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TIIVISTELMÄ 

Opinnäytteeni käsittelee kuvataidekasvatukseen vaikuttavaa tila-aika- 
dikotomiaa etenkin tilan näkökulmasta. Tila-aika-dikotomia viittaa 
tilan ja ajan vastakkainasetteluun. Usein tämä johtaa siihen, että aika 
nähdään muuttuvana ja dynaamisena, tila pysähtyneenä ja staattisena. 
Etsin vastausta kysymyksiin ”millaisia tiloja on löydettävissä ja nimettä-
vissä installaatiotyöpajassa Muutto Oberoniin?” sekä ”miten tilat ja niiden 
löytämiseen johtanut prosessi haastavat tila-aika-dikotomiaa kuvataide-
kasvatuksessa?” Otteeni on pragmatistinen ja lähtökohtanani toimii niin 
kutsuttu tilallinen käänne humanistisissa tieteissä. Lähden ajatuksesta, 
että tila on aina sosiaalisesti tuotettu, ei koskaan valmiiksi annettu. 

Käytän tilan tutkimusympäristönä installaatiotyöpajaa. Lähestymis-
tapani on etnografinen. Kenttänäni toimii yksi Emilia Liimataisen ja 
Milja-Maaria Terhon Muutto Oberoniin -installaatiotyöpajan toteutuksista. 
Oberon-pajassa osallistujat rakentavat yhdessä yhteisen avaruus aiheisen 
installaation. Keräsin aineistoni havainnoimalla ja haastattelemalla 
kesällä 2018 Oberon-toteutuksessa, joka järjestettiin osana opettamaani 
7–13-vuotiaiden kuvataidekesäleiriä. 

Analysoin aineistoani Henri Lefebvren ja Michel Foucault’n tilaa 
koskevien teorioiden kautta hyödyntäen Lefebvren tilallista triadia 
(joka koostuu havaitusta, käsitetystä ja eletystä tilasta) sekä Foucault’n 
heterotopia-käsitettä. Tunnistan aineistosta neljätoista rinnakkain läsnä 
olevaa tilaa, joiden lista tuo vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseeni. Tämän jälkeen analysoin noita tiloja sekä niitä tunnistaessa 
tekemiäni muita havaintoja yhdessä Doreen Masseyn tilaa ja aikaa 
käsittelevän teorian kanssa. Palautan pohdintani tila-aika-dikotomian 
äärelle ja tutkin mahdollisuuksia sen purkamiseen. Esiin nousee opetuk-
sen lineaarisuuden problematiikka, ja siihen ratkaisuksi yhdessä tehdyn 
installaation mahdollisuus toimia agorana, moninaisena demokratian 
tilana. Tämä analyysi kokonaisuudessaan tarjoaa vastauksen toiseen 
tutkimuskysymykseeni.

AVAINSANAT: tila, tilan sosiaalinen tuottaminen, heterotopia, 
pragmatismi, kuvataidekasvatus, installaatio, tila-aika-dikotomia.
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ABSTRACT

My thesis deals with space-time dichotomy affecting art education 
especially from the perspective of space. The space-time dichotomy 
refers to the confrontation of space and time. Often this leads to a way 
of thinking where time is seen as changing and dynamic, while space is 
seen as static and passive. My research questions are ”what spaces can 
be found and named in the installation art workshop Muutto Oberoniin?” 
and ”how do those spaces as well as some other observations made while 
 identifying them challenge the space-time dichotomy in art education?” 
In my thesis, the space is always considered to be socially produced, 
never just taken for granted.

I use an installation art workshop as a research environment to 
 examine space. My approach is ethnographic. My field is an installation 
art workshop Muutto Oberoniin which is created by Emilia Liimatainen 
and Milja-Maaria Terho. In this workshop, participants collaboratively 
build an installation based on the theme of outer space. I collected my 
data in the summer of 2018 by observing and interviewing the partici-
pants in the workshop which was held as a part of an art summer camp 
where I worked as a teacher. The participants of the camp were aged 
between 7 and 13 years.

I analyse my data through the theories of Henri Lefebvre and Michel 
Foucault using Lefebvre’s spatial triad (which consists of perceived, 
conceived and lived space) and Foucault’s concept of heterotopy. Using 
these theories, I identify fourteen parallel spaces from my data. The list 
of those spaces is an answer to my first research question. After that 
with Doreen Massey’s theory of space and time I analyse those spaces 
and some other observations I made while identifying them. I return to 
the space-time dichotomy and search for possibilities to challenge it. 
Through this, the problem of linearity in teaching arises. A solution to 
this is to see the collaborative installation as an agora, a diverse space of 
democracy. This analysis section as a whole provides the answer to my 
second research question.

KEYWORDS: space, social production of space, heterotopy, pragmatism, art 
education, installation, dichotomy of time and space.
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Tässä opinnäytteessä tutkin kuvataidekasvatukseen vaikuttavaa tila- aika-
dikotomiaa etenkin tilan näkökulmasta. Opinnäytteeni myötä osoitan, 
että kriittisesti lähestyttynä termi tila soveltuu työkaluksi tarkastella 
sekä kuvataideopetuksen sisältöjä että opetustilanteiden dynamiikkoja.1 
Tutkielman alkupuoliskolla tutkin tilaa Muutto Oberoniin -installaatio-
työpajasta keräämääni aineiston sekä filosofien Henri Lefebvre ja Michel 

Foucault tilaa koskevien teorioiden kautta. Tutkielman loppupuoliskolla 
analysoin tilaan liittyviä havaintojani yhdessä maantieteilijä Doreen 

Masseyn tilaa ja aikaa käsittelevän teorian kanssa. 
Tilasta ja ajasta kirjoitetaan monesti yhdessä. Ne myös asetetaan 

usein vastakkain niin, että aika nähdään muuttuvana ja dynaamisena, 
tila pysähtyneenä ja staattisena. Näin muodostuu tila-aika- dikotomia.2 
Kasvatuskeskustelussa tämä näkyy kasvatustieteilijä Riikka Hohtia 

mukaillen yhtenä keskeisenä premissinä, jonka mukaan opetus tilanteessa 
matkataan lineaarisen ajan läpi, vakaassa tilassa oleillen.3 Toden totta: 
etenkin institutionaalinen koulujärjestelmä pyrkii tarjoamaan mahdol-
li    sim man staattisen ja häirikkeettömän oppimisympäristön, jonka 
 puitteissa opetus voi tapahtua lineaarisesti A:sta, O:hon, Alkutilanteesta 
Oppimistuloksiin.

1   Kirjoitan tässä tutkielmassa aina kuvataidekasvatuksesta pelkän taidekasvatuksen sijaan 
välttääkseni sekaannukset esimerkiksi draama- ja tanssikasvatukseen, joissa niin ikään tila on 
vahvasti läsnä.

2   Massey 2014, 14.

3   Hohti 2016, 63. ”– – children travel through (linear) time, are situated in (stable) spaces – –.” 
Sulut alkutekstistä.

JOHDANTO
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Koulu on erittäin aikasidonnainen instituutio.4 Koulunkäynnille on 
kirjoitettu vuosi-, jakso-, viikko-, päivä-, ja tuntikohtainen ajankäyttö-
suunnitelma. Kellon sointi aloittaa oppitunnit ja lopettaa ne ilmoittaen 
milloin on aika siirtyä seuraavaan opinkappaleeseen. Kellon armoilla 
ovat sekä oppilaat että opettajat. Nopeasti valmiit oppilaat pitkäs-
tyvät, hitaampaan tahtiin etenevät ahdistuvat ajan loppuessa ja opetta-
jat yrittä vät tasapainotella näiden ääripäiden välillä.5 Useimpia opettajia 
kalvanee jatkuva pelko siitä, ettei opetussuunnitelmiin kirjattuja laajoja 
tavoitteita ehditä saavuttamaan käytettävissä olevan ajan puitteissa. 
Nykyään toki ymmärretään, ettei kaikkea mahdollista ehditä koulussa 
oppia, ja elinikäinen oppiminen nouseekin usein esiin koulutus poliittisessa 
keskustelussa. Kuitenkin myös elinikä sanana implikoi ajan loppu-
misen uhkaa: kuolemaa. Juostessa kilpaa aikaa vastaan syntyy helposti 
vaikutelma, että tilat eivät tee muuta kuin luovat puitteet, pysyvät ja 
mahdollistavat.

Termeinä tila ja aika ovat niin tiiviisti yhteenkietoutuneita, että on 
vaikeaa puhua toisesta ilman toista, oli sitten kyse dikotomisesta tai 
sitä välttävästä puhetavasta. Toisaalta molemmat ovat niin laajoja, että 
yhden opinnäytteen puitteissa olisi haastavaa käsitellä kumpaakin kat-
tavasti. Oma ratkaisuni on keskittyä tutkielman alkuosassa tilaan ja 
ottaa aika mukaan pohdintaan tarkemmin tutkielman loppupuolella. 
Tila-aika-dikotomian lähestyminen tilan kautta sai tukea siitä, että tila 

4   Sahlberg 1998, 190–193.

5   Vrt. Gordon 2003, 63–65.
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on todella kuuma puheenaihe juuri nyt, 2010-luvun loppupuoliskolla, 
suoma laista koulujärjestelmää koskevassa keskustelussa. 

Tuota keskustelua on käyty runsaasti eri populaarimedioissa, ja siitä 
välittyy ajatus luokkahuoneettomasta koulusta.6 Nykyaikaisen opetustilan 
ihanteeksi on nostettu niin sanottu muuntojoustava tila.7 Esimerkiksi 
hämeenlinnalaisessa Tuomelan koulussa ”[l]uokkahuoneet on  korvattu 
muutettavilla kalusteryhmillä.”8 Niin ikään kuopiolaisessa Jynkän kou-
lussa ei löydy ”[p]itkiä käytäviä ja toistensa kanssa identtisiä luokka-
tiloja.”9 Myös Rantakylän normaalikoulu Joensuussa vastaa koulu-
rakentamisen ajakohtaisia ihanteita, joita ovat ”[m]onikäyttöisyys, 
monipuolisuus, joustavuus ja läpinäkyvyys.”10 Yksi tuoreimpi  virallisia 
puheenvuoroja keskusteluun on Opetushallituksen julkaisu Koulusta 

oppimisen ympäristöksi, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”tämän 
 päivän koulusta, sen toimintakulttuurista, oppimisprosesseista sekä tila- 
ja kalusteratkaisuista.”1 1

Luokkahuoneeton koulu vaikuttaisi olevan jotain muuta kuin 
staattinen ja häirikkeettön oppimisympäristö, joten viitteitä tila-aika- 
dikotomian murtumisesta saattaa siis olla ilmassa. Opinnäytteessäni 
en kuiten kaan käsittele varsinaisesti tämänkaltaisia fyysiten tila-
ratkaisujen muutoksia (lukuunottamatta luvussa 5.1 esittämiäni lyhyitä 
 huomioita) sillä kuten luvussa 1 tulee ilmi, tila on paljon enemmän kuin 
vain  fyysiset puitteet. Sitä kautta myös tila- aika-dikotomia näyttäytyy 
moniulotteisena ilmiönä.

Tutkimuksellisesti tilasta kiinnostavan minulle tekee se, miten sitä 
pystyy lähestymään niin teorian kuin käytännön kautta – aivan kuten 
(kuvataide)kasvatustyötäkin. Teorian ja käytännön väliin haluan  pyrkiä 
myös itse tässä tutkielmassa, jonka henki on pragmatistinen,  käytännön 
ja teorian erottelua kyseenalaistava.12 Mielessäni on halu  ymmärtää 
kuvataidekasvatusta paremmin, mutta niin ikään toive tuottaa 

6   Luokkahuoneettomuutta ei pidä sekoittaa luokattomuuteen, joka viittaa esimerkiksi  suomalaisten 
lukioiden opetuksen järjestämismalliin, jossa opiskelijoilla on (tiettyjen raamien sisällä) vapaus 
koota oma lukujärjestyksensä.

7   Tammi 2018.

8   Leponiemi 2016.

9   Rinta-Tassi ja Marjakangas 2017.

10   Pölkki 2019.

1 1   Kuuskorpi & Nevari 2018, 5.

12   Kilpinen, Kivinen & Pihlström 2008, 8.
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kuvataide kasvatuksesta yksi uusi näkökulma myös muiden kentällä 
toimivien hyödyksi. Näen, että teoretisoimalla käytännön kuvataide-
kasvatustyötä yksilön havainnot nousevat empirian tasolta laajem-
min jaettavaksi teoriaksi, jonka joku toinen voi jälleen sitoa takaisin 
 käytännön kasvatustyöhön. 

Tutkimuksessani on etnografinen ote, keräsin aineistoni havain-
noiden ja haastatellen. Jo ennen tämän opinnäytteen aloittamista olin 
kuullut kuvataidekasvattajien Emilia Liimataisen ja Milja-Maaria Terhon 
(myöhemmin vain Emilia ja Milja) Muutto Oberoniin -työpajasta. Siinä 
osallistujat rakentavat yhdessä yhteisen installaation. Installaation 
aiheena on mielikuvituksellinen avaruusympäristö, Oberon-planeetta, 
jonne ihmiskunta on muuttamassa tulevaisuudessa teknologian kehi-
tyksen myötä.13 Se, miten mikin Oberon konkretisoituu, on osallistujista 
kiinni. Lähestyn työpajaa paitsi sen sosiaalisen prosessiluonteen, myös 
installaatiotaiteen teorian kautta. Installaatiotaidetta taustoittaessani 
tukeudun taidehistorioitsija Claire Bishopin ajatteluun.

Kenttänäni toimi kesällä 2018 osana opettamaani kuvataide-
kesäleiriä järjestetty Oberon-toteutus, jonka Milja toteutti yhdessä 
kuvataidekasvattaja Oona Heinäsen (myöhemmin vain Oona)  kanssa.14 
Toteutukseen osallistuivat kaikki leirin kolmetoista 7–13-vuotiasta 
 osallistujaa. Havaintopäiväkirjasta ja litteroiduista haastatteluista koos-
tuva aineistoni on tiivis, koska se on kerätty vain yhden päivän aikana. 
Aineistonkeruun tapahtuminen yhden työpajatoteutuksen puitteissa 
tuo tutkielmaani tapaustutkimuksen piirteitä. On kuitenkin huomion-
arvoista, että vaikka tutkielmani tuottaa Oberoniin liittyvää tietoa, jota 
voisi mahdollisesti käyttää esimerkiksi työpajan jatkokehittelyssä, syvin 
tiedonintressini liittyy tilaan sekä tila-aika-dikotomiaan kuvataide-
kasvatuksen kontekstissa.

Tutkielman rakenne jakautuu viiteen lukuun. Kahdessa ensimmäi-
sessä luvussa astun tilaa käsittelevien kysymysten äärelle. Luvussa 1 
 esitän oman rajaukseni useisiin suuntiin kurottuvasta tilan käsitteestä 
sekä esittelen tutkimusongelmani. Kerron myös installaatiotyöpajasta 
tilan tutkimusympäristönä ja esitän tutkielman teoreettisen perustan. 
Luvussa 2 esittelen käyttämäni aineiston, tutkimusotteen ja menetelmät.

Kolmannessa luvussa matkaan Oberonin syvyyksiin. Luku 3 on 
 analyysiä, jossa käyn aineistoni läpi systemaattisesti valitsemieni 

13   Kirjoitan Oberonin kursiivilla, kun viittaan itse työpajakonseptiin. Viitatessani työpajan 
puitteissa rakentuvaan planeettaan, Oberon on ilman kursiivia.

14   Alunperin Emilian piti olla Miljan kanssa toteuttamassa Oberonia, mutta hän sairastui 
aineistonkeruupäivän aattona, jolloin Milja pyysi Oonan sijaistamaan.



14

JO
H

D
A

N
T
O

teorioiden kautta. Etsin installaatiotyöpajassa läsnä olleita tiloja 
tarkaste lemalla aineistoa Lefebvren tilallisen triadin ja Foucault’n hetero-

topian avulla. Tiloista muodostuu neljäntoista tilan lista.
Kahdessa viimeisessä luvussa vien tilaa koskevan analyysin 

 askeleen pidemmälle tuomalla tarkasteluun mukaan ajan käsitteen ja 
 toisaal ta reflektoimalla tutkimusprosessia. Luvussa 4 palaan tila-aika- 
dikotomian äärelle ja analysoin mahdollisuuksia sen purkamiseen 
kuvataide kasvatuksessa tiloista opitun perusteella. Pohdintani johdat-
taa minut agoralle, antiikin Kreikasta periytyvälle demokratian alustalle. 
Viimeisessä luvussa 5 esitän tutkielman yhteen kokoavat loppu huomiot: 
katsauksen tuloksiin, tutkielman arviointia sekä mahdollisuuksia  tuleviin 
jatkotutkimuksiin.
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1 SISÄÄNKÄYNTI

Mitä tila on? Yleiskielessä toistuvasti viljelty sana tila jää helposti epä-
selvästi määritellyksi tai kokonaan määrittelemättömäksi.15 Tila on 
samaan aikaan konkreettinen ja abstrakti käsite, moniulotteinen ja 
monia merkityksiä kantava.16 Tilalla voidaan viitata paitsi fyysiseen, 
johonkin paikantuvaan tilaan tai sijaintiin, myös emotionaaliseen 
ja henki seen olotilaan. Tutkielmani lähtökohta on, että tila on aina 

 sosiaalisesti tuotettu, ei koskaan valmiiksi annettu. 
Tässä luvussa taustoitan omaa kiinnostustani tilaan, perustelen 

tila-aika-dikotomian purkamisen tarvetta, esitän tutkimus kysymykset 
sekä kerron, miten päädyin käyttämään installaatiotyöpajaa tilan 
tutkimu sympäristönä. Luvun lopussa avaan teoreettista viitekehystäni 
sekä keskeisiä käsitteitäni. 

15   Esimerkiksi Lefebvren mukaan tilasta puhutaan kaikkialla, mutta ilman johdonmukaisuutta; 
sanalla voidaan viitata määrittelemättömään joukkoon mitä erilaisimpia arkkitehtonisia, kuvain-
nollisia ja kirjallisia ilmiöitä. Lefebvren mielestä epistemologis-filosofinen ajattelu ei ole onnistunut 
luomaan perustaa tilan tieteelle (a science of space) ja aiheen tutkimus on hajanaista. Tuloksena on 
tilassa olemiseen ja sen diskursseihin liittyvää fragmentaarista tietoa, mutta tilaan liittyvä ymmärrys 

puuttuu. (Lefebvre 1991, 3, 7, 10.) Paljon onkin tapahtunut sen jälkeen, kun Lefebvre kirjoitti edel-
lämainitusta vuonna 1974. Tilan tieteen syntymisen sijaan 1900-luvun viimeisinä vuosi kymmeninä 
tapahtui aiemmin mainittu tilallinen käänne, ja tila sai laajasti Lefebvren peräänkuuluttamaa 
huomiota (ks. luku 1.4). Tila-termin hajanaisesta käytöstä, ks. myös Massey 2014, 33.

16   Ks. esim. Tuan 1977, 34; Horelli 1981, 85; Saarikangas 2006, 12; Massey 2014, 32–33; 
Lohtaja 2015, 6. 
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1 . 1  TILA SIELLÄ, TÄÄLLÄ & TUOLLA

Miksi olla kiinnostunut tilasta? Lähtökohtana omalle tilakiinnostukselleni 
toimi tilan jakamisen problematiikka. Tila ei ole vain tapahtumapaikka 
konfliktille, se on konflikti itsessään.17 Sen jakamiseen liittyy kaikilla 
tasoilla valta ja poliittisuus. Kysymys siitä, onko tila sinun vai minun, 
meidän vai teidän, näkyy esimerkiksi globaalissa maailmanpolitiikassa 
jälkikolonialismin kysymyksissä, kaupunkitilassa graffitien vastaisessa 
taistelussa ja yksittäisessä luokkahuoneessa opettajan ja oppilaiden 
positioissa. Tilan jako on aina kiinni ajassa eikä koskaan valmis, vaan 
jatkuvien neuvottelun ja kamppailujen kohde kaikilla tasoilla.18 

Koska fyysistä tilaa on rajallisesti, korostuu sen merkitys, miten 
kykenemme tuottamaan tilaa neuvotellen ja toisten tarpeet  kohdaten.19 
Noissa neuvotteluissa tarvitaan luovuutta, joustavuutta, totutun 
uudelleen ajattelua ja -arviointia, kommunikaatiota, ryhmätyöskentelyä, 
kykyä kohdata uutta ja vierasta sekä empatiaa. Näen, että kaikki edellä 
mainitut ovat asioita, joita on mahdollista oppia ja opettaa kuvataide-
kasvatuksen puitteissa. Professori emeritus Juha Varton mukaan yksi 
taidepedagogiikan tieteenalan peruskysymyksistä onkin se, ”mikä on 
taiteel lisen toiminnan ja sen soveltamisen merkitys sosiaalisessa todelli-
suudessa, kanssakäymisessä.”20 

Lähestyn tässä tutkielmassa fyysisen tilan sosiaalisia ulottuvuuksia 
rajaten pois digitaaliset tilat.21 Tutkielmassa esitettävät käsitykset sosi-
aalisesti tuotetuista tiloista ovat syntyneet länsimaisen, suomalai-
sen, helsinki läisen tutkielmantekijän väistämättä subjektiivisista tila-
käsityksistä ja -kokemuksista käsin. Tilojen käsittämiseen vaikuttavat 
kulttuurin lisäksi ainakin subjektin etninen tausta, taloudelliset resurssit, 
sosiaalinen sukupuoli ja mahdolliset fyysisen tai psyykkisen terveyteen 

17   Näin toteaa esimerkiksi Elden 2004, 183.

18   Tämän voi huomata esimerkiksi alati muuttuvista valtioiden rajoista. 

19   Tulevaisuudessa maapallon väkiluvun edelleen kasvaessa ja ilmastonmuutoksen muokatessa 
radikaalisti elinympäristöjä uskon, että joudumme yhä useammin ihmisten (elin)tilaa koskevien 
kysymysten äärelle. 

20   Varto 2011, 26.

21   Digitaalisuus muokkaa radikaalisti käsitystämme tilasta, miksi siis olla kiinnostunut fyysisestä 
tilasta kun digitaalisen tilan läsnäolo ja määrä maailmassa jatkuvasti kasvaa? Samantyyppisen kysy-
myksen esitti esitystaiteen tutkija Annette Arlander väitöskirjansa alussa jo parikymmentä vuotta 
sitten. (Arlander 1998, 12.) Hänen mukaansa digitalisaation mahdollistaman paikan valinnan 
vapauden myötä siitä tulee entistä tärkeämpää: vaikka toimisimme digitaalisesti generoidussa 
todellisuudessa, operoimme siellä kuitenkin aina fyysisessä tilassa olevasta ruumiistamme käsin.
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liittyvät tekijät.22 Nämä kaikki ovat väistämättä olleet vaikuttamassa 
myös tämän tutkielman kysymysten vastausten muotoutumiseen.

1 . 2 KUVATAIDEKASVATUKSEN TILA-AIKA-DIKOTOMIAN 
HAASTAMISEN TARVE

Tila-aika-dikotomia on yksi useista yleisistä käsitteellisistä kahtia-
jaoista. Näistä tunnetuin lienee filosofi René Descartesin (1596–1650) 
kartesio lainen dualismi, mielen ja ruumiin erottaminen erillisiksi 
 substansseiksi.23 Etenkin feministisessä tutkimuksessa esitetään, että 
kaikki ajattelussa käytettävät vastakohtaparit (mieli-ruumis-parin lisäksi 
esimerkiksi luonto- kulttuuri ja järki-tunne) ovat haitallisia ja estävät 
maailman syvällisen ymmärtämisen.24 Niiden purkaminen mahdollistaa 
muutoksen.25

Tila-aika-dikotomian haastaminen kuvataidekasvatuksessa on 
mieles täni tärkeää, jotta edellä mainittu muutos tulee mahdolli-
seksi – kasvatus paradigmat tarvitsevat muutosta, koska myös maa-
ilma ympäril lämme muuttuu.26 Ajan yliote tilasta tuottaa opetukseen 
 lineaarisen aikakäsityksen muovaaman oppimisprosessin kaavan, jossa 
opetus etenee krono logisesti tavoitteiden määrittelystä menetelmien 
 valinnan kautta tehokkaaseen opetustapahtumaan ja lopulta arvioin-
tiin.27 Tällainen lineaarinen prosessi näyttäytyy helposti ainoana vaih-
toehtona ilman, että sen kyseenalaistamista tulee ajatelleeksi.28 Tähän 
 tarpeeseen  syntyivät tutkimuskysymykseni, jotka seuraavaksi esitän.

22   Ks. Massey 2014, 19.

23   Sahlberg 1998, 29.

24   Massey 2014, 42.

25   Hohti 2007, 23.

26   Kysymyksiin siitä, millaiseksi maailma muuttuu ja miten muutokseen tulisi reagoida, löytyy 
paljon vastauksia. Esimerkiksi koulutuksen tutkija Pasi Sahlberg (1998, 19) visioi, että koulu 
kehittyy 2000-luvulla oppivaksi yhteisöksi, ”joka aktiivisesti sopeutuu informaation hallitsemaan 
 ympäristöön ja auttaa siellä toimivia yksilöitä vaikuttamaan elämänsä kulkuun.”

27   Mukailen tässä Sahlbergin (1998, 29–30) tiivistelmää opetussuunnitelmatutkija Ralph Tylerin 

(1949) opetussuunnitelmateorian peruskysymyksistä.

28   Sahlberg 1998, 30. Sahlbergin mukaan tämä havainnollistavaa kartesiolaisen ajattelun 
 vaikuttavan edelleen voimakkaasti koulumaailmaan. Samasta syystä myös opetuksen muutos-
pyrkimykset typistyvät lineaariseksi kaavaksi: muutosprosessin oletetaan etenevän kehitys-
tavoitteiden määrittelystä keinojen valinnan kautta muutokseen ja lopulta sen arviointiin. 
(Vrt. Sahlberg 1998, 38.)
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1 . 3 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tässä tutkielmassa esitän kaksi kysymystä ja etsin niihin vastaukset:
1. Millaisia tiloja on löydettävissä ja nimettävissä installaatio    työ-

pajassa Muutto Oberoniin, kun sitä tarkastelee Lefebvren tilan 
sosiaalisen tuottamisen teorian sekä Foucault’n heterotopia- 
ajatuksen kautta?

2. Miten tilat sekä niiden löytämiseen ja nimeämiseen johtaneessa 
prosessissa muodostunut tieto haastavat tila-aika-dikotomiaa 
kuvataidekasvatuksessa?

Vastaan ensimmäiseen kysymykseen luvussa 3, jossa analysoin aineis-
toani yhdessä teorian kanssa. Toiseen kysymykseen vastaan luvussa 
4, jossa jatkoanalysoin ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksia ja 
niiden syntyprosessissa muodostunutta tietoa soveltaen etenkin Masseyn 
ajatuksia tila-aika-dikotomiasta kuvataidekasvatukseen. Laajennan 
myös pohdintaa yksittäisestä työpajasta kohti kouluinstituutioita. 
Vastaus kysymykseen yksi on lista, selkeä esitys löytämistäni tiloista, 
kun taas vastaus kysymykseen kaksi on pohdiskelevampi ja spekulatii-
visempi – itse asiassa nimenomaan luku 4 kokonaisuudessaan on vastaus 
 kysymykseen. Vastausten toisistaan eroava luonne sopii tutkielman 
pragmatistiselle lähestymistavalle.29 

1 .4 TILAN TUTKIMUSYMPÄRISTÖNÄ 
INSTALLAATIOTYÖPAJA

Mielestäni kaikista nykytaiteen muodoista tilan olemuksen etsiminen ja 
pohtiminen ovat eniten läsnä installaatioissa.30 Tämän vuoksi etsiessäni 
vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin käytän tilan tutkimus-
ympäristönä kuvataideleirin puitteissa järjestettyä Muutto Oberoniin 
-instal  laatio   työpajaa. Toki tilallisuutta voisi tutkia minkä tahansa kuva-
taid e   kasvatuksen työskentelymuodon kautta, mutta pidän loogisena, 
että havainnollisimmin tila tulee esiin tilallisesti työskenneltäessä. 

29   Ks. luku 2.1.

30   Installaatiotaiteen lisäksi esimerkiksi termit paikkasidonnainen taide ja tilataide ja viittaavat 
tiloihin sitoutuviin taidemuotoihin. Installaatio on näistä mielestäni toimivin, sillä paikkasidon-
nainen taide asettaisi raameiksi käytettävissä olevat paikat, mikä voisi viedä huomion laajemmista 
tilallisuuden kysymyksistä spesifiin, tiettyjen paikkojen luonteen tutkimiseen. Tilataide puolestaan 
osoittautui epätarkaksi toimiakseen tutkimuksellisellisena työkaluna, ja installaatio onkin pääosin 
korvannut sen taidepuheessa, vrt. sanan määritelmä esimerkiksi Taiteen pikkujättiläisessä (2000, 
748–749).
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Installaatio on taideteos, jossa tila ja siihen mahdollisesti järjeste-
tyt asiat nähdään yhtenä kokonaisuutena.31 Installaatio luo tilan ja 
tilanteen (situation) johon teoksen kokija, installaation keskeinen osa-
tekijä, astuu.32 Tuo luominen tapahtuu usein moniaistisuutta hyödyn-
täen: mukana voi olla kuulo-, haju- tai tuntoaistiin vetoavaa materiaa-
lia. Mikäli  installaatio pohjaa ensisijaisesti nimenomaan näköaistiin, se 
usein  venyttää aistin rajoja esimerkiksi voimakkailla valoilla tai tilan-
tuntua hämäävillä optisil  la illuusioilla.33

Installaatioihin kuuluu olennaisesti moneus: yksittäinen kokija 
voi kokea teoksen monella eri tavalla esimerkiksi installaatiossa, 
johon voi astua sisään ja jonka sisällä omaa paikkaa voi vaihtaa. 
Vakiintuneisuudestaan huolimatta installaatio-termissä on tiettyä moni-
tulkintaisuutta.34 Tilallisuuden kannalta edellä mainitun moneuden mah-
dollistavat teokset ovat itselleni kiinnostavimpia, ja puhuessani tässä tut-
kielmassa installaatio(taitee)sta viittaan juuri tämän tyyppisiin teoksiin.35 

Kuvataidekasvatuksen kontekstiin tuotuna näen installaation 
yhteisöl lisenä ryhmäprosessina. Koska jokaiselle oppilaalle olisi 
 haastavaa antaa oma työskentelytila ja omat resurssit, installaation 
tekemisestä tulee luonnostaan koko ryhmän yhteinen projekti. Kun 
verrataan yhden ammattikuvataiteilijan tekemää installaatiota suuren 
oppilasryhmän yhdessä tekemään installaatioon, on selvää, että  teosten 
teko prosessit ovat erilaiset. Installaatio-sanaa lähellä oleva installoida 

antaa vihjeen ammattitaiteilijan installaatioprosessista: kyse on asioiden 
usein hyvin harkitusta paikoilleen asettamisesta halutun kokonaisuuden 

31   Viimeistään 1980-luvulle tultaessa installaatioista oli tullut nykytaiteen valtavirtaa. (Bishop 
2005, 37.) Installaatioista tuli näyttävyytensä vuoksi suurnäyttelyiden (kuten Venetsian biennaalin 
ja Kasselin Documentan) vakiosisältöä. Huomiotaherättävyyden merkitys taiteessa on vain 
korostunut 2000-luvulle tultaessa. Installaatioissa yhdistyy lähestyttävyys ja visuaalinen kieli, joka 
toimii hyvin valokuvissa ja sitä kautta sosiaalisessa mediassa, mikä on ehdoton valtti näyttelylle 
nykypäivänä, toimiihan se käytännössä maksuttomana markkinointina kutsuen yhä uusia kokijoita 
paikalle. Hieman paradoksaalisesti installaatioiden siirtäminen paikasta toiseen on hankalaa tai 
mahdotonta, mutta niistä otetut kuvat leviävät silmänräpäyksissä. Tämä kaikki on tehnyt instal-
laatioita tunnetuksi suurelle yleisölle, minkä vuoksi oletan niiden tekemisen olevan kiintoisaa myös 
kuvataidekasvatuksen kontekstissa.

