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Tiivistelmä 
Tämä opinnäyte tarkastelee arkkitehtuurin ja asumisen luomaa turvallisuuden tunnetta. Emooti-
oita, joita arkkitehtuuri synnyttää, käsitellään neurotieteiden näkökulmasta. Tämä tutkimus pyrkii 
osoittamaan arkkitehtuurin ja neurotieteiden yhteyden sekä ihmisen aivotoiminnan ja käyttäyty-
misen ymmärryksen tärkeyden käytännön suunnittelutyössä. Tutkimuskysymykseksi asetettiin: 
onko mahdollista identifioida yksittäisiä turvallisuuden kokemusta lisääviä tekijöitä, vai riip-
puuko tämä aina kokijasta tai tilanteesta? Turvallisuuden tunne on tärkeä tekijä kodin tunnun ja 
miellyttäväksi koetun asuinympäristön suunnittelussa. Neurotieteet ja arkkitehtuuri ovat vasta 
lähivuosikymmeninä alkaneet tehdä yhteistyötä, joten tutkimuksia alojen risteyksessä kaivataan. 
      Tämä kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Tutkimukseen käytettiin neurotie-
teiden tutkimustekstejä, arkkitehtuurin filosofisia ja teoreettisia teoksia sekä rakennustapaoh-
jeita ja psykologian oppikirjoja. Rakennusohjeita ja arkkitehtuurin tekstejä verrattiin psykologian 
tutkimukseen, jotta saataisiin kattava kokonaiskuva turvallisuuden tunteesta. 
      Tämän tutkimuksen mukaan yksittäisiä tekijöitä turvallisuuden tunteen lisäämiseksi asunto-
arkkitehtuurissa on vaikea määrittää, sillä tilakokemus on aina yksilöllinen. Asunnon koetun tur-
vallisuuden lisäämiseksi suunnittelijan tulisi kuitenkin ottaa huomioon ainakin yksityisten ja jul-
kisten tilojen rajat, materiaalien ja pohjaratkaisujen tuttuus ja käytettävyys asukkaalle, selkeä tilo-
jen jako niissä tehtävien aktiviteettien mukaan ja tilojen oikeanlainen lämpötila.  
     Arkkitehtuurin tuottamiin tunteisiin vaikuttaa olennaisesti tilojen sensomotorisuus eli kehoais-
tillisuus. Ihmisen autonominen hermosto reagoi ärsykkeisiin joko parasympaattisesti eli rauhoit-
tavasti tai sympaattisesti eli aktivoivasti. Tämän tutkimuksen mukaan rakennettua ympäristöä 
voitaisiin suunnitella niin, että tilan aikaansaama aktivaatio voitaisiin määrittää. Turvallisen tun-
tuiseen asuntoon tulisikin sijoittaa paljon parasympaattista tilaa. Tämän tutkimuksen perusteella 
ei voida vetää suoria johtopäätöksiä siitä, miten tällaista tilaa luotaisiin juuri asukkaalle sopivaksi, 
sillä yksilöllisten reaktioiden ymmärtäminen yleisemmällä tasolla vaatii jatkotutkimuksia. 
      Jotta turvallisuuden tunteen, arkkitehtuurin emotionaalisuuden sekä hermoston aktivaation 
eteen voitaisiin tehdä konkreettisia töitä, tulisi aihetta tutkia sekä kenttä- että laboratorio-olo-
suhteissa. Turvallisen tuntuista ja rauhoittavaa tilaa sekä päinvastoin aktivoivaa tilaa tulisi tutkia 
ihmisen aivotoiminnan, käyttäytymisen ja hermoston aktivaation näkökulmista. Tutkimusten tu-
lisi tuottaa syvempiä ohjeistuksia koko rakennetun ympäristön suunnittelijoille. 

Avainsanat  turvallisuus, emootiot, asuntosuunnittelu, multisensorinen 



1Turvallisuuden tunne asumisessa

Tekniikan kandidaatin opintojeni alkupuolella 
kyselin mahdollisuuudesta lisätä opintoihini 
psykologian kursseja. Tätä pidettiin erikoisena 
valintana, sillä psykologian opintojen koettiin 
olevan kaukana arkkitehtuurin opinnoista. 
Koska olen lukenut psykologiaa lukiossa, tiesin 
alalla olevan selkeitä yhtymäkohtia arkkitehtuuriin. 
Rakensin alan perusopinnoista itselleni 
sivuaineen avoimen yliopiston kautta, minkä 
vuoksi minulla on pohjatietoa tämän tutkimuksen
toteuttamiseen. Toivon tutkimuksen osoittavan, että 
arkkitehtuurin laitoksella tulisi tunnistaa todellinen 
tarve biologian ja psykologian ymmärrykselle 
yhteydessä arkkitehtuuriin – erityisesti asumiseen.

Alkusanat
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Tämän kandidaatintyön kohteena on turvallisuuden tunne ja sen kokeminen 

asuinympäristöissä. Turvallisuutta tutkitaan mm. arkkitehtuurin tekstien, psy-

kologian tutkimusten ja rakentamista ohjaavien säännösten 

suhteen. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on avata arkki-

tehtuurin aiheuttamia tunteita neurotieteiden näkökulmasta. 

Tästä pyritään löytämään yhteyksiä asuntosuunnitteluun. Tutki-

mus rajautuu psykologiseen turvallisuuteen ja sen lisäämiseen 

arkkitehtuurissa konkreettisin keinoin. Tämän tutkimuksen 

tarkoitus on näin tuoda esiin aivotoiminnan ja emootioiden 

ymmärtämisen tärkeyttä arkkitehdin työssä ja tarjota työkaluja 

suunnittelun parantamiseen. Tutkimuskysymykseksi on ase-

tettu: onko mahdollista identifioida yksittäisiä turvallisuuden 

kokemusta lisääviä tekijöitä, vai riippuuko tämä aina kokijasta tai tilanteesta?

 Tämä tutkimus toteutetaan lähinnä kirjallisuustutkimuksena. Ihmisen 

emootioita on tutkittu psykologiassa runsaasti. Arkkitehtuurin tutkimus ja 

teoriat tarjoavat näkökulmia tekijöihin, jotka vaikuttavat tilakokemukseen ja 

kodin tuntuun asunnoissa. Molemmista saadaan sekä tutkimustuloksia että 

alan asiantuntijoiden pohtivaa tekstiä, joita vertaamalla tutkimus toteutetaan. 

Arkkitehtuurin lähteitä analysoidaan psykologisten teorioiden pohjalta. Tut-

kimuksen aiheesta ei ole tehty opinnäytetöitä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin 

laitoksella. Turvallisuutta ja sen kokemista on tutkittu kaupunkiympäristöis-

sä, muttei asumisessa tai neurotieteiden näkökulmasta. Tutkimuskohteesta 

löytyy virallisia rakennusohjeita ja -säännöksiä, joita analysoidaan tässä tut-

kimuksessa tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Suoraa lähdekirjallisuutta 

aiheesta on hyvin vähän, ja aihetta vain sivutaan tai käsitellään hyvin filosofi-

sesti, mikä vahvistaa tutkimuksen tarpeellisuutta.

 Tämä kandidaatintyö koostuu neljästä alaotsikosta sekä yhteenvedos-

ta, jotka pyrkivät tuomaan lukijalle ymmärrystä ihmisen psykologian vaiku-

tuksesta arkkitehtuurin luomalle turvallisuuden tunteelle. Johdannon jälkeen 

kerrotaan taustaa neurotieteiden ja arkkitehtuurin alojen risteytymisestä 

Muutokset 
ympäristössä 
muokkaavat 
aivoja, mikä taas 
muokkaa ihmisen 
käyttäytymistä – 
arkkitehtuuri siis 
muokkaa aivoja, 
ja käyttäytymistä.

1 Johdanto
Arkkitehtuuri suunnitellaan ihmisille. Sen tarkoituksena on suojata, ilahduttaa, rai-

vostuttaa, kutsua sisään tai ulos, parantaa elinoloja ja luoda tilaa kasvulle ja hyvin-

voinnille. Arkkitehtuuri koetaan kaikilla aisteilla ja sitä on hyvin vaikea paeta nyky-

päivän kauttaaltaan rakennetuissa yhteiskunnissa. Ympäristö muovaa elämäämme 

ja identiteettiämme jatkuvasti. Kaikkia näitä ajatuksia sivutaan arkkitehtuurin ja 

taiteen keskusteluissa, mutta todellisiin toimiin arkipäivän arkkitehtuurissa harvoin 

tartutaan. Jos arkkitehtuuri suunnitellaan ihmisille, olisi jokaisen alalla työskentele-

vän hyvä opiskella ihmisen käyttäytymisen, havainnoinnin ja tunteiden alkuperää

– neurotieteiden kautta.

 ”Understanding architecture’s role in shaping who we are and what we   

 might become stands to increase the gravity of our work, elevate the 

 stature of our role, and highlight the extent of our contribution to human 

 and ecological well-being. To ignore the potential impact that neuro-

	 scientific	research	has	upon	architectural	education	and	practice	is	to	

 miss an extraordinary opportunity, since we are the very group that this 

 new knowledge could most persuasively serve.” 

        – Sarah Robinson, 2015, s. 4

 Vuonna 2003 perustettiin San Diegossa, Kaliforniassa Neurotieteiden ja ark-

kitehtuurin akatemia, jossa tehty tutkimus on edistänyt arkkitehtuurin psykologista 

ymmärrystä. Akatemian ensimmäisessä kokouksessa neurotieteilijän ja Society for 

Neurosciencen puheenjohtajan Fred Gagen kerrotaan tiivistäneen arkkitehtuurin, 

aivotoiminnan ja käyttäytymisen yhteyden. (The Academy of Neuroscience for 

Architecture, 2020.) Hänen mukaansa neurotieteilijät uskovat, että aivot kontrolloi-

vat käyttäytymistä. Geenit kontrolloivat aivojen piirustuksia, designia ja rakennetta. 

Ympäristö voi kuitenkin muuntaa geenien toimintaa ja siten myös aivojen rakennet-

ta. Muutokset ympäristössä muokkaavat aivoja, mikä taas muokkaa ihmisen käyt-

täytymistä – arkkitehtuuri siis muokkaa aivoja ja käyttäytymistä. (viitattu lähteessä 

Pallasmaa, 2013, s. 4.)



54 Turvallisuuden tunne asumisessa Turvallisuuden tunne asumisessa

2 Taustaa
Tässä osiossa kerrotaan tutkimuksessa käytettävän lähdekirjallisuuden valinnasta 

sekä neurotieteiden ja arkkitehtuurin yhteydestä. Tämän kandidaatintyön ymmärtä-

miseksi määritellään fyysisen ja psykologisen turvallisuuden erot. Viimeisenä osios-

sa määritellään tunteet eli emootiot psykologian teorioiden avulla.

