta-

mista osaksi tarkasteltavaa ilmiöiden kokonaisuutta ja kollektiivista elämismaailmaa. Se on 

samanaikaisesti sekä tiedostamatonta että intentionaalista. Intentionaalisuus syntyy inspiraa-

tiosta (ks. luku 1.4 ja 2). Visuaalinen tekee tiedostamattoman näkyväksi. Inspiraatio edellyttää 

aktiivista ympäristön havainnointia, visuaalisten vihjeiden ja ideoiden palloittelua. Tulkintaan 

liittyy hermeneuttinen ymmärryksen syveneminen (vrt. luku 1.3); oma subjektiivinen esiym-

märrys syvenee havaintojen ja niiden tulkinnan pohjalta. 

Kun tarkastelen jälkikäteen oman visuaalisen työskentelyn etenemistä suhteessa keräämääni 

kuva-aineistoon, on niissä havaittavissa selviä visuaalisia yhtymäkohtia toisiinsa. Oma kiinnos-

tus ja kokemus ohjaa ympäristön tarkkailua ja visuaalisten ilmiöiden poimimista siitä intuitiivi-

sesti oman kiinnostuksen pohjalta; kiinnitin huomiota johonkin itselleni merkitykselliseen ja 

kiinnostavaan asiaan, väriin, struktuuriin, sommitteluun tai kuviomaailmaan. Ymmärrys visu-

aalisista ilmiöistä syntyy ja laajenee visuaalisen aineiston luokittelun sekä analysoinnin kautta 

ja jää mielikuviksi alitajuntaan. Samalla se sai sisältöä ja merkityksiä suhteuttaessani näke-

määni omiin kokemuksiini ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä siinä näyttäytyviin ajankohtai-

siin sosiokulttuurisiin ilmiöihin. Oma visuaalinen ilmaisu sai vaikutteita sekä tietoisesti että 

tiedostamattani. Verratessa omaa  visuaalista työskentelyä  (ks. luku 5) ja sen tuotosta (ks. 

luku 6) aikaisempaan materiaaliin (ks. luku 2), on siinä nähtävissä samankaltaisuuksia mm. 

voimakkaasta värien ja värikombinaatioiden käytössä, maalauksellisen pinnanrakentamisen 

sekä  visuaalisten elementtien kerroksellisuudessa.   

Prosessin aikana aikaisemmat visuaaliset havainnot täydentyivät uusilla; oma työskentely 

lomittui kerättyyn materiaaliin ja kehittyy suhteessa havaintoihin. Toisaalta en pyrkinyt tietoi-

sesti käyttämään materiaalia referenssinä omissa töissäni: käydessäni jälkikäteen läpi aiem-

min keräämääni aineistoa, konkreettiset yksittäiset työt ja niiden yksityiskohdat olivat painu-

neet alitajuiseen. En kyennyt palauttamaan mieleen tarkkaa kuvaa kaikesta keräämästäni 

aineistosta, vaan tarkastelin sitä melkein kuin uutena. Valinta ”sulkea” kerätty aineisto oli 

työn aluksi tietoinen, koska halusin kiinnittää huomiota intuiiviseen ajatteluun osana omaa 

visuaalisesta suunnitteluprosessia. Tämän pohjalta voin todeta,  että visuaaliseen ilmaisuun ja 

tulkintaan ajan hengestä ovat vaikuttaneet sekä omat kokemukset että tehdyt visuaaliset 

havainnot ja kerätty visuaalinen aineisto. Samalla siihen liittyy hiljainen tieto, omat kokemuk-

set ja oma persoona, joiden kautta teokset ovat saaneet lopullisen visuaalisen muotonsa. 

Visualisointi tekee yksilön kokemuksista yhteisiä. Ajan henki näyttäytyy elinympäristöömme 

liittyvissä tavoissa ja valinnoissa, jotka visualisoituvat elinympäristössämme monin eri tavoin. 

Se näyttäytyy mm. makupreferensseinä, tuotteiden muotokielessä, taiteessa ja mainonnassa. 

Ajan hengen visualisoituminen on sosiaalinen prosessi, missä tulkinta syntyy vuorovaikutuk-

sessa ihmisten välillä. Taiteilijat, suunnittelijat, media ja kulutustavarateollisuus luovat ehdo-

tuksia, jotka katsoja joko kokee omakseen tai hylkää. Toisaalta kollektiivinen kiinnostus ja 

valinta määrittelee sen, mikä on visuaalisesti kiinnostavaa ja nousee korostuneesti esille. (Ks. 

luku 1.6.3.) Kiinnostavat ilmiöt näyttäytyvät yhä enemmän digitaalisesti. Digitaalisuus on  
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Kuva 80. Alexander Henry 2012          
Kuva 81. Hanna Werning.              
Kuva 82. Jessica Hogarth 2012.              
Kuva 83. Fabricworm  2009.                             

Kuva 84. Jessica Hogarth 2012.             
Kuva 85. Roddy & Ginger 2011.                  
Kuva 86. Spira Inredning 2009.                     
Kuva 87. Patricia Bravo 2011. 
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mahdollistanut virtuaalisen visuaalisen tutkimusmatkan, mutta samalla tieto on jonkun suo-

dattamaa ja esillelaittamaa. Yhä enemmän tässä ajassa edelläkävijät poimivat signaaleja  (ks. 

luku 1.6.1) mielenkiintoisista ilmiöistä ja välittävät niitä sosiaalisen median välityksellä. Yksit-

täiset ilmiöt ovat heijastumia laajemmasta sosiokulttuurisesta ympäristöstä ja arvojen kehi-

tyksestä. Niihin vaikuttavat myös koko yhteiskuntaa rakenteellisesti muuttavat megatrendit.  

(Ks. luku 3.) Digitaalisuus on muuttanut signaalien havainnointiprosessia; kuka tahansa voi 

etsiä tietoa ja muodostaa näkemyksiä yltäkylläisestä visuaalisesta materiaalista. Taitava enna-

kointi edellyttää herkistymistä ajan ilmiöille sekä niiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtä-

mistä.  

