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TIIVISTELMÄ

Tämä opinnäytetyö käsittelee tilasuunnittelussa ilmeistä ongelmaa, esteettisten ratkaisujen sanallista ilmai-
sua. Millaiset asiat siihen vaikuttavat, ja miten ongelmaa voisi lähestyä? Onko tilasuunnittelussa esteettisiä 
lainalaisuuksia, jotka voisivat toimia sanallistamisen perustana? Työssä käsitellään tilasuunnittelua taiteen-
kaltaisena toimintana erilaisten näkökulmien kautta.

Esteettisten ratkaisujen sanallistaminen vaatii järkiperäistä päättelyä. Esteettisen havaitseminen ei kui-
tenkaan ole looginen, vaan intuitiivinen, tiedostamaton prosessi. Tässä työssä sanallistamisen ja ratkai-
sujen tiedostamisen menetelmänä käytetään havaintoihin pohjautuvaa analyysiä. Tilojen havaintoanalyysin 
perusteella etsitään myös esteettisiä lainalaisuuksia tilasuunnittelussa. Tilasuunnitelma työn osana toimii 
käytännön testinä tilasuunnitelman esteettisten ratkaisujen sanallistamiselle.

Päätelmien mukaan tiloilla on oleellisia piirteitä, joihin tilasuunnitelman esteettisten ratkaisujen sanallistami-
nen voidaan perustaa. Ratkaisuilla mukaillaan oleellisia piirteitä samankaltaisuuden periaatteella.
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ABSTRACT

This study addresses an issue typical in spatial design: the verbal description of aesthetic decisions. What 
kind of factors affect the process of verbalising? How could the problem areas be approached? Can spatial 
design offer any aesthetic principles that could serve as a solid foundation for verbalisations? This study 
approaches spatial design as an art-like function and does this from several different perspectives.

Rational reasoning is essential in verbalising aesthetic decisions. Nevertheless, the process of aesthetic 
perceiving is not a logical, but an intuitive and unconscious one. This study uses perception-based analysis 
for verbalising and making the unconscious conscious. The perception analysis of spaces also serves as a 
starting point in the search for aesthetic design principles. Part of this study is formed by spatial designs 
that function as a testing ground for verbalising aesthetic solutions.

The results of this study show that spaces do possess relevant features that can be used as a foundation 
for verbalisations. The decisions of a designer are adapted to these relevant features by the principle of 
similarity.
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1 JOHDANTO

Esteettisyyden kokeminen tai luominen ei vaadi sa-
noja. Arkisesta näkökulmasta estetiikka vaikuttaa ei-
kenenkään-maalta, jossa on vähän faktoja ja paljon 
mielipiteitä, ja todellista sananvaltaa vain harvoilla. 
Ilmiöt tällä alueella ovatkin hyvin monimutkaisia ja 
suhteellisia. Ihmisillä on kuitenkin hämmästyttävän 
samankaltaisia käsityksiä esimerkiksi esteettisestä 
miellyttävyydestä, ja sen voi siten olettaa olevan 
jossain määrin biologinen ja kulttuurinen ilmiö. Vai-
kuttaa siis siltä, että on olemassa tekijöitä ja peri-
aatteita, joihin esteettinen miellyttävyys perustuu. 
Aiheesta on kuitenkin vaikea keskustella, jos ei ole 
yhteisiä käsitteitä, eikä sanoja ilmaisuun löydy.

Tässä tutkimuksessa sanallistamisen ongelmaa tar-
kastellaan tilasuunnittelun kontekstissa. Olen koon-
nut työhön suunnittelijan näkökulmasta kiinnostavia 
lähestymistapoja aiheeseen

1.1 Aihe ja taustat

Esteettisiin ratkaisuihin vaikuttavien tekijöiden tie-
dostaminen on suunnittelijalle vaikeaa. Tämä voi olla 
yksi syy, miksi esteettisistä ratkaisuista keskustel-
laan harvemmin samanlaisella vakavuudella kuin toi-
minnallisista, ja esteettiset perusteet jäävät usein 
muiden perusteiden varjoon. Kielellä on tärkeä teh-
tävä esteettisten arvojen välittäjänä.

Haasteeseen voisi hakea tukea arkkitehtuurista, jol-
la on perinteitä suunnitelmien esteettisten näkökul-
mien kuvailussa. Patenttiratkaisua sanallistamiseen 
ei ole arkkitehdeilläkään, vaan törmätään tuttuun 
ongelmaan:

”Arkkitehtuurinsa laatua ja varsinkin sen taiteel-
lista olemusta selittävä arkkitehti käy pian liiankin 
vaikeaselkoiseksi, sekoaa sanoihinsa. Hänen vaike-
utensa on se, että useat tärkeistä ajatuksista ovat 
kuvahahmollisia jo syntyessään ja kehittyneet siitä 
selvämuodoiksi piirtämällä, siis ei-sanallisesti. Pu-
hujan on tulkittava arkkitehtoninen esineajatus epä-
suorasti sanoin. Siinä on pulmaa.”  

Reima Pietilä (Pietilä 1985, 6-7)
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2 TUTKIMUSASETELMA

2.1 Tutkimuskysymykset

Työn tavoitteena on löytää keinoja tilasuunnitelman 
esteettisten ratkaisujen sanallistamiseen. Sanallisen 
perustelun pohjaksi etsin esteettisiä suunnittelupe-
riaatteita - keinoja vaikuttaa tilan estetiikkaan tar-
koituksenmukaisesti. Pyrin käsittelemään tavallisia 
ratkaisuja, joiden perustelu tuntuu suunnittelijasta 
usein vaikealta. Suunnittelijana pyrin tiedostamaan 
vallalla olevan tyylin periaatteita ja käyttämään niitä 
kriittisesti. 

Oletan, että esteettiset ratkaisut yleisesti perus-
tuvat jossain määrin tiettyihin periaatteisiin, ja että 
näiden periaatteiden selvittämisestä on apua sanal-
listamisessa. 

Suunnitteluperiaatteita koskien tarkastelen eri-
tyisesti tiettyjä näkökohtia. Oletan, että tiloilla on 
oleellisia piirteitä, jotka tulee huomioida esteettisis-
sä ratkaisuissa. Toinen näkökohta koskee piirteiden 
samankaltaisuuden tarvetta ja tulkintaa. Oletan, että 
tilan eri elementeillä tulee olla jossain määrin sa-
mankaltaisia piirteitä, joiden samankaltaisuus voi-
daan esittää eri tavoilla. 