Tutkimusaiheen löytämisessä ja rajaamisessa hyödynnettiin arkkitehti ja 

arkkitehtuurin professori Juhani Pallasmaan (2013, 2015) sekä arkkitehti, kir-

jailija, luennoitsija ja Illinois’n teknillisen yliopiston emeritusprofessori Harry 

Francis Mallgraven tekstejä. Lähteet yhdistävät neurotieteiden tutkimuksen 

arkkitehtuuriin. Aiheesta löytyy kohtalaisen vähän lähdekirjallisuutta, sillä 

alojen yhteistyö on vasta alkumetreillä. Tutkimuksessa keskitytään mahdol-

lisimman päteviin neurotieteiden teksteihin, joiden kirjoittajilla on yhteyksiä 

arkkitehtuuriin. Tämän hetken sopivinta tekstiä aiheeseen kirjoittaa Mallgrave 

useissa tässäkin tutkimuksessa käytettävissä artikkeleissaan (2013a, 2013b, 

2015). Kokoelmateokset Mind in Architecture: Neuroscience, Embodiment, 

and the Future of Design (2015) ja Architecture & Neuroscience (2013) käsit-

televät ympäristöpsykologiaa, neurotieteitä, arkkitehtuuria, aistien toimintaa, 

tunteita ja tilakokemusta useiden eri näkökulmien ja asiantuntijoiden kautta.

 Ympäristöpsykologian tietämykseen ja arkkitehtuurin tekstien poh-

dintaan hyödynnetään Jan Gehlin tutkimuksiin pohjautuvaa kirjaa Ihmisten 

kaupunki (2010) ja Alain de Bottonin filosofisempaa teosta The Architecture 

of Happiness (2006). Gehl on tanskalainen arkkitehti ja tunnettu kaupunki-

suunnittelun konsultti, jonka teoksen pohdinnat kaupunkitilan turvallisuudes-

ta ovat sovellettavissa myös tähän tutkimukseen. De Botton taas on sveitsiläi-

nen kirjailija, joka kirjoittaa ns. ”arkipäivän filosofiaa”. Näiden tekstien lisäksi 

hyödynnetään joitakin muita psykologisia arkkitehtuurin teoksia, yksittäisiä 

artikkeleita, psykologian oppikirjoja sekä rakennustapaohjeita.

2.1 Tutkimuksessa käytettävä kirjallisuus

sekä avataan aivojen toimintaa yhteydessä tunne-elämään. Lisäksi määritel-

lään fyysinen ja psykologinen turvallisuus. Kolmannessa luvussa kerrotaan 

arkkitehtuurista yhteydessä aivojen toimintaan ja tunteisiin sekä verrataan 

arkkitehtuurin tekstejä psykologian tutkimukseen. Neljännen alaotsikon alla 

keskitytään suomalaisiin asumisturvallisuuden säännöksiin ja pohditaan, mitä 

neurotieteiden ymmärrys voisi tuoda niihin lisää ihmisen elinympäristön 

parantamiseksi. Ennen yhteenvetoa pyritään löytämään tapoja, joilla tehdä 

asumisen arkkitehtuurista turvallisemman tuntuista, ja antamaan suunnitteli-

jalle ohjeita tämän toteuttamiseen.

Koti on monelle turvallinen paikka. Rauhallisia asuntoja Helsingin Vallilassa. Kuva: Kaisanlahti, 2020.
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Kuvat 1-3: Fyysisesti turvalliset ratkaisut saattavat lisätä turvattomuuden tunnetta antamalla vinkkejä 
alueen vaarallisuudesta tai suojan tarpeesta. Kuvalähde: Kaisanlahti, 2019 & Gehl, 2010, s. 93.

voidaan olettaa syntyvän psykologisesti yksilöllisestä tilakokemuksesta.

 Albright (2015, s.198) kirjoittaa, että biologisiin tarpeisiin vastaaminen 

johtaa psykologisten tarpeiden tyydyttämiseen, jos niissä mennään yksityis-

kohtien tasolle. Hänen mukaansa ihminen olettaa arkkitehtuurin tuottavan 

innostusta, inspiraatiota ja uutta ymmärrystä maailmasta. Ihminen haluaa 

kokea ympäristönsä kauniina ja hyvyyttä lisäävänä, itseään parantavana. Tämä 

on otettu huomioon jo esihistoriassa kiinalaisesssa Feng Shuin traditiossa. 

(Albright, 2015, s. 198.) Neurotieteet auttavat yhteiskuntaa löytämään niitä 

keinoja, joilla tätä psykologisiin tarpeisiin vastaamista voidaan parantaa. Ne 

mahdollistavat ymmärryksen biologisista ketjuista, jotka johtavat geeneistä 

käyttäytymiseen (Albright, 2015, s. 198).

 Arkkitehtuuri siis muotoillaan vastaamaan ihmisen biologisuutta esi-

merkiksi mitoituksen ja materiaalien keinoin. Samaan aikaan sitä luodaan 

vastaamaan sisäisiin toiveisiin ja tarpeisiin, jotka nousevat ihmislajin kogni-

tiivisesta kyvystä olla tietoisia omasta itsestään ja haaveilla jostain, mitä ei 

fyysisesti voida koskettaa. 

Fyysinen turvallisuus on kohtalaisen yksinkertainen käsite. Se sisältää ihmisen 

kehollisen sekä hänen omaisuutensa turvallisuuden. Fyysisesti turvallisessa 

asunnossa tai tilassa ihminen ei joudu väkivallan, kiusaamisen tai häiriökäyt-

täytymisen uhriksi, hänen fyysistä hyvinvointiaan ei siis uhata. Hänen omai-

2.3 Fyysinen turvallisuus

Neurotieteet on nuori monitieteinen ala, jonka alle voidaan sijoittaa esimer-

kiksi kognitiivisen psykologian, neuropsykologian, neurologian, fysiikan ja 

biologian tutkimus. Neurotieteet käsittelevät eliöiden, erityisesti ihmisen, 

hermosto- ja aivotoimintaa sekä rakennetta. Alan merkitys rakennetun ym-

päristön suunnittelussa on helposti perusteltavissa. Sitä vastoin tutkimusta 

alojen risteyksessä on varsin vähän. Neurotieteet ja arkkitehtuuri ovat aloja, 

joilla on suurta potentiaalista hyötyä toisistaan. Aivojen neuroyhteyksien ja 

ihmisen kokemusmaailman ymmärtäminen on oleellista pyrittäessä raken-

tamaan hyvinvointia lisäävää tai miellyttäväksi koettua ympäristöä.  Jotta 

ihminen kokisi olonsa mukavaksi ja elämänsä onnelliseksi, täytyy hänen eli-

nympäristönsä tuntua turvalliselta. Arkkitehdillä on tässä suuri rooli, ja hänen 

tulisi ymmärtää tekijät ihmisen kokeman turvallisuuden taustalla.

 Neurotieteitä ja arkkitehtuuria on tietoisesti alettu yhdistää tieteen- ja 

taiteenaloina vasta 1900-luvun loppupuolen tutkimuksissa. Läpi historian ku-

lun taiteilijat, suunnittelijat ja rakentajat ovat ottaneet inspiraatiota 

luonnosta, ihmisestä ja biologiasta. Tutkimus alojen risteyksessä 

on kuitenkin nuorta ja suhteellisen vähäistä. Arkkitehtuuri on osa 

ihmisen biologiaa ja psykologiaa, sillä ympäristö vaikuttaa ihmi-

seen jatkuvasti sadoilla eri tasoilla. Arkkitehdin on vastattava sekä ihmisen 

biologisiin että psykologisiin tarpeisiin.

 Rakennukset, erityisesti asunnot, luovat Albright:n (2015, s.197) mu-

kaan suojan ihmisille ja heidän omaisuudelleen. Rakennus antaa suojaa 

ulkoisilta uhkilta: kosteudelta, kylmyydeltä ja pedoilta tai hyökkääjiltä. Se 

mahdollistaa myös turvallisen sosiaalisen tilan, jossa ihmisen on mahdollista 

kehittyä, oppia, työskennellä ja leikkiä. Lisäksi arkkitehtuuri mahdollistaa tilan 

yksityisyydelle ja rauhalle. (Albright, 2015, s.197.) Arkkitehdin on vastattava 

näihin ihmisen biologisiin tarpeisiin, jotka ovat peruspilareita kaikelle raken-

tamiselle. Rakentaminen jääkin budjettien, rakennusmääräysten ja ajallisten 

rajoitusten vuoksi usein tälle tasolle. Mikä kuitenkin tekee rakennuksesta ark-

kitehtuuria, on sen vastaaminen psykologisiin tarpeisiin, sillä arkkitehtuurin 

2.2 Neurotieteet ja arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri
on osa ihmisen 
biologiaa ja 
psykologiaa.

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3
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Psykologinen turvallisuus pohjautuu kykyyn pitää itsensä turvassa. Se sisältää us-

kon itseen ja kykyyn suojella itseään vahingollisilta impulsseilta, jotka tulevat joko 

itsestä tai muilta. Psykologiseen turvallisuuteen sisältyvät myös tunteellinen älyk-

kyys sekä usko siihen, että pärjää itsenäisesti maailmassa. Psykologinen turvalli-

suus saavutetaan ympäristössä, jossa ei koeta uhkaa omaa henkistä tai yksityistä 

tilaa kohtaan. Psykologiseen turvallisuuteen voidaan yhdistää myös sosiaalinen 

turvallisuus, jonka ansiosta yksilö kokee ihmissuhteensa turvallisiksi sekä omaa 

minää ja itseohjautuvuutta tukeviksi. Sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä ei 

olla eristäytyneitä toisista. (Bloom, 2020b.)

 Betsky (2020) kirjoittaa, että suurena uhkana psykologiselle ja sosiaalisel-

le turvallisuudelle arkkitehtuurin kannalta on ihmisten lisääntyvä tapa eristäytyä 

”bokseihinsa”, asuntoihinsa, jotka eristetään ja vuorataan ulkomaailmalta. Ihmiset 

pelkäävät eivätkä uskalla liikkua ympäristöissä, jotka eivät ole heille tuttuja. (Bets-

ky, 2020.) Asunnoissa tulisikin lisätä psykologista turvallisuuden tunnetta tavoilla, 

jotka eivät sulje yksilöä yhteiskunnan ulkopuolelle. Betskyn (2020) mielestä ark-

kitehtuurin turvallisuutta lisäisivät sellaiset tilat, joissa ihminen kokee voivansa 

käyttäytyä omasta mielestään asianmukaisesti, mukavasti ja palkitsevasti yhdessä 

muiden kanssa. Esimerkkinä hän käyttää suunnittelutoimisto Snøhettan Ryersonin 

yliopiston päärakennusta Torontossa. Rakennuksen julkiset urbaaniin katutilaan 

yhdistyvät lasijulkisivut (kuva 4) ja monipuolisesti luodut kokoontumistilat (kuvat 5 

ja 6) mahdollistavat sekä sosiaalisen kanssakäymisen että vetäytymisen ja antavat 

tilaa kaikille yliopiston toiminnoille niille spesifillä tavalla (McKnight, 2015).

