
Katseen kosketus.
Julkiseen tilaan soveltuvan tekstiilikuosimalliston 
muotoiluprosessi. 

Johanna Blom



Johanna Blom                                                                                                           
Opinnäytetyö: Taiteen maisteri (TaM)
Fashion, Clothing and Textile Design
Muotoilun laitos
Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
2019

Ohjaajat:  
Kirsi Niinimäki, 
Muotoilun tutkimuksen Professori, 
Tutkimusryhmänjohtaja Fashion/Textile Futures, 
Koulutusohjelmajohtaja/ Fashion, Clothing and Textile Design MA/ Aalto-yliopisto 
Heikki Ruoho
Muotoilija TaM
Sisustusarkkitehti SIO / ALA Arkkitehdit

Taitto:
Pauliina Ilonoja
Anu Susi
Johanna Blom



Katseen kosketus.
Julkiseen tilaan soveltuvan tekstiilikuosimalliston 
muotoiluprosessi. 



Tiivistelmä

Tekijä Johanna Blom
Työn nimi Katseen kosketus – Julkiseen tilaan soveltuvan tekstiilikuosimalliston muotoiluprosessi
Laitos Muotoilun laitos
Koulutusohjelma Fashion, Clothing and Textile Design
Vuosi  2019 Sivumäärä  78 Kieli  Suomi
Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Opinnäytteeni jakautuu produktiiviseen sekä tutkimukselliseen osaan. Produktiivisessa osassa 
suunnittelen julkiseen tilaan sopivia kaupallisia verhokuosi- sekä mattomalleja yritysyhteistyössä 
Wanted Interior Oy:n kanssa. Wanted Interior toimii julkiseen tilaan sopivien mattojen tuottajana 
sekä tekstiiliagentuurina Suomessa. Wanted Interiorin kantavaan yritysideaan kuuluu taiteen ja 
muotoilun eri osaajien vuorovaikutuksellinen yhdistäminen julkisen tilan korkealuokkaisten tekstiilien 
muotoiluprosessiin.  

Produktiivisen osan lähtökohtana on suunnitella kuosimalleja luonto-aiheella sekä moniaistisuuden 
ja kokemuksellisuuden näkökulmista tarkasteltuna. Aistien merkitys hyvinvoinnillemme sekä osana 
julkisten tilojen suunnittelua on ajankohtaista ja esillä myös moniaististen media- sekä taideteosten 
saralla. Moniaistisuudella ja kokemuksellisuudella on vakiintunut asema arkkitehtuurin sekä 
taiteen teorioissa. Työni tutkimuksellisena lähtökohtana on tämän käsitteistön selkiyttäminen ja sen 
soveltaminen muotoiluprosessiini.  

Tutkimuksellisen osan pääasiallinen tutkimuskysymykseni on miten moniaistisuuden ja 
kokemuksellisuuden näkökulmat voisivat ilmetä julkisen tilan kuosisuunnittelussa? Yleisellä tasolla 
tutkin opinnäytteessäni sitä, miten moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden teemoja on käsitelty 
arkkitehtuurin ja taiteen teorioissa sekä miten ne nivoutuvat osaksi yhteiskunnallisia muutospaineita, 
haasteita ja mahdollisuuksia. Tarkennetulla tasolla perehdyn modernin ja postmodernin 
yhteiskuntakäsityksen dikotomiaan eli jakaumaan mikä toimii taustana muiden teorioiden vastauksiin 
postmodernin yhteiskunnan haasteista individualististen tarpeiden korostamisen suhteen. Muut 
esitetyt teoriat selkeyttävät arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen yhteyksiä sekä lähtökohtia objektiivisen 
ja subjektiivisen näkemyksen toistuvasta vastakkainasettelusta. 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella tiivistän oleellisimmat muotoilun peruselementit laatimaani 
kaavioon, jossa kuvaan sisäisiä aisteihin ja kokemuksellisuuteen liittyviä elementtejä sekä ulkoisia 
kulttuurisesti määriteltyjä julkisen tilan elementtejä suhteessa modernin ja postmodernin yhteiskunnan 
jakaumaan. Käytän kaavion teoreettista yhteenvetoa lähtökohtana tekemieni kuosimallien 
analysoimiseen. 

Opinnäytteeni löydöksinä voidaan pitää teoreettisen kartoitukseni kautta luomaani kaaviota 
muotoiluprosessin ja yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikasta millä on sovellusarvoa myös 
muille muotoilun alan tutkimuksille. Kartoituksen ja sen sovelluksen kautta olen myötävaikuttanut 
lisääntyneeseen ymmärrykseen julkisen tilan tekstiilisuunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Vaikka 
moniaistisuutta sekä kokemuksellisuutta on pohdittu myös julkisen tilan tekstiilikuoseissa, sen 
laadullisempaa merkitystä ja soveltamista voitaisiin ajatella vielä eritellymmin ja rohkeammin 
tulevaisuudessa. Tutkimukseni perusteella voidaan myös sanoa, että vaikka yhä yksilöllistyvämpi 
sekä humaanimpi lähestymistapa julkiseen tilaan on nykymuotoilulle olennaista, moniaistisuuden 
ja kokemuksellisuuden merkitysten panostamiseen on kuitenkin vielä paljon tilaa ja juuri tällä on 
edellytyksiä luoda henkilökohtaista avoimuutta julkiseen tilaan. 

Avainsanat:  moniaistisuus, kokemuksellisuus, muotoiluprosessi, julkinen tila, yhteiskunnallinen 
muutos, kuosisuunnittelu
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Abstract

My thesis is divided into a productive and a research part. The productive part constitutes my designing 
of commercial curtain and carpet pattern models suited for public space in co-operation with Wanted 
Interior Oy. Wanted Interior operates as a producer of carpets suitable for public space and as a textile 
agency. The key business idea of Wanted Interior includes the interactive connecting of arts and design 
professionals in the design process of high quality textiles for public spaces. 
The point of departure of the productive part constitutes the design of curtain patterns on nature themes 
examined from a multi-sensory and experience-based perspective. The significance of our senses for our 
well-being linked to the designing of public space is a current topic, and appears in the field of multi-
sensory media and art. Multi-sensory and experience-based perspectives are well-established within 
architectural and art theory. The clarifying and application of this conceptual base constitutes the 
research point of departure for my study.
The main research question of the research part of my study concerns how multi-sensory and 
experience-based points of views could be manifested in the pattern design for public space. From a 
general viewpoint, my research explores how multi-sensory and experience-based themes have been 
addressed in theories of architecture and art, and how they are interwoven as part of social change, 
challenges and possibilities. At a more specific level, I explore the dichotomy or cleavage of modern and 
postmodern conceptions of society as background to the responses of other theories to the challenges of 
postmodern society with regard to the surge of individual needs. The other presented theories clarify 
the links of architecture, design and art along with the starting points of the repeated confrontation 
between objective and subjective viewpoints. 
The main design elements are summarized in my figure on the basis of the theoretical frame of 
reference, where I depict the internal elements of senses and experience as well as external, culturally 
defined, elements of public space in relation to the modern and postmodern cleavage. Accordingly, I 
utilize the theoretical summary of the figure as the point of departure for analyzing my design models. 
A key finding of my study constitutes my figure describing the dynamics of the design process and 
social change based on my theoretical mapping, which carries potential for applications in other 
design research. By means of the mapping and its application, I have contributed to improving the 
understanding of the factors influencing the textile design of public space. Despite of multi-sensory 
experience having been considered in textile patterns for public space, its qualitative meaning and 
application could be acknowledged more specifically and courageously in the future. My study points out 
that regardless of a more individualizing and human approach to public space being essential to today’s 
design, there is still plenty of room for emphasizing the significance of multi-sensory and experience-
based perspectives, which indeed are pre-requisites for cultivating personal transparency in public 
space.
  

Keywords:  multi-sensoriality, multi-sensory experience, design process, public space, social change, 
pattern design  
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1. Johdanto

1.1 Opinnäytteeni muotoutuminen 

Opinnäytteeni jakautuu produktiiviseen sekä tutkimukselliseen osaan. Produk-
tiivisessa osassa suunnittelen julkiseen tilaan sopivia kaupallisia verhokuosi- sekä 
mattomalleja yritysyhteistyössä Wanted Interior Oy:n kanssa. Wanted Interior toi-
mii julkiseen tilaan sopivien käsin tuftattujen irtomattojen tuottajana sekä tekstii-
liagentuurina Suomessa. Wanted Interiorin kantavaan yritysideaan kuuluu taiteen 
ja muotoilun eri ammattilaisten vuorovaikutuksellinen yhdistäminen julkisen 
tilan korkealuokkaisten tekstiilien muotoiluprosessiin.  

Kuosimallit suunnitellaan luonto-aiheella sekä moniaistisuuden ja kokemuksel-
lisuuden näkökulmista tarkasteltuna. Teetän mallistoni kolmesta toimivimmista 
vaihtoehdosta prototyypin kankaille, joihin niiden ajatellaan parhaiten sopivan. 
Nämä toimivat opinnäytteeni produktiivisen osan lopputuotteina. Prototyypeistä 
yksi valittiin jatkokehittelyjä varten kiinnostavimmaksi. Tarkoitus on, että jatkan 
mallin kehittämistä opinnäytteeni jälkeen sellaiseksi, joka sopii Wanted Interior 
Oy:n mallistoon. 

Tutkimuksellisessa osassa perehdyn moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden 
käsitteisiin arkkitehtuurin ja taiteen aloilla, sekä niiden yhteyteen modernin vs. 
postmodernin yhteiskunnallisen muutoksen jakaumaan teoriapohjaisesti kirjal-
lisuuden avulla. Tutkimuksellinen osa luo pohjan kuosimalliston suunnittelulle. 
Tutkimukselliseen osaan perehtymistä varten teen myös kahden keskeisen alalla 
toimijan haastattelun. Haastattelen arkkitehtitoimisto Studio Puisto Oy:n osakasta 
arkkitehti Willem van Bolderenia, sekä kuvataiteilijaa ja Taiteen professoria Tarja 
Pitkänen-Walteria Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Käytän haastatteluista 
ja tutkimuksestani saamaani tietoa myös ideapohjana sille, kuinka toteutan kuosi-
mallistossani moniaistisia sekä kokemuksellisia elementtejä visuaalisesti. 

Studio Puiston haastatteluvalinnan olen tehnyt toimiston korostaessa moni-
aististen, sekä kokemuksellisten tilojen suunnittelua. Tämän he näkevät etuna 
esimerkiksi matkailuyrittämiselle ja vanhusten asumiselle. Studio Puisto on myös 
perustanut Uusi-kaupunki-kollektiivin yhdessä viiden muun arkkitehtitoimiston 
kanssa, joka on vetänyt osallistavan kaupunkisuunnittelun työpajoja. 

Tarja Pitkänen-Walterin haastatteluvalinnan olen tehnyt sen perusteella, että 
hän on paitsi itse kuvataiteilija, myös pitkän linjan taiteen moniaistisuuden tutkija, 
sekä kyseisen aiheen edelläkävijä. 
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1.2 Työn tausta 

Opinnäytteeni taustalla on yhteistyö arkkitehtitoimisto AW2:n kanssa, jolloin 
tutustuin Äänekosken terveyskeskussairaalan suunnitteluprosessiin, ja tein ku-
oseja, sekä kuosillisia pinta-malleja, joita olisi voitu käyttää talon sisälasiseinissä 
tai huoneisiin tulevissa verhoissa. Yhteyshenkilönä minulla oli tuolloin toimiston 
osakas Kyösti Meinilä, jonka haastattelun perusteella kiinnostukseni monialaiseen 
ja tulevaisuuden tutkimukseen perustuvaan suunnitteluun heräsi. Tulevaisuuden 
tutkimus on monialaista tutkimusta, jossa käytetään hyväksi yhteiskunnan muutok-
sia kuvaavia teorioita kuten esimerkiksi modernin ja postmodernin yhteiskunnan 
elementtien erottelua. Yhteistyö tutustutti minut AW2:n päätoimialaan eli sairaala- 
ja terveyskeskusrakentamiseen. Äänekosken terveyskeskussairaalan suunnittelun 
pohjana oli kansainvälistä kuuluisuutta saanut hollantilainen Sittardin terveyskes-
kusmalli sekä HEMA (Health Engineering Management Architecture Institute) 
instituution tekemät monialaisiet tulevaisuuden tutkimukset. Sittard-mallin käyttö 
suunnittelupohjana katsottiin soveltuvan myös Sosiaali- ja terveysalan valtakunnal-
lisiin Sote-uudistuksen edellyttämiin vaatimuksiin tehokkaammasta terveyden-
huollosta. (Meinilä 3.12.2013) 

Sittard-malliin sekä AW2:n toteuttamiin suunnittelu- ja rakenneratkaisuihin tu-
tustuessani yhdistin osan niistä postmodernin yhteiskunnan alati muuntuvien sekä 
lisääntyneen läpinäkyvyyden, yksilöllisyyden, joustavuuden ja luovuuden vaatimiin 
sovellutuksiin. Postmodernissa yhteiskunnassa korostuu yksilön merkitys aktiivi-
sena, tasa-arvoisena ja muuttuvana osana ympäröivää yhteiskuntaa, missä koke-
muksellisuuden ja moniaistisuuden merkitykset saavat tilaa (Bauman 1996; Harvey 
1990). Näin myös esimerkiksi osaamisen, paranemisen tai hoivan muodostumisessa, 
joka Äänekosken terveyskeskussairaalan tapauksessa toteutettiin monitasoisesti. 

Vanhassa modernissa yhteiskunnassa ja sen mukaisissa rakennusratkaisuissa 
suunniteltiin sairaala lokeroidummaksi paikaksi, jossa passiivista potilasta hoidet-
tiin lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Individualistisessa postmodernissa 
yhteiskunnassa potilas taas nähdään itse aktiivisena osana paranemistaan. Lääkäri 
ei myöskään enää ole hierarkkisesti kaikkitietävä, vaan hänen on voitava joustavasti 
konsultoida alansa muita erikoisosaajia, sekä kuunnella potilasta horisontaalisella 
tasolla. Sama koskee hoitomuotoja ja lääketieteellisiä menetelmiä, sekä välineistöä 
ja muuta sairaalalogistiikkaa, joiden nopea kehitys on osattava sopeuttaa myös ark-
kitehtuurin ratkaisuihin. (Meinilä 3.12.2013)

Rakenteiden ja tilojen muuntuvuus, avoimuus ja optimoitu joustavuus, sekä niin 
potilaan kuin henkilökunnankin yksilöllisten tarpeiden huomioiminen suunnit-
telussa, ovat Äänekosken sairaalan suunnittelun perusteita. Sairaalan asiakas ja 
henkilökuntavirtoja on suunnittelullisesti eriytetty toisistaan eri tavoin. Esimerkik-
si rahti- ja potilasliikenne ohjataan sisään eri sisääntuloista, ja terveyskeskuspuolen 
vastaanottohuoneet ovat sellaisia, joista on pääsy niin lääkärien yhteiseen erilliseen 
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tilaan kuin asiakaspuolen odotustilaan. Näin helpotetaan henkilökunnan välistä 
joustavaa yhteistyötä sairaalan sisäisesti, ja rauhoitetaan potilasodotustila. Sairaa-
lan vuodeosaston puolelta löytyy lisäksi puistomainen oleskelutila, johon valo pääsee 
vapaasti isosta lasirakenteisesta katosta, ja jossa potilas voi tuntea virkistyvänsä 
luonnossa, vaikkei vielä pääsisi ulos hoitotiloistaan. Vuodepotilaiden yksityisissä 
huoneissa on lisäksi ikkunat niin ulos, kuin myös yhteisiin tiloihin keskikäytävillä, 
jolloin yhteisöllisyys ja yksilöllisyys toteutuvat yhtäaikaisesti. (Harvey 1990; Meinilä 
3.12.2013; Miessen & Basar 2006)

AW2:n suunnittelun perusteet eri toimintojen optimoimisesta aktiiviseen, moni-
muotoiseen, sekä potilasta osallistavaan tilankäyttöön saivat minut kiinnostumaan 
tilasuunnittelusta laajemmasta näkökulmasta katsottuna. Rakennetun ympäristön 
ja luontoyhteyden merkitys paranemisprosessissa, sekä sosiaalisen ulottuvuuden ja 
aistiperäisen havainnoinnin integroiminen rakennussuunnitteluun, vahvistivat nä-
kemystäni myös tekstiilien merkityksestä osana tilan kokonaisvaltaista havainnoin-
tia ja tunnelmaa. Moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden merkitykset löysivät näin 
tiensä suunnittelun perusteisiini. Kun tähän lisätään se tosiasia, että tekstiilisuun-
nittelun on julkisessakin tilassa tarkoitus palvella niin yksityisiä asiakkaita kuin 
erilaisia sisustuksen ammattilaisryhmiä, on dialogi tekstiilin painokuvion eli kuosin 
sisällön kannalta ensiarvoista. 

1.3. Luontoaiheet sekä moniaistisuus ja kokemuksellisuus 
aihevalintana

Äänekosken sairaalaprojektiin tutustuttuani ymmärsin luontoaiheiden ja valon 
käytön merkittävyyden osana arkkitehtuuria ja sisustamista, sekä osana elpy-
misprosessia. Kattoikkunoiden käytöllä, puistoimitaatiolla, sekä luontoaiheisilla 
kuvilla nähtiin olevan merkitystä potilaiden hyvinvointiin. Myös design- ja arkki-
tehtitoimisto Kohina soveltaa suunnittelussaan saman tyyppisiä luontoon ja koke-
muksellisuuteen liittyviä teemoja. 

Kohinan viestintä- ja asiakkuuskoordinaattori Jenny Soldan (2019) liittää luon-
toaiheiden käytön osana sisustamista ihmisen biofiliaan, eli tarpeeseen kokea 
yhteenkuuluvuutta luonnon kanssa. Tilat, joissa on hyödynnetty luontoaiheita, vai-
kuttavat ihmisen viihtyvyyteen ja tukevat työhyvinvointia. Luonnonvalon huomi-
oimisen, kasvien käytön, sekä luontoaiheisten kuvien, äänimaailman ja värityksen 
tuominen tilaan lisää Soldanin mukaan luontoyhteyttä. Luontoelementtien käyttö 
myös osana liikekeskuksia, kahviloita tai työympäristöä on keino parantaa tilojen 
kokemuksellista merkitystä. (Ibid.)

Eko- ja Ympäristöpsykologisten tutkimusten valossa luonnon merkitys ihmisen 
hyvinvoinnille on merkittävä. Metsä- järvi- tai merimaiseman katseleminen saa 
verenpaineemme laskemaan ja uupumuksen sekä stressin lieventymään. Ihmi-
nen sananmukaisesti elpyy luonnossa oleillessaan, mitä voidaankin pitää meditaa-
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tioon, rentoutumiseen tai hypnoosiin verrattavissa olevana toimintana. Edelleen 
moniaistisuus on tärkeä osa luontokokemuksen elvyttävää vaikutusta. Mitä moni-
naisemmin nautimme luonnosta, pulahtamalla uimaan, tai lintuja ja tuulta kuun-
nellessamme, sitä voimakkaampi on siitä kokemamme elpyminen. Näin myös 
moniaistisuus ja kokemuksellisuus ovat yhteydessä luontokokemuksen sisältöön 
ja siinä koettuihin vaikutuksiin.  (Heiskanen & Kailo 2006; Mallgrave 2018, 123-127; 
Pallasmaa 2011, 17; Salonen 2005)

Soldan (2019a) käsittelee nykyihmisen moninaisia tarpeita artikkelissaan ”Ih-
mislähtöiset ja kokemukselliset tilat hyvinvoinnin tukena” Kohinan kotisivuilla. 
Ensinnäkin hänen mukaan juuri ihmislähtöiset ja kokemukselliset tilat ovat niitä, 
jotka pystyvät vastaamaan nykypäivän muuttuviin ja hyvinvointia tukeviin tarpei-
siin ympäristössä. Toiseksi ihmiset kaipaavat erilaisten perustarpeiden tyydyttä-
misen lisäksi myös syvempiä merkityksiä kuten yhteisöllisyyden tunnetta, sekä 
kehitystä ja elämyksiä tarjoavia ympäristöjä.  Hän näkee suunnittelijan roolin näi-
den edellä mainittujen moninaisten tarpeiden tyydyttämisessä ensiarvoisena. Eri-
tyisesti biofilian hyödyntäminen, sekä aistiesteettömien tilojen suunnittelu kuuluu 
juuri tähän mahdollisuuteen huomioida ihmisten henkilökohtaisia tarpeita raken-
netussa ympäristössä. Aistiesteettömyydellä tarkoitetaan tilojen suunnittelua eri-
teltyä toimintaa ja viihtymistä tukien myös aisteja sekä niiden merkitystä silmällä 
pitäen. Kolmanneksi Soldan luettelee sosiaalisia tarpeita: Läsnäolon, yhteenkuu-
luvuuden, vuorovaikutuksen, sekä kohtaamisen tukeminen luetellaan tapoina aja-
tella tilaa uusin keinoin.  Miten tällaiseen laajaan tarpeiden tyydyttämisen kirjoon 
voidaan vastata sisustamisessa? (Ibid.)

