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tietenkin tulevana arkkitehtina saa pohtimaan: kuinka suunnitellut kokonaisuudet vaikuttavat mieleen ja voivatko 

arkkitehdit omalta osaltaan vaikuttaa ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin? Kuinka luoda ihmisille ympäristöjä, joissa 
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1.  aluksi

Ennen tutkielmalukuja haluan taustoittaa kandityötäni hieman; kerron   

lyhyesti kuinka päädyin tutkimaan aihetta. Lisäksi tästä ensimmäisestä   

luvusta löytyy johdanto tutkimuskysymyksineen. 
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1.1 Työn taustaa

Aloitin arkkitehtuurin opinnot Otaniemessä 2016. Ensimmäiset opiskelu-

vuodet koituivat elämäni tähän mennessä rankimmiksi: menetin tuolloin 

kolme minulle erittäin tärkeää ihmistä. Rankin menetys oli isäni kuolema 

oman kätensä kautta. Elämäni meni täysin päälaelleen, ja marraskuussa 

2017 minulle diagnosoitiin keskivaikea kliininen masennus. Henkinen tila, 

jossa viivyin monta vuotta, sai minut ajattelemaan arkkitehtuuria uusin sil-

min. Etenkin nyt kun olen lähes toipunut masennuksesta (myös aikana, kun 

olin voinut huonosti) tutkin ja analysoin tarkasti ympäristöäni. Onnistuin 

tunnistamaan ja erittelemään itsessäni negatiivista psyykkistä oireilua voi-

mistavia sekä oireilua laukaisevia arkkitehtonisia tekijöitä.

Ajatus aiheen tutkimiseen syntyi rakennussuunnittelun luentokurssilla, jossa 

käsiteltiin esteettömyyden RT-kortteja. Fyysisen esteettömyyden huomioo-

nottamista suunnittelussa säädellään lain avulla – psyykkisestä esteettömyy-

destä (tai muista esteettömyyden muodoista) ei ole mainintaakaan. Olisiko 

aika nostaa myös psyykkinen esteettömyys suunnittelupöydälle, varsinkin 

nyt kun mielenterveys ei ole enää tabu ja useimmat oireet ovat tutkitusti 

tunnistettavissa ja osa myös mitattavissa? Kanditutkielmani aihe on samalla 

hyvin henkilökohtainen, mutta koen sen mahdollisesti tuovan myös yleisym-

märryksellistä hyötyä. 
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1.2 Johdanto

Nykypäivänä yhteiskunta ja ympäristöolosuhteet aiheuttavat ihmisille yhä 

enemmän psyykkistä kuormitusta. Elämän vastoinkäymisten ja sosiaalisten 

etenemis- ja onnistumispaineiden tuoman stressin lisäksi altistumme päi-

vittäin runsaalle virralle alitajuntaisia aistillisia ärsykkeitä, niin positiivisia 

kuin negatiivisia. Ihmiselle saattaa kehittyä entistä herkemmin mielenter-

veydellisiä häiriöitä, jotka voivat heikentää arjessa pärjäämistä ja elämästä 

nauttimista. Epämieluisassa tapauksessa, jos yksilö ei pysty oman ajattelun 

ja toiminnan muutoksella vaikuttamaan elämänlaadun parantamiseen, ih-

miselle voi kehittyä vakavia ja pitkäkestoisia mielenterveyshäiriöitä, kuten 

esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö tai masennus. Tällöin, ihminen ei välttä-

mättä kykene täysvaltaisesti hyvinvoivan elämän ylläpitoon, ja jokin elämän 

osa-alue kärsii. Pahimmassa mielenterveydellisessä tapauksessa yksilö voi 

päätyä sairaalahoitoa vaativaan tilaan, eikä tällöin pysty toimimaan itsenäi-

sesti osana yhteiskuntaa.

Suomen Mielenterveysseuran tilastokokoelman mukaan vuosittain pahim-

millaan joka neljäs aikuinen (20–25 %) kärsii mielenterveyshäiriöistä. Heistä 

vain puolet saa tarvitsemaansa hoitoa. Suomalaisten työkyvyttömyyseläk-

keet ovat yli 50-prosenttisesti mielenterveysperusteisia. Mielenterveydel-

listen häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu 11 miljardia euroa vuodessa. 

(Suomen Mielenterveys ry, 2021.) Luvut ovat pysäyttäviä, mikä tietenkin tu-

levana arkkitehtina saa pohtimaan: kuinka suunnitellut kokonaisuudet vai-

kuttavat mieleen ja voivatko arkkitehdit omalta osaltaan vaikuttaa ihmisten 

psyykkiseen hyvinvointiin? Kuinka luoda ihmisille ympäristöjä, joissa mieli 

voi hyvin eikä päin vastoin?

Mitkä arkkitehtoniset tekijät sitten vaikuttavat mielenterveyteen ja miten? 

Voiko rakennettu ympäristö haitata ja huonontaa mielenterveyttä laukai-

semalla epämielekästä tai hyvinvointia selkeästi haittaavaa oireilua? Tällä 

hetkellä vastauksia näihin kysymyksiin pohditaan riittävällä tasolla lähinnä 

psykiatristen sairaaloiden suunnittelussa, vaikkakin useat tutkimukset ovat 

osoittaneet psyykkisen hyvinvoinnin yhteyden yksilöä ympäröivään miljöö-

seen. 

On tärkeää tiedostaa, että ei ole olemassa vain terveitä ja sairaalahoitoa 

vaativia ihmisiä – monenlaisten mielenterveydellisten tilojen variaatioita 

omaavat ihmiset yrittävät selviytyä arkiympäristössään päivittäin. Useat 

mielenterveydellisistä häiriöistä kärsivät jakavat toistensa kanssa samanlai-

sia oireita. Sellaisia oireita ovat esimerkiksi stressi, ahdistuneisuus, alakuloi-

suus, keskittymisvaikeus, unettomuus, ja anhedonia (=kyvyttömyys tuntea 

mielihyvää asioista, jotka aiemmin tuottivat mielihyvää) (Mielenterveystalo, 

2021). Monista psyykkisistä oireista aiheutuu myös fyysistä oireilua. Ihmi-

sen mielen oireilun ymmärtäminen on tärkeää, varsinkin julkisten tilojen 

ja etenkin sisätilojen osalta; suurin osa on sellaisia, joita tulee väistämättä 
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käytettyä (kaupankäyntiin tarkoitetut tilat, julkisen liikenteen asemat ja py-

säkit, kirjastot, virastotalot yms). Paikat, joissa on tarkoitus päivittäin kulkea 

ja asioida, välillä myös viipyä pidempään. 

Arkkitehtuurissa on kyse suuresta määrästä yhteensovitettavia osia, ja suun-

nitelman edistyessä joudutaan tekemään rajauksia ja päätöksiä, jotka eivät 

välttämättä lopulta palvele alkuperäistä ideaa ja päämäärä. Ongelmaksi 

muodostuu ehkä itse päämäärän sisältö – miksi suunnitellaan ja kenelle? 

Ajaako rakennus omaa taiteellista näkemystä hienosta arkkitehtuurista, 

onko kyse kenties potentiaalisesta rahallisesta tuotosta, vai suunnitellaanko 

rakennusta käyttäjiä, ihmisiä varten? Harvoin rakennuksia ja ympäristöjä 

suunnitellaan itselle, mikä tarkoittaa sitä, että arkkitehdin tulee yrittää ym-

märtää ja ottaa huomioon ihmiset, jotka tiloja tulevat käyttämään. Se vaatii 

empatiaa ja ymmärrystä ihmisten monimuotoisuudesta. Ymmärrystä myös 

siitä, millainen ihminen on heikoimmillaan.

Niin kuin jokaisessa sairaudessa, oli se fyysinen tai psyykkinen, on tärkeää 

ensin tunnistaa ongelma ja ongelman aiheuttaja, jotta sairaus voidaan toi-

menpiteiden avulla parantaa. Samaa ajattelutapaa voi mielestäni soveltaa 

myös arkkitehtuuriin: jos pystymme tunnistamaan mielenterveydellistä 

hyvinvointia häiritseviä arkkitehtonisia tekijöitä, voimme pyrkiä tietoisesti 

välttämään niitä suunnittelussa ja toteuttaa psyykkistä hyvinvointia tukevia 

ympäristöjä. Ideaalitapauksessa, rakennettu ympäristö olisi kauttaaltaan pa-

lauttavaa ”superarkkitehtuuria” (Pelsmakers, 2021), mutta ajatus vaikuttaa 

vielä melko kaukaiselta. Toisaalta, on mahdollista aloittaa yksittäisistä ra-

kennuksia ja kaupunkitiloja koskevista ratkaisuista.

Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena on oppia arkkitehtuurin ja mielen-

terveyden yhteydestä ja mahdollisesta korrelaatiosta sekä kartoittaa, mitkä 

arkkitehtoniset tekijät saattavat kuormittaa ihmisen mielenterveyttä. Kuinka 

arkkitehtuuri ja ihmisen mielenterveys ovat sidoksissa keskenään? Mitä mie-

lenterveyteen negatiivisesti vaikuttavia arkkitehtonisia tekijöitä on jo tutki-

tusti havaittu ja mitä voisi vielä ottaa huomioon arkkitehtuurisuunnittelussa 

psyykkisen esteettömyyden saavuttamiseksi? 

Tutkin aihetta pääosin kirjallisuuden ja tutkimusartikkeleiden avulla painot-

tuen ympäristöpsykologian ja arkkitehtuurin alojen aineistoon. Käsittelen 

mielenterveyden ja rakennetun ympäristön yhtymäkohtia, muun muassa 

psykiatristen sairaaloiden suunnitteluperiaatteita. Teoriaosuuteen nojaten 

käyn kohde-esimerkkien avulla läpi arkkitehtonisia tekijöitä, jotka vaikut-

tavat mielenterveyteen negatiivisella tavalla. Valikoituneet esimerkit poh-

jautuvat omakohtaisiin kokemuksiin sekä kyselytutkimukseni vastauksiin*. 

Mielenterveydellisen häiriön esimerkkinä käytän työssä useimmiten masen-

nusta, sillä se on itselleni häiriöstä tutuin. Työn lopuksi pohdin, millainen on 

psyykkisesti esteetön julkinen sisätila teoriassa sekä millä tavoin psyykkiseen 

esteettömyyteen voisi käytännössä suunnittelun aikana pyrkiä. 
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*Keväällä 2021 olin toteuttanut sen aikaiseen kandityöhöni liittyvän kyselyn. 

Esittelen kyselytutkimustani lyhyesti toisen luvun lopussa. Viittaan kyselyn 

vastauksiin ja niistä muodostuneisiin johtopäätöksiin tämän työn varrella. 

Kooste kyselystä ja sen vastauksista löytyy tämän työn liitteistä. 

 



”Ympäristön laatu on ihmisen elämän laatua. 

Se, mikä on ympäristössä, heijastuu myös kokemukseen.”

- Aura, Horelli, Korpela
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2.  tutkielman tueksi

Tässä luvussa käyn läpi työn keskeisimmät käsitteet: kerron ihmisen mielen-

terveydestä ja sen häiriöistä yleisesti, esittelen julkisen sisätilan ja psyykkisen 

esteettömyyden määritelmät sekä tutustutan lyhyesti keväällä 2021   

toteutettuun kyselytutkimukseeni.
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2.1 Ihmisen mielenterveydestä 

 ja sen häiriöistä

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen täysvaltaista terveyttä. Se muo-

dostuu yksilön sosioekonomisista, biologisista ja ympäristöön pohjautuvista 

tekijöistä. Hyvä mielenterveys mahdollistaa omien kykyjen tunnistamisen, 

normaalin tason stressitilanteista selviytymisen, työelämässä olemisen ja 

toimimisen yhteisön osana. Mielenterveys on kollektiivisesti ja yksilöllises-

ti perusta ajattelemiselle, tunteille, sosiaaliselle vuorovaikutukselle, ansion 

tienaamiselle ja elämästä nauttimiselle. Mielen hyvinvoinnin edistäminen, 

suojaaminen ja palautuminen ovat ihmisen elämälle välttämättömiä asioita. 

Edellä mainittuihin liittyy toimintaa, mikä voi tarkoittaa mielenterveyttä tu-

kevan ympäristön luomista. (WHO, 2018.)

Markus J. Rantala, joka on tutkinut muun muassa masennusta, korostaa kir-

jansa Masennuksen biologia -esipuheessa, ettei mielenterveys ole staattinen 

tila; se muuttuu ja mukautuu elämän läpi. Hyvien olosuhteiden vallitessa 

mielenterveyden tila kohenee ja huonoissa olosuhteissa heikkenee. (Rantala, 

2019, s.8.) Elämässä voi tulla vastaan tilanteita, kun ihmiselle asetetut vaa-

timukset ylittävät hänen voimavaransa ja kykynsä selvitä eteenpäin; tällöin 

mielenterveys saattaa rappeutua (CDC, 2021), ja yksilölle voi kehittyä mie-

lialahäiriö. 

”Tuoreen valtioneuvoston teettämän selvityksen mukaan Suomessa saa mie-

lenterveyshoitoja vain puolet niitä tarvitsevista. -- Mielenterveysongelmat 

ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Niiden kustannuksiin pitää 

laskea eläkkeiden ja sairaspäivärahojen lisäksi myös yhteiskunnan menettä-

mä työpanos, jolloin todellinen mielenterveysongelmista koituva kustannus 

yhteiskunnalle nousee useisiin kymmeniin miljardeihin euroihin yhteensä 

vuodessa... Työkyvyttömyyden lisäksi mielenterveysongelmat aiheuttavat 

opiskelukyvyttömyyttä. -- Masennusta tavataan noin joka kymmenellä yli-

opisto-opiskelijalla. Mielenterveysongelmat heijastuvat opintojen etenemi-

seen ja työelämään siirtymiseen, jota hallitus on halunnut nopeuttaa viime 

vuosina…” (Rantala, 2019, s.234–235.)

Esimerkiksi masennuksen oireita ovat henkinen kipu ja mielialan lasku, it-

kuisuus, vatvominen, muutos ruokahalussa ja painossa, pessimismi, itsesyy-

tökset, anhedonia, unihäiriö, uupumus, ahdistuneisuus, keskittymiskyvyn 

puute, psykomotorinen muutos, itseluottamuksen romahtaminen, toistuvat 

kuolemaan ja itsemurhaan liittyvät ajatukset sekä itsemurhat (Rantala, 

2019). Useat edellä mainituista oireista toistuvat muissa mielenterveyden 

häiriöiden oirekuvauksissa. Kursivoidut oireet ovat mielestäni selkeästi liitet-

tävissä arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön, tilojen käytettävyyteen 

sekä olemiseen ja viipymiseen tiloissa. Avaan näiden oireiden ja arkkitehtuu-

rin yhteyttä tämän työn seuraavissa luvuissa.
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On tutkitusti todettu, että masennus muuttaa ihmisen näköaistia. Helsingin 

yliopiston tuoreessa tutkimuksessa paljastui, että masennuspotilaat näkivät 

heille esitettyjen kuvien kontrastin eri tavalla kuin henkilöt, joilla masennus-

ta ei oltu diagnosoitu. Masentuneen havainnointikyky siis eroaa psyykkisesti 

terveen ihmisen havainnointikyvystä. Tutkimuksen mukaan voitiin päätellä, 

että masennuspotilailla on tiedonkäsittelyyn liittyvä ongelma näköaivokuo-

ren tasolla, minkä takia masentunut näkee ympäristönsä ”harmaana”. (Sal-

mela, ym., 2021.) Tästä lisää neljännessä luvussa.

2.2 Julkinen sisätila

UNESCO (2017) on määrittänyt julkisen tilan olevan alue tai paikka, joka 

on avoin ja tavoitettavissa kaikille sukupuolesta, rodusta, etnisestä taustasta, 

iästä tai sosioekonomisesta tasosta riippumatta. Sellaisia julkisia kokoontu-

mispaikkoja ovat esimerkiksi torit, aukiot ja puistot. Jalkakäytävät ja kadut 

ovat myös yhteistä, julkista tilaa. Hyvin suunnitellut ja hoidetut julkiset tilat 

ovat hyvinvoivan kaupungin kannalta elintärkeitä. Avoimet kokoontumis-

tilat mahdollistavat sosiaalisen sekoittumisen ja integraation, kansalaisten 

osallistumisen ja virkistymisen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen. Laaduk-

kaiden julkisten tilojen tarjoaminen ja mahdollistaminen torjuu heikoim-

massa asemassa olevien alueellista eriytymistä. (UNESCO, 2017.)

Julkinen sisätila pyrkii samoihin tavoitteisiin kuin julkinen tila yleisesti, mut-

ta on käsitteenä tavoitteiden toteutumisen kannalta haasteellisempi. Toisin 

kuin julkista ulkotilaa, julkista sisätilaa kehystävät suljettavissa olevat ark-

kitehtoniset elementit kuten seinät ovineen. Tämä mahdollistaa tilan raja-

tun ja valvotun käytön, eli näin tilasta tulee automaattisesti puolijulkinen. 

Yleisesti tilassa rajataan ajallista käyttöä, eli julkisella sisätilalla on todennä-

köisesti aukioloajat, joiden mukaan tila on käytettävissä. Julkisella sisätilalla 

on usein myös ennalta määritelty käyttötarkoitus, eli tila ei ole välttämättä 

kaikenlaiselle julkiselle toiminnalle soveltuva. 
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Julkiset sisätilat pyrkivät kuitenkin olemaan kaikille avoimia ja tavoitettavissa 

olevia; myöskin esteettömiä ja inklusiivisia tiloja. Kaikkien tulisi olla periaat-

teessa mahdollista käyttää niitä, ja hyödyntää tiloissa tarjottavia palveluita, 

edellytyksenä yhteiskunnan osana toimiminen. Esimerkiksi Suomen kir-

jastorakennukset ovat sellaisia tiloja. Tähän hyväksi esimerkiksi mielestäni 

sopii Helsinkiin vuonna 2018 valmistunut Keskustakirjasto Oodi (Arkkiteh-

titoimisto ALA), jota on jo markkinointivaiheessa sanottu ”kaupunkilaisten 

olohuoneeksi”. Sanaparista voi muodostaa päätelmän, että tila on kaikille 

kaupunkilaisille suunniteltu ja tarkoitettu. Onko asia loppujen lopuksi kui-

tenkaan näin? Keskustakirjasto nousi esille kyselytutkimukseni vastauksissa, 

joita esittelen neljännessä luvussa.