Kuva 4:  Ryersonin yliopiston julkisivu. 
Kuvalähde: Snøhetta

Kuvat 5 ja 6: Ryersonin yliopiston monikäyttöisiä sisätiloja. 
Kuvalähde: Snøhetta

suuttaan ei myöskään varasteta tai se ei joudu ilkivallan kohteeksi. Fyysiseen 

turvallisuuteen rakennuksissa kuuluu myös paloturvallisuus. Turvallisten suo-

jaavien materiaalien, ovien vahvojen lukkojen ja tarkasti valvotun ympäristön 

voitaisiin ajatella lisäävän fyysistä turvallisuutta. Frank Lloyd Wrightin arkki-

tehtuurin korkeakoulun dekaani Aaron Betsky (2015) huomauttaa, että tämä 

saattaa taas lisätä psykologisen turvattomuuden tunnetta. Hänen mukaansa 

arkkitehdeistä on tullut hyviä fyysisesti turvallisten ympäristöjen luomisessa, 

mutta tunne turvallisuudesta unohdetaan. Jos ympäristö antaa vinkkejä vaa-

ran mahdollisuudesta esimerkiksi liialla sulkeutuneisuudella, ihminen kokee 

olonsa turvattomaksi, vaikkei todellista vaaraa olisikaan (kuvat 1-3). Tämä 

johtaakin psykologisen turvallisuuden tärkeyteen rakennetussa ympäristössä. 

(Betsky, 2015.) 

 Psykiatri, väkivallattomuuden ja sosiaalisen tasa-arvon puolestapuhu-

ja Bloom toteaa (2020a), että fyysinen turvallisuus mainitaan turvallisuuden 

osa-alueista usein ensimmäisenä, sillä ilman sitä muita turvallisuuden aspek-

teja ei ole helppo saavuttaa. Fyysisesti turvallinen ympäristö kannustaa hyviin 

ihmissuhteisiin, vapaaehtoiseen toimintaan yhdessä ja yksin, turvalliseen ja 

terveelliseen seksuaaliseen käyttäytymiseen, negatiivisten tunteiden terveel-

liseen ja turvalliseen purkamiseen, kärsivällisyyteen ja oppimiseen. Fyysinen 

turvallisuus ei usein rikkoudu ennen kuin psykologista turvallisuutta on häirit-

ty. (Bloom, 2020a.)

Psykologi Abraham Maslow’n kuuluisa tarvehierarkian ajatus esittää, että 

turvallisuuden tunne on yksi perustarpeista heti fyysisten tarpeiden eli ruoan, 

juoman ja seksuaalisuuden jälkeen. Maslow ajatteli, että tarpeet voidaan aset-

taa pyramidiksi, jonka alempien askeleiden on toteuduttava, jotta seuraaville 

voidaan nousta. Jotta ihminen voisi kehittää luovuuttaan ja saavuttaa itsekun-

nioitusta, hänen perustarpeidensa on toteuduttava. Vaikka tarvehierarkialle 

ei ole saatu suoraa tieteellistä tukea, se on filosofisena pohjana monille moti-

vaatioteorioille. (Aarnio, Autio & Suomalainen, 2014, s. 70.)

2.4 Psykologinen turvallisuus

Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6
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latusjärjestelmä toimii tehokkaasti. (Aarnio kumppaneineen, 2013b, s. 68.) 

Autonomisen hermoston toiminta on pitkälle kehittynyt ihmisen evoluutiossa, 

minkä vuoksi monet pelkotilat voidaan edelleen yhdistää historiantuntemuk-

sen valossa esimerkiksi petojen tai tulen uh-

kaaviin vaikutuksiin. Fyysisen ympäristön, myös 

arkkitehtuurin, ominaisuudet saavat aikaan 

näitä fyysisiä reaktioita hyvin nopeasti, sillä ihminen havainnoi ja tuntee välit-

tömästi ilman tietoista ymmärrystä tapahtuneesta. Näin voidaan myös olettaa, 

että tietynlaiset tilat saavat ihmisen rauhoittumaan tai kiihtymään.

Seuraavaksi avataan tunteiden ja havainnoinnin kulkua lyhyesti kolmen eri 

kognitiivisen psykologian teorian sekä nykytiedon avulla. Ehkä tunnetuin tun-

neteoria neurotieteiden aloilla on Jamesin-Langen tunneteoria, joka kehitet-

tiin 1880-luvulla ja mullisti ymmärryksen tunnetilojen kokemuksesta. Tämän 

jälkeen tulleet teoriat ovat lähinnä tarkennuksia tai korjattuja versioita tästä 

ensimmäisestä. Jamesin-Langen tunneteorian mukaan autonomisen hermos-

ton aiheuttamat reaktiot tulevat ensisijaisesti tietoisuuteen. Subjektiivinen 

tunnekokemus seuraa näitä fyysisiä reaktioita (ks. kaavio 1). Toisin sanoen, 

ihminen kokee pelkäävänsä korkean rakennuksen ylimmässä kerroksessa, sil-

lä hänen sydämensä hakkaa ja kämmenet hikoavat. (Aarnio kumppaneineen, 

2013b, s. 75.)

 Koska autonomisen hermoston reaktiot ovat joskus hyvin hitaita, ne ei-

vät voi aina edeltää tunnetilan kokemusta. Tämän huomasivat Walter Cannon 

ja Philip Bard 1920-luvulla. Cannonin-Bardin tunneteorian mukaan ärsyke, 

kuten tulen liekit, aktivoi ensin tunteiden säätelyyn liittyviä aivoalueita, minkä 

jälkeen syntyvät samanaikaisesti sekä tunnekokemus että fyysiset reaktiot (ks. 

kaavio 1). Kahta edeltävää teoriaa kritisoimaan syntyi 1960-luvulla Schachte-

rin-Singerin tunneteoria. Tärkeintä tässä teoriassa on kognitiivisten tekijöiden 

tärkeys tunnekokemuksen syntymisessä. Teorian mukaan ärsykkeet aiheutta-

vat kehossa aina samankaltaisen fyysisen reaktion. Ihminen tulkitsee tilannet-

2.6 Tunneteoriat

Näin voidaan myös olettaa, että 
tietynlaiset tilat saavat ihmisen 
rauhoittumaan tai kiihtymään.

Emootiot ovat olennainen osa ihmisluontoa. Ne ovat hyvin kompleksisia 

ilmiöitä, joihin jokaisella neurotieteiden alalla on erilainen näkökulma. Mal-

lgraven (2013a, s. 28) mukaan ne ovat ikään kuin linssi, jonka läpi maailmaa 

havaitaan. Tämän vuoksi emootiot jaetaan neurotieteissä usein tunteiksi 

(emotions) ja tuntemiseksi (feeling). Tunteellinen prosessointi tapahtuu ha-

vainnoinnin yhteydessä. Tunteminen taas on seurausta näiden tunteellisten 

havaintojen nousemisesta tietoisuuteen. Toisin sanoen suomen kielessä tun-

ne, emootio, tarkoittaa hetkellistä, sekunneista minuutteihin kestävää ymmär-

rystä omasta olotilasta, jonka jokin ympäristössä aiheuttaa.

 Keltner ja Gross (1999) määrittelevät tunteet kaikessa laajuudessaan 

episodisiksi, suhteellisen lyhytaikaisiksi, biologiaan pohjautuviksi havainnoin-

nin, kokemusten, fysiologian, tekojen ja kommunikaation kuvioiksi. Nämä 

kuviot ilmenevät reaktioina tiettyihin fyysisiin ja sosiaalisiin haasteisiin sekä 

mahdollisuuksiin. Ihmisen elimistö pyrkii tasapainotilaan, jota kutsutaan 

homeostaasiksi. Biologiset motiivit, kuten nälkä ja jano, ovat homeos-

taattisia motiiveja. Ne ovat olemassa evoluution ansiosta ja suojaavat 

kehon toimintatasapainoa. (Aarnio, Kalakoski, Paavilainen, Rantala & 

Suomalainen, 2013b, s. 37.) Tunteet ovat kehon keino kertoa homeos-

taasin horjumisesta. Elimistö lähettää aivoille signaaleja, jos jokin ihmisen 

ympäristössä tai kehossa on vaarassa, henkisesti tai fyysisesti.

 Elimistön fysiologisia reaktioita säätelee autonominen hermosto, jossa 

on kaksi osaa: sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Ne kulkevat läpi 

koko kehon ja haarautuvat aivoista kulkevasta selkäytimestä raajoihin. Auto-

nomisen hermoston toiminta on tahdosta riippumatonta, ja saa aikaan fyysi-

set tunnereaktiot. Sympaattinen hermosto toimii tunnetiloissa, joissa kehon 

valmiustilaa tulee nostaa. Se siis kiihdyttää elimistön toimintaa esimerkiksi 

nostamalla sykettä ja lisäämällä lihasten verenkiertoa. Sympaattinen hermos-

to myös lisää stressihormonien kuten kortisolin ja adrenaliinin erittymistä. 

Parasympaattinen hermosto taas rauhoittaa elintoimintoja ja auttaa palau-

tumaan kehon ollessa lepotilassa, jolloin hengitysrytmi hidastuu ja ruoansu-

Emootiot 
ovat ikään 
kuin linssi, 
jonka läpi 
maailmaa 
havaitaan.

2.5 Emootiot psykologiassa
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3 Tunteet arkkitehtuurissa
Tässä osiossa keskitytään arkkitehtuurin tuottamiin emootioihin sekä psykologian 

että arkkitehtuurin tekstien kautta. Ensiksi pohditaan sitä, miten arkkitehtuuri saa 

aikaan tunnereaktioita, minkä jälkeen keskustellaan tilakokemuksen tunteellisesta 

yksilöllisyydestä. Lopuksi päästään tutkimuksen pääkohteeseen, turvallisuuden 

tunteeseen asumisen arkkitehtuurissa. Tätä pohditaan vertaamalla arkkitehtuurista 

kirjoitettuja tekstejä psykologian tutkimukseen.

