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Valtasuomen kultaurasta on kehittynyt käsite: CULT(A)URA,
joka myöhemmin joutui merkitsemään koko maanviljelystä,
ja jonka latina sitten omaksui etruskin kielen välityksellä.
Niin joutui: kultaura > ”cult’ura” > ’kultuuri’ Eurooppaan.
-Kalevala ja Egypti: Suomen kultainen kirja II
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JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä käsittelen Kultaura-nimisen
fiktiivisen tieteismaailman konseptisuunnittelua.
Opinnäytteen puitteissa kiteytän Kultauran
visuaalisen ilmeen säännönmukaisuuksia
myöhempää sisällöntuotantoa varten. Prosessi
sisälsi taustatutkimuksen, johon kuului
kirjallisuuskatsaus ja inspiraationa toimineen
kuvamateriaalin analyysiä, sekä produktion, jossa
toteutin sarjan konseptipiirroksia ja -maalauksia,
kehitellen samalla Kultaura-maailman
taustafiktiota.
Kultaura-miljöö on itse luomani, ja vastaan sekä
sen kuvituksesta ja käsikirjoituksesta. Maailmaa
ei ole sidottu mihinkään tiettyyn mediaan, mutta
pääosin sen sisältö on kirjallista. Ideaalitilanteessa
maailmaan sijoittuvia tarinoita voitaisiin kuitenkin
kertoa useiden eri ilmaisuvälineiden kautta.
Projektin henkilökohtaisuudesta johtuen
maailmanrakennuksellisen työn ja
visuaalisen materiaalin välillä vallitsi vakaa
vuorovaikutussuhde. Käsittelen opinnäytteessä
konseptoinnin dokumentaation lomassa näin
ollen myös Kultauran käsikirjoitustyötä, erityisesti
sen teoreettisia ja temaattisia taustoja. Tuon
tässä yhteydessä esille erityisesti tutkimustani
koskien taiteilija-kansallisromantikko Sigurd
Wettenhovi-Aspan eksentrisiä teorioita
suomalaisten alkuperästä, jotka toimivat osittain
työni inspiraationa. Taustoitus auttaa asettamaan
visuaalisen konseptointini asianmukaiseen
kontekstiin, ja valaisee muotoiluratkaisujeni
logiikkaa.

kanssa, tai pikemminkin minun ja töideni välillä.
Tällöin itsekritiikki ja mielikuvituksen hallittu
soveltaminen itselle asettamieni reunaehtojen
luomassa viitekehyksessä toimivat haastetason
ylläpidon välineinä.
Pyrin projektin kautta myös kultivoimaan minua
kiehtovia teemoja ja ajatuksia. Eräs keskeisimmistä
tavoitteistani oli tutkiskella visuaalisen ja
tarinallisen konseptoinnin rajapintoja sekä
muotoiluajattelun mahdollisuuksia kuvitteellisissa
konteksteissa. Henkilökohtaisena tavoitteenani
toimi oman ilmaisuni kehittäminen, jota varten
dokumentoin prosessiani työpäiväkirjaan.
Raportti koostuu pohjustuksesta, Kultauramaailman kuvauksesta, produktion kuvauksesta
ja tulososiosta. Pohjustus-osiossa avaan lyhyesti
konseptitaiteen ja maailmanrakennuksen käsitteitä
sekä esittelen opinnäytetyöni lähtökohdat.
Kultaura-osiossa selitän miljööni taustoja ja
siihen liittyvää taustatutkimusta. Produktioosassa kuvaan prosessin etenemistä ja esittelen
sen aikana toteuttamiani teoksia, jotka on luotu
pääosin Adobe Photoshop-ohjelmalla. Lopuksi
reflektoin prosessiani ja sen aikana syntyneitä
johtopäätöksiä, sekä dokumentoin mahdollisia
jatkotoimenpiteitä.

Vaikka kyseessä onkin henkilökohtainen projekti,
opinnäyte voidaan nähdä simuloituna katsauksena
konseptitaiteilijan työnkuvaan, antaen minulle näin
mahdollisuuden toteuttaa aluevaltauksen itselleni
verraten uudelle kentälle. Toisin kuin työelämässä,
missä toimeksiannot sanellaan konseptitaiteilijalle
lähes poikkeuksetta ylemmältä taholta, tapahtui
dialogi tässä tapauksessa tavallaan itse itseni
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POHJUSTUS
Alan käsitteitä
Konseptitaide
Konseptitaide on viihdeteollisuuden produktioita
varten tuotettua kuvastoa, jonka tehtävänä on
kommunikoida ideoita produktion lopputuotteen
visuaalisesta ilmeestä tuotantotiimin sisäisesti.1
Konseptitaide muistuttaa kuvitusta, kuitenkin sillä
erotuksella, että kuvat eivät itsessään ole prosessin
lopputuote vaan ideoiden viestinnän apuväline.
(Just what is concept art?, 2012) (Concept art
- Dictionary.com) Konseptitaide siis tarjoaa
näkemyksen jostain, joka on vielä sitä tehdessä
kesken.
Yksittäisten konseptikuvien tyyli, esitystapa ja
yksityiskohtaisuus riippuvat paljolti siitä, mitä
kyseisillä kuvilla halutaan viestittää ja kenelle sekä
produktion luonteesta. Erilaiset konseptikuvat
palvelevat vaihtelevia tarkoituksia: niillä voidaan
muun muassa pyrkiä kiteyttämään lopputuotteen
tunnelmaa, tai toisaalta yksittäisten esineiden,
hahmojen, asusteiden tai ympäristöjen
ulkonäköä. Tarinan kannalta olennaisten
aspektien konseptointi viedään lopulta hyvinkin
yksityiskohtaiselle tasolle.
Konseptien iterointi on tärkeää, ja kuvia pyritään
tuottamaan erittäin paljon lyhyessä ajassa.
Joissain tapauksissa konseptitaide voi olla hyvinkin
esitysteknisesti vaikuttavaa, mutta näyttävyys
ei ole alalla itseisarvo: tunnelman ja ideoiden
välittyminen on usein tärkeämpää kuin kuvien
näyttävyys. (Just what is concept art?, 2012)
(Anhut, 2014)
1
”Konseptitaide”-käsite on laaja ja sitä esiintyy
erilaisissa konteksteissa (esimerkiksi tuotemuotoilun
yhteydessä), mutta tässä opinnäytteessä sillä vitataan
nimenomaisesti viihdeteollisuutta varten tuotettuun
visualisointiin.
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Konseptitaiteilija voi periaatteessa olla
kuka tahansa, mutta alan ammattilaisilla on
usein muotoilijatausta. Muotoilukoulutus on
konseptitaiteen kannalta edullinen, sillä siinä
korostuvat kuvallisten ilmaisutaitojen lisäksi
muodonannon käytäntö ja teoria sekä ideoinnin
prosessit (Mead, 1985, s. 73), kuten esimerkiksi
visuaalisen inspiraatiomateriaalin analyysi ja nopea
iterointi. Jo muotoilun perusmenetelmistä on
runsaasti hyötyä konseptitaiteen kentällä, jossa
uusien asioiden suunnittelun tärkeys painottuu jopa
enemmän kuin perinteisessä tuotemuotoilussa,
jossa suunniteltavien asioiden volyymit eivät
välttämättä yllä konseptitaiteen tasolle.
Konseptitaide nivoutuu muotoilun lisäksi myös
vahvasti lavaste- ja pukusuunnittelun kenttään,
mutta varsinkin elokuvaproduktioiden tapauksessa
konseptitaiteilija on prosessissa mukana jo
paljon ennen kuin fyysistä rekvisiittaa aletaan
valmistamaan, ja yleensä konseptitaiteilija on eri
henkilö kuin hänen visionsa toteuttava lavastaja,
puvustaja tai 3D-mallintaja.
Työelämässä konseptitaiteilijat toimivat
käytännössä poikkeuksetta osana laajempaa tiimiä
taiteellisen johtajan (art director) alaisuudessa.
Taiteellisen johtajan tehtävä on määrittää
visuaalisen ilmeen suuntaviivat ja varmistaa koko
visuaalisen tiimin vision yhtenäisyys (What is
an Art Director?). Yksikin elokuva-, videopeli-,
tai televisioalan produktio saattaa työllistää
kymmeniä konseptitaiteilijoita, ja tiimin eri jäsenet
keskittyvät usein työn alla olevan fiktiivisen miljöön
eri osa-alueisiin, joita saattavat olla esimerkiksi
hahmot, ympäristöt ja kulkuneuvot. Käytännössä
konseptitaiteilija saattaa joutua urallaan
suunnittelemaan lähes mitä tahansa, jolloin
monipuolisuus ja mielikuvitus ovat alalla tärkeitä
(Chiang, 2008, s. 10).

Kuva 1. Syd Meadin konseptiluonnos elokuvaan 2010

Kuva 2. John Howen hahmoluonnos Taru
sormusten herrasta-elokuvatrilogiaan

Kuva 3. Ralph McQuarrien konseptitaidetta Star Wars-elokuvaan
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Kuva 4. Syd Meadin konseptitaidetta Blade Runner-elokuvaan
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Konseptitaide antaa monissa tapauksissa
muotoilijalle paljon laajemmat mahdollisuudet
harjoittaa omaa mielikuvitustaan kuin esimerkiksi
perinteinen tuotemuotoilu (Mead, 1985, s.
73). Pintapuolisesta vapaamuotoisuudestaan
huolimatta konseptitaiteen luonteeseen kuuluvat
myös tietyt rajoitteet, jotka sitovat alaa lähemmäs
muotoilua kuin suoranaista kuvataidetta.
Esimerkiksi fantasian ja tieteisfiktion kontekstissa
on usein tärkeää, että katsoja hahmottaa
esimerkiksi esineiden käyttötarkoitukset vaikka
itse niiden ulkomuoto olisikin täysin vieras.
Hahmosuunnittelussa puolestaan kiinnitetään
usein huomiota hahmojen ryhtiin, asentoon
ja siluettiin, joilla kaikilla pyritään välittämään
katsojalle informaatiota hahmon olemuksesta
sekä siihen liittyvistä tunnelatauksista. Tekniikkaa
ja vaikka kulkuvälineitä suunnitellessa myös
funktionaalisuuden tai vähintäänkin sen illuusion
luominen on suotavaa. (Chiang, 2008, ss. 19,
38) Yhteneväisyydet muotoilun prosesseihin
ovat ilmeisiä; muotoilukin pyrkii herättämään
mielikuvia ja vaikuttamaan ihmisten käytökseen
tuotteen ulkomuodon kautta.

suuren yleisön nähtäväksi tätä tarkoitusta varten
tehdyissä kirjoissa tai alan internet-sivustoilla.
Yleisölle konseptitaiteena julkaistu, usein
korostuneen näyttävä materiaali saattaa joskus
antaa vääristyneen kuvan alan realiteeteista,
jossa nopeat ja paljolti karkeat luonnokset ovat
arkipäivää (Anhut, 2014).