2.2 Tiedonhankinta

Tietopohjana toimii arkkitehtuuria, estetiikkaa ja tai-
detta käsittelevä kirjallisuus ja tilakuvien perusteella 
tekemäni havainnot. 

2.3 Menetelmät

Lähestymistapani on ensisijaisesti visuaalinen ha-
vainnointi ja havaintoja kuvaileva analyysi. Kartutta-
malla havaintoja ja tiedostamalla esteettisiä tekijöitä 
pyrin sanallisen ilmaisun jäljille. 

Analysoin työssä erilaisia tekijöitä ja niiden vaiku-
tusta tilavaikutelmiin. Analyysit perustuvat tilakuviin. 
Valitsemani esimerkit ovat suhteellisen pelkistettyjä 
tiloja, jotta merkityssuhteiden hallinta ja sanallista-
minen olisi selkeää ja liittyisi yleisiin piirteisiin. Käy-
tän esimerkkeinä ajan esteettisiä ihanteita (tyypilli-
sesti) kuvaavia tiloja. 

Filosofi nen lähestymistapa tarjoaa syvällisemmän 
näkökulman aiheen ymmärtämiseen. Sovellan taus-
tatietoa parhaaksi katsomani mukaan, mutta pääasi-
assa teorioita erittelemättä. Oletukseni ovat yhte-
neviä joidenkin teorioiden kanssa, mutta perustuvat 
omiin havaintoihini. 

Teen lopuksi visualisointeja tilasuunnitelmavariaati-
oista, ja osoitan tapoja käyttää esteettisiä keinoja ja 
sanallistaa esteettisiä ratkaisuja tilasuunnittelussa. 
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3 KÄSITTEISTÄ JA SANALLISTAMISESTA

3.1 Sanallistamisen ongelmasta

Tuottava luova ajattelu on olennaisesti sekä intuitii-
vista että analyyttistä (loogista). Intuitiiviset ratkai-
sut tehdään ilman tietoista järkiperäistä päättelyä, 
mutta ratkaisujen perusteleminen pohjautuu logiik-
kaan. Tämä dynamiikka vaikeuttaa sanallistamista 
suunnitteluprosessissa. 

Intuitio on voimakkaasti läsnä kaikenlaisessa ha-
vainnoinnissa, minkä vuoksi myös havaintokokemuk-
sen siirtäminen kielelliselle tasolle on haasteellista. 
Kielellistä ilmaisua kaipaavalla havainnoinnilla taas 
on tärkeä rooli esimerkiksi tilan muodollisten, eks-
pressiivisten ja symbolisten piirteiden kokemisessa, 
ja havainnointi on kiinteässä suhteessa siihen, miten 
esteettisesti mielekkäänä tila koetaan.

Sanallinen ilmaisu vaatii aistihavaintojen vertailua ja 
ajattelua, minkä vuoksi sanallistaminen on hitaam-
paa kuin havaintojen tekeminen. Ongelma ei siis ole 
ymmärryksessä, vaan ajatteluprosessin luonteessa. 
Kuvallista ja sanallista kieltä on mahdotonta ”kään-
tää” täydellisesti, ja sanallistaminen sisältää aina 
tulkintaa. Kuvalle ei ole sanallista vastinetta, eikä 
sanalle kuvallista. (Mikkonen 2005, 20, 24, 121)

On mahdollista, että muotokielillä on vakiintuneita 
merkityksiä sanallisen kielen tapaan. Kiinnostavan 
näkökulman visuaalisen sanallistamiseen tarjoaa 
semiotiikka, joka tutkii merkityksen muodostumista, 
merkkejä ja merkkijärjestelmiä. Perustava kysymys 
semiotiikassa on, merkitsevätkö esineet - onko esi-
neillä merkityksiä. Jos voidaan olettaa, että esineillä 
on merkityksiä, samalla vihjataan, että niiden merki-

tystä voidaan kuvailla sanallisesti (Vihma et al. 2010, 
43). Semioottisina merkkeinä voidaan pitää mitä ta-
hansa olemassa olevaa, ei ainoastaan eksplisiittisiä, 
yksinomaan merkeiksi määriteltyjä merkkejä. 

Myös arkkitehtuuria voidaan tarkastella merkkijär-
jestelmänä. Vaikka verbaalisen kielen ja arkkitehtuu-
rin kielen välille ei voida muodostaa suoraa kään-
nöstä, joitakin yleistyksiä arkkitehtuurin tulkinnasta 
voidaan tehdä. Tulkintojen pätevyyden voidaan kat-
soa muodostuvan yhteisön sisäisen konsensuksen 
kautta. Yhteisöjen sisäinen konsensus puolestaan 
perustuu kollektiivisille historiallisille tulkinnoille.
(Vihma et al. 2010, 151) 

http://1.bp.blogspot.com/

Esteettisten ratkaisujen sanallistaminen vaatii ajat-
telutapojen synteesiä.

ANALYYTTINEN 

AJATTELU

INTUITIIVINEN 

AJATTELU
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Arkkitehtuurin kieli perustuu 
abstraktiudelle, ei-esittävyy-
delle.

http://colorstudies.fi les.wordpress.com
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Dynaaminen

Sivistyssanakirja
voimakas, energinen, aktiivinen, 
elävä, liikkuva, muuttuva, kehittyvä

Leikkisä 

Synonyymisanakirja 
lystikäs, eloisa, naurettava

http://quadradao.com.br/ http://www.ibiblio.org/
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Kuvailevien sanojen merkitykset eivät ole yksiselit-
teisiä. Teoksen kokeminen leikkisänä, perustuu ym-
märrykselle siitä, että teos kommentoi tai rikkoo 
tahallisesti arkipäiväisiä normeja tai taiteen kirjoit-
tamattomia sääntöjä. 

http://www.streetartutopia.com http://www.bluffton.edu
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3.2 Keskeiset teoriat ja käsitteet 

Tilasuunnittelun esteettisen osa-alueen tarkaste-
lussa on hyödyllistä soveltaa estetiikan, taiteen ja 
arkkitehtuurin teorioita, jotka käsittelevät aiheeseen 
liittyviä asioita. Rakennustaide arkkitehtuurin määri-
telmänä kertoo, että arkkitehtuuriin liittyy vahvasti 
taiteen ja kauneuden (esteettisiä) tekijöitä. Moniin 
muihin taiteen lajeihin verrattuna arkkitehtuuria 
määrittää merkittävästi käytettävyyden näkökulma. 
Se tulisi siis liittää myös esteettisiin arvostelmiin. 