Rakennettu ympäristö koetaan alkujaan tunteellisesti eli ennen tietoista 

ymmärrystä ja pohdintaa sen detaljeista (Mallgrave, 2013). Arkkitehtuurin 

aiheuttamat tunnereaktiot johtuvat siis kokonaisuuksien havainnoinnista 

ja kokemisesta, eivätkä yksittäisistä tekijöistä. Alain De Botton (2006, s. 25) 

ottaa esille sen, miten herkkiä ihmiset ovat ympäristölleen. Hänen mukaansa 

on miltei surullista myöntää, miten paljon itseen voi vaikuttaa tapetin väri tai 

muovinen ympäristö, joilla sinänsä ei itsellään ole mitään merkitystä. Hän 

myös mainitsee, että rakennukset nähdään suojina pahalta ja epämiellyt-

tävältä, mutta sekin on vain ihmismielen harha, sillä rakennukset ovat vain 

seiniä. Miten arkkitehtuuri sitten tuottaa niin suuria tunnereaktioita?

 Ihminen kokee ympäristöään aistiensa kautta. Aistisensorit, joita on 

esimerkiksi iholla, nenässä ja korvassa eli aistinelimissä, keräävät ympäristös-

tä tietoa, joka siirtyy havainnointi- ja tarkkaavaisuusprosessin kautta aivoihim-

me. Albrightin (2015) mukaan sensorien havaitsemat aistikokemukset, jotka 

laitetaan symboliseen ja elämänkokemukselliseen kontekstiin, 

voivat olla lähteenä vahvoille tunteellisille kokemuksille. Mall-

grave todistaa (2013b, s. 115), että rakennettua ympäristöä ha-

vainnoidaan, koetaan ja arvioidaan emotionaalisesti. Ihminen 

ei voi kulkea ympäristössään yhdistämättä havainnointiinsa emotionaalista 

puoltaan, sillä se on vahvasti koodattu lajin geeniperimään evoluutiossa. Tun-

teellinen havainnointi on osa ihmisen biologiaa, organismin jatke, joka mää-

rittää ihmisen olemassaoloa. Tällöin taiteessa ja arkkitehtuurissa emootioista 

3.1 Arkkitehtuurin emotionaalisuus

ta ympäristön ja elimistönsä perusteella, minkä jälkeen syntyy tunnekokemus 

(ks. kaavio 1). (Aarnio kumppaneineen, 2013b, s. 76.) Tiheä sydämensyke 

voidaan siis tulkita kauniissa julkisessa tilassa innostukseksi, mutta pimeässä 

huoneessa peloksi.

 Nykykäsityksen mukaan tunteet eivät synny pelkästään ärsykkeestä, 

vaan ärsyke tulkitaan ennen kuin tunnekokemus havaitaan. Ihmisen aiemmasta 

historiasta ja senhetkisestä tilanteesta riippuu, miten ihminen reagoi. (Aarnio 

kumppaneineen, 2013b, s. 79.) Tunteiden viriäminen ei siis ole yksiselitteistä, 

minkä vuoksi yksittäisten tekijöiden identifioiminen tunteellisesti positiivisen 

tai turvallisen arkkitehtuurin luomiseksi on vaikeaa. Arkkitehtuurin tekstit usein 

korostavatkin tilakokemuksen yksilöllisyyttä sekä sitä, miten tunteiden herättä-

vyys syntyy kokonaisuuksista, jotka tulkitaan henkilökohtaisten mieltymysten ja 

historian kautta. Näihin aiheisiin palataan myöhemmin tässä tutkimuksessa.

pelko

pelko

pelko

Kaavio 1. Mukaillen lähteestä Aarnio Kumppaneineen, 2013b.

Rakennettua 
ympäristöä 
havainnoidaan 
emotionaalisesti.
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Yksi mielenkiintoinen 1990-luvun psykologian havainto on nykytutkimuksen 

valossa voitu yhdistää myös arkkitehtuuriin. Tutkimuksessa apinoiden aivois-

ta löytyi niin kutsuttuja peilisoluja (mirror-neurons), jotka ikään kuin peilaavat 

toisen yksilön tekemistä. Näiden solujen toiminta on yhdistetty 

sittemmin myös ihmisiin. Peilisoluja on useita ja ne toimivat 

kytköksissä toisiinsa. (Aarnio kumppaneineen, 2013b, s. 93.) 

Kun ihminen seuraa toista tekemässä jotain, esimerkiksi tans-

simassa, hänen aivonsa aktivoituvat, niin kuin hän tanssisi itse. 

Tämän on selitetty olevan syynä ihmisen sosiaalisen empatian 

kyvylle. Näkö, kosketus ja toiminta ovat ihmisessä erottamat-

tomia, joten somatosensorinen järjestelmä aktivoituu heti, 

jos ihminen esimerkiksi näkee toisen ottamassa kiinni ovenkahvasta. Hänen 

aivonsa aktivoituvat kuvitellen, miltä kahvasta kiinniottaminen tuntuu. Tutki-

musten mukaan peilisolujen toiminta ei rajoitu vain eläviin objekteihin, vaan 

myös elottomia kohteita voidaan kokea empaattisesti, kehon kautta. (Robin-

son, 2015, s. 147.) Näin voidaan olettaa, että arkkitehtuuri koetaan turvalli-

seksi, ahdistavaksi tai iloa tuottavaksi juuri sensorisen järjestelmän kautta, 

tunteiden ja aistireseptorien yhteydessä. Tämä johtaa väistämättä siihen, että 

jokainen ihminen kokee arkkitehtuurin omalla yksilöllisellä tavallaan.

Arkkitehtuurin sanastossa tulee usein esille sana haptinen, joka tarkoittaa 

ihon ja kehon motorista aistintaa. Termiä voitaisiin verrata aiemmin mainit-

tuun somatosensoriseen järjestelmään. Haptisuus on keskeistä tilakoke-

muksessa. (Horelli-Kukkonen, 1993, s. 133.) Arkkitehtuuri sisältää runsaasti 

aistitietoa. Se ohjaa ihmistä navigoimaan ja käyttämään sitä hyödykseen. 

Arkkitehtuurin ulkonäkö, ja sen suhde tavoiteltuun käyttöönsä, voi olla voi-

makkaasti symbolinen luoden laajempaa kuvaa sen vastuusta tilan käyttäjille 

ja käyttäjien suhteesta yhteiskuntaan. Ihmiset ymmärtävät tilan käyttötarkoi-

tuksen ja symboliikan aiempien kokemustensa perusteella, mikä tekee sen 

käytöstä ja kokemisesta yksilöllistä. (Albright, 2015, s. 200.)

Taiteen lajeista 
kaikkein eniten 
ihmisen voidaan 
ajatella olevan 
emotionaalisessa 
kontaktissa juuri 
arkkitehtuuriin.

3.2 Tilakokemuksen yksilöllisyys

tulee esteettinen arvo, joka muokkaa jokaisen minäkokemusta ja havainnoin-

tia. (Mallgrave, 2013b, s. 115.)

 Arkkitehtuuri vaikuttaa kaikkiin aisteihin, arkkitehtuurikokemus on siis 

multisensorinen. Ihmiskeho vastaa moniin haasteisiin hyvin nopeasti, kuten 

aiemmin kuvataan. Myös autonomisen hermoston reaktiot ovat emotionaa-

lisesti ohjattuja. Mallgrave (2013b, s. 108) esittää, että ihmisen reaktio arkki-

tehtuuriin on alitajuntaista, suoraan aistiärsykkeisiin vastaavaa — emotionaa-

lista. Ihmisen ei tarvitse tietoisesti ajatella siirtyvänsä kadulla, jos rakennuksen 

muoto vaikuttaa uhkaavalta tai laittavansa villapaidan päälle, kun asunnossa 

tulee kylmä. Ärsykkeet saavat aikaan ehdollistuneita reaktioita, joita tunteet 

ohjaavat ja jotka ovat usein elintärkeitä ihmisen selviytymiselle. Ympäristö 

koetaan tietoisesti ja tiedostamattomasti kaikilla sensorisilla tasoilla. (Mallgra-

ve, 2013b, s. 108.) Omasta kehosta tulleista aistiärsykkeistä saatua kokemus-

ta kutsutaan neurotieteissä somatosensoriseksi (somaattinen=kehollinen, 

sensorinen=aisti-). Somatosensorinen järjestelmä sisältää koko kehon aisti-

miseen tarvittavat aistinelimet ja hermoradat. Taiteen lajeista kaikkein eniten 

ihmisen voidaan siis ajatella olevan somatosensorisessa, emotionaalisessa 

kontaktissa juuri arkkitehtuurin.

Kuvat 7-9: Antoni Gaudín Sagrada Familian katedraali Barcelonassa on hyvin multisensorinen 
tilasarja sen akustiikan, muotokielen, tilojen korkeuden, näkymien ja valon käytön vuoksi. 
Kuvat: Kaisanlahti, 2018.

Kuva 7 Kuva 8 Kuva 9
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Kuvat 13 ja 14: Ludwig Mies van der Rohen vuonna 1929 suunnittelema paviljonki tarjoaa 
turvallisen retriitin Barcelonan keskustaan, Espanjaan. Kuvat: Kaisanlahti, 2019.

tokehiä (ks. kaavio 2), jotka koskevat erilaisia aiheita, pienistä ja yksinkertai-

sista laajoihin ja abstrakteihin. Ympäristö muokkaa skeemaa, skeema ohjaa 

havainnointia, havainnointi valikoi kohteet ympäristöstä tarkkaavaisuuteen ja 

näin ympäristö taas muokkaa skeemaa. (Aarnio, Kalakoski, Paavilainen, Ran-

tala  & Suomalainen, 2013a, s. 16)

Asunnon luoma turvallisuuden tunne riippuu sadoista, ellei tuhansista eri 

tekijöistä. Voidaan kuitenkin huomata, että tietynlaiset rauhoittavat paikat, 

kuten kylpylät, makuuhuoneet ja temppelit, hyödyntävät usein puhtaita, peh-

meitä materiaaleja, jotka lisäävät aistikokemuksen miellyttävyyttä. Materiaalit 

heijastavat usein ympäröivää kulttuuria ja luontoa. Mallgraven (2013b, s. 114) 

mukaan turvallisuutta ja rauhaa tuovat parasympaattiset, hermoston toimin-

taa rauhoittavat paikat. Hän uskoo, että tällaisten paikkojen sisustukset ovat 

usein käyttäjälle tutun tuntuisia, kohtalaisen yksinkertaisia ja käyttävät tuttuja 

materiaaleja, kuten puuta, tiiltä tai kiveä. Luontoon ja ihmisen juurille palaava 

arkkitehtuuri rauhoittaa. Toisaalta myös etäiset materiaalit voivat Mallgraven 

mukaan rauhoittaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta, jos ne esimerkiksi eris-

tävät ihmisen kaupungin melusta. (Mallgrave, 2013b, s. 114.) Näin tapahtuu 

esimerkiksi Mies van der Rohen suunnittelemassa Barcelona-paviljongissa, 

joka on kauttaaltaan marmoria ja metallia, mutta luo keskelle keskustamiljöö-

tä turvallisen suojan, joka rauhoittaa mieltä. (ks. kuvat 13 ja 14).