Konseptitaide poikkeaa valtavirran kuvataiteesta
siinä määrin, että visuaalinen ulosanti ei ole sen
yhteydessä itsetarkoitus vaan työkalu. Myös
suunnitteluratkaisujen perustelut korostuvat
vahvemmin kuin perinteisessä kuvataiteessa.
Eritoten videopelien tapauksessa visuaalisten
ja tarinallistenkin elementtien on yleensä
tarkoitus siivittää itse pelikokemusta ja palvella
pelin mekaniikkaa, mikä osaltaan ohjaa pelien
kanssa työskentelevien konseptitaiteilijoiden ja
käsikirjoittajien visuaalisia, teknisiä ja tarinallisia
ratkaisuja, jotka saattavat muuttua pelistä toiseen.
Elokuva- ja televisioaloilla vastaavia reunaehtoja
asettavat vuorostaan muun muassa budjetti ja
katsojien odotukset.
Vaikka valtaosa konseptitaiteesta jää yleensä
produktion kulissien taa, tuodaan sitä joskus
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Maailmanrakennus
Maailmanrakennus2 (eng. Worldbuilding)
on käsikirjoituksen alahaara, joka keskittyy
fiktiivisten maailmojen luomiseen ja kehittelyyn.
Keskeistä on aikaansaada illuusio maailman
todentuntuisuudesta yleisön silmissä.
Maailmanrakennusta esiintyy käytännössä
kaikin ilmaisuvälinein esitetyssä fiktiossa,
kirjallisuudesta elokuviin, televisiosarjoihin sekä
lauta- ja videopeleihin. Sitä harjoitetaan myös
harrastelijatoimintana joko yksittäisten ihmisten
tai yhteisöjen toimesta. (Worldbuilding - Wikipedia)
(What is ‘World-Building’?)
Tietoisesti kehitellyt maailmat rajoittuvat
joskus yhden kirjan kansiin, mutta kattavat
parhaimmillaan lukuisia teoksia, tekijöitä
ja ilmaisuvälineitä. Kirjallisuudessa
maailmanrakennustyön tekee yleensä kirjailija
itse, mutta laajamittaisissa viihdealan hankkeissa
maailmanrakennuksesta itsessään ovat
usein vastuussa eri henkilöt kuin itse tarinan
käsikirjoittajat, vaikka nämä tahot toimivatkin
yhteistyössä ja ruokkivat toisiaan.
Maailmanrakennus on merkittävä osa
fiktion luomisprosessia etenkin tieteis- ja
fantasiagenreissä, joissa esiintyvät kuvitteelliset
maailmat eroavat huomattavasti omastamme.
Fiktiiviset “maailmat” saattavat monissa
tapauksissa kattaa enemmän kuin pelkästään
yhden planeetan, ja monessa tapauksessa
sisältävät koko fiktiivisen miljöön kosmo- tai jopa
teologiset perustat sekä mahdollisesti meidän
2
Vaikka englanninkielisen käsitteen “worldbuilding”
suora käännös “maailmanrakennus” on mielestäni kömpelö
eikä ehkä täysin suomen kieleen vakiintunut, sitä esiintyy
muutamilla alan harrastelijasivustoilla sekä suomenkielisen
Wikipedian (tätä kirjoitettaessa vielä hieman kotikutoisen
oloisessa) artikkelissa. Myös termiä “maailmankehitys”
esiintyy jonkin verran, joskin vähemmän. Päätin käyttää
tässä opinnäytetyössä ”maailmanrakennus”-termiä vaikka
epätäydelliseksi sen koenkin.
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todellisuudestamme poikkeavat fysiikan lait.
Tämän vuoksi saattaa olla kuvaavampaa puhua
fiktiivisistä “universumeista”, vaikka joissain
tapauksissa nämä kokonaisuudet kattavat jopa
useita rinnakkaistodellisuuksia. Englannin kielessä
asialle ehkä kattavin termi on “setting”, jonka voisi
kääntää vapaasti vaikkapa “miljööksi”.
Eräs maailmanrakennuksen pioneeri oli Taru
sormusten herrasta-romaanistaan tunnettu J. R. R.
Tolkien, joka teki elämäntyönsä itse kehittämänsä
“taruston” parissa. Tolkien oli ensimmäisiä
kirjailijoita, jotka lanseerasivat kuvitteellisten
maailmojen kehittelyn ja fantasiagenren yleensä
akateemisesti vakavasti otettavana toimintana,
taustoittaen työskentelynsä filosofiset ja
temaattiset perustat hyvin seikkaperäisesti
(Tolkien, 1947). Filologian professorina Tolkienin
suurin intohimo olivat hänen luomansa kielet,
joiden ympärille hän paljolti rakensi myös
maailmansa ja sen historian (Bradshaw). Tolkien
kehitteli legendojaan lähes koko elämänsä ajan,
iteroiden ideoitaan jatkuvasti; siksi osasta hänen
tarinoistaan ja tietyistä maailman yksityiskohdista
on olemassa monia eri versioita, joiden fiktiivisen
paikkansapitävyyden — “kaanonisuuden” —
määritys on jäänyt jälkipolvien setvittäväksi.
Vastaava iteratiivisuus on alalla enemmän sääntö
kuin poikkeus.
Parhaimmillaan maailmanrakennukseen
panostaminen luomisprosessissa rikastaa yleisön
kokemusta fiktiosta tarjoten illuusion elävästä
maailmasta joka on enemmän kuin osiensa
summa, ja antaa faneille lisäsyitä viettää aikaa sen
parissa. Kuvaavaa on, että fiktion metatermistö
on osin lainattu teologiasta: puhutaan muun
muassa fiktiivisten tarinoiden ”kaanonista”, josta
syntyville debateille on helppo löytää vertailukohtia
uskonnollisia kiistoista.
Erityisesti laajoissa viihdeteollisuuden projekteissa,
joita on työstämässä useita käsikirjoittajia,

jatkuvasti laajeneva konteksti tuottaa entistä
enemmän rajoituksia ja olemassa olevaa tietoa,
joka käsikirjoittajien on pidettävä mielessä uusia
tarinoita kehitellessään. Tätä varten tuotantotiimit
kehittävät usein ns. tarinaraamatun (eng. story
bible) johon koostetaan fiktiivisen maailman
sisältämä data.
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Aihevalinta
Opinnäytteeni aihe ei valikoitunut
sattumanvaraisesti. Kultaura-maailman perusajatus
oli kytenyt mielessäni jo usean vuoden ajan, ja
lopulta syntyi idea sen yhdistämisestä opintoihini.
Aihe on lukuisten eri tarkoitusperien ja ajatusten
konvergenssi, jotka sain näin sidottua yhteen
mielekkäällä tavalla. Vaikka projekti kumpuaakin
henkilökohtaisesta intohimosta, uskon voivani
tuottaa sen puitteissa opintojeni kannalta
merkityksellistä sisältöä.
Itselläni ei ole konseptitaidetaustaa. Olen
harjoittanut digitaalista visualisointia
harrastemielessä, mutta tämä opinnäyte on
ensimmäinen projekti, jossa sovellan sitä
ammatillisessa kontekstissa. Olin alusta asti
asettanut riman suhteellisen korkealle maailman
uskottavuuden ja loogisuuden suhteen,
tehden siitä mielestäni kyllin haastavan aiheen
opinnäyteprojektiksi. Projekti ei siis ollut puhtaasti
hupia, vaan sen suunnittelua ohjasivat selkeät
reunaehdot tai “design driverit”, jotka itselleni
asetin ja joista en poikennut ilman selkeitä
perusteluja.
Sen sijaan, että olisin sitonut Kultauraa tässä
yhteydessä mihinkään tiettyyn mediaan,
keskityn itse fiktiivisen miljöön sisällön luomiseen
sellaisenaan ja itse itsensä vuoksi. Mielessäni kävi
määrittää ilmaisuväline tarkemmin esimerkiksi
hypoteettiseksi peliksi tai elokuvaksi, mutta
mielestäni järjestely, jossa mediaa ei olla lukittu,
on kuitenkin rehellisempi; väkisin keksitty
ylimääräinen viitekehys saattaisi vain viedä
huomiota työni olennaisuuksista.
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Kuva 5. Alushahmotelma

Tavoitteet
Projektin pääasiallinen tavoite oli kristallisoida
Kultaura-miljöön visuaalinen ilme yleistasolla
konseptikuvien kautta. Asetin itselleni tietyt
lähtökohdat, joihin halusin jollain tasolla viitata
tuottamassani visualisoinnissa, luoden silti jotain
uutta ja omaani. Keskeisen tutkimuskysymykseni
voisi siis sanoa olevan ”Miltä Kultaura näyttää”?

miljöössä elävän muotoilijan, vaatesuunnittelijan
tai vaikka insinöörin tai arkkitehdin rooliin
voidakseen tuottaa maailmaan kuuluvaa, sen
omasta logiikasta, historiasta ja ominaispiirteistä
kumpuavaa materiaalia (Chiang, 2008, s. 10). Jos
materiaali ei ole uskottavaa, uskottavuuden illuusio
kärsii.

Toissijaisia tavoitteita oli useita. Ensiksikin
pyrin tutkiskelemaan konseptisuunnittelun ja
maailmanrakennuksen rajapintoja tilanteessa,
jossa ne informoivat toisiaan. Halusin myös
kehittää omaa tietoisuuttani ideoideni
visuaalisesta ilmaisusta. Miten voin paremmin
hallita sitä, mitä suunnittelen, ja näin kehittää
suunnitteluprosessiani sekä konseptitaiteen
että perinteisen muotoilun saralla? Lisäksi
pyrin tutkimaan erilaisten kuvallisten
inspiraatiomateriaalien luovan soveltamisen
mahdollisuuksia. Kuinka uskollisesti minun on
lopulta seurattava visuaalista referenssiaineistoani,
ja missä menevät itsenäisen luomisen ja
inspiraatioiden orjallisen, jopa parodioivan,
seuraamisen rajat?

Voitaisiin puhua “spekulatiivisesta muotoilusta”,
jossa muodonantoa hallinnoivat pääosin fiktiivisen
maailman sisäiset seikat — ulkonäölliset seikat
mukaan lukien. Vaikka konseptitaiteessa
toimittaisiinkin visuaalisuus edellä, ei valtavirran
tuotemuotoilukaan poikkea tästä periaatteesta
paikoin paljoakaan. Erityisesti autojen muotoilussa
ulkonäkö ja trendien aallonharjalla seilaus ovat
enemmän sääntö kuin poikkeus. Tosimaailmakaan
ei ole aina täysin funktionaalinen, jolloin voidaan
olettaa, että niin sanottua “stailausta” voi tapahtua
myös fiktiivisessä kontekstissa. On silti mielestäni
hedelmällistä miettiä, onko jokin ratkaisu designin
tai maailman sisäisenkään logiikan kannalta
tarkoituksenmukaista vai vaan turhaa kosmeettista
höystettä.