Kohinan perustajan, sekä luovan johtajan Susanna Kallion mukaan tällaiseen 
lopputulokseen päästään esimerkiksi pelkistämällä tiloja ja tuomalla niihin ai-
noastaan tarpeellinen, jolloin lopputulos vetoaa syvemmälle, aisti- ja tunnetasolle. 
Tilojen pelkistämisellä voidaan ymmärtää tarkoitettavan sitä, kuinka moninai-
set tarpeet tasapainotetaan ja keskitytään tuomaan tilaan sille oleellinen tarkoi-
tus ja viihtyvyys, hyödyntäen myös aistiesteettömyyden ajattelutapaa, sekä aisteja 
stimuloivia elementtejä. Vaikka kokonaisuuden tulee olla harmoninen suhteessa 
tarpeisiin, tiloilta toivotaan samaan aikaan elämyksellisyyttä, joka tietenkin mer-
kitsee ihmisille eri asioita. Yhteisenä nimittäjänä Soldan pitää kuitenkin juuri mo-
niaistisuuden, sekä tunne- ja muistijäljen luomista tämän tyyppisten tilojen suun-
nittelussa, mikä palauttaa luonnon teemat yhdeksi vaikuttamisen tavoista. (Soldan 
2019b; Kallio 2019) 

Myös muunlaiset kuin luontoon liittyvät rentoutumistavat ovat työpaikoilla 
nykyään suosittuja ja sallittuja. Hiljentymistilat, päivätorkkujen pitäminen tai 
kuntosalilla käymisen mahdollisuus kesken työpäivän katsotaan työntekoa tehos-
tavaksi menetelmäksi. Ihmisten yksilöllinen tapa parantaa työnteon tehokkuutta 
on ymmärretty olevan ensiarvoista myös tuloksellisuuden kannalta. Rentoutumi-
sen ja pysähtymisen, viihtyvyyden, sekä kokemuksellisuuden merkitys luovuu-
delle ja tuottavuudelle, on havaittu merkittäväksi. Kokemuksellisuus on samaan 
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aikaan osa yhä fragmentoituvaa kuluttajanäkemystä ja yksilöllistä tuotteistamista 
postmodernissa yhteiskunnassa. Ihmistä ei enää nähdä johonkin tiettyyn kulut-
tajaryhmään kuuluvaksi vaan ennemminkin moni-identtisenä, sosiaalisena ja 
kokemuksellisena kokonaisuutena, joka haluaa tai tarvitsee eri aikoina eri asioita. 
(Bauman  1996, 182-189; Harvey 1990, 302-303, 347-348; Tukiainen 2010, 14-15) 

Moniaistisuus on käsitteenä melko uusi, ja se liitetään neurotieteen päivitet-
tyihin tutkimustuloksiin, joiden mukaan ihmistä ohjaavat suurella todennäköi-
syydellä enemmän juuri aistien yhteistoiminta kuin aistit erikseen perinteisen 
näkemyksen mukaisesti (vrt. Gibson 1979; Pallasmaa 2016, 34). Tämän lisäksi on 
ymmärretty, että myös havainto on vahvempi silloin kun informaatio tulee ihmi-
selle monien aistien kautta yhtäaikaisesti. (Maher 2009, 386-391) 

Lisäksi on todennettu, että ympäristön yhtäaikainen harmonisuus, sekä virik-
keellisyys on aivotoimintojen kannalta keskeistä. Tämä yhdistyykin parhaiten 
juuri luonnossa. Joidenkin tutkimusten mukaan myös rakennettu ympäristö voi 
tarjota samantyyppisiä tuntemuksia esimerkiksi tilatunnultaan merkittävissä kir-
koissa.  (Mallgrave 2018, 123-127) Erilaisten filosofisten ja psykologisten määritel-
mien mukaan ihmisen moniaistisuutta ja aistien yhteistoimintaa on korostettu jo 
aiemmin. (Costall 1984, 109; Hotanen 2010, 134-141) Esimerkiksi arkkitehtuurin ja 
taiteen teorioista löytyy juuri ruumiillisuutta ja aistien yhteistoimintaa, sekä koke-
muksellisuutta korostavia suuntauksia. (Heinonen et al. 2014, 11) 

Kokemus on käsitteenä yksittäisen tapahtuman aiheuttama välitön aisti- tai 
tunnevaikutelma. Sanaa kokemus käytetään edelleen myös puhuttaessa esimer-
kiksi kokemusperäisestä tiedosta tai elämänkokemuksesta. Suomen kielen sanaa 
elämys voidaan käyttää välittömästä aisti- ja tunnevaikutelmasta heränneestä ko-
kemuksesta. (Heinonen et al. 2014, 11) 

Hahmotan moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden näin merkittävänä osana 
luontohavaintoa, sekä nykypäivän julkisen tilan suunnittelua. Vaikka luontoaiheet 
ovat tyypillisiä julkisen tilan tekstiilivalinnoissa, pyrin opinnäytteessäni löytä-
mään eritellympiä tapoja ilmaista ja painottaa juuri näiden teemojen merkitystä 
kuosisuunnittelulle, sekä laajemmin myös nykypäivän tilasuunnittelulle. 
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2.1 Tutkimuskysymys ja viitekehyksen muodostuminen 

Tutkimuksellisen osan pääasiallinen tutkimuskysymykseni on miten moniaisti-
suuden ja kokemuksellisuuden näkökulmat voisivat ilmetä julkisen tilan kuosi-
suunnittelussa?

Yleisellä tasolla tutkin sitä miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset sekä arkkiteh-
tuurin, sisustamisen ja taiteen piirissä käytetyt moniaistisuuteen sekä kokemuk-
sellisuuteen liittyvät teoriat nivoutuvat julkisen tilan tekstiilin muotoiluprosessiini. 
Tarkennetulla tasolla perehdyn modernin ja postmodernin yhteiskuntakäsityksen 
dikotomiaan eli jännitteisyyteen, mikä toimii taustana muiden teorioiden vastauk-
siin postmodernin yhteiskunnan haasteista individualististen tarpeiden korosta-
misen suhteen. Muut käytetyt teoriat selkeyttävät arkkitehtuurin, muotoilun ja 
taiteen yhteyksiä sekä lähtökohtia objektiivisen ja subjektiivisen näkemyksen tois-
tuvasta jännitteisyydestä, (Madanipour 2003, 3-4) sekä subjektiivisuuden luoman 
tilan avaamisesta moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden merkityksille. 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella tiivistän oleellisimmat muotoilun sisäiset 
ja ulkoiset peruselementit, jotta niitä voidaan käyttää lähtökohtina tekemässäni ku-
osisuunnittelussa, sekä niiden analysoimisessa. Heijastan muotoilun perus elementit 
yhteiskunnallisen muutoksen haasteisiin, joiden pääominaisuudet on määritelty 
suhteessa modernin ja postmodernin yhteiskunnan jännitteisiin (esim. Bauman 
1992; Harvey 1990; Lyotard 1984). Näin kuvaan myös muotoilun perus elementtien 
sisältöä ja niiden kehittämisprosessiin kohdistuvia haasteita modernin ja postmo-
dernin jännitteiden myötä. Perehdyn muotoilun peruselementtien sisältöön ku-
vaamalla sisäiset tuntoelementit kuten aisti, havainto ja kokemus, sekä ulkoi set 
ilmaisuelementit kuten viestintä, tuote ja tila (ks. kaavio 1, 2.2.3). Tarkemman  mää-
ritelmän muotoilun peruselementtien pääpiirteistä suhteessa modernin ja postmo-
dernin jännitteisiin erittelen kaaviossa 2, 2.5.1.

Julkisen tilan rajoitukset ja yksilöllisen ilmaisun mahdollisuudet liikkuvat 
modernin ja postmodernin vastakohtien välissä. Keskeinen kysymys on miten ja 
missä määrin näitä rajoituksia ja mahdollisuuksia voidaan yhdistää, sekä millai-
sissa malleissa ehdoton julkisen raja mahdollisesti tulee vastaan? Miten voidaan 
lähestyä julkista tilaa yksilöllisellä kosketustasolla ja löytää siihen toimivia muo-
toilullisia ratkaisuja? 

2. Tutkimuskysymys ja 
teoreettinen viitekehys
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2.2 Yhteiskunnan muutoksen haasteet modernin ja 
postmodernin jännitteessä

Yksi tapa määritellä muotoiluprosessin nykyhaasteiden pääpiirteitä julkisessa 
tilassa on hahmottaa niitä julkisen kontekstin muovaamassa yhteiskunnan muu-
toksessa. Moderni vs. postmoderni jakauma on keskeinen teoreettinen tulkinta 
yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tämä jännite modernin ja postmodernin yhteis-
kunnan välimaastossa määrittelee muutoksen tuomia haasteita, joita useimmat 
julkista tilaa muokkaavat muotoiluprosessit kohtaavat. Varsinkin modernin viral-
lisen käyntipaikan ja postmodernin henkilökohtaisen oleskelutilan eroavuudet tu-
levat ilmi kasvavan individualistisen kokemuksellisuuden vaatimuksissa suhtees-
sa julkisrakenteiden järjestelmällisyyteen. Julkisen tilan modernit rajoitukset ovat 
postmodernin mullistuksen kohteena ja kaipaavat uudenlaisia yksillöllisiä ratkai-
suja arkkitehtuurin ja sisustuksen muotoiluun esim. osallistavista tilarakenteista 
elämyksillisiin kuosimallistoihin. 

Bauman (1992) on yksi keskeisimmistä postmodernin ajattelun teoreetikoista, jonka 
yhteiskunnalliset lähtökohdat valaisevat postmodernin monimuotoisuuden potentiaa-
lin, sekä sen ailahtelevan hetkellisyyden tyhjiön millä se kohtaa modernin yhteiskun-
nan funktionaalisen rationaalisuuden: 

”Tavoitellessaan intohimoisesti järkiperäistä tietoisuutta moderni on jättänyt tie-
dostamatta valtavan ja merkittävän inhimillisen elämän ulottuvuuden, joka vaatii 
nyt osaansa tulemisessaan ja näkyväksi tekemisessään… Postmoderni vapaus on 
modernille ajalle niin ominaisten ”kaksinapaisuuksien” muttumista monimuotoi-
suuden ja sallivuuden solukoiksi, joissa kunkin toimijan paikkaa on yhä vaikeampi 
tunnistaa. Kuten Bauman monien muiden postmodernin yhteiskunnan tulkkien 
tavoin on korostanut, ne säännöt, joilla modernien toimijoiden intressejä on ideolo-
gisissa kehikoissa opittu luokittelemaan, eivät enää pädekään kaikissa yhteyksissä 
(esim. Bauman 1991, 237-238, 272).” (Ahponen & Cantell 1996, 17-18)

Postmodernin yhteiskunnan vaikutteita löytyy laidasta laitaan arkkitehtuurin, 
estetiikan, taiteen, identiteetin, massakulttuurin, kaupunkisuunnittelun, tuotan-
tomallien ja julkisen tilan vaihtelevista riveistä (vrt. Harvey 1990; Featherstone 
1988). Gibbins ja Reimer (1995) kuvaavat postmodernismin epävakaata historiaa eri 
määritelmien mukaan, riippuen niistä tieteenhaaroista joista postmodernin kirja-
vaa lumoa kaivetaan: ”Postmodernism may refer to aesthetic and architectural 
movements or cultures (Onis 1934; Jenks 1986); or to a cultural avant garde or élite 
movement whose cry was ’anything goes’ (Heller and Feher 1989, 138-140; Bauman 
1987). It may also refer to popular phenomena in which consumer life-styles and 
mass consumption dominate taste and fashion, and in which groups stress diffe-
rence and distinction in their attempt to accumulate cultural capital (Howe 1971; 
Turner 1990; Featherstone 1988; Bourdieu 1984).” (Gibbins & Reimer 1995, 306) Vii-
meiseksi mainittu määritelmä mausta ja muodista on mielenkiintoisin suhteessa 
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muotoiluprosessiin, ja sen ulkoisiin muotoiluelementteihin, kuten viestintä, tuote 
ja tila, sekä niiden muutoksesta suhteessa kulutustuotteiden ja kuluttajakulttuurin 
monipuolistamiseen.  

2.2.1 Moderni vs. Postmoderni kulutus ja tuotantoprosessi

Featherstonin mukaan kulutustuotteisiin sidottu sosiaalinen status tuo tyydy-
tystä, ja ”…emotionaalinen mielihyvä syntyy kuluttamiseen liittyvistä unelmista 
ja haluista, jotka ilmentyvät niissä kuvastoissa ja käytännöissä, joita kuluttaja-
kulttuurissa kulloinkin pidetään arvossa. (Featherstone 1991, 13, 16, 21, 26, 46, 65-
72)” (Takala-Shreib 2016, 51). Postmoderni kuluttaja valitsee tilanteen ja paikan 
hänen haluamansa käytön mukaan, ja luo idententiteettinsä osana valitsemansa 
useamman kuluttajaheimon viiteryhmää (Ibid. 2016, 51; Määttälä 2010). Tuotan-
toprosessi postmodernin kulutuksen taustalla on siirtynyt modernin fordmaisen 
’suuruuden ekonomiasta’ (economies of scale) postmodernin joustavaan ’laajuu-
den eknomomiaan’ (economies of scope) (Harvey 1990, 177, 340). Tämä tarkoittaa 
siirtoa hihnavetoisen massatuotannon samanlaisista tuotteista pienempään ja 
notkeaan erätuotantoon mahdollistaen erilaisia räätälöityjä tuotteita moninaiseen 
markkinarakoon (ibid., 177; Cooke 1988, 483). Optimoitu moninaisuus tuotantopro-
sessissa yhdistettynä ’aika-tila tiivistykseen’ (Harveyn (1990, 260-307) ”time-space 
compression”) ja kiihtyvään kulutuksen tahtiin, luovat pohjan muodin erilaisine 
koristuksineen ja monimuotoisten elämäntyylien, sekä identiteettien kulutukseen 
(Harvey 1990, 284-288; Niinimäki 1998, 73-74).

Harveyn määritelmä ’aika-tila tiivistykseen’ liittyy pääomanmuodostuksen pai-
neeseen kiihdyttää liikkeenvaihdon kiertonopeutta ja murtaa tilan esteitä uusien 
tuotanto- ja organisaatiomuotojen sekä viestintäteknologioiden avulla (Harvey 
1990, 284-285, 306-307). Viestintätulvan, pienempien tuotantoerien, sekä digitaa-
listen työkalujen myötä suunnittelijalle avautuu myös vaihtoehtoisia valintoja te-
kemistään tuotantopäätöksistä joiden joustavimpien tuotesuhteiden pohtiminen 
sisältää hänen omia arvovalintoja. Mahdollisuus itsenäisempiin ja pienimuotoisiin 
tuotantopäämääriin luo sunnittelijalle, sekä muille muotoiluprosessin osallista-
ville, tilaa henkilökohtaisiin arvoihin, joiden peruslähtökohdat heijaustuvat paitsi 
modernin ja postmodernin jakaumaan myös humanistisen ja instrumentalistisen 
kahtiajakoon.

2.2.2 Postmoderni humanismi vs. instrumentalismi

Kulutuksen kannalta postmoderni kuluttuja eroaa modernista esimerkiksi ku-
luttajasääntelyn joustavuuden suhteen (Repo, Timonen & Zilliacus 2009), mutta 
kuilu löytyy myös postmodernien humanistien ja instrumentalistien väliltä: ”We 
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distinguish between instrumental and humanist postmodernism. Instrumental 
postmodernists focus on private life and material goods; humanist postmodern-
ists focus on the public world and social goods. In essence, modernists seek capital 
accumulation while postmodernists prioritize cultural capital. To instrumental 
postmodernists, this means accumulating the material signs of culture, whereas 
humanist postmodernists seek cultural accumulation in social activities such as 
dance, holidays, and politics.” (Gibbins & Reimer 1995, 312-313). 

Kun etsitään vastauksia eri kuluttajien valinnoista arvo- ja asennetutkimus 
luo pohjan sosiokulttuuriseen karttaan (Takala-Shreib 2016, 38). Suomalaisessa 
kontekstissa on Puohiniemen harvinaisen pitkän arvomittaus-aikasarjan perus-
teella (Puohiniemi 2002; 2006) kartoitettu modernin ja postmodernin humanis-
min/instrumentalismin arvojen ominaisuuksia (Zilliacus & Puohiniemi 2019). 
Postmodernien humanistien arvot ovat kytkeytyneet maailmankuvaan, jossa 
priorisoidaan ympäristöä, tasa-arvoa, monikulttuurisuutta ja henkilökohtaista 
kasvua, kun taas postmodernit instrumentalistit painottavat henkilökohtaista 
taloutta ja omien etujen ajamista (ibid. 2019, 10). Huolimatta siitä, että molemmat 
postmodernit  ryhmät ajavat henkilökohtaista ilmekkyyttä ja moni-identiteettiä, 
mainitut arvoerot ovat sen verran merkittäviä, että ovat selvästi havaittavissa eri 
väestöryhmien asenteissa kaikenlaisissa asiakysymyksissä. Tällä arvoerolla on 
myös suora yhteys julkisen tilan käyttöön ja avoimuuteen sisällyttää kokemuk-
sellista ja osallistavaa muotoilua. Postmodernille humanistille tämä tapahtuu 
kollektiivisessa oleskelutilassa kun taas postmodernit instrumentalistit asioivat 
tavanomaisessa virallisessa käyntipaikassa. 

2.2.3 Muotoiluprosessi modernin ja postmodernin 
yhteiskunnan välimaastossa – analyysin edellytykset

On olennaista selkeyttää postmodernin yhteiskunnan haasteita ja julkisen ympä-
ristön muuttuvaa roolia, joita jokaisen luovan muotoiluprosessin on julkisessa tilas-
sa kohdattava.

Näiden haasteiden selkeyttämiseen luodaan modernin vs. postmodernin ajattelun 
dikotomiapohja, jonka päälle voidaan hahmotella eri teorioiden yhteyksiä suhtees-
sa toisiinsa, heijastettuna modernin ja postmodernin ominaisuuksien kahtiajakoon. 
Muun muassa Hassan (1985, 123-124) ja Harvey (1990, 43, 340-341) ovat tiivistäneet 
pääasialliset skemaattiset erot modernismin ja postmodernismin välillä, joita on 
täsmennetty erityisesti yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa riippuen tutkijoi-
den tieteenhaaroista (vrt. Frissen 1999; Zilliacus 2001). Vaikka jakauma modernin ja 
postmodernin välillä on hyvin läsnä keskustelussa liittyen arkkitehtuurin ja muotoi-
lun kehitykseen (vrt. Böhme et al. 2014; Pallasmaa 2016; Stenros & Aura 1984; Taka-
la-Schreib 2016), harva tutkimus on lähestynyt postmodernismia vastaavilla konk-
reettisilla tiivistelmillä jakauman skemaattisista ominaisuuksista. Ainakin osaksi 
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tämä ero esim. yhteiskuntatieteellisen ja muotoilututkimuksen välillä perustuu 
 empiirisen soveltamisen keskeisempään rooliin esim. sosiologiassa, sosiaalipsykolo-
giassa tai valtio-opissa (vrt. Gibbins & Reimer 1995, 301). 

Yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissäkin on varovaisuutta postmodernismin 
radikaalimpia tulkintoja kohtaan, kuten Baudrillardin (1988) ja Derridan (Gashé 
1994) äärimmäiseen relativismiin: ”The reservations regarding the ”kaleidoscopic 
array of notions” that postmodernism consists of (Kaase & Newton 1995, 28), are at 
least partly a reaction against the free-floating, utterly unconstrained relativism of 
some of the most extreme postmodern theorists… In fact, this reservation provide 
the challenge we are taking on when attempting to bring down the concept even 
closer to earth and provide some improved clarity in its application..." (Zilliacus 
2001, 12). Arkkitehtuurin ja taiteen välimaastossa on paljonkin esimerkkejä radi-
kaaleista postmodernin ajattelun sovelluksista (Rose 1988; Boyne 1988), joiden 
 absoluuttisessa relativismissa täysin poissuljetaan modernin ja postmodernin 
kuilun mahdollinen vuoropuhelu mainitsemattakaan sen käyttöä analyyttisenä 
välineenä. Niin postmodernit kuin modernitkin ylilyönnit jakauman ääripäissä 
eivät kuitenkaan estä sen toimimista asteikkona modernin julkisen tilan rajojen 
analyysiin, esim. suhteessa avoimuuteen postmoderneille yksilöllisille ratkaisuille 
moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden sovelluksissa.

Kaavio 1. Muotoilun kehämalli ja peruselementit suhteessa yhteis-
kunnalliseen muutokseen modernin ja postmodernin ulottuvuuksien 
jännitteenä.

Muotoilun prosessi

Sisäinen
TUNTO

Ulkoinen
ILMAISU

Muotoilun
kehämalli

Muotoilun
elementit

AISTI

HAVAINTO

KOKEMUS

VIESTINTÄ

TUOTE

TILA

LUONTO

KULTTUURI

Yhteiskunnan muutos

Modernit
ulottuvuudet

Postmodernit
ulottuvuudet

Älyllisyys

Tulkitseva

Määritelty

Ruumillisuus

Ilmaiseva

Etsivä

Ohjattu

Funktionaainen

Yleinen

Interaktiivinen

Elämyksellinen

Yksilöllinen
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Laatimassani kaaviossa 1 kuvataan muotoilun prosessin ja yhteiskunnan muu-
toksen jatkuvaa dialogia suhteessa muotoilun kehämalliin ja sen peruselement-
teihin modernin vs. postmodernin ulottuvuutena. Muotoiluprosessia määritellään 
kehämallina, jossa sisäisen tunnon ja ulkoisen ilmaisun elementit ovat vuoro-
vaikutuksessa toisiinsa jatkuvassa kierteessä. Luonto toimii lähtökohtana sisäi-
siin elementteihin kuten aistiin, havaintoon ja kokemukseen, mihin kuitenkin 
myötävaikuttaa kulttuurinen konteksti sosiaalisten ärsykkeiden suodattimena. 
Vastaavasti kulttuuriin selkeimmin sidotut ulkoiset ilmaisut kuten viestintä, tuote 
ja tila ovat riippuvaisia sisäisten tuntojen vaikutelmiin ’ulkoisista’ tekijöistä. Rajat 
sisäisten ja ulkoisten elementtien välillä ovat siten sameita, korostaen eri konteks-
tien vaikuttavuutta toisiinsa yksittäisten tekijöiden erottelun sijasta. Tämä koskee 
myös moderneja vs. postmoderneja ulottuvuuksia, joiden dikotomiset ominaisuu-
det virtaavat toistensa läpi, vaikka tarkentavat kuvaa eri elementtien dynamiikasta 
suhteessa muotoilun ja yhteiskunnan jatkuvaan dialogiin. 

Muotoiluprosessin eri vaiheiden yksityiskohtia ei erotella tässä kaavassa, mikä 
liikkuu yleisellä makro-tasolla ja kohdistuu nimenomaan prosessin heijastukseen 
modernilla vs. postmodernilla jakaumalla. Toisin sanoen, kaavion määrittely toi-
mii relevanttien teorioiden laajojen kokonaisuuksien yhteenvetojen tasolla, toisin 
kuin esimerkiksi Linnéa Nilssonin tarkennettu fokus tekstiilin rooliin muotoilu-
prosessissa, käyttäen Jonesin (1992) eriteltyjä muotoiluprosessin vaiheita (diver-
genssi, transformaatio ja konvergenssi) (Nilsson 2014, 8-9). Toinen vaihtoehto olisi 
käyttää esim. Bruce & Bessantin (2002) muotoiluprosessin jakoa suunnittelu-, kehi-
tys-, tuotanto- ja markkinointivaiheisiin (Lahti 2015, 17), mutta tällainen laajempi-
kaan vaiheiden määrittely ei ole tarkoituksenmukainen, kun liikutaan teorioiden 
yleisten kokonaisuuksien hahmottelun varsin korkealla abstraktiotasolla. Esimer-
kiksi ulkoisen ilmaisun elementin ’tilan’ yleiset vastaan yksilölliset ulottuvuudet 
ovat yhtä oleellisia kaikissa edellä mainitussa vaiheissa, vaikka suunnittelu- ja ke-
hitysvaihe ovat oleellisemmat tässä tutkimuksessa.

2.3 Kaupunkisuunnittelu ja julkinen tila 

2.3.1 Kaupunginsuunnittelu modernin ja postmodernin 
jännitteessä

Modernistinen arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu voidaan nähdä arkkiteh-
tuurinteorioissa massoille tarkoitettuna, rationaalisena ja tehokkaana suunnit-
teluna, josta on poistettu kaikki koristeellisuus. Vastaavasti postmodernistinen 
arkkitehtuuri voidaan silloin nähdä pirstaloituneena, individualistisena kollaasi-
na menneistä funktionaalisista traditioista. Postmodernin yhteiskunnan ollessa 
mahdoton ohjata ylhäältä käsin muutoin kuin pienissä osissa kerrallaan, sen on 
täytynyt herkistyä erilaisille kansanomaisille perinteille, paikalliselle historialle 
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sekä yksilöllisille, intiimeille ja persoonalliselle maulle aina eklektisyyteen ja mo-
numentaalisuuteen asti. (Böhme 2014, 11; Harvey 1990, 66)

Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna postmodernismi on nähty arkkiteh-
tuurin teorioissa samanaikaisesti myös koristeen ja metaforan paluuna rakentami-
seen ilmaisullisesti tiukan ja käytännöllisyyttä korostavan modernistisen arkki-
tehtuurin vastapainona. Koristeen tai metaforan paluuta tärkeämpänäkin asiana 
voidaan pitää yhtäaikaisesti myös sitä, kuinka tilat ja arkkitehtuuri koetaan sen 
käyttäjän näkökulmasta. Tätä pidetään jopa uuden humanismin esiinnousuna, 
jossa juuri kehollinen, kokemuksellinen ja tunteva ihminen on kaiken rakentami-
sen merkityksen keskuksena. Tämä näkemys eroaa siis myös klassisesta näkemyk-
sestä, jossa ihmiskehon mittasuhteet nähdään hyvän suunnittelun alkupisteenä. 
(Böhme 2014, 11) 

On kuitenkin mainittava, ettei edes modernistisen tyylin vahva esikuva arkki-
tehtikoulu Bauhaus hylännyt aistien merkitystä, vaan itse asiassa oli huolissaan 
niiden merkityksen katoamisesta uudentyyppisessä kaupunkirakentamisessa. 
Bauhaus myös korosti pintojen tekstuurivaikutelmaa arkkitehtuurissa ja näki sen 
ympäristön rikkautena. (Stenros & Aura 1984, 141) Yhtäläisesti arkkitehti Alvar 
Aaltoa pidetään myös nimenomaan humaanina modernistina, joka pyrki yhdistä-
mään ihmisen kehollisen ja intiimin kokemuksellisuuden arkkitehtuuriin. (Pallas-
maa 2016, 54; von Bonsdorff 1997) 

2.3.2 Participation ja Place-making teoriat osana julkisen 
tilan käsitettä

Osallistavuudella katsotaan olevan arkkitehtuurin piirissä merkitystä, ja se on 
luonnollisesti myös osa hyvää ja ajatuksellista suunnittelutyötä, jossa asiakkaan 
tarpeet ja toiveet huomioidaan ensisijaisesti. Osallistavuus eli Participation sekä 
Place-making teoriat kulkevat lähetysten, ja ne keskittyvät yhteisön ja käyttäjä-
kunnan osallistamiseen suunnittelun prosessiin lähtökohtaisesti. Näiden teori-
oiden valossa rakennettu ympäristö ei ole vain tausta toiminnalle, vaan elävä osa 
tilan merkityksen muodostumista, sekä arvoa. Tilan saamat arvot yhdistyvät sen 
fyysisiin, symbolisiin sekä sosiaalisiin merkityksiin, joissa sosiaaliset suhteet ja 
subjektiiviset kokemukset muodostuvat. Place-making teorian mukaisesti raken-
nettu ympäristö ei ole interventio, vaan osallistaa sen yhteisön suunnittelun, käy-
tön jatkuvuuden ja ylläpidon muodostamisessa. Tällaista suunnittelua ei siis voida 
tehdä ainoastaan ulkopuolelta vaan nimenomaan sisältä käsin käyttäjäkunnan 
kanssa vuorovaikutteisesti. Vuorovaikutteisuuden on katsottu parantavan omista-
juuden sekä vastuun tunnetta tilan käyttäjissä, sekä parantavan heidän elämänlaa-
tuaan. (Anderson 2009, 46-57; Karvinen 2017, 44-57, 119-139; Ridell, Kymäläinen & 
Nyyssönen 2009, 7-17; Strydom, Puren & Drewes 2018, 2-3; Vos 2017, 8-19) 

12



2.4 Moniaistisuus ja kokemuksellisuus  
arkkitehtuurin ja taiteen teorioissa 

2.4.1 Arkkitehtuurin teorioiden suuntaviivat

Arkkitehtuurin teorioissa on käsitelty moniaistisuutta sekä kokemuksellisuutta 
esimerkiksi erilaisten muoto-opillisten, arkkitehtuuripsykologisten, neurotieteel-
listen sekä filosofisten näkökulmien kautta ja niitä yhdistelemällä. Pyrin seuraa-
vaksi selventämään näitä erilaisia näkemyksiä ja käytettyjä termejä, sekä luomaan 
kokonaiskuvaa siitä, minkälaisten teorioiden ja tutkimusten valossa kokemuksel-
lisuudesta sekä moniaistisuudesta arkkitehtuurin alalla puhutaan. Samalla rajaan 
myös asioiden käsittelyn oman työni kannalta olennaisiin asioihin, joilla uskon ole-
van merkitystä kuosimallistoni suunnittelussa, sekä sen asemoimisessa suhteessa 
julkisen tilan moninaisiin vaatimuksiin tänä päivänä.

Vaikka arkkitehtuuri on monelta osin laskennallisten, mitattavien tai ergono-
misten ja käytännöllisten ratkaisujen kenttää, kuuluvat sen luonteeseen aina yh-
taikaisesti myös tilojen käyttäjien kannalta jopa merkityksellisemmät immateri-
aaliset, esteettiset tai vaistonvaraisesti havaittavissa olevat, sekä tunteelliset arvot 
(Stenros & Aura 1984, 12).

Teknologian ja elementtirakentamisen aikakaudella moderni kaupunkisuunnit-
telu on saanut uudenlaisia piirteitä, jotka humaaneistaankin lähtökohdista käsin 
eivät ole kyenneet toteuttamaan unelmaansa ihmisten mielissä yksilöllisyyden ja 
erilaisten samaistumismahdollisuuksien puuttuessa (Stenros & Aura 1984, 23-25). 

On myös syytä olettaa, että teollisuuden, tietokonemallintamisen ja rakennus-
tekniikoiden kehittyessä tilan kokemuksellisuuteen välittömästi vaikuttavat aisti-
peräiset kvaliteetit ovat jääneet arkkitehtuurissa monessa suhteessa vähemmälle 
merkitykselle. (Pallasmaa 2011, 11; ibid. 2016, 13, 27) 

“Hämmästyttävät moniaistisesti ja samanaikaisesti toimivat kuvittelukykymme 
menettävät ketteryyttään, kun suunnitteluprosessi muuttuu tietokonekuvantami-
sen seurauksena passiiviseksi visuaaliseksi manipulaatioksi, “verkkokalvon turis-
miksi”. Tietokone kasvattaa tekijän ja kohteen välistä etäisyyttä; sen sijaan käsin 
piirtäminen ja pienoismallien avulla työskentely asettaa suunnittelijan haptiseen 
kontaktiin tilan ja kohteen kanssa. Mielikuvissamme pitelemme objektia samal-
la kädessämme ja päässämme, ja mallinnamme kuvitellun ja projisoidun fyysisen 
kuvan kehollisella kuvittelukyvyllämme” (Pallasmaa 2016, 13). 

2.4.2 Vertailukohteena vanha ja uusi kaupunkiympäristö

Kokemuksellisten ja aistiperäisten ratkaisujen erottelun taustalla nähdään ensi-
sijaisesti yritys eritellä arkkitehtuurin yhtäpitäviä osia ilman, että jokaisen arkki-
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tehdin olisi yksin kyettävä rakentamaan teoriansa tyhjästä. Vaikka voimme todeta 
esimerkiksi vanhojen rakennusten tai alueiden “miellyttävyyden”, voidaan tätä 
miellyttävyyttä myös eritellä tietyin keinoin. (Stenros & Aura 1984, 12-14) 

Keskiaikaisten kaupunkien voimakas tilatuntu voidaan sanoa tulevan mm. 
mitoiltaan intiimien, vaihtelevien katumuodostelmien, sekä sivu- ja pääkatujen 
muuttuvien tunnelmien, kuten äänien ja valon määrän mukaan. Myös yhtenevästi 
käsin rakennetun, torien ja aukioiden rytmittämän, sekä orgaanisesti ja maaston 
muotoja jäljittelevän ympäristön rakentuminen symbolisesti merkittävän kirkon 
ympärille, tuottaa kokonaisuudesta hyvän muotojärjestyksen. Myös erilaisten jul-
kisivun yksityiskohtien, kuten räystäiden, katosten sekä ikkunoiden rytmit lähen-
tävät ihmistä tilaan. Epäsäännöllinen ja kolmiulotteinen rakennusten työstötapa 
tuotti yhtenevän massavaikutelman, joka ruutukaava-ajattelussa kaupungeista 
usein puuttuu. (Stenros & Aura 1984, 19-21) 

Tutkimusten mukaan nykyisenlainen kaupunkiasuminen aiheuttaa mentaalis-
ta rasitusta ihmisille ja altistaa heitä stressille, sekä erilaisille psyykkisille sairauk-
sille ja rikollisuudelle. Tämä on tullut esille erityisesti hyvin korkeiden, monotonis-
ten, lasisten sekä skaalattomien ja värittömien talojen läheisyydessä. Vastaavasti 
taas matalammat kaupunkitilat, joista löytyy paljon ihmiselle sopivia mittasuhtei-
ta, värejä ja erilaisia oleilun tiloja kuten kahviloita, arkkitehtonisia yksityiskohtia, 
sekä vapaan, jalankulkijalle luodun liikkumisen mahdollisuus, on todettu tutki-
muksissa viihtyisämmiksi. Luontoelementtien ja viheralueiden tuominen kaupun-
kitilaan edelleen myös parantaa viihtyisyyttä samoin kuin vapaasti sommitellut ja 
orgaaniset elementit. (Mallgrave 2018, 124-125; Sjöroos 2018)

 2.4.3 Havaintotila ja tilatuntu

Etäämmältä katsottuna arkkitehtuuri koetaan visuaalisesti kaksiulotteisempa-
na, kun taas lähempänä ollessa paremmin tunnistettavaksi tilalliseksi paikaksi 
väreineen, muotoineen ja materiaaleineen. Havaintotilalla tarkoitetaan kaikkea 
havaittavaa tilaa niin kauko- kuin lähitilahavaintoakin. Tilatuntu rakennetussa 
ympäristössä on yhteydessä siihen, minkälaisen tunnelman ne kykenevät herät-
tämään suhteessa ihmiseen, mihin liittyy koko havaintotila. Kun korkeammat 
ja matalammat osat, välitilat sekä kulkuväylät, on sidottu yhteen erilaisin yksi-
tyiskohdin ja toimintaa ohjaavasti, tilasta tulee eheä ja ihmiselle helppo lähestyä. 
Tällaiset tilat koetaan vastaanottavana ja ystävällisenä kun taas monotoninen 
rakennuspinta koetaan passiivisena ja luotaantyöntävänä. Pirstaloitunut nykykau-
punki, jossa on vain vähän oleskelua tukevia ja maamerkkejä antavia taloseinä-
miä, viheralueita tai aukeita näkymiä ilmansuunnan hahmottamiseksi, hankaloit-
taa myös tilassa orientoitumista. (Stenros & Aura 1984, 89-104, 115; Heikkilä 1999; 
Sjöroos 2018) 

Haastattelemani arkkitehdin Willem van Bolderenin (3.4.2019) mukaan selkey-
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den ja ihmisen mittakaavaan, sekä kosketuksen tarpeeseen soveltuvan ajattelun 
lisäksi myös tilojen vaihtelevuus ja yllätyksellisyys, koetaan positiivisiksi asioiksi. 
Mikäli kaikki on heti näkyvillä ja esillä, tilasta voi tulla tylsä. Tilassa täytyy olla 
mahdollisuus myös oman mielenkiinnon ja mielikuvituksen herättämiselle. Van-
hoissa taloissa tämä usein toteutuu luonnollisesti, mutta uudemmissa on tukeu-
duttava enemmän esimerkiksi erilaisten luontoelementtien elämystä herättävään 
käyttöön. (Ibid.) 

Havaintotilasta puhuttaessa voidaan myös puhua yleisesti ihmisen tavasta ha-
vainnoida ympäristöään. Ihminen käyttää havainnointiin jatkuvasti aistien tuot-
tamaa tietoa ja toimii maailmassa aistijärjestelmänsä varassa. (Naukkarinen 2018, 
98; Järvelä 2015, 20) Jukka Jokiniemen mukaan ympäristöä voitaisiinkin myös 
tarkastella juuri sen tuottaman aistitarjouman mukaisesti, jossa yhdistyisivät eri 
aistiärsykkeet ja ihmisen välinen vastaanottokyky. Mitä monipuolisempi aistitar-
jouma hänen mukaansa on, sitä paremmin ihminen myös toimii ympäristössänsä. 
(Tukiainen 2010, 82) 

Samoin kuin voimme ajatella kaupunkiympäristöjä ulkopuolelta, voimme 
myös ajatella talojen sisustuksia tällaisten toimintoja ohjaavien tai palautumista 
ja hyvinvointia parantavien aistitarjoumien kannalta. Tämän tyyppistä ajattelua 
sovelletaankin jo käytännössä vanhusten asumisessa, sekä oppimisympäristöissä. 
(Järvelä 2015, Sjöroos 2018) Sisustamisessa tällaiseen ajatteluun kuuluvat pyö-
reät kulmat, orgaaniset muodot, epäsuora valaistus, hyvä akustiikka sekä luonto-
elementtien käyttö. Myös huonekalujen ja tekstiilien elävät, kolmiulotteiset sekä 
materiaalille rehelliset ja kosketukselle miellyttävät pinnat, lisäävät tilan miellyt-
tävyyttä. Puun katsotaan materiaalina niin värinsä, kuin laatunsa vuoksi, olevan 
kutsuva kosketukselle ja rentouttava mielelle. Tämän lisäksi ihmisen kokoon ja 
tarpeisiin sovitettu mittakaava on otettava huomioon erilaisena eri kohteissa. Esi-
merkiksi kouluissa ja päiväkodeissa tilat on suunniteltava erilaisten sosiaalisten 
tarpeiden lisäksi myös lasten koon mukaisesti oikeanlaisiksi. (Sjöroos 2018; van 
Bolderen 3.4.2019) 

2.4.4. Pintatekstuuri ja materiaalituntu

Tekstuurin katsotaan antavan pinnalle kosketeltavuutta ja yhtenäisyyttä. Kar-
keaa pintaa voidaan pitää raskaana ja lähentyvänä kun taas sileä pinta koetaan 
kevyenä ja loittonevana. Samoin myös himmeää pintaa voidaan pitää selkeänä ja 
kiiltävää taas havaintoa sekaannuttavana. (Stenros & Aura 1984, 141-143) Tekstii-
lipinnan voidaan nähdä myös pystyvän korvaamaan elävän luonnon tekstuureja 
tilassa (Pietarinen 2013, 125). 

