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JOHDANTO Lopputyöni on prosessikuvaus, jonka tarkoitus on johdattaa lukija 
luovan prosessin kautta produktioon. Käsittelen ajattelua, intuitio-
ta ja luovuuden ilmiötä, jotka ovat keskeisiä muotoilulle. Produk-
tiona on tutkielma sorkka- ja kavioeläinten jalkojen arkkitehtuuris-
ta sovellettuna kalusteiden jaloiksi. 

Perehdyin luovuuden ilmiön käsittelemiseen oman mielenkiin-
toni innoittamana, tarkoituksena ymmärtää hieman paremmin 
luovuuden takana pyöriviä prosesseja. On mielenkiintoista 
selvittää, vastaavatko tutkijoiden kokemukset ja tulokset luovuu-
desta ja luovista prosesseista omakohtaisia kokemuksiani. Ajattelen 
luovuuden tutkimisen olevan keinoni tutustua jollain syvemmällä 
tavalla itseeni ja selvittää miksi teen sitä, mitä teen.

Ajattelen luovan prosessini olevan pääsääntöisesti tiedostomaton. 
Sen sijaan, että työskentelisin johdonmukaisesti ja analyyttisesti tai 
varaisin kalenteristani aikaa ajattelulle luotan intuitiooni. Intuition 
varassa elämiseen kuuluu vahvasti riskinotto. On aina olemassa 
riski, että oivallus ei tule ajallaan tai oivallus tulee viime hetkellä, 
jolloin suunnitelman viimeistely jää hätäiseksi. Olen kokenut tapani 
työskennellä ajoittain raskaaksi ja on epätyydyttävää esitellä mah-
dollisesti keskeneräisiä ajatuksia. Lopputyöni aihevalinnan tarkoi-
tuksena onkin saada minut ajattelemaan ajatteluani sekä kehittä-
mään työskentelytapojani. 

Lopputyöni jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa tar-
kastelen luovuuden olemusta ja luovuustutkimuksen historiaa. 
Toisessa luvussa käsittelen luovia prosesseja sekä perehdyn luovan 
toiminnan edellytyksiin. Kolmannessa luvussa käsittelen tekijän 
luovuutta sekä pohdin motivaatiotani hakeutua luovalle alalle. 
Neljännessä esittelen suunnittelemani kalusteet ja pohdin luovan 
tuotteen kriteeriongelmia. Lopputyöni teoreettisena viitekehyksenä 
käytän luovuutta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Käsittelen tut-
kielmani kannalta olennaisia termejä tekijän luovuus, luova prosessi ja 
luova tuote esimerkiksi Kari Uusikylän (1999, 2012) ja Mihaly Csik-
szentmihalyin (1990, 1997) määritelmien kautta. Produktion ma-
teriaali syntyy itsetarkkailuna, omakohtaisen suunnitteluprosessin 



9JOHDANTO

tuloksena sekä kirjallisuutta käyttäen.  

Ennen luovan prosessin alkua on syytä määritellä lopputyöni suun-
nitteluongelmat:

1. Suunnittele uusi, visuaalisesti mielenkiintoinen ja   
toimiva tuoli, jonka jalkojen rakenne perustuu sorkka- ja kavio-
eläinten jalkojen arkkitehtuuriin.

2. Tutki luovuuden ilmiön määritelmiä, luovia prosesseja ja 
ajattelua.

3. Yhdistä edellä mainitut asiat mielenkiintoiseksi ja johdonmukai-
seksi kokonaisuudeksi ja kuvaukseksi omasta suunnitteluprosessis-
tasi. 

Kuva 1. Poron anatomia
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LUOVUUS Ainakin muutama seikka on käynyt luovuutta tutkiessani hyvin 
selväksi, sitä on hyvin vaikea määrittää ja lisäksi sitä on hyvin vaikea 
mitata. Työni tarkoitus ei ole antaa tyhjentävää vastausta luovuu-
desta, vaan enemmänkin saada minut pohtimaan ja ymmärtämään 
syitä, miksi teen sitä mitä teen ja miksi teen sen niin kuin teen. 
Aluksi esittelen lyhyesti moderneja luovuuden määrittely-yrityksiä 
ja valotan hieman luovuustutkimuksen historiaa. Työni lopullinen 
päämäärä on pohtia omia prosessejani, ajatteluani sekä motiivejani 
ja verrata niitä aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen.

Aloitan siis käsitteellä, joka perimmäisenä piilee kaiken muotoilun 
takana: luovuudella. Luovuus on ilmiönä monitahoinen ja sitä 
on vaikea määrittää, eikä se taivu helposti tieteelliseksi teoriaksi 
(Uusikylä, 2012, 196). Ajatukseeni luovuudesta ja luovasta proses-
sista liittyy motivaatio, oikea ympäristö, kyky nähdä asiat uudessa 
perspektiivissä, leikkisyys sekä vapaus tai tunne vapaudesta. Koen 
kasvaneeni luovuutta rikastavassa ympäristössä, niin kotona kuin 
koulussakin. Sen sijaan joillain työpaikoillani ei luovuutta ole ym-
märretty, vaan töitä on pitänyt tehdä vakavissaan lukuisien kirjoi-
tettujen ja kirjoittamattomien sääntöjen sekä aikarajojen puitteissa. 

Robert Sternberg ja Todd Lubart (1999, 3) määritteli luovuuden 
näin: ”Luovuus on kyky tuottaa työ, joka on sekä uusi (omape-
räinen, odottamaton) että soveltuva (käytännöllinen, toimiva).” 
Uusikylä (1999, 6) kertoo luovuuteen kuuluvan keskeisesti sen, 
että tekijä uskaltaa tehdä jotain itseään syvästi tyydyttävää, uutta 
ja omaperäistä. Yksilöllisellä tasolla luovuus on tärkeää jokapäi-
väisessä elämässä, esimerkiksi töissä tai ratkaistaessa päivittäisen 
elämän ongelmia. Yhteiskunnallisesti luovuus voi johtaa uusiin 
tieteellisiin löydöksiin, taiteellisiin liikkeisiin tai innovaatioihin. 
Luovan ajattelun taloudellinen hyöty on merkittävä, uudet tuotteet 
tai palvelut luovat uusia työpaikkoja. (Sternberg, 1999, 3)

Jotta luovuutta olisi hieman helpompi määritellä, on se usein jaettu 
neljään elementtiin. Jakoa kutsutaan neljän P:n jaotteluksi.
1. Produktio/luova tuote
2. Prosessi/luova prosessi
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3. Persoona/luova persoona
4. Paine (ympäristö)
(Uusikylä, 2012, 59-61, Kaufman James C, 2009, 21-23)

Kuva 2. Luovuuden käsitteen neljä elementtiä

James C. Kaufmanin mukaan produktio on neljän P:n elementeis-
tä luultavasti tutkituin ja mitatuin. Se on yksilön luovan prosessin 
ja ympäristön vaikutuksen konkreettinen tulos tai valmis idea. 
(2009, 23-24). Kun luova tuote on tyypillisesti jonkinlainen objekti, 
maalaus, rakennus, novelli tai tieteellinen tutkimus, on luovan 
prosessin tutkiminen Kaufmanin mukaan ikään kuin yrittäisi osua 
liikkuvaan maaliin (2009, 35-36). Kolmas elementti on persoona, 
joka luo idean, teorian tai taideteoksen. Luovassa persoonassa aja-
tellaan olevan kuusi muuttujaa, jotka ovat oleellisia luovuudelle. 
Ne ovat älykkyys, tiedot, persoonallisuus, motivaatio, ympäristö 
ja ajattelutyyli. Esimerkiksi persoonalla, joka syntyy luovuutta ar-
vostavaan ympäristöön on taipumusta kasvaa luovemmaksi kuin 
persoonalla, joka syntyy ympäristöön, jossa luovuutta ei pidetä 
suuressa arvossa. (2009, 42-43) Ympäristöiksi lasketaan kaikki 
elämän ensimmäisistä kymmenestä vuodesta tämän hetkisen 
työpaikan fyysiseen ja sosiaaliseen ilmapiiriin (2009,48).