Halusin tämän projektin yhteydessä myös tutkia
suunnitteluratkaisujen oikeutuksia erilaisissa
konteksteissa. Toisin kuin teollisessa muotoilussa
yleensä, konseptitaiteessa yleensä pääpaino on
visuaalisilla seikoilla toimivuuden sijaan (Chiang,
2008, ss. 86, 88, 92). Kuten reaalimaailmassakin,
fiktiivisessä maailmassa voidaan olettaa vallitsevan
tietyt säännönmukaisuudet, jotka määrittelevät
esimerkiksi esineiden tai vaatetuksen ulkonäköä.
Kontekstista riippumatta nämä säännöstöt
vaihtelevat: esimerkiksi työ- ja juhlavaatetus
eroavat toisistaan huomattavasti, kuten myös
koriste-esine ja käyttöesine, sekä toki kaikki näiden
ääripäiden väliltä. Konseptisuunnittelijan on näin
ollen ikään kuin eläydyttävä tuossa kuvitteellisessa

Konseptitaiteilijan on kuitenkin otettava huomioon
myös hänen suunnittelemansa materiaalin
toimivuus yleisön silmissä. Designin ei tule toimia
ainoastaan fiktion omassa kontekstissa, vaan myös
metatasolla: kovin moni ihminen tuskin pohtii,
kuinka erottuva hänen siluettinsa on tai ei ole,
mutta konseptitaiteessa on tällaistenkin seikkojen
mielessä pitäminen arkipäivää. (Chiang, 2008, s. 19)
Näiden kahden näkökulman — maailmallisuuden
ja kohdeyleisön – yhteensovittaminen saattaa
tietyissä fiktiivisissä konteksteissa tuottaa myös
haasteita. Esimerkiksi kauas tulevaisuuteen
sijoittuvassa tieteisfiktiossa esiintyvän tekniikan
ei voida realistisesti odottaa sopivan nykyihmisen
käsitykseen toiminnallisuudesta tai edes
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estetiikasta; silti konseptitaiteilijan on pidettävä
mielessä myös nykyajassa elävän yleisön
näkökulma. Konseptitaiteilija joutuu täten
tasapainoilemaan jossain noiden kahden ääripään
– vieraan ja tutun – välillä, sekä löytämään luovia
tapoja yhdistellä niitä toisiinsa (Chiang, 2008, s.
22).
Eräs keskeisimmistä pohdinnan kohteistani
opinnäytetyön lomassa olivat konseptitaiteen
paradigmat kehittyvässä kontekstissa.
Konseptitaiteen ja -suunnittelun kentällä
on havaittavissa kunakin aikana tiettyjä
muotoilutrendejä, jotka muuttuvat aina ajan
kanssa. Tämä antaa eri aikakausina tuotetulle
konseptitaiteelle (ja tätä kautta myös visuaaliselle
fiktiolle yleensä) omanlaisensa visuaalisen
ilmeen. Tämä ilmiö korostuu varsinkin tekniikan
kuvauksessa, jossa oman maailmamme tekniikan
kehitys ruokkii scifi-visualisoijien mielikuvitusta
ja toisinpäin. Koen, että konseptitaiteilijoiden
olisi hyvä tietoisia aikansa visuaalisista trendeistä
välttääkseen kliseisyyteen sortumisen mutta
voidakseen myös soveltaa paradigmoja
itsetietoisemmalla tasolla. Sama periaate pätee
toki muihinkin muotoilun ja suunnittelun osaalueisiin, kuten tuotemuotoiluun ja graafiseen
suunnitteluun.
Peli- ja elokuvateollisuuden konseptitaiteilijoilla
ei useimmiten ole mahdollisuutta vaikuttaa
suunnittelemiensa maailmojen tarinalliseen
sisältöön. Kultaura-projektissa tätä estettä ei ole.
Kuitenkin vapaus oli myös haaste: toisaalta en
joutunut tekemään yhtä paljon kompromisseja,
mutta esimerkiksi ideoiden arvottaminen ja
laadunvalvonta olivat täysin omalla vastuullani.
Monissa tapauksissa uusien ideoiden sovittaminen
asettamiini reunaehtoihin nosti vaikeusastetta:
soin itselleni myönnytyksiä vain tarkan harkinnan
kautta. Toisaalta tietyt reunaehdot voivat myös
stimuloida luovuutta antamalla viitekehyksen,
jonka puitteissa työskennellä. Tässä yhteydessä
pitämäni työpäiväkirja auttoi jäsentämään
ajatuksiani sekä usein muuttuvia oikeutuksia ja
selityksiä ideoilleni.
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Perimmäinen ja itselleni ehkä merkityksellisin
päämäärä on puhtaasti taiteellinen. Minulla
on aina ollut pakonomainen tarve luoda
uutta ja jalostaa ideoistani johdonmukaisia
kokonaisuuksia. Usein nämä kokonaisuudet
on puettu juuri fiktion kaapuun. Ajatus elävän
maailman luonnista joka inspiroi tarinoita on
hyvin kiehtova. Sekä maailman kehittäjänä
että visualisoijana minulla on suunnaton —
oikeastaan rajaton — valta sen suhteen, tiedostaen
ettei ammatillisessa kontekstissa tähän ole
todennäköisesti mahdollisuutta. Projekti oli
myös antoisa tapa jäsentää omaa ajattelua
liittyen sekä konseptitaiteeseen ja -kuvitukseen
ja miksei myös Kultauran maailmassa esiintyvään
tematiikkaankin. Prosessi poikkeaa siis osin
valtavirran konseptitaiteen realiteeteista, ollen
lähinnä henkilökohtainen, jopa kokeellinen
näkökulma aiheeseen.

Kuva 6. Maisemaluonnos
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KULTAURA
Yleistä
Kultaura on itse kehittämäni science fictionmiljöö. Kyseinen maailma ei suinkaan ole uusi,
mutta se on muuttunut huomattavasti aikojen
saatossa, erityisesti tässä dokumentoidun
prosessin aikana. Maailma on muuttunut asteittain
monisyisemmäksi ja omintakeisemmaksi oman
ymmärrykseni ja viitekehykseni laajetessa.
Opinnäytteeseen tekemäni työ oli luonnollista
jatkumoa omalle henkilökohtaiselle työstölleni,
mutta oli monella tapaa tarkoitushakuisempaa
ja kunnianhimoisempaa kuin aiempi
harrastelijamainen tekemiseni.
Science fiction kiehtoo minua monesta
syystä, joista tässä yhteydessä relevantein
on lajityypin luonteenomainen kyky käsitellä
oman maailmamme ilmiöitä ja ongelmia uusista
ja yllättävistä näkökulmista, mikä saattaa
parhaillaan laajentaa yksilön kokemusta omasta
maailmastamme. Uskon vakaasti, että tieteisgenre
voi parhaimmillaan olla akateemisesti uskottavaa
ja merkityksellistä, ollen silti samaan aikaan
mielikuvituksellista ja viihdyttävää.
Kultaura-projektissa päämääräni on toteuttaa
uskottava ja mielenkiintoinen maailma, jonka
puitteissa voisi kertoa monia erilaisia tarinoita.
Keskiössä tämän työn osalta ei siis ole mikään
tietty tarina vaan maailman itsensä visuaalinen
ulkomuoto. Työtäni viitoittaa tietty spesifisyys:
haluan hallita luomani maailman läpikotaisin,
jolloin sen fiktiivinen taustoitus enemmänkin kuin
vain visuaalisessa mielessä on minulle tärkeää.
Kultaura on nimeään myöten paljon velkaa
elämäntapataiteilija Sigurd Wettenhovi-Aspan
(1870-1946) pseudohistoriallisille teorioille,
vaikka wettenhovi-aspalainen tematiikka
vakiintuikin lopullisesti osaksi maailmaa vasta
opinnäyteprosessin puitteissa. Ymmärtääkseni
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inspiraatioideni takana vaikuttaneita ajatusmalleja
ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, tein osana
opinnäytettä kepeähkön taustatutkimuksen
Wettenhovi-Aspan elämäntyöhön. Seuraavissa
kappaleissa kuvaan kyseistä taustatutkimusta,
miljöötä itseään ja joitain sen keskeisiä teemoja.

Wettenhovi-Aspa ja
fennoegyptiläisyys
Sigurd Wettenhovi-Aspa oli 1900-luvun
alkupuoliskolla vaikuttanut kansallisromantikko,
kirjailija, kuvataiteilija, visionääri,
harrastelijaegyptologi ja diletantti-kielitieteilijä,
joka tunnetaan lähinnä omalaatuisista teorioistaan
koskien suomalaisten ja suomen kielen alkuperää.
Hän oli kosmopoliittinen, yhteiskunnallisesti
pinnalla ollut hahmo ja monien aikansa
merkkihenkilöiden tuttava, joskin valtavirta ei
hänen ajatuksilleen lämmennytkään.
Wettenhovi-Aspaa on luonnehdittu ”erääksi
suurimmista Suomen ja suomalaisuuden ystäviksi
kautta aikain” (Häkkinen & Iitti, 2015, s. 164), eikä
suotta: hänen keskeinen opinkappaleensa oli teesi,
että suomalainen eli “fennoegyptiläinen” sivistys
(joka oli hänen mukaansa kaikkein korkeinta, muun
muassa Keski-Euroopan “germanisoitunutta”
sivistystä jalompaa) oli alkujaan peräisin
Egyptistä. Hän esitti, että lähes kaikilla maailman
kielillä oli suomalaiset juuret, ja oli löytävinään
hätkähdyttäviä yhtäläisyyksiä suomen ja maailman Kuva 7. Wettenhovi-Aspan suurteos Kalevala ja
eri kielten sanojen, varsinkin paikannimien välillä.
Egypti: Suomen kultainen kirja II
Pintapuolisesti haudanvakavasta esitystavastaan
huolimatta nämä samankaltaisuudet ovat
lähinnä huvittavia: pyramidi-sanan hän kertoi
tulevan sanoista ”pyhät raamit”, Egyptin olleen
alkujaan ”Äijäkupittaa”, Venetsian ”Venesija”,
Pariisin ”Parisaaret” ja niin edelleen. Kalevalan
sankareillekin hän löysi selvät yhtymäkohdat
Egyptin jumaltarustosta. (Wettenhovi-Aspa, 1935) turvaaminen. Kulta-auran tekemä vako, “kultaura”,
oli näin fennoegyptiläisen sivilisaation perusta,
“Kultaura” oli Wettenhovi-Aspan mukaan
josta muotoutui aikojen saatossa nykyihmisten
sanan “kulttuuri” alkumuoto. Hän kuvailee
tuntema sana “kulttuuri”. (Wettenhovi-Aspa, 1935,
fennoegyptiläisyyden magnum opuksessa
s. 37-43)
Kalevala ja Egypti: Suomen kultainen kirja II
Ei ole täysin selvää, miten vakaasti Wettenhovi(1935) muinaisessa Egyptissä hänen mukaansa
Aspa lopulta itsekään uskoi surrealistisiin
harjoitettua vuotuista rituaalia, jossa faarao
teorioihinsa. Kuitenkin niiden näennäinen tarkoitus
kynsi kultaisella auralla pellon päämääränä
oli nostattaa suomen kielen legitimiteettiä
runsaan sadon ja kaikinpuoleisen yltäkylläisyyden
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Kuva 8. Yksityiskohta maalauksesta