2.3 Psyykkinen esteettömyys

Esteettömyyden keskuksen mukaan ”esteettömyys kuvaa kokonaisuutta, 

johon nivoutuu ajatus yhdenvertaisuudesta niin kotona asumisen kuin yh-

teiskunnan eri osa-alueisiin osallistumisen mahdollistumisessa. Esteettömyy-

den periaatteena on, että mm. työnteko, opiskelu, harrastukset ja kulttuuri 

kuuluvat kaikille. Turvallinen ja laadukas esteettömyys ei erottele ihmisiä 

toimintakyvyn perusteella. Ihmisten erilaisuus ja sen huomioiminen osana 

rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteuttamista on osa ajattelutapoja 

ja asenteita.” (Juola, ym., 2016, s.10–11.) 

”Yhdenvertainen toiminta muiden kanssa edellyttää fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista esteettömyyttä ja esimerkiksi palveluiden saavutettavuutta. Kai-

kille soveltuvien ratkaisuvaihtoehtojen etsimisen tulee lähteä ajatuksesta, 

ettei ihmisen ominaisuus tai tapa liikkua ja toimia ole itsessään ongelma, 

vaan ongelman aiheuttaa ihmisen tarpeisiin sopimaton ympäristö tai palve-

lu. Kun rakennetun ympäristön ja palvelun laatu määritellään heikoimpien 

käyttäjien tarpeiden mukaan, varmistetaan ympäristön ja palvelun soveltu-

minen kaikille käyttäjille. Voidaankin siis ajatella, että mitä esteettömäm-

piä ja saavutettavampia toimimisympäristömme ovat, sitä vähemmän ne 

aiheuttavat esteitä ihmisten monimuotoisille liikkumis- ja toimimistavoille ja 

sitä vähemmän meillä on liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä.” 

(Hätkönen, 2019.)
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Kilpelä (2019) painottaa, että käyttäjien tarpeiden ja toiveiden kirjo on laa-

ja. ”Keskivertoihmisiä” ei ole olemassa, eikä sellaisia kannata suunnittelun 

kohderyhmänä käyttää. Ihmiset ovat moninaisia ja heidän elämäntilanteen-

sa saattavat hyvinkin yllättäen vaihtua ja toimintakykynsä muuttua. 

(Kilpelä, 2019, s.7.)

Psyykkisen esteettömyyden ovat esimerkiksi Ketala ja Stenroos (2019) mää-

ritelleet näin: ”psyykkinen esteettömyys on ihmisen omien voimavarojen 

tuntemista ja elämänhallintaa, jotta täysimääräinen osallistuminen yhteis-

kunnassa olisi mahdollista” (Ketala, Stenroos, 2019, s.23). Arkkitehtuuriin 

sovellettuna, miellän psyykkisen esteettömyyden ottavan huomioon ihmis-

ten mielenterveydellisen tilan; mahdolliset mielenterveydelliset häiriöt 

ja psyykkiset sairaudet sekä niistä johtuvat oireet, jotka ovat liitettävissä 

rakennettuun ympäristöön. Kun mielen oireilu tunnistetaan ja oireita (tai 

pahimmillaan psyykkisiä sairauskohtauksia) laukaisevia fyysisiä tekijöitä 

huomioidaan arkkitehtuurisuunnittelussa – tiloissa oleminen, toimiminen ja 

viipyminen helpottuu ja psyykkisesti esteetön ympäristö toteutuu.

2.4 Kyselytutkimus: Mieleen vaikuttavien   

 arkkitehtonisten tekijöiden kartoitus

Koska tutkimani aihe on Suomessa melko uusi, enkä tutkimuskysymykseeni 

suoraan liittyvää tutkimusaineistoa löytänyt, päätin luoda työn yhteydessä 

dataa itse. Maaliskuussa 2021 suunnittelin ja toteutin kyselytutkimuksen 

Google Forms -alustalla. Levitin kyselyä sosiaalisessa mediassa. Kysely oli 

auki 26.-31.3.2021 ja vastauksia tuli kyselyn aikana 44 kappaletta. Suurin 

osa vastaajista olivat 20-29 vuotiaita. Muutamat vastaukset olivat käsitte-

lyyn epäsopivia, joko väärin ymmärrettyjen kysymysten tai tyhjäksi jätetty-

jen kohtien takia. 

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa julkisia tiloja ja arkkitehtonisia tekijöitä, 

joilla on negatiivista vaikutusta psyykkeeseen. Vastauksista ilmeni useita 

julkisia tiloja, niin ulko- kuin sisätilojakin sekä konkreettisia arkkitehtonisia 

tekijöitä; tutkimuksen tavoite siis täyttyi. Esille tulleita sisätiloja ja psyykkistä 

oireilua pahentavia tai laukaisevia tekijöitä tulen käsittelemään neljännessä 

luvussa. 

Ehkä kuitenkin merkittävin vastauksiin pohjautuva havainto on se, että 

useimmat ihmiset, jotka eivät mielenterveyden häiriöistä tai sairauksista kär-

si, eivät todennäköisesti tunnista mielenterveyteen negatiivisesti vaikuttavia 

arkkitehtonisia tekijöitä yhtä herkästi. Muutamat vastaajista eivät uskoneet, 
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että jokin fyysinen ympäristö voi suoraan pahentaa kenenkään oloa. Kun 

taas jonkin mielenterveydellisen häiriön diagnoosin omaava useimmiten 

kykenee erottamaan ja mahdollisesti myös nimeämään mielenterveydellis-

tä tilaansa huonontavia elementtejä. Tämä kertoo siitä, etteivät mielenter-

veydellisesti terveet ja stabiilit yksilöt välttämättä näe tai ymmärrä kyseistä 

psyykkiseen esteettömyyteen liittyvää rakennetun ympäristön problematiik-

kaa, jonka mielenterveydeltään hauraat yksilöt joutuvat kohtaamaan.

Jälkikäteen ajateltuna ja kyselyn kysymyksiä sekä vastauksia analysoidessa, 

kysymykset olisi voinut laatia paremmin ja tarkemmin, sillä niissä oli toistoa 

ja epätarkkuutta. Olin keväällä laatinut kysymykset myös ilman kandityöni 

aiheen sisätilallista rajausta. Tämän kandidaatintyön suppean luonnon takia 

en avaa kyselytutkimuksen tuloksia sen enempää, mutta käytän vastauksissa 

esille nousseita julkisia sisätiloja esimerkkeinä neljännessä. Kyselyssä esitet-

tyihin kysymyksiin ja anonyymeihin vastauksiin voi tutustua työn liiteosiossa. 

Seuraavaksi tutustutaan työn kannalta olennaisiin mielenterveyden ja arkki-

tehtuurin yhtymäkohtiin.
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Kuva 1. Mielen rajaama tila 1. Illustraatio © Sofia Juntunen



”Hyvä ympäristö tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden 

toteuttaa omaa elämäntapaansa ja omaa yksilöllistä olemassaoloaan 

sekä käyttää ympäristöä psyykkisen itsesäätelyn välineenä.” 

- Aura, Horelli, Korpela
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3.  mielenterveyden ja arkkitehtuurin yhteydestä

Tässä luvussa käsittelen mielenterveyden ja arkkitehtuurin kytköstä etenkin 

ympäristöpsykologian avulla: kuinka psykologia ja rakennettu ympäristö ni-

voutuu yhteen ja mitkä ovat suppean kandityöni kannalta oleellisia teorioita. 

En käsittele esimerkiksi lumoutumista (Kaplan & Kaplan), enkä henkilökoh-

taisen tilan teorioita, joilla on psyykkisen esteettömyyden aihealueessa kui-

tenkin selkeä paikkansa. Käyn läpi näyttöön perustuvan suunnittelun peri-

aatteita. Lisäksi esittelen mielenterveyssairaaloiden suunnittelulähtökohtia, 

joista yksi nykyaikaisimmista sovelluksista pohjautuu salutogeeniseen teo-

riaan. Kyseistä sovellusta voi mielestäni hyödyntää myös julkisten sisätilojen 

arkkitehtuurissa. Siitä enemmän neljännessä luvussa.
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3.1 Ympäristöpsykologiaa

Ympäristöpsykologia muotoutui omaksi tutkimusalakseen 1950-luvun lo-

pulla urbanisaation, luonnon saastumisen ja ympäristön yleisen köyhty-

misen seurauksena. Tunnistetut ongelmakohdat kiteytettiin kysymykseen 

”miten luoda mielenterveydellisesti hyviä ympäristöjä?” Tähän kysymyk-

seen vastauksia etsimällä kehittyi ihmisen ja ympäristön suhdetta tutkiva 

ympäristöpsykologia, joka kerää ympärilleen yhteytymiä käyttäytymis- ja 

sosiaalitieteistä, ekologiasta sekä yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuuris-

ta. (Horelli, 1981, s.12–13,17.) ”Luonnon vaalimisen ja kestävän kehityksen 

edistämisen ohella on huolehdittava siitä, että rakennettu ympäristö säilyy 

terveellisenä, sosiokulttuurisesti monipuolisena ja ihmisten psykologista ke-

hitystä tukevana”. Ympäristöpsykologian on tarkoitus sisällyttää kaikki ym-

päristön kehittämisen vaiheet, kuten erilaiset tutkimukset, niin suunnittelun 

alussa, kuin valmistuneen kohteen käytössäkin, poliittiset päätöksenteko- ja 

suunnitteluprosessit sekä ympäristön laadun arvioinnin.    

(Aura, Horelli, Korpela, 1997, s.7;47.)

Ensimmäisen kerran ympäristöpsykologia-termiä käyttivät William Itterson 

ja Harold Proshansky vuonna 1970. Heidän tutkimuksessaan Environmen-  

tal Psychology: Man and His Physical Setting selvitettiin, kuinka muutta-

malla fyysistä ympäristöä muuttuu potilaiden käyttäytyminen. (Aura, ym., 

1997, s.10.) Ympäristöpsykologiasta on tullut ajan saatossa olennainen osa 

rakennetun ympäristön suunnittelua.”Hyvä ympäristö tarjoaa jokaiselle 

mahdollisuuden toteuttaa omaa elämäntapaansa ja omaa yksilöllistä ole-

massaoloaan sekä käyttää ympäristöä psyykkisen itsesäätelyn välineenä. 

Koska nämä tavat vaihtelevat yksilöittäin ja koska jokainen antaa ympäris-

tölle oman tulkintansa, hyvässä ympäristössä on useita rinnakkaisia toimin-

tamahdollisuuksia.” (Aura, ym., 1997, s.134.)

Wallenius (1996) korostaa, että ympäristöä tarkastellessa on kiinnitettävä 

huomiota etenkin psykologisesti merkityksellisiin ominaisuuksiin, ei ainoas-

taan arkkitehtonisiin, tilallisiin ja esteettisiin tekijöihin tai palvelurakenteisiin 

ja kulkuyhteyksien luonteviin ratkaisuihin. Ihmisen ympäristösuhteelle ark-

kitehtuuri ja ympäristösuunnittelu ovat erittäin tärkeitä.   

(Aura, ym., 1997, s.32;47.) 

Ympäristösuhteen ytimenä on ihmisen psyykkinen itsesäätely. Yksilö käyt-

tää ympäristöään psyykkisen itsesäätelyn keinona, mikä näkyy havaintojen 

suuntaamisen ja kokemustensa tulkinnan oman minuutensa kannalta miel-

lyttävällä tavalla. On oleellista ymmärtää, että jokaisen ympäristösuhde on 

ainutlaatuinen. Ihmiset huomaavat eri asioita samassa ympäristössä, sillä 

jokaisella on elämän mittaan kehittynyt oma sisäinen logiikkansa (ts. si-

säiset mallinsa), mikä vaikuttaa ympäristöön suuntautumiseen. Yksilön ta-

voitteena on eheän minäkokemuksen tuottaminen, minkä takia on tarpeen 

tarkastella havainto-, kognitio- ja toimintaprosesseja suhteessa hänen mie-



23

lensisäiseen dynamiikkaansa. Vuorista (1990) lainaten: ”Ihminen siis itse 

muokkaa – sekä sisäisen että ulkoisen toiminnan välityksellä – elämyksiään 

niin, että hän säilyttää itsellään mahdollisimman mielihyvänsävyisen tai 

edes siedettävän minäkokemuksen”. (Aura, ym., 1997, s.48;52.)

”Taustaoletukset ihmisen olemuksesta ja hänen ympäristösuhteensa luon-

teesta synnyttävät tutkimusasetelmien peruseroja” (Aura, ym., 1997, s.17). 

Ympäristöpsykologian konkarin, David Canterin (1974), mukaan etenkin 

arkkitehdeilla on suunnitellessa useita oletuksia, joita olisi hyvä karttaa. 

Muun muassa seuraavia:

 -  on olemassa johdonmukaisia mekanismeja, jotka yhdistävät 

    fyysisen ärsykkeen psyykkiseen vasteeseen

 -  yksilön reaktiossa samoihin (tai samankaltaisiin) ärsykkeisiin ei  

    tule muutoksia ajan mittaan 

 -  reaktiot fyysisiin ärsykkeisiin ovat synnynnäisiä

 -  ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia vuorovaikutuksessaan  

    fyysisten ärsykkeiden kanssa

 -  ihmiset eivät käytä tiloja sattumanvaraisella tavalla. 

    (Canter, 1974, s.4–6.)

Canter (1972) toteaa, että suunnittelupäätöksiä tehtäessä on otettava huo-

mioon niiden psykologiset seuraukset (Aura, ym., 1997, s.12), sillä ”ympä-

ristön laatu on ihmisen elämän laatua. Se, mikä on ympäristössä, heijastuu 

myös kokemukseen. Tästä seuraa, että arkkitehdin on selvästi tiedostaen ase-

tettava itsensä yhdeksi ihmisen terveen identiteetin muodostuksen vaalijaksi. 

Se on toteuttavissa siten, että hän mahdollisimman tervevaistoisesti säätelee 

sitä ympäristöä, jossa ihmiset minuuttaan muodostavat”, sanoo Rauhala. 

(Aura, ym., 1997, s.56.)

”Kiinnostavia kysymyksiä ovat tällöin, millaisia mahdollisuuksia, rajoittei-

ta tai esteitä eri ympäristöt sisältävät eri ihmisryhmien toimintojen kannal-

ta, ja miten ympäristöä voidaan kehittää jokaisen yksilöllistä toimintaa ja 

persoonallista kasvua tukevaan suuntaan” (Aura, ym., 1997, s.21).

HAVAINNOINTIPSYKOLOGIAA

Tämän työn kannalta tärkeänä ympäristöpsykologian osa-alueena toimii 

havainnointipsykologia. Etenkin Saariluoma (1989) korostaa osuvasti, että 

havainnointiin liittyy yksilön valikointia tälle olennaisen ja epäolennaisen 

välillä. Ajatuksen täydentävät Lewin, Barker ja Brinfenbrenner: ”Ei ole eroa 

sillä, onko yksilön suhde ympäristöönsä muiden näkökulmasta totuudenmu-

kainen vai hänen omien kuvitelmiensa, fantasioidensa, muistojensa tai toi-
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veidensa värittämä. Kaikissa tapauksissa, se on hänelle, hänen senhetkinen 

elämänkenttänsä, johon hän rakentaa suhdettaan havaintojen, ajatusten, 

tunteiden ja toimintojen avulla.” James J. Gibsonin mukaan ihminen nä-

kee ympäristönsä välittömästi merkityksinä ja mahdollisuuksina itselleen sen 

hetken luontevaan toimintaan; ei ensin aistimalla ja rakentamalla aistimuk-

sista havaintoja jälkikäteen. Käytettäviksi tarjotuista kohteista ja tilanteista 

(affordance), yksilö valikoi ympäristöstään juuri itselleen ja hänen toiminnal-

leen sopivat tekijät. (Aura, ym., 1997, s.28;31–32.) 

Ihminen arvioi ja tulkitsee ympäristöään perustuen henkilökohtaisiin ta-

voitteisiin ja tunnetiloihin. Ympäristön arviointiin vaikuttavat ihmisen sen-

hetkinen mieliala ja toiminta, sekä ympäristön fyysis-sosiaaliset piirteet. 

Toivotussa tapauksessa fyysis-sosiaalinen ympäristö on yksilön odotusten 

ja toimintasuunnitelman mukainen, ja näin ollen tavoitteet on mahdollis-

ta toteuttaa. Epämieluisassa tapauksessa (ja valitettavan usein) ympäristö ei 

vastaa yksilön odotuksia tai ympäristössä tapahtuu äkillisiä muutoksia, mikä 

johtaa monenlaisten tunnetilojen ja ajatusten kokemiseen ja tilanteen uu-

delleen arviointiin. Küllerin mukaan edellä kuvatussa prosessissa on neljä 

vaihetta: vireystilan nouseminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen tilanteen 

eri puoliin ja tunteeton, nopea arviointi, itselleen myönteisen tai kielteisen 

aspektin hahmottaminen; tilanteen hallitseminen niin, etteivät vireys- ja 

mahdollinen stressitila nouse liikaa. Ihminen voi hallita tilannetta esimer-

kiksi pyrkimällä muuttamaan tavoitteitaan ja tulkintojaan, tai poistumalla 

stressiä laukaisseesta ympäristöstä. (Aura, ym., 1997, s.124–126.)

STRESSI

Stressi on psykologinen tai fysiologinen reaktio ärsykkeeseen tai stressite-

kijään. Stressitilanteessa ihmisen keskushermosto ryhtyy säätelemään eli-

mistön fysiologisia reaktioita autonomisen hermoston ja stressihormonien 

välityksellä. Tämän ”säätelyjärjestelmän” vaikutus aiheuttaa fysiologista 

toimintaa, joka voi voimakkaana johtaa kehon vapinaan, sydämentyky-

tyksiin, hikoiluun, hengenahdistukseen, kipuun ja kehon puutuneisuuteen. 

Stressin voi kokea olotilana jännittävänä, epämukavana tai ahdistavana.  

(Työterveyslaitos, 2021.)

Ihmisen stressitaso muuttuu seurauksena erilaisista tilanteista, olivat ne so-

siaalisia, fyysisiä, biologisia tai kemiallisia. Kaikki edellä mainitut vaikutta-

vat kehon reaktioihin. Stressi voi johtua sisäisistä tai ulkoisista laukaisijoista. 

Ulkoisia stressitekijöitä ovat muun muassa fyysisestä ympäristöstä johtuvat 

muuttujat, kuten melu, lämpötila, ihmisten ruuhkautuminen ja yli- tai alisti-

mulaatio. Sisäisiä stressitekijöitä ovat mm. ihmisten väliset konfliktit tai väki-

valta, epäjärjestynyt arki ja univaikeudet. (Kopec, 2006, s.102.)
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YMPÄRISTÖKUORMITUS

Jokainen viidestä aististamme voi yli- tai alistimuloitua. Tärkeää on tunnis-

taa raja tai piste, jossa stimulaatiota on liian paljon tai liian vähän. Tämän 

pisteen skaalan toisessa päässä on havaitsemamme ärsykkeen absoluuttinen 

vähimmäisintensiteetti ja toisessa stimulaation enimmäismäärä, jonka ih-

minen kykenee sietämään. Ylistimulaation kanssa käytetään usein termiä 

ympäristökuormitus. Tämän käsitteen mukaan ihmisellä on rajallinen kyky 

käsitellä informaatiota. Tilanteessa, jossa yksilö joutuu käsittelemään liikaa 

informaatiota, eli joutuu runsaaseen ylistimuloivaan ärsykkeelliseen ympä-

ristöön, yksilö ylikuormittuu. (Kopec, 2006, s.23–24.)