Ajan henki  on yksilöllistä ja kollektiivista kokemuksellista tulkintaa aistittavista ilmiöistä. Tai-

telija tai suunnittelija, joka kykenee soveltamaan intuitiivista ajattelua osaksi visuaalista työs-

kentelyään, voi tuottaa tietoisesti tai tiedostamattaan myös viitteitä (ks. luku 1.6.2) tulevai-

suudesta (ks. luku 1.6.1) poimiessaan esille kiinnostavia  ilmiöitä ja tulkitsemalla niitä visuaa-

lisesti. Tieto tulevaisuudesta on sidoksissa tietoon tästä hetkestä ja menneisyydestä. Suunnit-

telija tulkitsee aikaa ja menneisyyttä itselleen ominaisella tavalla täydentäen sitä, tuomalla 

siihen uusia näkemyksiä tai kerroksia. Tuottamalla visuaalista ilmaisua ja asettamalla sen 

nähtäväksi, suunnittelija tuottaa samalla visuaalista kulttuuria ja ajan henkeä  tulevaisuuden 

rakennuspuiksi. 

7.2 Yhtymäkohtia ajankohtaiseen visuaaliseen suunnitteluun 

Maailma on täynnä megatrendejä, esille pompahtavia ilmiöitä ja kehityssuuntia, yllätyksiä, 

kummallisuuksia ja itsestäänselvyyksiä. Ehkä se, että maailma näyttäytyy niin monimuotoi-

sena tekee siitä entistä kiehtovamman ja loputtoman inspiraation lähteen. Nousevia ilmiöitä 

voi pyrkiä seuraamaan systemaattisesti ja niitä voi soveltaa mekaanisesti omaan suunnitte-

luun. Mutta vain silloin jos oma persoona, into ja kiinnostus kohtaavat, voi syntyä jotakin 

aidosti kiinnostavaa ja uutta. Tässä mielessä suunnittelijana on katsottava sisälle päin ja tun-

nistettava asiat, jotka ovat itselle merkityksellisiä. Tässä prosessissa intuitiolla on tärkeä rooli. 

On aistittava se, mitkä tarinat haluavat tulla kuulluksi ja mitkä kuvat nähdyksi. Uudet ilmiöt 

eivät synny tyhjästä, vaan ne ovat olemassa olevan transformaatiota joksikin toiseksi. Tekijä 

tutkii ilmiöitä työstämällä visuaalista ilmaisuaan ja viemällä sitä eteenpäin. Ideat kehittyvät ja 

jalostuvat ajan kuluessa. Siten muutos on hidas ja kehittyvä prosessi. Samankaltaiset elemen-

tit toistuvat visuaalisessa kulttuurissa laajasti ja niistä poimitaan viitteitä omaan työhön, jon-

ka kautta ajassa näkyvät ilmiät saavat uuden tulkinnan. Visuaalisen suunnittelun perusele-

menttejä ovat värin lisäksi erilaiset kuvioiden perusmuodot, pinta ja jälki. Kuvioiden toistumi-

nen tietyllä valitulla tavalla ja tietyssä mittasuhteessa muodostaa rytmin ja tasapainon, joka 

toimii keinona kytkeä suunniteltava visuaalinen ilme ajan henkeen. Vallitsevassa ajassa on 

tunnistettavissa monia visuaalisia tyylejä ja kehityssuuntia: 2000-luku on nojannut pitkään 

retrotyyleihin. Se herättää aikuisille nostalgisia muistoja ja viitteitä menneisyyteen, aitou-

teen ja yksinkertaisuuteen, jotka heijastelevat ihmisten tarpeita tämän hetken yhteiskun-

nallisessa murrostilanteessa. Muutenkin kuviollisuus, graafinen ja kuvittava piirrosjälki sekä 

esittävyys (ks. kuvat 80-87) ovat olleet vuosikymmenen visuaalisessa suunnittelussa voimak-

kaasti läsnä. Mystisyys ja synkkyys, salaperäiset lapsuudesta muistuttavat satuhahmot ja  
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erikoiset olennot luovat illuusion maailmasta, joka ei ole tätä arkista todellisuutta. Elämän 

arkisuus, kaoottisuus ja turvattomuus herättävät halun paeta todellisuutta fantasiamaail-

maan. Vaihtoehtona naiviille, runsaalle ja sadunomaiselle kuviomaailmalle on pelkistetympi 

graafinen muotokieli. 

Sekä digitaalinen tulostustekniikka että kuvankäsittelyohjelmat ovat lisänneet loputtomasti 

mahdollisuuksia luoda kerroksellista runsautta erilaisia visuaalisia tehokeinoja hyödyntäen. 

Digitaalinen teknologia mahdollistaa kuvien soveltamisen erilaisiin pintoihin ja tuotteisiin 

graafisia elementtejä, valokuvia ja piirrosjälkeä kerroksellisesti yhdistellen. Omanlaisensa 

tunnistettavan visuaalisen tyylin vaatteisiin sovellettavaksi on luonut mm. Mary Katranzou 

(kuvat 88-90). Samanaikaisesti kehitys on luonut uudelle digitaaliselle runsaudelle vastailmi-

ön, jossa suunnittelijat pyrkivät jäljentämään perinteistä käsinpainamisen jälkeä. 

Ehkä tästä syystä on nähtävissä kyllääntyminen, joka haastaa suunnittelijat ja taitelijat etsi-

mään uudenlaista visuaalista ilmaisua, joka on vapaamuotoisempi ja viitteellisempi (ks. kuvat 

91-95). Mm. Marimekon uusimmissa mallistoissa on havaittavissa jotakin samankaltaisuutta 

suhteessa omaan visuaalisen ilmaisuuni. Uusien ilmiöiden visuaalinen hahmottaminen, kun 

ne ovat vasta ”oraalla”, edellyttää rohkeutta tarkastella asioita toisin. Se edellyttää uskallusta 

kokeilla ja leikkiä visuaalisilla elementeillä tavalla, joka on itselle tuore ja uusi. Olennaista on 

siirtyä pois omalta tutulta mukavuusalueelta, kyseenalaistaa ja haastaa itseään kokeilemaan 

uutta. Asioiden näkeminen uudella tavalla edellyttää aikaa, hiljentymistä ja ajatusten kypsyt-

telyä. Irtaantuminen totutusta voi olla konkreettista siirtymistä paikasta toiseen, uusien koke-

musten keräämistä. Tässä työssä olen myös hyödyntänyt lukuisia olemassa olevia lähteitä ja 

trendiennusteita tekeviä tahoja lisäresurssina, joita ilman uusien ilmiöiden havainnointi  ja 

suodattaminen kaikesta visuaaalisesta materiaalista olisi huomattavasti työläämpi prosessi. 

Koska muut käyttävät samoja lähteitä, voidaan todeta, että tulevaisuus on itseään toteutta-

vaa; kiinnostavat ilmiöt nousevat esille ja toimivat visuaalisina lähteinä uusille tulkinnoille. 