Estetiikka käsittelee kauneuteen ja taiteeseen liit-
tyvä fi losofi sia kysymyksiä. Estetiikan ja kauneuden 
kysymykset eivät ole yksinomaan visuaalisia tai ais-
timiseen liittyviä, vaan esteettisiin havaintoihin ja 
kokemuksiin liittyy olennaisesti myös tieto. Esteetti-
sen tarkastelun kohde ei myöskään ole aina taidetta, 
vaan objektin tekee esteettiseksi esteettinen tar-
kastelutapa (Dickie 2009, 33). Maslowin tarveteorian 
mukaan esteettisyys kuuluu inhimillisiin tarpeisiin. 

Esimerkiksi estetiikan alueelta otan Clive Bellin tai-
teenteorian. Teorian lähtökohtana on erityinen es-
teettinen tunnetila, joka voidaan tunnistaa ja joka 
eroaa kaikista muista tunnetiloista. Tunnetilan puo-
lestaan aiheuttaa kaikille taideteoksille yhteinen 
ominaisuus, ”merkitsevä muoto”. Bellin mukaan 
muodolliset suhteet ovat syynä esteettisiin tunne-
tiloihin, ja taideteoksen esittävyys on näiden syn-
tymisen kannalta epäoleellista. Esittävyys on hänen 
mukaansa haittaava tekijä, joka herättää tavanomai-
sia tunnetiloja, kuten pelkoa ja iloa, mutta ei koskaan 
esteettistä tunnetilaa. (Dickie 2009, 63, 67) Tämä 
yksinkertaistamisesta kritisoitu tulkinta on esimerk-
ki nykyaikaisesta taiteenteoriasta, ja se kenties 
tässä tapauksessa auttaa valottamaan esteettisten 
kysymysten kenttää. 

3.3 Esteettinen argumentointi

On kiistanalaista, onko estetiikan alueella niin sa-
nottuja tosiasioita. Voidaan olla melko varmoja, 
etteivät ainakaan kaikki esteettiset asiat eivät ole 
subjektiivisia makukysymyksiä. On vaikea uskoa, 
että tietyn alan asiantuntijoiden mielipiteiden sa-
mansuuntaisuus johtuisi pelkästään yhtenäisestä 
koulutuksesta. Asiantuntijoilla voidaan nähdä olevan 
tehtävä ohjata yleistä makua. Tällä alueella myös 
käsitteiden määrittelemisessä on oltava varovainen, 
koska tyhjentäviä määritelmiä on mahdotonta tehdä. 
Esteettisyyden arvioimiseen ei myöskään ole ylei-
sesti hyväksyttyjä standardeja. (Eaton 1994, 16, 17)

Taideteosten esteettistä laatua on historiassa py-
ritty arvioimaan myös systemaattisesti. Giorgio Va-
sarin 1500-luvulla luoman kriittisen arviointimallin 
mukaan tärkeitä kriteereitä olivat luonnonmukaisuus, 
”elämän ymmärtäminen” ja muoto. Monroe Beards-
leyn rationaaliseen päättelyyn perustuvan menetel-
män arviointikriteereinä taas ovat yhtenäisyys, in-
tensiivisyys ja kompleksisuus – sekä arvioitavassa 
objektissa että sen aiheuttamassa esteettisessä 
elämyksessä (Dickie 2009, 128). Kun perustellaan 
ratkaisun paremmuutta verrattuna toiseen, voidaan 
myös vedota ratkaisun tuottaman kokemuksen suu-
rempaan voimakkuuteen tai johdonmukaisuuteen 
(Eaton 1994, 154). Tämä ei kuitenkaan auta kerto-
maan syytä kokemukseen.

Esteettisten arvioiden perusteluja voisi pohja-
ta kulttuurin yhteisille ideoille ja arvoille. Esimer-
kiksi harmonia on esteettinen piirre, jota pidetään 
merkittävänä kulttuurissamme. (Eaton 1994, 147, 
170) Loppujen lopuksi se, mikä kelpaa perusteluk-
si, riippuu ihmisryhmästä. Argumentoinnissa on siis 
pätevämpiä ja vähemmän päteviä perusteita, ja pe-

rustelun vakuuttavuus on osittain riippuvainen siitä 
kykeneekö vastapuoli näkemään perusteluna olevat 
syyt.

Vaikka havainnot ja kokemukset ovat suurelta osin 
subjektiivisia, suunnittelija ei voi turvautua subjek-
tiiviseen perusteluun. Tilasuunnittelussa vahva pe-
ruste esteettisille valinnoille on tilassa tapahtuvan 
toiminnan luonne, jota valintojen tulee tukea. Myös 
jatkuvuus tai vastavuoroisuus lähiympäristöön näh-
den ovat oleellisia näkökohtia. Esteettiset ongelmat 
eivät ole ennalta määrättyjä yksittäisiä suunnittelu-
ongelmia, vaan nivoutuvat monisäikeiseen kokonai-
suuteen.

On myös hyvä pitää mielessä, että esteettiset argu-
mentit ovat vain osa perusteluarsenaalia, eikä niihin 
voi takertua. Vastapuolen näkökulma on otettava 
huomioon – samat argumentit eivät toimi kaikissa 
tilanteissa, ja usein esteettinen näkökulma täytyy 
unohtaa (jättää lausumatta). Toista osapuolta ei voi 
pakottaa näkemään samoin (Naukkarinen 2011, 81). 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että esteettiseen ar-
gumentointiin ei ole yleispätevää kaavaa. Perustelu-
jen tukena voidaan käyttää arkkitehtuurin ja taiteen 
teorioita, mutta ne eivät ole valmiita tilasuunnitel-
man reseptejä.
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http://www.clarkgallery.com

Esteettisessä argumentoinnissa 
myös vastapuolen näkökulma on 
otettava huomioon. 
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3.3 Sanallistamisen tarve

Arjessa esteettisiä valintoja ei yleensä ole tar-
peen verbalisoida, ja arkinen esteettinen puhe on 
jokseenkin epämääräistä. Suunnittelijalle taito pu-
hua esteettisistä ratkaisuistaan täsmällisemmin on 
kuitenkin oleellista. Esteettiset ratkaisut eivät ole 
kokonaisuudesta irrallisia, eivätkä voi perustua pel-
kästään suunnittelijan henkilökohtaisiin mieltymyk-
siin. Ratkaisuilla pyritään tiettyyn vaikutelmaan, joka 
tulee pystyä verbalisoimaan. Sanallisessa ilmaisussa 
tulisi pyrkiä merkitysten tarkkuuteen ja kuvaus tulisi 
sitoa tilan kontekstiin, jotta osapuolten mielikuvat 
olisivat mahdollisimman yhtenäiset.