Arkkitehtuurin pintarakenteita ja yksityiskohtia voidaan edelleen tulkita mo-
nitasoisesti. Alvar Aallon arkkitehtuurin yksityiskohdissa voidaan nähdä olevan 
paljon kosketukseen ja liikkeeseen, sekä tilassa oleiluun, liittyviä kvaliteetteja. 
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Tällaisina nähdään mm. erilaisten tekstuurien ja ornamentin käyttö. Aalto suosi 
sisustuksessaan ja rakennuksissaan puun ja muiden luonnonmateriaalien, sekä 
omaleimaisen aaltoilevan keramiikkalaatan käyttöä, jotka itsessään voidaan näh-
dä olevan ihmisläheisiä materiaaleja. Tämän tyyppisten pintojen katsotaan voivan 
herättävän juuri muistoja ja mielikuvia koskettamisesta. Esimerkiksi tiilen käyttö 
yhdistetään valmistusmenetelmästään kertovaksi elementiksi. Kun rappukäytä-
vä tai ulkoseinä on vuorattu tiilellä, tila voidaan kokea inhimillistyvän, ja kokijan 
voidaan nähdä herkistyvän omalle aistimelliselle olemassaololleen. Näin yksinker-
taiset käteen sopivat muodolliset tai pintastruktuuriset elementit voidaan nähdä 
osana rakennuksen ornamenttia, joka artikuloi ja ilmentää rakennuksen luomaa 
sosiaalista ulottuvuutta (Harries 1997). (von Bonsdorff 1997, 99-104) 

Myös van Bolderen (3.4.2019) painotti, kuinka moniaistinen ja kokemuksellinen 
tila on suunniteltava aina sellaiseksi, joka miellyttää myös kosketusaistejamme. 
“Voimme esimerkiksi ajatella: Juuri tuota olen aina halunnut koskettaa”, hän to-
tesi. Omaa esteettistä näkemystäni ja tekstiilisuunnittelijan taustaa vasten käynti 
van Bolderenin toimiston Studio Puiston tiloissa nostatti ihoni kananlihalle. Ker-
rankin joku muukin on ymmärtänyt luonnonmateriaalien käytön, sekä tekstiilien 
kolmiulotteisuuden merkityksen, ajattelin itsekseni. Esimerkiksi sisääntulokäy-
tävässä on kolmiulotteiseksi luokiteltava vahvasti sidoskuvioinen kokolattiamatto. 
“Matto on siellä toivottamassa tulijan tervetulleeksi ja ohjaamassa hänet tänne si-
sätiloihin”, van Bolderen täsmensi. Myös villa ja pellavaverhot ovat osaksi ylipitkiä 
huoneissa, jotta niiden aito materiaalintuntu, laskeutuvuus sekä veistoksellisuus, 
tulisivat esille. “Suosimme myös aitoja puumateriaaleja ja on tietenkin selvää, että 
ihminen huomaa onko puu lakattu vai öljytty ja miltä sellainen pinta myös tuntuu. 
Tarkoitus on olla rehellinen kaikille käytetyille materiaaleille ja tuoda esille niiden 
todellinen luonne”, van Bolderen jatkoi. Tuntui jotenkin ilmeiseltä, että materi-
aalin tunnun rehellisyys ja kosketuksen miellyttävyys on jopa nähtävissä tilassa 
valintoja katsellessa. 

2.4.5 Väri

”Monille taiteilijoille värin aistivoimaisuutta, sen suorastaan fyysiseltä tuntuvaa 
vaikutusta on ollut vaikea ymmärtää pelkästään visuaalisena, retinaalisena ilmi-
önä. Värin kosketuspinta ruumiillisuutemme ja emootioidemme kanssa tuntuu 
valtavalta suhteessa väriaistimuksen aikaansaavaan, usein hyvin pieneen ärsyk-
keeseen muutaman neliömillimetrin alueella silmän verkkokalvossa. Monet taitei-
lijat, kuten Frantisek Kupka ja Wassily Kandinsky ovatkin olleet sitä mieltä, että 
väri manifestoi esineiden kautta myös voimia, jotka eivät ole silmin havaittavissa.” 
(Arnkil 1999, 3)

Miellyttävimmiksi väreiksi on tutkimustuloksissa saatu erilaiset siniset ja vih-
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reät sekä magenta ja purppura (Tukiainen 2010, 88). Vaikka sinivihreät värit näyt-
tävät etääntyvän ja punakeltaiset tulevan lähemmäksi, värin vaaleusaste näyttää 
kuitenkin olevan merkittävämpi tekijä kuin itse väri. Tumma koetaan tilaa pie-
nentävänä ja kiihottavana kun taas vaalea tilaa avartavana ja rauhallisena. (Sjöroos 
2018; Stenros & Aura 1984, 75; Tukiainen 2010, 88) 

Valo/varjo vaikutelman antaa saman värin eri voimakkuus. Vaaleudessa ja voi-
makkuudessa tulee kuitenkin olla selkeä ero (Stenros & Aura 1984, 75). Liian pie-
nellä kontrastilla toisistaan poikkeavat sävyt voivat aiheuttaa näköhäiriöitä värien 
rajalla (Järvelä 2015, 53). Pieni kuvio erottuu myös taustastaan paremmin tum-
mempana kuin vaaleampana. (Järvelä 2015, 53) Harmaa ja valkoinen korostavat 
väriä vierellään (Stenros & Aura 1984, 75). Kylmät ja lämpimät värit toimivat tois-
tensa taustalla miellyttävinä (Järvelä 2015, 53). 

Julkisissa tiloissa väri on viesti, joka liittyy niihin mielikuviin jota se yhdessä 
muodon ja muiden tekijöiden kanssa voi herättää. Väreillä on todettu myös olevan 
selkeää merkitystä työympäristön viihtyvyydelle, paikan identiteetille sekä yhtei-
sön imagolle. (Tukiainen 2010, 88) On selvää, että väreillä on merkitystä. Tärkein 
merkitys liittyy kuitenkin niihin kokonaisuuksiin joita ne keskenään tai yhdessä 
muun sisustuksen, muodon, tekstuurin tai väriparien kanssa muodostavat. 

2.4.6 Valo

Valolla ja valaistuksella on myös tärkeä merkitys arkkitehtuurissa. Tähän vai-
kuttavat luonnonvalon muuttuminen vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan, 
sekä esimerkiksi ikkunoiden asettelu talossa. Epäsuora sivulta tuleva valo korostaa 
talon varjoja, sekä tuo esille sen muodon ja pintojen tekstuurin. (Stenros & Aura 
1984, 67-68) Arkkitehti Steven Hollin mukaan valolla ja tilan valon käytöllä on 
ajallista sekä kokemuksellista merkitystä ihmiselle. Valon ansiosta on mahdollista 
tuntea tilaa ja sen muotoja, sekä tekstuureja visuaalisesti. Valolla on myös merki-
tystä ihmisen terveydelle ja olisikin toivottavaa, että tätä tietoa myös käytettäisiin 
enemmän arkkitehtuurin suunnittelussa. (Schoof 2017, 35)

Tilojen vaihteleva valaistus luo tilaan paitsi mielenkiintoa, myös eri aisteja ak-
tivoivia ominaisuuksia. Hämärässä ihmisen tarkka näkökyky heikkenee ja muut 
aistit kuten kosketus ja liiketunto vahvistuvat. Kun emme näe meidän on luotetta-
va muihin aisteihimme ja kuvitteluumme tilasta. (Pallasmaa 2016, 37-39) 

Willem van Bolderenin (3.4.2019) mukaan on aina ensisijaista miettiä tilaa ko-
konaisuutena myös valaistuksen suhteen. Valolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
tilan intiimiyteen. Esimerkkinä hän antaa perinteisen suomalaisen saunan, johon 
valo siivilöityy pienestä ikkunasta. Tilasta tulee rauhallinen ja tunnelmallinen. 
Jos kyseiseen saunaan olisi taas rakennettu koko seinän kokoinen ikkuna, tilan 
tunnelma muuttuisi välittömästi. Vaihtelevalla valaistuksella tilaan saadaan myös 
rytmitystä. Van Bolderenin mukaan valaistus ja akustiikka vaikuttavat myös vire-
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ystilaamme. Esimerkiksi asiakastapaamisiin tarkoitetut tilat ja kahvihuone olivat 
Studio Puiston toimistolla tarkoituksellisesti akustoituja tai hämärämpiä kun 
taas työtilana pidetyissä tiloissa oli parkettilattia ja kevyemmät verhot. “Tämän on 
tarkoitus toimia toimintoja edistävästi eli työtilassa tulee olla aktiivinen ja kokous-
taessa voidaan ottaa huomioon asiakkaan viihtyminen paremmin”, hän selvensi. 
Myös se, että tiloissa on aistimellista vaihtelua itsessään luo enemmän kokemuk-
sellisuutta tiloihin. Valon ja akustiikan vaihtelun lisäksi voitaisiinkin myös miettiä, 
täytyykö kaikkialla olla aina saman lämpöistä? Eikö esimerkiksi takkatulen ää-
reen käpertyminen muutoin viileämmässä ympäristössä olekin tunnelmallista? Ja 
emmekö me normaalisti myös nuku paremmin viileässä? (Ibid.) 

“Meidän aikamme valosta on tullut yksinomaan määrällinen seikka, ja ikkuna 
on kadottanut merkityksensä välittävänä tekijänä kahden maailman – suljetun ja 
avoimen, sisäisen ja ulkoisen, yksityisen ja julkisen, valon ja varjon – välillä” Pallas-
maa 2016, 38). 

2.4.7 Tilassa, ajassa ja liikkeessä tapahtuva kokemus

Tilakäsitystä lähestytään arkkitehtuurin teorioissa aina myös ajassa ja liikkees-
sä tapahtuvana ilmiönä. Vaikka tilat ovatkin kolmiulotteisia ja paikoillaan olevia, 
ne koetaan aina myös miljöönä tai kenttänä, jossa liikutaan (vrt. 2.4.3 Havaintotila 
ja tilatuntu). Näin erilaiset tilavaikutelmat seuraavat toisiaan, ja arkkitehtuuri tai 
tilakokemus voidaan määritellä myös erilaisten toisiinsa liittyvien ja liikettä tuke-
vien tilasarjojen jatkumona. Aika liitetään arkkitehtuurissa paitsi ihmisen omaan 
liikkeeseen, myös vuorokauden ja vuodenaikojen vaihteluun, sekä eri aikakausien 
läsnäoloon. Olennaista arkkitehtuurissa onkin, miten nämä osat liitetään toisiinsa ja 
minkälainen on rakennuksen, ajan ja liikkeen yhdistämä kokemus. Tämä kokemus 
on se, joka muodostuu tilasta ihmisen mielikuviin. (Stenros & Aura 1984, 85-94)

Myös fenomenologinen filosofi Maurice Merleau-Ponty (1962, 2006) ajatteli tilaa 
aina ruumiin, eli kehollisuuden ja sen aistien, ehdoilla. Toisin kuin Descartesia seu-
ranneessa kartesiolaisessa perinteessä, jossa subjekti on ymmärretty mielenä, Mer-
leau-Pontyn filosofia painottaa havainnoimista, sekä ihmisen ruumiillista läsnäoloa 
maailmassa. Hän oli kiinnostunut asioiden välittömästä luonteesta kokemuksessa 
jo ennen kuin ajattelemme mitä se edes on. Tähän liittyen myös aistiminen voidaan 
nähdä aistien yhteistyönä pelkän näkemisen sijaan. (Hotanen 2010, 134-138; Heikkilä 
1999) 

Merleau-Pontyn mukaan ruumis on ennen kaikkea se, minkä välityksellä meillä 
voi olla jotain tietoa. Näin myös katse ei milloinkaan voi olla täysin objektiivinen, 
vaan siihen liittyy aina koko menneisyys ja kokemamme. Havainnossa maailma ei 
kuitenkaan koskaan ole valmis tai tarkkarajainen, vaan se muotoutuu aina uudel-
leen tilassa ja ajassa. Merleu-Ponty ei siis erotellut ihmistä milloinkaan ympäristös-
tään, vaan liitti hänet elimellisenä ja havaittavana osana havaittavaan tilaan ja ai-
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kaan, joka on meille annettu apriori, eli jo ennen kokemusta. (Hotanen 2010, 134-141; 
Heikkilä 1999)

Willem van Bolderen (3.4.2019) painotti tällaista tilan kokonaisvaltaista huomioon 
ottamista erotellessaan tilan kokemuksellisuutta. Hänen mukaansa on nimen-
omaan huomioitava se kokonaisuus, johon rakennus on tulossa, ja ymmärrettävä 
kohteen ainutlaatuisuus. Esimerkkinä hän selvensi toimistonsa Lappiin rakenta-
man elämyksellisen hotellin tausta ajatuksia: “Kun rakensimme hotellia, piti miettiä 
mihin se tulee ja mikä siellä on merkityksellistä. Ihmiset tulevat lomalle Lappiin 
juuri luonnon vuoksi eivätkä itse hotellin” (van Bolderen 3.4.2019). Rakennuskohde 
suunniteltiinkin muovautumaan luonnon muotoihin osissa, säilyttäen ympärillä 
oleva luonto mahdollisimman koskemattomana. Tiloista avautuu myös näkymä ulos 
luontoon, mutta rakennukset ovat mitoiltaan pieniä ja ne luonnehtivat ilmeeltään 
intiimiä turvaa kylmän luonnon keskellä. Näin hotelli avautuu ympäröivään kohtee-
seen osissa ja säilyttää mahdollisuuden kokea se juuri luonnossa liikkuen ja sisätilan 
sekä ulkotilan eroja korostaen. (Ibid.)

2.4.8 Tilassa ajassa ja liikkeessä tapahtuva havainto

Eleanor J. Gibsonin havainto-oppimisen teorian (Gibson 1969) mukaan oppimi-
nen tapahtuu kokemuksen tuloksena poimimalla oleellista informaatiota tilan-
teen laukeamasta ärsykkeestä. Perinteisiin havaintoteorioihin verrattuna, joiden 
mukaan eläinten täytyy oppia saadakseen uutta informaatiota, Gibson päättelee 
tutkimustensa pikkulasten havaintokykyjen (Ibid. 1992) perusteella, että resep-
torimme pystyvät hahmottamaan informaation kokonaisuuksia alusta asti. Näin 
ollen pystymme havaitsemaan kokonaisia havaintoja oppiaksemme, toisin kuin pe-
rinteisten teorioiden mukaan, joissa oppiminen on edellytys havaintokokonaisuu-
den sisäistämiseen. (Adolph & Kretch 2015, 127) 

 Samankaltainen ero perinteisiin havaintoteorioihin löytyy James J. Gibso-
nin (Eleanor J. Gibsonin aviomies) visuaalisesta havainnosta (Gibson 1979), joka 
myös tuo ilmi aikaisempien tutkimusten pysyvään tai jähmettyneeseen kuvaan 
rajoitetun näkökulman. Gibsonin havaintoteorian mukaan havaitsija onkin itse 
aktiivinen, ja sillä on kyky tehdä kokonaishavaintoja ympäristöstään osallistu-
malla siihen yhtäläisesti. Gibson korostaa, että aistit ovat osaa havaintojärjestel-
mää korostaen informaation aktiivista poimimista riippumatta siitä, miten aivot 
prosessoivat hermojen syöttöä alla olevien neurologisten rakenteiden perusteella. 
Gibsonin ”ekologinen” lähestymistapa visuaaliseen havaintoon haastoi siten kogni-
tiivisen psykologian mieltämiä sisäisiä ”mentaalisia” sääntöjä ja representaatioita. 
(Costall 1984, 109) Näin ollen yksilö voi autonomisena subjektina tehdä aktiivisia 
kokonaishavaintoja omana itsenään valitsemassaan ympäristössä, osallistuvana 
näkijänä, sen sijaan, että olisi sidottu passiiviseen katsomiseen ja ennalta määrät-
tyihin rakenteisiin. 
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Moniaistisen kokemuksen määrittelyssään Pallasmaa viittaa James J. Gibsonin 
aistien luokittelun viiteen aistijärjestelmään, mukaan lukien haptisen järjestel-
män, ja korostaa järjestelmässä tapahtuvaa aistien aktiivista yhteistyötä: ”…Gib-
sonin mukaan aistit ovat kiihkeästi etsiviä mekanismeja, eivät pelkkiä passiivisia 
vastaanottajia.” (Pallasmaa 2016, 34). Shultzia kiinnostaa Gibsonin lähtökohta ym-
päristössään aktiivisena ja vapaana liikkuvana havaitsijana, jonka ”…havaitsemi-
nen on ajassa ja tilassa tapahtuvaa jatkuvaa toimintaa.” (Schultz 1993, 5):

 ”Näkeminen ei ole passiivista, vaan siihen osallistuu koko kehomme liike, pään 
liike ja silmänlihasten liike. Gibson puhuukin havaintojärjestelmistä perinteisten 
aistien sijaan. Ympäristön havaitseminen on kokonaisvaltainen havaintotapah-
tuma, johon liittyy visuaalisten tekijöiden lisäksi haptinen informaatio (liikkeen 
tuottama kinesteettinen tieto ja kosketus- ja tuntoaistin välittämä taktiilinen in-
formaatio). Havaitsemme sekä ympäristömme että oman kehomme liikkumassa 
ympäristössä. Juuri liike ja liikkuminen antaa ensisijaista tietoa ympäristön tilal-
lisista ulottuvuuksista. Tilahavainnossa on aina oma ruumiinkokemus mukana. 
(Salminen 1991, 1983, Salmisen luennot 1990)” (Schultz 1993, 5) 

Arkkitehti Steven Holl yhdistelee suunnittelunäkemyksissään sekä fenomenolo-
gisia, että liikkeen ja haptisen havainnon teorioita, ja kuvaa myös Helsingin nyky-
taiteen museon Kiasman suunnittelulähtökohtaa “…ajatuksena siitä, että museon 
voi hahmottaa sarjana limittäisiä perspektiivejä… rakennus on ikään kuin sävellys, 
jossa aiheet, teemat ja säkeet jatkavat sointiaan” (MacKeith 2011, 67).  Hallin mu-
kaan Kiasman rakentamisen jälkeen hän onkin tavoitellut arkkitehtuurissaan 
juuri tällaista ajatusta “…virtaavasta, kahlitsemattomasta liikkeestä ja aistimukses-
ta, tietynlaisesta vapaudesta…” (MacKeith 2011, 76). 