 

Kuvat 88-90. Mary Katranzoun syksyn 2013 mallistoa.   
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Kuvat 91-95. Marimekon 2012/2013 mallistoa. 
Kuva 96. Eeva Suokko. 2011.                            
Kuva 97. Joanna Srokol 2012. 
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8 OIVALLUSTEN POLULLA 
” Maalaaminen on sokean miehen työtä. Hän ei maalaa sitä mitä näkee, vaan 

sen minkä tuntee.” - Pablo Picasso 

8.1 Ymmärryksen syventymisen prosessi 

Opinnäytteessä tavoitteenani oli hermeneuttista toimintamallia soveltaen lisätä ymmär-

rystäni ajan henkeen liittyvistä sosiokulttuurisista ilmiöistä sekä tuottaa oma visuaalinen 

tulkinta zeitgeistista (ks. luku 1.1). Opinnäytetyössä olen perehtynyt aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen ja soveltanut tietoa omaan työskentelyyni. Siihen liittyy havainnointi, analy-

sointi, tulkinta ja synteesi. Kokemusten kautta ymmärrys käsiteltävistä ilmiöistä (ks. kuvio 1) 

visuaalisen suunnittelun kontekstissa on syventynyt. Ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen 

peilaten myös omien kokemusten käsitteellistäminen on tullut mahdolliseksi.  

Tämän opinnäytteen kirjallinen osa alkaa oivalluksesta matkan varrelta. Oivallus liittyy koko-

naisvaltaiseen prosessin hahmottamiseen. Olen halunnut korostaa sen keskeistä roolia tässä 

työssäni;  kirjallisen osan rakenne toistaa prosessin rakennetta,  jota metaforisesti kuvaa hel-

minauha. Samalla tavalla tämä opinnäyte koostuu palasista, joiden olemassaolon ja merki-

tyksen olen ymmärtänyt syvällisemmin vasta prosessin kuluessa. Niin kuin helminauhankin 

rakentaminen edellyttää joskus helmien purkamista ja uudelleen järjestämistä, niin tässäkin 

työssä tarkastelun perspektiivi on rakentunut uudelleen ja saanut lopullisen muotonsa ym-

märryksen syventyessä. Tämän opinnäytteen prosessi (ks. kuvio 17) ja siitä syntyvä lopputu-

los olisi erilainen ilman kaikkia niitä havaintoja, hämmennystä ja pohdintoja, joita tähän työ-

hön liittyy. Tästä syystä olen halunnut tuoda ne esiin osana prosessin kuvausta. Vasta työn 

loppusuoralla on ollut mahdollista tunnistaa kaikki helmet ja pujottaa ne nauhaksi, joka kuvaa 

tämän opinnäytteen prosessia kokonaisuudessaan. Tästä näkökulmasta tämän opinnäytteen 

keskiössä on ensisijaisesti prosessin kuvaus. Visuaalinen työskentely ja siinä syntyneet teokset 

ovat itsessään aineistoa, josta tehdyt havainnot ovat prosessin tuotoksia. 

  

 

 

  

 

 

Kuvio 17. Opinnäyteprosessin polku. 
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Luova prosessi on olemukseltaan aina epätäydellinen. Se on uuden etsimistä; siihen liittyy 

ihmettely, epäilys ja epävarmuus tulevasta. Uudet mahdollisuudet voivat syntyä vain siitä, 

että jotain jättää taakseen. Tulevaisuus on suhteessa tähän hetkeen ja menneisyyteen. Kun 

joutuu valitsemaan, kokeilemaan ja etsimään ratkaisua, sietämään epävarmuutta ja epäon-

nistumisia, avaa samalla silmänsä uudenlaisille ajatuksille sekä tavoille nähdä, kokea ja ym-

märtää. Oman ilmaisutavan löytäminen on hidas prosessi, joka mahdollistuu vain tekemisen 

kautta. Uutta ajattelua voi syntyä vain päästämällä irti totutusta. On hyväksyttävä, että ajat-

telu on keskeneräistä ja siihen liittyy hämmennys. Hämmennys ja ihmettely ovat lähtökohtia 

luovalle työskentelylle; silloin voi löytää jotakin sellaista mitä ei tule muuten ajatelleeksi. 

Visuaalisessa työskentelyssä ei muokkaa vain itse kuvanteon kohdetta vaan samalla tulee 

näkyväksi myös oma suhde ympäristöön, maailmaan ja itseen. Samalla kun luova prosessi 

etenee kokeilujen kautta kohti ratkaisua, siinä täsmentyy myös lähtökohta ja tavoite. (Ks. 

luku 1.6.2; Laitinen 2003, 91-92; Cross 2011, 11-12.)  

Maurice Merleau-Pontyn (ref. Laitinen 2003, 104) mukaan käsitteellisen ajattelun ja maail-

man välinen yhteys syntyy ensisijaisesti havaintojen välityksellä. Tarkastellessani ja kuvates-

sani ympäristöäni visuaalisesti, kerron myös omista mieltymyksistäni. Siinä yhdistyvät esteet-

tiset elämykset sekä kokemukset työskentelyhetkellä. Teoksissa näyttäytyvät kuvalliset rat-

kaisut, tekniset, tyylilliset ja ilmaisulliset valinnat kuvastavat sekä luovaan työskentelyyn että 

elämääni laajemmin liittyviä pyrkimyksiä, jotka ovat tulleet näkyviksi visuaalisen prosessin 

kautta. Oma visuaalinen työskentely on tuottanut uudenlaisia merkityssuhteita ja näkökulmia 

suhteessa itseeni, toisiin ihmisiin, luontoon ja elämään yleensä. (Vrt. Laitinen 2003, 104-106, 

113.) Merkitykset syntyvät, kun sijoitan itseni osaksi maailmaa ja kuvaan subjektiivisia koke-

muksiani maailmasta sen sijaan, että pyrkisin tarkastelemaan maailmaa itseni ulkopuolelta. 

Kuvan tekijänä työstän paitsi kuvaa, myös oma elämismaailmaa ja käsityksiäni siitä. Luova 

visuaalinen työskentely on siten keino tehdä ilmiöitä näkyväksi ja siten tuottaa tietoa tulevai-

suudesta. Integraalisen tulevaisuudentutkimuksen näkökulma  tiedon tuottamiseen (ks. luku 

1.6.1.) on subjektiivinen. Siinä yksilö tarkastelee maailmaa ja pyrkii ymmärtämään sitä omas-

ta näkökulmastaan. Omien tulevaisuuden mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen sekä niitä rajoit-

tavien rakenteiden ja oletusten tunnistaminen mahdollistavat tulevaisuuteen kohdistuvien 

valintojen teon.  