On tarpeellista kuormittaa, muttei kuitenkaan ylikuormittaa, ihmisen tie-

donkäsittelykapasiteettia. Useiden tutkimusten mukaan ympäristö ei saa 

olla liian ”sotkuinen” eli epäjärjestyksellinen tai liian monimutkainen (mikä 

myös usein yhdistetään esteettisiin tekijöihin). Useimmissa luonnonympä-

ristöissä on vain vähän ”sotkua”, eli ne ovat ärsykkeellisesti vähemmän vaa-

tivia. ”Sotkulla” tarkoitetaan erilaisia objekteja, värejä, muotoja jne, jotka 

ovat ristiriidassa hallitsevan kokonaisuuden kanssa. Tätä vastoin esimerkiksi 

puissa on lukuisia lehtiä, mutta ryhmitämme ne vaivattomasti samankaltai-

suuden, läheisyyden ja merkityksen perusteella, täten havaitsemme yhtenäi-

sen puun. Kun vertailukohteeksi valikoituu rakennettu kaupunkiympäristö, 

tyylit, esineet, merkit ja symbolit usein riitelevät keskenään. ”Sotkuisuuteen” 

vaikuttaa myös mittakaava. (Brebner, 1982, s.171–172.)

John Brebnerin (1982) mukaan arkkitehtuuria on mahdollista suunnitella 

niin, että arkkitehtoniset tekijät suojaavat suoritettavat toiminnot niiden 

keskeytyksiltä ja estoilta, tai että ne tekevät suorituksesta vaivattomampaa 

(Brebner, 1982, s.3). Arkkitehdit ja muut suunnittelijat voivat minimoida 

ulkoisia stressitekijöitä dramaattisesti esimerkiksi käyttämällä ääntä vaimen-

tavia materiaaleja melun vähentämiseksi, hyödyntämällä vaihtelevia katto-

korkeuksia sisätilojen lämpötilan säätelemiseksi, sekä lisäämällä ikkunapin-

ta-alaa, peilejä tai maalauksia visuaalista pakenemista varten. Suunnittelijat 

voivat myös minimoida joitain sisäisiä stressitekijöitä, esimerkiksi tarjoamal-

la tarvittava määrä säilytystiloja ja varmistamalla riittävt etäisyydet työase-

mien, asiakaspalvelutiskien ja istuimien välillä. (Kopec, 2006, s.102.) 

Christopher Alexanderilla on erittäin hyvä mietelause, joka on Auran, Ho-

rellin ja Korpelan (1997) Ympäristön psykologian perusteet -kirjassa kään-

netty näin: ”Tärkeimmäksi suunnittelun lähtökohdaksi tulee inhimillisen 

sisällön ymmärtäminen, ja sen tukeminen sopivilla fyysisillä ratkaisuilla.” 

Tämän oivaltamalla voi tavoitella ympäristöä, joka harmonisella suhteel-

laan synnyttää eheyden kokemuksen ihmisen sisäisen maailman ja ulkoisen 

maailman välillä. (Aura, ym., 1997, s.42–43.)
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3.2 Näyttöön perustuva suunnittelu 

Näyttöön perustuva suunnittelu (eng. Evidence Based Design, EBD) on 

kehittynyt ja tullut tunnetuksi terveydenhuollon arkkitehtuurin kautta. Sen 

päämääränä on edistää potilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia, edesaut-

taa potilaiden paranemisprosessia, vähentää stressiä ja mahdollistaa turval-

lisuus. EBD menetelmänä vaatii taustalleen vankkoja todisteita tai päteviä 

tutkimuksia, joiden perusteella suunnitteluratkaisuja tehdään ja pyritään 

saavuttamaan konkreettisia terveyteen vaikuttavia tuloksia. (Chen, Phiri, 

2014, s.8.) Menetelmän tutkimusten seurauksena, rakennetun ympäristön 

suunnittelussa keskitytään muun muassa sen restoratiivisiin eli palauttaviin 

ominaisuuksiin, joita tavoitellaan esimerkiksi biofilisten suunnitteluperiaat-

teiden avulla. Useilla tutkimuksilla on todistettu, että mm. luonnonvalolla, 

hiljaisella ja rauhallisella ympäristöllä vehreine näkymineen on positiivinen 

vaikutus niin ihmisen fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin.

Esimerkiksi Roger Ulrichin (1984) jo klassikoksi muodostuneessa tutkimuk-

sessa todettiin, että sairaalahuoneen näkymällä on vaikutus leikkauksesta 

toipuvien potilaiden paranemiseen. Potilaat, jotka näkivät huoneensa ikku-

nasta luontomaiseman, paranivat nopeammin kuin potilaat, jotka näkivät 

ikkunastaan sairaalarakennuksen vastakkaisen tiiliseinän. (Ulrich, 1984.)

Yhä tänäkin päivänä näyttöön perustuvaa suunnittelua hyödynnetään käy-

tännössä pitkälti terveydenhuollon ympäristöissä. On kuitenkin kaikkien 

eduksi, jos myöskin muunlainen arkkitehtuuri pystyisi hyödyntämään EB-

D:n löytöjä ja tuloksia (Mens, Wagenaar, 2010, s.329).
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3.3 Psykiatristen sairaaloiden 

 suunnitteluperiaatteita

Kun kyse on mielenterveyshäiriöistä ja -sairauksista, arkkitehtonisen suun-

nittelun lähtökohdasta saattaa helposti assosioitua psykiatriset sairaalat. 

Psykiatrisen sairaalan tavoitteena on mielenterveydellisten sairauksien tun-

nistaminen ja hoito viimeaikaisten tieteellisten näkemysten avulla (Mens, 

Wagenaar, 2010, s.19). Keskeistä terapeuttisen ympäristön konseptille on 

ajatus siitä, että sairaalaympäristön fyysinen muoto, muotoon sisältyvä toi-

minta ja organisaatiorakenne sointuvat yhteen (Canter & Canter, 1979, 

s.119).

Historiallisesta aspektista, sairaaloiden suunnittelu oli olennainen osa psyki-

atrista hoitoa, etenkin 1800- ja 1900-luvun alun psykiatrian terapeuttisissa 

strategioissa. Sairaaloiden tarkoituksena oli tehdä paljon enemmän toimin-

nallisesti kuin vain majoittaa potilaita ja tarjota hoitopalveluita. Sen ajan 

alienistien (=historiallinen termi psykologeista) ajatuksen koulu The Alienist 

School of Thought edisti ajatusta siitä, että ”hullut” ihmiset tulee eristää yh-

teiskunnasta ja heidät on hoidettava erikoistuneissa sairaaloissa. Psykiatriset 

sairaalat (asylum) suunniteltiin sijainniltaan, arkkitehtuuriltaan ja ympäris-

tösuhteeltaan ihanteellisiksi ”mikrokosmoksiksi” suojaamaan potilaita nega-

tiivisilta vaikutteilta ja tarjoamaan parantavaa miljöötä. Hyviä ilmasto- ja 

ympäristöolosuhteita sekä toimintaa luonnossa, kuten puutarhanhoitoa, pi-

dettiin mielenterveyden hoidon kannalta ratkaisevan tärkeänä. (Bates, ym., 

2017, s.59.)

Psykiatristen sairaaloiden olemassaolon aikana arkkitehtonista kehitystä on 

tapahtunut erityisesti rakennusten sijainneissa, rakennusten koossa ja po-

tilasmäärissä, pohja- ja tilasommitteluratkaisuissa sekä sisustusvalinnoissa. 

1970-luvulla kritisoitiin varsinkin sairaaloiden syrjäisiä sijainteja, jotka vai-

kuttivat niin potilaiden sosiaalisiin kanssakäymisiin vierailijoiden kanssa, 

integraatioon takaisin yhteiskuntaan hoidon loputtua, kuin myöskin työnte-

kijöiden ja itse sairaalan toimintaan (Canter & Canter, 1979, s.123). Sairaa-

la-arkkitehtuurin kehitykseen ovat vaikuttaneet myös psykiatriset läpimurrot, 

kuten mm. farmasian ja sitä kautta lääkkeiden kehitys (jotka esim. lopettivat 

maniakaaliset kohtaukset) sekä terapiamuotojen monipuolistuminen toisen 

maailmansodan seurausten jälkeen (Mens, Wagenaar, 2010, s.90). 

Rakennukset ilmaisevat suunnittelijoiden tietämystä ja asenteita rakennus-

ten toimintoja kohtaan. Jos edellä mainitut perustuvat vääränlaisiin peri-

aatteisiin, rakennus voi olla käyttäjilleen haitaksi. Mielenterveyspotilaiden 

kohdalla se voi tarkoittaa vetäytymistä omiin oloihin ja niin sanottua vie-

raantumista (alienation), mikä kehittää apaattisen, laitosmaisen persoonalli-

suuden. Potilas voi menettää kykynsä toimia elämässä aikaisemmin opituissa 
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olosuhteissa, jos häneltä puuttuu tarpeellinen ympäristön ja sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen tuoma stimulaatio. Tällöin yksilöstä voi tulla täysin riippuvai-

nen laitoksesta ja sen toimintatavoista. (Brebner, 1982, s.128.)

Nykypäivänä on yhä enemmän näyttöä ja todisteita siitä, että terveyden-

hoitolaitosten suunnittelulla on suora terveydellinen vaikutus potilaisiin. 

”Terveen” psykiatrisen hoitoyksikön suunnittelu on vaikeaa, sillä potilaat 

ovat alttiita vääristyneille havaintojärjestelmille, mikä tekee heistä herkkiä 

erityisesti hämmentäville rakennusmuodoille ja -pohjille; tunto-, haju- ja 

näköaistillisten ärsykkeille, sekä akustisille ominaisuuksille ja väliaikaisille 

muuttujille. Vielä ei kuitenkaan ole perusteellista tutkimusta siitä, kuinka 

mielenterveyslaitosten suunnitelmalliset ratkaisut vaikuttavat psyykkeeseen. 

Sairaaloiden suunnittelijoiden eettisellä vastuulla kuitenkin on kyseenalais-

taa ratkaisut ja detaljit, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa negatiivisesti 

potilaisiin ja hidastaa heidän paranemistaan. (Golembiewski, 2010.)

Kuva 2. Betlehemin psykiatrinen sairaala, Lontoo, Englanti, 1750-luku.
© Wellcome Library, London. Wellcome Images
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3.4 Salutogeenisen teorian hyödyntäminen 

 arkkitehtuurissa

Normaaleissa olosuhteissa ihmisillä on kyky sopeutua uudenlaiseen ympä-

ristöön, myös stressaavissa tilanteissa. Ympäristön aiheuttamat muutokset 

voivatkin todella tukea hyvinvointia ja yleistä kestävyyttä. Mutta kun ympä-

ristötekijät alkavat heikentää yleistä yhtenäisyyden tunnetta – kun merkitys, 

hallinta ja ymmärrettävyys menetetään – vastustuskyky sairastumiselle heik-

kenee ja havaintovaikeudet pahenevat, mikä voi usein lisätä haavoittuvuutta 

ja ahdistusta. Muun muassa Hebbin, Solomonin, Searlesin ja Osmondin  

mukaan karut ja ankeat tilat vaikuttavat suuresti ihmisen havaintokykyyn. 

Pelkistetty ympäristö aiheuttaa hallusinaatioita ja harhakuvia, hämmen-

nystä, haittaa järjestäytyneessä ajattelussa, ahdistusta ja masennusta, jopa 

terveille ihmisille. Toisaalta muutaman tutkimuksen perusteella moniaistil-

liset ja monitasoisesti rikkaat ympäristöt on yhdistetty emotionaalisuuden, 

kognitiivisuuden sekä vastustuskyvyn paranemiseen. (Golembiewski, 2010.)

Golembiewski (2010) viittaa artikkelissaan Ulrichin tekstiin, jossa hän on 

todennut, että stressin konsepti tarjoaa uskottavan lähtökohdan sille, miksi 

suunnittelu vaikuttaa terveyteen. Ulrich ja muut ovat luoneet mallin, joka 

liittää stressin huonoon terveysvaikutukseen; perusohjeena on välttää kaikki 

mahdolliset stressitasoa nostavat tekijät terveyteen liittyvässä suunnittelus-

sa. Stressin malli on yksinkertainen ja suurimmassa osassa tapauksista se 

on soveltuvainen terveydenhoitolaitosten suunnittelussa, varsinkin mielen-

terveyssairaaloissa. Stressin malli ei kuitenkaan ole täysivaltaisen kattava tai 

spesifi, mitä Golembiewski väittää Antonovskyn kritisoivan. Hän osoittaa, 

että joskus stressillä saattaa olla salutogeeninen vaikutus, eli kun henkilö alis-

tetaan stressoreille samalla kun häntä tuetaan monin tavoin ulkopuolisesti, 

kokemus voi olla vahvistava. (Golembiewski, 2010.) 

Salutogeenista teoriaa voidaan yleistää ja liittää arkkitehtuurin kontekstiin, 

kun suunnitellaan stressille alttiille käyttäjäryhmille. Aaron Antonovskyn 

(1980-l) salutogeeninen teoria ehdottaa, että mielenterveyttä edistää vah-

vistettu koherenssin (johdonmukaisuuden/yhtenäisyyden) tunne. Nojaten 

teoriaan, koherenssin tunne muotoutuu yksilön kyvystä ymmärtää ympäris-

töä (comprehensibility), yksilön toimintakyvystä (manageability) ja yksilön 

kyvystä löytää tarkoitus (meaningfullness). Golembiewski (2010) painottaa, 

ettei kyseinen teoria takaa mahdollisten suunnitteluratkaisujen tehokkuutta 

tai tarkoituksenmukaisuutta, eikä sen ole tarkoituskaan tehdä niin.  

(Golembiewski, 2010.)

Arkkitehtonisesta näkökulmasta, salutogeenisen lähestymistavan kehys on 

vakuuttava, sillä se käsittää ympäristön tarkoituksenlähteenä, yksilön vai-

kutuspiirinä ja ymmärrettävänä kokonaisuutena. Psykiatrisen sairaalasuun-

nittelun näkökulmasta salutogeneesi tarjoaa suoran yhteyden psykiatrian ja 

arkkitehtuurin välille. Hall on vuoden 1990 kirjoituksessaan todennut, että 
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psykiatrian näkökulmasta potilaan ja ympäristön suhde on vuorovaikutuk-

sellinen, ei pysyvä; ympäristö muuttuu tehokkaasti sen tarkastelijan aisti- ja 

havaintokyvyn sekä yleisen voinnin mukaan. Havaintokyky on monimutkai-

nen neurokemiallinen prosessi, joka reagoi hyvin herkästi lähiympäristöön. 

Se on myös ainoa tapa vastaanottaa uutta informaatiota. Oletetaan, että 

monet mielenterveydelliset ongelmat ilmenevät havainnoinnin epätasapai-

noisuuden ja vääristymien johdosta, mikä aiheuttaa mm. hallusinaatioita 

ja harhakuvia, epävakautta ja arvaamattomuutta. Siispä itse havainto voi 

laukaista psykoottisen tapahtuman. (Golembiewski, 2010.)

On monia asioita, joihin sairaala-arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa psyyk-

kisten (ja fyysisten) oireiden sekä psykoottisten kohtausten lievittämiseksi. 

Sellaiset ratkaisut voivat vähentää stressiä ja auttaa ihmistä kognitiivisissa 

perustoiminnoissa. Kyseiset arkkitehtuuriin sovellettavissa olevat innova-

tiiviset ratkaisut, jotka perustuvat salutogeeniseen teoriaan, voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan. Johdonmukaisuuden tunnetta edistävät kolmen seu-

raavan aspektin huomioiminen suunnittelussa: (Golembiewski, 2010.)

1. Ymmärrettävyys (comprehensibility): varmuus siitä, että havain-

nointiprosessia tukevat tekijät ovat olemassa ja havaittavissa. Nämä 

ovat mm. materiaalit ja tekstuurit, tilojen koko, hallittavissa olevat 

potilasmäärät, sekä ympäristöominaisuuksien esilletuominen hel-

posti ymmärrettävällä, normaalilla tavalla.

2. Hallittavuus (manageability): potilaat voivat hallita ympäristöään 

ja sen yksityiskohtia (esim. piensisustusta ja ikkunoiden avaamista), 

heille tarjotaan liikuntatiloja ja mahdollisuutta selviytyä päivittäisis-

tä perustoiminnoista itsenäisesti.

3. Merkityksellisyys (meaningfulness): ympäristön rikastuttaminen 

monimuotoisuuksilla, järjestyksellä ja esteettisillä ratkaisuilla. Hy-

vien ja riittävien säilytys- ja vierailutilojen tarjoaminen, lemmikki-

eläinten omistamisen mahdollistaminen. 
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Osmondin mukaan ymmärrettävyyden maksimoimiseksi tulee välttää moni-

tulkintaisuutta ja epäselkeyttä: esineiden tulee näyttää, kuulostaa ja tuntua 

juuri siltä, mitä ne ovat (Golembiewski, 2010). Esimerkiksi puupintojen tuli-

si olla luonnollista puumateriaalia, eikä vain puuta visuaalisesti muistuttavaa 

muovimattoa tai keraamista laattaa. 

Halpernin mukaan havaintovääristymien lisäksi tilojen suunnittelijoiden on 

oltava tietoisia ympäristösymboliikasta, jota useat mielenterveyssairauk-

sista kärsivät voivat voimistaa, eristää alkuperäisestä kontekstista tai vain 

ymmärtää väärin. Mielenterveyteen orientoitunutta laitosta suunniteltaessa 

esteettisiä valintoja ja muotoja on arvosteltava huolellisesti. Golembiewski 

painottaa, että suunnitellessa on hyvä kysyä itseltään: ”muistuttaako suunni-

telma koulua, vankilaa, oikeustaloa, orpokotia, uskonnollista rakennusta tai 

sairaalaa?” (Golembiewski, 2010.) Kyseisistä julkisista rakennuksista saattaa 

syntyä negatiivisia assosiaatioita ja ikäviä muistoja, mikä voi herättää ihmi-

sessä ahdistusta, pelkoa, jopa inhoa.