32   Bishop 2005, 6. Installaatiotaide voi sitoutua tiettyyn tilaan jolloin teosta ei ole mahdollista 
esittää missään muualla, mutta installaatiot voivat olla myös riippumattomia tilasta, jolloin niitä 
voi uudelleenesittää rajattoman monta kertaa eri tiloissa. (Bishop 2005, 39.)

33   Ibid., 6–7.

34   Ibid., 6. Esimerkiksi taidenäyttelyt voidaan nähdä (kuraattorin kokoamana) installaationa. 
(Ks. esim. Groys 2009.)

35   Tämänkaltaisia installaatioita tekee esimerkiksi taiteilija Yayoi Kusama (s. 1929), jonka teokset 
tulivat Suomessa monille tutuiksi HAM:issa 2016–2017 esillä olleessa näyttelyssä In Infinity.
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luomiseksi. Oppilasryhmän toiminta sen sijaan on elementtien harki-
tun asettelemisen sijaan ennustamatonta ja spontaania, jolloin loppu-
tulos on tiettyyn vaikutelmaan tähtäävän esteettisen kokonaisuuden 
sijaan ennemminkin esitys ryhmän toimijoiden yhteisestä työskentely-
dynamiikasta. Onkin osuvaa, että Muutto Oberoniin -installaatiotyöpajan 
nimessä on prosessin suuntaan osoittava muutto-sana.

Kuitenkin nimenomaan juuri tuo yhdessä työskentely, joka voi 
asettua kuvataideluokan sijaan myös johonkin muuhun koulun tilaan, 
on mielestäni kuvataidekasvatuksen ratkaisu tilan monipuoliseen hal-
tuunottamiseen, installaation keskeiseen piirteeseen. Kun oppilaiden 
toisiinsa limittyvät tai jopa yhteensulautuvat teot tilassa tuovat installaa-
tion kokijan eteen rikkaan moneuden, ei tarvita valtaisia rakenteita tai 
monimutkaista tekniikkaa. Lopputulos voi ja saa olla fragmentaarinen: 
epäyhtenäisyys ei este kutsua työskentelyprosessin lopputulosta instal-
laatioksi.36 Vaikka kuvataidekasvatuksen puitteissa tehtävät installaatiot 
eroavat prosesseina ammattitaiteilijoiden vastaavista, voidaan mielestäni 
perustellusti puhua lopputuloksista installaatioina (samalla logiikalla kun 
esimerkiksi oppilaiden tekemistä maalauksista puhutaan maalauksina).

1 . 5 TEOREETTINEN PERUSTA

Millaiseen laajempaan kontekstiin installaatio(työpaja)n voisi sijoit-
taa? Entä minkälaisten teorioiden kautta sitä voisi lähteä tutkimaan? 
Seuraavaksi avaan lyhyesti tutkielmani teoreettista viitekehystä, niin 
kutsuttua tilallista käännettä humanistisissa tieteissä. Sen jälkeen kerron 
lyhyesti Lefebvren, Foucault’n ja Masseyn teorioista nousevista käsit-
teis tä, jotka ovat keskeisiä aineistoni analyysissä. 

Lähtöolettamukseni teorioiden valintaan oli ajatus tilaan  liittyvien 
teorioiden skaalautuvuudesta. Toisin sanoen oletan tilasta  kirjoitettujen 
teorioiden olevan sovellettavissa eri mittakaavoissa: esimerkiksi 
kaupunki tilaa käsittelevä teksti voidaan sovittaa luokkahuoneeseen, 
tai siitä voi vähintäänkin saada malleja ajattelulle. Tätä lähestymis-
tapaa tukee kulttuuriteoreetikko Mieke Balin ajatus liikkuvista käsitteistä  
 (travelling concepts).37

36   Esimerkiksi taiteilija Thomas Hirschhornin (s. 1957) teoksista puhutaan installaatioina, ja ne 
sisältävät kirjaimellisesti kaikkea mahdollista ollen erittäin heterogeenisiä.

37   Bal 2002.
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Tilallinen käänne

Foucault’n mukaan 1800-luvun suuri mielenkiinnon kohde oli  historia38 
– toisin sanoen siis aika. 1900-luvulle tultaessa kiinnostus myös tilaa 
kohtaan alkoi nostaa päätään. Tilan uudelleenajattelun mahdollisti 
tilaan ja aikaan liittyvän ajattelun muuttuminen suhteellisemmaksi. 
1900-luvun alussa fyysikko Albert Einsteinin julkaiseman suhteellisuus-
teorian hengessä tiloja ja aikoja alettiin nähdä olevan monta, ei vain 
yksi.39 Samanlaista tilallista uudelleenajattelua voi nähdä tapahtuneen 
kuva taiteessa esimerkiksi kubismissa ja venäläisessä konstruktivismissa.40 

Edelleen kuitenkin tila-aika-dikotomian aikaa määrittävä puoli 
dominoi tutkimuksen kenttää, kunnes 1900-luvun jälkimmäisellä puo-
liskolla tilan merkitykseen toden teolla herättiin.41 Humanistisissa tie-
teissä tapahtui tilallinen käänne.42 Tilallisen käänteen myötä tilaa alet-
tiin  ajatella geometrisen säiliön sijaan sosiaalisena ja kulttuurisena 
 tuotoksena. Tilan, paikan ja ympäristön merkityksiä ryhdyttiin avaa-
maan, ja niitä alettiin pitää tärkeinä tutkimuskohteina.43 Tila lukuisten 
 tieteen alojen (esimerkiksi taidehistorian, kulttuurintutkimuksen, filoso-
fian ja  historian) mielenkiinnon kohteena on siis verrattain uusi. 

Jäljittäessäni tilallisen käänteen alkuperää useissa eri lähteissä44 
nousi esiin neljän ranskalaisen filosofin eri näkökulmat lähestyä tilaa. 
Niihin lukeutuu Lefebvren sosiaalinen tulokulma, Foucault’n vallan filo-
sofia, Maurice Merleau-Pontyn ruumiillinen lähestymistapa ja 

38   Foucault 1984, 1.

39   Elden 2004, 191.

40   Kubismissa perinteisen perspektiivin korvasi simultaaniperspektiivi, jossa kolmiulotteista 
kohdetta kuvataan kaksiulotteiselle pinnalle useista kulmista. Konstruktivismissa huomioitiin 
taiteen esittämistilojen luomia merkityksiä, esimerkiksi Kazimir Malevitš ripusti Musta neliö -maalauk-
sensa vuonna 1915 galleriatilan nurkkaan.

41   Elden 2004, 170, 181.

42   On syytä korostaa, että tutkimuksen kehityksen jaksottaminen käänteisiin on ennen kaikkea 
diskurssi, keino viestittää eroa entiseen; vrt. esim. Latherin (2018, 102–103) listaus sosiaalitieteiden 
käänteistä.

43   Lohtaja 2015, 5. Ks. em. sivulta alaviitteistä 1 ja 2 Lohtajan listaukset käänteen kansainväli-
sistä ja kotimaisista avainteoksista.

44   Ks. esim. Tunturi & Syrjämaa 2002, 17, Saarikangas 2006, 65–68 ja Lohtaja 2015, 9.
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Gaston Bachelardin poeettinen lähestymistapa.45 
Kuvataiteen puolella tilasta olivat edellä mainittujen filosofien kanssa 

samoihin aikoihin kiinnostuneita etenkin Kansainväliset situationistit 
(Situationist international, SI). Esimerkiksi heidän ajatuksensa yhtenäisestä 
urbanismista ja psykomaantieteestä nousivat nimenomaan Lefebvren 
teorioista.46 Toisaalta siirtymä objektiperustaisista teoksista kohti käsit-
teellistä ja tilasidonnaista taidetta teki tilan teoretisoinnista tärkeää myös 
taidehistorian ja -teorian alalla. Esimerkiksi taidehistorioitsija Rosalind 
Krauss sivuaa tilaa käsitellessään kuvataiteen post modernismin myötä 
laajentunutta kenttää (expanded field).47 Se, että tilasta oltiin kiinnos tu-
neita useilla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olleilla kentillä (filo-
sofia, kuvataide, taideteoria), tukee mielestäni ajatusta, että 1970-luvun 
tienoilla tilallisessa ajattelussa todella tapahtui merkittävä käänne.

45   Teokset, joissa näkökulmat tuodaan esiin, ovat:
 1) Henri Lefebvren (1901–1991) La production de l’espace (1974), 
 englanniksi The Production of Space (1991).
 2) Michel Foucault’n (1926-1984) Surveiller et punir: Naissance de la prison (1975), 
 englanniksi Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977) ja
 suomeksi Tarkkailla ja rangaista (1980).
 3) Maurice Merleau-Pontyn (1908–1961) Phénoménologie de la perception (1945), 
 englanniksi Phenomenology of Perception (1962).
 4) Gaston Bachelardin (1884–1962) La poétique de l’espace (1958),
 englanniksi The Poetics of Space (1964) ja suomeksi Tilan poetiikka (2003).

46   Sederholm 1998, 200. Situationistisesta liikkeestä tarkemmin, ks. em. teoksen lisäksi myös 
Sederholm 1994.

47   Krauss 1979.
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Henri Lefebvre & tilan sosiaalinen tuottaminen

Ranskalainen filosofi ja sosiologi Henri Lefebvre (1901–1991) käsitteli 
uransa aikana teemoja, kuten arkielämä, maaseutu ja kaupunki, joiden 
yhteinen nimittäjä on tila.48 Maailmansotien jälkeisessä ranskalaisessa 
kaupunkisuunnittelussa suunnit telijat olivat Lefebvren mielestä ”unohta-
neet” käyttäjät. Tämä ajatus tilan eri toimijoiden rooleista vaikutti 
ratkaisevasti hänen tilalli seen ajatteluunsa,49 jonka hän kokosi yhteen 
vuonna 1974 ranskaksi ilmestyneessä teoksessa La production de l’espace.50 
Lefebvren tila-ajattelua on pitkään lähestytty lähinnä sosialismin ja 
marxilaisuuden kautta, mutta tuoreempi 2000-luvulla tehty tutkimus 
tuo aiheeseen uusia luento  ja, osoittaen sen olevan useampiin suuntiin 
ulottuvaa.51 

Lefebvre otti kunnianhimoiseksi tehtäväkseen luoda teorian, 
joka yhdistäisi kaikki tilan tasot.52 Nuo tasot ovat fyysinen  (physical), 
käsitteel linen (mental)53 ja sosiaalinen (social), joista jälkimmäisin 
kiinnosti häntä eniten. Niiden kautta syntyi ajatus tilan sosiaalisesta 

 tuottamisesta. Lefebvre ei varsinaisesti koskaan avaa, miten hän päätyi 
muodostamaan teoriansa.54 Teoria ei ole yksiselitteinen, mikä asettaa 
sen alttiiksi monenlaisille tulkinnoille. Sitä onkin käytetty paljon eten-
kin ihmismaantieteissä, mutta viime aikoina sovellukset ovat levinneet 

48   Tarkemmin Lefebvren tuotannosta, ks. esim. Lohtaja 2015, 15–20.

49   Elden 2004, 193.

50   Teos tuli tunnetuksi Ranskan ulkopuolella vasta 1991 ilmestyneen Donald Nicholson-Smithin 

kääntämän englanninkielisen version The Production of Space myötä. Tähän käännökseen turvaudun 
tässä tutkielmassa. On toki selvää, että käännös hävittää joitakin alkuperäisen tekstin nyansseja, 
esimerkiksi englannin space kattaa suppeamman merkitysskaalan kuin ranskan espace. (Ks. esim. 
Lefebvre 1991, 8, alaviite 15 (kääntäjältä) ja Elden 2004, 186.) Lähestyn The Production of Space 

-teosta tukenani yksi kattavimmista Lefebvren koko tuotanto avaavista teksteistä, Stuart Eldenin 

Understanding Henri Lefebvre: theory and the possible (2004), sekä suomalaisesta viimeaikaisesta Lefebvre-
tutkimuksesta esiin nouseva, eritoten Lefebvren tilateoriaan keskittyvä Aleksi Lohtajan Tila, asuminen 

ja arkkitehtuuri. Henri Lefebvren teoria tilasta ja tilan tuottamisesta (2015). Hyödynnän Lohtajan käyttämiä 
käännöksiä termeistä, mutta mainitsen myös englanninkieliset termit. Muista Lefebvreä tutkineista 
ja hänen ajattelustaan kirjoittaneista, ks. Lohtaja 2015, 21–22.

51   Lohtaja 2015, 12.

52   Lefebvre rakentaa omaa teoriaansa lukuisten ajattelijoiden, esimerkiksi René Descartesin, 
Immanuel Kantin, Friedrich Nietzschen, Karl Marxin ja Georg Wilhelm Friedrich Hegelin varaan, mutta en 
mene tarkemmin näihin Lefebvren ajattelun taustavaikuttajiin. Lefebvren tila-ajattelun taustavai-
kuttajista, ks. Lohtaja 2015, 34–50.

53   Lefebvre 1991, 11. Henkinen olisi kömpelö käännös sanalle mental, koska Lefebvre viittaa 
sanalla ennen kaikkea tapoihin kuvata tilaa käsitteellisesti (esim. kartat).

54   Lohtaja 2015, 51.
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moni puolisemmin eri aloille, kuten kasvatustieteisiin.55 
Tarkastelen seuraavaksi tilan sosiaalista tuottamista erittelemällä tilan, 

sosiaalisuuden ja tuottamisen termit. Tila on Lefebvrelle lähtö kohtaisesti 
aktiivinen. Se ei ole koskaan vain passiivinen näyttämö sosiaali selle 
kanssakäymiselle vaan tietämiseen ja toimimiseen aktiivisesti vaikut-
tava tekijä. Tila on samaan aikaan prosessi ja lopputulos, joka tuo 
yhteen kaiken: elollisen, elottoman, objektit, merkit ja  symbolit.56 
Fenomenologisessa hengessä Lefebvre katsoo, että ihminen ilmaisee 
 suhdettaan tilaan ruumiinsa kautta.57 

 Sosiaalisuus on laajasti ymmärrettynä ihmisissä, heidän välillään sekä 
ympärillään oleva ilmiö, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja johon 
ympäröivä todellisuus kaikkinensa vaikuttaa. Se ei siis rajoitu  pelkästään 
ihmisten toimintaan, vaan ulottuu myös ei-inhimilliseen materiaan. 
Lefebvren mukaan sosiaalinen toiminta tilaan liittyen tapahtuu yhteis-
kunnan kaikilla tasolla, joihin vaikuttavat eri tahot. Esimerkiksi asumi-
seen vaikuttavat arkkitehdit, kaupunkitilaan kaupunkisuunnittelijat ja 
tätä suurempiin tasoihin poliitikot ja talouden voimat.58 Sosiaalisuuteen 
liittyy siis vahvasti myös valta ja poliittisuus.59

Tuottaminen on käsite, jonka kautta Lefebvre lähtee kokoamaan 
yhteen tilan teoriaa.60 Hän myöntää, että esimerkiksi marxilaisessa 
kansantaloustieteessä käytetty termi voi kuulostaa aluksi oudolta tilan 
yhteydessä. Syy on kuitenkin hänen mukaansa siinä, että tilallinen 
toiminta on totuttu näkemään niin vahvasti vain tyhjän tilan täyttä-
misenä. Lefebvrelle tuottaminen on siis ikään kuin täyttämisen vasta-
kohta, lähestul koon luomisen synonyymi; se sisältää materiaalisen 
toiminnan lisäksi aineettoman kuten yhteiskunnallisen, tiedollisen ja 

55   Ks. esim. Middleton 2014. Lefebvre itse oli hyvin kiinnostunut pedagogiikasta, ja kasvatus-
tieteilijöiden kiinnostuksen Lefebvreen puolestaan voi nähdä liittyvän myös kasvatustieteissä 
tapahtuneeseen tilalliseen käänteeseen. (Middleton 2014, 1–2.)

56   Lefebvre 1991, 11, 101. 

57   Ibid., 40, 101–102. 

58   Ibid., 12, 21.

59   Tilan poliittisuus tulee esiin esimerkiksi Lefebvren kirjoittaessa siitä, miten ideologiat tarvit-
sevat tilan johon konkretisoitua. (Lefebvre 1991, 44.) Tästä hän tarjoaa esimerkiksi kristinuskon 
tilat. Hän kysyy, mitä uskonnosta ylipäätään jäisi jäljelle jos siitä poistettaisiin kirkkorakennukset 
ja niihin sitoutuvat esineet ja kalusteet. Tätä havainnollistaa hyvin myös esimerkiksi sana kirkko 
(samoin kuin englannin church), joka tarkoittaa sekä instituutiota että rakennettua tilaa. 

60   Lefebvre 1991, 15.
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instituutionaalisen tuottamisen.61

Kun edellä esitellyt käsitteet tuodaan yhteen, voidaan todeta, että 
”(sosiaalinen) tila on (sosiaalisesti) tuotettu.”62 Lause on koko Lefebvren 
tilateorian ydin. Hänen yksi aukikirjoituksensa lauseesta on, että 
” sosiaaliset suhteet heijastuvat tilaan, tullen kirjoitetuksi sinne, ja tuossa 
prosessissa tuottavat myös tilan itsensä.”63 Tilan sosiaalinen tuottami-
nen tapahtuu aina suhteessa aikaan kolmella tasolla, jotka muodostavat 
Lefebvren tilallisen triadin. Triadiin kuuluu

 × havaittu tila (perceived space tai spatial practice), 
 × käsitetty tila (conceived space tai representations of space) ja 

 × eletty tila (lived space tai representational space).64 
Havaittu ja käsitetty tila ovat tyypilliset tapamme kohdata tila: 

konkreettinen, todellinen tila ja abstrakti, mielessä luotu kuva tilasta. 
Lefebvren mukaan ne eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan kolmas taso, 
eletty tila, joka ottaa huomioon subjektiivisuuden ja ajan  merkityksen.65 
Lefebvre esittää tilan kolmijaosta kaksi toisiaan täydentävää näkö-
kulmaa, jotka tässä tutkielmassa niputan yhteen selkeyden vuoksi, 
samoin kuin Lohtaja (2015) tekee. Käsiteparit (perceived space & 

 spatial  practice; conceived space & representations of space; lived space & 

 representational space) viittaavat kukin aina yhteen tilan tasoon, mutta eri 
kulmista.66 

Lefebvren triadi tarjoaa tässä tutkielmassa minulle pohjan tilan 
 tarkastelulle: ajatus tilan sosiaalisesta tuottamisesta on ensisijainen 
lähestymistapani tilaan. Ymmärrän sen tarkoittavan sitä, että kaikki tilat 
syntyvät, ovat olemassa ja katoavat ihmisten vuorovaikutuksessa  toisiinsa ja 

ympäröiviin materiaalisiin tekijöihin. Tämän näkemyksen kautta lähestyn 
myös Foucault’n ja Masseyn ajattelua. Kuvataidekasvatuksen näkö-
kulmasta Lefebvren teoria voi tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen 

61   Elden 2004, 184.

62   Lefebvre 1991, 26. ”(Social) space is a (social) product.” Käännös kirjoittajan, kursivointi ja sulut 
alkutekstistä.

63   Ibid., 129. ”the social relations – – project themselves into a space, becoming inscribed there, 
and in the process producing that space itself.” Käännös kirjoittajan.

64   Ibid., 40. 

65   Elden 2004, 187.

66   Ensiksimainitut viittaavat tuottamisprosessiin ja vastaavat kysymykseen ”miten tämä taso 
tuotetaan?” Vastaus on havaiten tila (sen muista tiloista eroavuuden kautta), käsit(teellis)täen tila 
ja eläen tila. Viimeksimainitut taas vastaavat kysymykseen ”miten tämä tuotettu taso ilmenee?” 
Vastaus on (käytäntöön) toteutuneina tiloina, tilan representaatioina ja (elettyä elämää) representoi-
vina tiloina.
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ajatteluun, koska hänen tilaa käsitteleviä kirjoituksiaan on  käytetty 
kuvataidekasvatuksen tutkimuksessa huomattavan vähän, jos 
ollenkaan.67 

Michel Foucault & heterotopiat

Ranskalainen filosofi ja aatehistorioitsija Michel Foucault (1926–1984) 
tunnetaan ennen kaikkea hänen valtaa käsittelevistä kirjoituksistaan.68 
Tässä tutkielmassa nostan esiin Foucault’n vuonna 1967 Des Espace 

Autres -luennolla tunnetuksi tekemän heterotopian käsitteen, joka viittaa 
vallitsevista tiloista poikkeaviin toisiin tiloihin.69 Foucault’n mukaan 
keskiajalta periytyvät tilojen väliset hierarkiat ja dikotomiat pysyvät yhä 
edelleen purkamattomina ja ohjaavat toimintaamme.70 Tällaisia ovat 
esimerkiksi 

 × pyhä tila – epäpyhä tila, 
 × kaupunki – maaseutu,
 × yksityinen tila – julkinen tila sekä
 × vapaa-ajan tila – työlle omistettu tila.71 

On kuitenkin myös tiloja, jotka haastavat tämänkaltaisia tilan 
 määritelmiä, ja niitä Foucault kutsuu heterotopioiksi. 

Heterotopia-sanassa yhdistyy antiikin kreikan paikkaa ja aluetta 
tarkoittava topia ja toiseen, erilaiseen ja moninaiseen viittaava hetero. 
Heterotopiat voisi siis kääntää toisiksi paikoiksi tai erilaisiksi paikoiksi.72 
Tilan nimeäminen heterotopiaksi on aktiivinen teko, joka muuttaa tilan 
tarkastelua. Heterotopiat tarjoavat vaihtoehtoisen tilallisen rakenteen ja 

67   Tämän vuoksi taustoitan Lefebvren teorioita tässä enemmän kuin kuvataidekasvatuksessa 
tuntumpaa Foucault’a. Massey puolestaan selviää kevyemmällä taustoituksella, koska hänen 
 tekstinsä ja teoriansa ovat monimutkaisista aiheistaan huolimatta huomattavasti selkeämpiä – 
kenties koska hän tulee maantieteilijöiden eksaktimmasta kirjoitusperinteestä. 

68   Näistä yksi tunnetuimmista lienee jo aiemmin mainittu Surveiller et punir: Naissance de la prison 
(1975). Myös tila on teoksessa läsnä esimerkiksi vankila-arkkitehtuurin kautta, mutta lopulta teos 
käsittelee enemmän yhteiskuntaa kuin itse tilaa.

69   Luennon pohjalta kirjoitettu artikkeli julkaistiin ranskaksi 1984 Architecture /Mouvement/ 

Continuité -lehdessä ja Jay Miskowiecin kääntämänä englanniksi 1986 nimellä Of Other Spaces: 

Utopias and Heterotopias. Tuo artikkeli on kuuluisin heterotopioiden käsittely. Foucault kirjoitti 
aiheesta kui tenkin myös kahdessa muussa yhteydessä: Sanat ja asiat -kirjan esipuheessa 1966 sekä 
samana vuonna radioon tehdyssä haastattelussa Le Corps Utopique – Les Hétérotopies. (Harni & 
Lohtaja 2016, 48.)

70   Foucault 1984, 2.

71   Ibid., 1.

72   Ks. Römpötti 2008, 31.
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ne voidaan nähdä ”vastastrategioina” vallitseville tilojen politiikoille.73 
Samoin kuin Lefebvre triadinsa kanssa, myös Foucault jättää heteroto-
pian käsitteen avoimeksi eikä varsinaisesti avaa heterotopian syntypro-
sessia. Tämä on mahdollistanut termin laajan käytön,74 mutta toisaalta 
altistanut sen myös kritiikille. Esimerkiksi kriitikko Benjamin Genocchio 
esittää, että periaatteessa minkä tahansa tilan voisi nähdä toisena tilana,75 
riippuen siitä mitä verrataan ja mihin.

Heterotopiat mahdollistavat Lefebvreltä vähemmälle huomiolle jää-
vän tilojen sisäkkäisyyden ja epäjatkuvuuden tarkastelun. Samoin kuin 
Lefebvre, myös Foucault yhdistää tilojen kehityksen sosiaaliseen toimin-
taan. Hän pitää selvänä, että tilaan liittyvillä muutoksilla on vaikutusta 
ihmisten välisiin suhteisiin, mutta toisaalta mikään muutos ei koskaan 
tapahtuisi, jos ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä ei olisi tila(ust)a  
sille.76 Tämä ei mielestäni ole ristiriidassa tilan sosiaalisen tuotta misen 
kanssa, minkä perusteella tässä tutkielmassa luen myös heterotopiat 
sosiaalisesti tuotetuiksi tiloiksi.

Ajatus heterotopioista toisina paikkoina linkittyy luontevasti yhteen 
toisin tekemisen ajatuksen kanssa, jota käsittelen luvussa 2.5. Koska 
Foucault’n teoriat ovat Lefebvren ja Masseyn ajattelua tutumpia kuva-
taidekasvatuksen tutkimuksessa, tutkielmani saa Foucault’sta luontevan 
teoreettisen yhteyden tuohon kenttään. Lukijalle tarjoutuu mahdolli-
suus vertailla, miten oma Foucault-tulkintani osuu yksiin muiden häntä 
hyödyn täneiden kuvataidekasvattajien kanssa.77 

Doreen Massey & tila-aika-dikotomia

Tutkielman kolmannessa osassa tuon mukaan isobritannialaisen 
maantieteilijän ja sosiaalitieteilijän Doreen Masseyn (1944–2016), 
joka lähestyy tilan ja ajan kysymyksiä feministisellä otteella. Käytän 
lähteenäni teosta Samanaikainen tila (2014).78 Masseyn mukaan tila on 
jatkuvasti tuottamisen kohteena sosiaalisten käytäntöjen, suhteiden ja 

73   Harni & Lohtaja 2016, 53.

74   Ks. esim. heterotopia-aiheisia tutkimuksia yhteenkeräävä verkkosivu heterotopiastudies.com.

75   Genocchio 1995, 39.

76   Foucault 1994, 169. Foucault’n esimerkki on savupiippu, joka toi tulisijat asuntojen keskelle.

77   Tuoreista Foucault’a hyödyntävistä kuvataidekasvatuksen opinnäytteistä, ks. esim. 
Koivisto 2013, Lindroos 2015 ja Helenius 2018.

78   Useita Masseyn alunperin vuosina 1984–2005 julkaistuja tekstejä yhteenkokoavan teoksen 
ovat toimittaneet Mikko Lehtonen, Pekka Rantanen sekä Jarno Valkonen ja suomentanut Janne Rovio.
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vuorovaikutuksen kautta.79 Hän siis jakaa Lefebvren kanssa ajatuksen 
tilan muodostumisesta nimenomaan sosiaalisesti tuottaen. 

Massey allekirjoittaa myös Lefebvreä tuoreemman tila tutkimuksen 
iskulauseen ”sosiaalinen on sekin tilallisesti konstruoitua.”80 Tämä viit-
taa ajatukseen, että yhteiskunta järjestetään tilallisesti, toisin sanoen 
ihmisten toimintaa ohjataan tilojen avulla. Masseyn mielestä tämä 
todistaa, ettei tilan ja pysähtyneisyyden välille voi vetää yhtäsuuruus-
merkkejä.81 Näin tekee hänen mukaansa esimerkiksi postmarxilainen 
teoreetikko Ernesto Laclau, jolle Masseyn mukaan tila näyttäytyy sään-
nöllisinä järjestelminä, kun taas aika edustaa odottamattomia tapahtu-
mia ja siten myös politiikan mahdollisuutta.82

Tämänkaltainen dikotominen ajattelu rakentuu läsnä- ja poissa-
olevia ominaisuuksia vertailemalla. Kun jokin on A, se ei voi olla mitään 
muuta kuin A. Vastaavasti kun jokin ei täytä A:n ehtoja, se on ei-A (eikä 
 esimerkiksi B tai C). Tämä luo dikotomioihin sisäisen hierarkian. A 
on positii vinen, kun taas ei-A määrittyy A:n ominaisuuksien puutteen 
kautta. Masseyn mukaan aika saa perinteisesti A:n roolin, jolloin tilan 
osaksi jää olla ei-A.83 Ajan lisäksi tilan toinen yleinen pari on paikka.84 

Maskuliininen-feminiininen on keskeinen dikotomia etenkin femini-
stisen tutkimuksen kannalta, koska sen vaikutukset yhteiskunnassa ovat 
järisyttäviä. Binaarista sukupuolikäsitystä toistava ajatus miehistä nai-
sia kyvykkäämpinä toimijoina yhteiskunnassa on onneksi murtunut tai 
vähintään murtumassa. Kuitenkin ajatus perinteisesti maskuliinisiksi 
mielletyistä ominaisuuksista feminiinisiä parempina on yhä läsnä mui-
den dikotomioiden kautta.85 

Masseyn mukaan tämä näkyy tila-aika- dikotomiassa kahdella 
tavalla. Ensinnäkin niin, että rinnastetaan

 × aika (maskuliiniseen) dynaamisuuteen ja siirtymiseen,
 × tila (feminiiniseen) passiivisuuteen ja liikkumattomuuteen.

