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1  J O H D A N T O

Opinnäytteeni on autoetnografinen tutkimus luovasta prosessista ja 
muodonannosta. Tutkin työssäni omaa luovuuttani muotoilemalla lasia 
vapaalla tekniikalla, omin käsin. Tutkimus on vahvasti kokeellinen ja 
intuitiivinen. Käytän sekä höyrypuhalluksen keinoja että suupuhallusta. 
Tutkimuksen painopiste ei ole työn lopputulos, vaan vapaa prosessi ja 
siitä oppiminen. Työ koostuu arjen ja ihmisyyden inspiraatioista, 
höyrypuhallus -tekniikkaan ja lasinpuhallukseen perehtymisestä sekä 
prosessitoteutuksesta aistihavaintojen avulla.

Tavoitteenani on kehittää materiaalista osaamista, tekniikkaa ja kykyä 
luottaa tekemisen voimaan luovuutta etsiessä. Prosessissa kokeilen 
erilaisia lähestymistapoja ja havainnoin niiden vaikutusta luovuuden 
heräämiseen ja sen kehitykseen. Prosessin aikana keskityn aisteihin 
yksi kerrallaan ja teen muistiinpanoja ideoista ja niiden lähteistä sekä 
pidän päiväkirjaa työskentelystäni lasihytissä. Lähestymistapani on 
kokeellinen ja intuitiivinen ja jättää tilaa tutkimukselle ja inspiraatiolle 
kehittyä sitä tehdessäni sekä antaa muodolle vapauden syntyä 
prosessin edetessä lasia työstäessä.

Osallistuin kolmantena kandivuotena Kokeellisen muotoilun kurssille, 
jonka olen kokenut antavan sysäyksen ja liikkeelle panevan voiman 

opinnäytteeseeni. Kurssilla tutkin lasin ja kiven yhdistämistä. 
Kokeellisen tutkimuksen lopputulokset olivat hyvin vaihtelevia ja 
haptisesti erittäin kiinnostavia. Uskon hyötyväni kurssilla 
kokeilemistani kiven ja lasin yhdistelyistä, niiden onnistumisista ja 
epäonnistumisista sekä ammennan niistä oppimaani tietoa tässä 
työssä. 

Tässä opinnäytetyössä yhdistelen myös muita materiaaleja 
inspiraatiolähtöisesti, esimerkiksi struktuureita, kuvioita ja jälkiä 
luodessani. Värivalinnat tapahtuvat intuitiivisesti ja impulsiivisesti. 
Tekniikkana käytän suu- ja höyrypuhallusta sekä paperipainotekniikkaa 
eli punttelin päähän kerroksittain kerättyä lasia mahdollisine 
ilmakupla- tai värilisäyksineen.

Lähteenä opinnäytetyölleni selasin läpi monia kirjoja luovuudesta, sen 
ulottuvuuksista ja siihen liittyvästä psykologiasta. Perehdyin itselleni 
entuudestaan vieraampaan lasiin materiaalina ja sen luomiin 
mahdollisuuksiin. Ehkä merkittävimpänä pidän kirjallisuutta, joka 
käsittelee ihmistä ja aisteja, erityisesti käsien merkittävyyttä ja 
merkillisyyttä. Tästä aiheesta kirjoitti Juhani Pallasmaa teoksissaan 
Ajattelevat kädet (Pallasmaa, 2017) ja Ihon silmät (Pallasmaa, 2016). 
Näitä teoksia lukiessani syntyi ajatus aistillisuudesta myös 
opinnäytteeseeni.
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2  T A U S T A A  J A  A I H E E N V A L I N T A

Olen ollut jatkuvasti hengästynyt kandiopintojani suorittaessa. 
Aikataulu on tiukka opintokokonaisuutta ajatellen, valinnaiset kurssit 
sijoittuvat usein päällekkäin pakollisten kanssa, joka luo jännitettä 
aikatauluun, suoritukseen ja ennen kaikkea oppimisprosessiin. Olen 
jatkuvassa analyysin sekamelskassa itseni ja opintojen tuoman 
muotoilijaidentiteetin kanssa. Olen ihminen, joka helposti sortuu 
suorittamaan asioita, jolloin erityisesti aikaa tarvitseva luova prosessi 
jää toissijaiseksi ja vähemmälle huomiolle. Innostus, ideointi, 
inspiraatio ja etenkin intuitio hautautuvat suorituspaineen alle. 
Sisäiselle suorittajalleni tiukka aikataulu kandivuosina on tehnyt entistä 
ehommat olosuhteet. Tietoisena tästä, olen ollut jatkuvassa taistossa 
tätä sinnikästä ei toivottua kutsuvierasta, sisäistä suorittajaani, vastaan. 

Koin eräänlaisen havahtumisen kolmannen kandivuoden Kokeellisen 
muotoilun kurssilla, jolla oli minuun odotettua syvempi vaikutus. 
Ensimmäistä kertaa koin, että inspiraatiolle ja sen synnylle oli 
yksinkertaisesti aikataulutettu aikaa. Vaikka tiedämme tarvitsevamme 
aikaa ideointiin ja toteuttaaksemme luovuutta, jää se harmillisen usein 
kiireisen tahdin jalkoihin. Tällä kurssilla onnistuin kuitenkin pitämään 
kiinni ajasta ja vapaasta inspiroitumisesta ja sammuttamaan aktiivisen 
yrittämisen ja seuraamaan askel askeleelta intuitiotani. Koin 
kokeellisen prosessin itselleni erityisen tärkeäksi ja niin silmiä kuin 
mieltä avaavaksi ja siksi halusin jatkaa samaan suuntaan myös 
opinnäytetyössäni.

Halusin antaa itselleni aikaa ja vapautta toteuttaa itseäni 
tuomitsematta prosessin olemusta, muotoa tai tekniikkaa. Valitsin 
materiaaliksi inspiroivan lasin, josta tiedän vasta vähän. Aikaisempi 
omakohtainen kokemukseni lasihytissä työskentelystä rajoittuu 
ensimmäisen kandivuoden Muotoilun työprosessit -kurssille. Koen 
lasin siksi materiaaliksi, jota on helpompi lähestyä 
ennakkoluulottomasti ja avoimena. Tätä kautta opin löytämään omasta 
itsepäisyydestäni myös positiivisia puolia. Saatan nimittäin olla 
päätöksissäni ärsyttävyyteen asti periksiantamaton, mutta aion 
suhtautua siihen tapana oppia kantapään kautta. Sitä kautta 
saavutettavissa ʼʼepäonnistumisissaʼʼ haluan nähdä myös olevan tilaa 
kehitykselle ja uusille ulottuvuuksille. Ajan ja kokemuksen myötä 
saattaa itsepäisyyteni vielä jalostua tinkimättömyydeksi.

Huolimatta lukuisista keskusteluista lasinpuhaltajien tai muiden 
ammattilaisten kanssa, etenin kokeellisen muotoilun kurssin 
prosessissani suunnitelmani mukaan. Tiedostin, ettei kiven ja lasin 
yhdistäminen kuumatyöstämällä ole yksikertaista, tai edes kovinkaan 
järkevää, mutta päätin pitää kiinni lapsenomaisesta, leikkisästä 
lähestymistavasta. Tämän leikinomaisen piirteen halusin tuoda myös 
opinnäytteeseeni. Itseasiassa, koen leikin ja luovuuden kulkevan käsi 
kädessä tai sylikkäin, reflektoiden toinen toistaan vuorotellen. Halusin 
pitää muodonannon tässä opinnäytetyössä mahdollisimman vapaana ja 
siksi valitsin tekniikoiksi vapaan suu- ja höyrypuhaltamisen sekä 
vapaan muotoilun käsin muottipuhalluksen sijaan.

Kädet ovat kiehtoneet minua pitkään. Jo ihmiskehon osana kiinnitän 
niihin usein huomiota niiden kiinnostavuuden ja erityisen 
tarinallisuuden vuoksi. 
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Kädet saattavat samaan aikaan paljastaa monta tarinaa ja käyttäytyä 
mystisesti. Ne ovat ihmisen käyntikortti, portti taktiiliseen maailmaan 
ja itseasiassa ihmisyyden normi. Käsien ja ajattelun sekä kuvittelun 
saumaton yhteistyö on se, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä. 
Inspiraatiota käsien aistillisuuteen ja niiden maailmaan sukeltamiseen 
löysin Juhani Pallasmaan teoksesta Ajattelevat kädet (Pallasmaa, 2017). 
Käsistä kirjoitan lisää luvussa 3.2 Kädet ja aistit.