Salutogeenista teoriaa hyödyntävä suunnittelutiimi saattaa kokea ristiriitaa 

vallitsevien arkkitehtuuritrendien kanssa. Ymmärrettävyyden (comprehen-

sibility) edistämiseksi jotkin arkkitehtoniset tyylit ja rakenteelliset tavat to-

teuttaa rakennusta eivät mahdollisesti ole sopivia. Osa postmodernistisista 

ratkaisuista, kuten fasadismi, dekonstruktivismi ja tektoninen ekspressionis-

mi ovat tyylisuuntauksina tarkoituksella hämmentäviä; niitä ei kuitenkaan 

tarvitse hylätä kokonaan. Muun muassa Osmondin mukaan asteittain mo-

nimutkaisemmille ympäristöille altistuminen on hoitomuotona tehokas. 

Modernismi tyylinä pyrkii yksinkertaisuuteen ja mekaaniseen toimivuuteen; 

nämä tekijät on Osmondin 1957 tehdyssä tutkimuksessa tunnistettu ei-toi-

votuiksi skitsofreenisille potilaille. Woodard Smith lisäksi huomauttaa, että 

tekniikan kehitys on mahdollistanut muodon plastisuuden, mikä antaa suun-

nittelijoille mahdollisuuden laajentaa suunnittelukäytäntöjä perinteisten ra-

kennustekniikoiden rajallisuuden ohi. Kun kyse on muodosta, psykiatriset 

hoitolaitokset hyötyvät vahvasta rakenteellisesta ruudukosta ja pienistä ti-

loista, jotka voi yhdistää perinteisiin rakennusmenetelmiin. (Golembiewski, 

2010.)

”Jos mielen sairaus valtaa ihmisen, elämän hallinta on yksi asia, jonka 

hän menettää kokonaan; ei pelkästään sairaalan henkilökunnan painostuk-

sen tai sairaalaympäristön heikentävän luonteen vuoksi, vaan myös siksi, 

että ihminen menettää luottamuksensa omiin käsityksiinsä, muistoihinsa; 

itseensä” (Golembiewski, 2010). Seuraavassa luvussa käsitelläänkin edellä 

mainittujen asioiden lisäksi arkkitehtonisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmi-

sen mieleen negatiivisesti. Käsittelyluvuissa keskitytään kandityön aiheen 

rajauksen vuoksi julkisiin sisätiloihin. 



”Where treatment may be required when one is ill, 

a supportive environment is always required to assist and maintain good health.”

- Jan A. Golembiewski
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4.  mielenterveyteen negatiivisesti vaikuttavia  

  arkkitehtonisia tekijöitä

Tässä luvussa perehdytään mielenterveyteen negatiivisesti vaikuttaviin ark-

kitehtonisiin tekijöihin, nojautuen edellisten lukujen teoriaosuuksiin sekä ky-

selytutkimukseni vastauksiin. Koska kandidaatintyö on suppea, en käsittele 

esimerkiksi subjektiivista taikka kollektiivista muistia ja muistoja sekä nii-

den vaikutusta paikkakokemukseen. En myöskään tarkastele valikoituja esi-

merkkikohteita aistiesteettömyyden näkökulmasta, vaikka aistiesteettömyys 

tavallaan kulkee käsi kädessä psyykkisen esteettömyyden kanssa. Aistiesteet-

tömyyden tarkistuslista löytyy kuitenkin liitteistä. 
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4.1 Yleisesti epämiellyttäväksi koettuja ja   

 stressiä aiheuttavia tiloja

Ympäristö saattaa laukaista jännitteen, joka ohjaa ihmisen reagoimaan tai 

toimimaan hänelle luontevalla tavalla: jokin kohde saattaa mahdollisesti ai-

heuttaa torjuntaa, minkä seurauksena viriää jännitteinen suhde ihmisen ja 

kohteen välille – lopulta yksilö pyrkii ajattelemaan ja toimimaan tavalla, jol-

la jännite vähentyy, jolla kykenee tavoitteensa saavuttamaan tai torjuttavan 

asian väistettyä. Näin ihminen saavuttaa väliaikaisen tasapainon tunteen. 

(Aura, ym., 1997, s.32.) 

Stressi voi todistetusti johtaa masennukseen ja muihin sairauksiin. Monien 

alojen tutkimukset ovat osoittaneet, että arkkitehtuuri- ja sisustussuunnitte-

lun ominaisuuksilla on stressiä ja ahdistusta lisäävä tai vähentävä vaikutus. 

(Lyons Stewart, 2015, s.8.) Kyselyvastausten perusteella epämiellyttäviksi ja 

stressiä aiheuttaviksi tiloiksi koettiin yleisesti ottaen sellaisia, joissa on tilan 

kokoon nähden liiallinen määrä ihmisiä (ahtaus ja meluisuus), joissa mitta-

kaava ei ole helposti hahmotettavissa tai se ei ole tilan käyttötarkoitukseen 

nähden sopiva (liian avara tai ahdas); joissa on huono valaistus (liian kir-

kas tai riittämätön), joissa ei ole visuaalista yhteyttä ulkotiloihin (ikkunoi-

den puute); joissa on heikkolaatuiset, liian värikkäät, vaikeasti puhtauden 

kannalta ylläpidettävissä olevat tai akustisilta ominaisuuksiltaan huonot 

materiaalit. Epämiellyttävien sisätilojen joukosta nousivat erityisesti vanhat 

metroasemat ja -tunnelit sekä uudet kauppakeskukset. Vastauksissa mainit-

tiin muutamasti myös Keskustakirjasto Oodi ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja 

Suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennus. 

Helsingin vanhoja, täysivaltaista korjausta tai pintauudistusta odottelevia 

metroasemia- ja tunneleita (esim. Rautatientorin (kuva 3) ja Hakaniemen  

(kuva 4) metroasema-alueet) yhdistävät etenkin luonnonvalottomuus ja 

pintamateriaalien likaisuus sekä pintamateriaalivalinnat itsessään. Metro-

asemat ja -tunnelit koetaan myös tiloina, joista on vaikeaa tai mahdoton-

ta poistua nopeasti. Lisäksi ärsykkeiden paljous – merkki- ja ilmoitusäänet, 

laitteista ja metrosta sekä ihmisistä aiheutuva melu, mainokset, suuri määrä 

liikkuvia asioita luovat runsaasti aistillista virittäytymistä ja vaativat käyttä-

jältään tarkkaavaisuutta. Vastausten mukaan em. tekijät voivat johtaa epä-

miellyttävään oloon ja ahdistukseen sekä aiheuttaa stressiä. Metroasemien 

ympäristöissä koetaan yleisesti eniten turvattomuuden tunnetta (Keskinen, 

Lahtinen, 2017, s.46), mikä yhdistetään esimerkiksi tilan epäluonnolliseen 

valvontaan (Galanakis, 2019). 
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Kuva 3. Rautatientorin metroasema. © Junafani  Kuva 4. Hakaniemen metroaseman laiturinäkymä.
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Suhteellisen uusia, vastauksissa mainittuja kauppakeskuksia ovat mm. Redi  

(kuva 5) ja Tripla (kuva 6). Molemmissa on hankalasti ymmärrettävissä ja 

hahmotettavissa sekä vaikeasti suunnistettavissa olevat pohjaratkaisut, ik-

kunoiden puute ja ärsykkeiden paljous. Rediä kuvailtiin sokkeloiseksi ja 

Triplaa liian suureksi kokonaisuudeksi, jossa on vaikea orientoitua. Triplan 

kohdalla mainittiin myös hälinä ja kiireinen tunnelma, mikä johtunee kaup-

pakeskuksen yhdistämisestä juna-asemaan.

Oodin ja Väreen kohdalla epämiellyttävyyttä, ahdistusta ja stressiä sekä 

muuta psyykkistä oireilua aiheuttavat lähinnä sellaiset tekijät, joita esittelen 

seuraavissa käsittelyluvuissa.

   

Kuva 5. Ostoskeskus Redin sisätilanäkymä. © Pauli Kinnunen

Kuva 6. Triplan asema-aukio. © Pauli Kinnunen
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4.2 Epäjohdonmukaisuus ja vaikea    

 hahmotettavuus

Normaaleissa olosuhteissa ihmisillä on luontainen kyky sopeutua uuteen 

ympäristöön, jopa stressaavissa tilanteissa. Ympäristön muuttuminen voi 

itse asiassa tukea hyvinvoinnin yleistä kestävyyttä; mutta kun ympäristöteki-

jät alkavat rapauttaa ihmisen koherenssin eli johdonmukaisuuden tunnetta 

– kun merkitys, hallinta ja ymmärrettävyys menetetään – vastustuskyky sai-

rauksia vastaan heikentyy ja havaitseminen vaikeutuu. Tämä usein johtaa li-

sääntyneen haavoittuvuuden ja ahdistuksen noidankehään. Golembiewskin 

(2010) käsittelemien sisätilojen epäjohdonmukaisuus eli inkoherenssi liittyy 

visuaalista jännitteisyyttä luoviin arkkitehtonisiin ratkaisuihin ja psykiatrian 

potilaiden vääristyneisiin tulkintoihin ympäristöstä. (Golembiewski, 2010.) 

Psyykkiset sairaudet ottavat vallan ihmisen havaintojärjestelmistä, jotka 

muuttavat aistillisten ärsykkeiden tosiasiallisuuden. 

Junnolan (2020) mukaan epäluonnollista dynamiikkaa tilaan saattaa tuoda 

esimerkiksi raskaan oloinen katto, jota kannattelevat ainoastaan kevyet ra-

kenteet. Tilan visuaalista jännittyneisyyttä voidaan vähentää tuomalla esiin 

rakennusosien fysiikan perusominaisuuksiin viittaavat rakenteet. (Junnola, 

2020, s.36.) Suuren ja raskaan oloisen katon voi esimerkiksi tukea sään-

nöllisin välein sijoitetuin pilarein; näin kattoa havainnoiva ihminen välttyy 

kyseenalaistamasta katon kantavuutta ja tukevuutta - vältytään epäjohdon-

mukaisuudelta ja vaikealta hahmotettavuudelta. Epäjohdonmukaisuutta il-

mentävät arkkitehtoniset elementit saattavat pahentaa ihmisen psyykkistä 

oireilua, kuten ahdistusta, pelkoa ja stressiä, myös paniikkia.

Tähän esimerkkikohteeksi sopii kyselyni vastauksista nousseen rakennuksen, 

Keskutakirjasto Oodin päätila kolmannessa kerroksessa (kuva 7). Aaltoileva 

ja massiivinen, raskaan oloinen alakaton pinta herättää näköaistillista epä-

röintiä ja on rakenteellisesti vaikeasti hahmotettava. Havainnoija ei heti (jos 

milloinkaan) pysty katselemalla päättelemään, kuinka katto pysyy kantava-

na muodossaan putoamatta alas. Kattoa tukevat pilarit eivät ole ulkoisesti 

riittävät visuaalisen jännittyneisyyden poistamiseksi. Katon lisäksi päätilan 

lattian kaarevuus heikentää entistä enemmän tilan rakenteellista ymmär-

rettävyyttä. Myös tilan avaruus ja avonaisuus sekä suojaisten paikkojen uu-

puminen saattaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja lisätä stressiä. Mah-

dollisen stressin ja ahdistuneisuuden lisäksi ihminen saattaa pahimmillaan 

kokea tasapainoaistin pettämisen tai paniikkireaktion ja joutuu poistumaan 

tilasta. 

Näin on valitettavasti päässyt käymään muun muassa minulle. Ensimmäisen 

kerran kun vierailin Oodissa ja menin katsomaan kirjaston päätilaa, jouduin 

palaamaan melkein heti toisen kerroksen tiloihin. Muistan hyvin, kuinka 

minua alkoi huimaamaan ja pelottamaan, että katto tippuu niskoille. Re-

aktio oli paniikinomainen, sillä olin mielenterveydellisesti melko huonossa 
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”paikassa”. Toisella käyntikerralla olin voinut jo paremmin, eikä minulla 

ollut tarvetta lähteä tilasta heti. Koin kuitenkin ahdistusta ja tasapainoaistini 

oli koetuksella. Edellä mainittuja aspekteja ja samankaltaisia, vaikeasti hah-

motettavia tiloja analysoidessa, olen omalta kohdaltani päätynyt seuraavaan 

ajatukseen: jos sisätilaa rajaavista arkkitehtonisista tekijöistä (katto, lattia ja 

seinät) vain yksi on muotokieleltään monimutkainen – tila on ennemmin 

arkkitehtonisesti kiinnostava; jos tilaa rajaavista arkkitehtonisista tekijöistä 

monimutkaisia ovat kaksi tai useampi – tila on herkemmin psyykkistä oirei-

lua laukaiseva.
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Kuva 7. Keskustakirjasto Oodin 3.kerroksen päätila. © Yle / Lukas Rusk.
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4.3 Rakenteet, materiaalit ja fobiat

On osoitettu, että kaikki psyykkiset sairaudet (niistä skitsofrenia dramaatti-

simmin) vaikuttavat havainnointikykyyn, minkä vuoksi tilojen suunnittelussa 

on ehdottomasti otettava huomioon ihmisen visuaaliset, akustiset, haptiset 

ja hajuaistilliset herkkyydet (Golembiewski, 2010). Esimerkiksi sisustusteks-

tuurien ja -värien määrän sekä kylläisyyden rajoittaminen on hyödyllistä 

monille mielenterveysongelmista kärsiville ihmisille, jotka ovat alttiita ais-

tien ylikuormitukselle (Lyons Stewart, 2015). Stressiä ihmiselle voi kuitenkin 

aiheuttaa muun muassa ympäristön monotonisuus, steriiliys ja tyhjyys – niin 

sanotun ”kovan arkkitehtuurin” tekijät (Rapoport, 1982) – joita esittelen 

seuraavassa käsittelyluvussa.

Ympäristöön liittyvä loukkaantumisen tai uhriksi joutumisen pelko johtuu 

tyypillisesti henkilökohtaisten kokemusten, vertaisvaikutusten ja mediavies-

tien yhdistelmästä; pelko voi olla joko todellista tai kuviteltua. Esimerkiksi 

liukas lattiapinta muodostaa ihmiselle fyysisen vamman todellisen riskin. 

Toisin kuin lasihissillä liikkuminen korkeassa rakennuksessa voi aiheuttaa 

irrationaalista putoamisen pelkoa. Kuvitellut uhat ovat usein (mutta eivät 

aina) seuraus irrationaalisista peloista, jotka ovat yksilölle hyvin todellisia, 

mutta normaaleissa olosuhteissa erittäin epätodennäköisiä. Edellä kuvattua 

ilmiötä kutsutaan myös fobiaksi. (Kopec, 2006, s.101.)

Mittakaavaltaan ahtaat tilat voivat laukaista klaustrafobisen reaktion tai liian 

avarat tilat – agorafobian. Kyselytutkimukseni vastaajista 39 % on kokenut 

muun muassa ahdistusta ja muuta psyykkistä oireilua mittakaavallisesti liian 

pienissä tai suurissa tiloissa. Eräs vastaajista joutuu välttelemään kaikkia jul-

kisten tilojen ovenkahvoja pakko-oirehäiriönsä takia; jos rakennukseen tai 

rakennuksessa on vain kahvasta avattavia ovia, hän tuntee siitä suurta epä-

mukavuutta. 

Itse kärsin lievästä trypofobiasta, eli reikäkammosta, joka omassa tapauk-

sessani koskee ainoastaan orgaanista muotoa olevaa tai jäljittelevää, suh-

teellisen pientä aukotusta. Trypofobisesti rakennusten suhteen reagoin en-

simmäisen kerran vahvasti Kauppakeskus Triplan perforoituihin teräksisiin 

julkisivuverhouksiin (kuva 8). Julkisivun visuaalisesta havainnoinnista, eten-

kin kauempaa, kun aukot hahmottuvat pienempinä isossa kokonaisuudes-

sa, koen vahvaa epämiellyttävyyttä ja vastenmielisyyttä; suuntaan katsee-

ni mahdollisuuden mukaan poispäin materiaalista välttääkseni visuaalisen 

kontaktin. Harmillista on se, että fobiani takia joudun välttämään Triplassa 

käymistä ja sen läheltä kulkemista. 

Aihetta käsiteltiin myös Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa 

12.9.2019, jossa Triplan arkkitehtiryhmän vetäjä Kalle Soini kommentoi 

julkisivuelementtejä sanoin ”kaikennäköisiä asioita selvitimme, mutta tätä 

emme” (Helsingin Sanomat, 2019).
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Kuva 8. Ote Triplan julkisivusta. © Aapo Siippainen
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Vaikka verhousmateriaali on lähinnä rakennuksen julkisivuissa, eli materi-

aali on pääsääntöisesti ulkotilassa, otin sen työhöni esimerkiksi, sillä perfo-

roitu materiaali näkyy paikoittain Triplan sisätiloista – julkisivuverhous siis 

toimii osana Triplan sisätilojen kokemusta (kuvat 9 ja 10). 

 

    

Kuva 9. Näkymä Triplan Tokumaru-ravintolasta. © Mikael Lindén Kuva 10. Näkymä Triplan Hello Gorgeous -ravintolasta. © Hello Gorgeous
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4.4 Kova arkkitehtuuri

Yhdysvaltalaisen ympäristöpsykologin Robert Sommerin (1929-2021) ke-

hittämä määritelmä ”kova arkkitehtuuri” tarkoittaa kokonaisuudessaan 

epäinhimillistä arkkitehtuuria. Kovien ”periaatteiden” mukaisesti on suun-

niteltu ja yhä suunnitellaan joko tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi vankila-

rakennuksia, tai vahingossa, tiedostamatta lopputuloksen aiheuttaen harmia 

ihmisen mielenterveydelle. Suurin osa näistä ympäristön kovettamista kos-

kevista ratkaisuista on liitetty turvallisuuden lisäämiseen. Sommerin (1974) 

mukaan kyseinen argumentti on usein peitesyy halulle ylläpitää järjestystä, 

kurinalaisuutta tai valvontaa. ”Vaikka nämä motiivit liittyvät turvallisuu-

teen, turvallisuuden ja valvonnan välillä on merkittäviä eroja, jotka on tun-

nustettava ja otettava huomioon, jos demokraattisen yhteiskunnan halutaan 

jatkuvan.” (Sommer, 1974, s.3.)

Kovaa arkkitehtuuria ovat sellaiset rakennukset ja tilat, joissa esiintyy yksi 

tai useampi seuraavaksi listatuista, tiivistetysti kuvatuissa ominaisuuksista:

-  Heikko läpäisevyys. Sisä- ja ulkotilan yhteyden minimointi 

   (ikkunoiden puute). Rakennus ei ole yhteydessä ympäristöönsä

-  Kallista rakentaa, muuttaa tai purkaa. Rakennuksen    

   käyttötarkoituksen muutos hyvin epäkäytännöllistä

-  Selkeä asemallinen erottelu. Jokaisella toiminnalla ja henkilöllä   

   on tätä varten tarkoitettu sijainti. Mahdollisimman vähäinen 

   kanssakäyminen eri statuksen omaavien tai osastojen välillä

-  Passiivista sopeutumista ja psykologista vetäytymistä 

   rohkaistaan. Mahdollisuus asioiden kokeiluun tai niiden 

   muuttamiseen on vähäistä

-  Sen sijaan, että luotetaan rakennuksen käyttäjien turvalliseen   

   käyttäytymiseen ja omavastuisen turvallisuuden takaamiseen, 

   turvallisuudesta huolehtiminen osoitetaan ulkopuoliselle 

   palvelun tarjoajalle. Turvallisuuden takaaminen mekaanisella 

   laitteistolla

-  Materiaalit ja kalusteet on valittu helpon saatavuuden ja 

   kunnossapidon aspekteilla, mikä myöskin tekee tiloista 

   samanlaisia. 