Esteettisiin vaikutelmiin liittyvissä ratkaisuissa tulisi 
kaiketi luottaa suunnittelijan ammattitaitoon, mutta 
vakuuttaakseen vastapuolen ratkaisujen toimivuu-
desta, suunnittelijan on usein perusteltava ne. Usein 
yksinään sanallistamalla ei päästä ymmärrettävyy-
den tasolle, vaan tukena käytetään kuvia. Moodboard 
(visuaalinen esitys suunnitelman tyylistä ja tunnel-
masta) voi olla hyvä väline tilasuunnitelman sanal-
listamiseen. Siitä tulisi käydä ilmi kuvien ja sanojen 
avulla, mitä kyseisessä suunnitelmassa tavoitellaan, 
ja mikä on sen kokoava ajatus (joka ei useinkaan ole 
luonteeltaan visuaalinen).
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4 HAVAINTO JA TILAKOKEMUS
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http://www.mlrp.dk
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4 HAVAINTO JA TILAKOKEMUS

4.1 Havaitsemisesta

Ihmisellä on pyrkimys jäsentää erillisistä ärsykkeistä 
johdonmukaisia kokonaisuuksia (Aura, Horelli & Kor-
pela 1997, 28–29). Voidaan olettaa, että suunnitellun 
ympäristön tulee tukea tätä taipumusta.

Osatekijöinä visuaalisten vaikutelmien muodostu-
misessa toimivat hahmopsykologian hahmolakien 
mukaisesti muun muassa muotojen hierarkian, jat-
kuvuuden ja läheisyyden periaatteet. Hiemankin mo-
nimutkaisemmissa kokonaisuuksissa näiden ominai-
suuksien ja periaatteiden ilmeneminen voi kuitenkin 
olla liian hienovaraista ja nivoutunutta havaintojen 
syiden ymmärtämisen kannalta.

Visuaalinen havainnointi on valikoivaa, ja sillä on 
kiinteitä yhteyksiä kielelliseen ajatteluun ja muistiin.  
Aiemmat kokemukset, tiedot ja uskomukset luovat 
objekteista, ympäristöistä ja tapahtumista sisäisiä 
malleja, skeemoja, joihin kohdetta verrataan. Havain-
toon liittyvät teoriat ovat tässä suhteessa huonos-
ti sovellettavia, sillä ihmisten reaktiot ympäristöön 
ovat yksilöllisiä ja ne riippuvat kontekstista (Aura, 
Horelli & Korpela 1997, 20). Näin ollen perusteena 
esteettisille ratkaisuille ei voida pitää sen paremmin 
kultaista jakoa kuin teorioita värien aiheuttamista 
tunnereaktioista (Canter 1974, 43–44).

Seuraavassa on lueteltu ympäristön havaittavaan 
ilmiasuun liittyviä piirteitä. Lista kuvastaa havainto-
tekijöiden monimutkaisia vaikutussuhteita.

ikä
fyysinen koko
väri
tyyli 
yksityiskohtien käsittely
muoto
materiaali
tekniset ratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
kunto
sopivuus ympäristöön
visuaalinen miellettävyys
aikatekijät
haju
ääni
valaistus
sää

(Aura, Horelli & Korpela 1997, 122) 
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4.2 Tilan kokemisen tavoista

Tilaan liittyy fyysisen ja sosiaalisen ulottuvuuden 
lisäksi symbolinen aspekti. Erilaiset vihjeet, tyyli ja 
tilaratkaisut viestivät tilan tarkoituksesta, toiminta-
tavoista ja arvostuksista. Hienovaraisiin viesteihin 
sisältyy merkityksiä, kulttuurisia symboleja, tapoja 
ja kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä. (Aura, 
Horelli & Korpela 1997, 41) Merkityksien välittyminen 
ei riipu pelkästään niiden lähettäjän tietoisesta toi-
minnasta, vaan yhtälailla kokijasta. (Norberg-Schulz 
1963, 28). Taiteen näkökulmasta on kiistanalaista, 
mikä merkitys on taiteilijan intentiolla teoksen ko-
kemisen kannalta. Teoksen tulee olla kuitenkin arvi-
oitavissa tuntematta taiteilijan merkityksiä, eivätkä 
taiteilijan tarkoitukset määrää symbolin merkitystä. 
(Dickie 2009, 93–101) 

Materiaaleilla, muodoilla, väreillä ja valaistuksella on 
paitsi esteettistä myös toiminnallista merkitystä. 
Toisaalta esimerkiksi pöydän pinta-ala ja korkeus 
voivat olla täysin käytännöllisiä ratkaisuja, mutta 
nämä ominaisuudet voidaan puolestaan kokea es-
teettisesti. Esimerkiksi pöydän epävakaus haittaa 
sen käytettävyyttä ja vaikuttaa esteettiseen vaiku-
telmaan pöydästä. On kuitenkin valintoja, joilla ei ole 
toiminnallista lähtökohtaa. Tässä tullaan sanallista-
misen ongelman alueelle.

Suunnittelija kokee tilan visuaaliset ominaisuudet 
mahdollisesti tärkeämpinä kuin ihmiset keskimää-
rin (Stenros & Aura 1984, 199), eikä kokijan reaktio 
aina vastaa suunnittelijan tarkoitusta. Suunnittelijan 
onkin pyrittävä ymmärtämään tapoja kokea ja miel-
tää ratkaisuja. Tilan tarkasteleminen esteettisenä 
taideobjektina luo etäisyyden tarkastelijan ja tilan 
välille. Myös suunnittelun liiallinen rationalisoiminen 

aiheuttaa kokijassa vierauden tunnetta - miellyttävä 
tilakokemus ei synny pelkästään standardeja vas-
taavista ratkaisuista. 