Pidän suuressa arvossa käsityötaidon ja materiaalitutkimuksen 
säilyttämisen tärkeyttä muotoilun opetuksessa. Oli siis selvää, että 
valitsin aiheeksi käsin työstettävän prosessin, jonka annoin kasvaa ja 
kehittyä työn edetessä. Huolimatta lopputuloksesta, tärkeää oli 
saavuttaa aistejani kutkuttava ja eteenpäin inspiroiva prosessi. 

Seuraavassa luvussa pohdin luovuuden löytämistä sekä psykologisesta 
että käsityötaiteellisesta näkökulmasta.
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3  L U O V U U D E N  E T S I M I N E N

J o s  r u u m i s t a  o l i s i  o l l u t  h e l p o m p i  
y m m ä r t ä ä ,  k u k a a n  e i  o l i s i  a j a t e l l u t ,  e t t ä  
m e i l l ä  o n  m i e l i .
R i c h a r d  R o r t y

3 . 1  L U O V U U S

Luovuutta pidetään yleensä ja yleisesti myönteisenä ja tärkeänä asiana. 
Luovuuteen kuuluu olennaisesti se, että ihminen uskaltaa tehdä jotain 
itseään syvästi tyydyttävää, jotain uutta ja omaperäistä. Luovuutta 
tutkitaan monella eri tieteenalalla, mutta niille yhteistä on, että alalla 
kuin alalla luovuuden pakottaminen saattaa helposti johtaa sen 
merkityksen menettämiseen. Korkea aktiivitaso ja luova asenne ovat 
avainsanoja luovuudelle. Teoksessaan Luovuus: taito löytää, rohkeus 
toteuttaa Uusikylä sanoo, että lahjakkuus ja ajattelukyky määräävät 
luovuutta ja että taiteellisesti luova ihminen on omaperäinen, 
spontaani ja suosii monimutkaista. Luova suhtautumistapa sisältää 
tavallista vähemmän estoja, yksilöllisen puolustautumisen ja 
itsepuolustuksen tarvetta (Uusikylä & Piirto 1999). 

Uskallan väittää, että jokaisen meistä tulisi tähdätä vähempään pelkoon 
itsensä tekemisestä naurettavaksi. Tavallista enemmän itseluottamusta, 
tahdonvoimaa ja halua joutua ymmälleen, ovat enemmän tai 
vähemmän edellytyksiä luovuudelle. Luova ihminen tuntee usein 
toteuttavansa itseään ratkaistessaan ongelmaa ja on usein 

ympäristölleen erityisen herkkä. 

Monien tutkijoiden mielestä luovuuden perustekijöitä tulisi etsiä 
motivaatiosta. Crutchfield (1912-1977) on osoittanut, että luovaa 
yksilöä motivoi itse tehtävä, kun taas vähemmän luovia motivoi 
pikemminkin arvonanto ja tunnustus, jota tehtävän ratkaiseminen 
antaa. Henkilölle, jota motivoi itse tehtävä, on luonteenomaista 
leikinomainen suhtautuminen tehtävään. Se saa hänet etsimään uusia 
ratkaisumalleja, kun taas arvostusta tavoitteleva yrittää ratkaista 
tehtävän perinteikkäin keinoin niin nopeasti kuin mahdollista, jotta 
saisi ratkaisustaan tunnustusta (Bach, 1973). Crutchfieldin mukaan 
toimintamallit eivät kuitenkaan sulje pois toisiaan. Luovuuden 
motivaatiosta on tehty vain vähän tutkimusta käsitteen 
muonimuotoisuuden vuoksi, vaikka useammat tutkijat ovatkin olleet 
sitä mieltä, että juuri motivaatiosta meidän tulisi etsiä luovuuden 
perusteita. 

Fenomenologisesti on hyvin helppo todeta, että tunnetilat ovat hyvin 
tärkeitä luovien suoritusten kannalta. Tässä työssäni en syvenny 
luovuuden motivaatioon, vaan kiinnitän ennemmin huomiota juuri 
tunnetiloihin ja niiden luomiseen, joille perustan intuitiivisen luovan 
prosessini lähtökohdat. 

Ernst Kris (1900-1957) tunnettiin psykoanalyytikkona ja 
taidehistorijoitsijana. Hän piti luovuutta terveenä ja sopeutumista 
helpottavana ilmiönä. Hän uskoi egon regressioon, jossa yksilöllä on 
kyky hallittuun taantumaan, hallittuun pudotukseen tavanomaisesta, 
tietoisesti hallitusta ja usein kaavamaisen jäykästä käyttäytymismallista. 
Tyypillisesti egon regressio tapahtuu, kun ihminen nukkuu tai on 
päihtyneessä tilassa tai psykoosissa, mutta myös monen tyyppisten 
luovien prosessien aikana (Uusikylä & Piirto 1999). Krisin mukaan 
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(Kris, 1952) luovaan prosessiin kuuluu vaihe, jossa persoonallisuuden 
tiedostamattoman kerroksen impulssit tunkevat tietoisuuteen kuin 
itsestään. Sen jälkeen tapahtuu niin sanottu elaboraatiovaihe, jolloin 
työskentely hidastuu ja ideoita tarkastellaan kriittisesti. Nämä kaksi 
vaihetta voivat hänen mukaansa seurata toisiaan nopeasti ja vuorotella 
tai ne voivat kestää pitkiäkin aikoja.

Nostan esiin toisenkin psykoanalyytikon, Kubien (1896-1973), joka 
pitää esitietoisuutta luovuuden ehtona. Hän korostaa eroa normaalin ja 
patologisen käyttäytymisen välillä. Tervettä käyttäytymistä voi mitata 
joustavuudella, vapaudella ja kyvyllä ottaa oppia aikaisemmista 
kokemuksista, toisin kuin sairas, neuroottinen toiminta perustuu 
kaavamaisiin, jäykkiin ajattelun, tunteiden ja toiminnan malleihin. 
Pakonomainen, ei vapaasti valittu toiminta sivuuttaa tilannekohtaiset 
tekijät ja estää näin luovan prosessin. Kubien mukaan luova ihminen 
kykenee näkemään uusia yhteyksiä ja on valmis lähtemään löytöretkelle 
tietämättä mitä tien päässä tai meren takana on odotettavissa. Lopuksi 
luovan prosessin tuotokset tulee hänen mukaansa asettaa tietoisesti 
arvosteltaviksi ja kriteerien tulee olla rationaalisia ja perusteltavia eikä 
pelkästään intuitiivisia (Uusikylä & Piirto, 1999). Tähän pyrin omassa 
prosessissani olemalla avoin muuttujille ja kaikille tekemisen kautta ja 
tehdessä syntyville uusille ideoille. 

Aiemmin viittaamassani teoksessa Luovuus: Taito löytää, rohkeus 
toteuttaa  (Uusikylä & Piirto, 1999) esitellään myös yksi 
humanistipsykologian perustajista, Maslow (1908-1970). Hän on 
korostanut jokaisen oikeutta terveeseen itsensä toteuttamiseen. 

Olennaista on, että ihminen vapautuu tekemään havaintoja 
lapsenomaisen ennakkoluulottomasti, itsekritiikin ja itsestään selvät 
ʼʼtotuudetʼʼ unohtaen, eikä prosessin tai tuotteen laatu ole silloin 
tärkeää. Maslown mukaan kypsä itseään toteuttava ihminen on samaan 
aikaan sekä voimakas aikuinen että leikkivä lapsi. Hänellä on 
myönteinen minäkuva ja hän kykenee helposti häivyttämään 
minuutensa rajat kadottamatta turvallisuudentunnettaan edes 
kaoottiselta tuntuvassa epäjärjestyksessä.                                         
Maslow puhuu ʼʼhuippukokemuksestaʼʼ, joka on rinnastettavissa 
Csikszentmihalyin flow-käsitteeseen, jossa ihmisen minuus häviää, 
yksilö tuntee suurta nautintoa työstään ja kadottaa ajan ja paikan tajun. 
Olennaista on, että hyväksyy itsensä ja vapautuu havainnoimaan ja 
toimimaan vapaasti, että oppii kontrolloimaan omaa sisäistä elämäänsä. 
Maslown mukaan luova ihminen ei pelkää osakseen tulevaa pilkkaa ja 
epäilyä, vaan vapauttaa ja sijoittaa siihen kuluvaa energiaansa 
tietoisesti itselleen arvokkaaseen toimintaan, luovuuden palvelukseen. 
Tietoisuuden kontrolloitu suuntaaminen vaatii paljon tahdonvoimaa ja 
tunnetta. Luovassa prosessissa Maslow (1943; Uusikylä ja Piiron, 1999 
mukaan) korostaa yksilön tärkeyttä eikä niinkään tuotosta, ja pitää 
itsensä hyväksymistä, rohkeutta ja vapautta luovuuden edellytyksinä 
(Uusikylä & Piirto, 1999). 