79  Massey 2014, 15.

80  Ibid., 40.

81   Ibid., 40.

82  Ibid., 36–37, viittaa Laclau 1990.

83  Massey 2014, 42–44.

84  Masseyn mukaan paikka muodostuu sosiaalisten suhteiden kohtaamisesta ja yhteen-
kietoutumisesta tietyssä kohdassa. Tämän vuoksi paikka ei ole staattinen, vaan prosessi. (Massey 
2014, 29–30.) Rajaan paikan ja tilan käsitteiden erojen ja yhtäläisyyksien pohtimisen tämän 
tutkielman ulkopuolelle.

85  Ks. maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä yhteiskunnassa esim. Hofstede 1991, erit. 81–86.
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Toiseksi taas niin, että rinnastetaan
 × aika (maskuliiniseen) järjestykseen kuten historian kronologiaan, 
 × tila (feminiiniseen) kaaokseen.86

Haastan nämä kaksi tapaa ajatella tilan ja ajan ominaisuuksia 
 vastakkaisina luvussa 4. 

Tähän tutkielmaan Masseyn ajattelu antaa arvokkaan feministisen 
tutkimuksen näkökulman. Masseyn teoria sovittaa tilan ja ajan luonte-
vas ti yhteen tarjoten mahdollisuuden tarkastella niitä muutenkin kuin 
dikotomisesti. Hänen teoriansa tuovat mukaan tuoreempaa 2000-luvulle 
sijoittuvaa tutkimusta. Samalla teoriapohjani rikastuu maan tieteellisellä 
ajattelulla, joka eroaa Lefebvren ja Foucault’n filosofis- sosiologisista 
näkökulmista. Samoin kun Lefebvren teorioiden kohdalla, myös 
Masseyn teorioiden soveltaminen kuvataidekasvatuksen tutkimukseen 
on uutta.

86   Massey 2014, 46.
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Tutkielmani on luonteeltaan pragmatistinen. Pragmaattinen lähestymis-
tapa kyseenalaistaa teorian ja käytännön erottelun ja sille on tyypillistä 
metodologinen moniarvoisuus.87 Teoria ja empiria ovat keskenään 
tasa-arvoisia ja toisistaan riippuvaisia.88 Tässä luvussa kerron tutkielman 
prosessin vaiheista sekä metodeista ja aineistosta, joiden äärelle pragma-
tistinen tutkimusote johdatti minut. 

2 . 1  PRAGMAATTINEN TUTKIMUSPROSESSI

Pragmaattisuus näkyi tutkielmaprosessissani siinä, miten empiria ja 
teoria sysäsivät vuoroin toisiaan eteenpäin. Prosessi muodostui eräänlai-
seksi sik-sak-liikkeeksi. Aloittaessani opinnäytettä syksyllä 2017 kiinnos-
tukseni oli käytännön kuvataidekasvatustyössä ja suunnitelmissani 
oli tutkia installaation tekemisen tarjoamia oppimismahdollisuuksia 
kontekstinani nykytaidekasvatus. Tämä johdatti minut Oberon-työpajan 
äärelle sekä installaatiotaidetta käsittelevän teorian pariin,  keskeisimpänä 
Claire Bishopin Installation Art. A Critical History (2005). 

Etnografisen aineistonkeruun koittaessa kesällä 2018 en ollut 
vielä päättänyt, mitä teorioita hyödynnän aineiston analyysissä. 
Tietämykseni tilasta oli vasta hahmottumassa yksittäisten termien kautta. 
 Instal laatioista lukemani toi listalle tilan hetkellisyyden ja aktiivisuuden 

ja siten myös läsnäolon tilassa. Kohtaamani näkemys fyysisestä tilasta 

87   Kilpinen, Kivinen & Pihlström 2008, 8, 11.

88   Tutkielmassani tämä tulee konkreettisesti esiin luvuissa 3 ja 4, joissa teoreettinen tieto limittyy 
yhteen empiirisen käytännön tiedon kanssa. Myös Lefebvren ajattelu tukee pragmaattisuutta, 
sillä hän kritisoi filosofiaa siitä, miten se eriytti ”korkean ajattelun” omaksi saarekkeeksi samalla 
trivialisoiden ja tehden merkityksettömäksi jokapäiväisen sosiaalisen elämismaailman, joka 
kuitenkin toimii sen perustana. (Middleton 2014, 8.) Lefebvren kirjoitusten huomio onkin nimen-
omaan todellisuuden sosiaalisissa ja tilallisissa rakenteissa ja suhteissa. Esimerkiksi sosiaalisen tilan 
tuottamisen teoriasta kirjoittaessaan Lefebvre erikseen kehoittaa sitomaan sen käytäntöön, ettei se 
jää merkityksettömäksi. (Lefebvre 1991, 40.)

2 MAASTO & 
NAVIGAATIO
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rajallisena, uusiutumattomana resurssina,89 nosti esiin tilaan liittyvän 
 jakamisen, neuvottelun ja kamppailun. Oma vaikutuksensa oli myös keväällä 
2018 suorittamallani kuvataidekasvatuksen maisteriopintojen kurssilla 
Sukupuoli ja taidekasvatus, josta tarttuivat mukaan käsitteet politiikka, valta 
ja sukupuoli.

Näiden käsitteiden kanssa tunsin olevani hataran  tietämyksen 
varassa, mutta toisaalta halusin luottaa siihen, että nimenomaan 
aineiston keruu toisi minulle runsaasti uutta tietoa ja ymmärrystä. 
Empiirisen aineiston keruu muuttikin ratkaisevasti tutkielman suun-
taa ja näkö kulmaa, mikä on tyypillistä etnografiassa.90 Installaatiot 
eivät enää tuntuneet niin kiinnostavilta kuin tila itsessään, ja päätin 
keskittyä Oberonin tilallisuuteen, mistä muodostui tutkimuskysymys 
1. Installaatio kuitenkin pysyi mukana tilan tutkimusympäristönä, ja 
keräämäni aineisto soveltui päivittyneen tutkimuskysymykseni vastaus-
ten etsimiseen.

Empiirisen aineiston keräämisen jälkeen oli aika palata teorioiden 
pariin syksyllä 2018. Monet kirjoittajat ovat teksteissään määritelleet 
tutkielmani päivittynyttä ydintä, tilaa, samansuuntaisesti mutta pienillä 
painotuseroilla. Tämä loi minulle tunteen termin perimmäisestä saavut-
tamattomuudesta ja teki teoreettisen pohjan valinnasta haastavaa.91 
Valitsin teoriat lopulta aineistolähtöisesti sen perusteella, mitkä niistä 
resonoivat parhaiten aineistooni.

Termien tila ja tilanne etymologinen samankaltaisuus toimi minulle 
vihjeenä niiden välisestä yhteydestä.92 Oberon oli temporaalinen kuvatai-
dekasvatustilanne, jonka lopputuloksena syntyi installaatio, osallistu-
jista riippuvainen ainutkertainen tila. Tämä huomio ohjasi minua kohti 
Lefebvren teoriaa tilan sosiaalista tuottamista. Otin mukaan keskusteluun 
Foucault’n teorian heterotopioista koska jo aineistoa kerätessäni olin 
tehnyt huomioita (liittyen esimerkiksi tilan jakautumiseen työskentelyn 
aikana) joihin en saanut suoraan tukea Lefebvren teoriasta.

89   Tämä tuli esiin esimerkiksi kaupunkiarkkitehtuurin tutkija Vanessa Miriam Carlow’n (2016, 9) 
määritellessä tilan maapallon elinkelpoiseksi pintakerrokseksi, jolloin tila näyttäytyy rajallisena 
määränä neliökilometrejä. Ajatusta tilasta resurssina voi pitää kulttuurisesti rakentuneena 
(Tuan 1977, 57), mutta minulle se avasi siitä huolimatta yhden uuden tulokulman tilaan.

90   Hammersley & Atkinson 1995, 206.

91   Aloittaessani tutkielman teoriapohjan kokoamisen etsin kaikenkattavaa teoriaa tilasta, mutta 
nopeasti ymmärsin ettei sellaista ole. Koska tila ei ole koskaan neutraali, sen käsittely vaatii aina 
jonkin valitun näkökulman. 

92   Sanat ovat toisinaan jopa synonyymeja, esimerkiksi tilanne voidaan määrittää määrähetkenä 
vallitsevaksi (asiain)tilaksi. (Kielitoimiston sanakirja, elektr.)
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Analysoidessani aineistostani löytyviä tiloja (vastaukseksi tutkimus-
kysymykseen 1) pohdin pragmaattisen tutkimusotteen hengessä  tulosten 
käytettävyyttä ja sovellettavuutta. Löytäessäni Masseyn tila-aikaa käsit-
televät teoriat, palaset asettuivat lopullisesti paikoilleen. Ymmärsin, 
että voin hyödyntää tutkimuskysymyksen 1 tuottamaa tietoa opetuksen 
tila-aika-dikotomian haastamiseen. Näin muotoutui tutkimuskysymys 2, 
joka palauttaa pohdinnan teoreettiselta tasolta kohti käytäntöä.

2 .2 ETNOGRAFINEN AINEISTONHANKINTA

Etnografia-termin juuret kreikan kielen kansaa ja kirjoittamista tarkoitta-
vissa sanoissa ethnos ja graphein herättävät mielikuvia vieraita kulttuureja 
kartoittavista tutkijoista, mutta menetelmänä etnografia on enemmän. 
Sen avulla katseen voi suunnata johonkin tuttuun ja tavanomaiseen 
(kuten luokkahuoneeeen), ja pyrkiä löytämään siitä jotain uutta ja 
kiinnostavaa. Sosiaalitieteilijät Sara Delamont ja Paul Atkinson puhuvat 
tällaisen kouluetnografian yhteydessä ”tutun tekemisestä vieraaksi.”93 

Tämäkin tutkimus sivuaa kouluetnografiaa, koska tutkielmani kenttä 
on kasvatustapahtuma. Koska tiedonintressini liittyy kuitenkin hyvin 
spesifisti erään nimenomaisen työpajan tuottamiin tiloihin ja edelleen 
tila-aika-dikotomian haastamiseen niiden kautta, paikannan etnografian 
tutkielmani aineiston hankinnan lähestymistavaksi ennemmin kuin koko 
tutkimusta määrittäväksi menetelmäksi.94 Etnografia tarkoittaa minulle 
ennen kaikkea kasvatustieteen tutkija Sirpa Lappalaista lainaten keinoa 
”käsitteellistää ja teoretisoida”95 tutkimaani ilmiötä, tilaa.

Etnografian aineiston hankinnan yhteydessä puhutaan kentästä ja 
sille pääsystä. Tällä tarkoitetaan yhteisöä, tiettyä kulttuuria tai insti-
tuutiota, ”johon tutkija ”astuu” sisään.”96 Tässä tutkielmassa kenttänä 
toimi kuvataideleirillä järjestetty Muutto Oberoniin -työpaja, josta kerron 
tarkemmin luvussa 2.3.

Etnografista kenttää voi lähestyä moninaisin menetelmin, mutta 
yhteistä niille on, että tutkija on väistämättä kentällä läsnä ruumiilli-
sena ja emotionaalisena subjektina.97 Tämän tutkielman tapauksessa 

93   Delamont & Atkinson 1995, 7. ”Making the familiar strange.”

94   Eri tavoista ymmärtää etnografian rooli tutkimuksessa, ks. Marttila 2014, 363.

95   Lappalainen 2007b, 9.

96   Palmu 2007, 139.

97   Lappalainen 2007b, 10.
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menetelmiksi valikoituivat havainnointi ja haastattelu, joiden kautta 
syntyivät kenttämuistiinpanoni. Luen niihin kuuluviksi sekä havainto-
päiväkirjan että haastattelutallenteet, ja ne ovat aineistoni tässä tutkiel-
massa. Avaan aineistonhankintaa yksityiskohtaisemmin luvussa 2.4.

Kenttämuistiinpanojen teko ei ole objektiivista, sillä tutkijan huolel-
lisuudesta ja oman position tiedostamisesta huolimatta kentällä tehtä-
vät huomiot ovat jo osa tulkintaprosessia. Havainnoiminen edellyttää 
tutkijalta jatkuvia valintoja siitä mitä ja miten kirjoittaa, haastattele-
minen taas ratkaisuja siitä mitä kysyy ja keneltä.98 Etnografian kaltai-
sessa laadullisessa tutkimuksessa analyysi on tutkimuksen kaikki vaiheet 
läpäisevää refleksiivistä toimintaa, ei vain prosessin viimeinen vaihe.99 
Syvällisempi analyysi on kuitenkin paikallaan sitten kun koko aineisto 
on kasassa, ja omasta tavastani tehdä sitä kirjoitan luvussa 2.5.

Etnografisen aineiston analyysin hengessä käytän varsin runsaasti 
aineisto-otteita argumentaationi tukena.100 Tekstiin tuomani suorat 
otteet on korostettu mustalla, jotta lukijan olisi helppo erottaa ne nii-
den ympärille (kirjaimellisesti) kirjoitetusta analyysistä. Olen säilyttänyt 
aineisto-otteet mahdollisimman samanlaisina kuin ne ovat havintopäivä-
kirjassani, tuoden esimerkiksi tekemäni alleviivaukset mukaan tutkiel-
man tekstiin. Olen muuttanut otteita vain kevyesti tekstiä sujuvoittavaan 
suuntaan (esimerkiksi vaihtamalla aikamuotoja). Oppilaiden nimet on 
anonymiteetin vuoksi vaihdettu Oberonin avaruusteemaan sopivasti eläin-
radan merkkeihin.101 Olen sopinut Miljan, Emilian ja Oonan kanssa, 
että he esiintyvät tekstissä omilla nimillään, samoin kuin tietysti minä 
(Heikki).

2 .3 KENTTÄNÄ MUUTTO OBERONIIN  -TYÖPAJA

Muutto Oberoniin -työpaja valikoitui tutkielman kentäksi monien 
 vaiheiden kautta. Kuulin Oberonista ensimmäisen kerran syksyllä 2016 

98   Emerson, Fretz & Shaw 2001, 353.

99   Coffey & Atkinson 1996, 6.

100   Lappalainen 2007a, 127.

101   Merkkien käyttöä perustelee niiden sukupuolineutraalius, mikä on tässä tutkielmassa tarkoi-
tuksenmukaista. Aineistoa ei nouse esiin mitään toimintaa tai puhetta, jota tulkitsisin sukupuolit-
tuneeksi. Eläinradan merkit eivät viittaa oppilaiden todellisiin horoskooppeihin, tutkielmantekijän 
astrologisiin näkemyksiin tai oppilaiden luonteisiin – ne on valittu sattumanvaraisesti. Koska 
oppilaita on kolmetoista, nimeän yhden heistä Käärmeenkantajaksi. Sitä on ehdotettu kolmanneksi-
toista merkiksi, koska alkuperäisten kahdentoista merkin paikat suhteessa tähdistöihin ovat aikojen 
saatossa muuttuneet.
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kun Emilia ja Milja esittelivät Berliinissä järjestämäänsä työpajaa, jonka 
nimi oli Taikametsä.102 Pian tämän jälkeen he jatkotyöstivät konseptin 
Muutto Oberoniin -työ pajaksi, ja lähtivät tarjoamaan ja toteuttamaan sitä 
yhdessä eri toimijoiden kanssa.103 Heidän kertoessaan työpajasta siitä 
välittyi tila sidonnaisuus, prosessimaisuus ja osallistujalähtöisyys, jotka 
kaikki herättivät mielenkiintoni. 

Ajatus kerätä aineisto havainnoimalla Oberonia ja haastattelemalla 
sen osallistujia selkeytyi vähitellen. Loppuvuodesta 2017 sovimme 
Emilian ja Miljan kanssa, että suoritan aineistonkeruun heidän 
toteuttaes saan Oberon-pajan seuraavan kerran. Kevään 2018 edetessä 
kävi kuitenkin ilmi, ettei sopivaa uutta toteutustilaisuutta Oberonille 
ollut tulossa lähiaikoina. Jotta tutkielmani pääsi etenemään  ehdotin, 
että työpaja toteutettaisiin kesällä 2018 osana opettamaani kuva taide-
leiriä. Emilialle ja Miljalle tämä sopi, joten yhden leiripäivän ohjelmaksi 
tuli muutto Oberon-planeetalle. Minä luovuin opettajan roolista ja 
 vetäydyin  sivummalle tarkkailemaan oppilaita.104 

Olin itse vahvasti fasilitoimassa kentän syntyä. Oberonia ei olisi toteu-
tettu kuvataideleirillä, ellen minä olisi ollut leirin opettaja ja  tarvin nut 
Oberonia osaksi sitä aineistonkeruutani varten. Tästä huolimatta jäin 
kuitenkin edelleen myös monien itsestäni riippumattomien tekijöiden 
varaan ja koen astuneeni kentälle yhtä sokkona kuin etnografista tut-
kimusta tekevät yleensäkin. En ollut koskaan opettanut tai edes  käynyt 
rakennuksessa, jossa kuvataideleiri järjestettiin. En niin ikään tiennyt 
leirin osallistujista ennakkoon nimiä, ikiä ja allergioita enempää. En 
myöskään ollut koskaan ollut mukana Oberon-pajan toteutuksessa, joten 
tietoni siitä olivat toisen käden varassa. Seuraavaksi kirjoitan auki nuo 

102   Emilia ja Milja ovat samaa kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden vuosikurssia kuin minä itse, 
ja he ovat ystäviäni myös opintojen ulkopuolella. Tähän liittyvistä tutkimuseettisistä kysymyksistä, 
ks. luku 5.2.

103   Ennen aineistonkeruu-Oberonia työpaja oli järjestetty viisi kertaa eri paikoissa pitkin vuotta 
2017: Nuorten toimintakeskus Luuppissa Helsingissä (kevät 2017), Kallio Kukkii -tapahtumassa 
Helsingissä (kesä 2017), Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurorassa Espoossa (syysloma 2017) 
ja kahdesti yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon kanssa taidekeskus Haihatuksessa, Joutsassa 
(syksy 2017). Tässä opinnäytteessä olevat taustatiedot Oberon-työpajasta perustuvat Emilian osana 
opintojaan kirjoittamaan projektiraporttiin Muutto Oberoniin -taidetyöpaja (2018). Sain tuon julkaise-
mattoman raportin Emilialta tausta-aineistoksi tähän tutkielmaan.

104   Oppilas, lapsi, osallistuja – tutkivan katseeni kohteena olevalle toimijalle olisi olemassa 
monta nimitystä. Päädyin yhtenäisyyden vuoksi käyttämään kautta linjan oppilas-sanaa, koska 
toiminta on kasvatusorganisaation järjestämää ja tapahtuu koulurakennuksen tiloissa, minkä 
vuoksi oletan leirin assosioituvan vahvasti koulumaailmaan. Oppilas-sanan käyttöä puoltaa myös 
se, ettei päähuomioni ole tutkittavien ikään liittyvä, eivätkä osallistujat toisaalta ilmoittautuneet 
leirille nimenomaan Oberoniin osallistuminen mielessä. Rooleista aineistonkeruussa lisää kohdassa 
Roolit & etiikka.
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tiedot esittelemällä piirteitä, jotka ovat läsnä kaikissa Oberon-työpajoissa 
(mahdollisin pienin variaatioin).

Oberon lyhyesti

Oberonin lähtöajatus on yhteisen installaation rakentaminen kierrätys-
materiaaleja ja mediataiteen tekniikoita hyödyntäen. Käytettäviä mate-
riaaleja ovat esimerkiksi pahvi, tekstiili ja muovipussi. Niitä osallistujat 
saavat työstää vapaasti leikellen ja repien ja liittää osaksi kokonaisuutta 
asettelemalla tuotoksia lattialle tai ripustamalla niitä seinille tai  kattoon. 
Alkutilanteessa katosta roikkuu ripustukseen sopivia naruja, jotka 
antavat vihjeen hyödyntää tilaa vertikaalisesti. Osallistujat saavat 
käyttää materiaaleja vapaasti omien ideoidensa pohjalta; usein syntyy 
esimerkiksi jonkinlaisia avaruusasuja. 

Työpajaan kuuluu Oberon-planeetan tutkiminen vuorotellen 
yhden ohjaajan kanssa pareittain tai pienryhmissä. iPadeilla videoi-
daan tilassa tai sen lähiympäristössä olevia pintoja ja rakenteita niin 
että ne abstrahoituvat uutta planeettaa kuvaavaksi videomateriaaliksi. 
Nauhureilla äänitetään ambient-henkistä materiaalia uuden planeetan 
 ääni maisemaksi. Syntynyt materiaali tuodaan lopuksi osaksi lopullista 
installaatiota projisoiden ja äänitykset toistaen.

Jokainen Oberon-toteutus on uniikki, koska työpajaa määrittää 
 käytettävissä oleva tila ja aika sekä osallistujien määrä. Osa toteu-
tuksis  ta on ollut non stop -muotoisia, osa tietylle ryhmälle toteutettuja. 
Perusta pysyy kuitenkin kaikissa samana; tärkeää on elämyksellisyys, 
kokeellisuus, materiaalin monipuolinen hyödyntäminen ja syntyneen 
instal laation kierrättäminen työpajan päätyttyä. 

Muutto Oberoniin oli sopiva tutkielmani alustaksi, koska siinä 
 lähde tään luomaan uutta maailmaa, jolle ei ole tiukkoja rajoja. 
Avaruus itsessään antaa osallistujille vihjeen taiteellisesta vapaudesta. 
Avaruudessa asiat voivat näyttää täysin erilaisilta kuin maan päällä, 
eivätkä edes fysiikan lait, kuten painovoima, ole rajoitteena. Oberon 
 tarjosi siis mahdollisuuden tarkastella miten oppilaat käyttävät tilaa 
saadessaan itse päättää: lähtevätkö he työstämään esimerkiksi itselleen 
asumusta, vai muokkaamaan koko tilaa luomalla kasvistoa. Seuraavaksi 
kerron tarkemmin nimenomaan siitä Oberon-toteutuksesta, jossa keräsin 
aineistoni.
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Kentän käytännöt & reunaehdot

Kuvataideleiri, jonka opettajana toimin ja jonka puitteissa  keräsin 
tutkimus aineistoni, oli yksi erään keskisuuren taidekasvatu s organisaa-
tion jokavuotisista kesäleireistä. Leiri järjestettiin yhden viikon aikana 
kesällä 2018 pääkaupunkiseudulla sijaitsevan yhtenäiskoulun yhdessä 
luokkahuoneessa, joka oli vuokrattu leirin käyttöön. Leiriviikko kesti 
maanantaista perjantaihin ja leiripäivät yhdeksästä neljään. Leiriä oli 
markkinoitu kuvauksella, jonka mukaan siellä työskenneltäisiin kaksi- ja 
kolmiulotteisesti monenlaisia materiaaleja hyödyntäen, lähtökohtana 
osallistujien mielikuvitus ja haaveet. Lisäksi leiripäivinä oltaisiin ulkona 
ja retkeiltäisiin leiripaikan lähiympäristössä. Leiri toteutettiin suomen 
kielellä, ja sille osallistui kolmetoista iältään 7–13-vuotiasta oppilasta, 
joista osa tunsi toisensa ennakkoon. 

Leirin yllämainittu kuvaus soi minulle varsin vapaat kädet leirin 
ohjelman suunnitteluun, ja antoi mahdollisuuden sijoittaa Oberon-pajan 
osaksi viikkoa. Sen myötä valitsin leirin löyhäksi teemaksi  avaruuden, 
minkä uskoin auttavan oppilaita hyväksymään Oberonin luontevaksi 
osaksi viikkoa. Ennen Oberonia leiriviikon maanantaina ja tiistaina 
olimme maalanneet avaruusaiheisia maisemia, rakennelleet tikuista 
avaruusaluksia ja muita pieniä rakennelmia, tutkineet eläinten anato-
miaa piirtäen ja piirtäneet omat avaruuseläimet sekä muotoilleet niitä 
das- massasta.105 

Aineistonkeruupäivää edeltävänä päivänä oppilaiden lähdettyä 
kotiin valmistelimme Miljan kanssa luokkahuoneen Oberonia varten. 
Peitimme ikkunat ja kasasimme pulpetit ja tuolit yhteen pinoon, jonka 
verhosimme jätesäkeillä. Näin työskentelylle jäi suuri, avoin nelis-
kulmainen tila, josta johti kulkuväylä luokan ovelle. Rajasimme tilan 
niin, että kattoon kiinnitetyn videotykin ja valkokankaan kohdalle jäi 
pieni syvennys, jota pystyttäisiin hyödyntämään työpajan aikana kuvat-
tavan materiaalin toistamisessa (ks. kuva 1 ja 2). Viritimme kattoon 
valmiiksi joitakin naruja ripustamista varten, ja toimme käytettävät 
materiaa lit valmiiksi luokkaan. Kattovalojen sijaan valaisimme tilan 
kahdella kohde valaisimella, mikä jätti tilan yleisilmeen hämäräksi. 

105  Vaikka maanantain ja tiistain ohjelma ei sinällään liity tutkielmaani, on se hyvä mainita, 
koska monien oppilaiden haastatteluissa Oberon-päivästä esiin tuomat ajatukset olivat vertailua 
kahteen aikaisempaan päivään, jolloin oli työskennelty oppilaille yleisesti ottaen tutummilla tavoilla.
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Aineistonkeruupäivän kulku106

Varsinainen aineistonkeruupäivä jakautui karkeasti seuraaviin vaiheisiin:
 × 9.00–9.45 Työskentelyn alkamisen odottelu. Tein oppilaiden kanssa 

musiikista inspiroituneita piirroksia koulun kirjastossa sillä aikaa, 
kun Milja ja Oona viimeistelivät kaiken valmiiksi työskentelyä 
varten.

 × 9.45–11.00 Oberonin työstämisen aloitus. Työskentely käynnistyi 
 reippaasti, aamupäivän työskentely oli innostunutta.

 × 11.00–12.25 Lounas ja ulkoilu.

 × 12.25–13.30 Oberonin työstämisen jatkaminen ja moni puolistuminen. 
Videomateriaalin kuvaaminen alkoi ja tilallisuuden kannalta 
 tapahtui paljon mielenkiintoisia asioita.

 × 13.30–14.00 Välipalatauko.

 × 14.00–16.00 Päivän kasaaminen ja päättäminen. Työskentely rauhoittui 
ja oppilaiden vireys laski päivän loppua kohti; ahkera työskentely ja 
luokan tunkkainen ilma tekivät tehtävänsä. Installaatio viimeisteltiin, 
roskat siivottiin ja syntynyttä installaatiota tarkasteltiin yhdessä. 

Oberon-päivä alkoi, kun Milja ja Oona hakivat oppilaat ja minut kirjas-
tosta ja johdattivat meidät luokkaan. Asetuin istumaan luokka huoneen 
sivustalle, mistä oli hyvät näkymät ympäri tilaa (ks. kuva 1, missä 
paikkaani merkkaa H-kirjain). Aloin välittömästi kirjoittaa  havaintojani 
ylös. Aluksi kaikki rauhoittuivat alkurinkiin ja esittäytyivät Miljalle 
ja Oonalle, minkä jälkeen nämä alustivat muuttomatkan Oberon-
planeetalle. He kertoivat, kuinka päivän aikana rakennetaan tilaan 
yhteinen installaatio, joka dokumentoidaan ja lopuksi puretaan. Oppilaat 

olivat innoissaan ja monilla oli kommentoitavaa, esimerkiksi tarkentavia 
kysymyksiä siitä, mitä kaikkea Oberoniin voi tehdä. Kun työskentely 

alkoi, lapset ryntäsivät materiaalipinolle. Muistiinpanoissani pohdin, oliko 
syynä into työskentelyä kohtaan vai materiaalin loppumisen pelko? 

Ensimmäisen haastattelun tein kello 10.09 työskentelyn juuri alet-
tua. Huomasin heti, että oli parempi mennä oppilaiden luokse haastatte-
lemaan sen sijaan, että olisin kutsunut heidät luokseni. Oli perusteltua 
puhua tilaan liittyvistä asioista kunkin oppilaan omalla paikalla.

106  Kirjoitan aineistonkeruupäivän varsin seikkaperäisesti auki. Etnografisessa tutkimuksessa 
ei usein ole mahdollista koko aineiston näin laajaan kuvaamiseen aineiston laajuuden vuoksi, 
ja toisaalta pitkät kuvaukset ovat lukijalle raskaita. Koska tässä tutkielmassa kenttänä ei ole 
esimerkiksi koulun arki yleisesti vaan varsin spesifi työpaja, koen kuitenkin aineistonkeruupäiväni 
tarkan kuvaamisen tärkeäksi, jotta lukijan on helppo kontekstualisoida aineistopoimintani. Vrt. 
Lappalainen 2007a 117, alaviite 5.
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Lapset työskentelivät tasaisesti ympäri tilaa, kuitenkin pysyen pääasiassa 
lähellä lattiatasoa. Tämä hieman yllätti, koska olin olettanut, että oppi-
laat olisivat innostuneet tilaan viritetyistä naruista ja hyödyntäneet niitä 
enemmänkin. Sen sijaan monien huomion vei erilaisten kulkuneuvojen 
rakentaminen. Ne aktivoivat tilaa ja aiheuttivat jopa konflikteja törmää-
mällä staattisiin rakennelmiin. Oppilaat työskentelivät yksin tai  kaksin 

omien visioidensa pohjalta. He neuvottelivat materiaaleista ja tarvikkeista, 

mutta eivät ideoista. 
Lounas ja ulkoilu katkaisivat päivän sopivassa vaiheessa. Niiden jäl-

keen monet jatkoivat samaa mitä tekivät aamupäivällä, mutta esim. Vesimies ei 

tiennyt mitä tekisi. 12.42 Milja tauotti työskentelyn ja kertoi lisäohjeita 
videomateriaalin kuvaamisesta, minkä jälkeen oppilaat lähtivät pari ker-
rallaan kuvaamalla tutkimaan tilaa. Joissain oppilaissa alkoi näkyä pit-
kästymisen merkkejä. Esimerkiksi Käärmeenkantaja askarteli ” bakteereita”, 

eli teki pientä silppua paperista. Työskentely sai uutta energiaa, kun ensim-
mäiset videot oli kuvattu ja Milja alkoi heijastaa niitä videotykillä valko-
kankaalle, mikä synnytti Oberoniin elokuvateatterin. 