2.4.9 Tilan haptinen havainnointi ja periferinen näkeminen

“Haptics is now commonly viewed as a perceptual system, mediated by two af-
ferent subsystems, cutaneous and kinesthetic, that most typically involves active 
manual exploration (Lederman & Klatzky, 2009). Whereas vision and audition are 
recognized for providing highly precise spatial and temporal information, respec-
tively, the haptic system is especially effective at processing the material character-
istics of surfaces and objects” (Lederman & Klatzky 2009, 1439).

Juhani Pallasmaa tuo kirjoituksissaan usein esille periferisen, eli tarkan tai tie-
toisen näkemisen ulkopuolelle jäävän alitajuisen ja vaistonvaraisen ääreisnäkemis-
en merkityksen, osana näkökykyämme. Hän yhdistää periferisen näkemisen myös 
mm. haptiseen havaintoon ja keholliseen muistiin, sekä muistuttaa näin moniais-
tisuuden merkityksestä: ”Silmäkin koskettaa; katse merkitsee alitajuista kosketus-
ta, kehollista mimesistä ja samaistumista” (Pallasmaa 2016, 35). 

Tilan haptinen havainnoiminen ja sen periferinen näkeminen on luonnollisella 
ja elimellisellä tavalla osa kokemustamme. Merkittävä osa havainnoinnista tapah-
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tuu kuitenkin lähes automaattisesti ilman, että sitä edes itse havaitsemme, vaan 
teemme asiasta suoran tulkinnan (Naukkarinen 2018, 98). Tämä mahdollistaa 
normaalin joka päiväisen toimintamme. ”Yhtä kaikki, kaikki havaitsemamme 
vaikuttaa tuntemuksiimme, ajatuksiimme, valintoihimme ja tekoihimme. Ja päin-
vastoin: se, mitä tunnemme, teemme ja ajattelemme, vaikuttaa siihen, mitä havait-
semme” (Naukkarinen 2018, 98). 

Moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden näkökulmista katsottuna on ilmeistä, 
että ympäristömme, ja se tila jossa olemme, vaikuttaa meihin jopa enemmän kuin 
osaamme ajatella. Pallasmaa onkin kiteyttänyt asian jälleen periferisen näkemis-
en ja kohdistuneen katseen sisältämään kaksijakoisuuteen seuraavasti: 

“Kun kameran kiireellinen silmä tavoittaa hetkellisen tilanteen, ohikiitävän 
valaistuksen tai eristetyn, kehystetyn ja tarkkarajaisen katkelman, todellinen 
arkkitehtuurikokemus perustuu olennaisella tavalla perifeeriseen ja ennakoivaan 
näkemiseen; pelkkä sisätilakokemus edellyttää perifeeristä havaitsemista. Tarkan 
näkökentän ulkopuolella aavistamamme havainnot ovat yhtä tärkeitä kuin se tark-
ka kuva, jonka kamera ikuistaa. Lääketiede tarjoaakin todistusaineistoa siitä, että 
perifeerinen ja tiedostamaton havaitseminen on tärkeämpi mielemme ja havainto-
jemme kannalta kuin kohdistunut havainto.” (Pallasmaa 2011, 21)

2.4.10 Moniaistisuus ja kokemuksellisuus taiteen ja 
muotoilun teorioissa 

Tekstiilimuotoilu tapahtuu paitsi tilassa materiaalisena ja tekstuurisena tuot-
teena, myös pintasuunnitteluna tai kuvallisena ja ornamentillisena työskentelynä, 
jolloin syntyvää teosta tai tuotetta on ajateltava monipuolisesti tilassa vaikuttavana 
asiana (vrt. Pietarinen 2013, 122-126). Vaikka arkkitehtuurin teorioihin perehtymi-
nen on auttanut minua hahmottamaan suunnitteluprosessiani juuri tilan, koke-
muksellisuuden ja lopullisen tuotteen sijoittumisen kannalta, lähenee sen kuval-
lisen ilmaisun kenttä samalla myös taidetta. Tämän vuoksi erittelen seuraavaksi 
moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden määritelmiä kuvallisen työskentelyn kan-
nalta nähtynä, jotta kykenisin ilmentämään juuri näitä toivottuja ominaisuuksia 
kuosimalleissani. 

Aistisuuden voidaan sanoa olevan vakiintunut käsite nykymaalauksen teoriois-
sa. Myös moniaistisuus on esillä useassa nykytaiteen teoksessa. Tämän perusteella 
aistisuuden merkitystä on aiheellista tarkastella ja se voidaan nähdä osana nyky-
aikaista esteettisyyskäsitystä. (Keskitalo 2013, 184) Monien tutkijoiden näkemysten 
mukaan kaikki näkemämme ja aistimamme vaikuttaa kokemuksiimme maailmas-
ta (Griffero 2014, 16). Moniaistisesta näkökulmasta katsottuna, jossa aistien yhteis-
toiminta vahvistaa havaintoa kohteesta, moniaistinen taideteos voi lisätä teoksesta 
koettua elämystä.   

“Aistinen kokemustaso tuottaa erityistä tietoa. Aistitieto on tunne-, toiminta-, 
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taito-, käsite- ja mielikuvatietoon (Sava 1998, 110-114) linkittynyttä sisäistä kehollista 
oivaltamista, joka syntyy taideteosta tehtäessä, sitä havainnoitaessa ja analysoitaes-
sa” (Keskitalo 2013, 185). 

Kuten edempänä tutkimuksessani on käynyt ilmi, voi struktuurin merkitys olla 
aistimellisella ja kokemuksellisella tasolla merkittävä. Myös taiteen puolella puhu-
taan esimerkiksi pensselin jäljen ekspressiivisyydestä, paksujen värikerrosten relie-
fimäisyydestä, maalauspohjan struktuurin esille jättämisestä ja kuvan pelkistämi-
sestä tai abstrahoinnista, sekä siten avautumisesta edellä mainituille seikoille juuri 
aistisuutta ilmentävinä keinoina (Pitkänen-Walter 11.4.2019; Pennonen 2019, 85). 

Haastattelemani kuvataiteilijan Tarja Pitkänen-Walterin mukaan kuvasta 
voidaan nähdä välittyvän monenlaisia aistimuksia. Keinoina tähän hän mainit-
see töiden materiaalisuuden, kolmiulotteisuuden sekä siveltimen käytön tavat. 
Myös rytmi, suhteet ja sävyt, sekä työn kaikki eri elementit ja tekstuuri voidaan 
nähdä aistimuksellisia tuntemuksia välittävinä osatekijöinä. “Kuvissa kyse ei ole 
sanoista vaan ne nähdään juuri muutoin merkityksiä välittävinä” (Pitkänen-Wal-
ter 11.4.2019). Pitkänen-Walterin mukaan teos välittää maalarille itsessään aina 
enemmän kuin pelkkä aihe, jolloin koko työskentelyprosessin voidaan nähdä ole-
van avartumista omalle itselleen, aisteille ja tunteille, sen monimerkityksellisessä 
muodossa. Kuvien sanoma välittyy juuri kuvina, koettujen ja tuntojen omanlaisena 
merkitysjärjestelmänä. Taideteoksia voidaan myös lukea niiden sisältävien tuntojen 
avulla, esimerkiksi siten kuinka lempeä, kiihkeä, voimistuva tai herkistyvä työ voi 
olla. (Ibid.)

Pitkänen-Walterin (11.4.2019) mukaan aistimellinen kieli on tavallaan myös toi-
senlainen merkitystaso työssä, joka usein tukee representaatiota, mutta joka voi 
myös olla sen kanssa ristiriidassa. Ihmiset lukevat teosta aina myös tiedostamat-
taan, eli juuri aistimellisella tasolla, jota voidaan selittää erilaisten teorioiden avulla 
kuten vitaaliaffektin, neurotieteen peilisolujen tai kehollisen muistin avulla. (Ibid.)

“Affekti sijoittuu aistimuksen ja tunteen välimaastoon; se on eriytymätön, inten-
siivinen ja hankalasti sanoin kuvailtavissa oleva tuntemus, kun taas affektiin perus-
tuva tunne on eriytynyt ja nimettävissä (esim. Ilo, suru, pelko, agressio)” (Heinonen 
et al. 2014, 12). 

Vitaaliaffektisuuden teoriaa käyttäneen Daniel Sternin (2010) mukaan teoksessa 
on luettavissa aina liike, joka oletettavasti kanavoituu ihmisen aisteihin. Ihmisen 
keho muistaa liikkeen, ja samaistuu siihen välittömästi. Kyse on tavallaan syneste-
siasta. (Pitkänen-Walter 11.4.2019)

Neurotieteen peilisolut ovat löydös, joka vahvistaa myös moniaistisuuden mer-
kityksen ihmiselle. Kuten moniaistisuuden määritelmässä on todettu, toimivat 
aistit yleensä yhteistyössä parantaen havainnon laatua. Peilisolut ovat asettuneet 
aivoissa samoille alueille, kuin joilla juuri moniaistinen havainto tapahtuu. Tälle sa-
malle alueelle on asettunut myös ihmisen muisti, sekä kuvittelu. Tarvitsemme siis 
kuvittelukykyä ymmärtääksemme havaintojamme ja voidaksemme yhdistää ne 
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muistoihimme. Peilisolut toimivatkin juuri tällaisina reseptoreina, jotka kääntävät 
näkemämme asiat aistiselle kehon kielelle, ja joiden avulla pystymme siis ymmär-
tämään kokonaisuuksia ja eläytymään näkemäämme ilman tiedollista asioiden 
erottelua. (Mallgrave 2018, 66-70; Pallasmaa 2011, 19)

Laura U. Marks (2000) on kehitellyt haptisen visuaalisuuden teoriaa, jossa hän 
tutkii sitä, miten kuva voi välittää haptisen havainnoinnin merkityksiä. Elokuvaa 
tutkinut Marks kiinnittää huomion siihen, kuinka teokset pakenevat symbolista 
tunnistamista kohti yhteisesti jaettua fyysistä olemassaoloamme. Haptinen visu-
aalisuus painottaa periferisen näkemisen tapaa, ja sitä kuinka näköaistimus ei ole 
irrallinen kehomme muista aisteista. (Pitkänen-Walter 2006, 142-144) 

“Laura Marks nimittää haptisiksi sellaisia teoksia, jotka houkuttelevat katsetta 
liikkumaan kuvan pinnalla jo ennen kuin katselija varsinaisesti huomaa, mitä (ku-
va-aihetta) hän katselee. Tällaiset kuvat muodostuvat esittäviksi muodoiksi ainoas-
taan asteittain, jos lainkaan” (Pitkänen-Walter 2006, 143-144) 

Aististen ominaisuuksien havaintoon teoksessa vaikuttaa Pitkänen-Walterin 
mukaan kuitenkin myös kykeneekö työlle avautumaan ja itse orientoitumaan ais-
teihin. Esimerkiksi kiireinen elämänrytmi, stressi tai muut asiat voivat vaikuttaa 
työn edessä pysähtymisen mahdollisuuteen. (Pitkänen-Walter 11.4.2019) 

Aisteille avautuminen onkin oikein kohdallinen ilmaisu sille tavalle, jolla koke-
muksellisuudesta ja moniaistisuudesta puhutaan. Pallasmaan mukaan tilojen pe-
riferiselle havainnoinnille avautuminen vaatii juuri tietoisen ja erittelevän silmän 
merkitystä vähentämällä, sekä asettumalla fyysiseen läsnäolon todellisuuteen. (Vrt. 
2.4.9)

Marksin haptisen visuaalisuuden teoria puolestaan erottelee myös teknisesti 
näitä tekijöitä, joita voidaan kutsua juuri vaiston varaiseksi havainnoinniksi, kuten 
kuvan materiaalisuus ja taktiilisuus, ja joita painottamalla työn aistinen merkitys 
voidaan ohjata tietoisemmin teoksesta välittyvän informaation tulkinnan osaksi. 
Tämäkin tapa on keino ohjata katsoja vähentämään objektiivisen visuaalisuuden 
merkitystä kohti haptista visuaalisuutta ja teoksen fyysisesti koettua ulottuvuutta. 
Marksin mukaan objektiivinen ja haptinen visuaalisuus vuorottelevat näkemisen 
prosesseissa ja ovat mukana useimmissa näkemisen prosesseissa yhtäaikaisesti. 
(Marks 2000, 162-164; Pitkänen-Walter 2006, 142-144)  

2.5. Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

2.5.1 Muotoilun peruselementit modernin vs. postmodernin 
jännitteen valossa 

Laatimassani kaaviossa 2 tiivistän kaavio 1:n jatkona (ks. 2.2.2) muotoilun peruse-
lementit ja niiden ominaisuudet, kuten ne on kuvattu moniaistisuuden ja kokemuk-
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sellisuuden teorioissa, heijastettuna modernin vs. postmodernin ulottuvuuksien 
erittelyyn. Tämä yhteenveto muotoilun elementtien ominaisuuksista läpivalaistuna 
modernin vs. postmodernin ulottuvuuksien kokonaiskuvan pohjalla, selkeyttää teo-
reettiset lähtökohdat muotoiluprosessin analyysin tekemiseen kappaleissa 3-4.

Kaaviossa 1 eriteltyjen muotoilun sisäisten ja ulkoisten elementtien teoreettiset 
pääpiirteet voidaan kiteyttää kuvaamalla niitä modernin vs. postmodernin ulottu-
vuuksien jakaumalla (Zilliacus 2001, 11-12). Ideaalityyppiset ääripäät modernin vs. 
postmodernin jakauman reunoissa ovat teoreettiset vastakohdat varsin yksinker-
taisessa, kuvailevassa typologiassa (vrt. Gerhard 1994), jonka perusteella voidaan 
Kaaviossa 1 eriteltyjen muotoilun sisäisten ja ulkoisten elementtien teoreettiset 
pääpiirteet voidaan kiteyttää kuvaamalla niitä modernin vs. postmodernin ulottu-
vuuksien jakaumalla (Zilliacus 2001, 11-12). Ideaalityyppiset ääripäät modernin vs. 
postmodernin jakauman reunoissa ovat teoreettiset vastakohdat varsin yksinker-
taisessa, kuvailevassa typologiassa (vrt. Gerhard 1994), jonka perusteella voidaan 
hahmottaa miten muotoilun elementtien ominaisuudet on kuvattu suhteessa di-
kotomian ulottuvuuksiin. Todellisuudessa yhteiskunnallisten muutosten haasteet 
vastaanotetaan ääripäiden välimaastossa tasapainottamalla niitä toisiaan vastaan 
yrityksessä luoda valmiutta haasteiden sulauttamiseen, omaksumiseen ja luovaan 
käyttämiseen. Muotoilun haaste on tässä mielessä löytää tasapaino modernin tilan 
virallisen ’business-as-usual’ funktionaalisen, ja postmodernin hyvinkin henki-
lökohtaisen, eläytymisen välillä. Missä määrin on tilaa tuoda esiin ja hyödyntää 
moniaistisia kokemuksia julkisissa tiloissa ja niiden kautta edistää viihtyvyyttä, 
luovuutta ja osallistuvuutta suhteessa yhteiskunnallisen muutoksen haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin?

Saadaksemme vastauksen julkisen tilan rajoihin yksilöllisten tunnetilojen 
edistämiseen, on ensin määriteltävä kentän reunaehdot, kuvaamalla teoreettisen 
viitekehyksen määräämät puitteet sisäisen tunnon ja ulkoisen ilmaisun edellytyk-
siin liikkua yhdestä päästä toiseen. Kaaviossa yritetään kartoittaa tätä liikkumis-
varaa ja määritellä sitä yhteiskunnan muutosta sekä muotoilun prosessia, minkä 
moderni vs. postmoderni jakauma kattaa hyvin laajalla pohjalla. Modernismin ja 
postmodernismin välinen akseli on yksi käytetyistä viitekehyksistä, sekä yhteis-
kunnallisen muutoksen, että taiteen ja sen tulkitsemisen ja ilmaisun teoreettisena 
käsiteenä. Näin ollen, jakauman ulottuvuuksien yksityiskohtainen kuvaus jokaisen 
muotoilun peruselementin kohdalla, on yksi tapa kartoittaa elementtien ominai-
suuksien määrittelemää dynamiikkaa. Tiivistämällä ulottuvuuksien erityispiirteet 
kaavioon 2, liitettynä keskeisiin muotoilun elementteihin, konkretisoidaan niiden 
teoreettiset lähtökohdat muotoilutulkinnan välineenä. Tiivistetyt erityispiirteet on 
kokonaisuudessaan käyty läpi kappaleissa 2.2-2.4.
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					TUOTE	

·	Funktionaalinen	
·	Tavanomainen	
·	Pelkistetty	
·	Sileä	
·	Täysvalaistu	
·	Standardisoitu	
·	Massamalli	
·	Sovitettu	
·	Kulmikas	
·	Tilattava	

·	Elämyksellinen	
·	Monimerkityksellinen	
·	Koristettu	
·	Karkea	
·	Himmennetty		
·	Räätälöity	
·	Erikoissovitus	
·	Välitön	
·	Orgaaninen	
·	Osallistava	

								
	
	
								TILA	

·	Yleinen	
·	Universaalinen	
·	Passiivinen	
·	Pysyvä	
·	Vakinainen	
·	Käyntipaikka	
·	Tausta	
·	Hallittu	
·	Julkinen		
·	Virallinen	

·	Yksilöllinen	
·	Moni-identiteettinen	
·	Aktiivinen	
·	Muuttuva	
·	Ailahteleva	
·	Oleskelutila	
·	Elämys	
·	Valloittava	
·	Kollektiivinen			
·	Henkilökohtainen	

Kaavio 2. Muotoilun peruselementit eriteltynä modernin vs. post-
modernin ulottuvuuksien pohjalla. 
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 3. Muotoiluprosessi 

3.1 Yritysyhteistyö Wanted Interior Oy:n kanssa sekä 
aiheen rajaus ja taiteellisen työn ohjaajavalinta 

Wanted Interior Oy toimii julkisen tilan käsin tuftattujen irtomattojen tuottaja-
na, sekä tekstiiliagentuurina Suomessa. Wanted Interiorin yrityskuvaan kuuluu 
myös oman malliston luominen yhteistyössä taiteen ja muotoilun ammattilaisten 
kanssa. Yrityksen mallistossa oli oman yhteistyöni alkaessa kaksi kuviollista mat-

tomallia: Systematic by Niko Luoma (Kuva 1.), sekä Signals by 
Heikki Ruoho (Kuvat 3-4.). Näiden lisäksi Wanted Interiorin va-
likoimaan kuuluu neljä kuviotonta perus mattolaatua: Aura, Sil-
mu, Hohto ja Oras, joiden erona on tuftinukan korkeus, sekä eri 
materiaaliyhdistelmät (Kuva 2.). Wanted Interior toimii markki-
nointi yhteistyössä Domicet Oy:n kanssa julkisen tilan teknisten 
verho- ja kaihdinratkaisujen osalta, sekä on Chieftan fabricsin 
ekoystävällisten julkisen tilan keinonahkavalikoiman agentti 
Suomessa. Wanted Interiorin valikoimaan kuuluu opinnäytteeni 
jättöhetkellä syksyllä 2019 myös laajeneva oma mallisto julkiseen 
tilaan sopivia yksivärisiä ja laskeutuvia verhoja, joiden osalta yri-
tys toimii verhokankaiden editorina.

Oma yhteistyöni Wanted Interiorin kanssa on alkanut työn 
merkeissä Wanted interiorin omistajan sekä toimitusjohtajan 

Maria Giordanon apuna erilaisissa myynti, sekä edustustehtävissä. Giordanon 
työhistoriaan kuuluu pitkäaikainen työskentely Almedahlsin julkitilatekstiilien 
Suomen agentuurin Nordalm Oy Ab:n kanssa. Pienen ja joustavan, sekä kehitty-
vän yrityksen ideaan kuuluvat uudenlaisten mahdollisuuksien kokeilu ja pyr-
kimys tajteilijoiden ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksellisesti räätälöityhin 
tuotantoratkaisuihin. Oman opinnäytteeni kannalta oli merkittävää, että kykenin 
yhdistämään oman ammattiosaamiseni sekä uusien taitojen kehittämisen samaan 
prosessiin. Ennen Wanted Interiorin kanssa tehtyä yhteistyötä olen työskennellyt 
julkisen tilan tekstiiliratkaisujen kokonaistoimittajien Interior Partners Oy:n sekä 
Eurokangas Oy:n myyjänä. Tekstiilisuunnittelijan koulutukseni sekä alalta saama-
ni työkokemuksen johdosta, julkisen tilan kuosisuunnitteluprosessi tuntui minulle 
läheiseltä.