Luovan työskentelyn tuloksena syntyy tulkintoja elämästä, olemassaolevista, mahdollisista tai 

kuvitelluista maailmoista. Tuomalla ne julki, ne voivat inspiroida toisia ihmisiä kyseenalais-

tamaan olemassaolevaa ja luomaan erilaisia todellisuuksia ja tulevaisuuksia itselleen. Kollek-

tiivinen ymmärrys voi syntyä vain dialogissa tekijän ja katsojan kanssa. Parhaimmillaan jaettu 

esteettinen kokemus voi laajentaa todellisuuskäsityksiä tiedostamattoman kanssa. (Emt., 90-

91, 105.) Omien töiden asettaminen toisten tarkasteltavaksi voi nostaa esille uusia näkökul-

mia ja toimii siten dialogin avaajana. Taide on Krohnin (ref. Laitinen 2003, 99-100) mukaan 

ensisijassa irrationaalisten alueiden paljastaja, jolla on suhde arvotajuntaan. Intuitiivinen ajat-

telu  ohjaa sitä, miten havainnot tulevat tulkituiksi ja millaisiin visuaalisiin ideoihin ne johta-

vat.  Luonnostelu ja kuva-aineiston muokkaaminen ohjaa ajattelua ja mahdollistaa ideoiden 

kehittymisen; abstraktit ajatukset järjestäytyvät kuvalliseen muotoon kerros kerrokselta ja 

näkymätön tulee näkyväksi. (Ks. luku 1.6.2; emt., 14, 74-75.)  
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8.2 Intuitio ja hiljaisuuden voima 

Oman prosessin havainnointi ja mallintaminen on auttanut avaamaan ja ymmärtämään 

intuition roolia visuaalisessa työskentelyssä. Intuitivisen ajattelun laadullinen kehittäminen 

edellyttää oman intuition aktivoimista, signaalien havainnointia sekä niiden integrointia 

omaan ajatteluun (ks. luku 1.5). Olen konkreettisesti havainnut myös sen, kuinka vaikeaa 

intuitiivisuudelle virittäytyminen on. Se ei tapahdu rationaalisesti päättämällä. Intuitiivisen 

hetken tunnistaminen on vaikeaa ja vaatii harjoittelua. Omien tuntemuksien kanssa sinuksi 

tuleminen helpottaa intuition tunnistamista. Oma kokemukseni tässä prosessissa on tuotta-

nut itselleni havainnon, että ensimmäisiäkään havaintoja tai ideoita ei tulisi mitätöidä. Suun-

nittelijalle avoin suhtautuminen maailmaan sekä omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin on tär-

keä inspiraation lähde, josta voi ammentaa pysyvästi uutta materiaalia. Sisäiset tuntemukset 

ja signaalit ovat merkkejä intuiivisesta ajattelusta, jonka tunnistaa vain harjoittelemalla. Intui-

tion hyödyntäminen edellyttää myös luottamusta siihen sekä alitajuisesta nousevien merk-

kien arviointia suhteessa kokemuksiin (ks. luku 1.5.2).  

Avoimuus ja sensitiivisyys sisäisen kokemuksen ja ulkoisen ympäristön erilaisille nyansseille 

ruokkii luovuutta ja tuottaa uusi kosketuspintoja ajattelulle ja visuaaliselle suunittelulle. Ali-

tajunta ohjaa havainnointia. Siihen, mihin alitajuinen ajattelu tarttuu kiinni, tulisi pysähtyä. 

Tämän opinnäytteen tuotos olisi oletettavasti luonteeltaan hyvin toisenlainen ilman kaikkia 

niitä vaiheita, jotka ovat liittyneet ympäristön ja itsen tarkkailuun ennen varsinaisen suunnit-

telutyöhön liittyvän em. visuaalisen tavoitteen täsmentämistä. Jälkikäteen niiden vaikutus  

visuaaliseen ilmaisuun on tunnistettavissa selvemmin. Ensimmäiset ideat ja esiin nousevat 

inspiraation lähteet ovat usein kriittisiä indikaattoreita työn tulevan suunnan suhteen. Tässä 

opinnäytteessä minua aluksi kiehtoneet teemat ovat kehittyneeet ja saaneet lopullisen muo-

don prosessin aikana. Matka ei ole kuitenkaan ollut suoraviivainen, vaan lopullinen suunta on 

selvinnyt vasta etsimisen ja työstämisen jälkeen (vrt. luku 8.1). Tästä syystä koen, että myös 

ennen varsinaista suunnitteluprosessin aloittamista tehdyt havainnot ja intuitiiviset tunte-

mukset ovat keskeinen osa tätä työtä ja siihen liittyvää visuaalista prosessia. 

Marjatta  Bardy kuvaa haastatteluun pohjautuvassa artikkelissaan akateemikko, kuvagraafik-

ko Outi Heiskasen suhdetta taiteelliseen, luovaan tekemiseen näin:  ”hellittäminen ja ponnis-

telu, tai antautuminen ja kurinalaisuus, passiivisuus ja aktiivisuus vuorottelevat Heiskasen 

tekemisen ja olemisen filosofiassa… jos jotain prosessia nopeuttaa, toinen voi hidastua.” 

Haastattelussaan Heiskanen korosti omien töidensä syntyvän hitaasti pitkän ajan kuluessa ja 

sattumien vaikutuksesta. Heiskanen pyrkii hiljaisuuteen ja ” läsnäoloon, jossa ajatukset loppu-

vat”. Ajattelen, että edellä kuvattu viittaa intuitioon ja jonkinlaiseen esitietoisuuden aluee-

seen, joka sijaitsee jossakin tiedostamattoman ja tietoisen välissä.  Sinne voi Heiskasen mu-

kaan päästä, kun osaa irrottautua liiasta yrittämisestä ja ponnisteluista, jotta pääsee selville 

mitä tekee ja voi löytää sopusoinnun välineiden kanssa: ”kuvien täytyy antaa syntyä”, täytyy 

hellittää että tietäisi. (Bardy 1998, 53-56.) Heiskasen sanoma on merkityksellinen ja mieles-

täni jossain määrin yhdenmukainen oman tässä prosessissa syntyneen kokemukseni kanssa. 