kansakunnan sivistyneistön kielenä tuolloin
vallinneen ruotsin rinnalle. Wettehovi-Aspan kiivas
fennomania selittyykin osaltaan kapinana tuon
ajan suomenruotsalaisessa yhteisössä, jossa hän
oli itsekin kasvanut, vallinnutta asenneilmastoa
kohtaan. (Pitkälä, 2010)
Vaikka ei allekirjoittaisikaan WettenhoviAspan hilpeän mahtipontisia visioita, ovat
hänen mielikuvitukselliset ideansa oivaa
inspiraatiomateriaalia fiktiolle. Ehtihän
Wettenhovi-Aspakin vaiherikkaan elämänsä
varrella toimimaan myös scifi-kirjailijana: hänen
englanninkielinen romaaninsa The Diamondking of
Sahara tuo fiktion keinoin esille hänen suurellisia
visioitaan Saharan autiomaata koskien (Häkkinen
& Iitti, 2015, s. 169).
Vaikka Kultaura ammentaa inspiraatiota
fennoegyptiläisyyden käsitteestä ja sen
taustalla vaikuttaneista ilmiöistä, painotan,
ettei päämääräni ole kuvittaa WettenhoviAspan teorioita sellaisenaan. Sen sijaan lainaan
Wettenhovi-Aspan teorioiden sisältöä soveltaen,
valikoiden ja pilke silmäkulmassa maailmani
kehityksen lisämausteeksi. Olen huomannut, että
mielenkiintoni keskittyy usein juuri aiheisiin, joihin
sisältyy tietty omalaatuisuus ja metahumoristinen
premissi. Toivon Kultauran silti kohoavan tasolle,
jossa siitä tulee enemmän kuin osiensa summa.
Lienee syytä täsmentää, että inspiraationi
Kultauran suhteen on puhtaasti tarinallinen
ja esteettinen, eikä sillä ole mitään tekemistä
reaalimaailman politiikan kanssa. WettenhoviAspa oli aikansa lapsi niin hyvässä kuin
pahassakin, ja toki hänenkin elämänvaiheistaan
ja näkemyksistään löytyy jälkipolvissakin
kädenvääntöä aiheuttaneita seikkoja (Häkkinen
& Iitti, 2015, s. 171). Ei kuitenkaan liene vaaraa,
että kukaan ottaisi hänen teorisointiaan hyvällä
tahdollakaan todesta, mistä syystä pidän sitä
melko harmittomana inspiraation lähteenä
– Wettenhovi-Aspan itsensä monisyiseen
henkilökuvaan kantaa ottamatta.
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”Vanha Sigurd oli saanut taivalluksensa aikana
osakseen niin kunnioitusta, ihmetystä ja
epäilystä kuin raakaa pilkkaakin. Monet eivät
vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä hänestä
tulisi ajatella.” (Häkkinen & Iitti, 2015, s. 175)

Miljöön kuvaus
Kultaura sijoittuu satojen vuosien päähän
tulevaisuuteen, jossa ihmiskunta hallitsee
muutamia kymmeniä planeettakuntia oman
kotiaurinkokuntamme kosmisessa lähimaastossa.
Perinteiset tuntemamme kansallisvaltiot
ovat lähes täysin kadonneet laajamittaisen
yhteiskunnallisen kollapsin seurauksena,
mutta ihmiskunta ei suinkaan ole yhtenäinen.
Avaruudessa vaikuttavat lukuisat eri ryhmittymät
ja suuntaukset, joiden eroavaisuudet ovat usein
hyvinkin räikeitä ja joiden välillä vallitsee eriasteisia
jännitteitä ja konflikteja. Eräs näistä suuntauksista
on fennoegyptiläisvaikutteinen Kultaura. Kultaura
toimii siis maailman itsensä kontekstissa tietyn
sivilisaation että metatasolla koko maailman
itsensä nimenä. Muihin ihmiskunnassa vaikuttaviin
ryhmiin en tämän työn puitteissa syvenny.
Korkealentoisista puitteistaan huolimatta
Kultaura-maailman logiikka nojaa pääpiirteittäin
tieteelliseen ymmärrykseen. Kultauran
perimmäinen idea on luoda uskottavan ja
eletyn oloinen sivilisaatio, joka ei sinällään
ole täydellinen utopia eikä dystopia, vaan
niin monisyinen kuin oma maailmammekin.
Ensisilmäyksellä jo itsessään värikkäiden
aihevalintojen — muinaissuomalaisuuden

ja –egyptiläisyyden — sekoitus kutsuisi ehkä
tuottamaan selkeästi yliampuvaa, karrikoitua
sisältöä. Tähän en kuitenkaan pyrkinyt, vaan
päämääräni oli suhtautua maailman suunnitteluun
kaikella asianomaisella vakavuudella, tietty
pilke silmäkulmassa silti säilyttäen. Kultaura on
siis ensisijaisesti scifi-miljöö fennoegyptiläisellä
mausteella eikä fennoegyptiläinen miljöö scifimausteella.
Tarkoin määrittämätön yhteiskunnallinen kollapsi
ja teknillinen taantumusvaihe jossain meidän
aikamme ja Kultauran välillä on tietoinen valinta,
jonka avulla irrotan miljöön oman maailmamme
kehitysjatkumosta. Vaikka Kultaura sijoittuukin
teoriassa meidän maailmamme tulevaisuuteen
eikä esimerkiksi rinnakkaistodellisuuteen, en
suoranaisesti ennusta oman sivilisaatiomme
tulevaisuutta, vaan otan kantaa ainoastaan
tekniikan ja yhteiskunnallisten olojen kehitykseen
Kultauran kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvassa
kontekstissa.
Suomen kieli on erottamaton osa Kultauran
identiteettiä. Haasteena on, että suomi ei taivu
sellaisenaan kovin luontevasti tieteissanastoon,
joka on suomeksi paikoin kömpelöä ja usein
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lainasanoihin nojaavaa. Kuitenkin suomen kieli on
luonteeltaan hyvin moninaista ja moneen muottiin
taipuvaa. Entä jos kielellä voisi leikitellä, omaksuen
sen osaksi maailman sisäistä logiikkaa? Olen tätä
varten hahmotellut omaa intuitiivisempaa ja
suomalaiseen korvaan luontevampaa termistöä
juuri Kultauraa varten. Erikoinen sanasto tuo
miljööseen eloa ja omaperäisyyttä, jolla alleviivaan
sen eroja nykymaailmaan. Muun muassa
anakronistinen, tarkoituksella vanhahtava nimistö
sekä ulkomaisten sanojen “suomalaistetut”
nimiväännökset Wettenhovi-Aspan hengessä
antavat osaltaan Kultauralle omintakeista
tunnelmaa.

Wettenhovi-Aspan lisäksi ammennan
inspiraationi lähinnä tieteisgenrestä. Pyrin
pohjaamaan tietoiset vaikutteeni enemmän
tieteiskirjallisuuteen kuin elokuviin, peleihin tai
TV-sarjoihin. Mielestäni alan kirjallisuuden kirkkain
kärki tavoittaa ideoiden ja teemojen syvyyttä,
johon genren populäärimmät edustajat harvoin
kykenevät. Tieteiskirjallisuuden kontekstissa
Kultauran maailma lainaa muun muassa Alastair
Reynoldsin Ilmestysten avaruus-kirjasarjasta, Iain
M. Banksin Kulttuuri-kirjoista, Dan Simmonsin
Hyperion-sarjasta sekä osin myös Neal
Stephensonin Snow Crash-romaanista.

Kielellisen leikittelyn lisäksi tietoinen
anakronistisuus sekä hallittu vanhan ja uuden
vastakkainasettelu kiehtovat minua. Suurin osa
tieteisgenren tulevaisuudenvisioista vanhenee
aikanaan väkisinkin tieteellisen ymmärryksen
karttuessa sekä myös yhteiskunnallisten olojen
ja yleisen arvomaailman kehittyessä, mutta tässä
tapauksessa anakronistisuus on jotain joka on
harkitusti sisällytetty maailman rakenteisiin.
Tällä luon haluamaani “vierauden” tunnelmaa,
jonka avulla alleviivaan pesäeroa sekä omaan
maailmaamme että muuhun tieteisfiktioon.
Samalla pyrin tietynlaiseen ajattomuuteen,
jonka kautta Kultaura voisi toivottavasti pysyä
relevanttina kauemminkin.

Tematiikka
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Kultauran käsittelemä teemasto on monissa
tapauksissa melko korkealentoista. Pyrkimykseni
on tuoda omaperäisiä tai ainakin vähemmän
kulutettuja teemoja ja ideoita maailmani keskiöön.
Osa Kultauran tematiikasta pohjaa suoraan oman
maailmamme ilmiöihin, mutta ammennan myös
Wettenhovi-Aspaan liittyvistä teemoista sekä
minua muuten kiinnostavista ajatuksista.
Yleistasolla Kultauran kenties keskeisin teema on
informaatio ja sen eri ulottuvuudet. Eräs näistä
on informaation ja konkreettisten ilmiöiden
suhteet sekä tietotekniikan aiheuttamat

muutokset ihmisten ajatteluun ja käytökseen.
Elämme jo nyt aikaa, jossa sosiaalinen media
ajaa ihmisiä entistä enemmän ideologisiin
kaikukammioihin, joissa tieto leviää kulovalkean
tavoin sen totuudellisuudesta riippumatta.
Samalla informaatiosodankäynti nostaa päätään,
ja propagandan, median ja yksittäisten ihmisten
näkemysten rajat hälvenevät. Kultaura kuvaa
maailmaa, jossa nämä ilmiöt ovat arkipäiväistyneet
osana vielä meitä paljon teknisesti kehittyneempää
sivilisaatiota.
Ammennan tematiikassani paljon memetiikan
käsitteestä, jossa kulttuurillisen informaation
leviäminen rinnastetaan biologian
säännönmukaisuuksiin (Memetics - Wikipedia)
Tieteisfiktiossa — Kultaura mukaan lukien —
memetiikkaa käsitellään usein tapana vaikuttaa
informaation manipuloinnin kautta ihmisten
käytökseen hyvinkin seikkaperäisellä tasolla
(Understanding Memetics).3
Mielenkiintoista on, että memetiikassa on
tiettyjä yhtymäkohtia Kalevalaan. Suomalaisessa
kansanrunoudessa korostuvat vahvasti kielen
ja sanojen merkitykset: tieto ja kyky esittää tuo
tieto runonlaulannan muodossa on Kalevalassa
jopa tärkeämmässä osassa kuin fyysinen
voimankäyttö. Wettenhovi-Aspakin spekuloi, että
“germanisoituneet naapurikansat” pelkäsivät
suomalaisia tietäjiä, joilla oli hänen mukaansa
“suuri suggestiovoima”. Entä jos tuo voima
ei olisikaan taikuutta, vaan hyvin tiedostava
tapa esittää informaatiota yhdistettynä
perustavanlaatuiseen ymmärrykseen tuota dataa
vastaanottavien ihmisten psykologiasta?
Ilmiöiden peilaaminen wettenhovi-aspalaisen
linssin läpi antaa minulle mahdollisuuden
tutkiskella syvemmin tarinallisuuden merkitystä
sekä yksilöllisen että erityisesti kansallisen
identiteetin rakentumisessa, sekä toden ja fiktion