3.3 Turvallisuuden tunne asumisen arkkitehtuurissa

Ihminen heijastaa omaa minäkäsitystään ympäristöönsä ja toisinpäin. Hän 

näkee itsensä tietynlaisena, ja helpointa on olla tilassa, joka kuvastaa tätä mi-

nää tai haavetta tietynlaisesta minästä (de Botton, 2006, s. 106). Minäkäsitys 

on skeema eli ajatusmalli, joka kehittyy neljävuotiaana ja siitä eteenpäin läpi 

elämän. Muuttuva ympäristö muokkaa myös minäkäsitystä, eli minäkäsitys on 

dynaaminen. Ihanneminä taas on yksilön käsitys siitä, millainen hän haluaisi 

olla. Sekä minäkäsitykseen että ihanneminään ja näitä sekä persoonallisuutta 

yhdessä kuvaavaan käsitteeseen, identiteettiin, vaikuttaa ympäristö. (Aarnio, 

Autio & Suomalainen, 2014, s. 25-29.) Tätä ympäristöä rytmittää arkkitehtuuri. 

Ihmisen identiteettiin vaikuttaa ympäristön arkkitehtuuri, varsinkin asunto, 

jossa suuri osa elämästä vietetään. Arkkitehtuurin kokemiseen taas vaikuttaa 

yksilön identiteetti.

 Alain de Botton kuvailee (2006, s. 107) ihmisen ja rakennusten psyko-

logista suhdetta riippuvaiseksi. Hänen mukaansa yksilö etsii ympäristöstään 

apua visiolle itsestään ja rakentaa ympärilleen materiaa toivoen, että se vah-

vistaa hänen olemassaoloaan ja tunnetta minäpystyvyydestä. Tämä korostuu 

erityisesti asuntoarkkitehtuurissa. Pallasmaa (2013, s. 10) kuvaa arkkitehtuuria 

uniikkina ympäristönä, taiteellisesti muovattuna kehollisten (embodied) ko-

kemusten maailmana, joka koskettaa ihmisen olemista ja ajallisuutta tavalla, 

joka sivuuttaa rationaalisuuden ja logiikan. Hänen mukaansa jokaisen yksilön 

aivojen arkkitehtuuri on uniikki osittain siksi, että yksilö on ollut erilaisissa, 

omalla tavallaan uniikeissa paikoissa. Tätä ajatusta tukee skeeman käsite, jota 

jo aiemmin sivuttiin. Skeemat eli ajatusmallit ovat itseään korjaavia havain-

skeema

havainnointi

ympäristö

Arkkitehtuuria, joka voi saada ihmisen tuntemaan olonsa tärkeäksi ja turvalliseksi tai pieneksi ja  
mitättömäksi, riippuen aiemmista elämänkokemuksista ja skeemoista. Kuvat: Kaisanlahti, 2019.

Bathin luostari, Englanti
Apple Visitor Center, 

Cupertino, USA Fayland House, Englanti

Kaavio 2. Mukaillen lähteestä 
Aarnio kumppaneineen, 2013a.
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on hyvin tärkeää, ja se yhdessä 3D-mallinnuksen kanssa voi tuottaa meille 

tietoa ihmisten reaktioista jo ennen, kuin mitään rakennetaan. Mallgraven mu-

kaan monet julkiset tilat ovat jopa aggressiivisia tavassaan aktivoida aisteja, 

mikä saattaa johtaa turvattomuuden tunteeseen. (Mallgrave, 2015, s.22.)

Koti tarjoaa muutakin kuin fyysisen suojan: se keskittää ihmisen ja tämän 

perheenjäsenet, kirjaimellisesti ja psykologisesti. Ihminen hakeutuu turvaan, 

jollei fyysisesti, niin henkisesti, juuri kotiinsa. (Williams Goldhagen, 2017, s. 

200-201.) Koska ihmismieli on herkkä, se tarvitsee kotia yhtä paljon henkisesti 

kuin fyysisestikin. Ihminen voi kutsua kodikseen mitä tahansa tilaa tai raken-

nusta, jonka hän kokee heijastelevan omaa olemustaan ja käsitystään maail-

masta, paikkaa, jossa on turvallista olla oma itsensä. (de Botton, 2006, s. 107.) 

Jan Gehl (2010, s. 75)  toteaa, että kodin seinät ”luovat puitteet” turvalliselle 

toiminnalle ja antavat viestin hyvinvoinnista.

 Asunto koettiin ”turvallisena pesänä ja lohduttajana” Horelli-Kukkosen 

(1993) tutkimuksessa pientalojen itsesuunnittelukokeilusta. Tutkimuksessa 

pohdittiin asujan ja asunnon suhdetta psykologisesta näkökulmasta, kun 

asunnon suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon saatiin 

vaikuttaa mahdollisimman paljon itse. Itselle suunnitellut 

ratkaisut asunnossa sekä myönteinen ilmapiiri mahdollis-

tivat asunnon muokkautumisen kodiksi ja suojaksi asujan 

minälle. Asunto tarjosi tällöin turvapaikan, jossa sai olla rau-

hassa ulkopuoliselta, joskus uhkaavalta, maailmalta. Asunto 

voi näin tukea asujan minäkuvaa ja lisätä mielikuvia, jotka 

lievittävät aiempien elämänvaiheiden ikäviä tapahtumia. (Horelli-Kukkonen, 

1993, s. 147).

 Albright kertoo (2015, s. 201) tutkimuksista, joiden mukaan arkkiteh-

tuurin suunnittelu vaikuttaa kliinisiin tuloksiin Alzheimer-potilaissa. Ahdistu-

neisuuden ja aggression on todettu vähenevän personalisoiduissa ja yksityi-

semmissä tiloissa. Potilaiden levottomuuden todettiin vähenevän enemmän 

Itselle suunnitellut 
ratkaisut asunnossa – – 
mahdollistavat asun-
non muokkautumisen 
kodiksi ja suojaksi 
asujan minälle.

3.4 Turvallinen asunto on henkisesti koti

Ihmisaivot, tarkemmin sanottuna isotaivot, jotka muodostavat aivojen suurim-

man ja näkyvimmän osan, jakautuvat kahteen aivopuoliskoon, vasempaan ja 

oikeaan, joita yhdistää paksu kimppu hermosoluyhteyksiä. Tätä kimppua kut-

sutaan aivokurkiaiseksi. Aivopuoliskot pitävät huolta osittain eri toiminnoista 

ja toimivat ristikkäisperiaatteella: vasen aivopuolisko lähettää motoriset käskyt 

oikealle puolelle kehoa, ja toisinpäin. Myös aistitieto kehon toiselta puolelta 

käsitellään vastakkaisella aivopuoliskolla. (Aarnio kumppaneineen, 2013a, 

s. 37.) Useiden tutkimustulosten mukaan oikea aivopuolisko on aktiivinen 

sympaattisen, eli elintoimintoja kiihdyttävän hermoston ollessa toiminnassa 

eli kiihdyttävissä ympäristöissä, joissa keholta vaaditaan fyysistä tai henkistä 

energiaa. Vasemman aivopuoliskon on taas tutkittu aktivoituvan parasympaat-

tisissa eli rentouttavissa tilanteissa, joissa tarvitaan fyysistä ja henkistä lepoa. 

Mallgraven mukaan voidaan siis ajatella, että arkkitehtoniset tilat voidaan 

jakaa kahteen perustyyppiin: sellaisiin, jotka lisäävät parasympaattista toimin-

taa ja johtavat somatosensoriseen rentouden tilaan sekä rakennettuun ympä-

ristöön, joka lisää sympaattisen hermoston toimintaa ja kehon valmiustilaa. 

(Mallgrave, 2013b, s. 112-113.)

 Vaikka tilan luoma kehollinen reaktio on tärkeää, puhutaan sen neurop-

sykologisista vaikutuksista suunnittelijapuolella hyvin vähän. On suunnittelijas-

ta riippuvaista, millä tavoin tunteita ja kehollisuutta aktivoivaa tilaa hän haluaa 

suunnitella. Turvallisen asumissuunnittelun kannalta olisi järkevää, että asun-

noissa on mahdollisimman paljon parasympaattista tilaa. Rauhallisuus lisää 

turvallisuuden tunnetta, sillä aktiivinen 

hermoston toiminta luetaan helpommin 

vaaralliseksi tai stressaavaksi. Mallgrave 

(2015, s. 22) toteaa arkkitehdeillä olevan 

kaksi vaihtoehtoa: suunnitella ”wow”-efektin aikaansaamiseksi, mitä usein pi-

detään arkkitehtuurin päätavoitteena, tai valita nöyrempi tapa luoda ihmisen 

metabolista systeemiä rauhoittavaa tilaa. Tietoa tilojen aiheuttamista tunneti-

loista ja kehollisista reaktioista voidaan hyödyntää esimerkiksi asunnoissa tai 

oppilaitoksissa luomalla sekä aktiiviisia että passiivisia tiloja, joita käytetään eri 

tarkoituksiin. Neurotieteiden tutkimus ja sen lisääminen arkkitehtuuriin liittyen 

On suunnittelijasta riippuvaista, millä 
tavoin tunteita ja kehollisuutta aktivoi-
vaa tilaa hän haluaa suunnitella.
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4 Asumisen turvallisuus
Tässä osiossa avataan suomalaisia asumisturvallisuuden säännöksiä Rakennustie-

to-kortiston avulla (Rakennustietosäätiö, 2015). Säännöksistä pyritään löytämään 

asioita, joita voidaan psykologian ja ihmislähtöisen arkkitehtuurin avulla täydentää 

ja parantaa. Luvun lopuksi kerätään yhteen tutkimuksen kautta tullutta tietoa asun-

toarkkitehtuurin ja psykologian emootioiden tutkimuksen yhteydestä sekä pyritään 

antamaan ohjeita ihmislähtöiseen turvallisuussuunnitteluun arkkitehdeille ja asun-

tosuunnittelijoille. 

Rakennustietosäätiön rakennustapaohjeessa 08-11189 ”Turvallinen asumi-

nen” puhutaan asumisen turvallisuudesta näin:

 ”Asuminen on inhimillisen elämän keskeisin toiminto. Asumista ovat 

 muovanneet ihmisen fyysinen, henkinen ja yhteisöllinen kehitys ja 

 taloudellinen kasvu. Ihminen on pyrkinyt hakemaan suojaa sekä 

 tunnetuilta että kuvitelluilta uhkilta. – –

  Turvassa oleminen ja suojauksen riittävyys ovat henkilökohtaisia 

 tunnetiloja. Vertailukohtina tässä usein tiedostamattomassa arvioinnissa 

 ovat ihmisen aikaisemmat kokemukset olosuhteista ja opitut keinot selviytyä  

 erilaisissa tilanteissa. – – Uhkien ilmentymisen ja näiden todennäköisyyksien  

 mieltäminen vaihtelee henkilöiden kokemusten mukaan. Tuttu asuinympäristö  

 koetaan yleensä turvalliseksi.”