Mihaly Csikszentmihalyin mukaan luovuus ei ole vain yksilön omi-
naisuus, vaan sitä on tarkasteltava kolmesta näkökulmasta, jotka 
ovat yksilö (person), kenttä (fi eld) ja erityisala (domain). Luova 
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yksilö osaa käyttää oman alansa erityiskieltä ja erityistietämystään, 
kun hän esittelee uuden idean tai produktionsa. Kenttään kuuluvat 
kaikki saman alan yksilöt, vaikutusvaltaiset portinvartijat, jotka 
päättävät idean luovuustason. Taiteessa kriitikot, opettajat, kuraat-
torit ja säätiöiden johtajat ovat portinvartioita. Kenttä arvostelee, 
moittii, hylkää tai antaa tunnustusta. päättävät onko tuotos kyllin 
arvokas, jotta se säilyy. Erityisala koostuu symbolisista säännöistä 
ja menettelytavoista. (Csikszentmihalyi, 1997, 28)

Uutuus sisällytetään lähes kaikkiin luovuuden määritelmiin. On 
merkityksetöntä, pitääkö yhteiskunta ilmiötä uutena. Toiminta 
ajatellaan luovaksi, jos ajattelija saavuttaa ratkaisun, joka sisältää 
hänelle uusia elementtejä. Idea voi kuulua taiteisiin tai se voi olla 
teoreettisten tieteiden alalta. Luovaa ajattelua voi tapahtua, vaikka 
joku muu olisi ajatellut aikaisemmin samoin. Tämän määritelmän 
mukaan jokainen voi ajatella luovasti riippumatta ammatista tai 
koulutuksesta. Jotkut ovat toista mieltä ja ajattelevat luovuuden 
merkitsevän sitä, että luovaa produktia ei ole ollut aikaisemmin 
olemassa. (Uusikylä, 2012, 49)

Luovuustutkimuksen historia lyhyesti

Luovuustutkimuksen historian voi karkeasti jakaa kahteen kauteen, 
ennen ja jälkeen 1950-luvun. Ennen 1950-lukua luovuutta ei var-
sinaisesti tutkittu, vaikka suuret ajattelijat olivatkin usein ajatelleet 
luovuutta. (Kaufman, 2009, 9) Kautta historian on luovuuteen 
liitetty mystisiä piirteitä. Aikaisimmat ajatukset luovuudesta poh-
jautuivat mielikuvaan jumalallisesta väliintulosta. Luovan ihmisen 
ajateltiin olevan kuin tyhjä taulu, joka yli-inhimillisesti täyttyy inspi-
raatiosta. (Sternberg, 1999, 3)

Modernin luovuustutkimuksen merkkipaaluna pidetään lahjak-
kuustutkija J.P. Guilfordin vuonna 1950 pitämää puhetta (Uusikylä, 
2012, 17). Guilford raportoi, että vain 0,2% psykologiasta kirjoite-
tuista artikkeleista käsitteli luovuutta ja haastoi psykologeja huo-
mioimaan mielestään tärkeän, mutta aliarvostetun aiheen. Mie-
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lenkiinto luovuustutkimusta kohtaan alkoi kasvaa 1950-luvulla. 
(Sternberg, 1999, 3) Guilfordin ajattelun pääpiirteenä pidetään 
teoriaa divergentistä ajattelusta. Divergentti ajattelu koostuu 
neljästä elementistä sujuvuus, omaperäisyys, joustavuus ja elabo-
raatio. Guilford kehitti myös divergentin ajattelun testistön, joka 
perustui kuvioiden täydentämiseen. (Uusikylä, 2012, 20-21). Guil-
fordin divergentin ajattelun neljä elementtiä on yhä tänä päivä-
näkin yleisimmin käytetyn ja tunnetuimman luovuutta mittaavan 
TTCT (engl. Torrance Test of  Creative Thinking) testin pohjana 
(Kaufman, 2009, 15). Torrancen luovan ajattelun testi on tunnettu 
yli kolmessakymmenessä maassa, myös Suomessa. Testi on ky-
nä-paperitesti, jossa testattava täydentää epätäydelliset kuvat mieli-
kuvituksensa mukaan ja keksii luomukselleen nimen. Testiä varten 
on standardoidut pisteytysohjeet, joilla vastauksen omaperäisyys 
arvioidaan. (Uusikylä, 2012, 55-56)

”Ihmisiä olisi opetettava 
ajattelemaan, ei vain sopeu-
tumaan talouden standardei-

hin.”  J.P. Guilford
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LUOVA 
PROSESSI

Ajatus luovan prosessin tutkimisesta tuntuu omituiselta ja kovin 
epätieteelliseltä. Miten tutkijat ylipäätään voivat tutkia asiaa, joka 
liittyy lähinnä siihen, mitä yksilön päässä tapahtuu. Omasta luovasta 
prosessistani voin toki kirjoittaa, kertoa siitä, mitä olen olevinaan 
tekemässä, kun ajattelen tai kun odotan intuitiota. Tuntuisi omi-
tuiselta, jos joku tarkkailisi työntekoani. Ei kuulosta kovinkaan 
mielekkäältä tai antoisalta tarkkailla esimerkiksi luonnostelua tai 
ajattelua. Ehkäpä haastattelemalla voisi päästä jonkinlaiseen päätel-
mään, tosin kuinka voi saada luotettavia tuloksia, kun ei ole varmaa 
tietoa haastateltavan kertoman todenperäisyydestä. 

Jotkut väittävät, että luova prosessi on yksinkertaisesti ongelman-
ratkaisua. Prosessiin liittyy kuitenkin ajattelun ohella runsaasti 
tunneaineksia, jotka saattavat estää tehokkaan ongelmanratkaisun. 
Hyvin luovat ihmiset sallivat itselleen primitiivisten ajattelutapojen 
käytön, heillä on kyky vaihdella ajatteluaan rationaalisesta epäratio-
naaliseen. (Uusikylä 2012, 119)
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On vaativaa tutkia koko ajanjaksoa, jonka luova prosessi kestää. 
Tutkijat ovat turvautuneet havainnointiin, haastatteluihin sekä 
luovan prosessin simulointiin tietokoneilla. Graham Wallas jaotteli 
luovan prosessin jo vuonna 1926 neljään vaiheeseen:

1. valmistautuminen, ongelman löytäminen
2. hautominen, kypsyttely
3. oivallus
4. todentaminen, viimeistely
(Martindale Colin, 1999, 138, Uusikylä, 2012, 119)

Luovan prosessin kesto vaihtelee, se saattaa kestää alitajunnassa 
vuosikymmeniä. Kesto riippuu osittain yksilön persoonallisuudes-
ta, mutta vaatii aikaa. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu ongelman 
tarkastelu. Toisessa vaiheessa ongelma kypsyy alitajunnassa. Kol-
mannessa vaiheessa syntyy oivallus. Oivallusta ei voi saada tahdo-
nalaisesti ja se saattaa tulla milloin ja missä vain. Inspiraation tai 
oivalluksen hetki on yleensä lyhyt, mutta se tulee vasta pitkän 

Kuva 3. Luonnoksia aikajanalla 1:20
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Kuva 4. Luonnoksia aikajanalla 1:20

hautumisvaiheen jälkeen. Neljännessä jäsennellään ajattelun tulos. 
Luovilla yksilöillä on kyky heittäytyä primääriprosessien vietäväksi. 
Siitä huolimatta, että Wallasin aineisto on hankittu epäsystemaatti-
sista havainnoista ja itsetarkkailusta, on prosessin nelijako laajalti 
hyväksytty. (Uusikylä 2012, 119-120)

Vaikka Wallasin nelijako on teoriana jo vanha, tuntuu se itselleni 
hyvin luontaiselle ja tutulle. Parhaimmillaan luova prosessi näyt-
täytyy minulle oivalluksen hetkellä. Pitkään alitajunnassa hautunut 
ongelma tuntuu selviävän kuin itsestään. Mieleeni on jäänyt erään 
suunnitteluprosessini turhauttava tunne. Ongelma oli ennalta 
määrätty kurssitehtävä ja aika alkoi jo loppua käsiin ja epätoivo 
hiipimään. Oivalluksen hetki tuli raitiovaunussa istuessani keskellä 
päivää. En sillä hetkellä tietoisesti miettinyt ratkaisua, vaan ratkaisu 
ikään kuin pulpahti pintaan aivan odottamattomalla hetkellä. Usein 
oivallus on syntynyt myös lähellä nukahtamisen hetkeä, tällöin on 
itselleni oleellista kirjoittaa muistiin ajatukseni välittömästi. Pahim-
millaan aamulla on jäljellä vain muisto ongelmaan keksitystä ratkai-
susta. Lopputyöni taiteellisen osion oivallus syntyi lähellä nukahta-
misen hetkeä, sain välähdyksenomaisesti mieleeni kuvan tuolista, 
jonka istuin ja selkänoja olivat yhtenäinen viilupuriste. Pitkän ja 
usein turhauttavan hautumisvaiheen aikana tunnelma saattaa 
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Kuva 5. Luonnoksia aikajanalla 1:20

vaipua lähemmäksi epätoivoa. Oivalluksen hetkellä tunne on 
yleensä onnellinen ja helpottunut. Usein ongelmana tuntuu 
olevan itse ongelman määrittely, sillä kun ongelman on onnistunut 
löytämään, alkaa työskentely sujua. 

Lopputyöni luova prosessi on noudatellut pitkälti Wallasin jo 
lähes sata vuotta sitten luomaa teoriaa. Ensimmäinen askel kohti 
lopputyön aloittamista oli ongelman löytäminen. Olin sinänsä 
onnellisessa tilanteessa, että vuosien aikana mieleeni oli kertynyt 
lukuisia kiinnostavia lopputyönaiheita. Aiheekseni valikoitui 
kuitenkin jonkin sisäisen tarpeen myötä luovan prosessini tutki-
minen ja Koipi tuolin suunnittelu. Päätöksen tehtyäni alkoi pitkä 
haudutteluvaihe, jolloin lähinnä pyörittelin tuolin muotoa ajatuk-
sissani ja tarkensin muita sisällöllisesti tärkeitä asioita mielessäni. 
Vihdoin ensimmäisen oivalluksen tai intuitiivisen hetken iskettyä 
aloin suunnittella tuolia sekä kirjoittaa lopputyötäni. Hauduttelu ja 
oivalluksen hetket seurasivat useita kertoja toisiaan, jonka myötä 
suunnitteluni syveni ja aiheeni rajautui entisestään. Oivalluksen tai 
suunnitteluongelman löytymisen jälkeen on suunnittelu ollut rati-
onaalista päätöksentekoa ja taustojen tutkimista. Yksinkertaisesti 
sanottuna olen päättänyt tehdä pinoutuvan tuolin puusta ja tutkinut 
sorkka- ja kavioeläinten anatomiaa viitekehyksenä lopulliselle muo-
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donannolle. Tämän lisäksi olen tehnyt lukuisia päätöksiä esimer-
kiksi muodon, ergonomian, puulajin, pintakäsittelyn ja liitoksien 
vaikutuksesta lopputulokseen. Vihdoin syksyllä, vuosi aloittamisen 
jälkeen, oli aika viimeistellä ja todentaa lopputyöni. 