KUVA 1.  WAnted interior/ 
systemAtic by niKo lUomA.
KUVA: sAAnA WAng.
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Lähtökohdat suunnitteluprosessilleni olivat kuosien suunnittelu sekä verho- että 
mattomalleille. Tarkoituksena oli suunnitella malleja suhteellisen vapaasti, ilman 
tiettyä julkisen tilan ennalta määrättyä kohderyhmää kuten erilaiset kunnalliset 
kohteet, hoiva- ja koulupuoli, hotelli- tai yrityssektori, vaan kohderyhmä voitaisiin 
määritellä työn edetessä mallien tyylin mukaisesti. Taustana tehtävälle suunnitel-
la kuoseja sekä matoille että verhoille oli löytää yhteensopivia kokonaisuuksia. Ver-
hopainotekniikkana ajattelimme digipainoa osaltaan myös siksi, että Domicet Oy 
oli ollut kiinnostunut kehittämään sitä omien julkisen tilan kankaiden kohdalla 
ja mahdollisesti yhteistyössä Wanted Interiorin kanssa. Digipainotekniikka myös 
mahdollisti kuosin vapaamman suunnittelun, vaikka tasaisesti jatkuvan kuosin 
työstö on usein helpompi toteuttaa raportissa. 

Luontoaiheen valinta oli Giordanon mielestä hyvä paitsi sen klassisuuden vuok-
si, myös sillä ajatuksella, että voisimme löytää jonkin uuden tulokulman. Teemat 
moniaistisuus ja kokemuksellisuus herättivät myös lisää mielenkiintoa tuomalla 
aiheeseen elämyksellisyyttä ja osallistavuutta. Graafisuus, abstraktiot luonnon ai-
heista, sekä viitteellisyys kuvioinnissa olivat kuvallisen työskentelyn johtolankoja, 
vaikka muunkinlaisia näkökulmia saattoi esiintyä. 

Wanted Interiorin olemassa olevien mattojen mallisto on yksi työskentelyni 
lähtökohdista. Systematic- sekä Signals-mattomallien graafisuus ja omaleimai-
suus ovat paitsi haaste, myös mahdollisuus. Mallien uniikkiuden perusteella pyrin 
suunnittelussani myös omaleimaisuuden ilmaisuun lähtökohtaisesti. Signals-mat-
tomalliston Muotoilija TaM Heikki Ruohon (SIO) pyytäminen opinnäytteeni tai-
teellisen osuuden ohjaajaksi tuki Wanted Interiorin kuvallisen viestinnän yhte-
nevän ilmeen löytämistä mallistolleni, sekä yritysidean mukaisen alojen välisen 

KUVA 3.  WAnted interior/ sig-
nAls-mAllistogrAfiiKKA by heiKKi 
rUoho

KUVA 2.  WAnted interior/ mAllit VAsemmAl-
tA ylhäältä oiKeAlle: 
AurA.  nUKAn KorKeUs 12mm/16mm. mAteriAA-
li  VillA.  silmUKKAnUKKA KAhdessA KorKeU-
dessA rAitoinA.
Silmu .  nUKAn KorKeUs 10mm. mAteriAAli 
VillA.  silmUKKAnUKKA.
HoHto .  nUKAn KorKeUs 12mm, 14mm. mAteri-
AAli,  tencel,  VillA.  AVoin nUKKA. 
orAS .  nUKAn KorKeUs 25mm. mAteriAAli 
pellAVA,  VillA.  AVoin nUKKA.

KUVA 4.  WAnted interior/ signAls-mAttomAllejA 
by heiKKi rUoho.  KUVA:  KAlle KAtAilA27



yhteistyön toteutumista. Heikki Ruohon viimeisimpiin töihin kuuluu mm. Kes-
kuskirjasto Oodin julkisen tilan yksilöllisyyttä huomioivasta sisustuksesta vastaa-
minen. Tämän lisäksi Ruohon työhistoria laajasti tuote- sekä sisustussuunnittelun 
alalla työskennelleenä on eduksi monialaisen näkemyksen yhteensovittamisessa.

3.2 Julkisen tilan tekstiilit

Julkisen tilan tekstiili- ja mallistosuunnittelu eroaa selkeästi kotikäyttöön ja vä-
hittäismyyntiin tarkoitettujen mallistojen suunnittelusta erilaisten lähtökohtien ja 
vaatimusten vuoksi. 

Julkisen tilan kotikäyttöä huomattavasti korkeammat laatuvaatimukset kuten 
valo-, väri- ja kulutuksenkesto, sekä paloturvallisuus, isot käyttömäärät ja pidempi 
käyttöikä asettavat kankaiden teknisyyden ensisijaiseksi kriteeriksi. Myös aurin-
kosuojakäyttöön tarkoitetut kaihdin- ja paneeliverhoratkaisut ovat luonteeltaan 
hyvin teknisiä, ja tunnultaan jopa kovia tekstiilejä. Mainittujen standardien saa-
vuttamiseksi koko suunnittelu-, tuotanto- sekä myynti- ja markkinointilinja ovat 
julkisen tilan tekstiileillä pitkälti eriytettyjä. 

Myös julkisen tilan mallistojen ulkonäkövaatimukset ovat kotikäytöstä poik-
keavia pitkän käyttöiän, tilallisten mittasuhteiden sekä julkisen tilan yleiseen 
käyttöön soveltuvan luonteen vuoksi. Julkisen tilan tekstiilien on kyettävä palve-
lemaan isompaa käyttäjäkuntaa ja oltava edustuksellisia, sekä sopivia erilaisiin 
arkkitehtuurisiin miljöisiin. Kankaan painokuvioiden, laadun ja väritysten on 
kyettävä vastaamaan trendeihin ja silti kestettävä aikaa. Suunnittelun kannalta 
on huomionarvoista, että painokuvioinnin neutraalius, sukupuolettomuus, usein 
graafisuus, sekä tekstiilien perinteikkyys ja yksivärisyys tai painokuosittomuus 
ovat julkisen tilan mallistoissa yleisiä. Kuvioissa ei myöskään voi olla esimerkiksi 
teräaseita tai muita vaarallisia tai pelottavia asioita. 

Julkisen tilan verhojen painokuvioinnissa käytetyt aiheet voidaan katsoa olevan 
pelkistettyjä verrattuna kotikäyttöön soveltuviin, enemmän koristeellisuutta sal-
liviin kuoseihin. Laaja käyttäjäryhmärajaus tekee julkisen tilan mallistojen suun-
nittelun rajoitetummaksi erilaisten henkilökohtaisten mieltymysten viidakkoon 
verrattuna. Tekstiilien odotetaan julkisessa tilassa pystyvän käymään järjestel-
mällistä vuoropuhelua arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun kanssa, samalla 
kun niitä käytetään myös täysin yksivärisinä. Yksivärisinä käytettynä ainoastaan 
tekstiilien taktiilinen ja aistiperäinen havainnoiminen toteutuu ilman kuvion tai 
ornamentin varsinaista merkitystä tilalle. Maria Giordanon mukaan painokuviot 
voivat hyvinkin olla myös julkisen tilan sisustuksen keskipiste. Oman yrityksen 
perustamisen syiksi hän mainitsee lisääntyneen kysynnän yksilöllisille ratkai-
suille julkisen tilan sisustamisessa. Myös oman myynnin parissa työskentelystä 
saadun kokemukseni perusteella voin todeta, että tekstiilien ja painokuvioiden 
käyttöön osana sisustamista on myös harjaannuttava, ja tässä suhteessa koen, että 
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tekstiilisuunnittelijan näkemyksistä voisi olla enemmänkin hyötyä alalla nimen-
omaan eriteltyjen yksilöllisten tarpeiden toteuttamisessa. 

Haastattelemieni arkkitehtien Willem van Bolderenin (3.4.2019), sekä Kyösti 
Meinilän (3.12.2013) mukaan, tekstiilejä ja painokuvioita käytettäisiin mielellään 
enemmän osana julkisen tilan sisustuksia. Rajoittava käytännöllinen tekijä on 
kuitenkin kokemus siitä, kuinka tekstiilivalinnat tulevat rakennusvaiheen jälkei-
sen irtokalustetoimituksen päätteeksi, jolloin niihin lasketut budjetit saattavat olla 
hyvinkin tiukoilla. Yhtenevänä mielipiteenä oli kuitenkin se, että painokuvioilla ja 
verhoilla saataisiin tiloihin enemmän yksilöllisyyttä. (Ibid.) 

Kuvioaiheita käytetään julkisen tilan tekstiilien kohdalla paljon esimerkiksi 
koulu- ja hoivapuolella, joissa tilojen on tarkoitus vastata viihtyisyyden vaatimuk-
siin. Joidenkin julkisten tilojen, kuten esimerkiksi lentokenttien tai ostoskes-
kusten sisutuksissa, ei tekstiilimateriaaleja välttämättä edes näy, kuin lähinnä 
istuimissa, tai kaupallisten tilojen kuten kahviloiden yhteydessä. Aalto yliopiston 
opinnäytteitä ei myöskään ole usein tehty julkisen tilan tekstiileistä, ja osa niistä 
viittaa juuri tekstiilien korkeiden vaatimusten ongelmallisuuteen suhteessa va-
paan suunnittelun mahdollisuuksiin, kuten Aoi Yoshizawan (2014) Restrictions as 
inspiration, tai alan tiedon puutteeseen tekstiilien mahdollisuuksista tai saata-
vuudesta ja soveltamisesta, kuten Viktoria Fislagen (2012) Textiles in transit työt 
kuvaavat. Alalla toimii kuitenkin perinteikkäitä ja vakiintuneen aseman saanei-
ta kangastoimittajia, joiden valikoimiin kuuluvat myös kuviolliset julkisen tilan 
verho- sekä verhoilukankaat. Giordanon mukaan pohjoismaissa käytetään myös 
suhteessa enemmän tekstiilejä julkisissa tiloissa, mikä osittain liittyy julkisen tilan 
isompaan valtiolliseen budjetointiin kunnallisissa kohteissa. Yksiväristen verho-
jen käyttö sisutuksissa on hänen mukaansa vallitseva julkisen tilan trendi. Heikki 
Ruohon mukaan kuviollisten tekstiilien käyttö julkisessa tilassa voi olla osaltaan 
myös haaste, sillä lähtökohtaisesti julkisessa tilassa tapahtuu jo niin paljon, että voi 
olla tärkeämpää rauhoittaa tila sisustuksen suhteen. Kuviolliset tekstiilit antavat 
kuitenkin myös mahdollisuuden identifioida ja yksilöllistää julkisen paikan luon-
netta. 

Julkisen tilan mattojen suhteen voidaan todeta, että myös yksiväristen mattojen 
käyttö on kaikkein tyypillisintä. Vaihtelevuutta saadaan julkisen tilan mattoihin 
juuri erilaisten materiaalien tai väritysten ja pintastruktuurien avulla. Irtomatto-
jen käyttö julkisissa tiloissa rajoittuu yleensä kooltaan pienempiin tiloihin.  Kuviol-
liset irtomatot voitaisiin vastaavasti nähdä myös julkisen tilan sisustuksen keski-
pisteenä (vrt. Keskuskirjasto Oodi, Helsinki).

Toisin sanoen modernit rajat julkisen tilan tekstiilien ja kuosimallien kohdalla 
ovat suhteellisen korkeat suhteessa postmodernin vapaaseen rajattomuuteen. Yh-
täläisesti on kuitenkin havaittavissa myös muutoksia julkisen tilan sisustuksessa 
yksilöllisyyden sekä kokemuksellisuuden suuntaan, mistä Keskuskirjasto Oodi on 
yksi konkreettisimmista ja tuoreista esimerkeistä.  
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3.3 Mallien työstö

Taiteellisen työn prosessini lähti liikkeelle tutkimuksellisten löydösteni pohjalta, 
sekä luontoaiheen käsittelyllä. Löydösteni perusteella tuntui mielenkiintoiselta 
tutkia luontoaihetta erilaisista näkökulmista katsottuna. Erittelin arkkitehtuurin, 
sekä taiteen teorioiden pohjalta taiteellisen prosessini kannalta kiinnostavia mo-
niaistisuuteen liittyviä näkökohtia kuten tila, valo, liike, aika, sekä kosketus. Ku-
ten teoriaosuudessani on esitetty, voidaan tietokoneavusteinen suunnittelu nähdä 
myös kuvan tekemisen kannalta redusoivana elementtinä (ks. 2.4.1), vaikka digitaa-
lisilla työvälineilla toisaalta on laajentava vaikutus suunnittelijan itsenäistymiseen 
tuotantoprosessin näkökulmasta (vrt. 2.2.1). 

Tarja Pitkänen-Walter (11.4.2019) mainitsee kuvallisen viestinnän moniaistisuu-
den yhdeksi elementiksi itse pensselin kolmiulotteiset jäljet sekä niiden ilmai-
sullisen voiman. Viiva tai väripinta itsessään ilmaisee jotain, joka voidaan tulkita 
teoksesta välittyvien affektien (vrt. 2.4.10) tasolla. Kun työstöjäljen fyysinen ulottu-
vuus on näkyvillä ilman liiallista kuvan redusointia, voi siinä nähdä elämän fyysi-
sen luonteen, liikkeen sekä tunteen. Tämä voidaan nähdä aistisena vaikuttimena 
työssä, samoin kuin arkkitehtuurissa voidaan puhua monotonisesta elementtira-
kennuksen julkisivusta verrattuna tiiliseinän inhimilliseen kosketustasoon (vrt. 
2.4.2-2.4.3). Kun työstän tietokoneella tekstiilikuosimalleja, näen kuvan värien 
vähennyksen, vektorimallintamisen, sekä mallien objektien omaisen siirtelyn 
näytöllä voivan vähentää itse kuvallisen ilmaisun voimaa. Adoben Illustrator-oh-
jelman työkaluna käytetty vektorimallintaminen silottaa kuvan ääriviivoja ja ke-
ventää sen ohjelman kannalta helpommin käsiteltäväksi. Teoksesta tulee helposti 
näin siloteltua grafiikkaa, joka ainoana ilmaisumuotona voi jäädä pinnalliseksi. 
Vaikka hyvin ilmaisuvoimaisen piirto tai maalausjäljen ääriviivan elävyys ja esittä-
vyys toteutuu kuitenkin myös kaksiulotteisena kuosimallissa, on tämän tyyppistä 
elävää viivaa paljon käytetty tekstiilisuunnittelussa. Siksi minua kiinnostaa enem-
män juuri kuvan materiaalisuuden, sekä pintastruktuurin esittäminen, sekä sen 
käyttö osana suunnittelemiani malleja. (Ibid.) 

Pohdin myös kuosimalleja suhteessa tilaan ja tilallisuuteen ottaen huomioon 
julkisen tilan isommat mittakaavat. Ymmärsin kuvioiden kolmiulotteisuuden 
merkityksen ja päätin miettiä sen erilaisia mahdollisuuksia kuosimalleissani. Kun 
painokuviosta löytyy syvyyttä, se on vuoropuhelussa ympäröivän tilan kanssa. 
Kolmiulotteisuuden lisäksi minua kiinnosti liike. Kuten Pitkänen-Walter mainit-
si, myös kuvan abstrakti olemus, muotojen ja viivojen suhteet, sekä sen esittävyys, 
voivat toimia ruumiillisen samaistumisen välineinä. Päätin pohtia viivojen mer-
kitystä työskentelyni välineinä. Valon merkitys kiinnosti minua myös kuvallisen 
syvyyden aikaansaamisen mahdollisuutena, sekä tilallisuuden tunnun saamisella 
malliin. Vaikka itse kuva olisi yksinkertainen, voi sen erilaisella värityksellä saada 
aikaan syvyyden vaikutelman ja tunnelman tilasta, ajassa, paikassa tai liikkeessä. 

30



31



KUVA 5.  ideAKollAAsi

3.3.1 Ideakollaasit

Tein seuraavaksi ideakollaasit kahdessa osassa. Yhdessä osassa (Kuva 5) kuvasin 
luontoa, ja sen aistittavaa merkitystä tilassa: Veden virtausta, luontoelementtien 
läsnäoloa, jäykkien struktuurien ja orgaanisten muotojen yhteisvaikutelmaa, sekä 
valon tilaan luomaa tunnelmaa. 

Toisessa kollaasi osassa (Kuva 6) tein ideallisena yhteenvetona erilaisista teknii-
koista, joilla voisin saada aikaan moniaistisia merkityksiä kuoseihin. Näitä olivat 
esimerkiksi vapaasti leviävät viitteelliset viivat pinnoilla, viivojen yhteisvaikutuk-
set, muotojen kolmiulotteisuus, ja erilaiset käsin piirretyt jäljet. 

32



33



K
U

VA
 6

.t
eK

n
ii

K
K

A
K

o
ll

A
A

si
 

34



3.3.2 Ideakuvia valmiista tuotteista

Hain seuraavaksi ideakuvia painokuoseista (Kuvat 7-13), joissa on mielestäni huo-
mioitu muotoilulähtökohtien kannalta kiinnostavalla tavalla luettelemiani asioita: 
kolmiulotteisuutta, valoa, tilaa sekä pintastruktuuria ja liikettä, graafisuutta sekä vä-
häeleisyyttä mutta silti kiinnostavuutta. 

KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle: 
KUVA 7.  KinnAsAnd/  scrAp_cmycK,  c-0011. 
KUVA 8.  KinnAsAnd/ scrAp_cmycK,  y-0012. 
KUVA 9.  KinnAsAnd/scrAp_cmycK,  K-0023. 
KUVA 10.  KinnAsAnd/ scrAp_cmycK,  m-0015.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle: 
KUVA 11.  AlmedAhls/ morris 100184 by mAriA löW. 
KUVA 12.  lApUAn KAnKUrit/ AAllonmUrtAjA by reetA eK. 
KUVA 13.  sonerA 2000 office bUilding fAcAde design co-operAtion 
With sArc Architects by oUti mArtiKAinen.
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3.3.3 Aalto

Aalto-mallissa lähdin liikkeelle meren ja rannan välisestä liikkeessä tapahtu-
vasta muutoksesta. Tein variaatioita erilaisista rannan viivamuodostelmista ja har-
kitsin tätä mallia toteutettavaksi tuftatulle matolle (Kuvat 16-17). Skannasin lopulta 
yhden ääriviivamuodostelman tietokoneelle (Kuva 20), ja työstin siitä Illustratorilla 
kiinteänä kokonaisuutena reunaviivoineen, jossa oli eri värialueita. Pyrin viivojen 
mahdollisimman elävään vaikutelmaan, joka voitaisiin toteuttaa esim. matto-
nukan korkeuden vaihtelevuuden avulla graafisen mallin eri väriosioissa, tai sil-
mukka- ja avoimen nukan rinnakkaisella käytöllä näillä alueilla (Kuva 15). Lisäksi 
ohuet aaltojen ääriviivaraidat voitaisiin toteuttaa silmukkanukan avulla avoimen 
nukan välissä (Kuva 14). Eri värivariaatiot suunnittelemissani malleissa kuvaavat 
eri värialueiden tai eri korkuisten ja laatuisten alueiden mahdollista vaihtelevuut-
ta. Eri värialueita olisi myös mahdollista erotella toisistaan kaivertamalla (Kuva 15).