Nykyajassa hiljaisuus tuntuu usein jopa pelottavalta. Kiire, ympäristön jatkuva taustahäly ja 

viihde ovat keinoja välttää pysähtyminen ja hiljaisuus ─  se fyysinen ja psyykkinen tila, jossa 

on aidosti paljaana itselle ja sisältä kumpuavalle ”äänelle”, tiedostamattomasta ajattelusta 

kumpuavalle intuitiolle. Hiljaisuudella tarkoitan tässä yhteydessä nimenomaan sen sisäistä 
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ulottuvuutta, ulkoisesta maailmasta riippumatonta mielentilaa. Intuitiivisuus edellyttää itsen 

kuuntelua ja malttamista. Teollisessa toimintaympäristössä olen tottunut siihen, että ideoita 

on työstettävä nopealla aikataululla. Nykyisessä kiireisessä yhteiskunnassa  unohtuu helposti, 

että uudet asiat ja ideat vaativat kehittyäkseen aikaa. Tekemiseen syntyy helposti rutiini, joka 

estää uuden ajattelun. Luovan tekemisen rytmi tai oma ajattelu ei etene tasaisesti eikä aina 

johdonmukaisesti.  

Ajan henki viittaa siihen tunnelmaan, jonka vaikutuksesta aikaan liittyviä ilmiöitä tulkitaan 

tavalla, joka tulee näkyväksi visuaalisessa suunnittelussa. Tulkinta voi olla ulkoista olemassa-

olevien merkkien havainnointia ja jalostamista visuaaliseen muotoon. Tai se voi olla sisäistä ja 

aitoon ymmärrykseen pyrkivää, jolloin se voi toimia tulevaisuuteen liittyvien päätösten kes-

keisenä materiaalina (ks. luku 1.6). Näyttelijä ja professori Hannu-Pekka Björkmann (2013) on 

todennut, että näyttelijätyön tulee aina kulkea itseä kohti ei itsestä poispäin. Siihen liittyy 

omakohtaisuus, inhimillisyys, empaattisuus ja itsensä tunteminen. Läsnäolo vaatii hiljenty-

mistä, tilanteessa olemista ja sen havainnointia kaikilla aisteilla. Björkmannin sanoin: ”todel-

lisuus astuu lavalle, kun pysähdyn, rauhoitun ja hengitän hiljaisuutta.”  Samalla tavalla kuin 

näytteleminen on kuuntelemista, myös visuaalinen suunnittelu on itsensä kuuntelemista ja 

ympäristön näkemistä sellaisena kuin se on suhteessa omiin kokemuksiin. Ympäristöstä 

nousevien signaalien tulkinta edellyttää oman olemisen kuuntelua ja kuulemista. (Ks. luvut 

1.5 ja 1.6.) Siinä kaikki tuntemukset ja näkemykset ovat yhtä oikeita, koska ne ovat omia sub-

jektiivisesta maailmasta nousevia intuitiivisia välähdyksiä todellisuudesta. Vain hiljaisuus ja 

yksinäisyys omien ajatusten kanssa voi vapauttaa alitajunnan tuottamaan uusia näkemyksiä. 

Inhimillisyys, itsensä tunteminen  ja hyväksyminen auttaa näkemään pinnan alle ja ymmärtä-

mään maailmaa ja omaa suhdetta siihen moniulotteisemmin. Kun virittyy omaan hiljaisuu-

teen, on mahdollista herkittyä löytämään myös kollektiivinen hiljaisuuden taajuus ja  vastaan-

ottaa muiden viestejä.   

8.3 Opinnäyteprosessin arviointi 

Tässä opinnäytteessä tavoitteenani oli syventää ymmärrystä siitä miten ajan henki saa visu-

aalisia muotoja  2000-luvulla sekä kuvata sitä, kuinka itse tulkitsen ajan henkeä visuaalisessa 

prosessissa. Kolmanneksi asetin itselleni tehtäväksi pohtia sitä, miten visuaalinen, luova työs-

kentely tuottaa tietoa tulevaisuudesta. Edellä mainittuja kolmea kysymystä voi tarkastella 

monesta eri näkökulmasta. Itse lähestyn aihetta prosessin näkökulmasta (ks. kuvio 1). Olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, millaisia mekanismeja ajan hengen tulkitaan ja visualisoitumi-

seen kollektiivisesti liittyy. Rinnalla olen lähestynyt aihetta subjektiivisesti tarkkailemalla 

omaa luovaa työskentelyprosessia. Molempiin näkökulmiin liittyy keskeisesti intuitiivinen 

ajattelu, jota sovelletaan sekä ilmiöiden havainnointiin että visuaaliseen työskentelyyn. Aihe 

on ajankohtainen, koska eri aloja koskettava intuition tutkimus sekä uusin integraalinen tule-

vaisuudentutkimuksen tutkimustraditio korostavat intuition merkitystä keskeisenä uuden 

tiedon rakentumisessa. Rationaalinen ajattelu ei ole enää riittävä tapa käsitellä monimutkai-

sia ilmiöitä. Myös luovaan ja taiteelliseen työskentelyyn liittyy intuitiivinen ajattelu keskei-

senä osana luovuutta. Olen halunnut perehtyä toisiinsa läheisesti sidoksissa olevien ilmiöiden 

keskinäisten suhteiden tarkasteluun.  Työn aihe on sellaisenaan laaja, poikkitieteellinen ja 
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moniulotteinen, ja sen käsittely siinä mielessä haasteellinen. Lukijalla on valtuudet arvioida 

sitä, missä määrin olen tässä onnistunut.  

Opinnäytteessä olen soveltanut hermeneuttista toimintamallia, missä oma ennakkokäsitys on 

syventynyt työtä tehdessä.  Olen pyrkinyt lähestymään aihetta sekä ajankohtaisen tutkimuk-

sen että oman työskentelyn näkökulmasta. Tutkimustieto ja oma visuaalinen prosessi käyvät 

dialogia keskenään. Oman ymmärryksen syventyminen ja käsitteellistäminen on ollut mah-

dollista omia kokemuksia kirjallisuuteen peilaamalla. Samalla omat kokemukset ovat aset-

tuneet osaksi suurempaa kokonaisuutta. Tarkastelun näkökulma on siinä mielessä holistinen 

ja ymmärtämiseen pyrkivä. Väistämättä se on tarkoittanut käytännössä myös tasapainottelua 

sekä kokonaiskuvan että yksittäisten ilmiöiden kuvaamisen välillä, siinä mikä on riittävä ja 

sopiva taso eri ilmiöiden tarkasteluun. Työn tarkempi rajaus olisi mahdollistanut syvällisem-

män, johdonmukaisemman  ja yksityiskohtaisemman ilmiöiden käsittelyn sekä näkyväksi 

tekemisen opinnäytteen puitteissa. Kirjallinen lähdeaineisto on aiheensa tavoin runsas ja 

monitieteinen. Sen laajuus on perusteltua ilmiön moniulotteisuuden ja valitun lähestymis-

tavan pohjalta. Keskeisimmät lähteet ovat erottautuneet työn edetessä. Tietoa käsiteltävästä 

aiheesta olen kerännyt myös mm. asiantuntijahaastatteluina että visuaalista kuva-aineistoa 

eri lähteistä keräämällä ja luokittelemalla. Molemmat tiedonhankinnan menetelmät ovat 

mielestäni perusteltuja opinnäytteen kontekstissa, ja ne ovat syventäneet  ymmärrystäni  

käsittelemästäni aihealueesta. 