   (Sommer, 1974, s.25–26.)  
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Edellä kuvattuja ominaisuuksia lukiessani, mieleeni tulee Aalto-yliopiston 

Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulurakennus Väre (Verstas Arkkitehdit, 

2018), jota olen myös itse opiskelijana käyttänyt. Ongelmakohtina raken-

nuksessa ovat olleet etenkin taideopiskelu- ja säilytystilojen riittämättömyys 

opiskelija- ja kurssimääriin suhteutettuna: opiskelijoille (myös henkilökun-

nalle) ei mm. ollut saatavilla omia työpisteitä ja selkeitä ”kotipesiä”, joita tai-

dealojen opinnot vaativat, sillä toteutuksessa otettiin huomioon oletettavasti 

paikalla olevien ihmisten prosenttimäärä ja laskettu työpisteiden määrä sen 

mukaisesti. Varsinkin Väreen avautuessa, monet kokivat työskentelyn siellä 

hankalaksi, jotkut jopa mahdottomaksi. Opiskelijat joutuivat itse ratkaise-

maan ongelman siirtymällä työskentelemään kotiin. Väre pakotti ihmiset 

mukautumaan tarjottuihin työoloihin, eikä rakennusta voinut lähteä muut-

tamaan opiskelijoiden, opettajien eikä henkilökunnan tarpeisiin sopivaksi. 

Jokaiselle taidealalle oli määrättynä oma kerroksensa ja rajattu määrä omia 

työskentelytiloja. Rakennuksen on ollut vaikea taipua muutokselle ja opiske-

lijoilla on ollut hankalaa kokea rakennus omakseen. Onneksi em. aspekteja 

kehitetään jatkuvasti paremman yliopistokokemuksen mahdollistamiseksi.

Väreessä on lukuisia yhteisiä julkisia tiloja, joista uupuu visuaalinen yhteys 

ulkotiloihin: esimerkiksi soluaukioissa (kuva 11), joihin rakennusta käyttä-

vien ihmisten vapaamuotoinen kohtaaminen pääpainosesti sijoittuu, on 

ainoastaan kattoikkuna. Materiaalimaailma etenkin soluaukioissa ja opiske-

lutiloissa on erittäin kliininen ja akustiikka huono. Oletan, että rakennus on 

ollut erittäin kallis toteuttaa, sen tulevaisuudessa mahdollisesta muuttami-

sesta tai purkamisesta puhumattakaan. 
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Kuva 11. Näkymä Väre-rakennuksen soluaukiosta. © Tuomas Uusheimo



46

Lisäksi Väre on kyselytutkimukseni mukaan koettu sekavaksi ja vaikeasti 

ymmärrettäväksi, huonosti suunnistettavaksi sekä stressiä ja ahdistusta ai-

heuttavaksi. Taidealojen opiskelijat ovat olleet ”pakotetusti” julkisesti esillä 

mm. suurien lasiseinien ja avointen, läpikuljettavien työskentelytilojen takia; 

etenkin Väreen ulkopuolisista vierailijoista johtunut häiriö on aiheuttanut 

opiskelijoille ahdistusta. Soluaukioiden monistuksellisuus ja hankala liik-

kuminen kerrosten välillä sekä epäselkeät opasteet ovat vaikuttaneet nega-

tiivisesti, etenkin ihmisen ollessa kiireisessä tai väsyneessä tilassa: keskellä 

soluaukiota on solun ainoa portaikko, jota pitkin pääsee vain yhdelle puolel-

le solun kerrosta; joskus on joutunut oikeaa luentotilaa etsiessä kiertämään 

yhtä kerrosta useita kertoja, jotta pienten tilanumeroiden joukosta löytyisi se 

oikea. Vuosi Väreen valmistumisen jälkeen, solu- ja tilanumerot korjattiin 

opiskelijavoimin selkeiksi ja kauas näkyviksi (kuvat 12 ja 13).

Vaikka rakennus onkin arkkitehtonisesti tietyin tavoin kaunis ja vaikuttava, 

kokemukseni ja ymmärrykseni mukaan loppukäyttäjien psykologisia sekä 

käytännön tarpeita ei ole suunnittelun yhteydessä ja toteutuksen aikana 

otettu tarpeeksi huomioon.

 

                    
Kuva 12. Kuvakaappaus Instagramista. M101-109 © @jhilden
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Sommerin ”Kovan arkkitehtuurin” pohjalta Maurer (2010) arkkitehtuurin 

lopputyössään käsittelee omakohtaisten kokemusten, muistiinpanojen ja 

analyysien sekä tukevan lähdekirjallisuuden pohjalta paikkoja, jotka ovat 

tuottaneet hänelle ahdistusta. Hän antaa työnsä lopuksi ohjenuoria ahdista-

vien tilojen suunnittelun välttämiseksi. Nämä mielestäni täydentävät Som-

merin ajatuksia erittäin hyvin.

 -  Tarjoa aina mahdollisuus poistumiseen

 -  Älä luo liian monia näkymälinjoja

 -  Suunnittele ”umpikujia” (suojaisia paikkoja)

 -  Luo tilaan valon ja varjon tasapaino

 -  Sisustus tulee olla muokattavissa. Kalusteiden kiinnitetty   

    sijoitus johtaa pelkoon

 -  Tarjoa tarpeeksi suojaa (ei-)rakenteellisilla elementeillä

 -  Toteuta tila niin, että se on selkeä. 

    Mahdollista yleiskatsaus tilaan. 

    (Maurer, 2010.)

Kuva 13. Kuvakaappaus Instagramista. Q201-203 © @aalto_vcd
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4.5 Merkitysten ja mielleyhtymien vaikutus 

 paikkakokemukseen 

Ihmiset reagoivat kokemaansa ympäristöön merkitysten tarjonnan (ja 

omien käsitystensä sekä sisäisten malliensa) puitteissa. Voidaan sanoa, että 

ympäristöarvioinnissa on kyse pikemminkin kokonaisvaltaisesta tunnepitoi-

sesta (affective) reaktiosta, kuin tekijöiden yksityiskohtaisesta analyysistä; se 

on enemmän piilevä kuin ihmisen ilmeinen toiminta, ja siihen vaikuttavat 

suurelta osin mielikuvat ja ihanteet. On voitu osoittaa, että ihmiset reagoivat 

ympäristöön globaalisti ja tunnepitoisesti, ennen kuin he analysoivat ja arvi-

oivat ympäristöään tarkemmin. (Rapoport, 1982, s.13–14.)

Rapoportin (1982) mukaan havainnot ja mielleyhtymät liittyvät toisiinsa: 

ensimmäinen on välttämätön edellytys jälkimmäiselle. Ihmisen täytyy ha-

vaita ja tunnistaa havaitun asian eroavaisuuden ennen kuin hänelle muo-

dostuu assosiatiivisia merkityksiä. (Rapoport, 1982, s.26.) 

Ihmisillä on hyvin eroavaisia havainto-analyysi-mielleyhtymä -reaktioketju-

ja. Rapoport (1982) esitteli kirjassaan The Meaning of the Built Environment 

hyvin ymmärrettävän, kuitenkin karun esimerkin. Alankomaihin, Amster-

damiin oli 60–70-luvun taitteessa valmistunut asuinrakennus ikäihmisille 

(De Drie Hoven Elderly Housing, nyk AAH, 1965-1974). Julkisivu oli to-

teutettu arkkitehdin näkemyksen ja suunnitelman mukaisesti (kuva 14). Jul-

kisivun arkkitehtoniset ratkaisut olivat kuitenkin luoneet erittäin negatiivi-

sen mielleyhtymän vanhuskodin asukkaille. He olivat assosioineet valkoiset 

kehikot hautaristeihin ja mustat keskiosat hauta-arkkuihin (kuvat 15 ja 16). 

(Rapoport, 1982, s.19–20.) Julkisivun assosiatiivista merkitystä arkkitehti ei 

siis osannut ottaa huomioon, vaikka käyttäjäryhmä oli tiedossa. 

     

Kuva 14. Rakennuksen julkisivu kävelyetäisyyden päästä valokuvattuna.
De Drie Hoven Elderly Housing. © AAH.
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Kuva 15. Asunnon terassi asukkaiden suositussa käytössä.
De Drie Hoven Elderly Housing © AAH.

Kuva 16. Asukkaat oviluukuissaan kuin valmiiksi hauta-arkuissaan.
De Drie Hoven Elderly Housing © AAH.
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Omien kokemusteni joukosta haluaisin tuoda esille yhden herkän esimer-

kin. Masennukseni huonoimpina ajanjaksoina, kun taistelin itsetuhoisten 

ajatusten kanssa, kattoristikkorakenteet laukaisivat minussa hirttäytymisen 

assosiaation; joka kerta kulkiessani julkisissa tiloissa, joissa oli paljas kattoris-

tikkorakenne (muun muassa Helsingin Päärautatieaseman laitureilla, kuva 

17), minulle syntyi mielikuva kattotuolista hirttäytyneestä ihmisestä ja ajatus 

kyseisen itsemurhatavan helppoudesta. Havainto kattoristikoista siis laukaisi 

minussa tämän kaltaisen ajatusten tapahtumaketjun ja sen hetkisen psyykki-

sen tilani huononemisen. Muistan vältelleeni parhaimpani mukaan kaikkia 

sellaisia tiloja, jotka eksyttivät ajatukseni itsetuhoisempaan suuntaan; ajatuk-

set liikkuvan junan alle hyppäämisen mahdollisuudestakin pahensivat oloa-

ni. Eräs kyselyyn vastanneista tunnisti tämän melko yleisen ilmiön ja kysyi 

retorisesti, miksei laiturin ja kiskojen välissä voisi olla turvaportteja.
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Kuva 17. Helsingin Päärautatieaseman uusi katos. © Svala & Joutsi.



”Tärkeimmäksi suunnittelun lähtökohdaksi 

tulee inhimillisen sisällön ymmärtäminen,

ja sen tukeminen sopivilla fyysisillä ratkaisuilla.”

- Christopher Alexander
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5.  johtopäätökset ja pohdintaa

Viidennessä luvussa kiteytän tutkielman pohjalta muodostuneet ajatukseni 

mielenterveyteen vaikuttavien arkkitehtonisten tekijöiden huomioimisen 

tärkeydestä – etenkin julkisten sisätilojen suunnittelussa. Tämän lisäksi  

pohdin täysivaltaisen esteettömyyden mahdollisuuksia.
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5.1 Ihmisen mielenterveyteen vaikuttavien 

 arkkitehtonisten tekijöiden huomioimisen  

 tärkeys arkkituurisuunnittelussa

Golembiewski on todennut, että mielenterveyshäiriöiden monimuotoisuuk-

sista huolimatta näyttö, jonka avulla voisi tehdä suunnitteluun liittyviä pää-

töksiä on arkista, ennustettavissa ja tarjoaa vain vähän tietoa suunnitelmien 

psykologisista ja fenomenologisista vaikutuksista. Arkkitehtonisen suunnitte-

lun psykofenomenologiseen puoleen ei olla juurikaan kiinnitetty huomiota 

esimerkiksi Hallin, Osmondin, Elliotin ja Bayes Friban jälkeen. Psykologi-

aa ja neurologiaa koskevat edistykset ovat Golembiewskin mukaan jääneet 

kauas taka-alalle.  (Golembiewski, 2013.)

Juhani Pallasmaa on kirjoittanut Alvar Aallon Paimion parantolan työn vah-

vistavan sitä, etteivät pinnallisesti rationaaliset analyysit funktioista, toimin-

noista, tiloista ja näkökohdista ole riittäviä lähtökohtia; suunnittelijalla tulee 

olla kiinnostusta ja empatiakykyä sekä myötätuntoa ja kunnioitusta käyt-

täjien henkisiä ja tunneperäisiä kokemuksia kohtaan. Sairaalasuunnittelun 

kontekstissa em. aspektit voivat olla yhtä tärkeitä paranemisprosesseille kuin 

lääketieteellinen näkemys tai hoitomuoto. (Bates, ym., 2017, s.145.)

Ihminen ja ympäristö -tutkimuksen yksi tunnusmerkeistä on oivallus, että 

suunnittelijat ja käyttäjät ovat hyvin erilaisia muun muassa mieltymyksis-

sään ja reaktioissaan ympäristöön osittain siksi, että heidän sisäiset mallinsa 

ovat erilaiset. Tämän vuoksi käyttäjien mielipiteillä ja ajatuksilla on merki-

tystä. Varsinkin silloin kun kyse on arjen ympäristöistä. (Rapoport, 1982, 

s.15–16.) On vältettävä eksklusiivisen ympäristön suunnittelua, myös mie-

lenterveydellisten tekijöiden kannalta.

Jos rakennettu ympäristö ei huomioi ihmisten mielenterveydellisten häi-

riöiden ja sairauksien mahdollisia oireilta, ympäristö ei ole psyykkisesti 

esteetön. Jotta psyykkinen esteettömyys arkkitehtuurissa voisi toteutua, on  

suunnitellessa otettava huomioon käyttäjien mielenterveydellinen moninai-

suus. Käytännössä tämä voisi toteutua kommunikatiivisella ja osallistavalla 

suunnittelulla (= eri intressiryhmien ja osapuolten tasavertainen osanotto 

suunnitteluprosessissa) (Aura, ym., 1997, s.156), eli tiiviillä yhteistyöllä eri-

laisten käyttäjäryhmien eri mielenterveydellisessä tilassa olevien ihmisten 

kanssa – näin moniäänisyydelle annetaan mahdollisuus olla kuuluva. Psyyk-

kisen esteettömyyden konsepti vaatii valmiutta kuulemaan ja ymmärtämään 

ihmisten yksilöllisiä kokemuksia. Se vaatii myös suunnitteluprosessiin osallis-

tuvilta ihmisiltä erinomaista empatiakykyä.

Psyykkisen esteettömyyden toteuttamiseen liittyy luonnollisesti haasteita. 

Erilaisia mielenterveydellisiä tiloja on yhtä paljon kuin on ihmisiä. On ym-
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märrettävää, ettei kaikkia ihmisiä erilaisine ominaisuuksineen, mielipitei-

neen ja tarpeineen voida ottaa erikseen huomioon arkkitehtuurisuunnitte-

lussa. On kuitenkin tärkeää ja myös mahdollista ainakin tiedostaa ja yrittää 

ottaa psyykkinen esteettömyys yhdeksi lähtökohdaksi julkisia sisätiloja suun-

nitellessa fyysisen esteettömyyden rinnalle.

Ihmisten mielenterveyden huomioiminen etenkin julkisissa sisätiloissa olisi 

olennaista, sillä se edistäisi tilojen esteetöntä ja sujuvaa käyttöä. Kaupungeis-

sa on julkisia sisätiloja, joiden käytöltä ei voi välttyä; muun muassa julkisen 

liikenteen asemia sekä kauppa- ja opiskelutiloja, joita mielestäni olisi hyvä 

arvioida uudelleen mielenterveydelliset aspektit huomioiden. Jos enempi jul-

kinen tila olisi psyykkisesti esteetön, mielenterveydellisistä vaivoista kärsivien 

ihmisten elämä helpottuisi huomattavasti. 

5.2 Psyykkinen esteettömyys tienä 

 täysivaltaiseen esteettömyyteen

Saavutettavuus ja esteettömyys määrittävät yhteiskunnan yleisen laatutason, 

jota on valvottava kaikissa rakennusprojektin vaiheissa: päätöksenteon kaut-

ta toteutus- ja kunnossapitoprosesseihin asti.  Esteettömyys toteutuu monen 

tekijän summasta, johon tarvitaan ihmisten erilaisten tarpeiden ymmär-

tämistä ja tahtoa tehdä asiat paremmin. (Hätkönen, 2019.) ”Suunnittelun 

lähtökohtana on oltava kaikille sopivat ratkaisut” (Design for All) (Kilpelä, 

2019, s.7). 

Esteettömyyden määritelmiä on useita (ks. liitteet). Arkkitehtuurisuunnit-

telun yhteydessä useimmiten huomioidaan fyysisen esteettömyyden ja ny-

kyään (vaikkakin harvakseltaan) myös aistiesteettömyyden periaatteita. Ais-

tiesteettömyyttä voi suunnitellessa tarkastella asiantuntijoiden avun lisäksi 

esimerkiksi Aistiesteettömyyden tarkistuslistaa hyödyntäen. Aistiesteettö-

myydellä tarkoitetaan ihmisen aistilliseen havainnointiin liittyvien arkki-

tehtonisten ratkaisujen esteettömyyttä, muun muassa materiaalien, valojen, 

värien, äänimaiseman ja kosteustasapainon osalta.

Pohdin, että täysvaltaisesti esteetön arkkitehtuuri on ainakin teoriassa mah-

dollinen, kun ottaa huomioon kaikki esteettömyyden osa-alueet, psyykkinen 

esteettömyys mukaan lukien. Näin arkkitehtuurilla syntyy potentiaali olla 

kauttaaltaan restoratiivista ja ihmiselle vain hyväksi.



”Jotta psyykkinen esteettömyys arkkitehtuurissa voisi toteutua, 

on suunnitellessa otettava huomioon käyttäjien mielenterveydellinen moninaisuus.”

- Sofia Juntunen
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6.  lopuksi

Tutkielman lopuksi on listattuna työssä käytetyn aineiston lähteet ja työtä 

täydentävät liitteet. Lisäksi haluan vielä kirjallisesti kiittää tämän työn  

varrella minua auttaneita ihmisiä.
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6.2 Liitteet

ESTEETTÖMYYDEN KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ   

(Ketala, Stenroos. 2019. s.23 & Kilpelä, 2019. s.8)

Psyykkinen esteettömyys = ihmisen omien voimavarojen tuntemista ja elä-

mänhallintaa, jotta täysimääräinen osallistuminen yhteiskunnassa olisi mah-

dollista

Sosiaalinen esteettömyys = toisen huomioon ottamista, ymmärrystä ja 

asennemuutosta

Fyysinen esteettömyys = kaikki rakennetussa ympäristössä sujuvan liikkumi-

sen mahdollistavat ratkaisut, palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden 

sekä aistiesteettömän ympäristön

Liikkumisympäristön esteettömyydellä tarkoitetaan fyysistä esteettömyyttä, 

muun muassa toimivaa mitoitusta ja tasoerojen ratkaisemista myös apuväli-

neillä liikkuville sopivalla tavalla

Aistiesteettömyydellä tarkoitetaan ensisijaisesti näkemis- ja kuulemisympä-

ristön muodostavaa toiminnallista kokonaisuutta. Lisäksi tasapainoaisti vai-

kuttaa mahdollisuuteen käyttää esimerkiksi liukuportaita sekä tiloja, joissa 

on liikkuvaa valoa. Materiaalit liittyvät tuntoaistin käyttöön. Ohjaavia ma-

teriaaleja hyödynnetään tuntoaistin avulla

Näkemisympäristön esteettömyydellä tarkoitetaan sopivan voimakasta, ta-

saista ja häikäisemätöntä valaistusta, valaistuksen hyvää värintoistoa sekä 

tummuuskontrastien huomioimista tilan hahmottamisen helpottamiseksi. 