Avoimuus, arvioinnin kohdistaminen vain omiin kokemuksiin ja kyky 
leikkiä ovat erään toisen humanistipsykologin, Rogersin (1902-1987), 
rakentavan luovuuden edellytyksiä. Luovuus on avointa suhtautumista 
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koko maailmaan, kykyä sietää ristiriitoja ja epävarmuutta ja sitä, ettei 
aina tiedä mikä on totuus. Mitä enemmän pääsee käsiksi omiin 
sisäisiin kokemuksiinsa, sitä todennäköisemmin pystyy kehittämään 
persoonallista luovuuttaan. Se mitä itse ajattelee ja tuntee, onko luonut 
jotain itseään tyydyttävää, joka kertoo omista tunteista, havainnoista tai 
ajatuksista luo tuotokselle sen arvon. Luova ihminen tarkastelee 
elämän ilmiöitä monipuolisesti ja on kykeneväinen leikkimään ideoilla, 
väreillä ja käsitteiden välisillä suhteilla. Luovuutta on taito muotoilla 
yllättäviä hypoteeseja, nähdä ongelmia ja kääntää asiat päälaelleen 
(Uusikylä & Piirto, 1999). Näitä molempien humanistipsykologin 
viisaita sanoja uskallan luvata kunnioittaa niin opinnäyteprosessini 
aikana kuin jatkossakin. 
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3 . 2  K Ä D E T  J A  A I S T I T

K ä s i  o n  i k k u n a  m i e l e e n .

I m m a n u e l  K a n t

Olen kädenjäljen puolestapuhuja. Käsillä itsellään on sosiaaliset 
roolinsa ja käytöksensä, aktinsa ja eleensä. Käsi kertoo tarinaa, 
inhimillistää, tekee työn läsnäolevaksi. Kuten Sir Charles Bell (1774-
1842)(1833; Pallasmaan, 2017 mukaan kirjoitti): ʼʼIhmisen käden 
muotoilu on niin kaunis ja se on toiminnassaan niin voimakas, vapaa 
ja silti niin herkkä, että sen monimutkaisuutta työkaluna ei juuri 
ajatella; käytämme kättä samoin kuin hengitämme, tiedostamattaʼʼ.

Käden toiminnan uskomaton monipuolisuus, oveluus, itsenäisyys ja 
saumaton yhtenäisyys mielen kanssa on erityisen kiehtovaa. En 
kuitenkaan mene siihen syvemmin, vaan keskityn käsillä työskentelyn 
suhteeseeni ja kädenjäljen jättämisen merkitykseen. Käsillä tehdyn 
työn jälki ei tuo pelkästään työn tulosta vaan koko työhön laitetun 
prosessin lähemmäs katsojaa. Kädenjäljestä saattaa löytää tarinan tai 
polun, jota tekijä on kulkenut. Käsityön jäljen jättäminen tekee 
jokaisesta teoksesta ainutlaatuisen.

Käsien yhteistyö materiaalien kanssa vaatii materiaaleihin tutustumista, 
tuntemista ja hyväksymistä. ʼʼSuunnittelijalla täytyy olla silmät 
sormenpäissäänʼʼ, kuten Tapio Wirkkala on sanonut (Kivirinta, 2019), 
kuvaa kosketusaistin hienovaraisuutta ja tarkkuutta. Se miten käsi oppii 

kullekin materiaalille ominaiset rajat ja mahdollisuudet tulee ajan 
kanssa ja materiaalien ehtojen kautta.

Olennainen ja varmaankin inhimillisin kykymme on kuvitella ja 
unelmoida. Se on käsiemme merkityksellisen toiminnan takana. 
Ihmisen kuvittelukyky on tosin koetuksella tänä päivänä loputtoman 
kuvatulvan vuoksi. ʼʼKatkeamaton kuvasade latistaa kuvittelun 
maailmaaʼʼ, sanoi Italo Calvino (1985; Pallasmaan 2016 mukaan) 
pohtiessaan kirjallisuuden kohtaloa niin sanotulla jälkiteollisella 
teknologian aikakaudella teoksessaan Kuusi muistiota seuraavalle 
vuosituhannelle. Pidän tavasta, jolla Pallasmaa sanoittaa kosketuksen 
aistimuodoksi, jossa kokemuksemme maailmasta ja itsestämme 
yhdistyy kokonaiseksi ja kuinka visuaaliset havainnot sulautuvat ja 
integroituvat minuutemme jatkumoon. Hän toteaa kaikkien aistien 
olevan kosketusaistin jatketta; ihokudoksen erikoistumia, ja kaikkien 
aistikokemusten olevan kosketusmuotoja ja siten sukua taktiilisuudelle
(Pallasmaa, 2017). Esimerkiksi näköaisti paljastaa sen minkä kosketus 
jo tietää. Kosketusaistia voidaan ajatella näköaistin alitajuntana ja näin 
kontaktimme ympäröivään maailmaan tapahtuu minuuden rajalla, 
kokemuksellisen kalvon ja sen erikoistuneiden osien avulla. 

Ymmärrän ja yhdyn myös Pallasmaan sanoihin, ettei mielikuvitukselle 
jää tilaa, kun kaikki kuviteltavissa on jo täällä (Pallasmaa, 2017). 
Viihteen luomat vaivattomat kuvat kuvittelevat puolestamme. 
Television ja muiden ruutujen kuvatulva passivoittaa ja ulkoistaa kuvat 
verrattuna esimerkiksi lukemisen aktivoimiin sisäisiin, aktiivisiin 
kuviin. Kuvien tulva turruttaa ja tukahduttaa aistit ja emootiot ja 
tylsistyttää kuvittelun, myötäelämisen ja empatian. Uskon vahvasti, että 
käsien ja kyvykkään kuvittelun yhteistyöllä ja niiden tietoisella 
harjoittamisella on suuri merkitys ja elvyttävä vaikutus köyhtyvään 
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mielikuvitukseen ja tätä kautta se vaikuttaa myös merkittävästi yksilön 
luovaan ajatteluun ja luovuuden syntymiseen. Ajattelinkin lähestyä 
omaa luovuuttani erilaisilla aistiärsykkeillä, joilla saan aktivoitua omaa 
sisäistä mielikuvieni maailmaa. 

Luova prosessi voidaan määritellä yksikertaisesti siten, että siitä syntyy 
tuote, jota voidaan pitää uutena ja arvokkaana sen luoneelle henkilölle 
tai jollekin toiselle (Haavikko & Ruth, 1985). En siis lähde alkuunkaan 
tavoittelemaan mitään tiettyä lopputulosta jolla pyrkisin täyttämään 
normeja muiden arvostuksella, vaan keskityn omaan havaintokyvyn, 
inspiraation ja niiden kuunteluun ja kehittämiseen. Tämä opinnäyte on 
oppimisprosessi itsestäni ja itselleni.

Seuraavaksi luvussa 4 kerron lyhyesti lasista materiaalina, 
lasinpuhaltamisesta ja työskentelystä lasin kanssa.
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4  L A S I

Lasin pääraaka-aine on kvartsihiekka, eli piidioksidi, SiO2. Kvartsin 
lisäksi lasin perusraakaineita ovat sooda ja kalkki. Lähes kaikki raaka-
aineet tuodaan ulkomailta. Raaka-aineseokseen eli mänkiin lisätään 
lasinsiruja eli pinttiä 20-30 %. Pintti helpottaa lasin sulamista ja 
säästää raaka-ainekustannuksia. Raaka-aineet sulatetaan upokkaassa n. 
1500 asteessa. Työskentelyä varten lasin lämpötila lasketaan n. 1150 
asteeseen. Lasin molekyylirakenne on amorfinen eli sillä ei ole 
kiinteille aineille ominaista kiderakennetta. Lasilla ei myöskään ole 
sulamispistettä, vaan muutos nestemäisestä kiinteään tapahtuu 
vähitellen. Kiinteää lasista tulee n. 550 asteessa.

Jäähdyttäminen on oleellinen osa lasinvalmistusta. Jos esine saa 
jäähtyä vapaasti, muodostuu sen pinnan ja sisäosan välille helposti 
jännityksiä, jotka voivat rikkoa lasin vuosienkin jälkeen. Esineet 
jäähdytetäänkin jäähdytysuunissa, joka on lämmitetty 500 asteeseen. 
Jäähdytysuunin lämpötila lasketaan hyvin hitaasti, jotta jännityksiä ei 
syntyisi. Ohuet esineet jäähtyvät nopeasti, paksuja esineitä voidaan 
jäähdyttää jopa viikkoja. Valmistuksessa lasiin voi syntyä sisäisiä 
jännityksiä: joko liian nopean tai eriaikaisen, kuten kiven ja lasin, 
jäähtymisen aiheuttamia lämpöjännityksiä tai lasien ja värien 
yhteensopimattomuuden aiheuttamia jännityksiä. Prosessissani riski 
jännityksille on suuri etenkin kiviä lasiin lisäämällä. Lasi kestää 
huonosti jännityksiä, joten lasi rikkoutuu helposti. Kolhujen 
ja lämpötilamuutosten myötä jännitykset voivat kasvaa ja rikkoa lasin 
jopa pitkän ajan kuluttua.