Unkarilaissyntyisen psykologin ja luovuustutkijan Mihaly Csik-
szentmihalyin mukaan luovat ihmiset eroat toisistaan monilla 
tavoilla, mutta yksi asia on heille yhteistä: He todella pitävät siitä 
mitä tekevät. Mahdollinen kuuluisuus, rikastuminen tai edes loppu-
tulos ei merkitse niin paljoa kuin itse prosessi. Csikszentmihalyin 
haastattelema henkilö kertoo, että jos hänen pitäisi valita rahan tai 
nautinnollisen ja hauskan tekemisen välillä, hän valitsisi hauskan. 
Toinen haastateltu kertoo rakastavan luovaa prosessiaan enemmän 
kuin sen tuotetta. Csikszentmihalyi kertoo havainneensa saman 
näkemyksen jokaisesta haastattelustaan. (Csikszentmihalyi, 1997, 
107)

Kuva 7. Luonnoksia aikajanalla 1:20
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Kuva 8. Luonnoksia aikajanalla 1:20
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Kuva 9. Luonnoksia aikajanalla 1:20
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Taiteen tohtori Asta Raami tutkii väitöskirjassaan Intuition 
Unleashed suunnittelijoiden ja muotoilijoiden intuitiota ja pohtii 
sen valjastamista suuremmaksi käyttövaraksi. Vastoin Csikszent-
mihalyin tutkimuksia, useat muotoilunopiskelijat kertovat Raamin 
tutkimuksessa työskentelyn ja opiskelun luovilla aloilla uuvutta-
vaksi ja raskaaksi. Väitöskirjasta selviää, että monet suunnittelijat 
katuvat etteivät valinneet ammattia, jonka opiskelu pitäisi sisällään 
helppoja rationaalisia askeleita kohti ammattitaitoa ja työelämää, 
ilman jatkuvaa tunnetta siitä, että työskentelisi oman mukavuus-
alueensa ulkopuolella. Näistä tunteista huolimatta, joku saa heidät 
jatkamaan. (Raami, 2015, 139) Raamin mukaan ei ole helppoa 
myöntää, että luovassa prosessissa on jotain pelottavaa. Tyypilli-
sesti se on tunne omilla rajoillaan työskentelystä tai tunne oman 
luovuuden puutteesta. Raamin haastattelemat muotoilijat kertoivat 
myös pelkäävänsä, että heidän ajatuksensa eivät ole heidän omia 
ajatuksiaan, tai jonkin laittavan ajatuksia heidän päähänsä. Yleensä 
tällaiset tuntemukset aktivoituvat henkilöiden ponnistellessa 
todella vaikean tehtävän parissa, tai jos heillä oli vaikeuksia löytää 
luovuutta tai flow-kokemuksia. (Raami, 2015, 141)

Tunnistan itseni sekä Csikszentmihalyin, että Raamin ajatuksista 
luovista prosesseita. Pidän todella siitä mitä teen, ainakin yleensä. 
Ja valitsisin ehdottomasti hauskan ja miellyttävän ennen puudut-
tavaa, mutta rikkauksia tuovaa tekemistä tai työtä. Toisaalta myös 
hyvin tutuksi ovat käyneet Raamin väitöskirjassaan haastattelemien 
muotoilun ammattilaisten sekä opiskelijoiden mietteet luovilla 
aloilla työskentelyn raskaudesta. Olen usein puoliksi tosissaan 
miettinyt, että miksi en opiskellut esimerkiksi muurariksi. 
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Tietoisuus, tiedostamaton ja ajattelu

Yksi suurimmista syistä lopputyöni käsittelemiseen luovan 
prosessin kautta oli intuition ymmärtäminen. Mistä ideat ja oival-
lukset kumpuavat, mitä on ajattelun takana? Mitkä tekijät häiritse-
vät luovaa työtä ja mitkä edistävät sitä? Itselleni tiedostamattoman 
ajattelun ja intuition ymmärtäminen tuntuu vaikealta. Intuitiota on 
vaikea kuvailla sanallisesti. Jo ajatus asian ymmärtämisen yrittämi-
sestä sai oloni tuntumaan epämukavalta. Päätin kuitenkin yrittää 
edes pinnallisesti avata käsitettä ja ymmärtää mistä lopputyöni 
taiteellisen osion idea Koipi tuoliin on syntynyt. Ajattelun arkki-
tehtuurin ymmärtäminen tuntuu tärkeältä osalta luovan prosessin 
läpikäynnissä ja itsensä kehittämisessä. 

Mihaly Csikszentmihalyi selvittää tietoisuuden anatomiaa kohta-
laisen selkokielisesti. Tietoisuus, kuten kaikki muutkin inhimilli-
sen käyttäytymisen ulottuvuudet on Csikszentmihalyin mukaan 
biologisen prosessin seuraus. Tietoisuus on olemassa mutkikkaan 
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hermojärjestelmämme ansiosta, joka rakentuu kromosomiemme 
sisältämien proteiinimolekyylien antamille käskyille. On otettava 
kuitenkin huomioon, että tietoisuuden toimintatapa ei riipu pelkäs-
tään biologiasta, vaan ihminen voi ohjailla sitä itse. Koska ihminen 
on kykenevä ohjaamaan tietoisuuttaan, voidaan sanoa, että tietoi-
suus on kehittänyt itselleen kyvyn sivuuttaa saamansa geneettiset 
ohjeet ja valitsemaan niiden sijaan oman riippumattoman toimin-
tatapansa. Tietoisuuden tehtävänä on antaa informaatiota, mitä 
elimistömme sisä- ja ulkopuolella tapahtuu. Sen avulla voimme 
punnita, mitä aistit kertovat ja reagoida sen mukaan. Voimme myös 
keksiä informaatiota, jota ei aikaisemmin ollut olemassa. Tietoi-
suutemme ansiosta voimme esimerkiksi haaveilla ja luoda. (1990, 
46-47)

Tiedonkäsittelyprosessin kannalta ajattelu jaetaan yleensä kahteen 
osaan, analyyttiseen ja intuitiiviseen. Analyyttinen ajattelu on 
tietoista ja kehittyy iän ja koulutuksen myötä. Sen avulla ei voi 
pysyä hengissä, mutta sen avulla pystyy perustelemaan päätelmiään 
kielellisesti, irrottautumaan aistihavainnoista ja vaikutelmista sekä 
tarkastelemaan asioita abstraktisti. (Lindeman, 2008, 2171)

Tietoisen ajattelun lisäksi ihmisellä on useita järjestelmiä, jotka 
käsittelevät informaatiota tiedostamatta ja automaattisesti. Intuitii-
visella ajattelulla tarkoitetaan automaattisiin prosesseihin liittyvää 
ajattelua ja intuitiolla automaattisten prosessien synnyttämää vai-
kutelmaa jostain asiasta. Ihminen on tietoinen ajattelun loppu-
tuloksesta, mutta ei lopputuloksen taustalla olevasta prosessista. 
(Lindeman, 2008, 2171) Monet suunnittelijat, tutkijat ja taiteilijat 
kertovat intuition käytön olevan yksi tärkeimmistä työvälineistään 
luovassa prosessissa. (Raami, 2015, 11) 

Analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu ovat toisistaan riippumatto-
mia, eivätkä toistensa vastakohtia. Tieteelliset löydöt ja arkipäi-
vän ajattelu perustuu usein intuitioon. Tieteessä ja suunnittelus-
sa intuitio ei kuitenkaan sellaisenaan riitä, vaan sitä täytyy seurata 
analyyttinen päättely ja perustelu. (Lindeman, 2008, 2171) Joka-
päiväisessä elämässä ihmiset tarvitsevat näitä molempia ajattelun 



24 TUOLI, AJATUS JA PROSESSI

Kuva 10. Esimerkkejä intuitiivisen ja analyyttisen ajattelun ominaisuuksista
(Lindeman, 2008, 2172)
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muotoja, mutta monimutkaisissa kognitiivisissa toiminnoissa, 
kuten luomisessa ja ongelmanratkaisussa intuition rooli korostuu. 
Intuition on todettu tietyissä tilanteissa tuottavan lyömättömiä 
tuloksia tietoiseen päättelyyn verrattuna, mutta yleensä parhaat 
tulokset syntyvät näitä ajattelun muotoja yhdistämällä. (Raami, 
2015, 11)