Opinnäytteessä erityisesti omaan visuaalisen työskentelyn tutkiminen ja kuvaaminen on 

osoittautunut haastavaksi, koska työskentelyyn liittyy elementtejä ja prosesseja, jotka ovat 

itseltä näkymättömissä ja siten vaikeasti sanallistettavissa. Subjektiivisuus tuo haasteita koke-

musten ja intuition hetken tunnistamiseen, analysointiin ja erittelyyn. Omaan työskentelyyn 

liittyvien kokemusten purkaminen ja analysointi on vain heijastuma todellisuudesta. Siinä on 

kuitenkin mahdollisuus tunnistaa itselle ominaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja. Samalla 

tavalla intuitiivisen ajattelun tunnistaminen osoittautui haasteelliseksi samanaikaisesti itse 

visuaaliseen työskentelyyn syventymisen kanssa. Suuri osa intuitioon johtavasta prosessista 

tapahtuu tiedostamattomalla tasolla, mistä syystä sen havainnointi on hyvin vaikeaa. Intui-

tion havainnointi ja tunnistaminen edellyttää omien kokemusten reflektointia ja visualisen 

työskentelyn aikainen reflektointi edellyttää korostunutta tietoisuutta omasta tekemisestä. 

Toisaalta intuitiivisuutta tukevaan olotilaan pääseminen edellyttää poispyrkimistä liiasta 

analyyttisyydestä. Tekemisen aikana on mahdotonta irrottautua tekemisestä ulkopuolisen 

tarkkailijan rooliin. Havaintojen teko ei myöskään kohdistu pelkästään ajatteluun tai visuaa-

liseen ilmaisuun. Omaa prosessia analysoidessa olisin voinut kiinnittää enemmän huomiota 

myös havaintoihin, jotka kohdistuvat eleisiin, ilmeisiin, asentoihin ja liikehdintään. Ne voivat 

kertoa tarkastelun alla olevasta prosessista sellaista, mitä on vaikea oivaltaa tai pukea sanoik-

si muulla tavalla. Intuitioon virittäytymisen tietoinen harjoittelu, johdonmukaisempi omien 

kokemusten taltiointi sekä uudenlaisten dokumentointikeinojen (kuten videointi) soveltami-

nen kokemusten dokumentointiin lisäisi havaintojen ja siitä tehtävien johtopäätösten tark-

kuutta. Haastavaksi osoittautui myös ulkoisten havaintojen sekä intuitiivisen ajattelun vaiku-

tusten erottaminen ja arviointi omassa visuaalisessa työskentelyssä. Havainnot ympäristöstä 

sekä niiden omaksuminen osaksi omaa työskentelyä liittyvät samanaikaisesti  sekä tiedostet-

tuun että alitajuiseen ajatteluun. Toisaalta keskeistä ei ole niinkään niiden erottelu, vaan in-

tuitiivisen ajattelun tunnistaminen ja tietoinen integrointi omaan visuaaliseen työskentelyyn. 
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Kokemus tästä prosessista on syventänyt myös ymmärrystäni siitä, kuinka kokemuksellista 

työskentelyprosessia ja  intuitiota voisi ja kannattaisi tutkia jatkossa. 

Koska visuaalinen suunnitteluprosessi on aina ainutkertainen, ja jokaisella omanlaisensa, on 

vaikea arvioida oman suunnitteluprosessin luonnetta ja laatua muuta kuin subjektiivisesti. 

Luovaan prosessiin liittyy kokeilu ja välillä epäonnistuminen; vain sitä kautta voi oppia ja löy-

tää uutta. Tässä mielessä jokainen prosessi vie aina eteenpäin ja opettaa uutta. Tämä opin-

näyte on produktiivinen työ; siinä visuaalisen suunnitteluprosessin tuotoksena on oma sub-

jektiivinen tulkintani ajan henkeen liittyvistä ilmiöistä, joka on tulostettu digitaalisesti kan-

kaille. Toteutuneet teokset tekevät omalta osaltaan näkyväksi sitä, kuinka itse tulkitsen aikaa 

visuaalisessa suunnitteluprosessissa. Tuotos ja prosessi ovat väistämättä sidoksissa toisiinsa; 

suunnitteluprosessin aikana syntyi ideoita, kokemuksia ja ratkaisuja, jotka johtivat nähtävään 

lopputulokseen tietoisesti ja tiedostamattani. Teoksia ja niiden taustalla olevaa prosessia 

tarkastellessani on havaittavissa kehityspolku. Jokainen työ on omalla tavallaan vaikuttanut 

seuraavaan, ruokkinut ajattelua ja heittäytymistä uudelleen tilaan, missä leikinomaisuus ja 

vapauden tunne on sallittua. Siten mielestäni rentoutuminen ja tietynlainen vapaamuotoi-

suus näkyy voimakkaimmin viimeiseksi työstetyssä  teoksessa. Tähän vaikuttaa luonnollisesti 

myös se, että työskentelyn aikana sekä tekninen että visuaalinen varmuus kasvoi. Monet 

kuvan digitaaliseen työstämiseen liittyvät ratkaisut syntyivät kantapään kautta kokeilemalla; 

omaan visuaaliseen työskentelytapaan ja tyylilleni parhaiten soveltuvat ratkaisut ovat löyty-

neet ja kehittyneet työskentelyn aikana. Vaikka opinnäyteprosessi onkin ajallisesti loppusuo-

ralla, tunnen tässä mielessä vasta päässeeni alkuun.  