Arkkitehtuurin muoto-oppeja ja teorioita havain-
noinnista voidaan käyttää suunnittelussa amma-
tillisina periaatteina. Sitä, miten tietty tekijä toimii 
tietyssä tilassa, ei kuitenkaan voida johtaa aukot-
tomasti yksittäisistä lainalaisuuksista. Arkkiteh-
tuuri merkityksiä välittävänä taiteena syntyy vasta 
suunnittelijan esteettisen hahmotuskyvyn ansiosta 
(Stenros & Aura 1984, 166–167, 24–25). Esteetti-
syys piilee siis suhteissa. 

http://farm9.staticfl ickr.com/
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4.3 Modernin arkkitehtuurin esteettisistä ihanteista

Vallitsevat esteettiset ihanteet vaikuttavat väistä-
mättä suunnitteluun. Nykysuunnittelussa johtavana 
teemana jatkaa modernismin luoma pelkistämisen 
kulttuuri. Koristeettomuus ja abstrakti muotokieli 
ovat seurausta modernismin ideologiasta, joka syn-
tyi teollistuneen maailman rationaalisesta ajattelu-
tavasta (Vihma 2002, 71).

Funktionaalinen muotokieli syntyi 1900-luvun alussa 
uusien tilallisten ratkaisujen seurauksena. Funktio-
naalisen ajattelutavan mukaan rakennuksen muo-
don tuli vastata käyttötarkoitusta, ja esteettiset 
arviot kohdistuivat tähän suhteeseen. Ei tietenkään 
ole yksiselitteistä, kuinka muodon ja käyttötarkoi-
tuksen vastaavuutta tulisi arvioida. Funktionalismin 
muotokieli perustui pitkälti puhtaisiin geometrisiin 
perusmuotoihin, joiden esteettistä miellyttävyyttä 
pidettiin universaalina ilmiönä. Suuntausta on kriti-
soitu yleisesti taiteellisen näkemyksen puutteesta ja 
”hengettömyydestä”. Toisaalta funktionalismissa-
kin näkyi jako esteettiseen ja jyrkän rationalistiseen 
koulukuntaan (Winters 2007, 41). Monet suunnittelu-
periaatteet sisälsivät myös esteettisiä pyrkimyksiä, 
jotka liittyivät hyvän elämän ihanteisiin (Vihma 2002, 
86). Kuten ilmeistä, modernia arkkitehtuuria ei pitää 
yhtenäisenä suuntauksena, vaan se käsittää erilaisia 
tulkintamalleja ja koulukuntia (Koho 2000, 86 – 88).

Moderniin ideologiaan liittyvät käytännöllisyyden ja 
hygienian ihanteet tuottivat tilasuunnittelussa pel-
kistettyyttä ja vaaleita pintoja. (Vihma 2002, 72 – 
73). Kasvanut lasipinnan käyttö vaati läpinäkyvyyden 
ja heijastusten hallintaa, kun aiemmin huomio oli va-
lon ja varjon suhteessa. 

Suomessa modernismi loi mielikuvaa tulevaisuuteen 

suuntautuneesta itsenäisestä valtiosta. Moderni 
tieteellisyyden ihanne tuotti 1950-luvulla kansain-
välisen esimerkin mukaisia teoreettisia suunnittelu-
metodeja, jotka perustuivat luonnontieteisiin ja ma-
temaattisiin lukusarjoihin. (Koho 2000, 100) Tässä 
”numeralistisessa estetiikassa” korostuivat muodon 
abstraktius ja modernismille ominaiset selkeät vo-
lyymiratkaisut, jotka menevät materiaalien ja tyylien 
edelle (Koho 2000, 97). 

Modernismin kehitys johti funktionalismin kuolemaan 
(Koho 2000, 123), kun funktio alkoi lopulta seurata 
muotoa eikä päinvastoin. Ideologisen ponnekkuuden 
taantuessa modernismista jäi jäljelle tyyli, ja pelkis-
tämisestä oli tullut pelkkä maneeri (Koho 2000, 7, 
45). Modernin arkkitehtuurin kritiikki on kohdistunut 
erityisesti sen visuaalisuutta voimakkaasti korosta-
vaan luonteeseen. Arkkitehtuurin kokemuksellisuu-
den ja inhimillisyyden puolestapuhujana on toiminut 
etenkin arkkitehti Juhani Pallasmaa. 

Moderni näkemys istuimesta, 
Charles ja Ray Eames

http://www.phaidon.com
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5 TILAAN VAIKUTTAMISEN KEINOISTA

Tilallisilla keinoilla luodaan tiloihin erilaisia esteetti-
siä vaikutelmia, vaikutetaan havaintoihin ja tilakoke-
mukseen. Nämä keinot voidaan nähdä merkitysten 
välittäjinä.

5.1 Tilan konteksti 

Suunnitelman lähtökohtana on aina tilan konteksti, 
eli ympäristö, jossa tila sijaitsee sekä tilaan liittyvä 
toiminta ja siihen liittyvät käsitykset. Kokonaisvai-
kutelman kannalta on tärkeää, että tilalla on miele-
käs suhde ympäristöön. (Stenros & Aura 1984, 183, 
151)

5.2 Väri

Väri saa tilassa monia merkityksiä, kulttuurisia ja 
psykologisia. Niiden vaikutus on sidottu kontekstiin, 
mielikuviin ja käyttötapaan. Arkkitehtuurissa valitun 
värin perusteena voidaan pitää materiaalin ominais-
väriä. Pinnan käsittelyn tapauksessa on vähintään 
suotavaa, että alkuperäinen materiaali on tunnistet-
tavissa. Värejä ei tulisi käyttää tilallisten ongelmien 
paikkaamiseen, vaan vaikutelmien tehostamiseen ja 
elementtien painottamiseen (tarkoituksenmukaises-
ti). (Stenros & Aura 1984, 75–77) 

Värien vaikutus liittyy kiinteästi siihen, missä yhte-
ydessä ne esiintyvät. Väriin sinänsä liittyy tiettyjä 
assosiaatioita, mutta tilasuunnitelmassa väriä tulee 
tarkastella osana tilaa. Voimakkailla väreillä maala-
tut tai muuten värjätyt pinnat poikkeavat merkityk-
seltään värjäämättömistä. Materiaali on kokonais-
valinta, jonka perusteena ovat materiaalin erilaiset 

ominaisuudet. Väreihin liittyy vahvasti symboliikka 
ja henkilökohtaiset mielleyhtymät. Värin valintaan 
tulisikin liittyä selvä assosiaatio kyseiseen kon-
tekstiin, jotta kokija ymmärtää värin tarkoituksen. 
Värin valinnalle ei sovi perusteeksi esimerkiksi se, 
että halutaan piristää kokijaa, koska tila muuten on 
epämiellyttävä. Tässä voitaisiin viitata aiemmin esi-
tettyyn teoriaan esteettisestä tunteesta, joka myös 
värin tulisi herättää tavanomaisen tunteen sijaan. 
Ensisijaisesti väripinnoilla on tarkoitus muokata ti-
lavaikutelmaa. Värin valinta on sekundääristä. Tila-
suunnittelussa värien valinta perustuu usein tilaajan 
brändin väreihin.