Lisäksi materiaalikontrasteilla tuetaan tuntoaistin käyttöä näön sijasta tai 

rinnalla. Erityisen tärkeitä ovat selkeät opasteet sekä tasoerojen tunto- ja 

tummuuskontrastimerkinnät.

Kuulemisympäristön esteettömyydellä tarkoitetaan tilojen hyvää akustiikkaa 

ja toimivaa äänentoistoa sekä kuulemisen apuvälineitä.

Ymmärtämisen esteettömyydellä tarkoitetaan helposti hahmotettavia tiloja 

ja selkeitä sekä yksiselitteisiä ratkaisuja, esimerkiksi symboleiden hyödyntä-

mistä opasteissa

Kaikille sopivan suunnittelun (Universal Design, Design for All) lähtökoh-

tana ovat kaikille soveltuvat suunnitteluratkaisut, jotka huomioivat ihmisten 

moninaiset tarpeet ja toimintakyvyn. Kaikille sopiva suunnittelu ei kuiten-

kaan sulje pois yksittäisen vammaisen henkilön oikeutta saada tarvitsemiaan 

palveluja.
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KYSELY: MIELEEN VAIKUTTAVIEN ARKKITEHTONISTEN  

TEKIJÖIDEN KARTOITUS. MAALISKUU 2021

Johdanto

Rakennetun ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys, 

myös mielenterveyden kannalta. Oletko kiinnittänyt huomiota, mitkä paikat 

saavat sinut paremmalle tuulelle, missä rauhoitut ja mielesi voi hyvin? Mitkä 

ympäristöt, päin vastoin, herättävät epämiellyttäviä mielikuvia, ajatuksia ja 

tuntemuksia? Saavatko jotkut paikat sinut stressaamaan tai ahdistumaan, 

kenties pelkäämään, ja seurauksena välttämään kyseisiä tiloja?

Tämä kyselytutkimus toimii osana Sofia Juntusen tekniikan kandidaatin työ-

tä arkkitehtuurin pääaineessa. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan, onko 

jollakin paikalla, tilalla, rakennuksella, tai edellä mainittujen yksittäisillä te-

kijöillä, yhteyttä mielenterveydelliseen oireiluun. Esille tulleista konkreetti-

sista julkisista tiloista tai rakennuksista valikoidaan 1-3 kohdetta tarkempaa 

analysointia varten.

Kysely jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa kysytään ikää, pää-

toimenkuvaa, sekä esitetään neljä mielenterveydelliseen tilaan liittyvää ky-

symystä. Toinen osio keskittyy julkisen arkkitehtuurin kokemiseen. Lopuksi 

voi kirjata vapaasti ajatuksia tai jättää kommenttia kyselystä.

Kysely on anonyymi, eikä vastausten perusteella voida tunnistaa vastaajan 

henkilöllisyyttä. Kyselyyn voivat vastata kaikki, mielenterveydellisestä tilas-

taan riippumatta.

Kiitos etukäteen kyselyyn vastaamisesta!

Kysymykset

Perustiedot

Tässä osiossa kartoitetaan ikäsi ja päätoimenkuvasi, sekä esitetään muutama 

mielenterveyteesi liittyvä kysymys. Vastausten perusteella ei voida tunnistaa 

henkilöllisyyttäsi.

1. Ikä

o Alle 18

o 18-29

o 30-49

o 50-65

o Yli65

o En halua sanoa
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2. Mielenterveyden kartoitus

o Koen olevani perusterve

o Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai minulla saattaa olla mielen-

terveydellinen häiriö o Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

o En halua sanoa

2.1. Jos sinulla on mielenterveydellinen häiriö tai kärsit mielenterveydellises-

tä oireilusta, mitä oireilua se yleensä on ja miten oireet haittaavat jokapäi-

väistä elämääsi?

  

Rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuuriin liittyvät kysymykset Tässä 

osiossa esitetään kolme julkisen arkkitehtuurin kokemiseen liittyvää kysy-

mystä.

3. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut miellyttäviksi? Miksi? 

Mainitse 1-5.

4. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut epämiellyttäviksi? Miksi? 

Mainitse 1-5.

5. Onko jokin tietty julkinen paikka/rakennus aiheuttanut tai pahentanut 

mielenterveyteesi liittyvää oireilua? (Esimerkiksi stressiä, ahdistusta, epä-

miellyttäviä ajatuksia, pelkoa, paniikkia) Voit mainita useamman!

6. Nimeä kyseisessä paikassa olevia tekijöitä tai asioita (esimerkiksi tilan 

koko, rakenteet, materiaalit, värit, tilan sekavuus ja vaikea hahmottavuus, 

aisteihin liittyvät asiat), jotka ovat johtaneet psyykkiseen oireiluusi.

Vapaita ajatuksia aiheesta tai kommentteja kyselystä 

7. Ajatuksia ja kommentteja

KYSELYTUTKIMUKSEN VASTAUKSET:



67

1. Ikä 2. Mielenterveyden kartoitus

2.1. Jos sinulla on mielenterveydellinen häiriö 
tai kärsit mielenterveydellisestä oireilusta, 
mitä oireilua se yleensä on ja miten oireet haittaavat 
jokapäiväistä elämääsi? 
(Voit myös ohittaa tämän kysymyksen)

3. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut miellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

4. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut epämiellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

5. Onko jokin tietty julkinen paikka/rakennus aiheuttanut tai pahentanut 
mielenterveyteesi liittyvää oireilua? (Esimerkiksi stressiä, ahdistusta, 
epämiellyttäviä ajatuksia, pelkoa, paniikkia) Voit mainita useamman!

6. Nimeä kyseisessä paikassa olevia tekijöitä tai asioita 
(esimerkiksi tilan koko, rakenteet, materiaalit, värit, tilan sekavuus ja 
vaikea hahmottavuus, aisteihin liittyvät asiat), jotka ovat johtaneet 
psyykkiseen oireiluusi? 7. Ajatuksia ja kommentteja

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö
Keskivaikea masennus, 
sekamuotoinen ahdistuneisuushäiriö

Ahtaat tilat, joissa on paljon ihmisiä, 
huono ilmanvaihto ja kirkkaat valot. - - <3<3<3

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö Keskivaikea masennus

alikulkutunnelit, huonossa yleiskunnossa 
tai -siisteydessä pidetyt tilat, vanhat metro- 
tai juna-asemat

Tripla, kauppakeskus redi, Oodi, rautatientorin ja 
ruoholahden metroasemat, väre

Triplassa perforoidut julkisivut, redissä paikoittain hyvin matalat alakatot, 
oodissa suuri ja painavan oloinen aaltoileva katto, joka ei tukeudu 
pilareihin sekä "rinnalla" nouseva lattia. myös oodin mittakaavaton 
massa. rautatientorin ja ruoholahden synkät ja epäpuhtaat materiaalit. 
Väreessä on syntynyt stressiä, varsinkin kun on kiire, kun tilat on 
merkitty huonosti, eikä niihin pääse aina suoraan vaan täytyy kiertää 
puolet rakennusosan kerrosta testi

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö Ocd
Steissi: ovet laitureille avautuu molempiin suuntiin ei tarvitse 
koskea kahvoihin

Stockmannin tavaratalo: en ole löytänyt sisäänkäyntiä ilman 
että pitäisi ottaa ”likaisesta” kahvasta kiinni

OCD oireilee siten, että tunnen ”saatuvani” joten jos rakennukseen ei 
ole pääsyä muuta kuin avaamalla oven kahvasta aiheuttaa se minulle 
suurta epämukavuutta

Mielenkiintoinen kandi, odotan innolla 
pääseväni lukemaan sen! 
Tsemppiä loppurutistukseen

18-29 Koen olevani perusterve

Esim oodi mielestäni ollut miellyttävä sillä tilaa on tarpeeksi jne. 
Ei ehkä niinkään kirjasto kuin oleilu mielessä myös oodin piha on 
mielestäni mukava. Helsingin yliopiston kirjasto Kaisaniemessä 
sen suurien ikkunoiden ja valon takia on ollut miellyttävä paikka 
opiskella. Yleensä kohteet joista näkyy ulos ja luontoon 

Redi on todella vaikea vaikka olen vieraillut siellä kymmeniä 
kertoja eksyn edelleen. Ei tule mieleen

30-49 Koen olevani perusterve
Värikkäät Vantaan Kartanonkosken talot, tuovat aina 
hyvää mieltä kotiin tultua tai lenkillä Harmaat vanhat rakennukset, varsinki teollisuusalueella Ei

Ilo ja väri tuovat mielihyvää. En kärsi stressistä, 
mutta näen selvästi suuren vaikutuksen 
asumisalueen taloilla. 

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

Minulla on diagnosoitu sekamuotoinen masennus- ja ahdistustila. 
Olen jo pitkään ahdistunut julkisilla paikoilla,
mutta olen saanut sitä vähitellen hallintaan. 

Kiasma, silloin kun siellä on hiljaista ja tilaa hengittää. Tykkään 
tehdä töitä kahviloissa, joista löytyy jokin mukava nurkka ja jos 
siellä soi hyvä musiikki ja ei ole hirveästi hälyä.

Messukeskus, koska se on todella suuri, meluisa ja siellä on 
paljon ihmisiä. Myös akustiikka siellä on todella huono. 
Julkiset liikennevälineet ja syy on oikeastaan sama kuin 
edellisessä. 
Asematunneli myöskin samoista syistä. Täällä lisäksi on 
yleensä pelottavaa väkeä sekä hyvin keltainen valaistus. 

Julkiset liikennevälineet, erityisesti juna sekä yleisesti Helsingin 
kaupunkitila ulkona ja sisällä. Syynä on aina ollut se, että ihmisiä on 
liikaa ja ärsykkeitä tulee paljon sekä äänet ovat kovia. Seurauksena 
on ollut ahdistusta, pelkoa ja paniikkia.

Keltainen valaistus; huono akustiikka; liian suuret avoimet tilat, joissa 
ei ole selkeää uloskäyntiä; liian ahtaat täynnä ihmisiä olevat tilat, joissa 
on huono ilmanvaihto ja kovia ääniä

Tärkeä aihe! Toivottavasti mielenterveyteen ja 
aisteihin alettaisi enemmän kiinnittää huomiota 
suunnittelussa.

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö Ahdistus, paniikkioireilu

- Talvipuutarha, koska pieni ympärivuotinen paratiisi
- Huvilakatu, kauniit värikkäät rakennukset
- Puukäpylä, ihana puutarhakaupungin osa
- Porvoon vanhakaupunki, vanhan kaupunki/kylärakenteen 
mittakaava ja pienet kujat kiehtovia
- Sapokan puisto, upea ja hienosti rakennettu 
maisemakokonaisuus

- Kansalaistori, kylmä/autio paikka
- Espoon keskus, harmaa ja rapistunut
- Hernesaari, vaikka löyly onkin rakennuksena hieno, 
jos sattuu vilkaisemaan  autiota jättömaata ja teollisuusaluetta 
ei tule kuin huono fiilis Harmaat, karut kasvittomat kaupunkiympäristöt

Kasvien puute, jos tila tehty vain käytännöllisyyttä ajatellen, eikä 
ajateltu ihmistä. Mittakaava myös ratkaisee

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö Ahdistuneisuus
Ei tule nyt yksittäistä mieleen. Rauhallinen valaistus, puiset 
pinnat, avoimet tilat. Tilat täynnä ihmisiä ahdistaa. Paikat joista ei pääse nopeasti pois Julkisista paikoista, ratikat ja bussit. Hullut päiväy stockalla. Runsas ihmispaljous, kovat valot. 

18-29 Koen olevani perusterve

Yleisesti ottaen kaupunkiluonto, erityisesti luonnontilaiset 
merenrannat,  metsät ja vehreät puistot. Oon huomannut, 
että näissä erityisesti äänimaisema on tosi tärkeä 
miellyttävyyden kannalta: puiden lehtien havina, linnunlaulu, 
veden liplatus. Sisätiloista miellyttävimpiä on varmaan kotoisat 
kahvilat ja kirjastot, joissa voi käpertyä johonkin rauhaisaan 
nurkkaan pohdiskelemaan maailman menoa ja tarkkailemaan 
muita ihmisiä. Tai kirpputorit, koska niissä on aina niin paljon 
kaikkea kiinnostavaa tutkailtavaa.

Kaikista epämiellyttävimpiä on erilaiset (auto)liikenteeseen liittyvät 
ympäristöt, kuten parkkipaikat ja -hallit, moottoritiet. Ankeita, 
harmaita, meluisia, likaisia ja turvattomia paikkoja.

En usko, että mikään fyysinen tila voi suoraan pahentaa kenenkään 
oloa. Luulen, että olon pahentuminen johtuu enemmänkin paikassa 
olevista muista ihmisistä tai siellä tapahtuvasta toiminnasta, esim. 
kauppakeskuksen väenpaljous jouluruuhkassa. Tietysti pimeällä 
monet tilat voi tuntua turvattomilta ja ahdistavilta.

Varmaan yleisesti ärsykkeiden paljous: hälyisyys, meluisuus ja 
visuaaliset ärsykkeet. Kiinnostava aihe!

50-65 Koen olevani perusterve
Я ответил, что все нормально, хотя у каждого человека 
случаются моменты хотя бы депрессии.

Я приверженец классицизма в архитектуре. Поэтому на 1 
место я бы поставил именно этот стиль - от древности до 
средних веков и неоклассицизма. На 2-м месте идет 
византийский церковный стиль. На 3-м - готика/неоготика, 
на 4-м - романский стиль, на 5-м модерн или югендстиль.

Сложно ответить... Не нравится то, что не радует глаз, 
в основном, это касается каких-то нелепых форм в 
архитектуре, но это может быть и "безликость" 
фасадов даже при их функциональности.

Всегда можно отвернуться и посмотреть в другую сторону или 
покинуть это место. 

Я бы назвал пару факторов, влияющих на психологическое 
состояние. Это полная глухая замкнутость фасадов, типичная для 
мусульманских застроек, в отличие, скажем от разнообразия 
средневековых кварталов Европы. Есть некоторые неприятные 
ощущения высоты, когда находишься в небоскребе 
(возможно, это эффект 11 сентября)

Например, прекрасные ощущения, когда 
находишься в старинной церкви 
(католической или православной). Чувствуется 
"намоленность" места, его аура. Необязательно 
идти на службу, можно просто зайти, посидеть 
или постоять. Что-то нисходит сверху или от 
стен, позволяет отвлечься от суеты, ты 
выходишь из храма и чувствуешь себя 
обновленным. В протестантских церквях это 
ощущение слабее.  

18-29 Koen olevani perusterve

Kirjastot yleensä (esim. Kaisakirjasto, seinäjoen uusi kirjasto, 
oulun kaupungin kirjasto), tiedekulma, julkiset saunat kuten löyly 
ja lonna, stokkan akateeminen kirjakauppa. Yleensä liittyy siihen
 että kyseisessä paikassa on hyvä akustiikka ja rauhallinen 
tunnelma tai kevyt puheen sorina. Myös materiaaleina puu ja 
sopiva valaistus vaikuttavat.

Ostoskeskukset kuten redi ja tripla, metroasemat, 
rautatieaseman seutu, junatien risteys, kurvi. 
Vahvasti liikennöidyt ja meluisat, rauhattomat ja "suljetut", 
maanalaiset tai ikkunattomat paikat. Ostoskeskuksissa vierailu yleensä ahdistaa

Tilojen sekavuus ja iso koko, pitkät käytävät ilman ikkunoita, tavaran 
paljous, isot ihmisporukat, meluavat lapset

18-29 En halua sanoa
Puistot ja rannat sekä historialliset paikat, joissa paljon 
kiinnostavia yksityiskohtia ja laadukkaita materiaaleja.

Ylipäätään kaikki ahtaat, kaupalliset, meluisat ja likaiset 
paikat, joissa on liikaa ärsykkeitä, ihmisiä ja ei ole mahdollista 
pitää omaa tilaa. Ahdistus ja stressi, kun työmatka käynyt Kampin kautta. Mainittu yllä

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

Masennus ja ahdistuneisuutta. Näkyy päivästä riippuen 
vaihtelevasti, mutta esim. keskittymisvaikeuksina, lamaantumisena 
ja mikään-ei-tunnu-miltään -tilana. Joskus myös hyperaktiivisia 
jaksoja. Minulla on mielialalääkitys ja olen hakeutumassa terapiaan. 

Kirjastot yleisesti, esim. Kaisa-kirjasto, Aalto-yliopiston kirjasto, 
Töölön kirjasto ja Kansalliskirjasto. Tilat ovat sopivan 
mittakaavaisia (avara mutta ei kolkko) ja hiljasuudessa tulee 
rauhallinen olo. Myös puistot ja viheralueet yleisesti. 

Metroasemat yleisesti (etenkin Helsingin metron vanhat asemat), 
Kampin tori, Merihaan alikulku/pysäköintitunneli, Tripla

Triplassa tulee ahdistunut olo - mittakaava on outo - jotenkin liian iso 
mutta ei kuitenkaan? Ja ihmiset menossa kiireell ympäriinsä junien 
odotushallissa. Myös metroasemat yleisesti ahdistavat. Miks laiturin 
ja kiskojen välissä ei voisi olla turvaportteja? Nyt itsetuhoisiassa 
ajatuksissa laiturille on aivan liian helppo mennä. 

Liian suuri tai outo mittakaava, huono valaistus, ja edellisen 
kysymyksen vastaukset. 

Toivoisin, että tilojen psyykkisiä vaikutuksia 
huomioitaisiin arkkitehtuurissa enemmän. 
Koska tiloilla ja arkkitehtuurilla voi vaikuttaa 
todella paljon! Kiitos kyselystä - se oli hyvä! 
Ja tsemppiä kandityöhön :)

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Yleistä ahdistusta tai masennusta tai molempia. 
Joskus paniikki-/ahdistuskohtauksia.