En anna tämän tosiasian kuitenkaan rajoittaa tutkimustani, vaan 
keskityn edelleen itse prosessiin.

Sula lasi kerätään upokkaasta joko pillin tai punttelin päähän, riippuen 
siitä aikooko suupuhaltaa esinettä vai ei. Ensimmäinen keräys on 
nimeltään aloitus. Jos kyseessä on pilli ja suupuhaltaminen, 
puhalletaan aloitukseen posti, eli pienialoituskupla.

Värillinen lasi voidaan ottaa aloitukseen joko tappivärinä tai 
lasimurskana tai -jauheena. Tappiväri sulatetaan lasipuikon palasta, 
joka on erittäin voimakkaasti värjättyä lasia. Ensin se lämmitetään 
jäähdytysuunissa paletilla, josta se sitten kerätään aloitukseen. 

Hytti on nimitys lasipajan kuumatyöstö-osasta, jossa lasiuunit ovat, ja 
jossa lasia puhalletaan. Hyttityö tarkoittaa kuuman lasin muovaamista 
mm. märällä sanomalehdellä sekä erilaisilla pihdeillä ja puulaikoilla ja -
kuupilla.
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4 . 1  S U U - J A  H Ö Y R Y P U H A L L U S

Käytän opinnäytteessäni tekniikkana vapaata puhaltamista lasihytissä.
Vapaasti puhaltaminen tarkoittaa sitä, ettei puhalletun esineen 
valmistuksessa käytetä muottia. Esinettä muovataan mm. märällä 
sanomalehtipaperilla ja puulaikoilla. Sarjatuotanto on pääsääntöisesti 
muottiin puhallettu ja nykyisin vapaasti puhaltamalla valmistetaan vain 
uniikki- ja taide-esineitä. 

Käytän suupuhallustekniikan lisäksi tikkuilmaa eli höyrypuhaltamista.
Kun kuumaan lasiin työnnetään märkä puutikku, haihtuva vesihöyry 
ikään kuin puhaltaa kuplan lasiin. Näin voidaan puhaltaa kokonaisia 
esineitäkin, mutta tavallisesti menetelmää käytetään vain koristelussa.
Tämä tekniikka kiehtoo minua paljon, joten päätin ottaa sen kantavaksi 
osaksi opinnäytettäni. Näin pääsen toteuttamaan tavoitettani ja oppia 
käyttämään sitä. Muotoilin puutikkuja useammasta eri puulajista 
olettaen niiden eroavan toisistaan. Jo ensimmäisten höyrypuhallus 
kokeilujen myötä selvisi kuitenkin, ettei eroavaisuus ollut merkittävää 
ja päätin olla keskittymättä puulajeihin tässä sen syvemmin.               
Paperipainotekniikalla lasikappaletta ei puhalleta ontoksi, vaan se 
jätetään umpinaiseksi mahdollisia tikulla puhallettuja koristekuplia 
lukuunottamatta. Suomessa tunnetuimpia tikkuilma tekniikalla 
valmistettuja esineitä ovat 1950-luvulla syntyneet Tapio Wirkkalan 
Tapio-lasit ja Timo Sarpanevan Orkidea.
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4 . 2  K O K E E L L L I N E N

L A S I M U O T O I L U  S U O M E S S A

S u u n n i t t e l i j a l l a  t ä y t y y  o l l a  s i l m ä t  
s o r m e n p ä i s s ä ä n .

- T a p i o  W i r k k a l a

Nostan tässä kohtaa esiin maamme tunnetuimmat lasitaiteilijat. 
Heidän työnsä ovat esimerkillisiä puolestapuhujia luovuuden, 
rohkeuden ja kädentaitojen tinkimättömästä yhteistyöstä. 

1940-1950-luvun Suomessa kokeellisuus, uusien menetelmien 
oppiminen sekä perinteisten taitojen käyttö olivat tärkeimpiä 
uniikkilasituotannon piirteitä. Muotoilun alan ajattelutapa koki 
muutosta, joka korosti uudella tavalla muodon estetiikkaa teollisen 
muotoilun olennaisena tekijänä. Ajatukset muodosta, abstraktiosta ja 
henkisestä vapaudesta tulivat osaksi keskusteluja taiteen ja 
teollisuudessa toimivan taiteilijan roolissa (Aav, Franck & Träskelin, 
2011).

Niin Tapio Wirkkala ja Timo Sarpaneva kuten myös Kaj Franck pyrki 
omalla tavallaan vastaamaan jälleenrakennusajan synnyttämiin 
tarpeisiin. Franckin lähestymistapa oli merkittävä teollisen muotoilun 
näkökulmasta, kun taas Wirkkalan ja Sarpanevan asennetta 
muotoilutehtäviä kohtaan voidaan pitää ensisijaisesti esteettisenä   

(Aav ym., 2011). Esimerkiksi Orkidea-sarjassa Sarpaneva tutki 
ensisijaisesti muotoa suhteessa valon mahdollisuuksiin ilman väriä. 
Sarpaneva vältti koko elämänsä ajan älyllisiä rajoitteita yhdistämällä 
etsijän asenteensa dynaamiseen luovaan energiaan. Hänen 
elämäntyönsä on konkreettinen todiste siitä, että mielikuvituksella ei 
pitäisi olla minkäänlaisia rajoitteita tai rajoja (Sarpaneva, Matiskainen, 
Kokkonen, Parker, Syrjänen, 2015). Se miten tieto synnyttää jatkuvan 
halun saada lisää tietoa, luo loputtoman alustan luovalle prosessille. 
Matkaa kohti ymmärtämistä ja toteuttamista voi seurata Wirkkalan, 
Sarpanevan sekä Oiva Toikan töissä.
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5  P R O S E S S I

Tämän opinnäytetyön prosessi koostuu kahdesta osiosta. 
Ensimmäisessä osiossa teen aistihavaintoja ja valmistaudun ja 
virittäydyn toteuttavaan osioon, joka tapahtuu lasihytissä.

Opinnäyte on inhimillinen, henkilökohtainen ja itsetutkiskeleva. 
Prosessia inhimillistämään ja tuomaan lähelle itseäni, valikoitui 
teemaksi aistit. Keskityn tunnustelemaan, tuntemaan, katselemaan ja 
kuuntelemaan. Annan tuntemuksien viedä mukanaan mielikuvien 
virrata. Näiden havaintojen ja havaintomuistojen avulla virittäydyn 
lasihytissä tapahtuvaan prosessiin. Teemoitin prosessin eri 
aistihavaintoihin niin, että ensimmäisen aistillisen toteutuspäivän 
teemana oli näkö, seuraavan tunto ja kolmannen kuulo. Prosessin 
toteutusvaiheessa pyrin toimimaan intuitiivisesti ja olemaan 
impulsiivinen joka hetkessä.

Avaan ajatuksiani ja kokemuksiani aisteista ja niiden havainnoimisesta 
seuraavassa luvussa.

K ä d e t  h a l u a v a t  n ä h d ä ,  s i l m ä t  h y v ä i l l ä .

J o h a n n  W o l f g a n g  v o n  G o e t h e
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5 . 1  A I S T I H A V A I N N O T

Näköaistin avulla saadaan informaatiota ympäröivästä maailmasta 
silmään saapuvan valon perusteella. Ihminen näkee valoa, jonka 
aallonpituus on 400-700 nanometriä ja juuri aallonpituuksien erot 
tuottavat aistimuksen eri väreistä. Wikipediassa sanotaan, että 
näkömuisti on mielikuviin perustuva, ja se on kykynä ja 
ilmenemismuotona yksilöllisesti ilmenevä. Taidealoilla muotojen, 
pintojen ja värien kuvantaminen vaatii osittain näkömuistia sekä kykyä 
tuottaa ja saada näkemänsä silmän ja käden yhteistoimintana 
kolmiulotteiseksi pinnaksi. Kävin hieronnassa. Ayurvedista
elämänfilosofiaa noudattavassa entuudestaan tutussa paikassa, mutta 
ensimmäistä kertaa abhyanga hieronnassa. Kyseinen hieronta 
rauhoittaa hermostoa, lisää verenkiertoa ja nostaa energiatasoa. Hoito 
oli vahvasti henkinen samaan aikaan kevyt ja lempeä sekä voimakas ja 
tehokas. Saavutin syvän rentoutuneen olotilan ja koin mieleni päässeen 
vapaalle. Jossakin mielen syvässä alitajunnassa, unen ja valveen 
rajamailla, loin mielikuvia väreistä, jotka tulivat tajuntaani kuin 
välähdyksinä. Inspiroituneena saamistani visuaalisista värien 
välähdyksistä tein impulsiivisesti havaintoja puoleensavetävistä 
väreistä.
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Tuntoaistilla aistitaan painetta ja hahmotetaan kosketusta. Ihminen 
käyttää usein tuntoaistin välittämää tietoa hyväkseen sitä kuitenkaan 
erikseen pohtimatta. Kosketus toimii saumattomasti ja varsin 
huomaamattomasti näköaistin, mielen ja mielikuvien jatkeena. Iho 
tulkitsee materiaalin tekstuuria, painoa, lämpötilaa ja tiheyttä. Olen 
huomioinut, miten mielessäni itsestään tapahtuva, kosketukseen 
pakottava tarve, toteuttaa itseään käsieni kautta. Käsin kosketeltava 
uuden aistiminen vie pintaa syvemmälle, se herättää myös mielen ja 
mielikuvituksen. Haptisuutta tallennan mieleeni sekä aisteja 
yhdistämällä että toisia pois sulkemalla vuorotellen.