5.3 Valo

Valaistus vaikuttaa merkittävästi vaikutelmiin tilas-
ta, erityisesti muodon havaitsemiseen. Luonnon-
valoa voidaan säädellä erilaisilla aukotuksilla niiden 

http://cs421331.vk.me/http://farm4.staticfl ickr.com/ http://www.mocafi co.com/
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sijainnin, määrän, koon ja muodon mukaan. Luon-
nonvalo on itsessään jatkuvasti muuttuva elementti, 
ja se vaikuttaa tilaan vaihtelevasti sään, vuorokau-
den- ja vuodenajan mukaan. Modernissa arkkiteh-
tuurissa suositut suuret lasipinnat ulko- ja sisäti-
lan välillä luovat valoisaan ja pimeään aikaan tilaan 
täysin erilaisen vaikutelman. Keinovalo on teknisesti 
helpommin hallittavissa, mutta tilavaikutelmien hal-
linta (valon esteettinen hallinta) ei ole ongelmatonta. 
(Stenros & Aura 1984, 67–70)

5.4 Muodot ja mittasuhteet

Arkkitehtoninen tila muodostuu erilaisista rajaavis-
ta elementeistä ja niiden suhteista. Peruselemen-
teillä on oma ominaislaatunsa, joka vaikuttaa myös 
esteettisiin ratkaisuihin – se mikä sopii lattiaan, ei 
ehkä sovi kattoon. (Stenros & Aura 1984, 36–65, 
173–191) Tilan mittasuhteet suhteutetaan sekä ih-
misen mittoihin että siinä tapahtuvaan toimintaan ja 
tilatyyppiin liitettyihin odotuksiin. Mitoitus on pää-
osin rationaalista, mutta esteettisillä vaikutelmilla 
on osuutensa myös mitoituksessa. Voidaan puhua 
niin sanotusti hyväsuhteisesta tilasta, joka perustuu 
tilan eri dimensioiden vuorovaikutukseen. (Stenros 
& Aura 1984, 51, 54, 163) Vierekkäisillä tiloilla tulisi 
olla tilallinen tai visuaalinen jatkuvuussuhde. Oviau-
kot synnyttävät toiminnallista jatkuvuutta, ja avoin 
tilajärjestys luo voimakasta visuaalista jatkuvuutta. 
(Stenros & Aura 1984, 59)

5.5 Materiaalit ja pinnat

Arkkitehtonisesta näkökulmasta materiaalivalintojen 
tulisi seurata lähtökohtaisesti rakenteellisia valinto-
ja. Nykyarkkitehtuurissa vallitsee mieltymys aitoihin 

materiaaleihin. Pintamateriaaleja tulisi käyttää niille 
ominaisilla tavoilla. Esimerkiksi akustisista syistä va-
litut verhoavat materiaalit tulisi esittää pintahierar-
kiassa rehellisesti, eli jättäen alla olevan materiaalin 
näkyviin esimerkiksi verhoamalla sen vain osittain. 
Materiaaleilla on tilassa moniaistinen vaikutus, jossa 
pintastruktuuri on merkittävä tekijä. Rytmi ja moni-
puolisuus on tärkeää suurilla pinnoilla, jotka havai-
taan liikkeessä. (Stenros & Aura 1984, 71, 138–139, 
141, 145, 167)  
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6 AULA ESIMERKKITILANA

6.1 Aulan käsite

Nykypuheessa aulalla tarkoitetaan avaraa siirty-
mätilaa julkisessa rakennuksessa. Aulan käsite kä-
sittää erityyppisiä tiloja, joille yhteisiä piirteitä ovat 
avaruus, hallimaisuus ja yleensä niukka kalustus. 
Moderneissa aulatiloissa laajat lasipinnat ulko- ja 
sisätilan välillä tuovat luonnonvaloa syvemmälle ra-
kennukseen. Antiikin roomalaisessa tilajärjestykses-
sä vestibyyliä eli eteisaulaa seurasi suurempi halli, 
joka saattoi olla käytävämäinen. Nykyisten aulojen 
esikuvina voidaan pitää myös osittain suljettuja si-
sääntulopihoja ja pylväshalleja rakennusten, mm. 
temppeleiden edustalla. Aulan kaltaisella tilalla oli 
usein seremoniallinen merkitys siirtymänä arkisesta 
pyhään tilaan. (Smith, 2013) 

Moderni aula on lähellä atriumin käsitettä, joka on 
avara ja valoisa tila heti sisäänkäynnin jälkeen. An-
tiikissa atriumin tehtävä oli tuoda valoa ja raikasta 
ilmaa rakennuksen keskelle. Katto oli avoin ulkoti-
laan, ja sen kautta kerättiin vettä atriumin keskel-
lä olevaan altaaseen. Nykyaikainen atrium on usein 
monikerroksinen, ja siinä on yleensä suuria lasipin-
toja joko seinillä tai katossa tai molemmissa. (www.
wikipedia.org)

Klassisen arkkitehtuurin sym-
metristä ja juhlallista estetiikkaa: 
Vuonna 1845 valmistunut Kan-
salliskirjasto

Modernia estetiikkaa:
Vuonna 2012 valmistunut uusi 
Helsingin yliopiston pääkirjasto, 
Kaisa-talo

 © Jaana Miettinen

 © Jaana Miettinen
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6.2 Aula toiminnallisena tilana

Aula on usein monikäyttöinen tila. Käyttötarkoituk-
sesta riippuen tilan toimintaan voi läpikulun lisäksi 
kuulua esimerkiksi vastaanotto tai odotustila, ja siinä 
voidaan järjestää tapahtumia. Tilan jäsennyksen ja 
ilmeen tulisi kertoa tiettyjen tilatyypin konventioiden 
kautta, että kyseessä on aulatila. Sen tulisi myös 
kertoa tiloissa toimivan organisaation luonteesta ja 
antaa vakuuttava yleisvaikutelma. Kaiken kaikkiaan 
vierailijan tulisi tuntea olevansa etsimässään paikas-
sa. 