Luovassa prosessissa intuitiiviset kokemukset ja hetket ovat mieles-
täni parasta, mitä suunnitteluprosessi ja luova työ voivat tarjota. In-
tuitiivisen idean ja ajatuksen jälkeen olo saattaa olla jopa euforinen. 
Koen intuition ja niin sanotun ahaa-elämyksen tai oivalluksen usein 
myös taakaksi. Pidän itseäni analyyttisena ajattelijana, mutta luotan 
intuitiooni niin paljon, että hyvin harvoin keskityn ajatteluun tai 
annan ajattelulle aikaa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että vain odotan 
idean ilmestyvän, jonka jälkeen pystyn rationaalisesti ja analyyttisesti 
alkaa ratkomaan varsinaista ongelmaa. Tarpeeksi pätevän suunnit-
teluongelman löytämiseen menee usein niin kohtuuttoman paljon 
aikaa, että itse ongelman ratkaiseminen ja viimeistely jää ontumaan. 
Myös ilman varsinaista oivallusta on mahdollista suunnitella ja 
luoda. Analyyttisella ajattelulla pääsee pitkälle, mutta ilman oival-
lusta koen suunnitteluni jäävän jollain tapaa vajaaksi enkä tällöin 
välttämättä ole tyytyväinen lopputulokseen. Asta Raamin väitöskir-
jan Intuition Unleashed tulokset kuitenkin kertovat, että tuomalla 
erityislaatuiset intuitiiviset kokemukset osaksi tietoista ymmärrystä 
ja erityisesti keskustelemalla kokemuksista muiden kanssa, on mah-
dollista rakentaa syvempää ymmärrystä omaa luovaa prosessiaan 
kohtaan (Raami, 2015, 11). 

Intuition itsessään koen hankalaksi kuvailla. Se tuntuu hyvin hen-
kilökohtaiselta. Kuvittelen sen toimivan niin, että tietoiset proses-
sini keräävät ympäristöstäni informaatiota, jota en varsinaisesti 
käsittele sillä hetkellä, mutta jotain toisena hetkenä ajatus ikään 
kuin pulpahtaa pintaan alitajunnastani antaen jonkinlaisen tunteen 
tai ratkaisun pidempään hautuneeseen ongelmaan. 
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Raami kuvailee intuition kokemusta Ylen artikkelissa seuraavasti: 
”Tiedän, että tiedän, mutta en tiedä miten tiedän.” Tietoisessa päät-
telyssä ihminen sen sijaan tietää ajattelevansa juuri kyseistä ajatusta. 
(Cronvall, 2015)

Keskustelin ja vaihdoin viestejä muutaman ystäväni ja kollegani 
kanssa intuitiosta, ja kysyin heiltä muutaman kysymyksen koskien 
intuitiota heidän työssään. Osa heistä vaikutti hieman kauhistuneil-
ta ajatuksesta, mutta he lupasivat kuitenkin yrittää vastata.

Minä: Koetko intuition olevan osa suunnitteluasi?
Vastaaja: Kyllä!
Minä: Kuvaile intuitiotasi?
Vastaaja: Ajattelu on usein aluksi rationaalista, kunnes intuitio/
oivallus tulee ja se lähteen aivan eri suuntaan. Onneks on ollut 
sellanen vapaus…
Minä: Että sitä voi kuunnella?
Vastaaja: Niin. 

Toinen ystäväni ja kollegani kuvaili intuitiotaan näin: ”Intuitio 
on sellainen fiilis, joka tulee jostain asiasta, että se pitää tehdä tai 
mennä tietyllä tavalla… Tai tiettyyn suuntaan. Eikä silloin pitäis 
liikaa miettiä sitä, että miks, vaan luottaa siihen fiilikseen. Mä oon 
ehkä vähän huono käyttää intuitiota, koska haluun tehdä kaikki 
asiat sääntöjen mukaan ja oikein ilman virheitä… Niin vaikee vaan 
luottaa johonkin omaan päänsisäiseen asiaan. Mut ehkä se nois  
muotoiluhommissa on vähän niinku sitä, että päättää laittaa jonkun 
jakkaran jalan kaks milliä toiseen suuntaan, koska itestä se vaan 
tuntuu hyvälle ratkaisulle.”

Kolmas ystäväni ja luovan työn ammattilainen mietti vastauk-
siaan pitkään. Hän totesi intuition olevan erittäin tärkeä osa hänen 
elämäänsä ja käyttävänsä ja luottavansa intuitioonsa sekä jokapäi-
väisessä elämässä että työssään. Hän kertoi intuition hetkien olevan 
paras asia työskennellessään suunnittelijana. Oivalluksen hetkeä 
hän kuvailee sanoin, kuin osuisi naulankantaan. Intuition hän 
kuvailee usein olevan voimakkaampi kuin rationaalisen ajattelun 
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tulos, vaikka tulos itsessään olisi ollut jo selkeä ja looginen.

Arkipäivässä koen intuition hieman eritavalla. Usein vain tiedän 
mikä on hyvä tai mikä on huono. Olipa kyseessä sitten tutustumi-
nen uuteen ihmiseen tai jonkinlainen valinta erilaisten vaihtoehto-
jen välillä. Silloin kyse ei niinkään ole ongelmanratkaisusta, vaan 
hiljaisesta tiedosta, johon yleensä uskallan luottaa. 

”Tiedän, että tiedän, mutta 
en tiedä miten tiedän.”

A.Raami
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Kuva 11. Tutkimuksia sorkkaeläinten anatomiasta
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Flow

Psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi on tutkinut op-
timaalista kokemusta, josta hän käyttää nimitystä flow. Flow on 
tila, jossa ihminen on niin syventynyt toimintaansa, että muut 
asiat eivät tunnu merkitsevän mitään (Csikszentmihalyi, 1990, 19). 
Kun ihminen on flow-tilassa, itsetarkkailulle ei ole sijaa. Hänen 
mukaansa itsensä hetkellisesti kadottaminen tuo ihmiselle syvää 
iloa, joka kuluu olennaisesti flown kokemiseen. (Csikszentmihalyi, 
1990, 102-103). Csikszentmihalyin mukaan yksi optimaalisen koke-
muksen yleisimmin kuvatuista tilanteista on ajantajun katoaminen 
(1990, 105).

Itselleni ajantajun katoaminen luovan prosessin aikana on tuttua. 
Tunnit vaihtuvat minuuteiksi ja tunteja työskenneltyäsi huomaat, 
että et ole syönyt koko päivänä. On merkityksetöntä onko työs-
kentely analyyttista suunnitelmien toteuttamista vai ponnistuksia 
vaativaa ajatustyötä. Ajantajun katoaminen liittyy mielestäni itsensä 
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kadottamiseen. Kun on täydellisen kiinni työssään, unohtaa tark-
kailla itseään. Työskentely flow-tilassa on helppoa ja palkitsevaa. 
Keskittymistä on tällöin vaikea häiritä mitenkään. Oman koke-
mukseni mukaan optimaaliseen tilaan pääsemiseksi työskentelyn 
on oltava itseä täysin tyydyttävää ja haastavaa, on myös tärkeää olla 
levännyt ja pystyä keskittymään yhteen asiaan kerralla. Yksi suu-
rimmista syistä, minkä takia olen luovalla alalla, on flow-kokemuk-
set. Yhden pitkän ja tuskaisen jakson jälkeen lopputyöprosessissani 
seurasi usean viikon kestävä flow, jonka aikana koin työskentelyni 
olevan täydellisen tyydyttävää ja iloa tuovaa. Näiden viikkojen 
aikana suunnittelutyöni edistyi hurjalla vauhdilla ja koin ratkais-
seeni useita produktiooni liittyviä ongelmia. Flow-tilaa edellyttää 
itselläni usein intuitiivinen oivallus.

Kuva 12. Flow konsepti 
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Suunnitteluprosessini aikana työskentelyni on ollut ajoittain erittäin 
tahmeaa. Tahmeuteen liittyy olennaisesti se, että ajatuksista ei saa 
kiinni. Aivot ovat täynnä materiaalia, mutta se ei tahdo tulla ihan 
vielä ulos ja materiaalia kasaantuu. Ajattelen, että kasaantumiseen 
liittyy varsinaisen oivalluksen puuttuminen tai keskittymiskyvyn 
puute, joka johtuu useista stressitekijöistä. Olin luonnostellut mie-
lessäni tuolinjalkoja syksyllä jo kuukausia, mutta paperille ne eivät 
tahtoneet siirtyä mitenkään. Olin täysipäiväisesti töissä ja elämäs-
säni oli tapahtunut negatiivisia muutoksia. Olin jatkuvasti väsynyt. 
Kun vihdoin jättäydyin pois töistä opintovapaalle, vietin viikon 
loman ja nukuin univelkani pois olin valmis konkreettiselle työlle ja 
suunnittelu alkoi sujua kuin itsestään.

Luovaa prosessia häiritsee usein monenlaiset stressitekijät. Omasta 
kokemuksestani pahimmasta päästä on tiedostamaton ahdistus, 
jolloin on vaikea hahmottaa mistä oikein kiikastaa. Onko kyseessä 
tunne siitä, että ei usko itseensä tai produktioonsa, vai onko 
kyseessä tavanomaisempi stressitekijä. 

Yksi suurimmista stressitekijöistä on mielestäni epäonnistumisen 
pelko. Epäonnistumisen pelkoon liittyy mielestäni tarve miellyttää. 
On tärkeää pitää mielessä, että usein ei voi miellyttää kaikkia. Uudet 
produktiot tulevat aina herättämään sekä positiivista että negatiivis-
ta palautetta. Myös kriittisessä vaiheessa saatu negatiivinen palaute 
saattaa laukaista stressin. 