Heikki Ruohon mukaan malli oli toteutuskelpoinen julkiseen tilaan ja hän eh-
dotti, että siitä voisi tehdä version, jossa aaltoviiva jatkuisi isompana alueena, ja 
asiakas voisi valita itselleen pohjamallista sopivan kohdan toteutettavaksi tarvit-
semassaan koossa. Maria Giordanon mukaan mallin haaste oli kuvion toispuolei-
suus. Useimmissa kohteissa etsitään mallia, joka toimii joka suunnasta katsottuna. 

KUVAt ylhäältä AlAs:
KUVA 14.  WAnted interior/ mUstA mAlli-
pAlA eri rAitAtyypeistä.
KUVA 15.  WAnted interior/ lähiKUVA 
silmUKKA- jA AVoimestA tUftinUKAstA 
rinnAKKAin.  mAlli:  crossroAds by Kimmo 
schroderUs.

KUVA 16.  lUonnostelUKUVA 1. 
KUVA 17.  lUonnostelUKUVA 2.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle: 
KUVA 18-19,21.  AAlto- mAttoKUosimAllit 1-3.
KUVA 20.  lUonnosKUVA AAlto-mAllistA 
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3.3.4 Kivet

Kivien lähtökohtana olivat muistot kesäisestä rannasta, jossa aaltojen vierittä-
mät kivet ovat saaneet pehmeät ja pyöreät muotonsa. Kivet viestittävät kuluvasta 
ajasta ja ikiaikaisesta tavasta, jolla ne ovat muotoutuneet. Muistelin, miten hienol-
ta tuntuu koskettaa niiden sileää pintaa. Päätin piirtää kiviä kotimattoni päällä. 
Näin sain luonnoksiini struktuurin tunnetta (Kuva 22). Jatkoin mallien työstöä 
tietokoneella Illustratorilla, mutta käsin piirrettyä struktuuria oli vaikea saada 
esille samalla herkkyydellä tietokonemallinnuksessa, kun vähensin värien mää-
rää (Kuva 23). Työstin malleja sen vuoksi erilaisilla Illustratorin valmiilla efekteil-
lä, kunnes löysin itseäni miellyttävän lopputuloksen (Kuva 24).

Tein kaksi erilaista versiota kivistä: Mustat kivet (Kuva 29), sekä Värilliset kivet 
(Kuva 30), joiden erona on väritys, muoto, sekä raportin muodostuminen. Kuosin 
voimakas kolmiulotteisuuden tuntu tekee mallista melkein käsin kosketeltavan. 
Kivien pintastruktuuri, sekä värierot viittaavat valon leikkiin kivien pinnalla. 
Nämä mallit tuntuivat selkeästi verhoille tarkoitetuilta tarkkojen yksityiskohtien 
vuoksi. Malleissa yhdistyy mielestäni sekä esittävä muoto, että pintastruktuurin 
tunne. Näin ne asettuvat sekä nähdyn että koetun kohteen välimaastoon.  

Tein Mustien kivien kuosista myös varjokuvallisen mattomallin (Kuva 28), 
jonka tarkoituksena oli toimia yhtenevänä verhokuosin kanssa, sekä varjoista ja 
tilallisuudesta muistuttavana efektinä. Lisäksi tein Mustista kivistä vaaleamman 
ja varjottoman verhokuosiversion (Kuva 26), sillä kuosin erottuminen taustastaan 
tuntui osittain jopa liialliselta. Tein myös mattoon käytetyn varjokuvan pohjalta 
rauhallisemman väritetyn verhokuosiversion verhokankaaksi ajateltuna (Kuva 
25). Näiden lisäksi tein myös mattoversion, jossa oli vain 3 kiveä, ja jotka olisi voi-
nut toteuttaa esimerkiksi kevyellä värierottelulla ja kaivertamalla nukkaa matos-
sa niiden kohdalla (Kuva 27).

Kivikuosit olivat Heikki Ruohon mukaan näyttäviä. Kuosi voisi hänen mukaan-
sa toimia esimerkiksi kokolattiamattona ja tummemmalla taustalla. Maria Gior-
danoa kiinosti malleista eniten varjokuvana työstetty mattomalli (Kuva 28), mutta 
sitä ei voisi toteuttaa tuftatulle matolle liukuväriefektin vuoksi. Varjomallia voisi 
kuitenkin miettiä, mikäli kuvioita voisi painaa matolle. 

KUVAt ylhäältä AlAs:
KUVA 22.  lUonnosKUVA KiVistä.
KUVA 23.  sKAnnAttU KUVA, jostA Värejä Vähennetty.
KUVA 24.  illUstrAtor-ohjelmAllA KUVAAn tehdyt efeKtit.
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KUVA 29.  mUstAt KiVet-VerhoKUosimAlli.
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KUVA 30.  Värilliset KiVet-VerhoKUosimAlli.
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3.3.5 Pinta

Pinta-mallien lähtökohta oli sama kuin Kivien, eli jatkoin piirtämistä mattoni 
päällä. Luonnostelin tällä kertaa erilaisia vapaita viivamuodostelmia ja skannasin 
ne tietokoneelle. Vähensin kuvan värien määrää, työstöä helpottaakseni, sekä ku-
van liiallista elävyyttä välttääkseni, neljään. Työstin aluksi kolmea mallia kuosilli-
siksi vaihtoehdoiksi (Kuvat 34-37), mutta totesin niistä kahden tuottavan liian pelot-
tavia kokonaisuuksia. Pintamallia työstäessäni kiinnitin huomiota tosiasiaan, että 
vaikka jo opintojeni aikana olin oppinut, ettei kuosisuunnittelussa suosita mitään 
pelottavia aiheita, tai psykologiseen läikkätestiin verrattavissa olevaa, löysin itseni 
yllättäen tekemässä juuri sen tyyppisiä töitä. Tässä työstömallissa minua kuitenkin 
kiehtoi nimenomaan se, kuinka kyseisenlainen kuva saa katsojan kiinnittämään 
huomiota kuvan herättämiin mielikuviin. Mielikuvat ja kuvan aikaan saamat af-
fektiset samaistumisen tasot olivat nimenomaan asialistallani kokemuksellisuu-
den ja moniaistisuuden näkökulmista tarkasteltuna. Minun oli kuitenkin tehtävä 
valinta pelottavan ja hyväksyttävän työn välillä, ja jatkoin siksi vain yhden mallin 
työstöä, josta tein kaksi värivaihtoehtoa. Rajasin samalla värien määrän kolmeen 
alkuperäisen neljän sijasta, jotta kokonaisuus olisi harmonisempi. Kun värien paik-
kaa vaihtoi kolmeen väriin rajatulla pohjalla, sain yhdestä mallista samalla kaksi 
vaihtoehtoa. Työstin lisäksi vielä harmaat versiot malleista, joista viimeisenä tein 
vielä ainoastaan kahteen väriin rajatun version (Kuva 39). Tämä tuotti mielenkiin-
toisen version kuosista. Työstin näistä 7:stä mallista kankaankuvat isompana ver-
siona (Kuvat 39-45). Tein myös muutaman mattoversion malleista, jotta osaisimme 
hahmottaa mallin sopivuutta siihen. Toisessa versiossa käytin kolmea (Kuva 38.), ja 
toisessa neljää väriä (Kuva 33).

Pintamallien lähtöideana oli saada aikaan elävä pintastruktuurilta näyttävä ku-
osimalli, joka ikään kuin esittää viitteellisesti jotain kuitenkaan ottamatta kantaa 
mitä, ja jossa silti on nähtävissä myös piirretyn jäljen ilmaisu. Pohdin näissä mal-
leissa Laura U. Marksin haptisen visuaalisuuden teoriaa, sekä sitä, kuinka pelkkä 
pintastruktuuri voi toimia juuri herkistävänä tekijänä aistimelliselle havainnoin-
nille ja taktiilille kuvittelulle. 

Työstin mallien tekoa peilikuvina ja blokkeina, enkä perinteisenä tasaisena kuo-
simallina. Tällä tekniikalla toivoin saavani aikaan käsin tehdyn vaikutelman, sekä 
elävää variaatiota raporttiin pohjamallin jäykän toistuvuuden avulla. Työstömalli 
tavoitti blokkipainatus menetelmän idean, joka samalla toimi muistutuksena itse 
tehdystä mallista tekotavastaan muistuttavana työnä.

Heikki Ruohon mukaan pintamalli oli erittäin mielenkiintoinen ja sopiva julki-
seen tilaan. Hänen mukaansa tämän tyyppisiä malleja voitaisiin käyttää esimerkik-
si hotellisisustuksissa juuri suurille pinnoille sopivuutensa ansiosta. Kuosi toimisi 
hyvin toistettuna laajoillakin alueilla, eikä sen likaantumisesta tarvitsisi olla huo-
lissaan.  

KUVAt ylhäältä AlAs:
KUVA 31.  lUonnosKUVA pintA-mAlleille 1 .
KUVA 32.  lUonnosKUVA pintA-mAlleille 2
KUVA 33.  mAttoKUosimAlli,  4  Väriä.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 34.  VerhoKUosimAlli lUonnos 1.
KUVA 35.  VerhoKUosimAlli lUonnos 2.
KUVA 36.  VerhoKUosimAlli lUonnos 3.
KUVA 37.  VerhoKUosimAlli lUonnos 4.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 38.  mAttoKUosimAlli,  3  Väriä.
KUVA 39.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  hArmAA. 2  Väriä.
KUVA 40.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  hArmAA. 3  Väriä A.
KUVA 41.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  hArmAA. 3  Väriä b.

KUVAt Viereinen siVU,  VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 42.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  KeltAinen,  3  Väriä A.
KUVA 43.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  KeltAinen.  3  Väriä b.
KUVA 44.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  sininen.  3  Väriä A.
KUVA 45.  pintA-mAlli,  KAnKAAn KUVA.  sininen,  3  Väriä b.
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3.3.6 Viljapelto

Viljapelto-mallin työstämisessä lähdin liikkeelle uudelleen viivasta. Piirsin eri-
laisia viivamuodostelmia päällekkäin ja vierekkäin ja skannasin niitä tietokoneel-
le. Viivojen herkkyys katosi jälleen tietokonetyöskentelyssä Illustratorillla, sekä 
värejä vähentäessä. Mietin silti, miten viivoja voisi käyttää yksinkertaisinakin 
muotoina ja tein muutamia kuosi- sekä mattomalleja nopeasti. 

Tutkimme Heikki Ruohon kanssa tekemiäni luonnoksia, ja hänen mukaansa 
viivojen rytmit olivat mielenkiintoisia, mutta matoissa ehkä turhan selkeitä objek-
teja kauempaa katsottuna. Päädyimme yhden yksinkertaistetun verhokuosimallin 
työstöön rauhallisemmaksi, sekä viivojen käsittelyyn matoissa esimerkiksi lähem-
pää tarkasteltuna. Työstin uusia mattomalleja ohjeistetusti, kunnes löysin yhden 
toimivan viivamallin. Nimesin tämän Tähkäksi (Kuva 61). Lisäksi työstin valitun 
verhokuosin paremmaksi (Kuva 66). 

Heikki Ruoho ja Maria Giordano kiinnostuivat Tähkä-mattomallista, mutta 
arvelivat samalla, että se voisi olla silti hieman liian vauhdikas julkiseen tilaan. 
Ruoho ehdotti, että tekisin siitä vielä sellaisen version, jossa olisi pelkkiä viivoja. 
Toteutin muutaman viivamallin Tähkästä yksinkertaistettuna ilman moiré-efek-
tiä (Kuvat 63-64).  

Koska Tähkä ja yksinkertaistettu verhokuosimalli (Kuva 66.) eivät toimineet 
keskenään, eikä rauhallisempi verhokuosi herättänyt riittävästi Giordanon mie-
lenkiintoa, päätin vielä kokeilla erilaisia sommitelmia koneella. Sommittelin Täh-
kä-mallissa työstettyä viivamuodostelmaa ja tein lopulta mielenkiintoisen löydök-
sen. Kun liitin riittävän määrän kopioituja viivamuodostelmia päälletysten, sain 
yllättäen aikaan toistuvan pienikuvioisen verhokuosin, joka toi tähkä kuvion mie-
leen, mutta tällä kertaa kokonaisena peltona (Kuva 65). Tein muutaman värimallin 
Viljapelloksi nimittämästäni mallista (Kuvat 67-68). 

Ruohon mukaan Viljapelto malli oli erittäin toimiva ja myös julkiseen tilaan 
sopiva. Mallin mielenkiinto löytyykin yllättäen pellon väreilystä tuulen mukana, 
jonka saa aikaan sama moiré-efekti kuin Tähkä matossa. Pellon heiluva pinta toi 
mieleeni haptisen tilahavainnon luonnossa, jossa aukean katselu tuo mieleen me-
renpinan liikkeen tai tuulen vireen iholla. Lähikuva pellon pinnasta on kuosissa 
yhtä aikaa myös viitteellinen ja haastaa katsojan pysähtymään sen kohdalla, sekä 
näin myös avautumaan itse näkymälle. 

Mallin haaste oli kuitenkin raportin aiheuttaman sik-sak muotoisen katkoviivan 
muodostuminen tasaisin välimatkoin. Yritin saada pois katkoviivaa siinä onnistu-
matta, sillä liian lähetysten asetellut aiheet olisivat tukkineet pinnan. Haaste oli 
siis raportin vapaa muodostelma, joka vaati ympärilleen tilaa erottuakseen taustas-
taan, jotta itse pelto aihe tulisi siinä esille. Pohjakuvio olisi näin ollen pitänyt tehdä 
kokonaan uudestaan, ja päätin jakaa mallin työstöä mahdollisesti myöhemmässä 
vaiheessa, mikäli kuosi valittaisiin jatkotyöstöä varten eteneväksi.

KUVAt ylhäältä AlAs:
KUVA 46.  lUonnos 1.
KUVA 47.  lUonnos 2
KUVA 48.  lUonnos 3.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 49.  mAttoKUosimAlli lUonnos 1.
KUVA 50.  mAttoKUosimAlli lUonnos 2.

KUVAt VAsemmAltA KesKeltä oiKeAlle:
KUVA 51.  mAttoKUosimAlli lUonnos 3.
KUVA 52.  VerhoKUosimAlli lUonnos 1.

KUVAt VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 53.  VerhoKUosimAlli lUonnos 2.
KUVA 54.  VerhoKUosimAlli lUonnos 3.

48



KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 55.  mAttoKUosimAlli lUonnos 4,  orAnssi.
KUVA 56.  mAttoKUosimAlli lUonnos 5,  KeltAinen.

KUVA 57.  mAttoKUosimAlli lUonnos 6,  orAnssi.
KUVA 58.  mAttoKUosimAlli lUonnos 7,  KeltAinen.

KUVAt VAsemmAltA KesKeltä oiKeAlle:
KUVA 59.  mAttoKUosimAlli lUonnos 8,  sininen.
KUVA 60.  mAttoKUosimAlli lUonnos 9,  sininen.
KUVA 61.  mAttoKUosimAlli tähKä.

KUVA yllä:
KUVA 62.  mAttoKUosimAlli tähKä, tUlostettUjA VäriVersioitA.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 63.  mAttoKUosimAlli tähKä/ rAidAt, 
KeltAinen.
KUVA 64.  mAttoKUosimAlli tähKä/ rAidAt, 
beige.

KUVAt VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 65.  VerhoKUosimAlli ViljApelto.
KUVA 66.  jAtKotyöstetty VerhoKUosi-
mAlli.
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KUVA 67.  VerhoKUosimAlli ViljApelto,  KeltAinen.
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KUVA 68.  VerhoKUosimAlli ViljApelto,  hArmAA.
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3.3.7 Kukka

Viljapelto-mallin viivatyöstö oli tuntunut haasteelliselta, ja päätin tehdä seuraa-
vaksi jotain yksinkertaisempaa. Maria Giordanon ajatukset liiallisesta vauhdista 
saivat minut kokeilemaan isoja ja yksinkertaisia muotoja uudelleen. Piirsin muu-
taman kukkamallin, ja skannasin ne tietokoneelle jatkotyöstöä varten Illustrato-
rilla. Kokeilin erilaisia väriefektejä, mutta päädyin hyvin yksinkertaiseen esittä-
misen tapaan. Hahmottelin mielessäni jälleen varjokuvia, jotka voisivat kuvastua 
mattoon. Toteutustapana mietin tuftausta ja mahdollisesti myös erilaisten väri tai 
silmukka alueiden käyttöä avoimen nukan rinnalla, kuten ensimmäisessä Aal-
to-mallissani (Kuvat 14-15). Työstin mattomallien lisäksi myös muutaman verhoku-
osimallin tällä aiheella (Kuvat 75-77). 

Nämä mallit saivat nopean kieltävän vastauksen sekä Heikki Ruoholta että 
Maria Giordanolta. Mallit olivat toimivia, mutta samalla myös kodinomaisia. Jäin 
miettimään kukan sopimattomuutta julkiseen tilaan. Jälkikäteen ymmärsin, ettei 
kukkia ole tämän päivän julkisen tilan verhokuosimallistoissa lainkaan. Ihmet-
telin tämän rajan asetuksen syytä ja yhteyttä modernin ja postmodernin välisellä 
akselilla: Miksi kukka on kielletty julkisessa tilassa käytetyistä kuoseista – vastus-
tavatko lineaariset modernit rakenteet postmodernin lumoa ja kukan herättämiä 
emootioita? 

KUVAt ylhäältä AlAs,  2  Kpl:
KUVA 69.  lUonnos 1.
KUVA 70.  lUonnos 2.

KUVAt VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 71.  mAttoKUosimAlli lUonnos 1.
KUVA 72.  mAttoKUosimAlli lUonnos 2.
KUVA 73.  mAttoKUosimAlli lUonnos 3.
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KUVAt VAsemmAltA ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 74.  mAttoKUosimAlli lUonnos 4.
KUVA 75.  VerhoKUosimAlli lUonnos 1.

KUVAt VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 76.  VerhoKUosimAlli lUonnos 2.
KUVA 77.  VerhoKUosimAlli lUonnos 3.
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3.3.8 Heijastus

Heijastuksen lähtökohtana toimi ideakuvassa näkyvä tiiliseinäinen parveke ja 
huonetila, johon paistaa seinän aukoista ja sivuilta tuleva valo. Tiiliseinän aukois-
ta tulevat auringonsäteiden aiheuttamat ”palikat” jakautuvat lattialle eri kokoisina 
riippuen niiden etäisyydestä lasiulkoseinään. Ulkoseinästä kauimmaiset palikat 
ovat kuvassa isoimpia, kun taas lähempänä seinää ne ovat pienempiä. Tämä toi 
mielestäni kauniisti esille tilan syvyyden. Lisäksi tiilten vaihtelevan muotoiset hei-
jastukset toivat mieleen eräänlaisen kuvioleikin niiden kesken. 

Piirsin heijastusta varten paksulla tussilla paperille eri kokoisia ja muotoisia 
pieniä palikoita. Tussityöskentely auttoi minua saamaan palikoille selkeitä reuna-
muotoja. Skannasin palikkamallit tietokoneelle ja hahmottelin palikoita nopeasti 
Illustratorilla muotoon, jossa näkyisi samaa syvyyttä kuin ideakuvassa. Tein pali-
koista eri kokoisia ja erottelin ne myös väreillä toisistaan. Myös ideakuvan valohei-
jastukset olivat eri värisiä riippuen niiden etäisyydestä ikkunaan. Kokeilin lopuksi 
syvyyden lisäämistä vaalentamalla osan palikoista ja asettamalla ne toistensa lo-
maan. 

Nopea luonnos (Kuva 79) herätti niin Maria Giordanon kuin Heikki Ruohonkin 
mielenkiinnon. Giordanon mielestä tämä malli olisi oivallinen hoiva- ja koulupuo-
len verhokuosimalli. Hän toivoi, että työstäisin mallista seuraavaksi kuosin. Mie-
timme värejä, mutta nekin saivat toistaiseksi jäädä malleihin. Vaihdoin taustan 
vihreän kuitenkin rauhallisempaan harmaaseen ja vaihdoin myös palikoiden värit 
pelkkiin keltaisen sävyihin. Tein joitakin vaihtoehtoja raporttikoossa 32x32cm 
(Kuvat 80.-82.), mutta ensimmäisessä luonnoksessa näkyvää syvyysvaikutelmaa 
oli vaikea tavoittaa isommalla pinnalla. Vaihdoin siksi raportin koon isommaksi: 
64x64cm. 