Ihminen prosessoi korviensa välittämää ääntä monin tavoin niin, että 
äänestä erotetaan informaatiota ja ääntä tulkitaan ihmisen 
havaintomaailman perusteella, yhdistäen muistikuviin ja opittuun 
tietoon. Eläinlajien sisäisessä ja niiden välisessä kommunikaatiossa 
musikaaliset akustiset viestit luovat luonnon kommunikoinnin 
sävellyksen. Myös ihmisessä musiikin rytmi ja sävelet tavoittavat jotain 
preverbaalista, mutta silti ihmiselle ominaista: musiikki pystyy 
herättämään kuulijassa niin voimakkaan tunteen olemassaolosta, että 
se avaa yhteyden minuuden ytimeen. Musiikin kokeminen käsittää 
laajoja psyyken sisältöjä, kuten tunteita ja aistimuksia. Siten musiikki 
on tärkeä muoto minuuden kokemista ja näin oivallinen lähde 
luovuudelle. Koen itse klassisen, elektronisen tai niitä yhdistelevän 
musiikin sisälläni voimakkaimmin. Muusikin kuuntelua ja sen 
tuntemista vahvistaa huomattavasti silmien sulkeminen. En ole 
synesteetikko, mutta koen musiikin herättämiä voimakkaita tunteita 
muotoina ja niiden liikkeinä.

Usein kaikkein kestävin tai voimakkain muisto tilasta on sen tuoksu. 
Kaikilla on varmasti muistoja lapsuudesta, jostakin paikasta, jota ei 

välttämättä muista niin tarkasti visuaalisesti vaan kokemuksellisten 
muistojen kautta. Värit tai tilat voivat olla mielessä sumun peitossa, 
mutta tuoksut sitäkin selkeämpinä ja sitä kautta nenä saa silmät 
muistamaan. Tuttu tuoksu vie meidät salamannopeasti muistoihimme 
ja auttaa mieltämme muistamaan ja assosioimaan niin visuaalisesti 
kuin emotionaalisesti. Tuoksu on lähes poikkeuksetta ensimmäinen, 
joka ehtii aivoihimme, kun aistimme uutta. Joskus, tai oikeastaan aika 
usein, huomaan tarvetta kumartua lähemmäs tai sulkemaan silmäni, 
jotta voisin keskittyä aistimaan asioiden tai esineiden tuoksua. 
Sulkemalla pois muita aisteja annan mielikuvitukselle enemmän tilaa.
Hajuaisti on kemiallinen kaukoaisti ja siihen liittyy usein tarkka 
hajumuisti. Ihmisen hajuaisti ei vedä vertoja monelle muulle eläimelle, 
mutta huolimatta siitä, itselleni hajumuisti herättää voimakkaimmat 
aistilliset mielikuvat tai tuntemukset ja siksi tuntuu kummalliselta, että 
hajuaisti on yksi vähiten tunnettu ja tutkittu ihmisen aisti. Hajuaistin 
pohjalta toteutettava työprosessi lasin kanssa jäi odottamaan 
mahdollisuuttaan tulevaisuuteen poikkeustilan ja pajojen 
sulkeutumisen vuoksi.

Luvussa 5.2 käsittelen prosessin toteutusta.
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5 . 2  T O T E U T U S

Lasipajatyöskentelyni on lähtökohtaisesti varsin intuitiivista. 
Työskentelen lasihytissä pääasiassa itsenäisesti, joten huolellinen 
valmistelu on tärkeä osa prosessia ja sen toteutusta ja antaa tilaa 
intuitiolle sekä mahdollisuuksia spontaanille soveltamiselle.

Otan jokaisella kerralla etukäteen kaiken tarvittavan esille ja lähettyville 
sekä järjestän kaikki mahdolliset lisättävät asiat omille paikoilleen. 
Mainitsen myös studiomestarille, jos haluan kokeilla jotakin erityistä, 
jossa tarvitsen ylimääräistä käsiparia ja hänen apuaan. Näin luon 
itselleni vapauden antaa työn viedä mukanaan ja kehittyä tehdessä.

Jäähdytyksen jälkeen teen ainoastaan välttämättömät viimeistelyt 
kylmätyöstönä. Leikkaan ja hion pois terävät reunat ja kulmat. Osa 
kylmätyöstöstä tapahtuu vasta tulevaisuudessa, kun poikkeustila on ohi 
ja koulun pajat ovat taas auenneet.

Seuraavissa alaluvuissa kerron lasihyttityöskentelystäni 
päiväkohtaisesti.
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5 . 2 . 1  P Ä I V Ä  1  ‒ E S I T T Ä Y T Y M I N E N  
1 8 . 0 2 . 2 0 2 0

Kutsun ensimmäistä lasihytissä toteutettavaa päivää esittäytymiseksi. 
Tunnustelen miltä työvälineet tuntuvat käsissäni. Otan kontaktia lasiin, 
tarkkailen sen liikkeitä ja miten se käyttäytyy. Tunnustelen ja 
havainnoin aikaa, jota lasi antaa ja rajaa työstämisen suhteen. Luon 
hiljalleen omaa suhdetta siihen ja sen maailmaan.

Aloittaessani ensimmäistä toteutuspäivääni lasihytissä, en tehnyt 
mitään mielen valmisteluita, vaan aloitin työskentelyn täysin kylmiltäni 
ilman minkäänlaisia varsinaisia inspiraatio- tai virittäytymisharjoituksia 
tai havaintokuvia. Käytin työvälineinäni lasipajalta löytyviä puisia 
kuuppia lasin muotoiluun ja valmiiksi märäksi liotettuja puutikkuja 
höyrypuhaltamiseen.

Ensimmäinen kappale (kuva 1) vei pisimmän ajan. Työstin kirkasta 
lasia punttelin päässä ja puutikulla kuplan puhaltaminen osoittautui 
hankalaksi. Pidin punttelin liikkeessä, eikä kuplaa muodostunut 
useammasta yrityksestä huolimatta. Arvelin lasin olevan liian kylmää ja 
lämmitin sitä useampaan otteeseen ja yritin aina uudelleen. Lopulta 
pysäytin liikkeen ja painoin tikkua lasiin voimakkaammin ja paikallaan, 
ja näin kupla puhaltui. Onnistumisen tunne oli palkitseva ja 
kannustava. Seuraavaan kappaleeseen valitsi pillin, jotta voisin 
puhaltaa kuplan myös suulla. Pidin keräämäni lasin määrän 
suhteellisen vähäisenä ja onnistuin kuplien puhalluksessa sekä suulla 
että tikulla niin, että lopulta kappaleessa oli kaksi kuplaa vastakkain 
(kuva 2).
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Kuva 1. Puutikulla puhallettu 
kupla.

Kuva 2. Puutikulla ja suulla 
puhalletut kuplat.



Kolmanteen kappaleeseen (kuva 3) valitsin taas punttelin ja työstin 
tällä kertaa suurempaa määrää lasia kuin aiemmilla kerroilla sekä tein 
tikkuilma-tekniikalla kappaleeseen kaksi kuplaa kahteen kerrokseen ja 
suljin ne vielä kiinteällä lasikerroksella.

Hetken mielijohteesta päivän päätteeksi päätin vielä kokeilla värin 
lisäämistä. Valitsin ensimmäiseen värikokeiluuni opaalin harmaan 
värirakeen (kuva 4), jota keräsin kourusta kappaleen pintaan vain 
yhden kerroksen. Sulaneet rakeet muodostivat pintaan pieniä pilkkuja. 
Puhalsin kappaleeseen tikulla kuplan, jonka työstin niin, että kupla jäi 
umpinaiseksi lasin sisään. Toiseksi värikokeiluksi valitsin sinisen, 
hiukan harmaata hienomman, läpikuultavan värirakeen. Keräsin sitä 
useamman kerroksen, työstin ja puhalsin kuplan tikulla. Tiputin 
hiukan väriraetta myös kuplan sisään (Kuva 5).
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Kuva 3. Tikkuilma kuplat.