häilyvää rajaa tällä saralla. Pekka Pitkälä tuo
esille pro gradu-tutkielmassaan Pyramidit, pyhät
raamit -- Sigurd Wettenhovi-Aspan (1870–1946)
näkemykset suomen kielestä ja suomalaisten
historiasta mielenkiintoisen kysymyksen
alkuperäisyyden osoittamisesta kansallisen
legitimoinnin välineenä. Miksi WettenhoviAspan ajan yhteiskunnassa oli tärkeää maalailla
kansakunnalle mahtipontista menneisyyttä? Jotkut
Wettenhovi-Aspan aikalaiset kansallismieliset
tahot, vaikka eivät hänen teorioihinsa tosissaan
välttämättä uskoneetkaan, pitivät niitä silti
positiivisina vaikutuksena kansallistunnon
kohottamisen välineinä; saataisiinhan niiden avulla
suomen kansalle arvoisensa historia. (Pitkälä,
2010) Onko kulttuuri itsessään lopulta paljon
enempää kuin joukko tarinoita ja symboleja, jonka
joukko ihmisiä jakaa? Mistä identiteetti lopulta
koostuu ja mitä eri tapoja hahmottaa identiteettiä
voi olla? Ja miten ihmisten ja ihmismassojen
käytökseen voidaan vaikuttaa kulttuurillisten
symbolien kautta?
Käsittelen myös universaalimpia tieteisgenren
teemoja. Minua kiehtoo lajityypille ominainen,
niin kutsuttu “sense of wonder”-ilmiö, eli kokemus
oman tietoisuuden laajentumisesta suhteessa
johonkin suurempaan, kosmiseen viitekehykseen;
kokemus jostain, mikä voisi olla. Haluaisin
jos suinkin mahdollista herättää vastaavia
tuntemuksia omalla ulosannillani. Muita teemojani
ovat muun muassa merkitysten tutkiskelu eri
konteksteissa, kielen vaikutus tietoisuuteen
varsinkin suhteessa ei-kielelliseen ajatteluun,
erilaisten futurististen yhteiskuntamallien
tutkiskelu, kosmisten etäisyyksien vaikutus
ajatteluun ja tietoisuuteen, maailmankuvan
kontekstualisointiin sekä konkreettisiin ilmiöihin,
kuten esimerkiksi tiedon kulkuun ja poliittisiin
prosesseihin.

3
Tässä yhteydessä en siis viittaa nykyisin ehkä
paremmin tunnettuihin internet-meemeihin, vaikka ne eräs
esimerkki meemeistä ovatkin.

Kuva 9. Yksityiskohta maalauksesta
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PRODUKTIO
Lähtökohdat ja
rajaus
Tuodakseni prosessiini tiettyä
tarkoitushakuisuutta, päätin melko varhain
vakiinnuttaa produktion keskeiseksi tavoitteeksi
tuottaa vähintään kolme viimeisteltyä
konseptikuvaa. Pyrkisin näillä kuvin viestimään
Kultaura-maailman kannalta merkityksellistä
tunnelmaa ja estetiikkaa esitysteknisesti
uskottavalla tavalla. Samalla tuottaisin runsaasti
“toissijaista”, karkeampaa konseptimateriaalia
viimeistellympien kuvien kehitystä tukemaan.
Prosessin aikana ajatus ”kolmesta suuresta”
hälveni ja fokusoin työskentelyni enemmän
ideoiden iteraatioon useampien kuvien kautta
huomattuani, kuinka paljon ideani lopulta
kehittyivät ja muuttuivat. Lopullinen rajaukseni
onkin enemmän osa-alueittainen ja keskittyy
Kultauran aluksiin, ihmisiin ja ympäristöihin.
Tuotin kaikista näistä osa-alueista useamman
viimeistellyn teoksen, jolloin myös alkuperäinen
tavoitteeni täyttyi.

Visuaalinen linja ja
lähdeaineisto
Prosessini alkoi Kultauran visuaalisten
lähtökohtien ja inspiraatiomateriaalien
määrittelyllä. Päämääränäni oli luoda jotain
esteettisesti mielekästä ja ainakin jollain tasolla
omaperäistä. Halusin alusta asti juurruttaa
ilmaisuni vahvasti kehittämäni maailman
sisäiseen logiikkaan, pitäen jatkuvasti mielessä
suunnitteluratkaisujeni oikeutukset. Tavoitteenani
ei siis välttämättä ollut äärirealismi, vaan
maailmaa itseään palveleva estetiikka.
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Halusin kuvata Kultauran tarkoituksellisesti
visuaalisesti monipuolisena: esimerkiksi
funktionaalisiksi tarkoitetut asiat, kuten
avaruustekniikka, ovat paljolti vailla tyylittelyä,
siinä missä asutuskeskukset näyttäytyvät
loistokkaina ja monumentaalisina.
Tärkein visuaalisen innoituksen lähde oli minulle
alusta alkaen klassinen, 1970- ja 80-lukujen
konseptitaide, erityisesti scifi-konseptoinnin
pioneerit Syd Mead ja Ralph McQuarrie, joista
jälkimmäinen oli paljolti vastuussa Star Warselokuvien ikonisesta visuaalisesta ilmeestä.
Mielestäni heidän tuotantonsa tavoittavat jotain
tieteisgenrelle perustavanlaatuisen ominaista
tavoilla, johon harva on heidän jälkeensä kyennyt.
Molempien töitä leimaavat esitystekninen selkeys,
ennakkoluuloton mielikuvituksellisuus mutta silti
monin paikoin kouriintuntuvan todentuntuinen
estetiikka. Pyrin omassa työssäni saavuttamaan
edes vaimeita kaikuja vastaavasta sekä tyylillisesti
että muotoilullisesti, kuitenkin itsetarkoituksellista
retroestetiikkaa välttäen.
Historiallisen kuvaston vapaa yhdistely
futuristiseen kontekstiin on konseptitaiteessa
yleistä (Chiang, 2008, s. 10). Silti ehkä keskeisin
suunnitteluhaasteeni oli valitsemani kalevalaisen
ja egyptiläisen estetiikan yhdistäminen
science fiction-miljööseen visuaalisesti
toimivalla ja uskottavalla tavalla; en halunnut
fennoegyptiläisyyden jäävän pelkäksi vitsiksi
tai pintakuorrutteeksi, jolloin inspiroitumiseni
oli oltava syväluotaavaa ja hallittua. Pohdin
tapoja, joilla voisin soveltaa inspiraationlähteitäni
viitteellisissä tai rakenteellisissa konteksteissa
suorien viittausten sijaan, tiedostaen jatkuvasti
kiiltokuvamaisen alleviivaavaan estetiikkaan tai
räikeisiin tyylillisiin ristiriitoihin sortumisen riskit.
Muun muassa selkeimmät kansalliset symbolit

rajasin tarkoituksella visuaalisen lähdeaineistoni
ulkopuolelle.
Yritin myös pyristellä tietoisesti eroon populäärin
scifin estetiikasta ja keskittyä oikeasta maailmasta
peräisin olevaan kuvastoon, tästä poikkeuksena
jo mainitsemani klassinen sci-fi-konseptitaide.
Otin muun muassa vaikutteita oikeasta
avaruustekniikasta Kultauran avaruuspukuja ja
-aluksia suunnitellessani.

kirjon Kalevalasta vaikutteita ottaneita ilmiöitä,
kuten suomalaisen, kansallisromanttisesti
värittyneen jugend-arkkitehtuurin sekä Akseli
Gallen-Kallelan maalaukset. Egyptin tapauksessa
esimerkiksi Egyptistä ja muuten antiikista
ammentavat art deco ja suomalainen 1920-luvun
klassismi kelpasivat oivallisesti inspiraation
lähteiksi. Keräsin valitsemiini aihealueisiin liittyvää
kuvastoa pääosin Pinterest-online-palvelun ja
Googlen kuvauhaun kautta.

Kalevalaisen ja egyptiläisen estetiikan lisäksi pyrin
lainaamaan estetiikkaa myös näiden kahden
kulttuurin innoittamista tyylisuunnista: esimerkiksi
”kalevalaiseksi” inspiraatioksi kelpuutin laajan

Kuva 10. Sammon puolustus (1896)

Kuva 11. Egyptiläistä grafiikkaa.

Kuva 12. Jugend-arkkitehtuuria
Helsingissä.

Kuva 13. Gizan pyramidit Egyptissä.
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Konseptointi
Kultauran konseptointi tapahtui useiden eri
ilmaisuvälineiden avulla. Vaikka lopputuotteiden
kannalta tärkeimmät työkaluni olivat Adobe
Photoshop-kuvankäsittelyohjelma ja Wacom
Intuos-piirtopöytä, tein valtaosan raa’asta
ideointityöstä lähinnä lyijy- ja kuulakärkikynien,
tussien sekä paperin parissa. Karkeita luonnoksia
syntyi projektin tiimoilta arvioni mukaan useita
satoja. Pieni osa näistä luonnoksista on poimittu
mukaan tähän raporttiin, sillä niiden rujoudesta
huolimatta ne olivat elintärkeä osa prosessia.

projektin kannalta epäolennaiset ideat, ja miten
pidän visioni kohesiivisena? Jouduin karsimaan
liiallisia ideoita raskaalla kädellä, syventyen vain
keskeisimpiin aiheisiin.