Koska visuaaliselle muotokielelle ja tyylille ei ole määritelty konkreettista tavoitetta etukä-

teen, on mahdotonta arvioida sitä syntyikö lopputuloksesta tavoitellun kaltainen. Tavoite ja 

lopputulos ovat kehittyneet rintarinnan. Omasta subjektiivisesta kokemuksellisesta näkö-

kulmasta teokset kuvaavat ajanhenkeä mielenkiintoisella ja moniulotteisella tavalla. Myös 

katsojan tulkinta teoksista on subjektiivinen. Hyvä teos puhuttelee, se herättää mielikuvia ja 

tuntemuksia. Se, kuinka teokset onnistuvat tavoittamaan ajan hengen, on sidoksissa katsojan 

kokemuksiin ja tulkintaan. Yhdessä ne tuottavat tulkintaa vallitsevasta ajasta. Se, kuinka kat-

soja arvottaa teoksia esteettisesti ja emotionaalisesti, on hänen vallassaan, mistä syystä ha-

luan jättää teosten arvioinnin lukijalle. 

Opinnäytteessä olen painottanut prosessin havainnointia ja kuvaamista, mistä näkökulmasta 

kankaiden työstäminen ja viimeistely on jäänyt vähemmälle huomiolle. Myös opinnäytteen 

laajuus ja fokus on vaikuttanut ratkaisuuni jättää kankaiden työstäminen nykyiseen vaihee-

seensa. Mikäli työni tavoite olisi ollut toisenlainen, olisin todennäköisesti katsonut tarpeel-

liseksi työstää tulostettavia kankaita pidemmälle. Näin ne ovat enemmänkin luonnoksia ja 

mielenmaisemia, jotka avaavat omaa zeitgeistin tulkintaprosessiani ja toimivat vertauskoh-

tana kokemuksen asettamiseksi laajempaan kontekstiin. Samalla ne ovat tavoittaneet mieles-

täni jotakin oleellista omasta visuaalisesta tyylistäni, ja toimivat siinä mielessä lähtökohtana 

visuaalisen ilmaisun kehittämiselle myös tämän opinnäytteen jälkeen. 

 

 



121 
 

 

9 PÄÄTÖS 
 

Tässä opinnäytteessäni olen pyrkinyt kuvaamaan ajan hengen visualisoitumisen prosessia 

kahdella tasolla. Toisaalta työssä tarkastellaan prosessin kollektiivista luonnetta: kuinka ajan 

henki tai tulkinta siitä syntyy, näyttäytyy ja saa visuaalisia muotoja sosiokulttuurisesti ihmis-

ten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Toisaalta teen näkyväksi omaa subjektiivista prosessia, 

missä ajan henki saa oman visuaalisen tulkinnan. Tunnistamalla nousevien sosiokulttuuristen 

ilmiöiden luonnetta ja taustalla olevia mekanismeja on mahdollista ennakoida niiden suuntaa 

ja kehittymispotentiaalia, ja siten tuottaa tietoa tulevaisuudesta. Uusin integraalisen tulevai-

suudentutkimuksen tutkimustraditio korostaa myös taiteellisen ja luovan työskentelyn sekä 

intuition merkitystä tiedon tuottamisen välineenä. Siinä omat subjektiiviset kokemukset ja 

tavoitteet ohjaavat proaktiivista tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, joka perustuu 

omaan ymmärrykseen aikaan liittyvistä ilmiöistä. 

Nousevien ilmiöiden taustalla vaikuttaa usein taiteilijoiden ja suunnittelijoiden pyrkimykset 

kyseenalaistaa vallitsevaa käytäntöä ja sisäinen halu luoda uutta ilmaisua. Sisäinen kiinnostus 

uutta kohtaan fokusoi  ja ohjaa luovaan työhön liittyviä valintoja. Inspiroituminen on edelly-

tys motivaatiolle, ympäristön havainnoinnin tarkkuudelle ja näkemysten syntymiselle. Suun-

nittelijoiden ja taiteilijoiden herkkyys heikkojen signaalien tunnistamiseen on tunnistettu ja 

tunnustettu. Siihen liittyy sekä intentionaalinen trendien ennakointi että intuitiivinen subjek-

tiivisten kokemusten ja näkemysten visuaalinen kuvaaminen ja tulkinta. Tässä työssä olen 

pyrkinyt avaamaan oman visuaalisen suunnitteluprosessin taustalla vaikuttavaa subjektiivista 

prosessia ja omaa suhdettani maailmaan. Omat kokemukseni ja osin intuitiiviset tuntemuk-

set vaikuttavat siihen, kuinka suuntaan tarkkaavaisuuttani ja havainnoin ympäristöäni. Sub-

jektiiviset kokemukset ja elämismaailma vaikuttavat siihen, kuinka tulkitsen ajassa näkyviä 

signaaleja. Ne antavat myös merkityksen havainnoille.  Ymmärryksen rakentuminen edellyt-

tää hiljaisuutta ja sisäisen minän kuuntelua. Uuden ymmärtäminen ei synny pakotetusti, vaan 

se edellyttää rauhoittumista ja subjektiivisen todellisuuden hyväksymistä sekä avoimmuutta 

uutta kohtaan. Siihen liittyy rohkeus kyseenalaistaa  vallitsevia käytäntöjä,  totuttuja toimin-

tamalleja sekä omaa ajattelua. 

Opinnäytteessä sovelsin hermeneuttista toimintakehystä, missä oma esiymmärrys syvenee 

tutkimuskirjallisuuden, ympäristöstä tehtävien havaintojen sekä oman kokemuksellisen tul-

kinnan keskinäisessä dialogissa. Siinä tiedonhankinta ja oma visuaalinen työskentely lomittu-

vat keskenään, mikä mahdollistaa kokemusten reflektoinnin, asettamisen laajempaan kontek-

stiin ja siten ilmiöiden käsitteellistämisen. Perehdyin aihetta sivuavaan tutkimuskirjallisuu-

teen ja haastattelin asiantuntijoita syventääkseni  ymmärrystäni aiheeseen liittyvistä ilmiöis-

tä. Lisäksi keräsin ajan henkeen liittyvää visuaalista aineistoa oman intuition ja kiinnostuksen 

ohjaamana sekä digitaalisesti Internetistä että valokuvaamalla omaa elämisympäristöäni.   
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Visuaalisten teosten lähtökohtana toimivat tekemäni maalauskokeilut, joita työstin digitaali-

sesti. Ne kuvaavat intuitiivisesti niitä tuntemuksia, joita minulla on tästä ajasta; siinä omat 

ajatukset ja kokemukset tulivat näkyviksi. Omakohtainen visuaalinen prosessi sekä sen ha-

vainnointi itsessään toimi välineenä  ymmärtää syvemmin niitä prosesseja, joita ajan hengen 

visualisoimiseen subjektiivisesti liittyy. Prosessin seurauksen oma ymmärrys intuition merki-

tyksestä osana luovaa työskentelyä vahvistui. Myös näkemys siitä, kuinka omaa visuaalista 

työskentelyprosessia sekä intuitiivista ajattelua sen osana voi ja tulisi tutkia, syveni prosessin 

aikana. 