Kuva 4. Harmaa värirae. Kuva 5. Sininen värirae.



Ensimmäisestä päivästä päällimmäisenä jäi mieleen haastava kuumuus 
ja keskittymiskykyä häiritsevä jännitys. Aluksi työskentelyni oli varsin 
hätiköityä kokemuksen puutteen ja siitä seuranneen jännityksen 
vuoksi. Päivän mittaan sekä toistojen myötä huomasin kuitenkin 
rauhoittuvani, ainakin hieman, ja saavani siten koko ajan vähän 
enemmän aikaa toimia ja jopa ajatella. Olo tämän tuottoisan päivän 
päätteeksi oli sekä inspiroitunut ja innostunut että uupunut.
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5 . 2 . 2  P Ä I V Ä  2  ‒ V Ä R I T  2 1 . 0 2 . 2 0 2 0

Aiemmin mainitsemassani abhyanga-hieronnassa saavuttamassani 
syvärentoutuneessa tilassa kokemistani mielikuvavälähdyksistä 
vaikuttuneena ja inspiroituneena aloin valmistautua toiseen lasihytissä 
toteutettavaan sessioon. Päätin ottaa mukaan värit ja näin teemaksi 
muodostui näköaisti ja mielen kuvat.

Lasipajalla valikoin värejä impulsiivisesti. Valinta muodostui pajalla 
käytettävissä olevista väreistä ja nojasi omiin spontaaneihin 
väriyhdistelmä huomioihini aistihavaintoharjoitteita tehdessäni. Lasiset 
tappivärit ovat suhteellisen hankalia käsittää ilman varsinaisia 
koepaloja. Miltei kaikki väritangot näyttäytyvät tummina, lähes 
mustina. Painetut värikartat antavat toki käsityksen kustakin väristä, 
mutta niiden voimakkuuteen ja sitä kautta vivahteikkuuteen vaikuttaa 
oleellisesti lasin materiaalipaksuus, eli kuinka ohueksi lasin puhaltaa tai 
puhaltaako ollenkaan. Värijauheet ja rakeet sen sijaan antavat 
realistisemman kuvan lopputulemasta jo ennen työstöä.

Tappiväreistä valikoitui pienen karsinnan ja mielikuvapallottelun 
jälkeen kaksi opaalia väriä: vaalea ja tumma okra sekä kuusi 
läpikuultavaa väriä: aventurin old gold, gold topaz, aubergine, 
aubergine light, pine tree green ja yksi yllätysväri, jossa ei ollut koodia, 
mutta näytti valoa vasten katsoessa mielenkiintoiselta (Kuvat 6-13.). 
Leikattuani valitsemistani väritangoista palat, asetin ne jäähdytysuuniin 
paletille lämpenemään, josta kävin kunkin aikanaan hakemassa 
punttelin tai pillin päähän kerättyyn lasiin. Puutikulla puhaltaessa on 
havaittavissa kuinka kupla puhaltuu kuumimpaan kohtaan lasia. 

Huomasin erityisesti kahden värin jäähtyvän kirkasta lasia hitaammin, 
mikä aiheutti kuplan voimakkaan epäsymmetrian (kuvat 6 & 11). 
Kuumassa lasissa värit eivät näyttäydy lopullisissa sävyissään, joten 
prosessi sai jatkua omillaan jäähdytysuunissa.

Adrenaliinituiskeessa ja hyvin innostuneena tekemisestä, en malttanut 
lopettaa työskentelyäni vielä. Valitsin spontaanisti vielä muutaman 
voimakkaan jauhevärin mukaan leikkiin. Jauheväreistä valikoituivat 
intensive blue, deep red ja strong orange ( Kuvat 14-16). 
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Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8. Kuva 9.
Aubergine light.                                               Aventurin old gold.                                          Tumma okra. Aubergine.

T A P P I V Ä R I T
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Kuva 10. Kuva 11.               Kuva 12. Kuva 13.
Yllätysväri.                                                     Vaalea okra. Pine tree green. Gold topaz. 

T A P P I V Ä R I T
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Kuva 14. Kuva 15. Kuva 16.
Intensive blue                                                Deep red. Strong orange.

J A U H E V Ä R I T



5 . 2 . 3  P Ä I V Ä T  3  &  4  ‒

L U O N N O N  J A L O K I V E T  

2 5 . 0 2 . 2 0 2 0  &  0 4 . 0 4 . 2 0 2 0  

Kolmannen lasihytissä toteutettavan päivän teemaksi valikoitui 
tuntoaisti. Sain tähän ja itseasiassa koko opinnäytetyöhöni inspiraatiota 
aiemmalta Kokeellisen muotoilun projekti -kurssilta, jolla yhdistelin 
Espoon rannoilta keräämiäni kiviä lasiin. En syventynyt kurssilla kivien 
ja lasin mineraaleihin ja niiden suhteisiin tai käyttäytymiseen sen 
syvemmin, vaan yhdistelin niitä varsin huolettomasti ja piittaamatta 
lopputuloksesta, oliko se onnistunut vai ei, eli pysyikö yhdistelmä 
jäähdyttyään ehjänä vai ei. Vastoin monia epäilyksiä, yli puolet 
kurssilla tekemistäni kappaleista onnistui ja jäähtyi ilman suurempia 
jännitteitä. Siitä innostuneena päätin ottaa itselleni rakkaita luonnon 
jalokiviä mukaan tähän projektiin (Kuvat 17). Jokainen valitsemani kivi 
on jossain vaiheessa ollut minulle enemmän tai vähemmän merkittävä 
ja tuo siten henkilökohtaisen lisän kosketuksesta saavutettavan tunteen 
aistimiseen. 

Kivien pintoihin voi hyvin peilata konkreettista tuntoaistia kosketuksen 
kautta. Usein kivi hajoaa kuumaan lasiin ja antaa siten lisää pintaa ja 
ulottuvuuksia tunnustelulle sekä tuntemuksille. 

Työstäessäni kiviä ja lasia yhteen, ymmärsin tavoitteenani olevan saada 
lopputulokseen esiin ja kosketeltavaksi sekä lasin että kiven pintaa. 
Käytin tikkuilmaa apuna pintojen luomisessa. Työstin kuplien aukoista 
ja onkaloista tarpeeksi suuria, jotta pinnan materiaali- ja struktuurierot 

Kuva 17.

ovat käsin kosketeltavissa. Esilämmitin kivet keittolevyllä 
pienentääkseni lämpöshokkia ja sitä kautta riskiä hajota heti kuumaan 
lasiin koskettuaan. Lähestulkoon jokainen kivi menetti prosessissa 
värinsä, krysokollaa lukuun ottamatta.
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M U S T A  T U R M A L I I N I , (Kuva 18).

Kivi oli litteäksi ja sileäksi hiottu, joten onnistuin kuin 
onnistuinkin tiputtamaan sen lasipajan betonilattialle, sillä 
tuloksella, että se hajosi moneen osaan. Otin kuitenkin 
talteen kaksi pientä palaa, jotka työnsin pihtien avulla 
lasipalloon. Käärin ja pyörittelin kiven palat lasin sisään ja 
puhalsin tikulla kaksi kuplaa kahdesta kohtaa, jotta sain 
kiven pinnan jälleen lasista esiin (Kuva 30).

S I T R I I N I , (Kuva 19).

En meinannut saada kiveä pihtien avulla lasiin kiinni, 
joten tein lopulta punttelin päässä olevaan lasipalloon 
kuopan, jonne tiputin sitriinin. Pyörittelin lasin kiven 
ympärille ja keräsin vielä kerroksen kirkasta lasia sen 
päälle. Puhalsin tikulla kuplan, mutten antanut sen 
puhkaista pintaa kiveen. Kiven kohdalla on vain ohut 
kerros lasia, jonka läpi saattaa kuvitella tuntevansa sitriinin
samettisen pinnan (Kuva 31).

K R Y S O K O L L A , (Kuva 20).

Keräsin kiven suoraan punttelin päässä työstämääni lasiin 
ja pyörittelin sen lasin sisään. Kivi hajosi, muttei sisältänyt 
palavaa ainesta, ainakaan tässä lämpötilassa, eli se ei 
synnyttänyt kuplaa. Puhalsin tikkuilman avulla kupla kiven 
läpi, jonka seurauksena kivi levisi kuplan seinämille. 
Suurensin suuaukkoa, jotta kuplan seinämiä mahtuu 
tunnustelemaan ja koskemaan (Kuva 32).
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L A R I M A R  &  D O L O M I I T T I , (Kuva 21).