Tämä tuotti tuloksen ja sain kuosin vihdoin toimimaan raportissa paremmin. 
Tein muutaman vaihtoehdon tässäkin koossa ja niihin erilaisia värivaihtoehtoja 
(Kuvat 83-92). Tasaisesti jakautuvat palikat (Kuvat 85-90) tuntuivat kuitenkin Gior-
danosta tavanomaisilta ja niistä katosi alkuperäisessä luonnoksessa ollut syvyys ja 
palikoiden päällekkäisyys. Päädyimme lopulta suhteellisen rauhalliseen versioon 
mallista, jossa näkyy kuitenkin liikettä ja syvyyttä (Kuva 92). Koska palikoiden 
toivottiin näkyvän suhteellisen isoina kankaan kuvassa, otin tästä versiosta vielä 
lähikuvaotoksen (Kuva 93). Tein mallista myös kaksivärisiä versioita (Kuvat 94-96).  
Lähikuvaotoksessa kuitenkin erottui, että kaksivärinen versio tästä mallista oli ra-
porttina hieman tylsä (Kuvat 95-96). Tein kaksivärisestä mallista vielä yhden ver-
sion, jossa syvyysvaikutelma oli toimivampi siirrettyäni vaaleampia osia toistensa 
lomaan (Kuva 99). 

KUVAt ylhäältä AlAs:
KUVA 78.  lUonnosKUVA heijAstUs.
KUVA 79.  KUosimAlli,  lUonnostelUVAihe.

KUVAt Viereisellä siVUllA VAsemmAltA 
ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 80.  lUonnos 1.  pieni rAporttiKoKo.
KUVA 81.  lUonnos 2.  pieni rAporttiKoKo.
KUVA 82.  lUonnos 3.  pieni rAporttiKoKo.

KUVAt Viereisellä siVUllA VAsemmAltA 
AlhAAltA oiKeAlle: 
KUVA 83.  lUonnos 1.  iso rAporttiKoKo.
KUVA 84.  lUonnos 2.  iso rAporttiKoKo.
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KUVAt Viereisellä siVUllA VAsemmAltA 
ylhäältä oiKeAlle:
KUVA 85.  lUonnos 3.  iso rAporttiKoKo.
KUVA 86.  lUonnos 4.  iso rAporttiKoKo.
KUVA 87.  lUonnos 5.  iso rAporttiKoKo.
KUVA 88.  lUonnos 6.  iso rAporttiKoKo.

KUVA yllä:
KUVA 89.  lUonnos 7.  iso rAporttiKoKo.

KUVA VAsemmAllA:
KUVA 90.  lUonnos 8.  iso rAporttiKoKo.
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KUVA VAsemmAllA:
KUVA 91.  lUonnos 9.  iso rAporttiKoKo.

KUVA VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 92.  VAlittU KUosimAlli.
KUVA 93.  VAlittU lähiotos KUosimAllistA.
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KUVA oiKeAllA:
KUVA 94.  lähiotos KAUempAA.KAKsi Väriä.

KUVA VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 95.  VAlittU lähiotos KUosimAllistA. 
KeltAinen. .
KUVA 96.  VAlittU lähiotos KUosimAllistA. 
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3.3.9 Valitut mallit ja painetut prototyypit

Päädyimme Heikki Ruohon kanssa siihen, että tulostamme opinnäytteeseen 
tulevat prototyypit verhokankaaksi suunnitelluista malleista, jotka toimivat par-
haiten julkisessa tilassa. Nämä mallit olisivat Pinta-mallin keltainen versio, Vilja-
pelto-mallin valko-harmaa versio, sekä Heijastus-mallin viimeisin kaksivärinen 
malli. Päädyimme Heijastuksessa lopulta kaksiväriseen malliin, sillä monivärisen 
kuosin värien toimivuutta olisi voinut joutua kokeilemaan enemmän. Lisäksi tuo-
tantoon tuleva kuosimalli olisi mahdollisesti voitava toteuttaa myös kaksivärisenä. 
Prototyyppien painamisella oli tarkoitus saada malleista parempi käsitys, sekä pys-
tyä tarkentamaan esimerkiksi raportin koko todellisuudessa.

KUVA VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 97.  heijAstUs-prototyyppi A.  KUVA:    
pAUliinA ilonojA.
KUVA 98.  heijAstUs-prototyyppi b.  KUVA     
pAUliinA ilonojA.

KUVA Viereisellä siVUllA:
KUVA 99.  VAlittU heijAstUs-protoyyppimAlli. 
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 Tulostin Pinta-mallin sekä Heijastus-mallin pehmeälle, läpikuultavalle polyes-
ter-kankaalle, ja Viljapelto-mallin peittävämmälle pimennyskangasta paremmin 
vastaavalle muovisemmalle laadulle sen mukaisesti, miten arvelimme etukäteen 
niiden käytön parhaiten soveltuvan. Mallien digitaalisen tulostuksen, sekä poh-
jakangaslaadun toimituksen hoiti Arazzo Oy. Prototyyppejä ei ole painettu esim. 
Domicetin tai Wanted Interiorin omille kangaslaaduille, sillä katsoimme niiden 
toimivan paremmin näin alustavina malleina, sekä mahdollista lopullista tuoteke-
hitystä edeltävinä prototyyppeinä. Teetätin jokaisesta mallista värikokeilun ennen 
painattamista, mutta kaikki värit toimivat myös luonnossa oikein hyvin. 

Maria Giordanoa miellytti malleistani eniten viimeisenä työstämäni Heijas-
tus-malli ja päädyimme siihen, että jatkamme mallin työstöä vielä opinnäytteeni 
jälkeen, jotta siitä saataisiin Wanted Interior Oy:n mallistoon sopiva verhokuosi. 

KUVA VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 100.  ViljApelto-prototyyppi A.  KUVA: 
pAUliinA ilonojA.
KUVA 101.  ViljApelto-prototyyppi b.  KUVA 
pAUliinA ilonojA.

KUVA Viereisellä siVUllA:
KUVA 102.  VAlittU ViljApelto-protoyyppimAl-
li. 
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KUVA VAsemmAltA AlhAAltA oiKeAlle:
KUVA 103.  pintA-prototyyppi A.  KUVA:pAUliinA ilonojA.
KUVA 104.  pintA-prototyyppi b.  KUVA pAUliinA ilonojA.

KUVA Viereisellä siVUllA:
KUVA 105.  VAlittU pintA-protoyyppimAlli. 
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4. Muotoiluprosessin yhteenveto ja 
päätelmät

Opinnäytteeni tekeminen on ollut itselleni opettavainen ja avartava prosessi. 
Teoreettisen osuuteni tutkimus on auttanut minua perehtymään julkisen tilan 
kuosisuunnitteluun vaikuttaviin osatekijöihin aina yhteiskunnallisiin rakenteisiin 
asti. Olen näin yrittänyt yhtäaikaisesti ymmärtää julkisen tilan tekstiilien suun-
nitteluperusteita, sekä löytää niiden ilmaisun mahdollisuuksia ja rajoja, ja lopulta 
pyrkinyt luomaan tältä pohjalta jotain uutta.

On ilmeistä, että moniaistisuuden ja kokemuksellisuuden käsitteet ovat aina 
liittyneet myös kuosisuunnittelun kenttään sen sisältämän taiteellisen ilmaisun 
vuoksi. Silti on merkillepantavaa, kuinka nopeatahtinen ja tietokonepainotteinen, 
sekä tiukasti raporttiin sidottu kuosisuunnittelun tuotantotapa, on saanut alalla 
paljon valtaa, ja mahdollisesti myös vähentänyt mallien ilmaisun voimaa. Vaikka 
tekstiilipainokuosi saa aina ’haptista syvyyttä’ kun se painetaan fyysiseen tekstii-
liin, näen silti myös itse viivan laadulla ja ilmaisuvoimalla voivan olla merkitystä, 
esimerkiksi monien julkisten tilojen muutoin suhteellisen kova- tai tasapintaiseen 
ympäristöön nähden. Tekstiilin painokuosin voi näin nähdä toimivan korvikkee-
na struktuuripinnan löytymiselle tilasta. Vaikka yksiväristen verhokankaiden 
kohdalla tämä toteutuu esimerkiksi kankaan sidosrakenteen keinoin, tai erilaisia 
struktuuripintoja yhdistelemällä, olen sitä mieltä, että se voi löytyä tilasta myös itse 
painokuvioon yhdistettynä. Näillä keinoin voitaisiin tekstiiliin ja sisustamiseen 
tuoda samalla myös lisää yksilöllisyyttä sekä samaistumisen mahdollisuuksia. 

Suunnitteluprosessin aikana olen törmännyt useaan otteeseen monenlaisiin 
’moderneihin’ rajoituksiin, jotka koskevat tekstiilikuosin vapaan ’postmodernin’ 
ilmaisun mahdollisuuksia. Näen julkisen tilan tekstiilikuoseihin kohdistuvan ta-
vallista enemmän juuri ylhäältä asetettuja, sanomattomia ja tarkentamattomia 
sääntöjä, joiden sanallistamisesta voisi olla alalla enemmän hyötyä. Vaikka opin-
näytteeni on ollut oppimisprosessi, on se samalla ollut eräänlainen avoimemman 
dialogin avaus kyseisen alan tekstiilien suunnittelulle. 

On ilmeisen selvää, että myös design-ala käy lävitse yhteiskunnallisen muutok-
sen aiheuttamia haasteitaa. Kun ylhäältä annetut, valmiit ja ikuiset design-tuot-
teet siirtyvät arvoasteikossa alemmas ja lähemmäs yksilöllisten tarpeiden 
tyydyttämistä, on suunnittelijan tehtävä siirtynyt modernin tuotantoprosessin hie-
rarkkisesta tuotantolinjasta enemmän kuluttajakeskeiseksi, pienimuotoisemmak-
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si ja joustavammaksi. Tällaisissa postmodernin tyyppisessä tuotantopäämäärissä 
myös itse suunnittelun prosessin tulee olla avoimempaa ja tuotteen sisältämistä 
merkityksistä on kyettävä käymään dialogia. Yritykset, jotka kykenevät vastaa-
maan muuttuneisiin yhteiskunnan tarpeisiin ja haasteisiin säilyttävät näin toi-
mintakykynsä. Postmodernit yksilöllisyyttä sekä tasa-arvoisuutta korostavat muu-
tospaineet ovat yhtäältä enenevästi aktuaaleja. Suunnittelijan kannalta tämä vaatii 
paitsi enemmän joustavuutta myös mahdollisuutta tuoda oma näkemys esiin, ja 
osallistua tuotetta koskevaan prosessiin arvopohjaisesti, aktiivisesti ja vastavuoroi-
sesti niin tuottajan kuin asiakkaankin kanssa.  

Opinnäytteeni prosessia voidaan myös analysoida suhteessa luomaani kaavio 2: 
een ja siinä esiintyviin muotoilun elementteihin yksityiskohtineen. Pyrkimykses-
säni ilmaista erilaisia sisäisiä tuntoelementtejä aistin, havainnon ja kokemuksen 
tasolla, oli minun kyettävä erittelemään niihin vaikuttavia asioita, sekä kuvallisen 
ilmaisun yhteyttä. Ilmaisun hakeminen ja sen käyttäminen osana suunnittelua toi, 
paitsi ymmärrystä olemassa olevien mallistojen suunnittelusta, myös erittelykykyä 
kuvien eri elementeistä oman työskentelyni tueksi. Näin luotu erottelu vahvisti 
omaa ymmärrystäni sisäisten tuntojen ja ulkoisen ilmaisun välillä, sekä niiden 
välille luodusta dialogista. Sisäisille tuntoelementeille (aisti, havainto ja kokemus) 
löytyi myös enemmän postmoderneja eläytymisen mahdollisuuksia ennen kuin 
ne kohtasivat ulkoisen ilmaisun (viestintä, tuote ja tila) vahvemmat modernit vaa-
timukset. Kaavion ulkoisten ilmaisujen elementtien erottelu loi myös kuvan koko 
muotoiluprosessiin välillisesti vaikuttavista osatekijöistä, jonka pohjalla oli mah-
dollista arvioida kokonaista muotoiluprosessia myös esimerkiksi työn viestintään 
liittyen. 

Kuten kaaviosta käy ilmi, postmodernit elementit painottuvat esimerkiksi va-
paan ilmaisun, yksilöllisyyden, välittömyyden ja muuntuvuuden teemoihin. Jos 
ajatellaan julkista tilaa perinteisen modernin näkemyksen linssein, eivät tällaiset 
näkemykset saa siinä kovin paljoa liikkumavaraa. Julkista tilaa sitoo sen vahva 
kiinnittyneisyys moderniin, vaikka se samanaikaisesti kaipaa nimenomaan uusia 
yksilöllisyyteen ja viihtymiseen vaikuttavia tyypillisiä postmoderneja ilmaisumuo-
toja. Kysymys on, kuinka näitä erilaisia ilmaisumuotoja voitaisiin soveltaa käytän-
nössä, ja tähän olenkin pyrkinyt vastaamaan opinnäytettä tehdessäni. 

Taiteellisen osioni tulkintana voisi ajatella, että mitä postmodernisen ekspressii-
visempi malli oli, sitä haastavampi se oli nähdä modernin julkisen tilan kuosimal-
lina. Lopputuloksena eniten kiinnostusta herättänyt malli ’Heijastus’ sisälsi hyvin 
perinteisiä modernin julkisen tilan kuosisuunnittelun elementtejä, kuten virtavii-
vaisen ja suhteellisen kaksiulotteisen ilmaisun ilman liiallista struktuuriin tai kos-
ketukseen viittaavaa elementtiä. Näin ollen, mitä lähemmäs muotoilun elemen-
teissä tullaan sen ulkoista ilmaisua suhteessa tilaan, sitä sidotummalta moderniin 
ulottuvuuteen näyttävät sen mahdollisuudet ilmaisuun olevan. Suunnittelijana 
olen silti sitä mieltä, että rajoja on, tasapainottamisen lisäksi, myös ravisteltava, kol-
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kuteltava ja kokeiltava, paitsi omassa oppimisprosessissani, myös rohkean ja uutta 
luovan suunnittelun merkeissä. 

Vaikka taide itsessään saa sisältää voimakkaitakin tunteenomaisia assosiaatioi-
ta, on muotoilun tarkoitus löytää taiteen ja käyttötuotteen välimaastosta jonkinlai-
nen kompromissi. Omaan työskentelyyni liittyi juuri vahvemman ilmaisun etsintä, 
joka kohtasi samalla julkisen tilan rajoitukset. Modernien rakenteiden, kaupalli-
sen ajattelun ja yhteiskunnallisen muutospaineen ristiaallokossa totutetut suun-
nittelutyöni ovat esimerkki yrityksestä tasapainottaa julkiseen tilaan kohdistuvia 
odotuksia ja rajoituksia, sekä toiveista löytää tällä tavoin jotain uutta. 

Yhtenä tuloksena voitaisiin myös todeta, että olen prosessini myötä oppinut, 
kuinka moniaistisia ja kokemuksellisia elementtejä julkisen tilan tekstiileissä on 
käsitelty. Yhdistän esimerkiksi vesivärimaalauksellisten elementtien käytön osa-
na kuosimalleja juuri struktuurin ja affektiivisen ilmaisun elementiksi. Samoin 
yhdistän valöörieroteltujen objektien käytön valoon, tilaan ja syvyyteen viittaavina 
elementteinä. Tämän lisäksi yhdistän erilaiset graafiset pintojen, veden tai lumen 
imitaatiot myös aistittavien struktuurien tai tilallisen samaistumisen ilmaisulli-
sena toteutustapoina. Asteittaiset liukuväriefektit voisin yhdistää valoon, tilaan, 
aikaan ja liikkuvaan tai epätarkkaan eli periferiseen havaintoon liitettävänä ele-
menttinä. Myös ilmaisuvoimaisesti piirretyt kuviot näen edelleen affektiivisen 
syvyyden omaavaksi ilmaisukeinoksi. Listaa vosi ehkä samalla jatkaa loputtomiin, 
kun otetaan huomioon itse kuviot ja niiden keskinäiset suhteet, sekä sisällölliset 
merkitykset väreineen, mutta tärkeimpänä pidän tässä kohden kuitenkin aistipe-
räisen ja taidesisällöllisen erottelukyvyn heräämistä työskentelyni aikana. 

Yllämainittujen Elementtien erottelusta huolimatta, olen omassa opinnäyttees-
säni yrittänyt tuoda esille enemmän ilmaisun vapautta ja taiteellista uniikkiutta 
osaksi kuosisuunnittelua. Olen tietoisesti pyrkinyt ilmaisemaan asioita rohkeasti 
silläkin uhalla, ettei niitä heti ymmärretä yhä hallitsevien modernien rakenteiden 
pohjalta. Tällä toiminnallani olen pyrkinyt osoittamaan, että myös julkisen tilan 
kuosisuunnittelu voitaisiin nähdä osana etsivää, lumoavaa, välitöntä, osallistavaa, 
sekä valloittavaa ilmaisua tilassa, johon se räätälöidysti sopii, ja joka tietoisesti pyr-
kii lähemmäs kohti postmodernin ulottuvuuden henkilökohtaisen tilan löytymistä 
sekä luovan ympäristön erikoissovitusta. 

Näin ollen olen vastannut asettamaani tutkimuskysymykseen siitä, miten mo-
niaistisuuden ja kokemuksellisuuden näkökulmat voisivat ilmetä kuosisuunnit-
telussa, sekä luonut pohjaa läpinäkyvälle ajattelulle, jonka perusteella voitaisiin 
myös löytää niiden ilmaisulle lisää mahdollisuuksia. Moniaistisuuden sekä koke-
muksellisuuden näkökulmat ilmenevät monin tavoin nykysuunnittelussa, mutta 
niitä voitaisiin painottaa eri ilmaisullisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin perustuen 
enemmänkin. Ja vaikka lopputulos asioista on useimmiten aina konsensus sen eri 
elementtien tasapainottamisessa, on tämän päivän muotoilulle myös tyypillisem-
pää hakea yksilöllisempää sekä kokonaisvaltaisempaa tulokulmaa asioihin. Tun-
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nistamalla olennaiset modernit ja postmodernit ulottuvuudet voidaan hahmottaa 
tämän päivän muotoilun haasteet ja prosessit kattavammin ja kokonaisvaltaisem-
min yhteiskunnallisen muutoksen kiteyttämänä. Tulevaisuuden kannalta tämä 
tarkoittaa tekstiilisuunnittelunkin piirin sopeutumista tosiasiaan siitä, että koko 
muotoiluprosessin on oltava osallistavampi, laaja-alaisempi ja itseilmaisullisempi, 
sekä verrattavissa alhaalta ylös-malliseen ajatteluun ylhäältä alas-mallisen sijasta. 
Vain näillä keinoin kykenemme tuottamaan sisällöllisesti monipuolisempia, sekä 
joustavasti yksilöllisiä ratkaisuja tulevaisuuden julkisiin tiloihin. 

”…installing an atmosphere prompts us to develop a new design posture, ma-
de up of modesty, caring and interdisciplinarity. This new way of designing a 
space, requires the separations between disciplines to be removed, making room 
for cross-breeding between specialities. With ambiance we are at the crossroads 
between architectural and urban design, human and social sciences and art. To 
borrow something Deluze said, it is a matter of taking things by the middle, par le 
milieu, of looking for horizontal connections between built forms and social forms; 
at the meeting point between the work of designers and everyday life of inhabi-
tants” (Thibaud 2014, 64). 
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