Projektin taustojen ideointi toi myös esille
käytännönläheisempiä kysymyksiä maailmastani
teollisen muotoilijan näkökulmasta. Millaisia
ovat tulevaisuuden tuotantotekniikat ja miten
ne vaikuttavat tuotteiden ja arkkitehtuurin
estetiikkaan? Miten esimerkiksi algoritmisen
suunnittelun, 3D-tulostuksen tai nanotekniikan
Käytin digitaalisissa piirroksissani ja maalauksissani arkipäiväistyminen tulevat muuttamaan
melko vapaasti itselleni luontevia tekniikoita.
muotoilussa, teollisessa tuotannossa ja taloudessa
Photoshopissa pitäydyin paljolti ohjelman
yleensä vallitsevia paradigmoja?
perustyökaluissa. Digitaalisessa konseptitaiteessa
Seuraavissa kappaleissa työt on jaettu
on nykyisin yleistä valokuvien kollassinomainen
käyttö eli niin sanottu ”photobashing”. Menetelmä pääteemoittain, mutta itse prosessin aikana
en eritellyt selkeitä rajoja eri aihealueiden
mahdollistaa parhaimmillaan näyttävien kuvien
välille. Kuitenkin miljöön ympäristöt, ihmiset ja
tuottamisen lyhyessä ajassa, ollen näin oivallinen
avaruusalukset nousivat lopulta itse luonnostelussa
konseptitaiteen työkalu. Rajasin itse kuitenkin
merkityksellisimmiksi osa-alueiksi ja koen voivani
kyseisen menetelmän paljolti työskentelyni
viestittää niiden kautta Kultauran perimmäistä
ulkopuolelle, sillä perinteisempi työskentely on
kuvakieltä. Moni prosessin aikana aloittamani
minulle luontevapaa. Toteutin osan digitaalisista
kuva jäi myös työn alle. Priorisoin lopulta
kuvista paperille tehtyjen luonnosten päälle, joka
mielestäni Kultauran yleistunnelman kannalta
on itselleni hyvin yleinen työskentelytapa.
relevanteimmat teokset.
Konseptointi itsessään korostui prosessin aikana
ajattelun ja ideoinnin välineenä. En välttämättä
tiennyt, mitä lähdin tekemään aloittaessani
luonnostelun, ja monissa tapauksissa lopputulos
yllätti minut. Kultauran maailma ikään kuin avautui
sitä visualisoidessani, tuottaen spontaanisti uusia,
maailmanrakennusta ruokkivia ideoita. Kultauran
visuaalisen ilmeen jatkuva kehitys sen eri osaalueilla informoi myös yksittäisten konseptien
kehitystä puolin ja toisin. Havaitsin, että kerättyäni
tarpeeksi kriittistä informaatiomassaa, alkoi
maailma kirjoittaa ikään kuin itse itseään. Usein
ideoille oli hedelmällistä antaa aikaa jalostua,
vaikkakin tämä usein vaati niiden jatkuvaa
mielessä pitämistä. Ideoiden vuolaus oli sekä
mahdollisuus että haaste: miten kitken joukosta

Kuva 14. Sekalaisia poimintoja lyijykynäluonnoksista
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Kuva 15. Tietyt Kultauran graafisen ilmeen peruspilarit syntyivät prosessissa hyvin varhain. Näistä
tärkein oli ”Kulta-aura”-symboli. Aura on tyylitelty versio muinaisegyptiläisestä aurasta, jonka
Wettenhovi-Aspakin huomioi muistuttavan erehdyttävästi suomalaisia vastaavia. Idea oli mielestäni
uniikki ja sointui hyvin yhteen Kultaura-nimen ja sen alkuperän kanssa. Lisäksi päätin käyttää
Akseli Gallen-Kallelan Sammon puolustus-maalaukseen viittaavia tähtiä Kultauraan assosioituvina
graafisina elementteinä.
Ilokseni löysin tiettyjä yhtäläisyyksiä kalevalaisten ja egyptiläisten kuvastojen välillä. Muun
muassa molempien kulttuurien koristeaiheissa on paljon samaa. Melko aikaisessa vaiheessa keksin
myös käyttää Kalevalan ja Egyptin graafisia kuviointeja makrotasolla sekä dekoratiivisina että
rakenteellisina elementteinä.

28
Kuva 16. Jugend-henkisten koristeaiheiden hahmottelua
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ALUKSET
Eräs ensimmäisistä osa-alueista, jota lähdin
Kultaura-projektin parissa konseptoimaan, olivat
miljöössä esiintyvät avaruusalukset. Kuten muun
Kultauran tekniikan kanssa, lähtökohtani oli tehdä
aluksista funktionaalisen näköisiä, vailla esimerkiksi
urbaaneissa konteksteissa esiintyvää tyylittelyä.
Silti tutkiskelin mahdollisuuksia sisällyttää joitain
hienovaraisia arkkitehtonisia teemoja alusten
muotokieleen.
Alusten estetiikassa pyrin lainaamaan paljon
toteutettavissa olevista avaruusaluskonsepteista,
tosin omalla visuaalisella mausteellani. Suurimmalla
osaa aluksista ei muun muassa ole selkeää ylä- tai
alapuolta koska nämä käsitteet ovat avaruudessa
merkityksettömiä.
Varhaisista luonnoksistani lähtien aluksia yhdisti
ainakin jossain määrin vastaava kiilamainen muoto.
Ideaa jalostaessani havaitsin sen hyväksi: se on
yksinkertainen, universaali ja selkeä. Kartiomainen
muoto luo assosiaatioita egyptiläisiin obeliskeihin
olematta kuitenkaan häiritsevän alleviivaava.
Lähes kaikki Kultauran alukset rakentuvat tietyistä
peruskappaleista: keulamoduuli, mahdolliset
pyörivät miehistötilat, polttoainetankit, moottorit
ja siipimäiset säteilinpinnat. Näiden moduulien
koko, muoto ja sijaintikin vaihtelevat, ja jotkut
alukset saattavat sisältää enemmänkin osia
käyttötarkoituksen mukaan, mutta yleistasolla
rakenne on säännönmukainen.
Tarkoitukseni olisi saavuttaa tietty ikonisuus;
tilanne, jossa valitsemani perusmuoto assosioituisi
jo itsessään Kultauraan. Tärkeää ei ole niinkään
yksityiskohtien runsaus vaan juuri siluetin
tehokkuus. Liiallinen yksityiskohtien korostus
saattaa jopa rikkoa siluettia tehden muodosta
sekavan ja epämääräisen (Chiang, 2008, s. 19).
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Kuva 17. Lyijykynäluonnoksia aluksista
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Kuva 18. Varhainen tussiluonnos aluksesta. Rungolla on tässä vaiheessa vielä selkeä ylä- ja
alapuoli, jota pyrin myöhemmissä konsepteissani välttämään.
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Kuva 19. Alusten siluettihahmotelmia

Kuva 20. Photoshopilla täydennettyjä lyijykynäluonnoksia

Kuva 21. Yksittäinen aluskonsepti
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Kuva 22. Avaruusalus elementissään. Koska avaruudessa vallitseva tyhjiö johtaa lämpöä
erittäin heikosti, alukset on varustettu säteilinpinnoilla, joiden tarkoituksena on siirtää
ylimääräinen lämpö ympäröivään avaruuteen ylikuumenemisen välttämiseksi. Moottorien
käyttö tuottaa runsaasti lämpöä, minkä vuoksi säteilimet hehkuvat tässä punaisina.
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Kuva 23. Planeettainvälinen rahtialus ”käy kiukaana” kaasuplaneetan yllä moottorien
intensiivisen polton jäljiltä. Kuten monissa Kultauran aluksissa, miehistömoduulit
on suunniteltu kääntyviksi, mahdollistaen simuloidun painovoiman sekä moottorien
käydessä (jolloin ne taitetaan sisään) että levossa (jolloin ne pyörivät rungon ympäri,
tuottaen painovoiman illuusion keskipakoisvoiman avulla). Miehistömoduulien takana
on sarja keskirungon ympärille kiinnitettyjä rahtikontteja, säteilysuoja ydinreaktorilla
toimivien moottorien vuoksi, polttoainetankit, sekä itse moottoriyksiköt.
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Kuva 24. Taistelualusta valmistellaan lähtöön telakalta.
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Kuva 25. Prosessikuvaus viereisen sivun maalauksesta. Aloitin kuvan hahmottelun
mustavalkoisena ja lisäsin värit vasta myöhemmin. Idea levossa ylöspäin taittuvista
säteilimistä syntyi kuvaa maalatessa, joka painotti itselleni spontaanin luovan ideoin
tärkeyttä.
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IHMISET
Konseptoin Kultauran asukkaiden ulkonäköä
ja pukeutumista pääpiirteittäin. Käytännössä
yksikään esittelemistäni hahmokonsepteista
ei henkilöidy yksittäisiin hahmoihin, vaan
niiden tarkoitus on kuvata Kultauran ihmistöä
yleistasolla.
Ihmisten parissa varsinkin korostui maailman
“luotaaminen” konseptoinnin kautta. En aina
tiennyt, mitä lähden tekemään ja usein hyviä
ideoita syntyi puhtaiden sattumien ja lähes
automaattisen luonnostelun kautta.
Yhdistelin Kultauran ihmisissä ulkonäöllisiä
piirteitä vapaasti eri puolilta maailmaa, jolla
viittaan epäsuorasti historian kerrostumiin
Kultaurassa vallitsevan tilanteen taustalle.
Suunnittelua ohjaavien reunaehtojen kannalta
mieluisa lisä on, että näin hahmojen ulkonäköön
saadaan kaikuja muinaisegyptiläisen taiteen
ihmiskuvauksesta. Pohdin myös mahdollisuutta
kuvata radikaalin erinäköisiä ihmistyyppejä, jotka
olisivat saattaneet vuosisatojen saatossa kehittyä
erilaisten olosuhteiden sekä geenimuuntelun
kautta, mutta pitäydyin tämän projektin puitteissa
suurimmalta osin perinteisemmissä ulkonäöissä.

etuläppä on mielenkiintoinen muinaisegyptiläisen
vaatetuksen erikoisuus, jonka pyrin sisällyttämään
jollain tasolla Kultauran asusteiden estetiikkaan.
Vaatesuunnitteluun verraten vihkiytymättömänä
todella erilaisten asukokonaisuuksien kuvaaminen
tuotti minulle haasteita. Lisäksi huomasin, että
pakonomaisesta Kalevala- tai Egypti-viittauksista
oli vaarassa tulla itsetarkoitus, jota olin juuri
halunnut välttää. Asusteissa olisi oltava reilusti
variaatiota uskottavuuden aikaansaamikseksi,
mutta milloin variaatiosta tulee tyylillinen soraääni
maailman yleisilmeeseen nähden? Päädyin
toteamaan, että inspiraatio voisi olla myös
syvempää kuin väkisin väännetyt suorat visuaaliset
viittaukset.
Erityisesti ihmisten konseptoinnissa koin, että aika
loppui opinnäyteprosessin puitteissa kesken. Olisin
hyötynyt vielä pidemmälle viedystä iteroinnista,
jotta olisin saattanut jalostaa jo saamiani ideoita
väistämättömien uusien oivallusten lomassa.
Jatkaessani Kultauran kehittelyä aion tutkiskella
esimerkiksi vielä villimmän futurististen ja outojen
asusteiden mahdollisuuksia.