Nämä kivet asetin kuumana pöydälle vierekkäin ja keräsin 
ne lasiin suoraan punttelilla. Lisälasia en voinut kerätä 
enää suoraan upokkaasta kivien sinne putoamisriskin 
vuoksi, joten lisälasi tuotiin pajamestarin avustuksella 
toisella punttelilla kivien päälle. Puhalsin tikulla kiville 
omat kuplat niiden alle (Kuva 33).

L E P I D O L I I T T I , (Kuva 22).

Keräsin kiven punttelilla suoraan pöydältä ja suljin 
kokonaan lasiin. Kivestä paloi jotakin sisältä päin ja se 
ikäänkuin turposi lasin sisällä. Kiven pinta pysyi optisesti 
ehjänä ja sen struktuuri on havaittavissa paksun lasin läpi. 
Päätin tämän kosketuksen tapahtuvan silmien välityksellä. 
Näemme rosoisen pinnan sileän läpi ja mielikuvissamme 
pystymme tuntemaan sen sormenpäissämme (Kuva 34). 

K A L S I I T T I ,  (Kuva 23).

Pyöritin ja käärin lasin lämmitetyn kiven ympärille ja 
puhalsin tikulla kuplan kiven alle. Sulkiessani lasia kiinni 
kiven ympäriltä, päätin jättää pienen aukon, jotta kosketus 
itse kiveen toteutuu myös tässä kappaleessa (Kuva 35).
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A M E T I S T I , (Kuva 25).

Lämmitin kiven edelliseen malliin irtolevyn päällä ja siirsin 
pöydälle juuri ennen lasin keräämistä upokkaasta. Annoin 
suoraan upokkaasta kerätyn lasin punttelin päässä valua 
kiven ympärille ja työstin sitä pöytää vasten muotoillen ja 
samalla jäähdyttäen. Tekniikka toimi, mutta ametistin 
seasta paloi joitakin ainesosia puhaltaen kuplaa, joka 
lopulta hajosi sitä jäähdytysuuniin irrottaessa.

K U U K I V I , (Kuva 27).

Tämänkin työstin kuten kaksi viimeistä, mutta keräsin 
päälle vielä yhden kerroksen lasia.

S P E K T R O L I I T T I , (Kuva 26). 

Tein kuten ametistin kanssa ja sain sen palamisprosessista 
syntyvän kuplan muodostumisen ehkäistyä jättämällä lasin 
pintaan aukon. Kivi hajosi kyllä, mutta sain sen pysymään 
lasin sisällä.

S I M P U K A N K U O R E T , (Kuvat 28-29).

Lopuksi tein vielä kaksi kokeilua simpukankuorilla. Toisen 
työstin lasin sisään ja toisen painoin lasipallon pohjaan. 
Kuumana simpukankuori on hyvin haurasta, mutta 
jäähdyttyään kovettui uudelleen.
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Kuvat 25-27.   

Kuvat 28-29.
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Kuva 30. Kuva 31. Kuva 32.
Musta turmaliini. Sitriini. Krysokolla.
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Kuva 33. Kuva 34. Kuva 35.
Larimar & dolomiitti. Lepidoliitti. Kalsiitti.
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Kuva 36. Kuva 37. Kuva 38.
Ametisti. Kuukivi. Spektroliitti. 
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Kuvat 39 & 40. Simpukankuoret.



5 . 2 . 4  P Ä I V Ä  5  ‒ M U S I I K K I  1 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Aloitin tämän päivän toteutukseen valmistumisen jo edellisenä iltana. 
Kuuntelin itseäni koskettavaa, tunteita ja tunnetiloja stimuloivaa ja 
herättävää musiikkia ennen nukkumaan menoa. Valitsin digitaalisesta 
musiikkipalvelusta islantilaisen Ólafur Arnaldsin ja hänen tyylilajiinsa 
perustuvan vaihtuvien artistien soittolistan. Valitsin musiikkia ilman 
lyriikkaa, jotta mahdollinen ylimääräinen tulkinta ja ajatuksia herättävä 
tarve sanotusten myötä jäisi pois ja jättäisi tilaa ensisijaisesti 
musiikista heräävälle tunteelle. 

Aamulla herättyäni kuuntelin yhden kappaleen ennen kuin nousin 
sängystä. Tämä oli pieni meditatiivinen hetki herättääkseni aistini 
tämän päivän lasihytissä työskentelyyn. Otin kotoani mukaani myös 
ruokasoodaa, jotta voisin toteuttaa erityyppisiä kuplia kuumaan lasiin. 
Ruokasoodaa lisäämällä saadaan lasin pintaan aikaan pieniä kuplia.

Lasihyttiin päästyäni otin edelliseen tapaan kaiken mahdollisesti 
tarvittavan valmiiksi esille. Laitoin ruokasoodaa valmiiksi 
keräyskouruun sekä sekoitin sitä veteen ämpäriin.

Aloin kuunnella musiikkia ja välittömästi tunnelma muodostui hyväksi 
ja innostavaksi. Tein tikkuilma ja suupuhalluskokeiluja ja nautin lasin 
liikkeestä musiikin tahtiin (Kuvat 42-53). Onnistuin välittämään lasiin 
kuplien ja muotoilun avulla musiikin minussa herättämiä tunteita ja 
tuntemuksia. Kokeilin myös ruokasoodaa kahdella eri tavalla. Keräsin 
sitä kourusta ja ripottelin lasin pintaan ja tekemiini syvennyksiin. Näin 
sain lasiin aikaiseksi hallitsematonta kuplintaa. Kokeilin myös toista 

tekniikkaa, jossa kastoin kuuman lasipinnan sooda-vesi seokseen. Näin 
kuplien tulisi muodostua tasaisemmin. Halusin välttää tästä tavasta 
helposti muodostuvaa kraklee-pintaa olemalla todella nopea, jotta lasi 
ei ehtisi jäähtyä liikaa, sekä lämmittämällä lasin pinnan uudelleen 
sileäksi trummelissa poistaen mahdolliset vedessä muodostuneet 
pinnan halkeamat. Mahdollisesti lämmityksestä johtuen tai sen 
seurauksena, soodan vaikutukset jäivät kuitenkin hyvin vähäisiksi 
veteenkastamis-tekniikalla.
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Kuvat 41 & 42. 



35

Kuvat 43 - 45.
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Kuvat 46 ‒ 48.
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Kuvat 49 ‒ 51.
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Kuvat 52 & 53.



6  Y H T E E N V E T O

K u i n k a  m a a l a r i  v o i s i  i l m a i s t a  m i t ä ä n  m u u t a  
k u i n  k o k e m u s t a a n  m a a i l m a s t a ?

M a u r i c e  M e r l e a u - P o n t y

Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia omaa inspiroitumista ja intuition 
kautta syntyvää luovuutta. Halusin työskennellessäni olla vapaa 
odotusten rajoitteista ja tehdä sattumanvaraisia muotoja, antaa lasin 
muokata itseään käsissäni. Halusin sallia työn epätäydellisyyden, en 
ainoastaan muodolle ja sen säntillisyydelle, jatkuvuudelle tai 
toistuvuudelle, vaan myös mielelleni. Keskeistä oli sallia mielen ja 
tunteiden poukkoilu, pysähtyä kuuntelemaan ja luottamaan intuitioon. 
Päästin tietoisesti irti tuloshakuisuudesta ja pyrin pois prosessin 
aikana syntyneistä odotuksista ja olettamuksista, sekä itseltäni että 
ympäriltäni. Opinnäytetyön alusta asti päätin, etten aio tuomita tai olla 
kriittinen muotoja kohtaan niiden syntyessä, vaan säästää jokaisen 
kappaleen, myös ne epätäydelliset tai mahdollisesti hajonneet. Halusin 
Kubien mallin (Uusikylä & Piirto, 1999) mukaan pitää työni 
keksipisteenä itse prosessin ja keskittyä tarkastelemaan lopputuloksia 
vasta myöhemmin. En halunnut jakaa esineitä onnistuneisiin ja 
epäonnistuneisiin muodon, värin, tunteen tai eheyden vuoksi, vaan 
lopuksi asettaa jokaisen esineen samalle viivalle. 
Jossakin alitajunnassa odotukseni varmasti toivoivat, että tulen 
löytämään tai keksimään jotain itselleni tai laajemminkin merkittävää, 
uutta, inspiroivaa ja kiinnostavaa, jota haluan jatkaa ja kehittää 

jatkossa. Onnistuin kuitenkin siirtämään tämän ajatuksen taka-alalle ja 
keskittymään oleelliseen, pitämään itseni leikittelevän luovuuden 
synnyn esiasteella.