Sellaiset joissa on tilaa pitää etäisyyttä ihmisiin, mutta ei liian 
avointa. Puistot vaikka, koska niissä on edes vähän luontoa 
läsnä ja niissä on tilaa olla ja hengittää. Paikat joilla on 
tunnearvoa tai mielenkiintoinen historia. Joskus jopa metroasema 
tai juna-asema voi olla miellyttävä, jos sattuu olemaan 
hiljainen päivä.

Ahtaat ja meluisat paikat, joissa ei ole inhimillisyyden häivää. 
Jotkut asemat ovat tällaisia. Myös jotkut alikulkutunnelit, jos ne on 
rakennettu huonosti. Liian valkoinen ja kylmä ja torjuva rakennus. 
Näissä paikoissa tulee helposti tunkkainen ja ahdistunut olo, 
varsinkin jos on paljon ihmisiä.

Ei tule mieleen, koska niihin usein liittyy joku syy, eikä se yleensä 
johdu itse rakennusesta, vaan enemmän tilanteesta. Ellei lasketa 
hulluja päiviä Stockmannilla. Siellä ahdisti.

Ehkä liian kirkasväriset paikat tai päinvastoinen täysin valkoiset 
rakennukset. Yleisesti meluisuus, jos vaikka kaikuu ihmisten puheet 
kaukaa ja ympärillä on kova hälinä. Tärkeä aihe. Teet hyvää työtä :)

50-65 Koen olevani perusterve

Keskusta, neoklassisismi mielyttää ja rauhoittaa, jugend myös 
vaikuttaa positiiviselta. Puinen Käpylä on hyvä, mut ei kovin 
tauhallinen, ehkä kun liian lyhyt. Suomenlinnan epäjärjestetty 
kaaos rakennuksista joista syista tuntuu hyvältä

70-80 lukujen rakennuksen mielestani pahimmat mielen 
tasapainon pulesta...Mellunmäki, Malminkartano, 
Kannelmäki kamalat alueet. Mutta samalla keskustassa kun on 
riottu paljon hienoja rakennuksia 50-60 luvuilla ja siina pystytetyt 
monsterit... kuten Aallon "nerokkuus" Store Enson pääkonttoori... 
Marsi hotelli, Mannerheinint.14/16

Merihaka ulkonäkö, edim. Demaritalo on masentava ja koko alueen 
alakerros, yläkannen alla. Kuten sanoin Mellunmäen rakennukset 
pahentavat mieltä aika lailla

Mellunmäessä pohjoispuolella olevat talot näyttävät heikolta, 
läpinäkyvät ja joskus tuntuu siltä että elementit eivät kinnitetty 
toisentoisella kunnola. Muoto, avuton suunnittelu, rumat elementit 
pahoivat mieltä. Useasti ärsyttävät sellaiset koristeet, jotka vuoden 
päästä näyttävät paskalta, koska ei suunnittelija ajatteli miten sen 
mahdollista hoittaa ja pätää puhtaana Tsemppia!

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö
Post-traumaattinen stressihäiriö, vaikea ahdistushäiriö, 
keskivaikea masennus

1) Tunturikatu, Etu-Töölö (Runeberginkadulta kaartuva mäki ylös). 
Kadun kaarevuudessa ja loputtomuudessa on jotain todella 
meditatiivista. Samalla kun mäkeä kiipeää ylös etääntyy 
Runeberginkadun äänistä, kulkua reunustavat korkeat, lempeän 
väriset harjakattoiset talot. Katukuva on harmoninen ja 
miellyttävä. Tunturikadun yläpäässä on pieni aukio, kun kadun 
keskilinja vaihtaa kohtaa. Talo aukiolla on kaunis ja jotenkin 
Keski-Eurooppalainen näkymäpääte. 2) Kalevan kirkko, 
uskomaton sakraalitila. Uskonnosta viis, tila tuntuu pyhemmältä 
kuin mikään, mitä se edustaa. Jokin sen pysähtyneisyydessä, 
tietynlaisessa harmaassa alakuloisuudessa, massiivisuudessa 
(tila on ihan mielenvikaisen korkea) ja no, kaikessa. Puupenkit 
peittävät lattian kuin maton ja kiipeävät kuoroparven kautta ylös 
seinää pitkin. Kalevan kirkko on mielestäni kaunein rakennus 
suomessa, vaikkei ulkoapäin uskoisi.

Kauppakeskukset, liian suuret aukiot, pitkät julkiset kadut jotka 
näkee kerralla päästä päähän. Esim myös oodin 2 ensimmäistä 
kerrosta. Toiminnaltaan ja arkkitehtuuriltaan liian vilkkaat tilat, 
pelottavan tyhjät tilat ja esimerkiksi niin avarat tilat, 
että perspektiivi vääristyy (esim. liian pitkät kadut) 
tuntuvat hirveän ahdistavilta. Jokainen niiden ahdistavuuden 
piirre liittyy varmasti eri syihin, mutta jotenkin kun näitä 
kaikkia miettii yhtä aikaa, niissä on jotain perustavanlaatuista, 
joka ne yhdistää. Ehkä se on epäinhimillisyys? Ihmisen 
mittakaavan, hahmotettavan ärsykemäärän puute?

Kaikki edellä mainitut; kauppakeskukset, liian suuret aukiot, pitkät 
julkiset kadut jotka näkee kerralla päästä päähän. Myös ahtaat paikat. 
Myös tunnelmaltaan liian uutuudenkiiltävät ja kylmät tilat 
(kauppakeskukset remonttien jälkeen). Joskus rakennuksen 
käyttötarkoitus ahdistaa; esim. juuri kauppakeskukset (kulutushysteria). 

Joko tila stimuloi liikaa tai on täysin mykkä. Joskus tilan arvot ovat niin 
luotaantyöntäviä, että niisä ollessa ahdistaa samalla tavalla kuin 
inhottavan ihmisen seurassa (pankit, kauppakeskukset, toimisto- 
ja toimitilarakennukset, joskus myös sanomatalo). Usein ihmisen 
mittakaavasta poikkeavat tilat (liian suuret) ovat todella ahdistavia. 
Tilan suuruus saa tuntemaan itsensä liian pieneksi tai turvattomaksi, 
kuin ei hallitsisi tilannetta. 

Tärkeä työ! Kiitos kun teet, luen 
innolla lopputuloksen! 

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Ahdistuneisuushäiriö aiheuttaa ahdistuskohtauksia ja
yleistä ahdistusta. Kirjastot, jotkut kahvilat, puistot Kauppakeskukset, avoimet aukiot, liikenne terminaalit Kauppakeskukset

Ihmispaljous, tavaran määrä, ylemmät kerrokset, joista voisi hypätä 
alempaan kerrokseen, ahtaat käytävät 

Mahdollisuus yksityisyyden ja julkisuuden 
välillä tilassa auttaa hallinnan ja autonomian 
tunteeseen

50-65 Koen olevani perusterve Stockmann, Aleksanterin teatteri, Sinebrykovin museo. 
Ne ovat kasvottomia, elottomoja, sieluttomija,  värittömijä, 
eivät jää mieleen. Uudet kauppakeskukset, varsinkin Redi. En osa sanoa. En osa sanoa.
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1. Ikä 2. Mielenterveyden kartoitus

2.1. Jos sinulla on mielenterveydellinen häiriö 
tai kärsit mielenterveydellisestä oireilusta, 
mitä oireilua se yleensä on ja miten oireet haittaavat 
jokapäiväistä elämääsi? 
(Voit myös ohittaa tämän kysymyksen)

3. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut miellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

4. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut epämiellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

5. Onko jokin tietty julkinen paikka/rakennus aiheuttanut tai pahentanut 
mielenterveyteesi liittyvää oireilua? (Esimerkiksi stressiä, ahdistusta, 
epämiellyttäviä ajatuksia, pelkoa, paniikkia) Voit mainita useamman!

6. Nimeä kyseisessä paikassa olevia tekijöitä tai asioita 
(esimerkiksi tilan koko, rakenteet, materiaalit, värit, tilan sekavuus ja 
vaikea hahmottavuus, aisteihin liittyvät asiat), jotka ovat johtaneet 
psyykkiseen oireiluusi? 7. Ajatuksia ja kommentteja

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

Kirjasto esim. Kirkkonummen kirjasto Fyyri (sisältä). Kyseisessä 
tilassa on huomioitu monet kirjaston käyttäjät eri ikäryhmistä, 
yleinen ilmapiiri on kirjastoissa rauhallinen ja hiljainen. 
Myös Ateneum, rakennus on historiallinen ja sen symmetria 
kiehtoo. Myös siellä ilmapiiri on rauhallinen ja hiljainen.
Positiivisia kokemuksia on myös monista Villoista ja 
pienissäkartanoista, jotka ovat esim. museoina tai 
juhlatilaisuuksien vuokrakäytössä. Näissä rakennuksissa 
mittakaava on helposti lähestyttävä ja sopivasti intiimin ja tilavan 
välillä. Oman kokemuksen pohjalta näissä on myös hyvä 
luonnonvalo ja pihat ovat myös merkittäviä.
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarhan Palmuhuone. 
Tilassa on paljon kasveja joiden vehreys piristää mieltä. 
Puu- ja kivikirkot. Nämä myös yleensä ovat valoisia ja 
historiallisia. Mielikuvat valoisista kesähäistä tai tunnelmallisista 
jouluhartauksista hieman hämärässä joululaulujen kaikuessa on 
miellyttävä. Kirkkoihin usein myös liittyy (omakohtaiset)perinteet. 
Yleensä katto on myös korkea joka luo kiinnostavaa avaraa tilaa. 
Esimerkkejä Lammin kirkko, Sammatin kirkko, Uukuniemen kirkko

Metroasemat erityisesti laiturit. Näissä ei ole yleensä 
luonnonvaloa, tunnelma on kiireinen, joillain asemilla 
haisee (Sörnäinen).
Kampin kaukobussien asema (alakerros). Tilassa on pitkät 
käytävät bussipysäkkejä ja tasainen piippaus ärsyttää, mutta 
toisaalta se on erittäin tärkeä kuulovammaisille, joten se on 
täysin ymmärrettävä. Täällä tuntuu usein olevan joko kauhea 
kiire tai liian pitkä odotus bussiin. Värimaailma on epämiellyttävä. Tosi tärkeä aihe! Tsemppiä paljon kandiin! :)

30-49
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö uupumuus Paikat jossa on paljon tiloja, ikkunoita ja valoa esim. Kiasma. Tripla kauppakeskus ei ole ikkunoita, mutta tilavaa kapeat tilat, kierreportaat, joissa ei ole ikkunoita, on vaikea hengittää

vanhat puiset tai betoniset huoneet, joissa on kosteutta ja homeita, 
joita ei tuuleteta

luonnonmateriaaleja, paljon valoa ja 
näkymä ikkunasta luontoon

30-49 Koen olevani perusterve
Haltian luontomuseo.  Erittäin mielenkiintoista  ja mukava 
paikka. 5 En tiedä Ei oli

museo Haltia on erittäin kaunis, tilava, voit kuunnella kiertuetta 
kuulokkeilla

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö satunnaista ahdistusta/paniikkihäiriötä, masennuksen oireita

eiran rantakatu - koska meri, eira/punavuori alue- koska ihanat 
ja kauniit vanhat rakennukset, oodi- valoisa ja moderni rautatienasema- hektinen/ahdistava, no ei oikeastaan... sekavuus, pimeys, kova musiikki tai muut kovat äänet, ahtaus

Olen samaa mieltä että ympärillä olevilla 
rakennuksilla/paikoilla on vaikutusta mieleen.

18-29 Koen olevani perusterve Oodin yläkerta, vanhat kauppahallit

Ei Suomessa, mutta Lontoossa Greenwichin merenalainen 
tunneli on kammottava (pitkä suora pyöreä putki syvällä maan alla, 
tulee mieleen että siellä olisi "helppo" tehdä esim terrori-isku). 
Myös muut maanalaiset paikat, jossa kännykkä ei yhdisty 
verkkoon. Suomessa voi käyttää esimerkiksi koko metromatkan 
kännykkää, mikä luo turvallisuuden tunnetta.

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Kaikenlaiset piilopaikat kaupungissa. Paikat, jotka eivät ole 
tarkoitettu puistoiksi tai oleskelupaikoiksi, mutta toimivat hyvin 
sellaisena. Esim eräs kallio, josta näkee kaupungin rantaviivan 
ja jossa saa olla rauhassa ja ulkona kaupungin ruuhkasta ja 
samalla kuitenkin katsoa sitä

Kauppakeskukset. Väenpaljous, valomainokset, rakennuksien 
sisätilojen värien kakofonia

Ei maikittavasti. Usein epämiellyttävät kokemukset liittyvät 
väenpaljouteen tai muuhun rakennuksessa tapahtuvaan toimintaan. Epämiellyttävä värimaailma, teolliset materiaalit 

18-29 Koen olevani perusterve Kirjastot, kauppakeskukset, ruokakaupat Metroasemat (tietyt), vanhat ostarit Ei

Mielestäni aihe on mielenkiintoinen, koska olen 
itsekin paljon arkkitehtuurin opinnoissani 
kiinnittänyt huomiota esimerkiksi kaupungilla 
kulkiessa tai rakennuksissa, että mikä tekee tästä 
paikasta miellyttävän tai epämiellyttävän. Siihen 
vaikuttaa moni asia, kuten äänimaailma, haju, 
kirkkaus, jne. Tässä kyselyssä vastasin 
yleispiirteisesti mitä tuli ekana mieleen, mutta 
pitäisi miettiä enemmän jos haluaisin antaa 
spesifimmät vastaukset. Tässä aiheessa on 
minusta potentiaalia!

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Teatterit, ostoskeskukset   Näihin rakennuksiin linkittyy vapauden 
tunne. Vapaus valita, vapaus olla. Selvästi vapaa-ajan 
rakennuksia jolloin on levollisempi ja rentoutuneempi.

Kirjastot, ruokalat.  Näihin liittyy velvollisuuksia ja sääntöjä. 
Pakko toimia tietyn kaavan mukaan Ruokakaupat Toistuvat monotoniset hyllyvälit, etiketit, hintalaput, jonot, hajut

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö
Masentuneisuutta.
Tunnen itseni usein surulliseksi ja turhaksi. 

Kirjasto Oodi - erittäin tunnelmallinen ja väkirikas paikka.
Ravintola Kerubi - tunnelmallinen, hyvä näköala ja paljon ihmisiä.
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - tunnelmallinen, hyvin 
sisustettu, hyvä näköala.
Aulangon torni - hyvä sijainti, kaunis ympäristö ja upea 
rakennus muutenkin.
Alvar Aallon kirjasto Viipurissa - kaunis, tunnelmallinen ja 
hyvällä sijainnilla arkkitehtuuri on kaunista. 

Viihdemaailma ilona - ahdas, meluinen, liikaa ihmisiä, 
sokkeloinen.
Joensuun rautatieasema - tylsä, huonosti auki, kylmä.
Kauppakeskus metropol - ahdas, tylsä, epämiellyttävästi 
suunniteltu. 

Kauppakeskus Metropolissa ahdistaa ihmisten vähyys ja 
baareissa tulee helposti ahdistunut olo jos on liikaa ihmisiä 
ympärillä muutenkin pienessä tilassa. 

Tilan koko ja myös värit ne voi olla liian synkkiä. Liian valkoinen seinä 
saa ahdistuu myös. 

18-29 Koen olevani perusterve

1. Turun keskustassa sijaitsevat eri väriset puutalot. 
Värikkäät talot ovat ilo silmälle.

2. Helsingin tuomiokirkko. Se on mielestäni kovin ylellisen 
näköinen rakennus.

Lähiöiden harmaat betonikerrostalot. Rakennusten 
laatikkomaisuus ja värittömyys ei miellytä silmää.

Yleensä lähiöiden ostarit ovat epämiellyttäviä. Aiheuttavat lievää 
stressiä.

Tilan harmaus. Se, että alkoholistit kuuluvat lähiöiden ostareilla 
katukuvaan.

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

Väsyttää ja ahdistaa, ja silloin on vaikea saada asioita aikaiseksi. 
Joskus ahdistus- tai paniikkikohtauksen pelossa on vaikea 
uskaltaa lähteä julkisille paikoille. 

Paikat, joissa on paljon tilaa ja raitis ilma ja joista on helppo 
poistua. Tykkään istua kahviloissa, joista näkee ulos ja joissa 
saa olla omassa rauhassa. Jotkut kirkot, joissa on korkea katto, 
viileää ja hiljaista ovat myös miellyttäviä paikkoja. 

Torit, joilla parveilee paljon ihmisiä ja myyjiä tai feissareita ovat 
epämiellyttäviä. Esimerkiksi Narinkkatorilla on joskus ahdistavaa. 
Ihmispaljous yleensäkin on ahdistavaa. Stockan Hullut Päivät on 
pahinta ikinä. Ostomania, hikinen ja tunkkainen ilma ja 
päättöminä ryntäilevät ihmiset - kauheaa. 

Stockmann Hullujen Päivien aikaan ja oikeastaan kaikki 
kauppakeskukset, joista ei välttämättä löydä heti tietä ulos ja joissa 
on paljon ihmisiä.

Ei niinkään se rakennus mutta ihmispaljoudesta johtuva sekavuus ja 
hälinä ja vaikea suunnistettavuus. Tyhjät kauppakeskukset eivät 
ahdista. 

Yllättävän vaikea ajatella julkista tilaa vain 
rakennuksena, siihen liittyy aina ihmiset ja heidän 
toiminta ja se tulee helpommin mieleen ennen 
arkkitehtuuria.

18-29 Koen olevani perusterve Avarat ja isot, joissa kokee itsensä pieneksi. Ahtaat ja sellaiset, joista on hankala päästä ulos. Sokkeloiset ostoskeskukset. Huono ilmanvaihto, valoton, ikkunaton.

18-29 Koen olevani perusterve Kolmen sepän patsaan ympäristö, avara, eläväinen
Käytävä Helsingin rautatieasemalta Forumiin maan alla, 
matala, ahdas, epätasainen maa

Ei tiettyä paikkaa, missä tahansa tungoksessa on ikävää ja varsinkin 
jos on katto matalalla ja "kelmeä" valaistus

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

bulevardikadut - luonto ja vanhakaupunki yhdistyy viihtyisäksi
Kadunvarsiliikkeet - eloa kävellessä
Uutena alueena kalasatama - ihmisen kokoista, luontoa ja tiiltä

Ostoskeskukset - kauhe kiireen tuntu, pakko olla jokin 
päämärä jonnekin, tilana aika läpikulkua ja teollisia materiaaleja. 
Metrotunnelit, erityisesti vanhan metron

Kamppi ostoskeskuksena on ahdistava. Sieltä vain haluaa pois. 

Sekavuus, vaikea hahmottaa, ihmispaljous. Esimerkiksi aukiolla 
sama ihmispaljous tai ihmistiheys ei haittaa. On tunne siitä ,että voi 
liikkua syrjään väenpaljoudesta tuolloin.