Visuaalisen työskentelyn tuloksena syntyi neljä digitaalisesti kankaalle tulostettua teosta, jot-

ka ovat zeitgeistin subjektiivista tulkintaa. Niiden syntymiseen vaikuttivat voimakkaasti omat 

havainnot ja kokemukset tälle ajalle tyypillisestä maailman pirstaleisuudesta ja toisaalta ilmi-

öiden polarisoitumisesta. 2000-luku on näyttäytynyt murroksena, jota määrittävät sekä aika-

jänteen lyheneminen että monet eri elämänalueilla näyttäytyvät ja globaalisti ihmisiä kosket-

tavat kriisit. Ne ovat ovat murtaneet ihmisten käsityksiä vallitsevasta maailmasta yhdessä tek-

nologisen kehityksen kanssa. Ne ennakoivat paradigman muutosta, jossa keskeisenä on käyt-

täytymistä ohjaava arvojen kehitys. Ihmisten elämänvalintoja ohjaavat toisaalta yksilöllinen 

hedonismi, elämyksellisyys ja itsensä toteuttamisen pyrkimykset ja toisaalta uudenlainen 

merkityksellisyyden ja aitouden kaipuu, johon liittyy kestävän kehityksen ja hidastamisen ar-

voperusta.  

Oma tietoisuus on sidoksissa menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.  Nykyhetki toimii 

ihmisten tietoisuudessa rajapintana menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Nykyhetkessä 

tehtävät päätökset muuttuvat toiminnaksi ja niiden seuraamuksiksi tulevaisuudessa. Omat 

vahvistuneet käsitykset itselle merkityksellisestä elämästä voivat toimia pontimena myös toi-

vottavan ja tavoiteltavan tulevaisuuden tuottamisen puolesta. Siihen liittyy vahva usko siihen, 

että maailma on perustavassa muutoksessa, johon liittyy  reaaliaikainen ja vuorovaikutuksel-

linen tieto ja osallistaminen, eettinen ja ekologinen vastuu sekä uuden teknologian mahdollis-

tama uusyhteisöllisyys. Siinä yksilön hyvinvointi ja  onnellisuus syntyy kollektiivisen merkitys-

ten rakentumisen, yhdessä tekemisen ja elämän tasapainoisuuden pohjalta. Yhdessä tekemi-

nen perustuu yhteiseen ymmärrykseen ja haluun synnyttää muutos sekä edistää sitä.  

Integraalisen tulevaisuusajattelun näkemyksen mukaan ihmiset voivat ajan kuluessa kollek-

tiivisesti synnyttää yhtenäisen ja tiiviin jatkuvassa dialogissa toimivan vuorovaikutusverkos-

ton, jonka varaan rakentuu kollektiivinen tietoisuus.  Taide ja luova työskentely voidaan näh-

dä välineenä muovata mieltä ja ajatuksia. Se tekee ilmiöt näkyviksi ja helpommin ymmärret-

täväksi. Tässä opinnäytteessä olen selvittänyt ajan hengen ilmiöiden visualisoitumista kah-

desta näkökulmasta, kollektiivisesta ja subjektiivisesta. Kun subjektiiviset näkemykset nostaa 

kollektiivisesti tarkasteltavaksi, on mahdollista herättää keskustelua myös tulevaisuutta kos-

kettavista ilmiöistä. Silloin visuaalinen työskentely muuntuu proaktiivisen tulevaisuuden teke-

misen välineeksi. Tästä näkökulmasta mielenkiintoiseksi jatkotutkimuksen aiheeksi nousee  

se, kuinka omat tulkinnat ajasta näyttäytyvät ja kehittyvät yhdessä  kollektiivisesti tekemällä 

(co-creation) osana tulevaisuustyöskentelyä. Yhdessä tekeminen, joka itsessään on nouseva 

ilmiö, mahdollistaa myös uudenlaisen näkökulman luovaan työskentelyyn sekä tuotteiden 

kehittämiseen ja räätälöintiin olemassa olevia kanavia ja teknologiaa soveltamalla. Siinä oma 

visuaalinen ilmaisu voi toimia  lähtökohtana kollektiivisesti tehtävälle kehittämistyölle. 
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Oman tekstiilisuunnittelijan  tulevaisuuden näkökulmasta tämän opinnäytetyön tuotoksena 

syntyneet teokset toimivat innoituksen lähteenä oman suunnittelullisen lähestymistavan ja 

työskentelyprosessin jatkokehittämiseen visuaalisen ilmaisun pohjalta. Siten tämä ei ole 

loppu, vaan päätös yhdenlaiselle luovalle prosessille. Samalla se on vain pieni  osa pidempää 

jatkumoa elämässäni, jossa prosessiin liittyvät kokemukset ovat väistämättä muovanneet 

käsitystäni itsestäni ja omasta tavastani  toimia. Luovaan työskentelyyn liittyy prosessointi, 

joka on vasta saanut alkunsa tässä opinnäytteessä. Luova tekeminen edellyttää rauhaa, omaa 

aikaa ja sille avointa mieltä. Se vaatii myös kärsivällisyyttä. Parhaimmillaan sen antaa mahdol-

lisuuden ihmettelyyn, ajatusten, asioiden ja ilmiöiden hitaseen prosessointiin. Luovaan pro-

sessiin kuuluu myös oppiminen. Prosessissa oppiminen ja tuotos kehittyvät, muuntuvat ja 

tulevat uudeksi ajan kanssa. Tästä näkökulmasta suunnittelija on aina uuden edessä, ja vasta 

matkansa alussa. Matkan, joka vaatii rohkeutta mennä eteenpäin ja kehittää taitoa nähdä: 

”Taidetta ei tehdä katseltavaksi 
taide katselee meitä. 
Se mikä on taidetta muille 
ei välttämättä ole sitä minulle 
eikä liioin samasta syystä 
ja päinvastoin. 
Se mikä oli tai ei ollut 
taidetta minulle jokin aika sitten 
on aikaa myöten saattanut menettää 
sen arvon tai saada sen 
tai kenties menettää ja saada taas. 
Taide siis ei ole esine 
vaan kokemus. 
Kyetäksemme tajuamaan sitä 
meidän täytyy ottaa se vastaan. 
Sen vuoksi taide on siellä 
missä taide tarttuu meihin kiinni.” - Josef Albers 
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Kuva 98. Kaikki maailman värit. 
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