Välipalatauon jälkeen työskentelyä jatkettiin kokoontumalla piiriin, 
jossa jokainen sai kertoa mitä oli tehnyt siihen mennessä. Oona ohjasi 
harjoitteen, jossa oppilaat loivat omilla äänillään tilaan äänimaiseman. 
Päivän lähestyessä loppuaan oppilaiden vireys ja keskittymiskyky laski-
vat. Monien ollessa jo toimettomia Milja antoi 14.15 tehtäväksi tehdä 
avaruusnaamarin, mikä toimi hyvänä uudelleenaktivointina työskentelylle. 

Oppilaat työskentelivät pääsääntöisesti työskentelyä varten rajatussa 
tilassa, tosin välillä joku eksyi seikkailemaan syrjään pinottujen pulpet-
tien alle. Lisäksi 15.28 joitakin toimettomaksi käyneitä oppilaita meni 
luokan ei-Oberon-päätyyn pelaamaan kännyköillä.

Päivän lopuksi Milja ja Oona ohjeistivat oppilaita siivoamaan kai-
ken ylimääräisen pois, jotta syntynyttä Oberonia oli mahdollista tarkas-
tella yhdessä ilman häiriötekijöitä. Siivouksen jälkeen tarkasteluun jäi 
kuitenkin vain kymmenen minuuttia, mikä oli vähän siihen nähden, että 
Oberonin parissa oltiin työskennelty monta tuntia. Aika oli tiukilla, eikä 
kovin syvälliselle reflektiolle ollut tilaa. 

Kun oppilaiden tuli aika lähteä kotiin ja hyvästellä installaatio, 
monet heistä silminnähden kauhistuivat kun Milja sanoi, ettei mitään 
tehtyä oteta mukaan. Asiasta oli ollut puhetta aamulla, mutta ilmeises-
 ti ajatus hetkellisyydestä oli unohtunut päivän mittaan, ja teoksesta 
lopullisesti luopuminen tuntui joistakin oppilaista niin pahalta, että yksi 
heistä alkoi itkeä. Pohdimme tilannetta Miljan kanssa hyvin lyhyesti ja 
päätimme, että oppilaat saavat halutessaan ottaa tekemänsä installation 
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osat leiriviikon lopuksi kotiin. Ratkaisumme jätti siis oppilaiden ja 
 heidän huoltajiensa väliseksi neuvotteluksi sen, mitä suurikokoisille 
pahvi rakennelmille lopulta tapahtuu.107

Kaikkiaan päivä eteni tutkielman tekijän näkökulmasta sujuvasti: 
havainnointi ja haastattelut limittyivät luontevasti toisiinsa, työpaja 
eteni jouhevasti ja oppilaat olivat hyvin mukana sekä työskentelyssä että 
aineistonkeruussa vastaamalla haastattelukysymyksiin. Oppilaat ymmär-
sivät hyvin aikuisten muuttuneet roolit ja tulivat kysymään minulta 
apua vain kerran tai kaksi päivän aikana, muuten kaikki avunpyynnöt 
kohdis tuivat Miljalle ja Oonalle. 

2 .4 AINEISTON KERÄÄMINEN HAVAINNOIDEN & 
HAASTATELLEN

Keräsin aineistoni havainnoimalla ja haastattelemalla osallistujia edellä 
esittelemässäni Muutto Oberoniin -toteutuksessa. Havainnointi ja haastat-
telu ovat aineistonhankintamenetelmät, jotka täydentävät toisiaan, ja 
tämän tutkielman aineistonkeruussa ne limittyivät keskenään. 

Havainnointi on systemaattista tarkkailua, jolla tutkija tuottaa tietoa 
yksilöiden ja ryhmien toiminnasta kysymällä mitä- ja miten-kysymyksiä.108 
Koska tilan luonne tässä tutkielmassa on vahvasti sosiaalinen,  tarvitsin 
omien havaintojeni lisäksi myös osallistujien näkemyksiä – hehän tilan 
tuottivat ja elivät Oberon-päivänä. Näihin näkemyksiin käsiksi pääse-
miseksi valintani oli haastattelu. Se on monipuolinen, paljon käytetty 
menetelmä, jolla on mahdollista päästä käsiksi yksilöiden tietoon, 
vaikka haastattelija onkin osaltaan mukana vastausten rakentumisessa.109 
Sekä havainnointi että haastattelu olivat molemmat vahvasti läsnä koko 
työpajan ajan.

107  Päivän jälkeen Milja kertoi, ettei aiemmissa Oberoneissa ollut tapahtunut vastaavaa. 
Pohtiessamme syitä tähän esiin tuli kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin työskentely oli varsin yksi-
löorientoitunutta ja oppilaiden tuotoksissa oli teoksellisuutta, joka teki niistä ennemmin henkilö-
kohtaisia kuin yhteisiä, minkä vuoksi ne ehkä haluttiin säilyttää. Toisaalta syy saattoi olla aiempien 
päivien työskentelyssä, jolloin oli tehty helposti kotiin otettavia töitä, minkä vuoksi oppilaat olivat 
mahdollisesti orientoituneet viemään kaiken leirillä tehtävän kotiin.

108  Komulainen 2014, 241.

109  Alasuutari 2005, 162; Hirsjärvi & Hurme 2000, 11.
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Havainnointi

Havainnointi voidaan määritellä kolmella akselilla, jotka ovat 
 × avoin havainnointi – piilohavainnointi,
 × osallistuva havainnointi – ei-osallistuva havainnointi sekä
 × strukturoitu havainnointi – strukturoimaton havainnointi.1 10

Oma havainnointini oli avointa, osallistuvaa ja strukturoimatonta. 
Avoimuus tarkoittaa, että havaintojeni kohteena olevat ihmiset 

 tiesivät, että heitä havainnoidaan. Osallistuvuus tarkoittaa fyysistä 
läsnä oloa tilanteessa, mikä mahdollistaa sen etenemisen seuraamisen 
läheltä. Koska tutkielmani keskiössä on tila, en koe, että olisi ollut miele-
kästä tai edes mahdollista yrittää häivyttää omaa, väistämättä tilallista 
olemistani piiloon johonkin nurkkaan, joten se sai tulla avoimesti esiin. 
Strukturoimattomuus tarkoittaa kaikkein tehtyjen havaintojen talletta-
mista ja jäsentelyä jälkeenpäin; käytössäni ei siis ollut esimerkiksi loma-
ket ta, johon havainnot olisi voisi suoraan kirjata omiin sarakkeisiinsa. 
Tätä päätöstä perusteli pyrkimykseni olla vapaa ennakko-oletuksista, ja 
antaa työskentelyprosessin johdattaa aistejani merkityksellisiin suuntiin. 

Kuinka sitten olla mahdollisimman avoin kaikelle uudelle tiedolle, 
kun samaan aikaan oma huomiokyky on väistämättä rajallinen? Avuksi 
tämän ongelman ratkaisemiseksi kokosin itselleni havainnoinnin tueksi 
havaintorungon (ks. liite). Tämä ’lunttilappu’ asioista, joihin pyrin kiinnit-
tämään huomioni, muodostui tutkimusprosessin siihen mennessä tuot-
taman tietämyksen pohjalta.1 1 1 Havaintorungossa oli itselleni sekä yleisiä 
kysymyksiä (esimerkiksi ”Vaikuttavatko lapset työskentelylle omistautu-
neilta?”) kuin myös spesifisti tilasidonnaiseen työskentelyyn liittyviä 
kysymyksiä (esimerkiksi ”Onko kaikilla yhtä paljon mahdollisuuksia 
vaikuttaa tilan kehittymiseen?”). Havaintorungon muodostamat ’tila-
silmälasit’ päässäni uskon saaneeni huomioitua keskeiset tilaan liitty-
vät ilmiöt, mutta lopullisten tutkimuskysymysteni valossa olisin voinut 
kohdistaa huomioni vielä enemmän yksittäisiin hetkiin ja yrittää löytää 
mahdollisesti hyvinkin lyhyen aikaa havaittavissa olevia tiloja. 

Kirjasin havaintoni ylös käsin paperille. Pyrin kirjoittamaan asiat 
ilman että analysoin niitä, mutta kirjoittamisen hetkellä aloin väistä-
mättä jo merkityksellistää näkemääni.1 12 Havainnoinnin tukena käytin 

110  Anttila 1996, 218–220.

111  Vrt. luku 2.1.

112  Vrt. Lappalainen 2007a, 114.
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videokameraa ja otin valokuvia.1 13 Kohdistin huomioni etenkin hetkiin, 
joissa osallistujat tekivät tilaan liittyviä ratkaisuja: ottivat, jakoivat tai 
määrittelivät tilaa. Tunnistin nämä hetket toiminnallisista ja kielellisistä 
tekijöistä. 

Toiminnallisiin tekijöihin lukeutuivat oppilaiden paikat ja niiden 
muutokset sekä oppilaiden liike tilassa. Myös heidän reaktionsa tilan 
fyysisiin ominaisuuksiin (kuten pulpettien poissaoloon) ja sen reuna- 
alueisiin kuuluivat tähän. Kielelliset tekijät ilmenivät puheessa: paitsi 
suoraan tilaan viittaavana puheena, myös siihen välillisesti viittaavina 
sanoina, kuten paikkaa ilmaisevat adverbit (esimerkiksi lähellä, kauas, 
tässä, tästä ja tähän) ja adpositiot (esimerkiksi alla, päällä ja vieressä). 
Toiminta tapahtui aina nyt-hetkessä, mutta puheen tasolla oppilaat 
 saattoivat kuvata myös mennyttä tilassa olemistaan tai avata suunnitel-
miaan tulevalle olemiselleen. Näiden havaintojen pohjalta myös tein 
päätöksiä, ketä milloinkin haastattelen ja mistä aiheesta.

Haastattelu

Limitin havainnoinnin joukkoon lyhyitä haastatteluja, joita nimitän 
mikrohaastatteluiksi. Haastattelin osallistujia tilanteiden ollessa vielä 
päällä, en vasta niiden jälkeen (esimerkiksi päivän lopuksi) saadakseni 
mahdollisimman luontevia ja autenttisia kommentteja. Äänitin haas-
tattelut älypuhelimen sanelimella ja nimesin äänitteet kellonajan ja 
haastateltavan mukaan. Myöhemmin litteroin materiaalin, jotta sain sen 
helposti käytettävään muotoon. 

Mikrohaastattelulla tarkoitan oppilaiden kanssa käytäviä lyhyitä 
keskusteluja, jotka koostuivat enimmillään muutamasta kysymykses-
 tä, jotka pohjautuivat johonkin juuri havaitsemaani työskentelyyn 
liitty vään tapahtumaan, tilanteeseen tai osallistujien väliseen keskuste-
luun. Etnografisessa tutkimuksessa mikro haastattelu voi toimia yhtenä 
aineiston hankintamenetelmänä, kun perustiedot aiheesta on koottu ja 
halutaan löytää uusia suuntia.1 14 Lyhyydestään huolimatta mikrohaastat-
telussa kyseessä ei ole mikä tahansa keskustelu, vaan vuoropuhelu jonka 
tavoitteet ovat samat kuin missä tahansa tutkimus haastattelussa: kerätä 
tietoa ja ymmärtää, miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla.1 15

113  Tämä kuva-aineisto ei muodostu ensisijaista aineistoani, mutta se oli olemassa, mikäli olisin 
kokenut tarvetta palata johonkin tiettyyn hetkeen jälkikäteen.

114  Ehn & Löfgren 2007, 231.

115  Hirsjärvi & Hurme 2000, 11.
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Mikrohaastattelu soveltui hyvin oppilaiden kohtaamiseen, koska 
oppilaat ovat koulussa tottuneet käymään opettajien kanssa lyhyitä 
keskusteluja kesken työskentelyn. Haastattelut eivät (toivoakseni) häi-
rinneet osallistujien työskentelyflow’ta. Mikrohaastattelut mahdollisti-
vat nopean reagoimisen kiinnostaviin tilanteisiin, koska pystyin kokoa-
maan muutaman kysymyksen paketin nopeasti kulloisessakin tilanteessa 
havainnoimani pohjalta. Niiden etu oli myös se, että ne olivat nopeasti 
ohi ja työskentelyn pääsi jatkumaan. 

Lasten haastattelemiseen liittyvässä vuorovaikutuksessa on varhais-
kasvatustieteen professori Maarit Alasuutarin mukaan omat erityispiir-
teensä, joiden vaikutuksesta haastatteluun on hyvä olla tietoinen, vaikkei 
niitä voikaan täysin poistaa. Alasuutari nimeää niistä keskeisimmäksi 
lapsen aikuiselle alisteisen valtaposition, josta käsin hän puhuu haastat-
telijalle.1 16 Positiivisena puolena Alasuutari näkee sen, että lapset ovat 
tottuneita vastaamaan aikuisten kysymyksiin ja he tietävät, että heiltä 
odotetaan rehellisyyttä. Toisaalta lasten halu ja pyrkimykset miellyttää 
aikuisia voivat ajaa tästä yli ja saada lapsen vastaamaan jotain, mitä hän 
olettaa haastattelijan haluavan kuulla.1 17 

Koska haastattelu tapahtuu kielen kautta, on tärkeää, että haastat-
telija ohjaa oman puheensa samalle tasolle lapsen kielen kanssa ja 
kysymyk set tulevat suhteutetuksi haastateltavien ikään.1 18 Yksi konkreet-
tinen tapa jolla tämä toteutuu ja jota huomasin itsekin käyttäväni 
 paljon, on toistaa lapsen vastaus: se on keino tarkistaa ymmärtäneensä 
vastaus oikein ja toisaalta palauttaa puheenvuoro haastateltavalle.1 19 
Seuraavaksi kerron lisää aineistonkeruussa läsnä olleista rooleista ja 
 lasten kanssa toimimiseen liittyvästä etiikasta.

116  Alasuutari 2005, 152.

117  Ibid., 151–152. Esitän epäilyksen tällaisesta tilanteesta yhden aineistopoiminnan kohdalla 
luvussa 3.1.

118  Ibid., 154.

119  Ibid., 161.
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Roolit & etiikka

Aineistoa kerätessäni olin samanaikaisesti useissa rooleissa, jotka 
vaikuttivat toisiinsa: tutkielmantekijä, opettaja, leirin vastuuhenkilö, työ-
suhteessa oleva työntekijä, aikuinen, kuvataidekasvatuksen  opiskelija. 
Taustalla häilyi myös rooleja, joissa olin joskus aikaisemmin itse ollut, 
esimerkiksi leiriläinen ja kymmenvuotias lapsi. Sosiologi Ervin Goffman 

käyttää teatterista tuttuja esiintyjän ja katsojan käsitteitä kuvatessaan, 
miten ihmisten kanssakäyminen on loputonta roolien  esittämistä.120 
Rooleilla yksilö säätelee muiden hänestä saamaa vaikutelmaa. Pyrin 
aineistoa kerätessäni olemaan tietoinen eri roolien vaikutuksista 
toimintaani.

Aineistonkeruupäivä näyttäytyi minulle teatterin sijaan ennemminkin 
elokuvan tuotantoprosessina. Koen olleeni itse tuottaja, taustalla vaikut-
tava taho, joka pyrkii pitämään kaikki langat käsissään. Minun näkö-
kulmastani Milja ja Oona olivat päivän käsikirjoittajat ja lavastajat, jotka 
loivat tapahtumien puitteet. He niin ikään toimivat ohjaajina. Oppilaat 
olivat itseoikeutetusti elokuvan näyttelijäkaarti. Tässä elokuvassa ohjaa-
jat luottivat näyttelijöihin eivätkä liiaksi ohjanneet heidän toimintaansa, 
vaan uskoivat siihen, että oppilaat ovat kokemusasiantuntijoina rooleis-
saan päteviä. Tuottajan lisäksi minä olin myös kuvaaja ja äänittäjä, kanä-
taen jatkuvasti huolta siitä, että kaikki tarvittava tulee purkkiin. Toisin 
kuin teatteriesitys, tämä show ei ollut ohi työryhmän lähtiessä kotiin. 
Silloin vasta alkoi jälkituotantovaihe ja minun viimeinen roolini synty-
neen materiaalin leikkaajana. Katsojat astuvat esiin vasta, kun kirjoitutyöni 
on täysin valmis ja tutkielma saa ensi-iltansa.

Oppilaat eivät olleet varsinaisesti hakeutuneet mukaan tähän pro-
duktioon, vaan he saivat osansa samalla kun heidät ilmoitettiin leirille. 
Lapsilla ei ole yksin valtaa päättää tutkimuksiin osallistumisesta, vaan 
asiaan tarvitaan huoltajan suostumus, minkä vuoksi oli tärkeää tehdä 
oppilaiden huoltajien kanssa selkeä sopimus ja tiedottaa heitä riittävästi 
tutkimuksesta.121 Ollessani opettaja-tutkielmantekijä-työntekijä - roolissa 

120  Goffman 1971, 25.

121  Alasuutari 2005, 147. Itse ratkaisin asian lähettämällä huoltajille kymmenen päivää ennen 
leiriä sähköpostitse kirjeen, jossa kerroin perustiedot opinnäytetyöstäni ja pyysin palauttamaan 
mukana olevan lupalapun täytettynä. Avasin kirjeessä kaiken, minkä koin relevantiksi osallistumis-
päätöksen kannalta: aineiston keruun suhteesta muuhun leirityöhön, Oberon-konseptin ja sen taustat, 
aineiston luottamuksellisen käsittelyn ja mahdollisen jatkokäytön muissa akateemisissa ei-kaupalli-
sissa yhteyksissä sekä opinnäytteen julkaisuun liittyvät seikat. Sen lisäksi kerroin miten käytännössä 
kerään aineiston: havainnoiden, tekemällä haastatteluja ja nauhoittamalla ne sekä kuvaamalla 
valokuvia ja videota. Korostin että keskityn kokonaisuuteen, en yksittäisiin oppilaisiin.
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koin tärkeäksi korostaa, että aineistonkeruuseen osallistumisesta 
” kieltäytyminen ei ole este leirille osallistumiselle, eikä kieltäytymistä 
tarvitse perustella.”122 Tutkielmani kannalta onnekkaasti sain  kaikilta 
myöntävän vastauksen osallistumiseen. 

Toki tutkija on eettisessä vastuussa paitsi huoltajille, myös lapsille. 
Heille tulee kertoa mistä tutkielmassa on kyse, mikä on tutkijan rooli 
suhteessa muihin ja miten kerättyä tietoa hyödynnetään.123 Tein itse 
tämän leiriviikon Oberon-päivää edeltävänä tiistaina päivän lopuksi.124 
Lasten elämän, tässä tapauksessa kesäleiriviikon, keskeyttämisen 
aineiston keruun kaltaisella interventiolla tulee aina olla hyvin perustel-
tua. Ennen leiriläisten sitouttamista tutkielmaprosessiini mietin tarkkaan 
sen perustelut ja kulun niin, että se tuottaisi mahdollisimman pienen 
poikkeaman leirin arkeen.125 

Syntynyt aineisto & sen luonne

Aineistonkeruupäivän aikana kirjoitin käsin yhdeksän A4-sivua 
havaintopäiväkirjaa, jossa on tekstin lisäksi kahdeksan nopeasti tehtyä 
piirrosta. Tein havaintopäiväkirjan sillä ajatuksella, että en erikseen 
puhtaaksikirjoita sitä. Vaikka pyrin kirjoittamaan ylös ”mahdollisimman 
nopeasti mahdollisimman paljon”,126 tein kirjaukseni sellaisella tark-
kuudella, etteivät ne tarvitse erikseen jälkikäteen tehtävää täydennystä 
ollakseen minulle itselleni ymmärrettäviä. Aineistonkeruupäivän lopuksi 
kirjoitin vielä parin sivun mittaisen reflektion, johon kokosin yhteen 

122  Suora lainaus leiriläisten huoltajille lähettämästäni kirjeestä. Samalla kun lapset osallistuivat 
leirille oppilaina, heidän huoltajansa osallistuivat (maksavina) asiakkaina, joilla oli omat toiveensa 
ja tarpeensa toiminnalle. Huoltajien rooli taidekasvatuksessa leiripalvelun tilanneina kuluttajina 
on kiinnostava, ja halusin omalla viestinnälläni varmistaa, etteivät he koe saavansa huollettavilleen 
jotain muuta (osallisuuden tutkielmassa) kuin mistä ovat maksaneet (taideopetusta). 

123   Alasuutari 2005, 148. 

124   Istuimme oppilaiden kanssa alas ja kerroin seuraavan päivän olevan poikkeava, koska 
paikalle saapuu kaksi uutta opettajaa ja itse vetäydyn havainnoimaan tilannetta. Kerroin tämän 
liittyvän opintoihini, ja että tulen päivän aikana tarkkailemaan toimintaa, kirjoittamaan muistiin-
panoja, ottamaan valokuvia ja videota ja käymään lyhyitä keskusteluja oppilaiden kanssa. Sanoin, 
että kyseessä on tavanomainen leiripäivä ruokailuineen ja ulkoiluineen, eikä tilannetta tarvitse 
jännittää millään tavalla. Kerroin myös, etten keskity arvioimaan yksilöitä vaan kokonaisuutta, ja 
että lopullisessa tutkielmassani en mainitse ketään nimeltä vaan käytän koodinimiä (tämä herätti 
paljon innostusta). Annoin myös mahdollisuuden tarkentaviin kysymyksiin. Niitä ei tullut, ja jäin 
käsitykseen, että kaikki jokseenkin ymmärsivät mitä tulee tapahtumaan – ainakin kaikki kuunteli-
vat keskittyneesti.

125   Pohdintaa aineistonkeruun vaikutuksista oppilaisiin, ks. luku 5.2.

126   Lappalainen 2007a, 126.
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päivän aikana syntyneitä ajatuksia sekä huomioita, joita en ollut havain-
noinnin ollessa käynnissä ehtinyt kirjata ylös.

Mikrohaastattelutallenteita syntyi 33, ja niiden pituudet vaihtelevat 
välillä 00:15–2:47 minuuttia. Yhtä lukuunottamatta kaikissa haastatte-
luissa oli kerrallaan mukana yksi tai kaksi oppilasta. Kukin oppilas oli 
mukana kahdesta neljään haastattelussa, paitsi yhtä haastattelin vain 
kerran.

Havainnoissa on läsnä oppilaiden (tunne)reaktioita eri tilantei-
siin, työskentelyn kuvausta ja materiaalinkäyttöä sekä oppilaiden 
paikkoja ja liikettä tilassa sekä yksittäisiä kommentteja. Monissa 
havainnoissa korostuu ruumiillisuus.127 Myös osassa piirroksista tila 
hahmottuu oppilaiden ruumiiden kautta.128 Esimerkiksi aivan päivän 
alussa  piirsin tikku-ukkomaisen kuvan (kuva 3) kahdesta oppilaasta, ja 
 täydensin sitä tekstillä Oinas makaa Härän sylissä. Miksi teksti ei riittänyt? 
Tarkastellessani piirrosta löydän hyvän perusteen sille: muutama viiva 
välittää nyansseja, joiden kirjoittamiseen olisi mennyt kauan mutta jotka 
välittävät ehdottoman hyödyllistä informaatiota Oinaan ja Härän tilassa 
 olemisesta. Härän rento, käsien varaan taaksepäin nojautunut ylä vartalo 
kielii mukavuudesta, ehkä jopa rentoudesta alkavan päivän edessä. 
Oinaan makaavasta asennosta voisi päätellä samaa, mutta toisaalta siitä 
voisi lukea myös jännitystä, johon turvaa haetaan kaverin läheisyydestä.

2 .5 AINEISTON ANALYYSI KYSYEN & KESKUSTELLEN

”Tuotettu tila voidaan aukikirjoittaa, sitä voidaan lukea.”129

Lefebvren ajatus tuotetun tilan lukemisesta toimii lähtökohtana aineiston 
analyysille. Vaikka hän myöhemmin toteaa, että tila on ensisijaisesti 

127   Tämä on loogista: ollessani kiinnostunut oppilaiden toiminnasta tilassa, heidän ruumiinsa 
olivat ilmeinen tilassa olemisen indikaattori. Ihminen järjestää tilaa ruumiinsa kautta sekä sen 
asennoilla, että etäisyyksillä toisiin ruumiisiin. (Tuan 1977, 34.) Oma ruumis on myös ensisijainen 
mitta hahmottaa tilaa: esimerkiksi tilan koettu korkeus tai mataluus hahmottuu suhteutettuna 
itseen. Ruumis on kuin samassa paketissa olevat kompassi, kartta ja mittakaava. Sen avulla ihminen 
määrittää suuntia, sijainteja ja etäisyyksiä. (Tuan 1977, 44.) 

128   Piirtäminen ei kuulunut varsinaisesti suunnitelmiini, vaan tarkoitukseni oli tallentaa havain-
not tekstinä. Piirrokset, kuten muutkin huomioni, ovat syntyneet hyvin nopeasti ja havainnon siir-
täminen paperille on tapahtunut hyvin intuitiivisesti – tilanteet täytyi tallentaa ennen kuin ne olivat 
ohi, ja ennen kuin jotain muuta mielenkiintoista osui havaintokenttään. Todennäköisesti päädyin 
piirtämään, koska ihmishahmo lienee helpoin ja nopein tapa asettaa piirretty tila mittasuhteisiinsa.

129   Lefebvre 1991, 17. ”[P]roduced space can be decoded, can be read.” Käännös kirjoittajan, 
kursivointi alkutekstistä.
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tuotettu elettäväksi eikä luettavaksi,130 luotan silti lukemisen mahdol-
lisuuksiin. Niin tekee myös Elden, joka puolustaa lukemisen ajatusta 
nimenomaan kriittisenä, kontekstin ja valtasuhteiden ymmärtämi-
seen pyrkivänä toimintana.131 Ajatus tilojen lukemisesta linkittyy 
 intertekstuaalisuuteen, joka näkyy myös nykyisessä kasvatuskeskuste-
lussa ajatuksena monilukutaidosta.132 Kun lukutaito on ulotettu auditii-
visiin ja kinesteettisiin sisältöihin asti, myös tilat voi nähdä luontevaksi 
lukemisen kohteeksi, kuten Lefebvre esittää. 

Laadullisen tutkimuksen analyysiosuudesta puhutaan usein luke-
misena. Lukeminen valikoituu verbiksi kenties siitä syystä, että määrälli-
sen tutkimuksen tapa on laskeminen. Lukeminen näyttäytyy esimerkiksi 
 tulkitsemista avoimempana ja monimuotoisempana toimintana. Siinä 
korostuu subjektiivisuus, ymmärrys siitä, että tehdyt havainnot ovat 
vain yksi monista mahdollisista luennoista. Lukeminen on prosessi, jossa 
aiemmin luettu vaikuttaa myöhempiin luentoihin, minkä vuoksi yksi 
lukija voi lukea saman aineiston useilla eri tavoilla.133 Kiteytän oman 
lukemisen tapani kahteen sanaan: kysyminen ja keskusteleminen.134

Saadakseni vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen  esitin 
aineistolle kysymyksiä. Ensiksi kysyin, mitä havaittuja tiloja siitä löytyy. 
Sen jälkeen esitin saman kysymyksen käsitetyistä tiloista ja edelleen 
 eletyistä tiloista. Näiden kysymysten jälkeen aineisto ei kuitenkaan jää-
nyt hiljaiseksi, vaan pyysi kysymään vielä lisää. Niinpä käänsin katseeni 
hetkeksi teorioiden maailmaan, ja löysin sieltä heterotopian käsitteen. 
Sen avulla pystyin kysymään viimeisen, tyhjentävän kysymyksen: mitä 
heterotopioita aineistoon kuuluu? 

Kysymällä saa vastauksia, tämän tutkielman kohdalla jopa niin 
ytimek käitä, että järjestin ne luvussa 3.5 neljätoistakohtaiseksi  listaksi. 
Esitän vastauksen listana, koska tarkastellessani löytämiäni tiloja 

130   Ibid., 142–143.

13 1   Elden 2004, 192.

132   Monilukutaito pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen, ja sillä tarkoitetaan ”erilaisten tekstien 
tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään moni-
muotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. – – Teksteillä 
tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symboli-
järjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa 
esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.” 
(Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015, 16.)

133   Lukemis-termiin liittyvästä problematiikasta, ks. esim. Bal 2002, 8–9.

134   Etnografisesta aineistosta kirjoittamisen yhteydessä näitä sanoja on käyttänyt esimerkiksi 
Sirpa Lappalainen, ks. Lappalainen 2007a, 28–29. 
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minulle oli selvää, että kyseessä on vain yksi monista mahdollisista 
aineiston luennoista. Sosiologi John Law ja etnografi Annemarie Mol 
 tarjoavat listaa mahdollisuutena tehdä monimutkaisesta ilmiöstä (mitä 
tilat todellakin ovat) jotain muuta kuin kaiken kattavan yleiskatsauksen. 
Heidän mukaansa lista kokoaa asiat yhteen luokittelematta niitä, eikä 
väitä sisältävänsä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.135 Listoihin sisältyy 
ajatus muutoksesta: täydentämisestä, jonkin kohdan yliviivaamisesta tai 
koko listan hylkäämisestä.

Toinen tutkimuskysymykseni vaati erilaisen lähestymistavan. 
Saadakseni vastauksen siihen keskustelutin aineistosta löytyneitä tiloja, 
muita tutkimuksen varrella tekemiäni huomioita sekä erinäisiä teoreet-
tisia lähteitä. Keskustelun aiheena oli tila-aika-dikotomian haastaminen 
toisin tekemisen kautta. 