Tavanomaisempia ja arjessa suurimmalla osalla ihmisistä esiintyviä 
stressitekijöitä on kokemukseni mukaan esimerkiksi epävarmuus 
omasta toimeentulosta, deadlinet ja unen puute. Jos ympäristö 
tai tunne pärjäämistä käy liian epämukavaksi on luova prosessi 
ja työhön keskittyminen hyvin hankalaa. Olen elämäni aikana, ja 
jopa tämän lopputyöprosessini aikana, kokenut kaikki yllä mainitut 
stressitekijät.

Luovuuden tappajat
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Flown kuolema

Suunnittelussani oli hyvä meininki ja flow usean viikon ajan alku-
keväästä. Edistymistä suunnittelutyössä tuli päivittäin ja tekeminen 
oli syvästi tyydyttävää ja palkitsevaa. Olin tyytyväinen tuolin suun-
nitelmien edistymiseen ja prosessiini. Vaikka aamut olivat olleet 
ajoittain tahmeita, oli tunne omasta tekemisestä aina iltaa kohden 
parantunut mainioksi. 

Olin yrittänyt sopia tapaamista erään ammatillisesti arvostamani 
ihmisen kanssa jo hetken, mutta aikataulut olivat aina menneet 
ristiin. Kun tapaaminen vihdoin järjestyi, oli se näin jälkikäteen 
mietittynä fiasko jo alkaessaan. Olin matkalla kotiin, eikä minulla 
ollut mukanani kaikkia aineistojani ja molemmilla osapuolilla oli 
kiire. Tapaaminen meni suunnilleen näin: näytin tapaamalleni hen-
kilölle ainoat pari printtiä, jotka minulla oli sillä hetkellä mukana 
ja minulle annettiin muutama epärelevantti kommentti. Kommen-
teista epärelevantteja teki arvostelijan perehtymättömyys aiheeseen. 

Kuva 13. Tutkielmia sorkkaeläinten anatomiasta
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Arvostelija suositteli minua suoristamaan suunnittelemani tuolin 
jalat, vaikka tuolini jalkojen muoto on lopputyöni taiteellisen osion 
kannalta merkityksellisin asia. Kommenteista tulikin relevatteja. 
Kolmen minuutin keskustelu sai minut epäilemään vahvasti omaa 
tekemistäni ja tekemisen järkevyyttä. 

Milloin on oikea aika ottaa kritiikki vastaan ja mennä itseensä? 
Näin ajateltuna katsottuna tapaamisesta muodostui kuitenkin 
hyödyllinen tapaaminen. On tärkeää osata kyseenalaistaa tekemis-
tään ja ottaa kritiikki vastaan, mutta on myös syytä erottaa hyvä 
kritiikki huonosta kritiikistä. Tässä tapauksessa huonoksi erotta-
mani kritiikki sotki työskentelyni pidemmäksi aikaa. Tapaaminen 
on mielestäni täydellinen esimerkki rikastavan vuorovaikutuksen 
puutteesta. Positiivinen, kiinnostunut ja aiheeseen perehtynyt kes-
kustelu olisi ajanut minua voimakkaammin eteenpäin. Tapaamis-
ta seurasi ajatus, että tämä saattaa olla parasta, mitä olen koskaan 
suunnitellut tai kamalinta mitä olen koskaan suunnitellut. Mutta 
ainakin havahduin ajatukseen, että mitäänsanomatonta se ei voi 
olla.
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Luova persoonallisuus

Millainen on luova persoonallisuus ja luova yksilö? Kasvatustieteen 
tohtori Jussi T. Kosken mukaan vastaaminen tähän kysymykseen 
on samanaikaisesti sekä mahdollista että mahdotonta. Mahdollis-
ta se on Kosken mukaan siksi, että erityisesti psykologiatieteen 
piirissä toteutetussa luovuustutkimuksessa tämä kysymys on ollut 
keskeinen. Mahdotonta siksi, että ”luova yksilö” on sananmukai-
sesti yksilö, eikä keskustelu luovan yksilön syväpersoonallisuudesta 
ole välttämättä mielekästä. Luovuus liittyy aina yksilön elämänhis-
toriaan sekä elämän erilaisiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin viitekehyk-
siin. (2001, 87)

Luovuuden luonnetta ajateltaessa on tärkeä miettiä kysymystä 
”Mistä se (ajatus/produktio) tuli?” Pinnallisin ja yleisin vastaus 
tähän kysymykseen on ”Sen (ajatuksen/produktion) luojasta eli 
luovasta persoonasta. Gregory Feistin mukaan taiteellisesti luovan 
persoonallisuuden piirteisiin kuuluu oleellisesti avoimuus uusille 

TEKIJÄN 
LUOVUUS
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kokemuksille, mielikuvitus, motivaatio ja into, itsenäisyys sekä kyky 
haastaa normeja. Feistin mukaan taiteellisesti luovat persoonat 
ovat introvertteja, vain persoonilla jotka järjestävät aikaa itselleen 
on tarpeeksi aikaa ajattelulle ja luovalle toiminnalle. (Feist, 1999, 
273-279)

Kaikki luovat persoonallisuudet eivät ole samanlaisia, mutta 
tietyt piirteet toistuvat tutkimuksissa. Luova persoona on yleensä 
herkkä, tietoinen sekä ulkoisesta että sisäisestä maailmasta ja valmis 
ottamaan riskejä kohtuuden rajoissa. Ilman riskejä kasvu helposti 
pysähtyy ja ihminen jämähtää vanhaan ja sovinnaiseen. Uusikylän 
mukaan luovat yksilöt ovat yleensä harkitsevia, riippumattomia, ve-
täytyviä ja omissa maailmoissa viihtyviä. He ovat kuitenkin uteliaita 
ja havainnoivat ympäristöään, heidän ajattelunsa on epäsovinnaista 
ja he sietävät epävarmuutta. Luoville yksilöille on tyypillistä, että 
he puuhaavat monien ideoiden kanssa yhtä aikaa. He luottavat 
itseensä, eivätkä ole riippuvaisia ryhmän standardeista. Luovien 
persoonien sitkeys ja voimakas motivaatio ovat ilmeisiä. (2012, 
93-94)

Yleisimmin käytetty teoria persoonallisuuksista nykyisen tutkimuk-
sen valossa on Viiden tekijän persoonallisuusteoria (Five Factor 
theory of  personality, ”the Big Five”). Teoria supistaa kaikki 
mahdolliset persoonallisuus muuttujat viiteen laajaan osatekijään 
jotka ovat: neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, tunnollisuus, 
avoimuus uusille kokemuksille ja sovinnollisuus. (Kaufman, 2009, 
84) Neuroottisuus kertoo ihmisen tunne-elämän tasapainoisuu-
desta tai sen puutteesta. Sovinnollisuus luottamuksesta, mutkat-
tomuudesta, epäitsekkyydestä ja mukautuvaisuudesta. Ulospäin-
suuntautuneisuus kertoo lämminhenkisyydestä, seurallisuudesta, 
itsevarmuudesta ja iloisuudesta. Tunnollisuus taas itsekurista, har-
kitsevuudesta ja järjestelmällisyydestä. (Matikka Tuija, 2009) Per-
soonallisuustyypeistä eniten luovuuteen liitetään avoimuus uusille 
kokemuksille, joka kertoo yksilön taiteellisuudesta, mielikuvi-
tuksesta, suvaitsevaisuudesta, tunteellisuudesta ja uteliaisuudesta 
(Kaufman, 2009, 85). 
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Teresa M. Amabilen ja Mary Ann Collinsin mielestä yleinen ste-
reotypia luovista tyypeistä on, että he lähestyvät työtään ikään kuin 
hullun kiilto silmissään, unohtaen syödä ja nukkua tai ylipäätään 
pitää huolta jokapäiväisen elämän välttämättömyyksistä. Tämä 
näkökulma on laajalle levinneen käsityksen takana, että luovuus 
kumpuaa hulluudesta. Vaikka luovuuden ja hulluuden välinen 
yhteys on edelleen Amabilen ja Collinsin mukaan kiistanalainen, 
on heidän mielestään ja tieteellisesti todistettu, että luova prosessi 
edellyttää suuren määrän motivaatiota. (1999, 297)

Jo varhaiset luovuustutkijat yrittivät vastata kysymykseen, ”Mikä 
ajaa luovuuteen?” Yksimielinen teoria oli, että luova käytös on mää-
rätietoisuuden, intohimon, omistautumisen ja sitkeyden seuraus. 
Vähemmälle huomiolle jäi, mistä kumpuaa syvä motivaatio tämän 
kaiken takana. Ensimmäiset teoriat, jotka osoittavat motivaation 
olevat luovuuden perustana olivat peräisin psykodynaamisesta 
suuntauksesta. Suurin osa näistä teorioista esitti luovan käytöksen 
johtuvan tarpeesta purkaa jännitteitä ja muita ei-toivottuja mie-
lihajuja kohtaan ja osa väitti luovuutta motivoivan tarve sovittaa 
alitajuisia aggressiivisia impulsseja. Vaikka psykodynaaminen lähes-
tymistapa on esittänyt useita motiiveja, jotka voivat johtaa luovaan 
käytökseen, ovat nämä ideat olleet etäisiä valtavirran näkökulmiin 
luovuudesta ja motivaatiosta. (Amabile & Collins, 1999, 297-298)