Rakennustapaohjeessa (Rakennustietosäätiö, 2015) asumisen turvallisuus 

jaetaan henkilö- ja käyttöturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, rakennuksen 

murtosuojaukseen, omaisuuden suojaukseen sekä tieto- ja yksityisyydensuo-

jaukseen. Näistä neljään ensimmäiseen arkkitehdillä ja asuntosuunnittelulla 

on suora ja merkittävä vaikutus. Ohjeen mukaan näihin vaikutetaan neljällä 

tavalla: ”alue- ja rakennussuunnittelulla, rakenteellisella suojauksella, tekni-

4.1 Turvallisuustekijät säännöksissä

asuinrakennuksia, kuin instituutioita muistuttavissa laitoksissa. Ihminen haluaa 

kokea asuntonsa kodiksi, johon hänellä on valtaa vaikuttaa. Useiden tutkimusten 

mukaan tietyt ympäristöt lisäävät valppautta, ahdistuneisuutta ja stressiä, mikä 

saattaa häiritä asukkaan kykyä ottaa vastaan tietoa ympäristöstään. Tämä on tärkeää 

erityisesti hoivakoteja tai erityisasumista suunniteltaessa. (Albright, 2015 s. 201.)

 Esimerkki hyvin toteutetusta, psykologista hyvinvointia ja turvallisuutta li-

säävästä erityisasumisesta on Hollannissa sijaitseva Hogeweykin muistisairaiden 

kylä. Hoitolaitos on rakennettu rajatuksi kaupunginosaksi, jossa muistisairaat ovat 

valvonnan alla, mutta saavat elää tavallista elämää. Asunnot kylässä on suunniteltu 

eri tyyleihin (ks. kuvat 15 ja 16) niin, että sairaiden läheiset saavat valita hoivako-

din asukkaille heidän vanhaan elämäänsä sopivan pohjaratkaisun ja ympäristön. 

Esimerkiksi ns. hienostokodissa (kuva 15) työntekijät esiintyvät palvelijoina ja 

edustusolohuone on vieraiden viihdyttämiseen. Kodinomainen asuminen tehdään 

mahdollisimman tutuksi ja yksilölliseksi asukkaan toiveisiin. (Haavisto, 2014.) Asun-

tosuunnittelussa oleellista turvallisuuden tunteen kannalta onkin pohjaratkaisujen 

tuttuus käyttäjälle sekä tilojen ratkaisu niin, että niissä on helppo tehdä niille tarkoi-

tettua tehtävää. Asunto tulisi jakaa intiimeihin ja yhteisiin tiloihin niin, että jokaisella 

asukkaalla on turvallinen oma paikka.

 Kotona, omassa asunnossaan, ihminen kokee vahvempaa autonomian eli 

itseohjautuvuuden tunnetta kuin missään muualla. Yksilöllä on asunnossaan usein 

vapaus muokata ympäristöään, luoda rutiineita tai rikkoa niitä ja olla oma itsensä, 

yksinään tai muiden kanssa. Autonomian tunne on elintärkeä terveydelle. Asuk-

kaat, varsinkin lapset, jotka kasvavat asunnossa, jossa ei ole mahdollisuutta tähän, 

kärsivät sekä akuuteista että pysyvistä kognitiivisista ja psykologista seurauksista. 

(Williams Goldhagen, 2017, s. 200-201.) Asuntoarkkitehtuurin luoma turvallisuuden 

tunne ja emotionaalinen tuki ovat elintärkeitä ihmisen kehityksessä.

Kuvat 15 ja 16: Hogeweykin dementiakylän asukkaiden elämäntyyliin sovitettavat asunnot: 
vasemmalla yläluokkainen ja oikealla työläisasunto. Kuvalähde: Hogeweyk, 2020.

Kuva 15 Kuva 16
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Rakennustapaohjeen fyysisesti turvalliseen asuntoon vaikuttavia tekijöitä on 

kerätty kaavioon 3 (s. 22). Yksittäisen asunnon psykologiseen turvallisuuteen 

ei ole puututtu, mikä johtunee siitä, että psykologisesti turvallisen 

asuinalueen toteutuessa voidaan ajatella myös sen sisällä sijaitsevan asun-

non olevan psykologisesti turvallinen. Ohjeistusta aiheeseen voisi kuitenkin 

olla tarkemmin ja helpommin saatavilla.

 Rakennustapaohje keskittyy listoihin asuntoarkkitehtuuriin liittyvistä 

tekijöistä, jotka tulee ottaa huomioon rakennusten suunnittelussa. Rakennus-

suunnittelun kohdalla mainitaan tässäkin tutkimuksessa aiemmin käsitelty 

huomio siitä, miten fyysisen turvallisuuden 

lisääminen saattaa aiheuttaa joillekin asuk-

kaille turvattomuuden tunnetta. Tätä lähes-

tytään kuitenkin hyvin fyysiseltä kannalta, 

sillä mainitaan, että näennäisesti turvallisuutta lisäävät näkösuojat ja peittävä 

kasvillisuus ovat piilopaikkoja rikollisille sekä kaiteet tikkaita varkaille ja suu-

ret lasipinnat näyteikkunoita arvotavaroille. 

 Tärkein psykologisen turvallisuuden ohje tutkimuksessa käsiteltäväs-

sä rakennustapaohjeessa (Rakennustietosäätiö, 2015) on selite siitä, miten 

turvallisuuden tunteen keskeisin tekijä on raja yksityiseksi ja julkiseksi koetun 

tilan välillä. Tämä pitäisi toteuttaa vaiheittain niin, että yksityinen tila ei ole 

kalterein ja muurein rajattu yksikkö, vaan luonteva siirtymä kadulta tai yhteis-

pihoilta asuntoihin (Betsky, 2020). Rakennustapaohjeen mukaan asuinympä-

ristö tulisi suunnitella niin, että tämän rajan erilainen merkitys eri asukkaille 

huomioidaan. Julkisen ja yksityisen rajaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.4. 

Rakennusten turvallinen suuntaaminen, massoittelu ja aukotus eivät saisi 

häiritä useimpien asukkaiden asuinmukavuutta. Rakenteiden ja rakennusten 

sijoittelulla voidaan ohjeen mukaan edistää ”luonnollista valvontaa” eli ihmi-

siä ja alueiden seurantaa tavallisen arkielämän ohessa. (Rakennustietosäätiö, 

2015.)

Asunnon suunnittelu
-  näköyhteys sisäänkäyntiin
-  selkeät poistumisreitit
-  varustettu ulko-ovi
-  hälytysjärjestelmät oikeille 
   paikoilleen
-  muokattava asunto
-  näkymät ulkotiloihin, 
   ei muihin asuntoihin

Pinnat ja materiaalit
-  puhtaana pidettävät ja  
   luistamattomat pinnat 
   lisäävät turvallisuutta
-  myrkyttömät ja hyväksytyt 
   tuotteet
-  materiaalien rakennus- ja    
   asennustyö tehdään oikein

Varastotilat
-  säilytetään vain varastoihin   
   tarkoitettua tavaraa
-  järjestys ja siisteys

Talotekninen suunnittelu
-  varaudutaan poikkeaviin 
    luonnonolosuhteisiin
-  tekniikka suojataan ja sitä    
   käytetään oikein
-  sähköturvallisuus

Hyvä valaistus

Murtosuojaus ja lukitus
-  kaikkiin ulko-oviin tupla-  
   lukko
-  pesutiloissa molemmilta 
   puolilta avattavat ovet
-  murronsuojaovet ja 
   -ikkunat

Erikoissäilytys

Vaarallisten jätteiden käsittely 
oikein

Tulisijojen huolto ja nuohous

Paloturvallisuus ja pelas-
taminen
-  palovaroittimet
-  porrashuoneen savunpoisto
-  poistumisreitit ja arkkiteh-
   tuuri paloturvallisesti suun-
   niteltua 

Asukkaiden turvallisuuskoulutus

Valvonta ja vartiointi

Asunnon tiedot mediassa

Kaavio 3. Mukaillen lähteestä Rakennustietosäätiö, 2015.

sillä suojaus- ja valvontajärjestelmillä sekä asukkaiden perehdyttämisellä ja 

yhteistoiminnalla”. Näistä kolmeen viimeiseen annetaan hyvinkin tekniset 

ohjeistukset, mutta alue- ja rakennussuunnittelun ohjeistuksessa otetaan 

hyvin huomioon psykologinen turvallisuuden tunne ja sen luominen fyysisen 

ympäristön keinoin.

 Rakennustapaohjeen mukaan, kuten tässä kandidaatintyössäkin aiem-

min mainitaan, tuttu ja pysyvä asuinympäristö koetaan turvallisena. Uhkia 

turvallisuuden tunteelle voivat aiheuttaa tiivistyvä rakentaminen, palvelujen 

muutokset, uudet asukasryhmät ja muuttuvat liikennejärjestelyt. Muutosten 

suunnitelmallinen ja ennakkoon ilmoitettu toteuttaminen asuntosuunnitte-

lussa vähentävät todellisten tai kuviteltujen uhkien pelkotiloja. (Rakennus-

tietosäätiö, 2015.) Konkreettisia toimia turvallisuuden tunteen lisäämiseksi 

rakennustapaohjeessa esitellään useita, joskin suurpiirteisesti. Turvallisuuden 

tunnetta asuinalueella lisäävät ohjeen mukaan esimerkiksi esteetön ja vai-

heistettu kulku julkisista tiloista yksityisiin, hyvin huomioidut luonnonolosuh-

teet, luontevasti toteutettu yhteisöllisyys, selkeästi jaetut toiminnot, rakennus-

ten omanlainen identiteetti sekä alueen henkinen hallittavuus ja viihtyisyys. 