Toisin tekeminen on pyrkimystä ”löytää perinteisiin tai vallitseviin    
– – käytäntöihin nähden toisenlainen vaihtoehto”, kuten valosuunnitte-
lun professori Tomi Humalisto tiivistää viitaten samalla feminismin teo-
reetikko Judith Butlerin tutkimuksessa esiin nousevaan ajatukseen kumo-
uksellisesta toistamisesta.136 Ajatus toisin tekemisestä pyrkii välttämään 
(dikotomisia!) ennen-nyt ja parempi-huonompi –kahtiajaotteluja. Toisin 
tehtäessä ei lähtökohtaisesti oleteta, että asia tulee tehdyksi nykyhet-
kessä paremmin kuin se on tehty ennen, vaan pelkästään että se tehdään 
toise(nlaise)lla tavalla.137 

Mahdollisuus toisin tekemiseen ei ole itsestäänselvyys, ja pyrki-
myksen siihen voi nähdä poliittisena tekona.138 Toisin tekemisessä 
onkin radikaalia muutosvoimaa. Näen sen Humaliston tapaan strategi-
ana, joka mahdollistaa ”avauksia yllättäviin suuntiin” ja elää tilanteen 
mukana tarjoten lähtökohdiltaan hetkellisen vaihtoehdon toiminnalle.139 
Toisin tekeminen sopii siis hyvin lähtökohdaksi tila-aika-dikotomian 
haastamiseen. 

Kuten keskustelut usein, tämäkin oli moniääninen ja epäsymmet-
rinen. Moniäänisyydellä viittaan siihen, että keskustelun  sovittaminen 
tutkiel man lineaariseen rakenteeseen oli haaste: monet kommentit 

135   Law & Mol 2002, 7.

136   Humalisto 2012, 16; Butler 2006, 242.

137   Humalisto 2012, 16–17.

138   Ibid., 19. Humalisto itse kirjoittaa, että hän on ”pitänyt tietoista välimatkaa” toisin 
tekemisen poliittisuuteen, mutta itse näen tässä paradoksin, koska toisin tekemisen mahdollisuuden 
esiin ottaminen on jo itsessään poliittinen teko.

139   Ibid., 18.
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olisivat sopineet useisiin kohtiin tekstiä. Epäsymmetrisyydellä puoles-
taan tarkoitan sitä, etten käsitellyt kaikkia mukana olleita näkökulmia 
yhtä laajasti vaan painotin joitakin toisten kustannuksella, jotta keskus-
telu pääsi virtaamaan eteenpäin eikä jumittunut. Keskustelu muodostui 
rikkaaksi. Sen kautta saatu tieto tila-aika-dikotomiasta jäsentyi luvuksi 
4, joka on otsikoitaan myöten tutkielman esseistisin osuus.
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Tässä luvussa saatan edellisessä luvussa esitellyn aineiston yhteen 
Lefebvren ja Foucault’n teorioiden kanssa, jotka esittelin luvussa 1.4. 
Ensimmäisenä on vuorossa Lefebvren tilalliseen triadiin kuuluvat 
havaittu, käsitetty ja eletty tila, joita seuraavat heterotopiat.

3. 1  OBERON HAVAITTUNA TILANA

Havaittu tila on fyysistä todellisuutta: työn, vapaa-ajan ja kodin paikkoja, 
joissa ihmiset toimivat.140 Tämä konkreettinen, aistein havaittava tila on 
kuin infrastruktuuri toiminnalle. Tilan fyysinen tuottaminen (esimerkiksi 
rakentaminen) ja sitä kautta arkkitehtuuri luovat pohjan tällä tasolla, 
joka tulee tuotetuksi jokaisen subjektin kohdalla erikseen tämän havain-
tojen kautta.141 Subjektiivisuudesta huolimatta havaittu tila on triadin 
tasoista kokemuksena jaetuin. 

140   Lefebvre 1991, 38.

14 1   Arkkitehtuuri toden totta liittyy tilaan keskeisesti. En kuitenkaan keskity tässä tutkielmassa 
arkkitehtonisiin kysymyksiin ja esimerkiksi siihen, millaista tilaa eri aikojen arkkitehtuuri tuottaa.

3 MATKALLA 
TILASSA
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Kuvataidekasvatukseen sovellettuna havaittu tila tarkoittaa  koulua 
tai muuta ympäristöä, jossa opetus materiaaleineen tapahtuu.142 Oberonin 

tapauksessa ollaan monikerroksisen koulurakennuksen toisen  kerroksen 
luokkahuoneessa, jonka ikkunoista avautuvat näkymät ulos kadulle 
sekä koulun juhlasaliin. Luokkahuoneen ulkoasu muuttui Oberon-päivän 
aikana: päivän aluksi huoneen yhdessä nurkassa olleet materiaalit (kuva 
4) kulkivat oppilaiden käsien kautta muotoutuen installaation osiksi 
(kuva 5). Mutta oliko havaitun tilan muutos päivän aikana lopulta 
kovin suuri? 

Tilan kiinteät piirteet pysyivät koskemattomina, pääosin myös puoli-

kiinteät piirteet.143 Pahvista, paperista ja muovista syntyneet elementit 
toki tekivät tilasta erilaisen, mutta monille oppilaille päivän elämyksel-
lisin hetki havaitun tilan suhteen tuli heti alussa. Kun saavuin oppilai-
den kanssa luokkaan 9.45, se oli heidän yllätyksekseen tyystin erilai-
nen kuin edellisenä päivänä. Oppilaiden suusta kuului hämmästyneitä 
 huokauksia, huudahduksia ja kommentteja, joista erottui esimerkiksi 
”onko tämä meidän luokka.” Havaittu tila oli kokenut mutoksen yön 
aikana, ja oppilaat olivat selvästi yllättyneitä, miten paljon luokka oli muut-

tunut. Vastaavia kommentteja ei tullut päivän lopuksi yhteistä installaa-
tiota tarkastellessa.

Muuttunut tila aiheutti alkuhämmennyksen lisäksi huolta, mikä 
ilmenee Kauriin ja Jousimiehen haastattelusta.
Heikki: Mikä oli teijän ensimmäinen ajatus kun te tulitte tänne tilaan? 

Jousimies: Öö mun ensimmäinen ajatus oli se, et mä en tiedä missä mun 

kamat on. 

Kauris: Jaa mun ensimmäinen ajatus oli se, et mä teen tänne tuolin. 

Jousimies: Mun ensimmäinen ajatus oli oikeestaan se, et kaikki pulpetit oli 

tuolla kasassa et mä en enää tiedä missä mun pulpetti on ja mä en tiedä missä 

mun kamat on, joten, niin.

Vaikka tilassa oltiin oltu aikaisemmin vain kaksi päivää, jokaiselle 
oli muodostunut oma paikka. Luokassa oli avattavat pulpetit, joihin 

142   Tähän sisältyy myös tehdyt työt, sillä fyysisinä objekteina nekin ottavat oman paikkansa 
tilassa.

143   Kiinteäpiirteinen tila (fixed feature) ja puolikiinteä tila (semi-fixed feature) ovat termejä tilan 
pysyvyyden tarkasteluun. (Horelli 1981, 101.) Kiinteäpiirteinen tila viittaa pysyviksi tarkoitettuihin 
jäsentelyihin, kuten huoneen seiniin. Puolikiinteäpiirteinen tila tarkoittaa liikuteltavaa esineistöä 
kuten huonekaluja ja esineitä sekä tilassa olevien vaatteita. Oberonissa nämä oli pyritti minimoimaan 
kasaamalla kalusteet yhteen osaan huonetta, ja rajaamalla tämä tila pois mustilla jätesäkeillä. 
Vaikka tämä rajaus oli puolikiinteä, se yritettiin saada muistuttamaan kiinteää sekä visuaalisin 
keinoin että puheen avulla. Puolikiinteys paljastui, kun jotkut oppilaat menivät hetkeksi leikkimään 
pulpettipinon alle.
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jotkut olivat jättäneet pieniä henkilökohtaisia tavaroitaan (esimerkiksi 
penaalin) säilöön oman paikan merkiksi. Nyt nuo omat reviirit olivat 
kadonneet.144 

Kello 12.35 koko tila oli käytössä, mutta kukaan ei reagoinut sen 
kalusteisiin: tilasta löytyi kaksi lamppua, hana, ikkunalauta, patterit ja 
niitä suojaavat puuristikot, hyllyjä, kaappi ja valkokangas. Ehkä syy 
oli tuttuus; kun tekeillä on arkitodellisuudesta poikkeava eletty tila, 
silloin myös havaittuun tilaan kuuluvat arkiset kalusteet oli luontevaa 
jättää rauhaan, eikä edes yrittää keksiä niille avaruudellisia symboli-
merkityksiä. Toisaalta on mahdollista, että kalusteet olivat tuttuudessaan 
niin huomaamattomia, että niiden mahdollisuudet jäivät sen takia näke-
mättä. Kolmas vaihtoehto on, että oppilaat eivät olleet varmoja saako 
kalusteisiin koskea ja sen takia jättivät sen tekemättä.

Kauriin mielestä tila ”näyttää kuulta tai avaruudelta, mut tääl on aika 

kuuma.” Lämpimänä kesäpäivänä luokkahuone väistämättä lämpeni, kun 
sen ikkunat oli peitetty mustilla jätesäkeillä. Luultavasti Kauris tiesi, että 
avaruudessa on todellisuudessa kylmä ja antoi mutta-sanalla ymmär-
tää, ettei kuumuus sovi avaruudelliseen ympäristöön. Kommentissa 
 yhdistyi (lämpöaistilla havaittu) havaittu tila ja (katseella havaittu) eletty 
tila.145 Tämä havainnollistaa, että tilaa tuotettiin samanaikaisesti useilla 
tasoilla, jotka toisinaan olivat läsnä jopa samassa lauseessa.

Pyysin useita oppilaita nimeämään heidän lempipaikkansa tilassa. 
Monien kohdalla tästä kysymyksestä ei syntynyt kiinnostavaa keskus-
telua, mikä on ymmärrettävää kysymyksen abstraktiudesta johtuen. 
Jousimies ja Kauris kommentoivat kuitenkin asiaa mielenkiintoisesti sen 
jälkeen, kun olivat nimenneet senhetkisen paikkansa suosikikseen.   
Heikki: Miten te päädyitte just tähän? 
Jousimies: Öö koska tässä on hana. 

Heikki: Okei.  

(Kauris nauraa) 

Heikki: Ootko Kauris samaa mieltä? 

Kauris: Öö, ehkä. 

Jousimies: Mä otin sen sen takia koska tossa on hana ja hanat on  kauniita. 

Heikki: Kiinnostava ajatus. Kiitos. (Jousimies ja Kauris nauravat)

144   Tämä on ero aikaisempiin Oberoneihin, koska niissä osallistujat työskentelivät kussakin tilassa 
ensimmäistä kertaa. 

145   Tähän samankaltaisuutta näen Arlanderin käyttämässä käsiteparissa faktinen tila ja fiktion tila, 
joista ensimmäinen viittaa teatteriesityksen todelliseen esityspaikkaan, jälkimmäinen tekstin ehdot-
tamaan paikkaan. (Arlander 1998, 55.) Oberon-päivästä puhuttaessa faktinen tila olisi luokkahuone 
joka antaa fyysiset rajat työskentelylle, fiktiivinen tila puolestaan on yhdessä tuotettu avaruus. 
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Keksikö Jousimies hanaselityksen tässä tilanteessa vain, jotta voisi 
vastata jotain esittämääni kysymykseen ja toimia tällä tavoin ”oikein”? 
Pidän tätä mahdollisena, sillä usein ihminen valitsee paikkansa tilassa 
ainakin osittain automaattisesti, ilman tietoista harkintaa. Vai olisiko 
hana oikeasti ohjannut paikan valintaa? Tällöin paikanvalinta saattaisi 
kytkeytyä käytännöllisyyteen, oletukseen että hanan läheisyydestä voi 
olla hyötyä jossain vaiheessa päivää (mitä siitä ei kyllä ollut).146 Tällöin 
havaittu ja eletty tila limittyisivät jälleen.

Koulurakennuksen edelliseen päivään verrattuna muuttuneen luokkahuoneen 

lisäksi aineistostani ei noussut esiin muita havaittuja tiloja.

3.2 OBERON KÄSITETTYNÄ TILANA

Käsitetty tila 147 on tilaan liittyvän tiedon representoimisen taso, jolla 
on yhteys sosiaaliseen ja poliittiseen kanssakäymiseen. Lefebvrelle se 
on tutkijoiden, kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien ja insinöörien 
toiminnan kenttä.148 Käsitetty tila on tilan tuottamista ja ymmärrettä-
väksi tekemistä erilaisilla malleilla (kuten kartoilla ja pohjapiirroksilla) 
ja toisaalta tilan hallintaa ja muuttamista erilaisilla säännöillä ja suun-
nitelmilla (kuten asemakaavoilla ja sotasuunnitelmilla). Se ei kuitenkaan 
kuulu pelkästään institutionaalisille tahoille, vaan ”on hallitseva tila 
kaikissa yhteisöissä.”149 Esimerkiksi sanonta kaapin paikan päättämi-
sestä havainnollistaa hyvin, miten käsitetty tila voi ilmetä kodeissa. 

Lefebvre nimeää varhaiseksi tilan käsittämisen malliksi renessans-
sin aikana kehitetyn perspektiivin, jossa tilaa kuvaavat linjat kohtaavat 
äärettömyydessä.150 Hän viittaa kartesiolaiseen keskeisperspektiiviin, 
jolla tarkoitetaan ”kolmiulotteisessa tilassa olevien esineiden esittämistä 
kaksiulotteisella kuvatasolla niin, että kuva ja siinä esiintyvät suhteet 

146   On mahdollista, että Jousimies ajatteli, että olisi ollut liian tylsä vastaus sanoa, että hanan 
käytännöllisyys ohjasi paikan valintaa, ja sen sijaan hän päätyikin kommentoimaan sen ulkonäköä. 
Ratkaiseva tekijä keskustelun kehittymiseen saattoi olla Kauriin nauru. Koska ajatus hanasta 
paikanvalinnan ohjaajana selvästi huvitti häntä, ehkä Jousimies halusi naurattaa kaveriaan vielä 
lisää iskemällä pöytään entistä absurdimman kommentin hanojen kauneudesta.

147   Käsitetyn tilan voisi suomentaa myös käsitteellistetyksi tilaksi, kuten esimerkiksi Semi (2010, 
64) tekee. Pitäydyn kuitenkin Lohtajan käännöksessä yhtenäisyyden vuoksi.

148   Lefebvre 1991, 38, 41.

149   Ibid., 39.

150   Ibid., 41.
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vastaavat näköhavaintojamme.”151 Perspektiivin toteuttaminen ’oikein’ 
vaatii tiettyjen sääntöjen noudattamista. Sen kautta käsitetty tila myös 
ottaa paikkansa monissa kuvataidetunneilla tehtävissä töissä.

Pedagogiselta kannalta tätäkin kiinnostavampaa on kuitenkin se, 
että käsitetyn tilan voi nähdä liittyvän kokonaisvaltaisemmin  opettajan 
toimintaan luokkatilassa. Opetustilanteeseen on väistämättä sisään-
kirjoitettu jonkinlainen läsnäolevien ruumiiden tilallinen koreografia. 
Onko tuntisuunnitelmassa kyseessä luento, jossa oppilaat istuvat paikal-
laan, vai esimerkiksi valokuvaustehtävä, jossa he lähtevät ulos kuvaa-
maan? Pedagoginen käsitetty tila osuu lähelle opettajankoulutuksen 
professori Nancy Leskon termiä ruumiin opetussuunnitelma, jolla hän  viittaa 
”käsityksiin oikeanlaisesta ruumiillisuudesta”, toisin sanoen koulun 
oletuk siin kuuliaisesta käytöksestä.152 

Opettaja hallitsee opetustilannetta ja käyttää siinä valtaa ohjaamalla 
oppilaiden paikkoja ja liikettä tilassa pohjautuen johonkin pedagogiseen 
ja sitä kautta tilalliseen kasvatuksen paradigmaan. Tälläinen on esimer-
kik si uusimman opetussuunnitelman myötä vahvasti esiin noussut ulos 
luokkahuoneesta -ajattelu, johon palaan myöhemmin tässä tutkielmassa. 
Käsitetty tila on kouluinstituutiossa läsnä myös esimerkiksi lukujärjes-
tyksissä (missä tilassa oppilaat viettävät kunkin tunnin?) ja vuodenkier-
rossa (milloin koko koulu kokoontuu yhdessä juhlasaliin?). 

Kuvataideleirin käsitetty tila tuo oppilaat erään kesäviikon keski-
viikkona (samoin kuin viikon muinakin päivinä) ennaltamäärättyyn 
paikkaan toteuttamaan kuvataideleirin ennaltapäätettyä ohjelmaa, joka 
oppilaille valmiina tarjoillaan.
Milja: Nyt ollaan Oberon-planeetalla. 

Kauris: Eikö me olla meidän luokassa?  
Aivan päivän alussa, Miljan ja Oonan ohjeistaessa toimintaa, Kauris tuo 
esiin suuren kysymyksen: missä oikeastaan olemme? Milja ja Oona ovat 
juuri kertoneet päivän tulevasta ohjelmasta, ja samalla esittäneet rivien 
välissä kutsun yhteiseen leikkiin. Toisaalta kyse on myös säännönkal-
taisesta oppilaita velvoittavasta lausumasta päivän menettelytavoista. 
Oppilaille annetaan työskentelyn vapaus, mutta vain tietyn raamin 
sisällä.

Yksi tilan kirjoittamattomista säännöistä tuli esille iltapäivällä, kun 
päivän kuluessa monet lapset olivat rakentaneet pahvisia aluksia ja ne uhka-

sivat törmätä toisiinsa kun lapset olivat sokkona niiden sisällä. Tästä seuraa 

15 1   Jokinen 2015, 15.

152   Gordon 2003, 70, viittaa Lesko 1988.
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ainoita (ainakaan havaitsemiani) selkeästi tilaan, siinä olemiseen ja sen 
jakamiseen liittyviä hankaustilanteita oppilaiden välillä, kun joku sanoi 
aluksensa sisältä toiselle ”älä tuu eteenpäin” (tämä tapahtui kuitenkin 
hyvin  ystävällisellä äänellä). Tilan kirjoittamattoman säännön mukaan liik-
kumisessa tuli ottaa muut huomioon.153

Vastaava tilanne toistui pian toisenkin kerran, kun Kalat  lähestyi 
Vaakaa torninsa kanssa, jolloin Vaaka antoi ohjeen ”ota varovasti, 

tässä on pahvia edessä.” Joku myös uhkasi törmätä Oinaaseen, ja hän 
ohjeisti toista sanomalla ”ei enää tännepäin, tai mun alus menee rikki.” 
Ensiksimainitussa tilanteessa kaikki osapuolet olivat liikkeessä, mutta 
jälkimmäisen kohdalla tein huomion, että tilassa liikkuminen aiheutti 

konflik tin uhan, koska suurin osa lapsista oli paikallaan tilassa. Paikallaan 
olevan ja liikkeessä olevan subjektin kamppailussa paikallaan olevalla 
oli lähtökohtaisesti enemmän sananvaltaa,154 tosin avaruuden liikenne-
sääntöjen luominen muistutti ennemmin neuvottelua kuin kamppailua. 

Puoli neljän aikoihin Leijona, Oinas ja joitakin muita poistuivat 
käyttämään kännyköitään Oberonista luokan siihen päätyyn, jonne pul-
petit on pinottu pois tieltä. He kertoivat lähteneensä pois Oberonista 
ja kun kysyin missä he nyt ovat, yksi vastasi että ”me ollaan planeetassa, 

me ollaan kännykälläpelaamisplaneetassa.” Vastaus oli näsäviisaudessaan 
monitahoinen ja se kieli oppilaiden sitoutumisesta Oberonin sääntöi-
hin. Oberon-tilassa työskenneltiin ja rakennettiin yhteistä planeettaa, 
eikä siellä ollut sijaa kännyköillä pelaamiselle. Muistiinpanojeni mukaan 
Oberonissa kukaan ei käyttänyt puhelinta. Sen sijaan pulpettipinojen 
muodostamalle välitilalle ei oltu annettu mitään merkitystä suhteessa 
Oberoniin, jolloin siellä ei myöskään ollut mitään sääntöjä. Ne sai luoda 
itse. 

Edellä tuli esiin neljä eri käsitettyä tilaa. Koko aineistonkeruun 
uloimpana kehyksenä toimivan kuvataideleirin sisälle syntyi Oberon, 
joka ohjasi päivän toimintaa. Oppilaiden toisiinsa törmäilyn  yhteydessä 
esiin tuli avaruuden liikkennesäännöstö ja päivän lopuksi paljastui 
Kännykälläpelaamisplaneetta. 

153   Sääntö on toki varsin ilmeinen, mutta ei täysin vääjäämätön; mikäli oppilaat olisivat 
esimerkiksi keskenään sopineet, että avaruusalukset käyttäytyvät kuin törmäilyautot, tuota sääntöä 
ei olisi ollut.

154   Vrt. Laajarinne 2016, 34–35.
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3.3 OBERON ELETTYNÄ TILANA

Eletty tila on tilassa ole(skele)vien ja sitä käyttävien tuottama taso joka 
syntyy, kun tila eletään todeksi. Se on riippuvainen fyysisistä ja käsitteel-
lisestä rakenteista.155 Toisin sanoen havaittu ja käsitetty tila tulevat 
yhteen eletyn tilan tasolle, jolle sosiaaliset suhteet paikantuvat. Siitä 
huolimatta se on triadin tasoista kokemuksena henkilökohtaisin: sama 
tila voi representoida eri ihmisille hyvin erilaisia elettyjä elämiä.

Lefebvren mukaan eletty tila on tunteiden ja toiminnan paikka, joka 
on laadullinen, fluidi ja dynaaminen.156 Lefebvren käyttämät  adjektiivit 
viittaavat elettyyn tilaan jatkuvana muutostilana, jonka moottoreita 
ovat mielikuvitus, tunteet, visiot, utopiat, dystopiat, poikkeamat sekä 
taiteellinen lähestymistapa tilaan. Tämä kuvaus resonoi vahvasti myös 
kuvataidekasvatuksen kanssa.157 Esimerkiksi kysyessäni Vaa’alta mikä 
tekee tilasta hänen mielestään jännittävän hän vastasi, että ”mä oon aina 

halunnu mennä avaruuteen.” Kommentista voi päätellä, että Vaaka eli tilan 
avaruudeksi itselleen. Tila ei vain esittänyt avaruutta, vaan se oli ( ainakin 
hetkellisesti) hänelle avaruus. Hänen mielikuvituksensa antoi tilan fyysi-
sille piirteille, yhdessä rakennetun installaation osille, avaruudellisia 
symboli merkityksiä. Tämä on tyypillistä eletyille tiloille.158

Eletyllä tasolla tila muuttuu passiivisesta aktiiviseksi, joka päiväiseksi 
elämiseksi ja olemiseksi. Vaikka eletty tila viittaa sanana imperfektiin 
ja aika eittämättä jättää jälkensä tilaan kuin tilaan, tila on silti aina 
olemassa vain preesensissä.159 Eletyn tilan käsite vaikuttaa Lefebvren 
yritykseltä horjuttaa tilan esittämisen traditiota (esimerkiksi aiemmin 
mainittua perspektiivioppia) ja palauttaa huomio henkilö kohtaiseen 
tilakokemukseen. Näin ollen installaatiotaide sijoittuu tälle tasolle. 
Tällaisten yksittäin kuvataidekasvatuksessa tehtävien töiden lisäksi 
kuvataidekasvatuksen näkökulmasta sinne sijoittuu myös opetustilanne 
sosiaalisena tapahtumana.

Opetustilanne on yhdessä eläen tuotettu tila. Yhdessä eläminen ei 
aina ole helppoa, vaan se vaatii mukautumista. On tunnistettava, mistä 
omista tavoista voi joustaa, ja toisaalta mistä rajoista haluaa pitää 
kiinni. Muita ihmisiä ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin esimerkiksi 

155   Elden 2004, 190.

156   Lefebvre 1991, 42.

157   Esimerkiksi fluidin asenteen merkitystä kuvataidekasvatukselle, ks. Nissinen E. 2018.

158   Lefebvre 1991, 39.

159   Ibid., 37.
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havaitun tilan piirteitä.160 Tämä tekee tilallisen neuvottelun tärkeäksi 
luovissa prosesseissa, joissa monet arvostavat yksityisyyttä ja rauhaa. 
Esimerkiksi toiset ihmiset saattavat häiritä tahtomattaan tulemalla liian 
liki yksilön henkilökohtaiselle vyöhykkeelle.161 

Päivän alkupuolella Neitsyt hakeutui videotykin ympärille jätettyyn 
muusta tilasta eroavaan nurkkaukseen. Kysyessäni häneltä  paikan valin-
nasta hän vastasi, että ”täällä on rauhallista ja täällä ei oo kauheesti melua, 

et täällä voi työskennellä yksin.” Kommentti kertoo meta kognitiivisista 
taidoista. Neitsyt tunnisti yhden jaetussa tilassa työskente lyn  tyypillisen 
ongelman, melun, ja ratkaisi tilanteen veteytymällä rauhallisimpaan 
mahdolliseen osaan tilassa. Oma tila mahdollisti työrauhan. Koska 
Neitsyt kykeni sanallistamaan tilanteen, sain selville, että paikan 
 valinnan tarkoitus oli tukea hänen työskentelyään; toisin sanoen hän oli 
motivoitunut. Mikäli hän ei olisi osannut, halunnut tai uskaltanut vas-
tata kysymykseeni paikan valinnasta, tämä olisi voinut jäädä epäselväksi 
ja olisin saattanut tulkita vetäytymisen syyksi esimerkiksi alhaisen moti-
vaation tai haluttomuuden toimia muiden kanssa.

Vaikka Oberon-päivässä tavoitteena oli ryhmäprosessi,  havainnoistani 
käy selväksi, että oppilaille tärkeintä olivat omat työprosessit. Ja kuten 
Neitsyt, päivän edetessä muutkin alkoivat silminnähden kaivata omaa 
tilaa ja pyrkivät tekemään sen saamista tukevia valintoja. Totesin muis-
tiinpanoihini puolen päivän tienoilla, että lapset luovat oman  paikan → 

 työskentelevät seinään päin kääntyneinä (kuva 6). Selän  kääntäminen 
suurelle tilalle on helppo ja nopea tapa luoda oma tila. Päivän  mittaan 
oppilaiden tarve omaan tilaan ja rauhaan kasvoi  entisestään, mitä selitti 
pitkä päivä ja päätään nostava väsymys yhdistettynä haluun saada oman 
tuotos valmiiksi. Yhteinen, sanattomasti sovittu ei- sosiaalisuus on sosi-
aalista kanssakäymistä, jossa toisia kunnioitetaan eikä häiritä.

Työskentelyn viimeisen tunnin aikana useampi oppilas piirsi 
 lattialla istualtaan paperinsa yli kumartuneena (kuva 7). Kirjoitin, että 
 piirtämäl  lä sykkyrällä lapsi luo oman tilan. Näin toimimalla oppilaat vah-
vistivat henkilö kohtaista tilaansa; tilaa ei jaettu edes parhaan kaverin 
kanssa, vaan se oli täysin oma. Ihmisen yksityisyyden tarvetta suojaa-
vaa henkilö kohtaista tilaa voidaan ylläpitää paitsi fyysisellä etäisyydellä 

160   On varsin helppoa sammuttaa häikäisevä valo tai sulkea ikkuna, josta tulee vetoa.

16 1   Henkilökohtainen vyöhyke on yksi proksemiikkaan kuuluvista vyöhykkeistä. Proksemiikka 
tarkastelee ihmisten välisiä etäisyysvyöhykkeitä, joille on jopa laskettu tarkkoja mittoja. 
Vyöhykkeet ovat intiimi (0–45 cm), henkilökohtainen (45–120 cm), sosiaalinen (120–360 cm) ja julkinen 
etäisyys (360 cm tai enemmän). Ks. aiheesta Horelli 1981, 142–147. Ahtaudentunnusta ks. myös 
Tuan 1977, 59.
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muihin, myös symbolisesti ruumiin eleiden avulla, esimerkiksi katso-
malla  poispäin muista.162 Ehkäpä kyseessä oli myös vastareaktio havai-
tun tilan kaoottisuuteen: käytetty materiaali (pääasiassa pahvi) hajosi 
jatkuvasti pienemmiksi osiksi ympäri tilaa ja intentionaalisesti tehdyt 
installaation osat ja toisaalta roska sekoittuivat keskenään niin, että 
niitä saattoi paikoin olla vaikea erottaa toisistaan.

Elettyjä tiloja tuli esiin kaikkiaan kaksi. Avaruus ilmeni yhdessä 
 installaatioon tehtyjen symbolien kautta, joiden avulla mielikuvistus 
konkreti soitui. Vaikka työskentely ei tapahtunut pulpettien ääressä, kai-
killa oli kuitenkin omat työskentelypaikat. 

3.4 OBERON HETEROTOPIANA

Heterotopioiden tunnistamisen avuksi Foucault nimeää kuusi periaatetta:163

1) Kriisiheterotopiat (crisis heterotopias) ja poikkeamaheterotopiat (hetero topias 

of deviation) liittyvät elämänkulun vaiheisiin ja yhteiskunnan silmis sä 
ovat ”kriisejä” ja ”poikkeustiloja”, esimerkiksi vanhainkoti.
2) Yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin rakenteisiin liittyvät heterotopiat, 
joiden merkitykset muuttuvat ajasta ja kulttuurista riippuen, esimerkiksi 
hautausmaa.
3) Erilaisia yhteensopimattomia tiloja yhteen tuovat tilat, esimerkiksi 
(elokuva)teatteri.
4) Suhteessa aikaan toteutuvat tilat: 

 × ajalliset kasaumat (accumulating time) jotka ovat kuitenkin itsessään 
ajan ulkopuolella (outside of time), esimerkiksi museo

 × ehdottoman tilapäiset mutta säännöllisesti toistuvat tapahtumat, 
esimerkiksi tyhjälle kentälle kerran tai kaksi vuodessa nouseva 
huvipuisto.