Kahden erilaisen motivaatiotyypin tunnistaminen oli läpimurto 
tutkimuksissa, jossa tutkittiin luovuuteen ohjaavia voimia. Huomio 
näihin motivaatiotyyppeihin oli kuitenkin kadoksissa lähes kahden 
vuosikymmenen ajan, kun tutkijat omistautuivat lähinnä luovien 
yksilöiden persoonallisuuspiirteiden määrittelyyn. Sisäisen ja 
ulkoisen motivaation teoria kuitenkin palasi tutkijoiden kiinnos-
tuksen kohteeksi. (Amabile & Collins, 1999, 299). Sisäisesti moti-
voitunut tekee asioita, koska hän nauttii asian tekemisestä itsessään 
tai pitää prosessia palkitsevana. Ulkoisesti motivoitunut tekee 
asioita ulkoisista syistä, esimerkiksi rahan, arvosanojen tai kehujen 
perässä. (Kaufman, 2009, 95) 
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Kuva 15. Tutkimus hevosen anatomiasta
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Motivaationi

Motivaatio on mielestäni yksi keskeisimmistä tekijöistä henkilön 
elämänvalintoja ja kiinnostuksen kohteita miettiessä. Mitkä ta-
pahtumat ohjailevat kiinnostusta sekä ammatin valintaa, ja kuinka 
monen asian summasta on kyse? Miten minä päätin opiskella 
muotoilua? Miksi olen kiinnostunut luovista prosesseista? Minkä 
takia minulla on tarve tehdä jotain käsin ja nähdä omien käsien 
jälki? Mikä on ajanut minut nyt tähän tilanteeseen, että kirjoitan 
tätä tekstiä ja suunnittelen kalusteita?

Ennen kouluikää ehkä neljä- tai viisivuotiaana haaveammattini oli 
poliisi tai palomies. Omaan korvaani kuulostaisi omituiselta, jos 
väittäisi haaveammattini olleen neljävuotiaana kuvittaja, sisustus-
arkkitehti tai kalustesuunnittelija. En usko, että minulla on ollut  
aavistustakaan maailmassa olevan moisia ammatteja. Poliisin ja pa-
lomiehen jälkeen en muista olleeni kiinnostunut erityisesti mistään 
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ammatista ennen teini-ikää. 

Varhaisimmat muistoni luovuuteen kannustamisesta on ala-asteen 
ensimmäisiltä luokilta. Muistan silloisen opettajani kehuneen pii-
rustustaitojani ja tästä taitaa olla jopa mainita ensimmäisissä todis-
tuksissani: ”Jenni on lahjakas piirtäjä”. Opettajat vaihtuivat, mutta 
kehut ja kannustus pysyivät. Sain yleensä kunnian piirtää suuren 
osan julisteista luokkani järjestämiin tapahtumiin. Osallistuin myös 
koululla järjestettyyn kuvataidekerhoon ja voitin muutaman piirus-
tuskilpailun. 

Yläasteella opiskelin kuvaamataitoa ja muita luovia aineita niin 
paljon, kuin vain oli mahdollista. Valinnaisilla kuvaamataidon 
tunneilla sai puuhata mitä huvitti ja luovuuteen kannustettiin. Olin 
myös kiinnostunut puutöistä, mutta tässä tapauksessa ympäristö 
ei ollut järin kannustava. Oli selvää, että tyttöjen kuului opiskella 
käsitöitä, vaikka näennäisesti olisikin ollut vapaus valita. En 
myöskään ollut kyllin rohkea poikkeamaan valtavirrasta, vaan 
jatkoin kitumista ompelukoneiden äärellä koko peruskoulun ajan. 
Teini-iässä totuus alkoi tulla ilmi, en ollut järin kiinnostunut ma-
tematiikasta tai kielistä, eikä kokeisiin lukeminen ollut ihan oma 
juttuni. Parhaat palat koulunkäynnissä oli taideaineet ja liikunta. 

Peruskoulun jälkeen olisin halunnut opiskella puusepäksi, mutta 
kuvittelin sen olevan mahdotonta olemattomien puutyötaitojeni 
takia. Valtavirran mukana menin lähimpään lukioon. Olin kyllä 
kiinnostunut kuvataidelukioon hakemisesta, mutta olin yläasteen 
aikana havainnut maailmassa olevan itseäni monta kertaa lahjak-
kaampia tyyppejä ja suosiolla jätin hakematta. Näiden valintojen, 
tai valitsematta jättämisten jälkeen jatkoin pinnistelyä lukuaineiden 
parissa lukiossa kolme ja puoli vuotta saaden ylioppilastodistuk-
sen. Lukeminen ei kiinnostanut missään vaiheessa ja menin aina 
sieltä missä aita oli matalin tai aitaa ei ollut olenkaan. Lukion 
puolessa välissä muistan käyneeni pitkän keskustelun opinto-oh-
jaajan kanssa ja hän kannusti minua vaihtamaan opiskelupaikkaa 
joko taidelukioon tai ammattikouluun kulttuurialalle. Rohkeuteni ei 
riittänyt tuolloin hyppäämään täysin uuteen ympäristöön.
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Selväksi on käynyt, että ympäristö on ollut luovalle kasvulle-
ni kohtalaisen suotuisa ja lempeä lapsuudessani. Valintojani on 
ohjannut kannustus ja olen sitä kautta saanut jonkinlaista luotta-
musta taitoihini ja tekemiseeni. Lukion jälkeen hain muutamaan 
ammattikorkeakouluun opiskelemaan audiovisuaalista viestintää 
pääsemättä sisään. En hakenut kovin tosissani, olin kohtalaisen 
täynnä opiskelua ja tuntui hyvältä olla töissä. Muutamaa vuotta 
myöhemmin aloin hakemaan tosissani ja pääsin opiskelemaan 
audiovisuaalista viestintää. Vuodessa kävi selväksi, että se ei ollut 
ihan oma juttuni. Tämän vuoden aikana päädyn hakemaan opiske-
lemaan muotoilua muutamiin kouluihin ja pääsinkin sisään ensim-
mäisellä sijalla olleeseen ammattikorkeakouluun ja Taikiin. Valinta 
ei ollut kovin vaikea näiden välillä. Lopun tiedättekin. 

Mielenkiintoista suuntautumisessani taideteolliselle alalle on se, 
että suvussani ei ole yhtään luovan työn tekijöitä. En ole saanut 
perhepiiristäni minkäänlaista ohjausta tai vihjettä kulttuurialal-
le suuntautumiseen. Muistan vain yläasteikäisenä ajatelleeni, että 
haluan ammatikseni tehdä jotain, missä näen kädenjälkeni. 
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Suunnitteluongelma

Suunnittelijoita ei ole perinteisesti tunnistettu niinkään siitä, min-
kälaisen ongelman parissa he työskentelevät, vaan siitä minkälai-
sen lopputuloksen he tuottavat. Suunnitteluongelmat ovat yleensä 
moniulotteisia. Jotkut ihmiset pitävät tuolia kauniina, koska siinä 
on mukava istua. Ja toiset pitävät tuolia mukavana istua, koska se 
on kaunis. Estetiikan ja ergonomian näkökulmat ovat molemmat 
tärkeitä. Ongelmasta moniulotteisemman tekee, kun mietitään esi-
merkiksi pinoutuvan tuolin jalkojen rakennetta, tuotannon aiheut-
tamia rajoituksia, materiaalin saatavuutta, liitosten kestävyyttä tai 
kuluja. (Lawson, 1997, 51-57)

LUOVA TUOTE
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Kuva 16 ja 17. Koipi pöytä
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Tausta

Lopputyöni taiteellisen osion eli produktioni alku sijoittuu vuoteen 
2012. Tällöin annettua kurssitehtävää ajatellessani syntyi siemen 
Koipi pöydälle ja myöhemmin Koipi tuolille. 

Aloitin pöydän jalkojen suunnittelun puunpala toisessa kädessä 
ja puukko toisessa. Kaikessa yksinkertaisuudessa suunnittelu oli 
hyvin intuitiivinen prosessi. Jostain alitajunnastani veistin puukolla 
pöydänjalkojen perusmuodon puusta ja rakensin pöydästä pienois-
mallin. Olin tyytyväinen lopputulokseen ja tarkensin pöydänjal-
kojen muodon tekemällä piirustukset. Jossain vaiheessa prosessia 
huomasin jalkojen muistuttavan poron tai jonkun muun sorkkaeläi-
men jalkoja ja näin pöytä sai nimekseen Koipi, joka taisi alunperin 
olla lehtori Martin Relanderin idea. 

Pöytä koostuu yksinkertaisuudessaan kahdesta asiasta, suorasta 
pinnasta ja rakenteesta, joka korottaa pinnan lattiasta. Pöydän 
funktio on olla taso, joka mahdollistaa työskentelyn käsin tehtävis-
sä asioissa. Koska pöydänpinta ei anna kovinkaan paljoa mahdol-
lisuuksia estetiikalle toiminnallisuutensa säilyttämiseksi, koin omaa 
näkemystä tavoitellakseni tärkeäksi keskittyä rakenteeseen. 
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Ensimmäinen yritys

Jo pöytää suunnitellessani kypsyi ajatus tehdä pöydälle kaveriksi 
tuoli samaan henkeen. Keskittyä tuolin jalkoihin, jättäen istuin 
mahdollisen yksinkertaiseksi, mutta toki toimivaksi ja ergonomi-
seksi. Tällä kertaa ajatuksenani oli tiedostaen suunnitella tuolin jalat 
perustuen sorkkaeläinten jalkojen arkkitehtuuriin. 