6.3 Aula siirtymätilana

Aulaa siirtymätilana luonnehtii liikkuminen ja liikkeen 
sääteleminen. Siirtymätiloilla on rakenteellinen mer-
kitys erillisten paikkojen yhteen sitojana ja tilallisen 
hierarkian säätelijänä. Niille on luonteenomaista sekä 
fyysinen että mielikuvallinen jatkuvuus. Siirtymä-
tiloilla on merkitystä myös rakennetun ympäristön 
elämyksellisyydelle. (Stenros 1992, 107, 109)

6.4 Tilan neutraalius

Aula julkisena yleistilana on lähellä työn neutraa-
lin kontekstin vaatimusta. Pyrin löytämään työssä 
yleistettäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat esteettisiin 
vaikutelmiin. Tarkastelukohteelta vaadittiin tämän 
vuoksi neutraaliutta.
 
Neutraalius liittyy auloihin yhteisenä ja yleisenä tila-
na, ja se palvelee työssä testattavien menetelmien 
yleistä sovellettavuutta. Viitekehyksenä olen pu-
hunut modernismin estetiikasta, johon neutraalius, 
eräänlainen autonomisuus, myös olennaisesti kuu-

luu. Tämäkään ei ole tyhjentävästi neutraalia, mutta 
ilmentää käsitystä neutraaliudesta kulttuurissamme. 

6.5 Aula menetelmien sovelluskohteena

Aulalle on korostunutta vaikutelman tärkeys, koska 
aula luonnehtii rakennusta ja siinä tapahtuvaa toi-
mintaa. Tila itse on esillä ja pelkistetty, minkä an-
siosta vaikutelmatekijöitä pystytään tarkastelemaan 
häiriöittä.

Pelkistäminen on luonteva keino havainnollistaa 
yksittäisiä ratkaisuja. Tässä yhteydessä en puhu 
minimalismista, vaan keinojen vähyydestä ja tehok-
kuudesta. Esimerkkinä käytetty tila on vapaa ana-
lyysin kannalta epäoleellisista piirteistä, ja tämä on 
myös syy, miksi käytän fi ktiivistä tilaa esimerkkinä. 
Esteettiset keinot ovat näin selvemmin esillä kuin 
monimutkaisemmissa kokoonpanoissa, ja tavoittee-
na on esittää periaatteita, jotka pätevät erilaisissa 
tiloissa. Tilaa voidaan näin lähestyä ikään kuin suun-
nittelun perustasolla. 
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Esimerkki 1

Tämä tila luo voimakkaan ulkotilavaikutelman ra-
kennusmassan keskelle. Luonnonvalo, kalustamat-
tomuus, rajaavien ja seinäpintojen julkisivumaisuus 
tuovat mieleen sisäpihan. Käytetyt materiaalit ovat 
ulkotilalle ominaisia ja tila on mittakaavaltaan suu-
ri. Sen muoto on yhtenäinen ja ankara. Viimeisen 
silauksen vaikutelmalle tekevät kivet ja sora, jotka 
luovat mielikuvan maanpinnasta.
 
Vähän käsitellyt puu- ja kivimateriaalit luovat luon-
nonläheisen vaikutelman. Tilan esteettisyyteen liit-
tyy lisäksi kulttuurinen aspekti: perinteisen kiinalai-
sen arkkitehtuurin ilmentäminen modernilla tavalla. 

Matalasta ja laajemmasta tilasta kohoava aukko luo 
vaikutelman tilasta tilan päällä. Vaikutelma korkean 
tilan pohjalla olemisesta korostuu tumman massan 
sijoittamisella vaalean yläpuolelle. Luonnonvalo on 

6.6 ESIMERKIT JA ANALYYSI

Tiettyjen piirteiden esteettisyyttä voidaan arvioida 
ja vertailla pitkälti erittelemättä tilan kontekstia. Jos 
teemme huomion, että ylemmässä kuvassa (kuva 
4 seuraavalla sivulla) oleva tila vaikuttaa laaduk-
kaammalta ja esteettisesti korkeatasoisemmalta, 
joudumme analysoimaan, mistä nämä vaikutelmat 
syntyvät. Yksinkertaisista tiloista voidaan eritellä 
helposti yksittäisiä tekijöitä, joita tässä tapauksessa 
ovat materiaalit, valaistus ja muodot.

Vaikutelma ei synny yksittäisistä tekijöistä, vaan 
täytyy ottaa huomioon kuinka nämä tekijät muodos-
tavat mielekkään kokonaisuuden. Seuraavaksi ana-
lysoin tekijöitä, jotka vaikuttavat tilojen mielekkyy-
teen ja miellettävyyteen. 

http://openbuildings.com http://openbuildings.com

välttämätön kokonaisvaikutelman vakuuttavuudelle. 
Etäisyys ylä- ja alatilan välillä on saavuttamaton. 
Toisesta näkökulmasta (kuva 2) ei näy juurikaan 
korkeaa tilaa, vaan matalan tilan keskellä oleva alue, 
joka muodostuu poikkeavan lattiamateriaalin ja sitä 
muodoltaan vastaavan katon aukon ansiosta. Vai-
kuttaa siltä kuin rakennukseen olisi ilmestynyt auk-
ko suoraan taivaasta. Lattialla oleva tason odottaa 
melkein voivan nousta ylös - sehän vaikuttaa las-
keutuneen sieltä.
 
Tilan monimuotoisuutta häivyttää yhtenäisen pys-
typinnan luova peittävä elementti. Säleiköstä läpi 
kuultavat horisontaaliset vyöhykkeet jakavat ja ryt-
mittävät korkeaa tilaa osiin, mutta vaikutelma pinnan 
yhtenäisyydestä säilyy, koska säleikkö on riittävän 
peittävä. Tila on eristetty muista tiloista visuaali-
sesti. Tilavaikutelmaa leimaavat rauhallisuus, yksin-
kertaisuus ja hengellisyys (tila on korkea, pelkistetty 
ja keskitetty), ja tilan suuri koko tekee vaikutelmasta 

321
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voimakkaan. Ihmisen mittakaava on rinnastettu juh-
lallisen korkeaan ”leijuvaan ylätilaan”. 