5) Avoimuuteen ja sulkeutuneisuuteen liittyvät tilat, joihin menemisestä 
ei voi itse päättää tai joihin mennäkseen täytyy toimia tietyn koodin 
mukaan, esimerkiksi vankila ja sauna.
6) Suhteessa kaikkiin muihin tiloihin olevat tilat: 

 × muiden tilojen luonteen paljastavat (expose) tilat
 × todellisuuden kaoottisuudelle täysin vastakohtaista järjestystä 

 edustamat tilat, esimerkiksi siirtokunta. 
Tarkastelen seuraavaksi, mitkä periaatteista saavat vastakaikua 
aineistostani.

162   Horelli 1981, 138.

163   Foucault 1986, 4–9.
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Hyvin pian työskentelyn alkamisen jälkeen tosi moni lapsi meni 

 laatikon sisään ja työsti laatikkoa sisältä päin. Esimerkiksi Härkä oli pahvi-

laatikossa ja käveli ympäriinsä. Aineistoa kronologisesti tarkasteltaessa 
tämä nousee esiin ensimmäisenä heterotopiana. Härkä oli saman-
aikaisesti niin jaetussa tilassa (Oberon) kuin omassa tilassaan (pahvi-
laatikko, joka saattoi esittää esimerkiksi avaruusalusta). Kävellessään 
pahvilaatikko päässä hän oli liikkeessä tilassa, mutta toisaalta staatti-
sesti paikallaan suhteessa laatikon muodostamaan tilaan. Hän otti tilaa 
haltuun, mutta oli samalla suojassa. Tilanteessa useampi tila limittyi 
kiehtovasti yhteen uuden laiseksi tilaksi, mikä resonoi kolmanteen peri-
aatteeseen. Ehkäpä liikkuvien rakennelmien taustalla oli ajatus vapau-
des ta. Oppilas saattoi ajatella, että hän voi toimia tilassa päivän aikana 
vapaammin, siirtyä välillä esimerkiksi lähemmäs kavereitaan tai kohti 
kiinnostavaa tilannetta, jos ei sido itseään tekemään paikallaan pysyvää 
rakennelmaa.

Jo aineistoa kerätessäni tein muistiinpanoihini huomion  tilojen 

 eriytyminen, joka näyttäytyi minulle etenkin Kaksosen ja Ravun 
 toiminnan kautta, josta löytyy useita huomioita ja mikrohaastatteluja. 
Kuten monet muutkin, aluksi molemmat työskentelivät omien avaruus-
alustensa kanssa vieri vieressä. He ovat keskenään kavereita, ja molem-
mat  hieman ujoina varmasti nauttivat siitä, että saivat tehdä työtä 
yhdessä. Työskentely oli niin symbioottista, että eri töiden rajat katosi-
vat ja tilanne johti avattujen laatikoiden yhdistymiseen nelikulmaiseksi 
kehämäiseksi kokonaisuudeksi. Tämän mahdollisti osaltaan lattialla 
työskentely: työskentelytiloilla ei ollut rajoja. Noin puoli tuntia myö-
hemmin Kaksonen ja Rapu sulkivat pahvilaatikkokehän selkeämmin 
rajatuksi alukseksi ja menivät ”nukkumaan” sen sisään. 

Ensimmäisen kerran tilojen eriytyneiden funktioiden nimeäminen tuli 
esiin, kun menin juttelemaan Kaksosen ja Ravun kanssa heidän avaruus-
aluksestaan lounaan jälkeen. Haastattelussa selvisi, että rakennettava 
kohde oli muuttunut kulkuvälineestä kohti stabiilimpaa tilaa.
Heikki: Moikka Rapu ja Kaksonen, onks teidän avaruusalus valmis?  

Kaksonen: On, joo! Tää on myös kauppa. 

Heikki: Tää on kauppa. 

Kaksonen: Ja koti!   
Kysyessäni, aikovatko Kaksonen ja Rapu olla kahdestaan vai kutsua 
muitakin kylään, toinen heistä vastasi että ”no me ollaan viel  kahestaan 

ja välillä ehkä kutsutaan jotain kylään.” Kun totesin, että muutkin ovat siis 
tervetulleita, vastaus oli että ”joo aina välillä joo, jos me ollaan kutsuttu.” 
Kommentti kertoi tilan luonteesta: se oli yksityinen, ja vieraan varaisuus 
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oli varattu vain kutsutuille ihmisille. Halusin kunnioittaa tätä, ja kysyin 
luvan, ennen kun astuin sisään avaruusalus-kauppa-koti -hybridiin. 

Kaupan ja kodin yhdistäminen samaan tilaan havainnollistaa oppi-
laiden ajattelun joustavuutta. Kyseessä on kolmanteen periaatteeseen 
osuva heterotopia, tiloja yhteen tuova tila. Kauppa on läpi kulkupaikka, 
jolla on yksi funktio: tarjolla olevien hyödykkeiden myyminen asiak-
kaal le. Kodin merkitykset ovat paljon tätä moninaisemmat, mutta se on 
ihannetapauksessa turvallinen ja pysyvä elämän tukikohta.164 Toisaalta 
molemmissa tiloissa on havaittavissa samanlainen tilojen käyttäjien 
dikotomia: myyjä-asiakas, asukas-vieras. Koti on sanana niin vahva, 
että ennen kuin astuin sisään Kaksosen ja Ravun hybriditilaan kysyin, 
”otanko kengät pois” (vastaus oli ”joo”). Mielikuva kodista siis dominoi 
mielessäni tilan merkitystä kauppatarkoituksen yli, ja päädyin sovelta-
maan ensimmäiseen liittämiäni käyttäytymismalleja. Tämä avoimen ja 
yksityisen samanaikainen läsnäolo toi tilaan myös viidennen periaatteen 
piirteitä.

Kaksosen ja Ravun hybriditila jatkoi eloaan ja sai yhä uusia funkti-
oita päivän mittaan. Yhteisessä väliaikakatsauksessa Kaksonen ei enää 
määritellyt tilaa kodin ja kaupan termien kautta, vaan kertoi, että ”me 

ollaan Ravun kanssa tehty tämmönen talo, ja siellä voi asua, ja sekakauppa.” 

Yleismääritelmä talo oli siis siirtynyt ensisijaiseksi rakennelmaa esitel-
täessä. Kalat lisäsi Kaksosen kommenttiin, että talosta ”voi ostaa niitä 

elokuva lippuja.” Tilojen yhteistyötä voisi kuvata molemminpuoliseksi 
hyötysuhteeksi, joka heijastelee reaalimaailmaa. 

Lounaan jälkeen oppilaat alkoivat kuvata pareittain Miljan johdolla 
tutkimusmateriaalia uudesta planeetasta. Tuo materiaali oli tarkoitus 
laittaa pyörimään videotykiltä heijastettuna valkokankaalle, joka sijaitsi 
hieman muusta tilasta sivussa (ks. kuva 2). Oppilaat kuitenkin innostui-
vat videoista niin paljon, että ne eivät jääneet vain pyörimään taustalle 
vaan niiden ympärille syntyi elokuvateatteri, jolle muodostui omat sään-
tönsä. Kaikkien huomio kääntyi elokuvateatteriin, ja oppilaat tekivät toisil-
leen tilaa, jotta kaikki mahtuivat katsomaan videoita ahtaaksi  käyvässä 
nurkkauksessa. Samassa kohdassa tilaa aikaisemmin työskennellyt 
Neitsyt otti teatterin hoidettavakseen. 

Elokuvateatteri loi tilaan uuden tilatyypin, vastikkeellisen tilan. 
Neitsyt sanoi kovaan ääneen, että ”täällä on avaruuselokuvateatteri, yksi 

164   Tosin ei kodin ja kaupan yhdistelmä täysin poikkeuksellinen ole. Helsingin Töölönlahdella 
paljon mediassa esillä olleessa huvilassa asuva Aulis Junes pitää kotonaan kirpputoria aina kun on 
paikalla. Hän rahoittaa talon kunnostusta kirpputorin tuloilla; kauppa siis luo kotia. Ks. Timonen 
2018.
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lippu pitää tehdä vihreästä teipistä.” Näin sanoessaan hän rajasi  aiemmin 
yhtenäisestä tilasta erilleen yhden osan, minne ei voinut astua ellei täyt-
tänyt hänen määrittelemäänsä ehtoa. Tuo ehto oli kuitenkin helppo 
täyttää, koska vihreää teippiä oli kaikkien saatavilla. Neitsyt myös kuu-
lutti kovaan ääneen ”komediaelokuvia!” Kova ääni on yksi nopea tapa 
ottaa tilaa haltuun, ja Neitsyt hyödynsi tätä mahdollisuutta toisin kuin 
kukaan muu aikaisemmin. 

Elokuvateatteri on itsessään kolmannen periaatteen mukainen 
heterotopia, sillä valkokankaalle heijastuvat filmit vievät katsojat uusiin 
tiloihin kauas teatterin salista. Vaatimus lipuista toi mukaan viiden-
nen periaatteen mukaista tiloihin astumiseen liittyvää kontrollia. Näin 
Oberoniin tuotettiin jälleen uusi tila, eräänlainen tuplaheterotopia.

Aineistoa edelleen tarkastellessa siitä nousee esiin kolme tilaa, 
jotka näyttäytyvät implisiittisesti jossain muualla olevien tilojen kautta. 
Poissaolostaan huolimatta oppilaiden puheessa ovat läsnä koti, koulu 
ja normaali luokkahuone.165 Niiden kautta Oberon määräytyy paikaksi, 
joka on ei-koti, ei-koulu sekä ei-normaali luokkahuone. Ei-rakenne viittaa 
aiemmin sivuttuun tapaan luoda dikotomioita: A & ei-A -rakenteessa 
ei-A nähdään vain A:n toisena. Tämä toiseus viittaa kohti hetero topioita, 
ovathan ne kirjaimellisesti toisia tiloja. Kodin, koulun ja normaali 
luokkahuoneen poissaolo paljastaa läsnäolevan tilan luonteesta jotain 
tavalla, joka vastaa heterotopioiden määrittelyn kuudetta periaatetta. 

Ei-koti ilmeni esimerkiksi kun Rapu kertoi tehneensä kotona saman-
laisia juttuja kuin leirillä tehdään. ”Mä askartelen aina mun pikkuvel-

jen kanssa kamalasti pahvista.” Kotona syntyy ”semmosia jättirakennuksia, 

esimerkiks avaruusraketti tai linna.” Ne tehdään ”pahvista aina”, ja pahvi 
saadaan ”kodin roskiksesta.” Ravun kommentissa työskentely vertautui 
kotona tapahtuneeseen, samantyyppiseen tekemiseen. Oinas  puolestaan 
sanoi syntyvistä tuotoksista että ”on tosi kiva jos ne saa viedä kotiin.” 
Hän ajatteli tekemänsä työn elämänkaarta eri tilojen kautta: työsken-
tely tapahtuu yhdessä tilassa (kuvataideleiri), työn säilyttäminen sen 
 valmistuttua toisessa (koti). Myös Rapu pohti tekemiensä asioiden 
jatko käyttöä kotona. Hän uskoi, että kotona ”voi vaan vaik leikkii” syn-
tyneillä tuotoksilla. Koti on kiintopiste johon muut tilat ja niissä tapah-
tuva toiminta ovat suhteessa. Kaikki kodin ulkopuoliset tilat ovat ei- 
kotia, jotain muuta.

165   ’Normaali’ on aina kyseenalainen ilmaus. Tässä viittaan normaalilla luokkahuoneella 
sellaiseen, joka esimerkiksi leirillä oli käytössä kahtena aineistonkeruupäivää edeltävänä päivänä; 
luokkahuoneeseen, jossa opetus tapahtuu frontaalisesti ja oppilaat istuvat pulpeteissa, jotka on 
järjestetty niin, että kaikista niistä on helppo seurata opettajan johtamaa toimintaa. 
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Ei-koulu kävi ilmi esimerkiksi kun Skorpioni ja Käärmeenkantaja 
kertoivat tekevänsä Oberonin eläimiä, joihin idea tuli siitä kun ”yks päivä 

koulussa pelattiin sellasta peliä, et piti niinku uudelle planeetalle rakentaa 

niinku kaikkii – – sellasii rakennuksii, ja – – piti ottaa yks eläin, niinku ku 

oli sellanen eläinkortti.” Selityksessä oli hapuilua, Skorpioni ei tarkalleen 
muistanut mitä tehtävään edes kuului. Siitä huolimatta hän halusi jakaa 
muiston – ehkä sen vuoksi, että koulussa pelattu peli tuntui hyvältä 
perustelulta myös omalle työskentelylle Oberonissa. Koulu on paikka, 
jossa lapsuudessa ja nuoruudessa vietetään eniten aikaa kodin jälkeen. 
Mitä nuoremmista oppilaista on kysymys, sitä suurempi ja kyseen-
alaistamattomampi koulun ja opettajan auktoriteetti on, mikä tekee siitä 
luontaisen vertailukohdan. Se, mitä koulussa tehdään ja mitä opettaja 
sanoo, mielletään lähtökohtaisesti oikeaksi. Näin ollen koulu on läsnä 
myös kesälomalla tapahtuvalla kuvataideleirillä, joka on ei-koulua.

Ei-normaalin luokkahuoneen keskeiset piirteet tulivat esiin Vaa’an 
nimeämissä syissä päivän erilaisuuteen verrattuna kahteen aikaisem-
paan: ”ollaan pimeessä – – ja meillä ei oo noita pulpettejakaan”. Noista 
jälkim mäinen, pulpetittomuus, osoittautui pimeyttäkin suuremmaksi 
tilan ja työskentelyn määrittäjäksi, joka nousi esiin monissa mikro-
haastatteluissa. Kauriin mielestä se tuntui ”hyvältä”, mihin Jousimies 
jatkoi, että ”ihan kivalta kun voi sitten vaan kävellä vapaasti silleen ettei oo 

koko ajan vaan pakko istua ja istua ja istua ja istua.” Jousimiehen kommen-
t ti kertoi, että istuminen on edelleen alakouluikäisille liiankin tuttua 
puuhaa, ja vaihtelu on tervetullutta. Istua-verbi toistui neljästi, aivan 
kuin koulupäivässä istuminen saattaa toistua tunnista toiseen, läpi koko 
päivän. Vaikka Jousimies ja Kauris olivat ilmaisseet kaipaavansa omia 
pulpettejaan, olemisen vapaus ilahdutti.166 

Ero pulpeteilla ja lattialla työskentelyn välillä on suuri: pulpetti näyt-
tää hyvin konkreettisesti, missä kunkin työtilan rajat menevät, kun taas 
lattialla ne määrittyvät epämääräisemmin sen mukaan, miten lähellä 
itseä toiset työskentelevät. Omaa työtilaa voi laajentaa, supistaa tai siir-
tää tarpeen mukaan, ja se voi yhdistyä toisen tilaan, kuten Kaksosen ja 
Ravun kohdalla. Lattialla työskenneltäessä ihmisten välillä ei ole tyh-
jän tilan muodostamia ei-kenenkään-tiloja, toisin kuin pulpettien välillä. 
Vaikka pulpetit olisivat kiinni toisissaan, niiden käyttäjien väliset rajat 
kuitenkin pysyisivät. 

166   Vrt. luku 3.1. Toisaalta muinakaan leiripäivinä oppilaita ei sitonut pulpetin ääreen muu kuin 
tottumus ja normit. Oppilaat olisivat saaneet työskennellä halutessaan myös lattialla, koska tilaa oli 
luokassa runsaasti.
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Lattian merkitys on suuri tilaa hahmotettaessa, sillä se on perustaso 
johon kaikki tilassa suhteutetaan. Sen merkitys korostuu  entisestään 
lapsilla, koska monet lasten leikit tapahtuvat lattiatasossa.167 Miljan 
ja Oonan ohjeistaessa aamulla päivän toimintaa kirjoitin, että lattialla 
istuminen villitsi oppilaita (koska vierasta?). Suluissa olevalla huomautuk-
sel le olenkin viitannut nimenomaan koulu- ja oppimiskontekstiin, missä 
lattialla istuminen ei ole niin tavallista. Alun ”villiintymisen” jälkeen 
lattialla työskentely muuttui kuitenkin voimavaraksi. Kuten Vaaka asian 
ilmaisi, ”tääl lattialla on enemmän niinku tilaa tehä kun pulpetilla.” 

Uusi työskentelytila vaikutti syntyviin lopputuloksiin. Vaaka  kertoi, 
”että mä en ois ehkä tehny tällästä jos me oltais työskennelty pulpettien 

päällä. Jotain paljon pienempää.” Sama näkyi oikeastaan kaikkien muiden-
kin työskentelyssä. Materiaaleina käytettyjä pahvilaatikkoja hyödyn-
nettiin monin paikoin kokonaisina, joskus niitä jopa yhdistettiin toi-
siin sa. Vaikka työskentely oli rauhallisempaa kuin olin odottanut,168 oli 
tavallis ta vapaammalla työtilalla ehdottomasti vaikutus työskentelyyn. 
Oberon näyttäytyi ei-normaalina luokkahuoneena.

Ei-kodin, ei-koulun ja ei-normaalin luokkahuoneen yhteiset teki-
jät ovat niiden poikkeavuus oppilaiden arjen tyypillisistä tiloista 
(koti, koulu, normaali luokkahuone) ja niiden rajattu saman aikainen 
olemassa olo yhden tietyn päivän ajan. Tämä vertautuu kulttuuri-
historioitsija Johan Huizingan leikin määritelmään, jonka mukaan se on 
toimintaa joka ”eroaa tavallisesta elämästä paikkansa ja ajallisen kes-
ton sa kautta.”169 Yhteisen ajan hetken kautta toisiinsa yhdistyvien ei- 
tilojen siivittämänä viimeiseksi aineistosta nousevaksi tilaksi muotoutuu 
oppilaiden leikin tila.170

167   Stenros ja Aura 1984, 39, 42.

168   Ennakkomielikuvissani olin olettanut, että työskentely(tila)n vapaus ilahduttaisi oppilaita 
niin paljon, että he hääräilisivät koko päivän ympäri tilaa yrittäen tavoittaa sen kaikki ulottuvuudet, 
kirjaimellisesti ’hyppisivät seinille.’ Mielikuvan lähtökohtana lienee ollut ajatus leikkivistä lapsista; 
nyt kuitenkin oltiin tietyn ohjelman mukaan etenevällä leirillä, missä toiminta muistutti leikkiä 
enemmän koulumaista oppimista (vaikkakin leikillisyys oli toki läsnä myös leiripäivissä). Hyvin 
nopeasti kävi selväksi, että toiminnan painopiste oli vahvasti lattiatasossa. On myös selvää, että 
eihän energisinkään lapsi jaksa olla jatkuvassa liikkeessä monituntista leiripäivää.

169   Huizinga 1967, 19.

170   Se myös palauttaa Oberonin takaisin juurilleen Taikametsä-työpajaan, joka toteutui berliini-
läisessä taidegalleriassa ja sen ulkopuolella. Emilian mukaan ”galleriasta ja gallerian edustasta tuli 
työpajan osallistujille työpajan ajaksi leikin tila, jonka osallistujat ottivat haltuun rakentamalla 
saatavilla olleista materiaaleista tilaan haluamiaan asioita ja rakennelmia.” (Liimatainen 2018, 3.)
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Leikin tila on niinikään itsessään heterotopia, sillä Foucault’n 
mukaan lapset tuottavat leikkimällä toisia tiloja.171 Nuo tilat ovat yhtä 
aikaa representaatioita lasten ympäröivästä todellisuudestaan mutta 
myös jostain aivan muusta.172 Oberonissa tämä toteutui selkeästi esi-
merkiksi elokuvateatterin kohdalla: muistiinpanoissani lukee, että 
kun elokuva näytös alkaa, tilanne sähköistyy → aivan kun kaikki  pelkäisivät 

myöhäs tyvänsä elokuvista kuten oikeassa maailmassa, mutta toisaalta 
Oberonin elokuvateatterissa eivät päteneet talouden säännöt, vaan lippu 

piti tehdä itse vihreästä teipistä. Leikin tilassa toimitaan improvisoiden 
saman aikaisesti yksin ja yhdessä.173

Foucault’n tajoamien heterotopioiden kolmannen, viidennen ja 
kuudennen periaatteen avulla aineistosta nousi esiin seitsemän tilaa. 
Näistä avaruusalukset olivat kiinnostavasti jossain rakennuksen ja kulku-
neuvon välimaastossa. Aineistoa kerätessäni koti-kauppa-tilahybridi ja 
elokuva teatteri yllättivät minut tilallisilla monitahoisuuksillaan. Sen sijaan 
ei-koti, ei-koulu, ei-normaali luokkahuone ja leikin tila löytyivät rivien välistä 
vasta analysoidessani aineistoa.

17 1   Harni & Lohtaja 2016, 48; viittaa Foucault 2009, 24.

172   Harni & Lohtaja 2016, 51.

173   Taidehistoriasta vertailukohtaa leikin ja tilan yhteyksille voi löytää esimerkiksi situationistien 
arkkitehtuuriutopioista, jotka suunniteltiin leikkiville ihmisille. (Sederholm 1994, 96.)



64

3
 M

A
T

K
A

LLA
 T

ILA
SSA

3.5 LISTA O B E R O N I N  TILOISTA

 × Koulurakennuksen edelliseen päivään verrattuna muuttunut luokka-
huone (havaittu tila) 

 × Kuvataideleiri (käsitetty tila)
 × Oberon (käsitetty tila) 
 × Avaruuden liikennesäännöstö (käsitetty tila)
 × Kännykälläpelaamisplaneetta (käsitetty tila)
 × Avaruus (eletty tila)
 × Omat työskentelypaikat (eletty tila)
 × Avaruusalukset (heterotopia)
 × Koti-kauppa-tilahybridi (heterotopia)
 × Elokuvateatteri (heterotopia)
 × Ei-koti (heterotopia)
 × Ei-koulu (heterotopia)
 × Ei-normaali luokkahuone (heterotopia)
 × Leikin tila (heterotopia)
 × 174

3.6 MATKAN YHTEENVETO

Olen tutkielmantekijänä kirjoittanut edellä esitetyn listan esiin havainto-
päiväkirjan ja haastattelulitterointien muodostamasta tekstiaineistosta. 
Listasta käy ilmi millaisia eri tilat ovat luonteeltaan, mutta ei sitä, kuka ne 
on tuottanut ja miten. Tätä on tarpeen kysyä, koska tilat ovat tutkielman 
lähtöoletuksen mukaan aina sosiaalisesti tuotettuja, jolloin nimetyt tilat 
kertovat installaatiopajassa toimineista subjekteista. Tiloja tarkastele-
malla huomaa, että ne on tuotettu kolmella eri tavalla: toiminnan kautta, 
puheen kautta ja ulkoapäin.175 

Toiminnan kautta tuotettuja tiloja ovat ensinnäkin avaruuden liikenne-

säännöstö ja kännykälläpelaamisplaneetta. Näiden käsitettyjen tilojen 
auktoriteetti oli oppilaat. Toiminnan kautta tuli esiin myös elettyyn 
tilaan kuuluvat omat työskentelypaikat sekä kolme heterotopiaa: avaruus-
alukset, koti-kauppa-tilahybridi ja elokuvateatteri. Ne kaikki tulivat näky-
viin useamman kuin yhden oppilaan toiminnassa, ja lukuun ottamatta 
liikenne säännöstöä saivat myös vahvistuksen oppilaiden haastatteluista.

174   Listani viimeinen kohta on tyhjä merkkinä yhden ihmisen tekemän tulkinnan väistämättö-
mästä vaillinaisuudesta. Lista sisältää mahdollisuuden lisätä siihen jotain (Law & Mol 2002, 14.), 
ja tyhjä kohta toimii pyyntönä lukijalle hänen niin halutessaan tehdä se. 

175   Vrt. luvussa 2.4 esittämäni tapa havainnoidessani tunnistaa tilaan liittyvät hetket toiminnalli-
sista ja kielellisistä tekijöistä.
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Puheen kautta tuotettuja tiloja ovat neljä muuta heterotopiaa: ei-koti, 
ei-koulu ja ei-normaali luokkahuone sekä leikin tila. Myöskin eletty tila 
avaruus on ennen kaikkea puheen kautta tuotettu, samoin käsitetty tila 
Oberon. Negaation kautta nimensä saaneet heterotopiat sekä leikin tila 
näyttäytyvät oppilaiden puheessa jossain muualla olevien tilojen kautta. 
Se, että ne tulivat nimetyksi, korostaa minun suurta rooliani listauksen 
muodostumisessa. Jopa ohimennen mainittu poissaolo voi kääntyä läs-
näoloksi, kun aineistoa analysoi riittävän pitkälle. Avaruus puolestaan tuli 
esiin suoraan Vaa’an ja Kauriin kommenteissa (ks. 3.1 ja 3.3) ja myös 
muiden puheessa, tosin tällöin jonkun yhdyssanan osana.176

Oberon sen sijaan tuli esiin, paitsi Miljan ja Oonan ohjeistaessa päi-
vän sääntöjä, myös todella vahvasti minun puheeni tuottamana, vaikka 
pyrin välttämään työskentelyyn puuttumista ja tilojen tuottamiseen 
osallistumista. Kysyessäni esimerkiksi Vesimieheltä ”minkälaiselta täällä 

Oberonissa työskentely tuntuu?” olen tuonut samalla esiin, että Oberon 
on jo olemassa täällä; nyt se vain tehdään näkyväksi tilaan. Lefebvre 
kirjoittaakin, että tilat eivät synny tyhjästä vaan ovat ikään kuin val-
mii na olemassa eri paikoissa, ja sosiaalinen toiminta aktualisoi ne.177 
Haastatteluissa Oberon-sana toistuu kaikkiaan neljätoista kertaa, mutta 
niistä vain kolme on oppilaiden suusta – kaikki muut minun. Oberon oli 
siis ennen kaikkea leirin auktoriteettien tuottama. 

Ulkoapäin tuotettuja tiloja ovat käsitetty tila kuvataideleiri ja havaittu 
tila koulurakennuksen edelliseen päivään verrattuna muuttunut luokkahuone. 
Ensiksimainittu oli tuotettu sekä ajallisesti että tilallisesti jossain kau-
kana valmiiksi jo kauan ennen leiriviikkoa ja Oberon-päivää leirin jär-
jestäjätahon toimesta. Sen alunperin tuottaneet auktoriteetit eivät olleet 
läsnä, tilaa kannatteli opettajaroolin avulla Milja ja Oona aineiston-
keruupäivänä ja muina päivinä minä yksin. Jälkimmäinen sen sijaan tuo-
tettiin hyvinkin konkreettisesti minun ja Miljan voimin aineiston keruuta 
edeltäneenä päivänä. Katson sen olevan ulkoapäin tuotettu, koska se 
tehtiin ennen työpajan alkua sen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta. 
Luokkahuoneen muutokseen oli ennalta sisäänkoodattu sen kesto, mihin 
kuului tilan palauttaminen ennalleen päivän lopuksi.

Mitä tekemältäni listalta mahdollisesti puuttuu, mitä tyhjäksi jättä-
määni kohtaan voisi lisätä? Havainnointini ja haastatteluni kohdistui-
vat tietoisesti oppilaisiin, mutta samalla minun, Miljan sekä Oonan 
tuottamat tilat jäivät katveeseen. Oli harkittu päätökseni antaa kaikki 

176   Oppilaat esimerkiksi mainitsivat avaruusmönkijän, avaruuskasvin ja avaruusbanaanit.

177   Lefebvre 1991, 57.
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huomio oppilaille ja tällä tavoin korostaa heidän toimijuuttaan, mutta 
toisaalta Miljan ja Oonan toiminnan ja puheen tarkastelu olisi voinut 
tarjota näkymiä läsnäolleisiin vallan rakenteisiin. Toisaalta väitän, että 
Oberon-työpajassa opettajat käyttivät keskimääräistä opetustilannetta 
 vähemmän auktoriteettia, ja antoivat työskentelyn kulkea hyvin pitkälle 
omalla painollaan, mikä olikin antoisa lähtökohta tilallisuuden tarkaste-
lulle. Havainnointini sokein piste olin minä itse. Havainnoidessa en poh-
tinut ollenkaan, minkälaisen tilan itse tuotan ja miten esimerkiksi varsin 
staattinen sijaintini luokassa vaikuttaa muihin.

Jälkeenpäin katsottuna on esimerkiksi selvää, että puheeni lisäksi 
myös oma fyysinen paikkani havainnoidessani oli luomassa Oberonin 
käsitettyä tilaa. Olin sijoittanut itseni luokan puoliväliin, työskentely-
alueen pulpettipinoista erottavan jätesäkkiverhon kohdalle (vrt. kuva 
1). Poistuin tuosta pisteestä vain tehdessäni mikrohaastatteluja. Minun 
ja jätesäkkien rajaaman pulpettipinon välistä kulki reitti ovelle, ja se oli 
ainut reitti ulos luokasta. Vaikka muuten oppilaat kohdistivat kysymyk-
sensä Miljalle ja Oonalle, moni heistä kertoi minulle että on menossa 
vessaan kulkiessa ohitseni. Olin siis (tilanteessa sitä tajuamattani) erään-
lainen rajapyykki tai portinvartija Oberonin ja ei-Oberonin välillä.

Vaikka esittämäni lista on epätäydellinen, sen syntymiseen johtaneen 
prosessin jälkeen on helpompi hahmottaa Oberon-pajan tilan kannalta 
kiinnostavat hetket, joiden kautta voin päästä käsiksi syvempään tilaa 
koskevaan tietoon. Listasta kiinnostavimmaksi minulle osoittautuu käsi-
tetty tila tapana ymmärtää opetusta ja toisaalta heterotopioiden suuri 
määrä. Nostan ne lähempään tarkasteluun seuraavassa luvussa, jossa 
otan mukaan keskusteluun tilan lisäksi myös ajan.
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Edellisessä luvussa matkasin aineiston läpi etsien ja nimeten sieltä tiloja. 
Tässä luvussa matkani jatkuu edelleen, ja tuon tarkasteluun myös ajan 
ja erityisesti tutkielman alkuosassa esitellyn tila-aika-dikotomian. Olen 
toistaiseksi ottanut ajan annettuna, mutta on selvää, että ajalla on kes-
keinen merkitys Oberonissa tuotetuille tiloille. Neljätoista nimettyä tilaa 
ovat olemassa rinnakkain paitsi tilallisesti, myös ajallisesti. Masseyn 
mukaan tila ja aika tulisikin nähdä nimenomaan tila-ajan osina.178 

Tapani lähestyä tila-aika-dikotomiaa on luvussa 2.5 esittämäni toi-
sin tekeminen. Millaista toisin tekemistä oli läsnä Oberon-työpajassa? 
Tilallisen installaation rakentaminen osoittautui oppilaille totutusta 
poikkeavaksi työskentelytavaksi. Kuvataideleirillä, jonka puoliväliin 
Oberon teki intervention, voi nähdä tapahtuneen käänteen, joka oppi-
laiden kommenttien perusteella ainakin osittain oli tilallinen. Monissa 
mikrohaastatteluissa kävi ilmi päivän eroavaisuus verrattuna kahteen 
edelliseen. 