Tuolin suunnittelu oli pyörinyt mielessäni noin puolen vuoden 
ajan ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Syksystä 2014 
tammikuuhun 2015 pyörittelin muotoja vain mielessäni. Muistan 
erään yön syksyltä 2014, jolloin ajatus istuimen ja selkänojan suun-
nittelusta yhtenäisenä viilupuristeena välähti mieleeni. Tällaisenaan 
ajatus kypsyi mielessäni yli puolen vuoden ajan ja on ollut lähtökoh-
tana lopputyöni tuolille. Aloitin suunnittelun tutkimalla peurojen, 
porojen, hirvien ja hevosten jalkojen arkkitehtuuria. Myöhemmin 
suunnitteluni lähtökohdaksi tarkentui sorkkaeläinten jalat sirouten-
sa vuoksi. Yksinkertaistaen sorkkaeläinten jalkoja alkoivat tuolin 
jaloiksi sopivat muodot löytymään.   

Suunnittelu oli alkuun haparoivaa, minkä voi huomata sivuprofii-
liaikajanasta. Myös ihan alkuun viritellessäni ajatusta yhtenäisestä 
viilupuristeesta, on havaittavissa joitakin todellisia harha-ajatuksia. 
Sain kuitenkin aikaan itseäni tyydyttäviä luonnoksia, joiden kanssa 
suuntasin tapaamaan ohjaajaani Simo Heikkilää.
 
Materiaalivalintani oli alusta alkaen selvä. Ja ilmeisesti Heikkilä-
kin sen arvasi, hänen kysyessään puhelimessa minulta ikään kuin 
itsestään selvyytenä, että kai teen tuolit puusta. Pohdin pitkään 
tammen ja saarnen välillä päätyen lopulta saarneen. Saarni on mie-
lestäni kaunis kuvioinen ja käytännöllinen kovuutensa takia. 
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Kuva 18 ja 19. Ensimmäisiä luonnoksia 
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Toinen yritys

Tavattuani ohjaajani Simo Heikkilän alkoi tuoli saada tämän 
hetkisen muotonsa. Heikkilän mielipide oli, että yhtenäinen viilu-
puriste ei anna tarpeeksi mahdollisuuksia puisen puristeen fyysisten 
rajoituksien takia ja on kovin tehty juttu. Olin aiemmin ajatuksissa-
ni sivunnut mahdollisuutta suunnitella tuoli erillisistä selkänojasta 
ja istuimesta. Olin kuitenkin ajatellut sen olevan hankalaa tuolin-
jalkojen muodon rajoituksien vuoksi. Päätin kuitenkin ottaa eh-
dotuksesta kiinni, ja yrittää suunnitella tuolin Heikkilän ajatuksen 
mukaisesti. Heikkilällä oli myös toinen pointti istuimen ja selkä-
nojan erillisyydestä, näin olisi mahdollista tehdä pinottava tuoli. 
Ajatus selkänojan ja istuimen yksinkertaisuudesta alkoi hävitä ja 
kiinnostukseni pyöristyksiä ja kaaria kohtaan kasvaa. Istuimen ja 
selkänojan tekeminen puristeina oli myös lähempänä alkuperäis-
tä ajatustani tehdä koko istuin viilupuristeena. Luonnostellessani 
pinottavaa tuolia, pohdin myös mahdollisuutta suunnitella tuolin 
niin, että se olisi pakattavissa mahdollisimman pieneen tilaan. 
Suunnittelin liitoksissa käytettävän kasausheloja. Selkänoja ja istuin 
kiinnittyisi hylsymutterein ja runko kasattaisiin huonekaluruuvein 
piilotettuihin tappimuttereihin.
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Kuva 19. Pohdintoja tuolin kasattavuudesta 1:10
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Kuva 20. Luonnos
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Lopullinen versio

Tuolin jalkojen muoto muodostui haastavaksi yhtälöksi pinoutu-
vuuden kannalta. Sain Heikkilältä pyynnön lähettää kuvia tuolin pi-
noutuvuudesta. Tein pinoutuvuudesta tutkimuksia ja lähetin kuvat 
Heikkilälle. Ohjeeksi tuli: ”pinoutuu vähän huonosti, tee jotain.” 
Ongelma on tuolin jalan leveneminen polvinivelestä molempiin 
suuntiin kohti lonkkaniveltä. Pinoutuvuutta parantaakseni oli 
tehtävä kompromisseja jalkojen muodoissa. Päädyin lopulta kaven-
tamaan jalkaa sekä nostamaan lonkkaniveltä hieman. Muutokset 
olivat hyvin pieniä, mutta mahdollistivat hieman tiiviimmän pi-
noutuvuuden kuitenkaan tinkimättä muodosta. Pinoutuvuus ei 
lopullisessa versiossa ole niin hyvä, kuin sen pitäisi mielestäni olla, 
mutta neljä tuolia pysyy tukevasti kasassa ja on mahdollista nostaa 
ja siirtää ongelmitta.  

Koko prosessin aikana tein useita 1:1 hahmomalleja sekä runsaasti 
luonnoksia lähinnä Autocadilla ja Rhinoceroksella. Luonnostelu-
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prosessin aikana tutustuin myös 3D-tulostamiseen ja tulostin tuo-
listani muutamia 1:10 malleja. 

Tavatessani ohjaajani, hän ehdotti minulle, että valmistuttaisin 
prototyyppini puusepällä. Tuolin lopulliset prototyypit valmisti 
Asikkalan puuseppä Samuli Hämäläinen. Hämäläisellä ei ollut tar-
vittavaa välineistöä puristeiden tekemiseen. Puristeet valmisti Päi-
jät-Puu Oy. Vieraillessani Päijät-Puussa vaikutti yrityksen toiminta 
kaikin puolin luotettavalta ja laadukkaalta. He lupasivat toimittaa 
puristeet viikossa puuseppä Hämäläiselle, mutta todellinen toi-
mitusaika oli lähemmäs viisi viikkoa lukuisten perään soittojen 
jälkeen. Vääksyn Hämäläinen ei ollut minulle entuudestaan tuttu, 
vaan päädyin häneen, koska kaikki minulle suositellut prototyyp-
pien tekijät olivat niin kiireisiä, etteivät ehtineet valmistaa tuolejani. 

Prototyyppien teettäminen oli itselleni uusi kokemus. Kokemus 
oli ennen kaikkea erittäin hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen. Muo-
toilijalla on jossain vaiheessa edessään todellisuus, että prototyypit 
valmistaa ulkopuolinen henkilö. Ulkopuolisella tekijällä teettäessä 
on oltava erityisen tarkka, ettei teknisissä piirustuksissa ole virheitä 
eikä tilaa soveltamiselle. Sain puusepältä kiitosta, että kuvani olivat 
yhdet parhaista, mitä hän on ikinä saanut. 

Huolimatta puusepältä kiitosta saaneista teknisistä piirustuksistani, 
eivät prototyypit vastanneet täysin kuviani. Nähdäkseni ongelman 
aiheutti Päijät-Puun venähtänyt toimitusaika. Hämäläinen sai 
puristeet käsiinsä vain muutamaa päivää ennen luvattua toimitus-
aikaa. Istuimen etuosa on jätetty suoraksi, vaikka kuvista näkee 
selvästi sen noudattelevan selkänojan alareunan kaareutuvaa linjaa. 
Lisäksi selkänojan muoto on jäänyt hieman löysäksi ja selkänoja 
on kuviin verrattuna aivan liian suora. Tuolien rungot vastaavat 
kuviani, mutta olisin toivonut suurempaa tarkkuutta pyöristyk-
sen kanssa. Ne jäävät prototyypeissäni hieman epäsymmetrisiksi. 
Toimitin puusepälle piirustukset 1:1 ja puristeiden muodot vielä 
erillisenä tulosteena. 
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Kuva 21. Pinoutuvuus tutkimuksia
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Kuva 22. Koivet rivissä



TUOLI, AJATUS JA PROSESSI



58 TUOLI, AJATUS JA PROSESSI

Kuva 23. Koipi tuolin tekniset piirustukset 1:10
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Kuva 24. Tuoli metsässä
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Kuva 25. Koivet pinossa



62 TUOLI, AJATUS JA PROSESSI

Suunnitteluongelman päätös

Kuinka määritellään suunnitteluprosessin päättyminen? Bryan 
Lawson pohtii, että eikö ole vain mahdollista mennä loputtomasti 
syvemmälle ja syvemmälle yksityiskohtiin. Onko niin, että suun-
nitteluprosessille ei voi määritellä luonnollista loppua? Lawson 
ajattelee, että on mahdotonta sanoa milloin ongelma on ratkaistu. 
Suunnittelija yksinkertaisesti lopettaa suunnittelun, koska häneltä 
loppuu aika, tai kun hänen ei oman arviointinsa mukaan kannata 
jatkaa pidemmälle. Suunnittelussa ja taiteissa yksi tärkeimmistä 
taidoista on tietää milloin on aika lopettaa. Kun prosessilla ei ole 
varsinaista loppua, on vaikea päättää kuinka paljon aikaa kannattaa 
käyttää ongelman ratkaisemiseen. (Lawson, 1997, 53)

Mielestäni Lawsonin ajatukset suunnitteluprosessin päättymises-
tä ovat järkeviä. Suunnitteluongelmaan ei ole ikinä yhtä oikeaa 
vastausta, vaihtoehtoja lopputulokseen on loputtomasti. On luul-
tavasti mahdollista ratkaista ongelma aina vähän paremmin, jos 
ongelman miettimisen aloittaa alusta. Suunnitteluprosessi vaatii 
aina pohjatietoa ja ongelmaan tutustumista. 