18-29 Koen olevani perusterve Sakraalirakennukset, puistot, promenadit, museot, kirjastot Rautatieasemat, sairaalat, betonisillat, parkkipaikat Väre-rakennus. (pahentanut stressiä ja ahdistusta) tilan sekavuus, "kodittomuus", pakotettu julkisena olo

Katutila koostuu merkittävissä osin rakennusten 
julkisivuista, joten niiden tulisi olla järjestysessä, 
leikkisiä ja värikkäitä

30-49
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö Itku, stressi, ärsytys Ei ole.

Työpaikka😅😅 työnatnaja on ihan mieletön ihminen ja ei ymmärrä 
että työntekijä myös ihminen kenellä on elämässä muita ongelmia Ei ole Tsemppiä 

18-29 Koen olevani perusterve

Otaniemen kirjasto, jossa on paljon rauhallisia paikkoja ja soppia, 
joihin asettua keskittymään. Kirjastot ylipäänsä, sillä kirjahyllyjen 
ja oleskelupaikkojen lomassa on aina omanlaisensa seesteinen, 
turvallinen ja inspiroiva tunnelma.
Tapiolan kulttuurikeskus: valoisa ja helposti hahmotettava, mutta 
kuitenkin vähän seikkailullinen rakennus.
Nautin erityisen paljon pienistä kaupunkiaukioista, joissa on 
inhimillinen mittakaava, ja jotka ovat vähän sivussa pahimmasta 
ihmisvilinästä. Esimerkkejä Helsingistä: Oikokatu 
Kruununhaassa, Minervanpuisto Töölössä tai 
Pikkuhuopalahden tori.

Redi: satunnaiskävijälle liian sokkeloinen ja vaikeasti 
hahmotettava kompleksi. Oikean reitin/uloskäynnin/pysäkin 
löytämiseen palaa aina enemmän energiaa kuin haluaisi.
Narinkkatori: harmaa läpikulkualue, jossa ei voi tehdä muuta 
kuin väistellä feissareita. Tulee suojaton olo. 
Niittykummun metroasema: värit vilisee inhottavasti silmissä.

Vastasin, että koen olevani perusterve, mutta laitan tähän kohtaan silti 
näin: vähän random, mutta yksi pahimmista oli Les Cols -ravintolan 
laajennusosa Espanjan Olotissa.

Paikka on rakennettu paksusta läpikuultavasta muovista, 
mikä tekee tilojen ja kulkureittien hahmottamisesta hankalaa. 
Epämiellyttävintä oli kaikkialla leijuva painostavan voimakas 
uimalelumainen muovin haju. Eikä minulla edes ole kovin herkkä 
hajuaisti. Nämä ominaisuudet aiheuttivat sen, ettei paikassa voinut 
rentoutua tai rauhoittua kunnolla, mikä sotii ravintolan 
tarkoitusta vastaan.

Jätin tarkoituksella vastauksista pois kaupunkien 
isot puistot, rannat ja luontokohteet, vaikka nehän 
myös lämmittävät sielua. :)

50-65 Koen olevani perusterve

Keskuskirjasto Oodi, Kansallisarkisto, Helsingin yliopiston 
päärakennus, HY kirjasto, Kansalaistori - miellyttävät, turvalliset, 
kauniit, siinä on tervetullut olo

Merihaka — liian väritön, pelottava, Redi, 
Tripla - ärsyttävän kaupalliset Ehkä Redin vaikea navigointi ja Merihaan parkkipaikka

Mikään ei ole johtanut oireiluun, epämiellyttävä tunne tai pelko 
eivät jääneet vaivaamaan minua, menivät heti ohi

Jos tarkoitus on etsiä oireiluun vaikuttavia tekijöitä 
niin kohderyhmää pitäisi määritellä tarkemmin 😊😊
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1. Ikä 2. Mielenterveyden kartoitus

2.1. Jos sinulla on mielenterveydellinen häiriö 
tai kärsit mielenterveydellisestä oireilusta, 
mitä oireilua se yleensä on ja miten oireet haittaavat 
jokapäiväistä elämääsi? 
(Voit myös ohittaa tämän kysymyksen)

3. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut miellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

4. Mitkä julkiset paikat/rakennukset olet kokenut epämiellyttäviksi? 
Miksi? Mainitse 1-5.

5. Onko jokin tietty julkinen paikka/rakennus aiheuttanut tai pahentanut 
mielenterveyteesi liittyvää oireilua? (Esimerkiksi stressiä, ahdistusta, 
epämiellyttäviä ajatuksia, pelkoa, paniikkia) Voit mainita useamman!

6. Nimeä kyseisessä paikassa olevia tekijöitä tai asioita 
(esimerkiksi tilan koko, rakenteet, materiaalit, värit, tilan sekavuus ja 
vaikea hahmottavuus, aisteihin liittyvät asiat), jotka ovat johtaneet 
psyykkiseen oireiluusi? 7. Ajatuksia ja kommentteja

18-29 En halua sanoa

Vanha ja kaunis: on ilo kävellä Eirassa, Kaivopuistossa, 
Tuomiokirkon laitamilla, jossa taloista ei aina usko olevansa 
Suomessa. Niissä on harmoniaa ja jotain perustavan kaunista, 
niin että on vaikea kokea päivää huonoksi, jos niiden ohi kävelee 
auringossa.

Lähes kaikki mikä on rakennettu sotien jälkeen: ahtaat 
metrotunnelit, harmaat laatikot, Oodin kaltaiset mukahienot 
rakennukset jotka ahdistavat kun ajattelen niitä sieluja, jotka ovat 
jotain niin pömpöösiä mutta kuitenkin niin rumaa, heti 
ensimmäinen ovi ei toimi ja johtaa harmaaseen tilaan vailla 
käyttötarkoitusta, sen selkämys näyttää teollisuushallilta. 
Tai entä Tripla, joka on kaukaata kuin häkki jollekin suurelle 
eläimelle? Ehkä vähiten tuskaa tuo sellainen brutalismi, jossa 
näkee, että on raa'asti haettu säästöä tai funktionalismia, ja 
eniten satuttavat väripaneelit, epäsäännölliset ikkunat, ja muut 
tilpehöörit, jotka näyttävät että joku on kiinnittänyt huomiota 
ulkonäköön, vain epäonnistuakseen niin täydellisesti, että se
 loukkaa ihmisyyttä kokonaisuudessaan. Kuin joku haluaisi soittaa 
musiikkia hiljaisuuden sijasta, mutta valitsisi musiikiksi kirkumista, 
ei mitään harmonista, vaan kirkuvia ääniä, kuin jotain poltettaisiin 
elävältä, ja haukkuisi sitten meitä, kun emme sitä tahdo hyväksyä.

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö

Ahdistuneisuushäiriö, joka oireilee ahdistuksena ja toisinaan 
paniikkikohtauksina. Oireet saavat minut tarkkailemaan usein 
itseäni ja toisinaan välttelemään ahdistavia paikkoja, 
kuten ihmisjoukkoja.

Koen miellyttäviksi usein tunnelmaltaan lämpimät, luonnon tai 
meren läheisyydessä sijaitsevat julkiset paikat ja rakennukset. 
Esimerkiksi Helsingissä Kaivopuisto, Suomenlinna ja 
Sompasauna.

Erityisesti metroasemat ja metron, ylipäätään suljetut tilat, joista 
ei pääse helposti poistumaan. Koen myös pitkät liukuportaat sekä 
hissit ahdistaviksi. Lisäksi koen isot kauppakeskukset sekä 
luentosalit ahdistaviksi. Saan toisinaan paniikkikohtauksia metrossa sekä kauppakeskuksissa. Tilan vaikea hahmotettavuus, ikävät materiaalit.

Kiitos kartoituksen tekemisestä, koen tämän 
tärkeäksi aiheeksi! Toivoisin, että julkisten 
tilojen suunnittelussa otettaisiin paremmin myös 
herkemmät ihmiset huomioon. 

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö Ahdistus/paniikkihäiriöt

Kaisatalo (Kaisaniemen kirjasto) Luonnon valoisa, avara ja 
turvallinen paikka kokoontua opiskelemaan. Johtuu osin myös 
käyttäjäryhmästä, että kokemus turvallisuudesta ja tasa-arvosta, 
mutta myös esimerkiksi esteettömyys ja sukupuolineutraaleilta 
vaikuttavat wc-tilat viestivät tasa-arvosta. 

Pasilan triplassa aulatilan mittakaava tuntuu ahdistavalta. 
Sen metalliset julkisivut ovat ensimmäinen asia joka psyykkisestä 
esteettömyydestä tulee mieleeni. Välttelen rakennusta sillä 
voimakkaasti kupliva ja reikäinen seinä aiheuttaa fyysistä 
pahoinvointia. 

Naisena toivoisin, että asema-alueet sekä muut rakennukset, 
joissa tulee väistämättä liikuttua pimeän aikaan, olisivat valaistuja. 
Triplan asema-alue ja julkisen liikenteen alue on laaja ja avara, mutta 
siellä on paljon alueita, jotka jäävät hieman syrjään ja pimeään. 
Esim rakennukseen voi saapua ulkoportaita pitkin ratikkapysäkeiltä. 
Tällaisen pimeät "kuolleet" alueet tuntuvat erityisen turvattomalta 
kulkea pimeällä. heikosti valaistut sekundaaritilat

Ahdistushäiriöisellä henkilöllä pelkoja ja triggeröiviä 
tekijöitä voi olla useita. Toiset saattavat vähätellä ja 
leimata yliherkäksi. Se ei silti poista psyykkisen 
esteettömyyden tärkeyttä: ihan niinkuin se, että 
toinen on fyysisesti terve ei tarkoita sitä, etteikö 
toinen voisi tarvita hissiä tai invanostinta avukseen. 

30-49 Koen olevani perusterve Tilat minne p@@se luonnon valo, korkeat katokset. Valoissa. 
Tumma savyisrt pinnat. N@kyvissa olevat Ilmanvsidon 
putket kuin citymarketeissa, ilman ikkunoita. 

Ei aiheuttanut ongelmia, mutta tuntu epamielyttavalta tavaratalot, 
kun laatikkot ilman ikkunoita. Ja katokset, vaikka sinne ehka ei kuka 
muu katsoa ovat rumat esim. valusimet ja putkit. 
Huono v@riset lattiapinnat. 

Rakenukset piti olla kaunit, korkekatokset ja 
luonnon valon taynna. Jos viela mahtu sinne lisata 
luontoa olisi kiva. 

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta, joka ilmenee enimmäkseen 
ahdistuneisuutena. Jokapäiväiseen elämääni nämä vaikuttavat 
hyvin monin tavoin. Ehkä tässä kontekstissa voisin mainita, 
että eniten ahdistuneisuus saa minut hakeutumaan paikkoihin, 
joissa voisin paremmin.

1. Ullanlinna, Helsinki
miksi: Hyvin tilaa kävellä, ei kovin meluisa, aktiivinen 
kaupunginosa. Kauniita taloja.
2. Eira, Helsinki
Hyvin tilaa kävellä, ei kovin meluisa, aktiivinen kaupunginosa, 
kauniita taloja ja kivoja näkymiä merelle
3. Rikhardinkadun kirjasto 
miksi: erilaisia tiloja, saa olla rauhassa kun tiloista ei kulje ihmisiä 
ohi/läpi ja kaikki käyttäjät ovat paikalla samasta syystä eli 
kirjojen/opiskelun takia.
3. Aalto-yliopisto, Oppimiskeskus/kirjasto, 2 krs. 
miksi: hyvä luonnonvalo, kivat näkymät pihalle, kiva hiljainen 
tila ja mukavat istuma- ja työskentelypaikat. Täällä viihtyy 
useita tunteja. Erikseen hiljainen tila, joka on tarpeeksi iso. 
Yleensä löytää työskentelypaikan eli tilan määrä mitoitettu 
tarpeelle hyvin ja tästä tulee tervetullut olo
4. Otaniemen vanha kampusalue yleisesti
miksi: luonnonläheisyys, rauhallisuus, jokainen paikka kutsuu 
tervetulleeksi
5. Otaniemen kappeli
rauhallinen, sopivan intiimi

1. Kauppakeskus Iso omena
miksi: 
- laajennuksen myötä kokonaisuudesta on tullut epäselvä
- eksyn helposti koska kaikkialla näyttää liian samankaltaiselta
- kaikki toiminnot (palvelut ja kaupat ja ravintolat) sekoitettu eikä 
niitä ole rajattu selkeästi erillisiksi toisistaan, esimerkiksi kirjaston 
lukutila avautuu terveyskeskuksen odotusaulaan
- Yksityisiä tiloja ei ole tarpeeksi, liikaa näkyvyyttä joka paikkaan. 
Esimerkiksi kahvilla istuessa tuntuu olevan liian esillä ohi 
käveleville ihmisille
- vähän luonnonvaloa

1. Kauppakeskus Iso Omena aiheuttaa stressiä
2. Kaisa-kirjasto aiheuttaa stressiä, liian rauhaton kirjastoksi

- liian pienet tilat
- luonnonvalon puute, jos tilasta ei ole ollenkaan/tarpeeksi ikkunoita 
ulos suuntavaisto katoaa ja tilasta tulee sekava
- kaikuvat materiaalit ja meluisuus

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö Väsymys, ahdistus sosiaalisissa tilanteissa

Oodi (selkeys, avaruus, pintamateriaalit) Töölön kirjasto 
(valo, visuaalisuus, toiminnallisuus, kompaktius)

Useammat metroasemat (esim. Hakaniemi - pitkiä, hämäriä, 
harmaita, suhteellisen kapeita tiloja tilojen perään) kauppakeskus 
Redi (eksyminen, sekavuus, sokkeloisuus) Hakaniemen metroasema, Kurvi Mataluus, harmaus, pimeys, pimeät nurkat, ei luonnollista valvontaa

30-49 Koen olevani perusterve

Porvoon vanha kirkko, Olavin linna, vanhat kaupunkienosat, 
ylipäänsä vanhat puiset tai kivirakennukset, korkeat, valoisat 
(luonnonvalo) tilat. Ne huokuvat historiaa, tarinoita, esteettisyyttä, 
ajattomuutta ja rauhaa.

Virastot, 60-70-luvulla rakennetut koulut ja muut laatikon malliset 
rakennukset. 
Ne vaikuttavat värityksiltään ja muotoiluiltaan kolkoilta ja 
luotaantyöntäviltä. Suorastaan rumilta. Myös liian modernit 
betoni-/teräs"laatikot" ei puhuttele. Kauppakeskus Redissä häiritsee, kun ei näe kokonaisuutta ja on liian sokkeloinen. Siellä koen joskus hätääntyneisyyttä, että jos eksyn. Vaikka muuten en yleensä koskaan hätäänny kauppakeskuksissa. Mutta redissä kadottaa suuntavaiston.Sekava pohja ja kyltit. Ettei hahmota kokonaisuutta. Onnea tärkeään kandityöhön🙏🙏

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö

Art cafe taideterassi (näköalat, materiaalin tuntu, värit, 
historiallisuus, rauhallisuus, miellyttävä ilmapiiri, 
henkilökohtaisuus) Huvilakatu ja sen viereiset pienet kadut 
(miellyttävä koko, rauhallisuus, selkeys) 
Suvilahti (urbaani fiilis, värikkyys, vanhat rakennukset)

Rautatieaseman metrotunneli, Pasila (tuulisuus, pintojen 
likaisuus, epämääräisyys, katutason epäaktiivisuus, pimeys 
ja likaisuus, mittakaavasta puuttuu vaihtelua, liikaa liikennettä) Siltojen alikulkutilat tai rakennukset, jotka on nostettu katutasosta

Kaikki matalat tilat, joissa ei näe ulos tai joista ei näe onko joku muu 
tilassa. myös pehmeät elementit kuten valo, vihreys tai värit puuttuu.

18-29
Väre, siellä kulkeminen on mielekästä ja sisätilojen näkymät 
ovat monipuolisia

Kamppi - pitkät käytävät ja sisääntulon sekä poistumisen 
konemaisuus, josta puuttuu eleellisyyttä muuan lentokenttä Kiinassa

aika sekava ja epäfunktionaalinen, joka teki navigoinnista työlästä ja 
vaikeaa - ihmisläheisempi sisätilojen suunnittelu auttaisi mielenkiintoinen aihe!

18-29
Kärsin mielenterveydellisestä oireilusta ja/tai 
minulla saattaa olla mielenterveydellinen häiriö töölön kirjasto, vallilan kirjasto, lasipalatsi oodi, tripla kirkas kylmä valaistus ja korkeat avarat tilat voivat aiheuttaa stressiä ja paniikkioireita ^

18-29 Minulla on diagnosoitu mielenterveydellinen häiriö
Ahdistuneisuushäiriö ja aiemmin ollut  masennusta. On ajoittain 
haitannut jokapäiväistä toimintaa. Ajoittain olo oikein hyvä. 

Tutut ja rauhalliset paikat ovat miellyttävimpiä. Yksittäisistä 
rakennuksista kandikeskus ja Turun pääkirjasto

Yleisesti läpikulkupaikat kuten kauppakeskukset, yksittäisistä 
rakennuksista ehkä materiaalien ja kalusteiden osalta väreen 
ARTSin puoli En osaa sanoa

En osaa mainita tiettyä rakennusta, mutta erityisesti kovat äänet ts. 
huono akustiikka, todella suuret avoimet tilat ja toisaalta pienet ahtaat 
tilat pahentavat ahdistusta. Myös saattaa aiheuttaa ahdistusta jos 
tilassa ei pysty liikkumaan intuitiivisesti vaan on täysin 
opasteiden armoilla. 
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TILOJEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS AISTIT HUOMIOIDEN

 

Tarkistuslista esteettömyysasioiden tarkastelun tueksi. Satakunnan ammatti-

korkeakoulu yhteistyössä Autismi- ja Aspergerlitto ry:n kanssa. 

https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/files/2021-09/Aistiesteettömyy-

den%20tarkistuslista%20051114.pdf

6.3 Kiitokset

Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat minua kandityön ja -tutkinnon aikana 

tukeneet, sillä nämä vuodet eivät ole olleet kovinkaan helpot. En voi vie-

läkään uskoa, että sain tämänkin työn kasaan ja pystyn vihdoin ja viimein 

jatkamaan eteenpäin. 

Kiitos etenkin äidilleni sekä avopuolisolleni Valtterille, että kannustitte mi-

nua ja uskoitte minun kykenevän tähän, silloinkin kun en edes itseeni kyen-

nyt uskomaan. Kiitos rakkaille ystävilleni kaikesta tuesta. Kiitos opiskelu- ja 

työkavereilleni tsempeistä. Kiitos kandivuosien opettajilleni ja kandityön oh-

jaajilleni. Kiitos Arkkitehtiuutisissa julkaistuun kirjoitukseeni reagoinneille 

ja yhteyttä ottaneille sekä kyselytutkimukseni vastaajille. 