Pyrin kuvaamaan ihmisten asustusta
mahdollisimman moninaisesti sekä arkisissa,
juhlavissa että teknisissäkin konteksteissa.
Yritin ainakin osassa vaatteista saavuttaa tiettyä
graafisuutta, jopa arkkitehtonisuutta: futurismin
lisäksi vaatteiden koristeaiheissa on kaikuja
jugend-arkkitehtuurista ja art decosta, mutta
myös suomalaisista kansallispuvuista ja erityisesti
Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-maalauksista.
Muun muassa jotkin soljet, arkivaatteet, grafiikka
ja päähineet viittaavat suomalaiseen perinteeseen.
Panin merkille, että egyptiläisissä vaatteissa on
paljon scifi-maailmaan hyvin sopivaa muotokieltä,
esimerkiksi usein käytetyt diagonaaliset kulmat.
Erityisesti alaspäin laajeneva lannevaatteen
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Kuva 26. Poimintoja karkeista hahmoluonnoksista
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Kuva 27. Tussiluonnoksia vaatetuksen yleisilmeestä

Kuva 28. Prosessin aikana syntyi runsaasti
ideoita puettavasta tekniikasta osana Kultauran
maailmaa. Usein toisen silmän peittävät linssit
ovat laajennettua todellisuutta (augmented
reality) hyödyntäviä näyttöjä, jotka toimivat
nykyajan älypuhelinten futuristisina vastineina.
Tutkin myös mahdollisuuksia integroida tekniikkaa
“älytatuointeihin”, jotka voisivat itsessään toimia
esimerkiksi näyttöprojektoreina.

Kuva 29 (viereinen sivu). Sekalainen ihmiskavalkadi. Suurin osa luonnostelustani oli raakaa ideointia, joka ei
välttämättä ole esitysteknisesti vaikuttavaa, mutta jossa painottui nopean iteraation ja kokeilun välineellinen
hyöty. Menin yksittäisten konseptien kanssa tarkoituksilla vapaasti erilaisiin suuntiin ennen kuin visuaaliset
suuntaviivat alkoivat vakiintua.
42
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Kuva 30. Vaatteiden iterointia. Tapaan yleensä nojata luonnostelussani vahvasti viivoihin, mutta pyrin näiden
hahmotelmien yhteydessä keskittymään nimenomaisesti väripintoihin ja muotoihin.

Kuva 31. Ideoita jugend-henkisen koristelun yhdistämisestä vaatetukseen
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Kuva 32. Yksittäisiä hahmokonsepteja

Kuvat 33 & 34. Ihmisten ominaispiirteiden hakemista
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Kuvat 35 & 36. Hahmotelmia fennoegyptiläisistä
sotilaskypäristä. Muoto perustuu faaraon
sotakypäriin, joiden muodossa Sigurd WettenhoviAspa näki yhtäläisyyksiä suomalaisten hänen
mukaansa “kuninkaankypäräksi” kutsumaan
lehmänmahaan.

Kuva 37. Paineistetut puvut ovat tärkeitä avaruuden moninaisissa olosuhteissa, joissa elämän edellytykset
ovat usein puutteelliset.
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Kuva 38. Avaruuspuvun personalisointikokeiluja

Töissäni seikkailevat astronauttihahmot syntyivät
puolivahingossa luonnosteluni aikana. Koen,
että näistä hahmoista, jotka olen ristinyt ainakin
väliaikaisesti “kultanauteiksi”, tuli nopeasti
tunnusomainen osa Kultaura-universumin
visuaalista identiteettiä. Syntyi tilanne, jossa keksin
tarinaa hahmoluonnosten ympärille sen sijaan että
tarina olisi tullut ensin ja hahmojen visualisointi
suunnitelmallisesti sen jälkeen.
Koska avaruuspukujen käyttötarkoitus on
tekninen, tarkoitukseni oli pitää niiden muotokieli
pääosin koruttomana; en koe eron kaupunkien
arkkitehtoniseen loistoon olevan tyylillinen
riitasointu, sillä sisäiset erot tuovat mielestäni
maailmaan vain uskottavuutta.
Olen myöhemmissä luonnoksissa (muun
muassa kuvassa 38) alkanut tutkiskella erilaisia
mahdollisuuksia varioida avaruuspukuja
yksilöllisesti värityksen ja yksityiskohtien avulla, ja
uskon jatkuvan luonnostelun tuottavan vielä jotain
hedelmällistä vastaisuudessakin.

Kuva 39. Tussiluonnos avaruuspuvusta
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YMPÄRISTÖT
Produktion ehkä merkittävin anti ovat tekemäni
yleisluontoiset, arkkitehtuuria ja tunnelmaa
luonnehtivat maisemamaalaukset. Koen, että
kykenin näiden kuvien avulla luonnehtimaan
parhaiten Kultauran yleistunnelmaa ja -ilmettä.
Kuten tosielämässäkin, Kultaurassa ei vallitse
vain yksi ainoa arkkitehtuurin suuntaus vaan
joukko ajallisia, paikallisia, ja jopa yksilöllisiä
tyylejä. Joitain tiettyjä trendejä voidaan silti
havaita. Suurimmat rakennukset rakentuvat
lähinnä pelkistetyistä perusmuodoista,
joista monet, eritoten pyramidit ja obeliskit,
viittaavat muinaiseen Egyptiin kuten myös
rakennusten mahtipontinen mittakaava sinänsä.
Rakennuksissa toistuu myös tietty kerroksellisuus,
korkeusvaihtelut ja terassitettu arkkitehtuuri, sekä
urbaaniin ympäristöön upotetut viheralueet.
Ympäristöjen kanssa työskennellessäni huomasin,
että monumentaalisista futuristisista tiloista
tulee helposti steriilejä ja elottomia. Kliinisyyden
välttämiseksi lisäsin kaupunkeihin ja ympäristöön
liikettä ja väriä muun muassa mainosten ja
julisteiden avulla. Samanaikaisesti tapahtunut
hahmojen luonnostelu auttoi myös osaltaan
tuomaan Kultauraan hakemaani eloa.
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Kuva 40. Kaupunkiluonnos paperille
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Kuva 41. Ensimmäinen pitkälle viety teos kaupunkiympäristöstä, jossa mukana
ovat jo myöhemmin Kultauralle tunnusomaisiksi vakiintuneet lasipyramidit.
Pyramidit ovat kyseisen planeetan alkuperäiset asutuskeskukset, ja ympäröivät,
pienemmät rakennukset ovat rakentuneet hiljalleen niiden ympärille. Taivaalla siintää
kiertoradalla sijaitseva avaruusasema-siirtokunta, jonka rakenne perustuu fyysikko
Gerald O’Neillin 1970-luvulla kehittämään ’Island Three’-konseptiin.
Tässä vaiheessa prosessia pyramidejä ympäröivän kaupunkirakenteen arkkitehtuuri
ei ollut vielä kovin vakiintunutta. Kaupunki näyttäytyy tässä vaiheessa omasta
mielestäni vielä turhan steriilinä verratuna myöhempiin teoksiin, joissa lisäsin
mukaan elämää muun muassa väreillä ja mainoksilla. Kuitenkin esimerkiksi
pyramidien ulkonäkö on pysynyt pääosin samana.
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Kuva 42. Katsaus kaupungin sykkeeseen.
Minua kiehtovat rakennusten ympäröimät
mutta ilmavat kaupunkitilat ja
kokemus tilasta yleensä. Pyrin tässä
kuvassa leikittelemään rakennusten
kerroksellisuudella ja vertikaalilla
kaupunkirakenteella, joka näyttäisi
tässä jatkuvan sekä ylös- että alaspäin.
Raidelinjojen lisäksi taka-alalla näkyvät sirot
hissitornit mahdollistavat pystysuoran kulun
kaupungissa.
Suurten ikkuna- ja seinäpintojen kuviointi
lainaa koristeaiheensa muun muassa
suomalaisten ryijyjen grafiikasta;
leikittelen kuvioinnilla eri mittakaavoissa
ja usein erilaisissa konteksteissa kuin sen
alkuperäiset käyttötavat. Mainokset henkivät
retrotunnelmaa ja tuovat tilaan eloa.
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Kuva 43. Hiljattain perustettu avaruussiirtokunta ilmakehättömässä
kuussa, jossa avaruuspukuiset asukkaat luotaavat maaperän otollisuutta
laajennusrakentamiselle. Lasipintaiset pyramidit ovat arkologioita eli omavaraisia,
paineistettuja asuinkomplekseja, joista kukin majoittaa suurkaupungin verran
asukkaita.
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Kuva 44. Urbaania eleganssia. Tämä kuva oli viimeinen opinnäytteen puitteissa
tuottamistani maalauksista ja kiteyttää mielestäni Kultaurassa soveltamani
fennoegyptiläisen kuvaston oivallisella tavalla. Saavutin muun muassa ihmisten
asustuksessa tavoittelemaani monimuotoisuutta, ja arkkitehtuurissa ilmenee
hienovarainen muttei turhan alleviivaava jugend-henkisyys. Suomeen assosioituvat
koivut tuovat puolestaan ympäristöön omanlaisensa lisäsäväyksen.
Tutkin kuvassa mahdollisuuksia hyödyntää rakennusten kokovaihteluita sekä
kerroksellisuutta. Tavallisen kaupunkirakenteen ja täysin omaa kokoluokkaansa
edustavien megarakennusten välillä vallitsee mielestäni mielenkiintoinen
kontrastisuus, joka alleviivaa etenkin jälkimmäisten mittakaavaa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA
JATKOTOIMENPITEET
Kultauran maailma ei ole valmis, enkä tiedä,
tuleeko se koskaan olemaankaan. Tämän
opinnäytteen tavoite ei koskaan ollutkaan
suunnitella koko universumia tyhjentävästi alusta
loppuun, vaan tarjota yleiskatsaus, joka auttaisi
ymmärtämään sen perimmäistä luonnetta ja
viitoittaisi sen tulevaisuutta. Mielestäni ylsin
tähän tavoitteeseen: projektin alkuvaiheessa
visualisoinnissani oli vielä melkoisesti tyylillistä
hakemista, mikä on ainoastaan hyvä asia: ideoiden
muuntuminen loppua kohti osoitti, että kehitystä
tapahtui.
Kultauran maailma itse kehittyi prosessin
aikana merkittävästi, mielestäni parempaan ja
kiinnostavampaan suuntaan. Luulin jo alussa
tienneeni melko tarkasti, millainen haluan
Kultauran olevan, mutta tämä prosessi osoitti,
kuinka vähän lopulta tiesinkään. Aloin vasta
loppuvaiheessa saavuttaa selkeän käsityksen
siitä, mihin suuntaan halusin loppujen lopuksi
Kultauran parissa mennä, ja paljon ideoita jäi vielä
produktion puitteissa kuvittamatta.
Maailma ei sellaisenaan ole valmis tuotantoon,
mutta monet sitä koskevat ideat ovat selkeytyneet
visualisointien ja ajatusten sanallistamisen myötä.
Kunnianhimoisempi opiskelija saattaisi maalailla,
että miljöötä voisi käyttää aikanaan vaikka
elokuva- tai peliprojektissa, ja mielessäni onkin
kytenyt idea jonkinlaisesta pelistä jo kauemman
aikaa. Realistisin vaihtoehto tarinalliselle
ulosannille on kuitenkin kirjallinen tuotanto
novellien tai jopa romaanin muodossa. Joka
tapauksessa tähän koottu kokonaisuus ei ollut kuin
pintaraapaisu, ja uskon, että edessäni on vielä liuta
yllätyksiä kehittäessäni Kultauraa eteenpäin.
Esitin aiemmin sarjan kysymyksiä, joita
minun oli määrä tutkia projektin puitteissa.
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Tiedostan, etten pysty tässä vaiheessa
vastaamaan niihin kaikkiin tyhjentävästi, ja
pidinkin jatkuvasti konseptoinnin yhteydessä
syntyneitä pohdintoja paljolti toissijaisena
vaikkakin mieluisana sivutuotteena. Osaan
kysymyksistäni vastasin ehkä tyhjentävimmin
tekemieni kuvien kautta. Sanallistan kuitenkin
vielä joitain tutkimusaiheideni tiimoilta vetämiäni
johtopäätöksiä.
Projektini ensisijainen tavoite oli itse
produktion lisäksi tutkia konseptitaiteen ja
maailmanrakennuksen yhtymäkohtia. Prosessin
aikana syntyi lukuisia tilanteita, jossa nämä kaksi
osa-aluetta ruokkivat toisiaan joskus yllättävinkin
tavoin. Voin siis sanoa synteesin olleen erittäin
hedelmällinen, ja produktio opetti minulle
paljon visualisoinnin hyödyntämisestä ideoinnin
työkaluna. Aiheessa on paljon, mitä voisi tutkia
laajemminkin.
Vaikka mielikuvitusta viitoittaisivatkin ennalta
määritetyt reunaehdot, konkreettinen tietoisuus
luotavan lopullisesta luonteesta on ennen itse
luomistoimintaa lähes mahdotonta saavuttaa.
Merkille panemani ilmiö ideoiden spontaanista
kehityksestä prosessin aikana on jalostamisen
ja tutkimuksenkin arvoinen. Voimmeko lopulta
kanavoida jo perusluonteeltaan arvaamatonta
luovaa energiaa täysin kontrolloidusti ja tietoisesti
– ja onko tämä edes tarkoituksenmukaista?
Ainakin Kultauran tapauksessa koen, että ”luovan
hulluuden” puute olisi johtanut ainoastaan
ideaköyhempään lopputulokseen.
Inspiraatioideni integrointi Kultauran kuvakieleen
ei myöskään ollut yksioikoista. Selkeistä
lähtökohdistani huolimatta huomasin, että oli
yllättävän vaikeaa luoda ominaistyyli, joka olisi
todella enemmän kuin vain inspiraatioaineistosta