Fyysisen turvallisuuden lisääminen
saattaa aiheuttaa joillekin asuk-
kaille turvattomuuden tunnetta.
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suojaavia tiloja. Myös Gehl (2010, s. 75) painottaa 

tilojen välisten reunojen tärkeyttä sekä yksityisen 

ja julkisen tilan välistä siirtymää ja rajoja. Hänen 

mukaansa reunavyöhykkeet ovat erityisen turval-

lisen tuntuisia paikkoja oleskeluun juuri siksi, että 

ihminen on turvattu selustasta ja aistijärjestelmä on 

suuntautunut eteenpäin, jolloin ihminen pystyy hal-

litsemaan tilannetta. Sekä sisällä että ulkona ihmiset 

pysyttelevät usein seinustojen lähettyvillä. (Gehl, 

2010, s. 75.) Tällaisten kohtaamispaikkojen (kuva 

17), nurkkien ja seinämien (kuva 20) sekä odotus-

paikkojen (kuva 18) luominen sekä asuntojen sisälle 

että yhteistiloihin ja julkisivuihin (kuva 19) on siis 

tärkeää koetun turvallisuuden lisäämiseksi. Turval-

lisuuden tunnetta lisäävien rakenteellisten ja tek-

nisten ratkaisujen tärkeyttä voisi asuinrakentamisen 

säännöksissä painottaa, ja asiasta tulisi saada lisää 

tutkimustietoa, jotta konkreettisia ohjeita voitaisiin 

antaa enemmän.  

 Yhtenä osa-alueena ”Turvallinen asuminen” 

-rakennustapaohjeessa mainitaan paloturvallisuus. 

Siitä on useita muitakin rakennustapaohjeita eikä 

rakennukselle saa rakennuslupaa ilman palotur-

vallisuuden toteutumista suunnitelmissa. Ihmisen 

historian alkuajoilta tuli on tuonut jatkuvaa turvaa 

ympäristön pedoilta ja vaaroilta. Tulen käyttöönotto 

osana yhteiskuntaa aloitti ihmiselämän asteittaisen 

muuttumisen turvallisemmaksi ja helpommaksi. 

Tuli on sen käyttöönotosta lähtien pitänyt elossa ja 

valaissut ihmisen kulkua ympäristössä. Lämpö ja tuli 

Kuvat 17-20: Turvallisen tuntuisia kulmia, nurkkia ja seinustoja ympä-
ristön seuraamiselle ja sosiaalisuudelle. Kuvalähde: Gehl, 2010, s. 74.

Kuva 17

Kuva 18

Kuva 19

Kuva 20

Rakennustapaohjeen (Rakennustietosäätiö, 2015) tiivistelmä turvallisuudes-

ta sisältää myös psykologisen turvallisuuden. Ohjeistus on kuitenkin hyvin 

tekninen ja rakenteellinen, kuten Rakennustietokortiston ohjeilla on tapana. 

Kuten tässä tutkimuksessa on todistettu, psykologinen turvallisuus on fyysi-

sen turvallisuuden ohella tärkeää, ja rakennusohjeita voitaisiin muokata asun-

toarkkitehtuurin luoman turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Williams 

Goldhagenin (2017, s. 22) mukaan normaalin kaupunki- ja asuinympäristön 

suunnittelussa on yleensä rakennuttajan ja yhteiskunnan puolesta kolme tär-

keintä tekijää: budjetti, funktio ja fyysinen sekä tekninen turvallisuus. Hänen 

mielestään tämä ajaa rakentamiseen, jossa käytetään mahdollisimman vähän 

resursseja: tilaa, aikaa ja rahaa. Pelkästään tätä ajattelua seuraamalla unohde-

taan yksilöllisyyden ja psykologisen turvallisuuden näkökulmat. (Goldhagen, 

2017, s. 22.)

 Tämän tutkimuksen perusteella rakennustapaohje (Rakennustieto-

säätiö, 2015) ottaa kohtalaisen hyvin huomioon turvallisuuden psykologisen 

puolen ennen listausta teknisistä detaljeista ja konkreettisista toimista. Tätä 

tukee ohjeen tuoreus, joka todistaa myös sen, että suuntaus kohti neuro-

tieteiden ja arkkitehtuurin yhteyttä sekä arkkitehtuurin psy-

kologista ymmärrystä on kasvava trendi. Turvattoman arkki-

tehtuurin rakentamisen syynä vaikuttaakin olevan enemmän 

rakennuttajien budjetti, ajansäästö ja tehokkuuden toive kuin 

säännösten puutteellisuus. Rakennustapaohje voisi kuitenkin 

painottaa psykologisen turvallisuuden merkitystä ja antaa 

enemmän konkreettisia keinoja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Ongel-

mana on, että kyseessä on ohje eikä käsky, jota tulisi noudattaa. Voidaankin 

pohtia, luetaanko tämäntyyppistä ohjetta suinkaan kaikissa asuntosuunnit-

teluprojekteissa tai tarkisetaanko sen psykologista sisältöä yksinkertaisten 

listauksien ulkopuolelta. 

 Rakennustapaohjeen mukaan rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan lisätä 

luonnollista valvontaa ja luoda turvallisuutta lisääviä kulmia ja nurkkauksia tai 

4.2 Miten lisätä turvallisuuden tunnetta?

Suuntaus kohti 
neurotieteiden 
ja arkkitehtuurin 
yhteyttä – – 
on kasvava trendi.
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Kuten tässä tutkimuksessa aiemmin mainitaan, asunto koetaan kodiksi, jos se 

heijastelee omaa minäkäsitystä, mahdollistaa kontrollin ja autonomian tun-

teen, toimii henkisenä suojana ja jos tilassa voi turvallisesti olla oma itsensä 

(de Botton, 2006, s. 107; Horelli-Kukkonen, 1993, s. 147; Williams Gold-

hagen, 2017, s. 200-201). Tilanteissa, joissa joku tai jotkut asukkaista eivät 

pääse ilmaisemaan omaa todellista identiteettiään tai kotiympäristön ollessa 

jatkuvan päihteidenkäytön tai väkivallan uhkaama, turvallisuuden tunne ei 

toteudu, vaikka asuinalue olisikin turvalliseksi koettu. Suunnittelussa voidaan 

ottaa huomioon omat autonomian paikat kodin sisällä sekä turvallinen liikku-

minen tiloista toiseen sekä asunnossa että sen ulkopuolella. 

Kuten jo tutkimuksen alussa lyhyesti selitettiin, psykologinen ja fyysinen 

turvallisuus eroavat toisistaan. Vaikka asunto olisi kaikki säännökset täyttävä, 

se ei välttämättä sisällä tekijöitä, jotka saavat asukkaan tuntemaan olonsa 

turvalliseksi. Turvallisen asuntosuunnittelun tuleekin kiinnittää huomiota 

näihin ”henkisiin tiloihin” – ja tehdä rakentamisesta arkkitehtuuria. Mallgra-

ven (2015, s. 21) mukaan suunnitteluprosessien digi-

talisaatio ja 3D-mallinnuksen mahdollisuudet yhdessä 

nykyajan arkkitehtuuriopintojen kanssa ovat johtaneet 

siihen, että entistä enemmän istutaan tietokoneen 

ääressä ja muotoillaan mitä erikoisimpia ”wow”-efektin 

aikaansaavia rakennuksia. Detaljit ja lähtökohdat, joihin suunnittelija keskit-

tyy, määrittävät lopulta koko projektin päämäärän, minkä vuoksi jo suunnitte-

luprojektin alussa tulisi ottaa huomioon ihmisen biologia ja psykologia. Mal-

lgraven mielestä keskityttäessä moderneihin muotoihin tai vaikuttavuuteen, 

saatetaan unohtaa yksinkertainen ihmisläheinen ote ja detaljit, jotka luovat 

todellisia tunnereaktioita ja tekevät esimerkiksi asunnosta turvallisen kodin. 

(Mallgrave, 2015, s. 21.) 

 Asuntoarkkitehtuuri lähtee usein inhimillisemmistä, pienimittakaavai-

semmista lähtökohdista kuin suuret julkiset rakennukset. Silti massatuotan-

4.3 Rakentamisesta arkkitehtuuria

myös lisäävät psykologista turvallisuuden tunnetta, kun nämä elementit ovat 

hallittavissa. (Zografos, 2019, s. 45, 90.) Tulipalon ja tulen pelko ovat kuiten-

kin todellisia nykypäivän kaupunkiympäristöissä, yleisiäkin, vaikka paloturval-

lisuuden eteen tehdään asuntosuunnittelussa jatkuvasti töitä.

 Ihmisellä on evoluutiossa kehittynyt lämmön tuntoaisti. Se vaikuttaa 

kulttuureihin ja ihmisen käyttäytymiseen jatkuvasti, alitajuisesti. Kesäpäivinä 

asukkaat työskentelevät asunnon viileämmissä huoneissa. Asunnon lämmön 

kannalta mukavimmat huoneet ovat Zografosin mukaan niitä, jotka myös 

sisustetaan tarkimmin ja joissa vietetään eniten aikaa. Sopiva lämpötila siis 

lisää turvallisuuden tunnetta ja mieltymystä tiettyihin tiloihin. (Zografos, 

2019, s.90.) Tuli itsessään on kuitenkin hallitsematon 

elementti, jos se pääsee leviämään. Suurten liekkien 

näkeminen ja tilan lämmönnousu aiheuttavat välittö-

män kehon homeostaasin järkkymisen, minkä vuoksi 

ihminen tuntee pelkoa. Hallitsemattoman tulen pelko 

on siis evoluutiossa kehittynyt suojelukeino. Zografosin (2019, s. 90) mukaan 

palon pelko on saanut aikaan arkkitehtuurissa kehityksen, jonka vuoksi ra-

kennuksista tulee lähes eläviä, futuristisia, tulipalon sattuessa. Asunnot rea-

goivat lämpötilanmuutoksiin ja teknologia aktivoi sammutus- ja hälytysjärjes-

telmät sekunneissa. Paloturvallisuuden ja lämmön jakautumisen ottaminen 

huomioon asunnon suunnittelussa on siis tärkeää pelkotilojen poistamiseksi 

ja turvallisuuden tunteen luomiseksi.

 Asuinalueen suunnittelulla voidaan vaikuttaa asuntojen koettuun 

turvallisuuteen tiettyyn pisteeseen asti. Rakennustapaohjeen (Rakennustie-

tosäätiö, 2015) mukaan asuinalueen erityinen leimallisuus ja oma identiteetti 

vähentävät asukkaiden eristäytymistä ja turvattomuuden tunnetta. Sosiaali-

nen turvallisuus, joka vaikuttaa suuresti turvallisuuden tunteen muodostumi-

seen, on kuitenkin hyvin vaikea turvallisuuden osa-alue, johon arkkitehdillä 

on vain pieni mahdollisuus vaikuttaa. Toimivien yhteistilojen ja asuinalueen 

rakenteiden avulla sosiaalista turvallisuutta voidaan edistää ruokakuntien 

välillä, mutta yhden asunnon asukkaiden välisten suhteiden turvallisuuteen ei 

voida paljoakaan arkkitehtuurilla vaikuttaa.

Sopiva lämpötila siis 
lisää turvallisuuden 
tunnetta ja mieltymystä 
tiettyihin tiloihin.