Puolessa välissä prosessia kuitenkin menetin uskon itseeni ja koko 
opinnäytteeseen. Tuntui kuin olisin alun perin yliarvioinut itseni, 
innostunut hetkellisesti jostain ja nyt todennut, etten osaa edes 
perustella miksi kuvittelin tämän olevan kiinnostava ja kehittävä aihe. 
Miten lapsellista ja epäkypsää oli ajatella, että teen opinnäytteeni 
leikkien. En ollut enää vakuuttunut tekemisistäni tai ajatuksistani. 
Mieleeni juolahtaa Krisin egon regressio ja taantumavaihe. Olenko 
menettänyt otteen taantumastani, onko tämä enää hallittua? Missä ne 
kaikki impulssit ovat? Pääsenkö koskaan elaboraatiovaiheeseen vai 
asetunko itseni tielle? Etsin itseäni ja omaa luovaa identiteettiäni 
mainitsemieni psykoanalyytikoiden teorioista. Tunnistan sieltä täältä 
toimintamalleja, ajatuksia ja käyttäytymistä, mutta voimakasta Maslown 
ʼʼhuippukokemustaʼʼ ja Csikszentmihalyin flow-tilaa tunnuin edelleen 
etsivän. Jos olennaista kuitenkin on, että hyväksyy itsensä ja vapautuu 
havainnoimaan ja toimimaan vapaasti ja, että oppii kontrolloimaan 
omaa sisäistä elämäänsä, olen ehkä kuitenkin oikeilla jäljillä.

Epätoivoon notkahduksen jälkeen, saatuani ohjat uudelleen käsiini, 
jatkoin inspiraatioharjoituksiani ja toteutuspäiviin virittäytymistä.
Opinnäytteen edetessä kuuloaistiin ja musiikista inspiroitumiseen sai 
tekeminen ja luovuuden synty uuden, vahvasti resonoivan pohjan. 
Musiikin kuuntelusta syntyvälle tunteelle oli vaivatonta antautua. 
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Värien ja kivien kanssa koin työstäväni lasia materiaalina. Tavallaan 
piittaamatta lopputuloksesta, mutta kuitenkin niin, että tavoittelemani 
tunne ja aisti on visuaalisesti havainnoitavissa vasta lopputuloksessa. 
Yhteys lasiin värien ja kivien kanssa työskennellessä ei muodostunut 
kovin voimakkaaksi. Yhteyden puute saattaa johtua siitä, miten värien 
havainnointi kuumassa lasissa on miltei mahdotonta, ja miten vähäistä 
kontrollin mahdollisuus kivien käyttäytymiseen lasia työstäessäni oli.

Viimeiseksi jääneen toteutuspäivän teema, musiikki, loi työskentelylle 
aivan toisenlaisen tunnelma ja alustan. Musiikista inspiroituneena ja 
intuitiivisesti toimien, lasi oli kehollisen kokemukseni jatke, ei pelkkä 
materiaali, joka muovautui ja mukautui tunteen ja kosketuksen kautta.
Koin musiikin voimakkaana ja kehollisena ja toteutus lasihytissä sujui 
ja eteni saumattomasti. Musiikin herättämät tunteen olivat 
työskentelyssä läsnä ja ne siirtyivät lasiin muodon ja ilmakuplien 
muodossa käsieni kautta. Tämä oli selkeästi erilainen kokemus kuin 
aiemmat toteutuspäivät. Musiikin herättämän tunteen aistittavuus oli 
hyvin eri tavalla läsnä ja koettavissa toteutuksessa kuin värit tai kivistä 
muodostuneet struktuurit, jotka molemmat voi varsinaisesti 
havainnoida vasta jäähdytyksen jälkeen. 

Pohjimmiltani käsittelen ja prosessoin asioita hyvin hitaasti ja olen 
hyväksynyt antamaan itselleni aikaa. Syystä tai toisesta tämä ei ole 
toteutunut opinnoissani ja siksi olen toisinaan kokenut olevani 
eksyksissä luovuuteni kanssa. Tämän opinnäytteen sekä kokeellisen 
muotoilun kurssin seurauksena entistä suurempaan arvoon 
työskentelyssäni on noussut hyväksyminen ja aika. Voisin sanoa 

kokeneeni jonkinlaisen havahtumisen ja valaistumisen niiden suhteen. 
Vaikka olen järjellä ymmärtänyt miten välttämätöntä on kokea ja 
hyväksyä taantumia ja epäonnistumisia sekä olla pakottamatta työtä 
eteenpäin salliakseen itsensä toteuttamisen täyden potentiaalin, en ole 
siihen kyennyt. Koen nyt löytäneeni itsestäni tavan ottaa etäisyyttä 
työhön silloin kun kaikki tuntuu romahtavan ja menevän pieleen, olen 
oppinut päästämään irti ja antamaan itselleni aikaa. Epäonnistumisen 
ja häpeän tunne ja luovuttamisen pelko eivät tunnu ottavan enää niin 
suurta valtaa ja minun on helpompi hyväksyä epävarma kompurointi 
osaksi prosessia. Tämä saattaa kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ja 
itsestään selvältä asialta, mutta minulle tämän asian konkreettinen 
oivaltaminen tuntuu siltä kuin jokin ovi olisi auennut edessäni. Alan 
ymmärtämään ja sisäistämään työssä syntyvien virheiden ja 
epäonnistumisten tärkeyttä ja hedelmällisyyttä ja kuinka niitä ruokkii 
ennen kaikkea leikinomainen lähestyminen.
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7  L O P U K S I

Opinnäytteeni oikeastaan kiteyttää kandivuosistani oppimani. Jotta 
luovuus pääsee täyteen potentiaaliinsa, on sille annettava tilaa. Aika on 
yksi tärkeimmistä työkaluista ja edellytys luovuuden täydelle 
potentiaalille. On herkistyttävä kuuntelemaan intuitiota ja omia 
tarpeita ja kunnioittamaan niitä. Näistä karsiminen näkyy ja tuntuu 
lopulta. Tämä työ on vasta pintaraapaisu ja aloite oman luovuuteni 
tutkimiseen. Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia omaa luovuutta 
kokeellisesti lasia muotoillen ja puhaltaen, painopisteenä työn prosessi, 
ei lopputulos. Tavoitteena oli myös kehittää omaa materiaalista 
osaamista, tekniikkaa ja kykyä luottaa tekemisen voimaan luovuutta 
etsiessä.

Lähestymistapani pysyi kokeellisena ja intuitiivisena läpi koko 
prosessin. Onnistuin antamaan muodolle vapauden syntyä prosessin 
edetessä lasia työstäessäni. Opin kuitenkin, että tähän työhön käytetty 
aika ehti vasta raottaa aihetta ja mahdollisuuksia kehittää 
inspiroitumista ja sitä kautta luovuuden valloilleen päästämistä. 

Olen tämän opinnäytetyön avulla oppinut itsestäni ja oman luovuuden 
etsimisestä muun muassa että, olennaisinta on pysähtyä kuuntelemaan 
itseään, antaa aikaa havaintojen ja mielikuvien prosessoinnille. En 
haluaisi käyttää sanaa epäonnistunut tai epätäydellinen, mutta haluan 
korostaa miten tärkeäksi juuri ne raakileet tai kehitysvaiheessa olevat 
hetket ja tuotokset sekä epäkohtien herättämät mielenkiinnot ovat 
osoittautuneet. Alan löytää omaa polkuani muotoilijana, 
suunnittelijana, taiteilijana. Tästä prosessista oppineena, haluan 

erityisesti vahvistaa ja kehittää omaa suhdettani leikkiin, rohkaista 
sisäistä lastani ennakkoluulottomuuteen ja vaalia vapautta 
havainnoimaan. Virittäytyminen aistien avulla oikeaan mielentilaan 
toteutusta varten osoittautui toimivaksi ja tulen varmasti 
hyödyntämään sitä jatkossakin.

En päällimmäisenä koe pelkääväni tulevani pilkatuksi ja epäillyksi, 
mutta teen jatkuvasti töitä sisäisen kritiikin ääneni kanssa, jotta voin 
vapauttaa siihen kuluvaa energiaa tietoisesti itse toimintaan, luovuuden 
palvelukseen. Tällä tehokkuuden ja ulkoisten ärsykkeiden ja 
painostuksen aikakaudella on tärkeää kääntyä välillä sisäänpäin, 
herkistyä aistimaan oma maailma ja hyväksyä omat tavat. Se saattaakin 
olla ainoa tie tehokkaaseen ja tyydyttävään luovuuden harjoittamiseen.

Toivon, niin itseni kuin muidenkin, luovalla alalla toimivien pitävän 
aktiivisesti mielessään Maslown sanat: ʼʼKypsä itseään toteuttava 
ihminen on samaan aikaan sekä voimakas aikuinen että leikkivä lapsiʼʼ. 
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