Kauriin mielestä päivä oli ”erikoisempi”, Oinaan, Ravun, Neitsyen, 
Leijonan ja Vaa’an mielestä ”erilainen.” Neitsyt piti työskentelyn monista 
mahdollisuuksista, ”kun pystyy niinku niist kaikista pahvi jutuist ja niistä 

tekee melkein mitä vaan. Kuhan vaan alkaa tekee jotain niin siitä tulee joku 

hieno rakennelma jonka sisälle voi mennä.” Leijona taas nimesi erilaisuuden 
syyksi paitsi työskentelyyn, myös suoraan tilaan liittyvän seikan: ”oltiin 

tälläsessä pimeessä tilassa ja sit, tai hämärässä, ja sit me tehtiin niinkun koko 

päivä periaatteessa samaa juttuu.” Tämän lisäksi luvussa 3.4 esiin nousseet 
lukuisat heterotopiat, toiset tilat, osoittavat, että tilan huomioiva työs-
kentelytapa todellakin sisältää mahdollisuuksia toisin tekemiseen.179

178   Massey 2014, 63.

179   Tämä ei tietenkään tarkoita, että se olisi kuvataidekasvatuksen piirissä ainoa toisin tekemisen 
tapa. Oman toiminnan kriittinen reflektoiminen on yksi kuvataidekasvattajan keskeisimmistä 
taidoista ja työkaluista pitää opetus mielekkäänä ja ajassa kiinni. Monet kuvataidekasvattajat 
kehittävätkin jatkuvasti mitä erilaisimpia tapoja toisin tekemiseen osana opetustaan.

4 MATKALLA 
TILASSA JA AJASSA
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Sen lisäksi, että Oberonin itsessään voi nähdä toisin tekemisenä, tut-
kielmassa on tähän mennessä noussut esiin myös installaatiotaiteeseen ja 
installaatiotyöpajaan liittyvät seikat, jotka tarkemmin tarkasteltuna voi-
vat tarjota työkaluja tila-aika-dikotomian toisin tekemiseen. Nämä ovat 
installaatiotaiteen näkökulma perspektiiviin ja kuvataidekasvatuksessa 
tehtävien installaatioiden tilapäisyys, joita tarkastelen lisää seuraavaksi.

4. 1  PAKOPISTEESTÄ OSAKSI ENTITEETTIÄ

Kartesiolainen perspektiivi on esimerkki käsitetystä tilasta, kuten 
luvussa 3.2 esitin. Installaatiotaiteessa se tulee usein haastetuksi. Kuten 
luvussa 1.3 totesin, kokijan merkitys installaatiossa on keskeinen. 
Installaatiotaiteessa kokeva ruumiillinen subjekti korvaa pelkästään 
katsovan silmäparin. Installaatio koetaan ”sisältäpäin” kaikilla aisteilla, 
ei pelkästään ”ulkoapäin” olemalla ikäänkuin teoksen ulkoinen pako-
piste. Tämä perustavanlaatuinen muutos tiivistyy ruumiillisen katsojan 
(embodied viewer) käsitteeseen.180 Bishop kirjoittaa, kuinka varhaisten 
 installaatioiden taustalla oli nimenomaan ajatus ottaa katsojat pois 
keskiöstä, johon perspektiivin käyttöönotto kuvataiteessa renessanssin 
aikaan heidät laittoi.181 Installaation katsoja onkin kokija, josta tulee osa 
teoksen entiteettiä (ja päinvastoin).

Bishopin mukaan kartesiolainen keskeisperspektiivi vahvistaa maa-
ilmankuvaa, joka hyväksyy vain yhden oikean tavan katsoa maailmaa. 
Hänen mukaansa ajatus maailmaa sen keskeltä yhdestä etuoikeutetusta 
positiosta tarkastelevasta subjektista tukee maskuliinisia, rasistisia ja 
konservatiivisia rakenteita.182 Perspektiivi edustaa ehdotonta järjestystä 
ja sen voi nähdä myös jälleen yhtenä dikotomiana: pakopiste-kaikki 
muu. 

Usein tila on nimenomaan perspektiivin kautta läsnä monissa 
kuvataide kasvatuksessa tehtävissä töissä.183 Edellä esitettyjen syiden 

180   Bishop 2005, 6.

18 1   Ibid., 13.

182   Ibid., 13.

183   Kuvataidekasvatuksessa tilaa voidaan lähestyä esimerkiksi 
 kaksiulotteisesti (piirtämällä tai maalaamalla havainnosta tai mielikuvituksesta), 
 valokuvaten (esimerkiksi pakotettuja perspektiivejä), 
 illusorisesti (esimerkiksi suunnittelemalla lavastuksia) tai 
 arkkitehtuurin kannalta (esimerkiksi tekemällä pohjapiirroksia). 
Nämä kaikki palautuvat perspektiiviin ehdottamaan tapaan katsoa ”yhdellä silmällä tietystä 
kohdasta.” (Jokinen 2015, 15.)
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vuoksi pidän tärkeänä, että kuvataidekasvatuksessa käsitellään tilaa 
myös tavoilla, jotka poikkeavat tästä. Esimerkiksi juuri installaatiot 
(kuten Oberon) tarjoavat mahdollisuuden lähestyä tilaa sen itsensä kautta. 
Kuten filosofi Martin Heidegger asian muotoilee, rakentaminen ”on 
lähempänä tilojen olemusta ja ’tilan’ olemuksen syntyperää kuin kaikki 
geometria ja matematiikka.”184 Installaatioita tekemällä voidaan siis 
pohtia tilaan liittyviä kysymyksiä laajemmin ja monipuolisemmin kuin 
perspektiivitutkielmia tekemällä.

Jokaisella installaation tekoon osallistuvalla on työskentelyyn 
oma näkökulmansa, jota sitäkin voidaan kutsua perspektiiviksi. Tuo 
 perspektiivi ei ole staattinen, vaan muuttuu joka hetki: katse liikkuu 
tilassa työprosessin vaiheiden mukaan. Sitä kautta tila nousee ajan rin-
nalle dynaamiseksi ja siirtymää sisältäväksi muuttujaksi installaation 
tekoprosessissa. Masseyn mukaan dikotomiseen ajatteluun kuuluu, että 
ajan nähdään kulkevan eteenpäin samalla kun tila on pysähdyksissä, 
eikä siinä tapahdu mitään.185 Nyt tuo näkemys, jossa rinnastetaan

 × aika (maskuliiniseen) dynaamisuuteen ja siirtymiseen,
 × tila (feminiiniseen) passiivisuuteen ja liikkumattomuuteen,

tulee murretuksi.

4.2 HETKELLISYYDEN MAHDOLLISUUDET

Suomen kielen sanat tilapäinen ja väliaikainen tuovat esiin sekä tilaan 
ja aikaan liittyvän hetkellisyyden. Sekä taiteen että kasvatuksen pii-
rissä siihen sisältyy tutun kaavan murtamisen mahdollisuus. Bishopin 
mukaan installaatiotaide haastaa luonnostaan taidekaupan mekanis-
meja olemalla hankalasti myytävää.186 Sama pätee myös esimerkiksi 
 performanssiteoksiin, jotka ovat tilapäisiä ja usein vain kerran esitet-
täviä.187 Näin ollen ne jatkavat historiallisen avantgarden aloittamaa 
taiteen kaupallisuuden kyseenalaistamista.188

Oberon-pajassa syntyneen installaation hetkellisyys järkytti työsken-
telyn lopuksi joitakin oppilaita. Hetkellisyys täytyy siis tehdä oppilaille 
todella selkeäksi ja myös perustella, jotta vältytään sellaisilta tilanteilta 

184   Heidegger 2003, 57.

185   Massey 2014, 39.

186   Bishop 2005, 32.

187   Pembleton & Lajevic 2014, 42.

188   Haapalainen 2018, 123.



70

4
 M

A
T

K
A

LLA
 T

ILA
SSA

 JA
 A

JA
SSA

joihin aineistonkeruu-Oberon päättyi. Tämä on hyvä tehdä alussa (kuten 
Oberonissa tehtiinkin), mutta asia on hyvä pitää myös oppilaiden mielessä 
pitkin työskentelyä (mitä Oberonissa ei tehty). 

Laajemmin katsottuna hetkelliset ja väliaikaiset työt johtavat  siihen, 
että kuvataideleirin tai kouluvuoden lopuksi oppilailla ei ole kotiin 
vietä väksi niin isoa pinoa töitä.189 Uskonkin, että tieto siitä, että tekee 
jotain tilapäistä ja ainutkertaista, voi tehdä oppimiskokemuksesta mie-
leenpainuvan merkityksellisellä tavalla.190 Toki esimerkiksi yhdessä teh-
tyjä installaatioita voi dokumentoida vaikkapa valokuvin, mutta  niiden 
kautta on haasteellista välittää kaikkia kokemukseen vaikuttaneita 
tekijöitä.191 

Tällaisen hetkellisyyden keskiöön nostamisen voi nähdä radikaa-
li na opetuksen kontekstissa, pyrkiihän kasvatus tuottamaan nimen-
omaan pysyvää muutosta. Oberonissa esiin tulleet tilat olivat kaikki enem-
män tai vähemmän hetkellisiä. Esimerkiksi luokkahuone palasi päivän 
päätteeksi alkuperäiseen järjestykseensä seuraavan päivän pedagogista 
toimin taa varten minun ja Miljan toimesta. Mutta onko alkuperäiseen 
 järjestykseen paluusta huolimatta mahdollista, että Oberon tuotti muu-
tos ta oppilaiden tapaan ymmärtää luokkahuonetilaa?

Jonkinlaisen särön ilmaantuminen on vähintäänkin mahdollista. 
Ymmärrän särön tässä samaan tapaan kuin kasvatustieteilijä Anita 

Malinen, jonka mukaan särö syntyy, kun aiempi tieto törmää yhteen 
oppimiskokemuksen kanssa.192 Paluu siihen, että oppilaat tuntisivat vain 
perinteisen luokkahuoneen ei ole mahdollista, koska he ovat olleet itse 
myös elämässä ei-normaalia luokkahuonetta. 

Dikotomia on kuitenkin edelleen läsnä: on A ja ei-A, normaali ja 
ei-normaali luokkahuone. Sen murtuminen edellyttäisi lisää tosia tiloja; 

189   Tämä voi hämmästyttää joitakin huoltajia, ja opettajat saattavat jopa tuntea paineita 
konkreettisten töiden tekemiseen, jotta huoltajat vakuuttuvat siitä, että kuvataidekasvatuksen 
puitteissa tehdään ja opitaan asioita. Konkreettisten töiden kaipuu liittyy yhteiskunnan loputtoman 
tuottavuuden vaatimukseen, jossa kaikesta pitää saada irti mieluiten helposti mitattava, parhaassa 
tapauksessa taloudellinen hyöty. Tässä mielessä olemme yhä kiinni moderniteetin juurilla teollistu-
vassa yhteiskunnassa, missä tehtaan tuottavuuden mitta on valmistuvien tuotteiden määrä. Tehdas 
ei kuitenkaan ole järin imarteleva vertailukohta koululle, ja valmistuvien töiden määrän sijaan 
tulisikin olla kiinnostuneita laadusta. (Vrt. Pembleton & Lajevic 2014, 46, alaviite 3.)

190   Installaation tekeminen on elämistä, joka mielestäni vastaa heideggeriläistä ajatusta 
 rakentamisesta asumisena, ja sitä kautta maailmassa olemisena. (Heidegger 2003.)

19 1   Tämän vuoksi en liittänyt tähän opinnäytteeseen kuvakavalkadia valmiista Oberonista. 
Ainoa kuva lähes valmiista installaatiosta (kuva 5) onkin lähinnä havainnollistus dokumentaation 
vaikeudesta.

192   Malinen 2002, 88, alaviite 6.
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oppilaiden tulisi kohdata keskenään erilaisia ei-normaaleja luokka-
huoneita, jolloin heille voisi hahmottua dikotomian epätasapaino, ja 
ei-normaali luokkahuone voisi olla muutakin kuin normaalin luokka-
huoneen vastakohta. Tällöin siitä muodostuisi heterotopia, joka ei ole 
enää riippuvainen vertailukohdasta, normaalista luokka huoneesta. 
”Luokkahuone 2.0” vastaisi heteotopioiden toista periaatetta, yhteis-
kuntaan ja sen sosiaalisiin rakenteisiin liittyvää tilaa, jonka  merkitys 
olisi päivittynyt ajan kuluessa.

En toki voi tietää, jos jotkut oppilaista ovatkin jo sellaisia kohdan-
neet tai parhaassa tapauksessa olleet itse mukana niitä tuottamassa. 
Joka tapauksessa jo hetkellisissä toisissa tiloissa piilee muutoksen mah-
dollisuus. Hetkellinen tila rikkoo tila-aika-dikotomiaan kuuluvan oletta-
muksen, jossa yksioikoisesti rinnastetaan

 × aika (maskuliiniseen) järjestykseen kuten historian kronologiaan, 
 × tila (feminiiniseen) kaaokseen.

Siinä missä aika rakentuu kronologialle, myös tilat osoittautuvat hetkiin 
sidotuiksi, mikä mahdollistaa niiden olemassa olemisen paitsi samanai-
kaisesti, myös toisiaan seuraten. Näin ollen sekä järjestys että useiden 
kertomusten rinnakkainolo kuuluvat tilallisuuteen.193 

4.3 TILAN ESITTÄMÄ HAASTE

Edellä esitetyt perspektiiviin ja hetkellisyyteen liittyvät näkö kulmat 
ovat murtaneet tilan ja ajan dikotomiaa. Kuinka tilaa ja aikaa 
sitten  oikeas taan tulisi ajatella? Massey korostaa tilan ja ajan vasta-
vuoroisuutta ja toisiaan täydentävää luonnetta: ”tila ja aika tuotetaan 
yhdessä ja ne ovat välttämättömiä toistensa olemassaololle.”194 Hänen 
vaihtoehtonsa dikotomiselle ajattelulle on, että mikäli aika edustaa muu-
tos ta, tila edustaa tällöin moninaisuutta ollen sosiaalisen ulottuvuus.195 
Sitä kautta Massey nostaa esiin kysymyksen siitä, ”kuinka me (ihmiset 
ja ei-ihmiset) aiomme elää yhdessä.”196 Tila ei olekaan passiivinen, vaan 
päinvastoin esittää haasteen.

Miten tuo haaste kohdataan (kuvataide)kasvatuksessa? Sosiologi 
Tuula Gordonin mukaan koulun tilaa ja siinä toimivia ihmisiä  ohjaavat 
aika-tila-polut. Niillä tarkoitetaan koulun sääntöjen, aikataulujen ja 

193   Massey 2014, 58, 123.

194   Ibid., 14.

195   Ibid., 14.

196   Ibid., 15.
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 rutiinien säätelevää tila-ajan käyttöä, sitä missä milloinkin täytyy olla – 
ja toisaalta ei saa olla.197 Ne rajoittavat yksilöiden toimintaa ja toisaalta 
ovat mahdollistamassa yhdessä olemista ja työskentelyä.198 

Aika-tila-polut ylläpitävät kouluissa järjestystä, jonka avulla luo-
daan pohja oppilaiden lineaariselle kasvulle. Progressio – kypsyminen, 
edistys, voimaantuminen – mahdollistuu ja kaaos vältetään. Lineaarisen 
 logiikan arvostus onkin vahvaa kasvatustieteellisessä ajattelussa.199 Se 
näkyy, kuten jo aiemmin on tullut ilmi, käsitettyinä tiloina: ennen opetus-
tilanteen alkua huolellisesti suunniteltuina tilaratkaisuina ja opetus-
tilanteen aikana läsnä olevina tilallisina koreografioina. 

Koulu itsessään on kuitenkin epälineaarinen,200 mutta siitä huoli-
matta opettajat pyrkivät kohti lineaarisuutta. Kuten Hohti asian ilmai-
see, ”opettajien on vaikea hyväksyä sitä että asioita tapahtuu ilman 
suunnittelua ja kontrollia” ja jatkaa kysymällä, ”[u]skallammeko  luottaa 
– – sellaiseen oppimiseen, joka vain tapahtuu?”201 Se, onko oppimista 
tapahtunut vai ei, selviää opettajalle ja  oppilaille arvioinnin kautta. 
Arviointi on opetuksen ajallisen kaaren loppupiste. Tämän vuoksi 
tarkas telen seuraavaksi kuvataiteen opetuksen yhtä ominaispiirrettä, 
syntyneiden oppilastöiden yhteisarviointitilannetta.

197   Gordon 2003, 59.

198   Ibid., 60.

199   Hohti 2007, 14.

200   Sahlberg 1998, 102. Koulu on täynnä monia, rinnakkaisia tapahtumaketjuja jotka vaikutta-
vat sattumanvaraisesti toisiinsa ollen kaukana vakaasta ja yksiselitteisestä. Tätä havainnollistaa se, 
kuinka luvussa 3 osoitin opetustilanteessa olevan läsnä useita päällekkäisiä tiloja. Kun itse Oberon-

työpajan sisällön kautta syntyneet tilat (esimerkiksi elokuvateatteri) jätetään huomiotta, jäljellä 
on silti lukuisia tiloja: luokkahuone, leiri, omat työskentelypaikat, ei-koti, ei-koulu, ei-normaali 
luokkahuone ja leikin tila. Vaikka Oberon ei rinnastu suoraan institutionaaliseen koulumaailmaan, se 
tuo ilmeiseksi sen, että myös koulussa on läsnä useita tiloja.

201   Hohti 2014.
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4.4 PERILLÄ AGORALLA

Kuvataidekasvatuksessa tehtävän kuvan202 valmiiksi saattaminen ei ole 
työskentelyn päätepiste: myös syntyneiden kuvien yhteisellä  tarkaste lulla 
on keskeinen rooli oppimisen ja jakamisen tilana. Tarkastelun kenties 
klassimmassa muodossa valmiit kuvat asetetaan kaikkien nähtäville 
taululle tai pöydälle, ja sen jälkeen niistä keskustellaan yhdessä. 
Kuvataidekasvatuksen didaktikko Marjo Räsänen on kirjoittanut 
yhteisarviointitilanteesta koulukontekstissa. Hänen mukaansa ”luokka-
tovereiden tekemät kuvat ovat välineitä, joiden avulla harjoitellaan 
toisen kohtaamista” jolloin kukin kuva ”toimii siltana, jolla ihmiset 
– – kohtaavat.”203 

Tulkitsen Räsänen viittaavan sillalla kahdesta eri suunnasta lähesty-
viin henkilöihin, joilla on mahdollisuus löytää yhteys ja päästä parhaas-
 sa tapauksessa sillan yli toiselle puolelle, toisen asemapaikalle. Silta-
metaforaan liittyy ajatus toise(ude)n ymmärtämisestä tämän tekemän 
kuvan kautta. Mutta entä jos kuvan kautta muodostuva yhteys ei ole-
kaan kuin vahva teräsrunkoinen silta, vaan ennemminkin kuin tuulessa 
huojuva riippusilta? Voiko silta pettää, jolloin yhteyden sijaan loppu-
tuloksena olisikin vain yksilöiden eroja ylläpitävää tai jopa vahvistavaa 
ymmärtämättömyyttä? 

Sen sijaan että installaatiota tehtäessä lähdettäisiin rakentamaan 
siltoja, väitän, että silloin lähdetään rakentamaan agoraa: yhteistä tilaa, 
jossa kaikkien tasavertaiset toiseudet muodostavat uuden,  kenellekään 
kuulumattoman mutta kaikkien jakaman tilan heti työskentelyn alusta 
lähtien. Agora viittaa antiikin Kreikan kaupunkien keskus  aukioihin, 
joille länsimaisen demokratian synty usein jäljitetään.204 Myös 
filoso fian synty oli vahvasti sidoksissa kreikkalaisten kaupunkien 
tila järjestykseen.205 

Agora ei ole vain tyhjä kenttä vaan moninainen ja dynaaminen tila. 
Esimerkiksi Ateenassa sijaitseva agora kokosi jo 500-luvulla ennen 

202   Käytän kuvaa tässä luvussa sanan laajimmassa merkityksessä, jossa se kattaa staattisen kaksi-
ulotteisen kuvan lisäksi niin kolmiulotteiset objektit kuin tila-ajalliset mediumit kuten valokuvan 
ja videon. Kuva toimii siis ikään kuin teos-sanan synonyyminä, mutta koen kuvataidekasvatuksen 
yhteydessä kuvan toimivammaksi, koska teos-sanan käyttö kaikesta kuvataidekasvatuksen 
yhteydessä tehtävästä asettaisi tekemisen viitekehykseksi liiaksi vain taidemaailman.

203   Räsänen 2008, 237.

204   Castrén & Pietilä-Castrén 2002, 13. Agoralla kokoontuneissa kansankokouksissa kaikilla 
täysvaltaisilla kansalaisilla, toisin sanoen vapailla miehillä, oli puhe- ja äänioikeus. Tämä on toki 
kaukana nykyisestä demokratiakäsityksestämme: järjestelmä sulki ulkopuolelle naiset, orjat ja vailla 
kansalaisuutta olevat.

205   Lefebvre 1991, 14.
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ajanlaskun alkua yhteen monipuolisen joukon toimintaa: hallintoa, 
kaupan- ja oikeudenkäyntiä sekä kulttuurielämää. Agoran rakennukset, 
kuten temppelit ja stoat eli pylväshallit, eivät sijainneet tiukassa jär-
jestyksessä suhteessa toisiinsa, vaan varsin vapaassa sommitelmassa.206 
Lopputulos on jotain, mistä puhutaan vielä tuhansia vuosia myöhem-
min. Agorassa piilee mahdollisuuksia, joita silta ei pysty tarjoamaan.

Yhdessä työskentely on perinteiseen, yksilökeskeiseen suorittamiseen 
nähtynä toisin tekemistä. Sen vuoksi uskon, että yhdessä tehdyn kuvan 
tarkastelu mahdollistaa toisin näkemisen. Kun tarkastellaan ryhmätyönä 
tehtyä installaatiota, katsottavana oleva kuva on samaan aikaan  yksilön 
ja toisen tekemä, mikä purkaa minä-toinen-asetelmaa. Väitän, että 
 toisen kohtaaminen vertaisena on helpompaa agoralla kuin sillalla, eikä 
samanlaista romahdusvaara ole. Näkemystä tukee kielitieteilijä Mary 

Louise Prattin esittämät turvatalon (safe house) ja kontaktialueen (contact zone) 
käsitteet.207 Sekä Prattin määritelmä turvatalosta että kontaktialueesta 
kuvaa hyvin Oberon-päivää. 

Turvatalolla Pratt viittaa tiloihin, joissa ihmiset voivat ryhmäytyä. 
Keskinäisen luottamuksen muodostama turvallinen vastavuoroisuu-
den tila mahdollistaa jaetun ymmärryksen. Syntyneen ymmärryksen 
turvin voi astua konfliktialttiille kontaktialueelle.208 Kontaktialueeksi 
Pratt määrittää epäsymmetristen valtasuhteiden tilan, jossa ”kulttuurit 
 kohtaavat, törmäävät ja tarttuvat toisiinsa.”209 Kontaktialueella toimi-
miseen liittyy paljon riskejä, mutta parhaimmillaan se tarjoaa innostavia 
ihmettelyn ja oivalluksen hetkiä. Myös sitä kautta voi syntyä keskinäistä 
ymmärrystä ja uutta tietoa.210 

Yksilökeskeisessä työskentelyssä vasta yhteisarviointitilanteessa 
oppilaille on tarjolla sekä turvatalo että kontaktialue. Silloin haetaan 
jaettua ymmärrystä, mutta toisaalta myös yksilöiden tekemien kuvien 
keskinäiset erot ovat selvästi nähtävillä. Sen sijaan yhteistä installaatiota 
tehtäessä jo työskentelyvaiheella on mahdollisuus muodostua sekä turva-
taloksi että kontaktialueeksi, jolloin lähtökohdat arviointitilanteeseen 
ovat erilaiset. 

206   Castrén & Pietilä-Castrén 2002, 13–14.

207   Pratt 1991.

208   Ibid., 40.

209   Ibid., 34.

210   Ibid., 39.
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Yhteisen installaation arvioinnin ideaalitilannetta kuvaa
 × muiden ideoiden, mielenkiinnonkohteiden ja asenteiden 

tunnistaminen,
 × yhteistyö ja kritiikki, sekä
 × kommunikointi, joka ylläpitää keskinäistä kunnioitusta.211

Uskon niiden saavuttamisen mahdollisuuteen arviointitilanteessa, koska 
samanaikaisesti installaation kontaktialueen kanssa on rakentu nut 
oppilaille myös turvatalo (kuten aiemmin todettu, useat eri tilat voivat 
olla samanaikaisesti läsnä). Päätän tämän luvun ja samalla vastauk seni 
toiseen tutkimuskysymykseen toteamalla, että kuvataide kasvatuksessa 
yhdessä tehtävä installaatio on kuin agora, joka toimii luontaisesti sekä 
 työskentelyn että arvioinnin aikana turvatalona ja kontaktialueena.

21 1   Nämä kuuluvat myös Prattin listaamiin kontaktialueen pedagogisiin taitoihin (pedagogical arts of the 

contact zone), ks. Pratt 1991, 39.
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Analyysissäni luvussa 3 osoitin, kuinka lukuisat erityyppiset tilat 
( havaitut, käsitetyt ja eletyt sekä heterotopiat) voivat olla dynaamisesti 
läsnä kuvataidekasvatuksessa sekä samanaikaisesti ja kronologisesti. 
Nuo tilat liittyvät kuvataidekasvatukseen sekä opetuksen sisällön että 
organisoimisen kautta.

Tulevaisuudesta inspiroitunut Oberon-avaruusmatka johdatti minut 
luvussa 4 lopulta antiikin aikaiselle agoralle. Analyysini johti  ajatukseen, 
että parhaimmil laan juuri installaation tekeminen voi toimia agorana, 
demokraattisena lähtökohtana yhteiselle työskentelylle. Yhteisen tilan 
rakentaminen tapahtuu kontaktialueen piirissä, mutta sen aikana on 
mahdollista luoda myös turvatalo, joka tarkoittaa toiset huomioon 
ottavan ja muita arvostavan yhdessä tekemisen tavan löytämistä. 
Tällöin toisten kohtaaminen mahdollistuu jo työskentelyn aikana, eikä 
vasta toisten töitä yhdessä arvioitaessa – toisin kuin yksilökeskeisessä 
työskentelyssä. 

5. 1  HUOMIO KONKREETTISIIN TILOIHIN

Tutkielmassani vähemmälle huomiolle jäänyt konkreettisten opetus-
tilojen luonteen pohtiminen voi tarjota kiinnostavaa näkökulmaa tut-
kielmani aiheisiin. Vaikka koulurakentamista ohjaavat tilaihanteet ovat 
eläneet pitkin historiaa, ja koulurakennukset ovat historiallisesti saaneet 
vaikutteita niin kirkkosaleista, kasarmeista kuin maalaistaloista,212 ovat 
luokkahuoneet pysyneet hyvin samanlaisina aivan viime aikoihin asti. 

Muutosta on kuitenkin ilmassa. Johdannossa sivuamani luokka-
huoneettomuuden lisäksi uusin opetussuunnitelma vahvisti oppimistiloja 

212   Hellström 2008, 139.

5 JATKOYHTEYDET
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koskevassa keskustelussa ulos luokkahuoneesta -ajattelua. Sillä viitat aan 
siihen, että ”työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokka-
huoneesta” koulun ulkopuolisiin ympäristöihin.213 Oberonin lähtö ajatus 
on sisälle (luokka)tilaan sitoutuvan installaation tekeminen, minkä 
vuoksi sen voisi ajatella olevan kaukana ulos luokka huoneesta -ajat-
telus ta. Mutta mikäli ulos luokkahuoneesta lähteminen  nähtäisiinkin 
tavanomaisista tilaratkaisuista poistumisena, myös Oberon osuisi 
määritel mään, koska sitä varten tila järjesteltiin ei-perinteisellä tavalla. 
Lisäksi oppilaita ohjattiin ulos perinteisestä luokkahuoneesta sanoit-
tamalla tila Oberoniksi. Oppilaat lähtivät myös itse mukaan sanoit-
tamiseen, mistä syntyi esimerkiksi kännykälläpelaamisplaneetta. 
 Tila(llisuude)n huomioiminen tälläisillä tavoilla avaa edelleen reittiä ulos 
tila-aika- dikotomiasta ja tuo muutosta opetukseen.

Luokkatilan ero Oberon-päivänä aikaisempiin päiviin verrattuna 
oli oppilaille yllätys. Lattialla työskentely pulpettien sijaan mahdollisti 
uudenlaisen tekemisen, mutta aiheutti myös konkreettisia törmäyksiä. 
Oppilaille tutuksi tulleen työskentelytilan uudelleenjärjestelyssä on sekä 
hyviä että huonoja puolia. Tilajärjestyksen uudistaminen voi murtaa 
luokan rooleja ja uudelleenjärjestää sosiaalista kanssakäymistä, mutta 
toisaalta se voi viedä energiaa ja lisätä stressiä.214 Tämä riski toki liittyy 
aina kaikkiin muutoksiin. 