Jo suunnitteluprojektin
alussa tulisi ottaa huo-
mioon ihmisen biologia
ja psykologia.
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nus sijoitetaan. Yksi tärkeimmistä turvallisuuden tunnetta lisäävistä tekijöistä 

tämän tutkimuksen mukaan on asunnon tuttu ja toimiva pohjaratkaisu, joka 

mahdollistaa turvallisen, autonomiaa lisäävän paikan kaikille asukkaille.

 Asuntosuunnittelijalla tulisi olla lähtökohtinaan ajatus siitä, millä tavalla 

aktivoivaa tilaa hän haluaa asunnon eri osiin suunnitella. Makuuhuoneen ja 

olohuoneen materiaalien ja kiintokalusteiden järjestelyn kannalta voitaisiin 

pyrkiä parasympaattiseen vaikutukseen, kun taas keittiön, työhuoneen ja 

muiden aktiivisten tilojen kohdalla sympaattiseen vaikutukseen. Asuntoa, jos-

sa parasympaattinen ja sympaattinen tila on jaettu toimintojen mukaan, on 

pyritty kuvaamaan kaaviossa 4. Kuten luvussa 3.4 todetaan, toimintojen sel-

keä jakautuminen asunnossa ja tilojen käyttötarkoituksen nopea ymmärtämi-

nen lisäävät psykologista turvallisuutta. Parasympaattisten tilojen yhteydessä 

tärkeää on luvun 4.2 mukaan myös niiden lämpötila, johon materiaaleilla ja 

teknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa.

 Tehdyn tutkimuksen perusteella suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 

aukotus, joka mahdollistaa näkymät ympäristöön niin, ettei olla turvattomasti 

nossa saadaan aikaan esimerkiksi standardoituja keittiöitä ja makuuhuoneita, 

joiden päätarkoitus on olla minimimitoitettu ja budjettiin sopiva. Materiaalien 

köyhyys sekä tilojen yksinkertaisuus ja kaukaisuus arkielämästä lisäävät tur-

vattomuuden tunnetta. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava aiemminkin 

mainittu autonominen hermosto, jolle tietty määrä aistiärsykkeitä aiheuttaa 

joko aktivoituvan tai passivoituvan, sympaattisen tai parasympaattisen tilan. 

Aistiärsykkeitä tulisi siis olla oikea määrä ja oikeanlaisia, jotta suunnittelijan 

olisi mahdollista luoda tietynlaista aktivaatiota aikaansaava, esimerkiksi tur-

vallinen tila. 

 Filosofia, historia, arkkitehtuurin kirjallisuus, biologia ja psykologia 

ovat kaikki antaneet osansa hyvän asuntosuunnittelun ohjeistukseen, ja taita-

vat suunnittelijat saavatkin aikaan asiakkailleen sopivalla tavalla multisensori-

sia asuntosuunnitelmia. Tulevaisuuden neurotieteiden 

tutkimus voi tuoda alan kentälle paljon lisää mahdol-

listaen yleistettävämmän inhimillisen suunnittelun 

pohjan. Tietokonemallinnos saattaa jättää suunnittelu-

prosessista pois arkkitehtuurin tärkeimmän puolen, sen 

somatosensorisen vaikutuksen. Tilakokemus, turvallisuus, suuret tunteet ja 

kodin tuntu syntyvät aistien yhteistyönä, jonka tarkka detaljiikka mahdollistaa. 

Nykytekniikka on suurena apuna suunnitteluprosessissa, mutta arkkitehtejä 

tulisi kouluttaa psykologian ja neurotieteiden aloilla ja opinnoissa painottaa 

ihmisen tarpeista, toiveista, tunteista ja käyttäytymisestä kumpuavaa otetta 

suunnitteluun, joka aktivoi kaikkia aisteja.

Tutkimus ei ole tuottanut suoria yksittäisiä tekijöitä, joilla lisätä emotionaa-

lisuutta tai turvallisuuden tunnetta asumisen arkkitehtuuriin. On kuitenkin 

selvää, että neurotieteiden ja psykologian ymmärryksellä on suuri merkitys 

turvallisuutta ja autonomiaa lisäävän asuntosuunnittelun parantamisessa. 

Turvallisuuden tunteen lisäämiseksi suunnittelijan on tutkimuksen mukaan 

oltava hyvin tietoinen asiakkaasta ja kulttuurisesta kontekstista, johon raken-

4.4 Ohjeita suunnittelijalle

parasympaattinen tila

sympaattinen tila

terassi tai parveke

makuu-
huone

olohuone

keittotila

kylpy-
huone

kodin-
hoito-
huone eteinen

työhuone

makuu-
huone

Kaavio 4. Asuintilojen määrittäminen halutun hermoston aktiivisuuden mukaan. Esimerkkipohjapiirros.

Tilakokemus, turvallisuus,
suuret tunteet ja kodin
tuntu syntyvät aistien
yhteistyönä.
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5 Yhteenveto
Tämän tutkimuksen perusteella arkkitehtuuri vetoaa tunteisiin monilla eri tasoilla 

useiden eri tekijöiden kautta. Tilakokemukseen ja arkkitehtuurin emotionaalisuu-

teen vaikuttavat yksilön kulttuurinen tausta ja kokemushetken olotila, tilan konteksti 

ja yhteiskunnan tilanne, minkä vuoksi yksi tila voidaan kokea turvalliseksi tai turvat-

tomaksi samaan aikaan. Turvallisuutta voidaan kuitenkin lisätä yleisellä tasolla peh-

meyden avulla: Pehmeät reunat, valot, lämpö, materiaalit, siirtymät ja kohtaamiset 

luovat turvaa.

 Turvallisen ja miellyttävän asunnon suunnittelussa tärkeä rooli on tilan senso-

risuudella eli sen tuottamalla kehollisella aistimisella, varsinkin ärsykkeiden määräl-

lä ja laadulla. Voidaan olettaa, että asumisen turvallisuuden tunne kulkee yhdessä 

kohtalaisen parasympaattisen eli rauhoittavan tilan kanssa. Julkisissa tiloissa aktii-

visen eli sympaattisen tilan lisääntyessä urbaanin tilan koetaan muuttuvan turvalli-

semmaksi, sillä tyhjä tila täyttyy ja sitä käytetään tarkoituksiinsa. Koettua turvallisuut-

ta lisää elävä kaupunkitila. Kaduilla on ihmisiä, jotka tarkkailevat toisiaan ja myös 

luonnollinen valvonta toteutuu, sillä asunnoista on mielenkiintoista tarkkailla kadun 

elämää. Voidaan olettaa, että myös asunnoissa tulisi olla aktiivisuutta lisääviä tiloja, 

jotka ovat luonteeltaan julkisempia ja mahdollistavat asukkaiden välisiä kohtaami-

sia. Esimerkiksi keittiön, työhuoneen ja leikki- tai urheilutilan voisi suunnitella sym-

paattista hermostoa aktivoivaksi.

 Tämä kandidaatintyö jättää uusia kysymyksiä tulevaisuuden tutkimukselle. 

Arkkitehtuurin inhimillisyyden ja kasvavan rakentamisen vuoksi olisi hyvin tärkeää 

selvittää yksittäisiä tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, ko-

din tuntuun ja arkkitehtuurin yleiseen emotionaalisuuteen yhteydessä ihmisen käyt-

täytymiseen. Aivoja stimuloivia aktiivisuuden ja passiivisuuden detaljeja löytämällä 

voitaisiin entistä paremmin luoda sekä julkisia että yksityisiä tiloja, jotka vastaavat 

niiden käyttäjien skeemoja ja kehollisuutta. 

 Neurotieteiden ja arkkitehtuurin yhteys tulee kehittymään nyt ja tulevaisuu-

dessa. Kuten Robinson (2015, s. 142) kirjoittaa, ihminen viettää rakennuksissa 90 

prosenttia elinajastaan, minkä vuoksi ihmisen reaktioiden tutkiminen rakennetun 

ympäristön kontekstissa voisi mahdollistaa elämän mitä laaja-alaisimman havain-

esillä ohikulkeville ihmisille, mutta nähdään pihaan tai kadulle 

niin, että voidaan toteuttaa ”luonnollista valvontaa”.  Asunnon 

tulee myös suojata ylimääräiseltä melulta ja sosiaalisilta tai yksi-

tyisen tilan häiriöiltä turhien pelkotilojen poistamiseksi. Näiden 

kohdalla materiaaleilla on suuri merkitys. Kuten luvussa 3.3 

todetaan, tutut ja pehmeät materiaalit rauhoittavat hermoston 

toimintaa, jonka voidaan olettaa lisäävän turvallisuuden tun-

netta asunnossa, jolta kaivataan kodin rauhaa ja suojaa. Suun-

nittelijan tulisi siis tutustua alueen ja asiakkaan mieltymyksiin ja 

historiaan niin, että suunniteltavan asunnon materiaalimaailma 

koetaan tutuksi sen valmistuttua.

 Siirtymät julkisista tiloista yksityisiin ovat tärkeitä oman 

tilan ja sen suojelemisen kannalta. Sosiaalisten rakenteiden 

tukeminen selkeillä fyysisillä rajoilla lisää Gehlin (2010, s. 102) 

mukaan turvallisuuden tunnetta. Näihin rajoihin tulisi kiinnittää 

huomiota erityisesti useamman asunnon typologioiden suun-

nittelussa, pihoilla ja yhteistiloissa. Myös asunnon sisällä on 

yksityisempiä ja julkisempia tiloja. Gehlin (2010, s. 103) mukaan 

siirtymät yksityisten ja julkisten tilojen välillä tulisi suunnitel-

la pehmeiksi ja vähittäisiksi puolijulkisten ja puoliyksityisten 

tilojen tai vyöhykkeiden avulla. Hän toteaa, että vain selkeästi 

erotettava yksityinen tila voi samaan aikaan olla sekä tarpeeksi 

turvallisen tuntuinen ja hyvä suoja asukkaalle että mahdollistaa 

osallistumisen kaupunkielämään. Asukkaat voivat näin suojella 

yksityisyyttään. Vyöhykkeitä voidaan eritellä aitojen, materiaali-

en, kalusteiden, viherrakenteiden, portaiden ja korkeuserojen 

avulla (ks. kuvat 21-25). (Gehl, 2010, s. 103.) Gehlin mukaan 

turvallisuuden tunne rakennetussa ympäristössä syntyy, kun 

sen rakenteet tukevat käyttäjien kaipaamia sosiaalisia rakentei-

ta. Yksityisen ja julkisen jako on siis osa turvallisuuden tunnetta. 

Kuvat 21-25: Pehmeitä vaiheistettuja siirtymiä julkisesta yksityisempään. 
Kuvat: Kaisanlahti 2018-2020.

Kuva 21, Barcelona

Kuva 22, Lontoo

Kuva 23, Vallila

Kuva 24, Edinburgh

Kuva 25, New York
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