Lopputyöni taiteellisen produktion päättyminen on sujunut koh-
talaisen luonnollisesti. Olen saanut palautetta ja korjannut kuviani 
palautteen mukaan, jos se on ollut mahdollista ja tarpeellista. Suun-
nittelutyö on sujunut ikään kuin aalloissa, ja aina kun olen mie-
lestäni saavuttanut huipun, olen pyytänyt kommentteja. Lopulta 
suunnitteluni oli siinä pisteessä, että funktionaalisuutta parantaak-
seni työni punainen lanka olisi kadonnut. Silloin ymmärsin, että on 
aika lopettaa. 

Saatuani tämän hetkiset prototyyppini, olen taas entistä viisaampi 
ja osaisin jatkaa suunnitteluani vieden sitä vielä parempaan ja hio-
tumpaan lopputulokseen, mutta tässäkin tapauksessa suunnitte-
luongelman päättää lopullisesti aika. 
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Kuva 26. Lauma pellolla
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Kriteeriongelma

Kuinka mitataan suunnitteluongelman ratkaisun taso? Jos 
ongelmaan on tarjottu useita ratkaisuja, onko mahdollista sanoa 
mikä vaihtoehdoista on paras ja millä perusteilla paras on valittu? 

Uusikylä pitää lähtökohtana luovuuden ymmärtämiseen produkti-
oiden arviointia. Kun arvioitsijoilla on jonkinlainen yksimielisyys 
luovuuden kriteereistä, voidaan puhua siitä, kuinka paljon luovuutta 
uusi produktio pitää sisällään. Produktion arviointi on yksinkertai-
sinta, kun asiantuntijat arvioivat selvärajaisen alan tuotoksia. Tie-
teellisillä aloilla on helpompi tunnistaa luova tuotos. Mutta ketkä 
arvioivat oikeudenmukaisesti muotoilun tai taiteen alan produktion 
luovuuden tasoa suhteessa toisiin tuotoksiin? Oman alansa am-
mattilaisen produktion on oltava julkinen ja kaikkien arvioitavissa. 
(Uusikylä, 2012, 139-140)

Luovuus ei ole vain yksilötason ilmiö, vaan siihen vaikuttaa ajan 
henki ja alalla aikaisemmin tehty työ. Luovan tuotteen arvostus 
vaihtelee ajan kuluessa. Esimerkiksi Gregor Mendel tuli kuului-
saksi kokeellisen genetiikan luojana vasta vuosisata kuolemansa 
jälkeen ja Bachin musiikkia pidettiin vanhanaikaisena vuosikym-
menien ajan. Mendel sekä Bach olivat aina yhtä luovia, vain heidän 
maineensa vaihteli. (Uusikylä, 2012, 49)



65LUOVA TUOTE

Kuva 27. Tuoli pellolla
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Tämä ei ole ollut helppoa, myönnetään. Olen toiminut juuri niin 
kuin ennenkin. Ainakin pääsääntöisesti. Olen ajoittain lykännyt, 
antautunut kiusauksille viettää mukavaa elämää ja ollut ajattelemat-
ta. Olen odottanut sitä kuuluisaa inspiraatiota sekä intuition iskuja. 
Toisinaan olen vältellyt kirjoittamista ja toisinaan olen laistanut 
suunnittelusta. Silti edelleen pidän siitä mitä teen. Ja toisaalta, en 
edelleenkään pidä siitä miten sen teen. 

Lopputyöprosessini aikana oli lohdullista lukea tekstejä, jotka 
jollain tavalla järkeistivät ammatinvalintaani luovalla alalla. En ole 
ainoa, jolla on suunnittelun ja luovan työn kanssa vaikeaa. Ja vaikka 
on vaikeaa, tämä on ehdottomasti sitä mitä haluan tehdä, ja josta 
nautin joinain hetkinä aivan jumalattoman paljon. Ne hetket, jolloin 
nautin, ovat kaiken vaikeuden arvoisia. Kirjailija Kyllikki Villa on 
kirjoittanut viisaasti: ”Mukavassa elämässä lienee vaaransa: mieli 
tylsistyy, ruumis rappeutuu ja kyvyt ponnistella heikkenevät”. Se 
lienee pitävän paikkansa. Hankaluuksia prosessiin on myös tuonut 
aiheen muuttuminen koko ajan henkilökohtaisemmaksi. Kohdalla-
ni tuntuu pätevän Asta Raamin väitöskirjassaan tehdyt havainnot 
intuition ja luovan prosessin henkilökohtaisuudesta. Olen sensu-
roinut tekstiäni aika kovalla kädellä. Tuntuu vaikealta jakaa hyvin 
henkilökohtaisia tuntemuksia ja ajatuksia omasta prosessista julki-
sesti. On helpompaa pysytellä etäällä. Toisaalta minulle on usein 
kerrottu, että tarinat tekevät esineistä tosia. 

Suunnittelussani toimin luultavasti edelleen ja tulevaisuudessa 
intuitio edellä. Kun tehtävä tuntuu vaikealta, niin välttelen sitä ja 
luotan alitajuntani hoitavan homman ikään kuin puolestani. Jos en 
ajattele suunnitteluani, vältyn myöskin ajattelemasta sitä tosi asiaa 
kaiken taustalla: ehkä minusta ei ole tähän. Entä jos en olekaan 
tarpeeksi luova, idearikas enkä tuo suunnittelullani mitään uutta 
tähän tavaran täyteiseen maailmaan.

Jos lopputyöni onnistumista mitattaisiin vain tavoitteellani kehittää 
työskentelytapojani, olisi lopputulos kelvoton. Olen edelleen 
pahimman luokan viivyttelijä. Luojan kiitos saan kuitenkin aina 
kaikki annetut tehtävät hoidettua määräaikaan mennessä. Ihan vain 

JOHTO-
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tuleville työnantajillenikin tiedoksi. Saattaa vain olla niin, että en 
ole itse lopputulokseen tyytyväinen, kun tiedän työskennelleeni 
viime hetken paineessa. Suurin vaikeuteni on selvästi toimeen tart-
tuminen. Mutta vihdoin, kun kaikki sijaistoiminnot on suoritettu 
ja tartun itse asiaan, tunnen suurta mielenkiintoa ja kiinnostusta 
ongelmaa tai tehtävää kohtaan sekä selkeästi nautin siitä mitä teen. 
Kehityksen paikaksi siis koen toimeen tarttumisen nopeuttaminen 
ja keskittymisen ylläpitäminen. Ratkaisuna tähän olisi varmaan är-
sykkeiden minimoiminen. Sosiaalinen media pois päältä sekä koh-
talaisen yksityinen, viihtyisä ja ärsykkeetön ympäristö, jossa olisi 
hyvät mahdollisuudet keskittyä.

Ehkäpä muun muassa internetissä leviävissä kliseisissä meemeissä 
on jotain perää ja luovuus sekä luovat yksilöt vaativat aikarajoja ja 
painetta produktien synnyttämiseksi. En varmasti ole ainoa opiske-
lija, joka tekee viime hetken paineessa töitään valmiiksi. 

Kuva 28. Meemi luovasta prosessista

Suunnitteluprosessin kanssa on mennyt mielestäni hyvin. Ajatte-
luni on ollut ajoittain intuitiivista, nautinnollista sekä rationaalista 
ja oivaltavaa. Olen käyttänyt siihen aikaa ja ennen kaikkea en ole 
joka kerta poistunut työpöytäni äärestä, kun on tuntunut vähän 
vaikealta. Olen ottanut kritiikkiä ja palautetta vastaan avoimin 
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mielin ja korjannut suunnitteluani niiden mukaan, säilyttäen 
kuitenkin mielessäni alkuperäisen mielikuvani ja punaisen langan. 

Loppujen lopuksi kuitenkin koen, että tästä on ollut minulle hyötyä. 
Ehkä olen nyt herkempi tunnistamaan ja ennakoimaan luovaa pro-
sessiani haittaavat tekijät ja ennen kaikkea, olen kehittynyt pitkä-
jänteisyydessä. Kaiken itsekritiikin jälkeen, pidän itseäni kuitenkin 
luovana ja koen, että olen oikealla alalla. Tutkimuksessani olen mie-
lestäni onnistunut tuomaan luovuuden käsitettä ymmärrettäväm-
mälle tasolle. Olen myös onnistunut muodostamaan itselleni eheän 
käsityksen luovuudesta ja intuitiosta. 
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Kuva 29. Totuus luovasta prosessista
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