Ehkäpä luokkatilan muutoksen oppilaille aiheuttamaa stressiä voisi 
pienentää valmistamalla heitä siihen samaan tapaan kun luokk ahuoneen 
ovesta ulos lähtemistä pohjustetaan. Tuolloin oppilaille kerrotaan minne 
mennään, mitä siellä tehdään ja mitä tarvitaan mukaan. Samalla tavalla 
luokkatilan muutoksen kohdalla oppilaille tulisi kertoa sen syyt ja 
seuraukset. Oberonissa näin ei toimittu, mistä seurasi esimerkiksi huoli 
omien tavaroiden löytymisestä.215 Stressiä ei aiheuttanut kuitenkaan 
välttämättä tilan muutos sinänsä, vaan se, että tilan muutos oli yllätys 
leiri kontekstissa. Hetki, jolloin oppilaat yllättyivät kohdatessaan muut-
tuneen luokkatilan, oli aineiston kannalta kiinnostava. Tämänkaltaisen 
yllätyksellisyyden pedagogisista perusteluista en sen sijaan ole niin 
varma.

Tutkielmaa tehdessäni olen kohdannut teoreettisen pohdinnan 
lisäksi paljon koulurakennusten tilaratkaisuihin ja niiden uudelleen-
järjestelyihin liittyvää käytännön materiaalia. Vuonna 2016 voimaan 

213   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 27.

214   Horelli 1981, 157–158.

215   Vrt. Kauriin ja Jousimiehen haastattelu luvussa 3.1.
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tulleet uudet peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat ovat vauhditta-
neet koulutilan uudelleenjärjestelyä. Lefebvren mukaan vallankumous, 
joka ei tuota uutta tilaa, ei saavuta täyttä potentiaalia: se tyytyy muut-
tamaan vain ideologisia, institutionaalisia tai poliittisia rakenteita ilman 
arkielämään kantautuvaa muutosta.216 Voisikin sanoa, että suomalai-
sessa koulumaailmassa on juuri nyt käynnissä tilavallankumous, joka 
todellakin näkyy, kuuluu ja herättää keskustelua.217 

Tuohon keskusteluun tulisi mielestäni myös kuvataidekasvattajien 
osallistua. Peräänkuulutan sitä, että kuvataidekasvattajat pysähtyisi-
vät pohtimaan oppiaineensa substanssia tilan näkökulmasta: palveleeko 
oppiainetta mahdollisimman muuntojoustava tila, vai olisiko työsken-
telyn kannalta sittenkin parempi jokin pysyvämpi vaihtoehto. Pohdinta 
kuvataidekasvatuksen ja tilan suhteesta on kenties vielä keskeisempää 
kuin vastaava monien muiden oppiaineiden kohdalla, koska tila on niin 
keskeinen osa opetussubstanssiamme.

Tila liittyy kaikkiin taiteen ja visuaalisen kulttuurin aloihin, ja tulee 
erityisen helposti mainituksi puhuttaessa ympäristötaiteesta, katutai-
teesta, julkiseen tilaan tehdyistä taiteellisista interventioista, arkkiteh-
tuurista, maisema-arkkitehtuurista, sisustusarkkitehtuurista, lavastus-
taiteesta ja niinsanotuissa tila- aikataiteista218. Tilan merkityksellisyys ei 
rajoitu vain taiteen ja visuaalisen kulttuurin sisältöihin, vaan se on kes-
keinen tekijä myös niiden tuottamisessa219, esittämisessä220 ja vastaan-
ottamisessa221. Kuvataidekasvatuksen sisällöt ovat keskeisessä roolissa 
 muovaamassa oppilaiden ympäristö- ja tilasuhteita, onhan ”ympäristön 

216   Lefebvre 1991, 54–55. Lefebvre tarkastelee asiaa tekstissään ennen kaikkea sosialismin 
kautta ja pohtii, onko syy sosialistisen yhteiskunnan luomisen ”epäonnistumiseen” nimenomaan se, 
ettei se luonut mitään omaa tilaa.

217   Vrt. alaviitteissä 7–11 mainitut lähteet.

218   Tila-aikataiteella viitataan postmodernismin myötä valtavirtaistuneisiin taiteenlajeihin, kuten 
valokuvaan, videoon, installaatioon, performanssiin ja paikkasidonnaiseen taiteeseen. Termi on 
vakiintunut suomalaiseen taidekeskusteluun Taideyliopiston Kuvataideakatemian samannimisen 
suuntautumisvaihtoehdon kautta, jolle nimen keksi akatemian silloinen opettaja, kuvataiteilija Lauri 

Anttila. (Whitehead 1998, 142.) 

219   Monille ammattitaiteilijoille ateljeetila on lähestulkoon välttämättömyys, ja myös kuvataide-
opetuksessa tarkoituksenmukainen opetustila on keskeinen toiminnan mahdollistaja (tai rajoittaja). 
Toimivan kuvataiteen opetustilan yleisperiaatteista, ks. Anttalainen ja Tapaninen 2007.

220   Taiteen esittämistiloilla on pitkät, hitaasti muuttuvat traditiot, joista pitkään vallalla ollut 
valkoisen kuution (white cube) ihanne elää edelleen vahvana: pelkistetyn tilan ja valkoisten seinien 
ajatellaan olevan neutraali ja häiriötön tausta taiteelle. (O’Doherty 1976, 14–15.)

221   1900-luvun jälkipuoliskolla huomio taiteen tarkastelussa vaihtui pelkästä teosobjektista 
teoksen, sitä ympäröivän tilan ja katsojan välisiin merkityssuhteisiin. (Johansson 2009, 45.)
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kuvakulttuurit” nostettu yhdeksi kolmesta kuvataiteen keskeisestä 
sisältöalueesta.222

Kysymykseen kuvataidekasvatuksen ihannetiloista ei eittämättä 
ole vain yhtä oikeaa vastausta. Halusimme sitä tai emme, koulujen 
tila ratkaisut ovat tällä hetkellä suuressa tuuletuksessa ja kuvataide-
kasvattajien tulee tietää, mihin suuntaan he tilojaan haluavat viedä. 
Parhaimmillaan tilat kehittyvät entistä tarkoituksenmukaisimmiksi, 
pahimmillaan tehdään kauaskantoisia huonoja ratkaisuja. 

5.2 TUTKIELMAN ARVIOINTI

Valitsemani pragmaattinen tutkimusprosessi osoittautui itselleni mie-
lekkääksi tavaksi tehdä tutkielmaa. Teoria sekä käytäntö vuorottelivat 
luontevasti. Etnografinen tapa hankkia aineistoa johdatti minut kiin-
nostavalle ja antoisalle kentälle. Kuvataideleirillä järjestetyssä Oberon-
toteutuksessa yhdistyi sekä formaalin että non-formaalin oppimis-
ympäristön piirteitä. Non-formaalia oli sen sijoittuminen kesälomalla 
järjestettävälle leirille, formaalia taas koulurakennuksen luokka huone 
fyysisenä ympäristönä. Tämä kentän kaksoisluonne ohjasi minua tarkas-
telemaan aineistoa monista kulmista, ja pitämään mielessäni laajasti 
erilaiset ympäristöt, joissa kuvataidekasvatusta tapahtuu.

Tehdessäni tätä tutkielmaa tavoitteeni oli tuottaa laadullista analyy-
siä kriittisellä otteella. On aiheellista kertoa, miten olen pyrkinyt sitä 
kohti. Ensimmäinen keinoni oli oman tulokulmani ja positioni mahdolli-
simman rehellinen avaaminen. Tämä näkyy luvussa 2.1, jossa avaan 
tutkielma prosessin kulkua. En esitä, että se olisi alusta loppuun asti 
yksi suora viiva (kuten tutkielmat on toisinaan tapana esittää), vaan 
 sik-sak, joka kuvaa paremmin prosessin polveilevuutta. Positiotani pyrin 
havainnol listamaan elokuvamaailmaan sijoittuvalla vertauksella luvussa 
2.4.

Toinen keinoni oli kentän tuominen mahdollisimman lähelle  lukijaa. 
Pyrin taustoittamaan kentän niin kattavasti, että lukijalle olisi mahdol-
lista arvioida, onko sinne jäänyt kuolleita kulmia. Kaiken  kaikkiaan 
Oberon oli toimiva valinta kentäksi. Jos olisin ottanut tehtäväkse ni koko-
naan uuden opetuskokonaisuuden suunnittelun tutkielman aineiston-
keruuta varten, olisin luultavasti päätynyt johonkin hyvin saman-
kaltaiseen kuin Oberon. Nyt tukeutuessani jonkun muun kehittelemään 
työ paja konseptiin minun ei tarvinnut ottaa painetta sen  toteutuksen 

222   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
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onnistumisesta, jolloin pystyin täysipainoisemmin keskittymään aineis-
ton keräämiseen. Vaikka Oberon-työpaja olisi epäonnistunut jonkin mit-
tapuun mukaan, se ei olisi haitannut – olisin pystynyt siitä huolimatta 
keräämään aineistoni, se olisi vain muodostunut toisenlaiseksi. 

Huomionarvoista on myös pohtia, mitä olisi tapahtunut, jos  olisin 
päätynyt kentän valinnassa johonkin aivan muuhun kuin Oberoniin. 
Millaista tietoa tilallisuudesta olisin saanut, jos olisin tarkastellut esimer-
kiksi peruskoulun kuvataidetuntia, jossa työskennellään pöytien ääressä 
istuen? Uskon, että sekä Lefebvren triadin tiloja että Foucault’n hetero-
topioita olisi ollut mahdollista tunnistaa ja nimetä myös tuonkaltaiselta 
kentältä. Traditionaalinen luokkatila olisi mahdollisesti ohjannut katset-
tani enemmän opettajan suuntaan, jolloin hänen tekonsa ja puheensa 
olisivat saattaneet muodostaa enemmistön tiloista. Tällaisessa tilanteessa 
olisi ollut kuitenkin entistä kiinnostavampaa, millaisia tiloja oppilaat oli-
sivat tuottaneet sen liikkumavaran puitteissa, mitä heille jää.

Kolmas keinoni oli tutkielmaprosessissa läsnäolevien valta rakenteiden 
tunnistaminen. Näistä ensimmäinen liittyy siihen, kuinka kentän valin-
tani johdosta Emilia ja Milja tulivat osaksi tutkielmaani. Koska molem-
mat ovat paitsi kanssaopiskelijoitani, myös ystäviäni, pyrin koko ajan 
pitämään tämän asetelman mielessä ja estämään sen vaikuttamasta 
aineistonkeruuseen sekä siihen, miten aineistosta kirjoitan. Vaarana oli, 
että olisin sortunut sympatisoimaan työpajaa, koska tiedän Emilian 
ja Miljan käyttäneen siihen paljon aikaa ja energiaa. Onnistuin mie-
lestäni välttämään tämän keskittymällä havainnoissani ja mikro-
haastatteluissani oppilaisiin, en opettajiin. Lisäksi pidin mielessä, 
että olen havainnoimassa työskentelyä, en arvottamassa sitä. Tämä vaati 
opettaja identiteettiini kuuluvan arvioijan roolin tiedostamista ja pois-
sulkemista. Koen, että riski kirjoittaa liian positiiviset lasit silmillä olisi 
ollut paljon suurempi, jos olisin tutkinut itse kehittämääni työpajaa: 
 tällöin olisin ollut emotionaalisesti sitoutuneempi siihen.

Toinen valtarakenne liittyy oppilaisiin, jotka joutuivat katseeni alle. 
Yritin täyttää velvollisuuteni heitä kohtaan kertomalla  tutkielmasta 
heille heidän ikätasonsa huomioiden, mutta heitä kuitenkaan al i-
arvioimatta. Ennen aineistonkeruuta olin huolissani, häiritseekö aineis-
tonkeruu ja etenkin mikrohaastattelut liikaa oppilaiden työskentelyä. 
Mikäli haastattelut olisivat sotkeneet oppilaiden prosessit, mikä jo 
itsessään olisi väärin, myös keräämäni aineiston luotettavuus olisi kär-
sinyt. Tarkastellessani syntynyttä haastatteluaineistoa huomaan, että 
tapahtui pikemminkin päinvastoin: haastattelukysymykset  toimivat 
paitsi aineiston keruun menetelmänä, myös oppilaiden itsereflektion 
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pedagogisena tukena. Kysymyksissä oli paljon samaa kuin oppitunneilla 
käytävissä keskusteluissa oppilaiden kuvien äärellä. Erona niihin poissa 
oli kriittinen ja arvottava puoli; en pyrkinyt kysymyksilläni osoittamaan 
ongelmakohtia oppilaiden töissä. 

Haastatteluihin valmistautuessani aiemmin esittämäni Alasuutarin 
näkemykset lasten haastattelemisen erityiskysymyksistä vaikuttavat 
johdonmukaisilta, mutta aineiston keräämisen jälkeen aloin pohtia 
niitä kriittisesti. On perusteltua kysyä, miten lapsen ja aikuisen valta-
positioiden eroista johdetut seikat eroavat tilanteesta, jossa aikuinen 
haastattelee aikuista. Niin ikään silloinkin valtapositiot ovat läsnä. Myös 
aikuiset varmasti ymmärtävät rehellisyyden odotuksen ja saattavat 
ponnistella miellyttääkseen. Myös aikuisille tutkimuskysymykset tulee 
muotoilla tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi karsimalla vain akatee-
miselle yhteisölle tutut termit pois. Tarkastellessani litteroituja mikro-
haastatteluja voin onnekseni todeta, että en ole antanut lasten ”toiseu-
den” hämätä haastattelutilanteita esimerkiksi niin, että olisin alentunut 
lässyttämään oppilaille. 

Tarkastellessani tapaani kerätä aineistoa toivon, että olisin ollut 
sitä tehdessäni perehtyneempi feministisen tutkimuksen ulottuvuuksiin, 
jotka ovat tulleet vastaani vasta myöhemmin tutkielmaprosessin var-
rella. Tällöin olisin voinut valita aineistoa kerätessäni menetelmiä, jotka 
parhaimmalla tavalla olisivat tuoneet esiin yksilöiden äänet. Vaikka 
perinteisen etnografisen aineiston keruuprosessi oli opettavainen koke-
mus, niin jälkiviisaana toivon, että olisin osallistanut oppilaita enemmän 
aineistonkeruuseen.223

Neljäs keinoni oli pyrkiä aktiivisesti ajattelemaan ja sitä kautta teke-
mään tutkielmaa toisin. Tämä näkyy valitsemissani teoreetikoissa, jotka 
eivät ole tutuimmasta päästä kuvataidekasvatuksen tutkimuksen ken-
tällä. Lefebvre, Foucault ja Massey osoittautuivat kuitenkin kolmi-
koksi, joka oli moniääninen mutta kuitenkin sopivan yksimielinen tut-
kielmani tarpeisiin. Heidän teoriansa kantoivat loppuun saakka, enkä 
 kokenut jääväni tyhjän päälle. Toisaalta teoriat myös täydensivät toi-
siaan. Esimerkiksi Lefebvreä on kritisoitu siitä, ettei hän kirjoituksissaan 
ota kriittistä näkökulmaa rasismiin, eikä ymmärrä sukupuoliroolien tai 
patriarkaatin merkitystä.224 Sen sijaan Massey, joka tulee feministisestä 
tutkimustraditiosta, pyrkii kuljettamaan myös näitä näkökulmia muka-
naan. Ajatukseni tilaan liittyvien teorioiden skaalaamisesta osoittautui 

223   Näin tekee esimerkiksi Hohti 2016, ks. etenkin 11–12.

224   Shields 1999, 134.
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toimivaksi, ja esimerkiksi Masseyn maantieteellinen ajattelu tilasta ja 
ajasta sopeutui hyvin luokkahuoneen raameihin. Koen, että pystyin 
valitsemieni teoreetikkojen kautta käsittelemään monipuolisesti tilan 
läsnäoloa kuvataidekasvatuksessa, ja antamaan sille sen tarvitsemaa 
huomiota. 

Installaatiot nykytaiteessa ja sitä kautta kuvataidekasvatuksessa ovat 
kiehtoneet minua jo ennen kuin aloitin tämän tutkielman. Valitessani ne 
tilan tutkimusympäristöksi uskoin löytäneeni kuvataidekasvatuksessa 
vähemmän esillä olleen sisällön, joka tarjoaisi mahdollisuuden toisin 
tekemiseen. Tutkittuani tila-aika-dikotomiaa kuitenkin hahmotan, että 
myös installaatioihin liittyy dikotominen ongelma. Vaikka installaa-
tio haastaa perinteisen perspektiivikäsityksen, installaation kokijalla on 
siitä huolimatta tietty perspektiivi suhteessa teokseen. Hän ei ole totaali-
sesti osa sen entiteettiä, vaan teoksen täydentävä subjekti, joka lopulta 
on toinen suhteessa teokseen itseensä. Näin ollen teos-kokija-dikotomia 
on läsnä installaatiotaiteessa ja sitä kautta myös siihen perustuvassa 
kuvataidekasvatuksessa.

 Mikäli perspektiivistä haluaisi täysin eroon, olisi kokijan oltava 
jo lähtökohtaisesti osa teosta, ei vain sen täydentäjä. Tällöin kysy-
mykseen tulisi osallistava taide. Osallistavassa taiteessa valmiin teoksen 
kokemisen sijaan huomio on teokseen osallistumisen luomissa sosiaali-
sissa suhteissa.225 Taidehistorioitsija Riikka Haapalaisen mukaan osallis-
tavat taideteokset ovat luonnostaan vailla keskiötä, minkä vuoksi niitä 
ei voi vastaanottaa kaikenkattavasti.226 Osallistavan taiteen  tekeminen 
kuvataide kasvatuksessa oppilaiden kanssa olisi ainakin itselleni uusi 
askel, jonka ottamista olisi kiinnostavaa tutkia lisää. Seuraavassa 
luvussa avaan myös muita mahdollisia jatkotutkimusideoita.

5.3 SUUNTIA TULEVAAN

Tämän tutkielman teko on raottanut minulle ajankohtaisia tutkimus-
keskusteluja. Tällä hetkellä laadullisen tutkimuksen kentän avain-
sanoja ovat havaintoni mukaan posthumanismi ja uus materialismit.227 
Posthumanismissa on kyse inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteen 
uudelleen määrittelystä.228 Termin alle lukeutuu muun muassa myös 

225   Haapalainen 2018, 28.

226   Ibid., 29.

227   Ks. esim. Denzin 2018, 45.

228   Sederholm 2018, 85.
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uusmaterialismit: joukko paradigmoja, joita yhdistää huomion suun-
taaminen muihin merkityksentuottajiin kuin ihmiseen. Tällaisia ovat 
ei-elollisen lisäksi suhteet ja prosessit.229 Näin ollen uusmaterialismin voisi 
nostaa nykydiskurssissa eräänlaiseksi tilallisuuden kattotermiksi. 

Nämä laajat keskustelut ovat osuneet silmiini jo ennen tätä opin-
näyteprosessia. Ne ovat alkaneet keriytyä minulle auki kuitenkin vasta 
tämän prosessin myötä, etenkin sen jälkeen kun löysin Hohdin jälki-
laadullista tutkimusotetta hyödyntävän tutkimuksen Classroom matters. 

Research with children as entanglement (2016), johon tutustuminen hyödytti 
huomattavasti omaa tutkielmaprosessiani. Tämä tapahtui kuitenkin niin 
myöhäisessä vaiheessa, että posthumanismi ja uusmaterialismit eivät näy 
tutkielmassani kuin parhaimmillaankin ohimennen. Esimerkiksi käsitel-
lessäni keskeisperspektiivin problematiikaa, tulin kritisoineeksi kartesi-
olaisuuden tarjoamaa ihmiskuvaa – ja samalla toin implisiittisesti esiin 
uuden (kentien juuri posthumanistisen) paradigman tarvetta.

Vaikka tiettyjen diskurssien trendikkyys ei ole mikään syy syöksyä 
suin päin niiden kimppuun, olen kuitenkin vakuuttunut, että posthu-
manismissa ja uusmaterialismeissa on paljon potentiaalia uudenlaiseen 
ajatteluun kuvataidekasvatuksessa. Esimerkiksi tuoreissa kuvataide-
kasvatuksen opinnäytetöissä posthumanismia on hyödynnetty tutkiessa 
kesyttämistä,230 kun taas uusmaterialismien kautta on lähestytty ASMR-
ilmiötä.231 Nämä toisiinsa limittyvät termit mielessäni hahmottelen 
 seuraavaksi joitakin polkuja, joille tämän tutkielman teko voisi minut 
(tai jonkun tutkielman lukijoista) tulevaisuudessa johtaa. 

Uskon, että uusmaterialismien kautta tarkasteltuna Lefebvren 
 kirjoituksilla olisi enemmänkin tarjottavaa kuvataidekasvatukselle. 
Uusmaterialismien ”perusajatukset palautuvat hiukkasfysiikan havain-
toihin, että materia on jatkuvassa liikkeessä”, jolloin voidaan ajatella, 
että ”materia on värähtelevää energiaa.”232 Samanlaista ajattelutapaa 
on myös Lefebvren teorioissa, sillä, kuten kaupunkimaantieteilijä Andy 

Merrifield esittää, Lefebvren tapa ymmärtää universumia oli sukeltaa 
ilmiöiden mikrotasolle kaikkeuden pienimpiä alkeishiukkasia tutkivan 
kvanttimekaniikan tapaan.233 

229   Hohti 2016, 30. 

230  Sohlman 2018.

231   Nissinen I. 2018.

232   Sederholm 2018, 85.

233   Merrifield 2006, 5.
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Lefebvren myöhäistuotantoon kuuluu pohdintaa rytmi analyysistä.234 
Tuo luonnon ja ihmisen tilassa tapahtuvan li ikkeen analyysi voisi tar-
jota kiinnostavaa näkökulmaa tuoden ruumiin aiempaa selkeämmin 
mukaan tilan tutkimiseen. Sen avulla voisi olla mahdollista pohtia 
esimerkiksi sitä, miten kuvataidekasvatus voisi samanaikaisesti tukea 
jokaista ottamaan oman tilansa mutta toisaalta myös jakamaan tilaa 
demokraattisesti.

Tutkielmani pohdintaa tilojen samanaikaisesta läsnäolosta voisi jat-
kaa tutkimalla kuvataidekasvatuksessa läsnä olevien  tilojen  läpäisevyyttä 
ja huokoisuutta, sekä laajemmin atmos fääriä ja  ym päris töä. Myös 
Oberonin tai jonkun muun kuvataidekasvatus tilanteen tutkiminen toimi-
joiden tuottamien tilojen sijaan materiaalin tilaan  tekemän muutoksen 
kautta voisi olla antoisaa.

Tästä tutkielmasta pois rajaamani digitaalisuus voisi niin ikään 
 tarjota uusia näkökulmia tilaan. Se, missä ”tilassa” joku on, ei digi taa-
lisuuden aikakautena ole enää itsestäänselvää: ihmisen huomio saat-
taa olla täysin digitaalisessa maailmassa, vaikka hänen ruumiinsa oli-
sikin fyysisessä tilassa. Laajennettu  todellisuus (extended reality, XR)235 luo 
 nähtävillemme aivan uusia tiloja, ja toisaalta muokkaa olemassaolevia. 

5.4 VIIMEINEN TILA

Tässä tutkielmassa olen etsinyt, löytänyt ja nimennyt joukon tiloja, sekä 
pohtinut niiden suhdetta tila-aika-dikotomiaan. Tutkielman lopuksi on 
paikallaan kysyä, millaisia tiloja tämä tutkielma on tuottanut ja miten 
tutkielma asettuu suhteessa tilaan ja aikaan.

Tutkielman teko opinnäyteseminaarista alkaen on ollut joukko dead-

lineja, joko jonkun muun tai minun itseni asettamia. Tässä mielessä ajan 
määräävyys tutkielmaprosessissa vastaa hyvin ajan roolia opetuksen 
piirissä. Sen sijaan tilaa olen saanut käyttää paljon vapaammin; olen 
saanut valita missä teen kirjoitustyötäni, ja toisaalta myös käytettävissä 
oleva tila näiden sivujen puitteissa ei ole tuntunut ahtaalta. Kirjoitus-
tilan raameissa minulla ollut tutkimuksellinen vapaus ei kuitenkaan 
 johtanut tutkiel man rakenteessa yllättäviin ratkaisuihin, vaan loppu  tulos 
on hyvinkin perinteinen ja lineaarinen. Kenties olisin voinut lähteä roh-
keammin haastamaan sitä.

234   Alkukielellä teoksesessa Éléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance de rythmes (1992), 
englanniksi teoksessa Rhytmanalysis: Space, Time and Everyday Life (2004).

235   Laajennettu todellisuus on kattotermi virtuaalitodellisuudelle (virtual reality, VR), lisätylle 

 todellisuudelle (augmented reality, AR) ja yhdistetylle todellisuudelle (mixed reality, MR).
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Suhteessa havaittuun tilaan tutkielmani on vaatimaton: pieni kirja, 
joka ei ota haltuunsa kovin suurta fyysistä tilaa. Käsitettynä tilana tut-
kiel ma on jo tätä moniulotteisempi. Opinnäyteprosessiin kuuluu tutkiel-
man tarkastustilaisuus, jonka kirjoitusprosessini päätökseen tuleminen 
saa aikaan. Tuo tilaisuus sisältää ennalta annetun tilallisen koreografian, 
aivan kuten opetustilanteet muutenkin.

Tutkielma on itselleni merkittävin luonnollisesti elettynä tilana. Se 
määrittää tiettyä elämänvaihettani ja muistuttaa kaikesta siitä, mihin 
sen tekeminen on minut kuljettanut. Minun on mahdotonta  ajatella, 
etteivätkö prosessiin liittyvät tilat olisi myös vaikuttaneet loppu-
tulokseen. Huomaan esimerkiksi, että psykologi Liisa Horellin teoksesta 
Ympäristöpsykologia (1981) ja maantieteilija Fi-Yu Tuanin teoksesta Space 

and Place. The Perspective of Experience (1977) muodostui minulle  tärkeitä, 
koska luin niitä Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa. Sen upea 
 arkkitehtuuri ja kahvilassa myynnissä olleet herkulliset poké bowlit teki-
vät myös lukukokemuksista erityiset, mikä nosti haluani tuoda teoksia 
mukaan tekstiini.

Minun osaltani kaikki tilat on nyt mainittu. Viimeinen tutkielmaan 
liittyvä tila on lukijan itsensä sen ympärille tuottama.
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TILA 

Jakautuuko toiminta tasaisesti tilaan, vai 
painottuuko se tilan  johonkin osaan?

Miten lapset liikkuvat tilassa / ottavat tilan 
haltuun liikkeellään?

Miten lapset puhuvat tilassa / ottavat tilan 
haltuun puheellaan? Puhuvatko lapset suu-
reen ääneen koko ryhmälle vai hiljaisesti 
tai jopa kuiskaten toisilleen?

Vetäytyvätkö lapset välillä tilan reunaan tai 
ulos tilasta esim. juttelemaan keskenään?

Onko kaikilla yhtä paljon mahdollisuuksia 
vaikuttaa tilan kehittymiseen? Dominoiko 
joku työskentelyä, vetäytyykö joku 
syrjään?

Innostaako jokin tilan ominaisuus 
(esim. ikkuna, ovi tms.) työskentelyä 
johonkin suuntaan?

Yhdessä tehtävästä teoksesta

Miten lapset hyödyntävät käytettävissä 
olevia materiaaleja? Vaikuttavatko lapset 
innostuvan materiaaleista?

Miten teoksen rakentaminen etenee? 

Puretaanko joitain osia välillä? Miksi?

Kaikki lasten suusta kuullut  spontaanit 
kommentit ovat  erittäin arvokkaita!

LIITE HAVAINNOINTIRUNKO 
MUUTTO OBERONIIN -TYÖPAJA 

KESÄ 2018

YLEISTÄ 

Miten työskentely lähtee käyntiin, mikä on 
yleistunnelma? 
Miten työskentely päättyy, mikä on 
yleistunnelma?

Onko työskentelyprosessissa havaittavissa 
selkeitä vaiheita?

Vaikuttavatko lapset tietävän koko ajan, 
mitä tehdä, vai onko epä tietoisuuden het-
kiä, jolloin käännytään esim. ohjaajien 
puoleen?

Vaikuttavatko lapset työskentelylle 
omistautuneilta? 
Tapahtuuko jotain joka täysin yllättää 
osallistujat / ohjaajat / havainnoijan?

RYHMÄSSÄ 
TYÖSKENTELYSTÄ 

Työskentelevätkö lapset yksin, pareittain 
vai ryhmittäin? Elääkö tilanne vai onko se 
stabiili?

Ohjaako joku lapsista muita enemmän 
työskentelyä 
(esim. antamalla ohjeita tai puuttumalla 
muiden työskentelyyn)?

Neuvottelevatko lapset tekemistään 
 ratkaisuista muiden kanssa? 
Antavatko lapset toisilleen kannustavaa tai 
kriittistä palautetta työskentelystä?

Onko työskentelyn aikana kriisejä? 
Mistä ne syntyvät? Miten ne ratkeavat? 





Oli kyseessä sitten matka avaruuteen tai opinnäytteen 
valmiiksi  saattamiseen, se lienee aina hauskempaa 
seurassa. Olen ollut onnekas saadessani tälle reissulle 
tukea ja apua monilta tahoilta, joten on aika lausua 
kiitoksia muutamiinkin eri suuntiin.

KIITOS ,

Riikka Haapalaiselle omistautuneesta, innostavasta ja 
viisaasta ohjauksesta,

Milja-Maaria Terholle ja Emilia Liimataiselle kutsusta 
liittyä mukaan Oberon-retkikuntaan,

Oona Heinäselle työpajan toiseksi ohjaajaksi 
 heittäytymisestä lyhyellä varoitusajalla,

Kuvataideleirin osallistujille ja heidän huoltajilleen 
rikkaan aineiston syntymisen mahdollistamisesta,

Kuvataideleirin järjestäjätaholle myönteisestä suhtau-
tumisesta tutkielmaan,

Anna Nevalle kauniista taitosta,

Ciara O’Kellylle englanninkielisen tiivistelmän 
oikoluvusta,

Elina Nissiselle, Julia Jumppaselle, Maija Ihanaiselle, 
Heta Huttuselle, Veera Konstille, Maija Mikkolalle, 
Larissa Haggrénille, Ida Ruuthille, Otto Koskelolle ja 
Emilia Usvalaaksolle oikoluvusta, kommenteista ja 
korjausehdotuksista,

sekä tietysti

äidille ja isälle tuesta ja rakkaudesta niin tällä kuin 
kaikilla muillakin matkoillani.