koottu kollaasi – tai toisessa ääripäässä puolestaan
geneeristä scifi-estetiikkaa tavoittelemani
fennoegyptiläisvaikutteisen scifi-estetiikan sijaan.
Jos olisin tuottanut sisältöä täysin omasta päästäni
ilman suuntaa-antavia reunaehtoja, olisi projekti
todennäköisesti ollut huomattavasti helpompi —
mutta toisaalta myös banaalimpi ja vähemmän
mielenkiintoinen.
Eräs havaitsemani ilmiö oli klassisen
bauhausilaisen funktionalismin iskostuneisuus
suunnitteluprosessiini. Koska projektin
lähestymistapa ei ollut yksistään henkilökohtainen,
koin tiettyä, lähes vaistomaista syyllisyyttä
“stailatessani” joitain suunnittelemistani
kuvitteellisista objekteista, esimerkiksi asusteista.
Ratkaisuille hakemaani funktionaalista oikeutusta
ei aina löytynyt, ja joissain tapauksissa oli vain
tyydyttävä hyväksymään visuaalisuus itsessään
muotoiluratkaisujen perusteena. Tavoittelemani
maailman sisäisen logiikan seuraaminen
konseptoinnissa ei ollut aina suinkaan yksioikoista,
varsinkaan prosessin alkuvaiheissa, kun tuo
logiikka ei ollut vielä täysin hahmottunut. Uskon
kuitenkin, että ratkaisujen perusteltavuus tuo
designille aina lisäarvoa, oli kyseessä sitten
todellinen tai fiktiivinen muotoilu.

maailmanrakennuksen yhteydessä. Mielestäni
esimerkiksi palvelumuotoilussa usein hyödynnetyt
luotaimet, työpajat ja yhteissuunnittelu yleensä
ovat maailmanrakennuksen, konseptisuunnittelun
ja miksei käsikirjoituksenkin alalla kokeilemisen
arvoisia metodeja. Hahmosuunnittelun
yhteydessä sain myös idean palvelumuotoilussa
käytettyjen persoonien käytöstä kuvitteellisten
maailmojen luotaamisessa, joskin en sitä tämän
työn puitteissa ehtinyt soveltaa. Uskon että tässä
on ainesta johonkin vielä akateemisempaan,
ja olen jo miettinyt palaanko aiheen pariin
maisteriopinnoissani, ehkä osana henkilökohtaista
projektia tai jopa gradua.
Mainitsin aiemmin ohimennen, että käsite
“maailmanrakennus” särähtää suomalaiseen
korvaan hieman kömpelöltä. Mielessäni kävi,
voitaisiinko vastaavasta toiminnasta, muotoilijan
harjoittamana ja muotoilun menetelmiä
hyödyntäen, puhua jopa “maailmanmuotoilusta”?

Törmäsin usein dilemmaan siitä, kuinka
pitkälle tiettyjä konseptikuvia tulisi viedä.
Tässä yhteydessä oli hyvä pitää mielessä
konseptitaiteen perimmäinen tarkoitus työkaluna
itsetarkoituksen sijaan; en ollut tuottamassa
valmista kuvitusta vaan myöhempää prosessia
viitoittavaa materiaalia. (Anhut, 2014) Tällöin
keskeneräisten ja ”valmiiden” kuvien välinen raja
on jo perustavanlaatuisesti epämääräinen.
Viime aikoina muotoilu on alkanut levittäytyä
monille eri aloille, joita ei perinteisesti ole
liitetty muotoilun kenttään. Minua itseäni
kiehtoo, miten muotoilun menetelmiä
voitaisiin soveltaa juuri konseptitaiteen ja
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LOPUKSI
Tässä opinnäytteessä olen esitellyt luomaani
Kultaura-miljöötä, tarjoten katsauksen maailman
taustoitukseen ja konseptointiin. Samalla
koostin omia ajatuksiani konseptitaiteen ja
maailmanrakennuksen suhteesta, sekä näiden
prosessien yhtymäkohdista muotoiluun.
Opinnäyteprosessiini mahtuu jos jonkinlaista
käännettä, ja kuten aina, nousin tästäkin työstä
montaa kokemusta viisaampana. Jälkikäteen
on helppo spekuloida, mitä olisin voinut
tehdä paremmin. Muun muassa ideoiden
kontrolloimaiton rönsyily on haaste, johon olen
usein törmännyt. Projektini tahtovat paisua aina
alkuperäisestä tavoitteestaan eikä tämäkään
opinnäyteprosessi ollut poikkeus; luovalla
vimmalla on taipumus viedä mennessään.
Mukana on oma perfektionismi ja halu ottaa
haltuun kokonaisuus yksityiskohtien sijaan,
mutta opinnäytteen lomassa olisi voinut tyytyä
tarkempaankin rajaukseen. Näin kattava työ
vaatii yllättävän paljon aikaa jos sen haluaa tehdä
kunnolla, ja lisäksi luova työ on paljolti riippuvaista
kulloinkin vallitsevasta mielentilasta. Vaikka jäi
paljon, mitä olisin vielä halunnut tehdä projektin
puitteissa, olen silti tyytyväinen, että sain ideoitua
maailmani estetiikkaa näinkin kattavasti.
Opinnäytteen perimmäinen tarkoitus on
osoittaa opiskelijan oppineisuus. Uskon, että
opinnäytteeni onnistuu tässä tehtävässä,
sillä vaikka aihe poikkeaakin ensisilmäyksellä
perinteisestä käsityksestä muotoilusta, jota
olen lähinnä opiskellut, on koko prosessi silti
kouriintuntuva osoitus kaikesta siitä, mitä olen
näiden vuosien varrella oppinut sekä yliopiston
puolelta että itsenäisesti. Visuaalisten taitojen
lisäksi uskon voineeni soveltaa muotoilun
menetelmiä ja ajattelutapoja puhumattakaan
projektinsuunnittelu- ja hallintataidoista, sekä
kehittäneeni näitä taitoja projektin aikana.
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On myönnettävä, että olin aiheen parissa vahvasti
omalla mukavuusalueellani, mutta en koe tätä
haitaksi. Projekti kiteytti ja vahvisti ajatuksiani
siitä, että haluan tehdä työtä, joka todella
inspiroi minua. Näin saan projekteista paljon
enemmän irti kuin hampaat irvessä vääntäen ja
uskon, että tämä näkyy myös lopputuloksessa.
Jokainen toimeksianto ei voi tosielämässä olla
intohimoprojekti, mutta mielestäni myös omasta
intohimosta kumpuavat projektit ovat tärkeitä
oman potentiaalini esiintuonnin merkkipaaluina.
Kaikkihan riippuu lopulta motivaatiosta ja sen
oikeisiin uomiin kanavoinnista, ja aineellinen hyöty
on kuitenkin mielestäni vähemmän tärkeää kuin
toimintani merkityksellisyys omalle itselleni.
Voidaan kysyä, mikä on tämän opinnäytteen
tuoma kontribuutio muotoilun kenttään. Toivon
ainakin, että olen osaltani tuonut aiheeseen
tuoretta perspektiiviä; vähintäänkin voin melko
suurella varmuudella sanoa luoneeni maailman
ensimmäisen fennoegyptiläisvaikutteisen
tieteismiljöön. Kuin Wettenhovi-Aspan faarao
ikään, tartuin muotoilijan kultaiseen auraan
ja kynsin sillä konseptitaiteen multaan oman
vaatimattoman vakoni. Korjaanko aikanaan tuolta
pellolta kultaista satoa, jääköön nähtäväksi.

Siitäpä nyt tie menevi,
Uusi ura urkenevi,
Laajemmille tietäjille,
Runsaammille tutkijoille,
Nuorisossa nousevassa,
Kansassa kasuavassa.

-Sigurd Wettenhovi-Aspa, Kalevalaa mukaillen
(Wettenhovi-Aspa, 1935, s. 33)
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