Jos korkella tilalla olisi säleikköseinät alas asti, vai-
kutelma olisi suljettu, staattisempi ja melko yllätyk-
setön, joskin korkeuteen kohoavuuden ja ja taivaan 
avautumisen myötä vaikuttava. Tässä asetelmassa 
(kuva 3) ihminen kohtaa korkean seinämän ilman vi-
suaalisia kiinnekohtia mittakaavaansa vastaavassa 
tilassa. Huomio keskittyy kiviin. Visuaalisen liikkeen 
vastavuoroisuus toimii nyt voimakkaammin pohjan 
ja katonrajan välillä, ja kivet tilan keskellä vaikuttai-
sivat pudonneen taivaalta. Todellisessa tilanteessa 
(kuva 1) alaosan avonaisuus ja laajeneminen luovat 
horisontaalisen liikesuunnan, ja kivet saavat tilassa 
liikkuvan hahmon aseman.

Umpinainen, tila on visuaalisesti rauhallisempi, mutta 
leijuvuuden ja aukon ilmestymisen vaikutelmat ka-
toavat. Syntyy myös voimakkaampi häkkimäisyyden 
mielleyhtymä.

Esimerkki 2

Seuraavat esteettiset havainnot on tehty kuvien 
perusteella erittelemättä tarkemmin tilan tarkoitus-
ta ja toimintaa. 

Betoniseinäisessä tilassa (kuva 4) käytettyjen va-
loelementtien yhtenäinen sävy luo vuoropuhelua 
näiden elementtien välille. Värisävyltään yhtenevi-
en lattian ja seinäpinnan hienovarainen kiiltoasteen 
ero taas luo vaikutelman materiaalin olomuodon 
muutoksesta. Valon heijastuminen lattiassa lisää ti-
lan syvyysvaikutelmaa. Voimakas valon ja hämärän 
kontrasti tekee tilasta intensiivisen. Seinän kaare-
vuus lisää liikevaikutelmaa. Suorakulmaiset elemen-

tit noudattavat johdonmukaisesti yksinkertaisuuden 
ja rationaalisuuden periaatetta. Seinän kaarevuus 
viittaa siihen, että se sulkee sisäänsä tietyn alueen. 

Ylemmässä kuvassa (kuva 4) keveiden ja raskaiden 
materiaalien (keveyden ja raskauden) kontrasti on 
esteettisesti tyydyttävä. Ehjän ja itsenäisen pöytä-
elementin hohto luo aineettomuuden vaikutelman. 
Seinän ja kattopinnan välistä kajastava valo luo 
mielikuvan yhteydestä ulkotilaan ja luo vaikutelman 
kattopinnasta irrallisena elementtinä. Tilaa hallitse-
va harmaa väriskaala materiaalien luonteenomaisista 
ominaisuuksista ja vaikuttaa siksi luontevalta. Tila 
on yleisilmeeltään kova ja viileä, sameat heijastuk-
set, kaarevuus ja betonin karheus pehmentävät vai-
kutelmaa. Aistiärsykkeet tilassa ovat monipuolisia.
Mittasuhteita tai tilan kokonaisvaikutelmaa ei tässä 
yhteydessä voida juuri arvioida.  

Alemmassa kuvassa olevan tilan (kuva 5) valaistus 
on tasainen, taka-alalla on havaittavissa poikkeava, 
kellertävä, valon sävy (kaiketi keinovalo luonnonva-
lon rinnalla). Koska tällä sävyerolla ei ole pääteltävis-
sä olevaa tarkoitusta, se voidaan nähdä esteettisenä 
häiriötekijänä. Valaistus tilassa ei luo syvyysvaiku-
telmaa. Tilassa on keinotekoinen tuntu, johon vai-
kuttaa eniten poikkeava pöytätason materiaali ja 
muoto. Aidon ja keinotekoisen vaikutelman rinnak-
kainen esillepano ilman selvää syytä on hämmentävä. 

Pöytälevy vaikuttaa myös väkinäisesti kivimateri-
aaliin liimatulta, tarpeettomalta, ja se saa kokonai-
suuden vaikuttamaan harkitsemattomalta. Muoto ja 
pöydän takana oletettavasti oleva tuoli tuovat mie-
leen työpöydän, materiaalien yhdistelmä kylpyhuo-
neen. Valkoinen osa muistuttaa irtokalustetta, mutta 
pöytä on kuitenkin kiinteä. Kaluste kaipaa yksinker-
taistamista ja johdonmukaisuutta, selkeää viestiä.

4
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toistaa horisontaalisesti lattian heijastuksia.

Valopistekuvion voimakas toistuvuus seinien hei-
jastuksissa tekee tilavaikutelman jatkuvuudesta 
voimakkaan. Tila vaikuttaa kokoonsa nähden nelin-
kertaiselta. ”Päivänvalovalaistukseen” verrattuna 
tilavaikutelma on huomattavan erilainen. Huomio 
kiinnittyy valopisteiden luomaan verkkoon, joka tois-
tuu kahdeksankertaisena ja luo epätodellisen tilan 
vaakasuuntaisten pintojen väliin. Aiemmin huomion 
kiinnittäneet valoisat seinäpinnat tuntuvat katoavan. 
Kummassakaan tilanteessa ne eivät luo vaikutelmaa 
tilan ehdottomasta rajautuvuudesta. Epätodellisuu-
den tuntua vahvistaa mielleyhtymä kuunvaloon ja 
tähtitaivaaseen, jotka on valjastettu geometriseen 
leikkiin Kysymykseksi jää, säilyykö mielikuva tilassa 
liikkuessa.

Tässä valaistuksessa (kuva 7) pintojen arvaamaton 
heijastuvuus toistaa kivipinnan lämmintä sävyä yl-
lättävän pehmeästi. Pintojen samea läpikuultavuus 
korostaa pehmeyden vaikutelmaa, joka saa käsin 
kosketeltavan muodon pehmustetuissa nojatuoleis-
sa.

Esimerkki 3

Tässä tilassa (seuraavan sivun kuvat 6 ja 7) valo-
vaikutelmat ja heijastukset vaikuttavat havaintoon 
tilan rajapinnoista. Kauttaaltaan valoa hohtavat sei-
nät luovat vaikutelman seinän toisella puolella ole-
vasta ulkotilasta ja päivänvalosta. Tilan lattiassa ja 
seinässä käytetty kivimateriaali, muotojen ehjyys ja 
tilan suuri korkeus luovat mielikuvan julkisesta ul-
kotilasta (kaupunkitilasta). 

Pilarit korostavat mielikuvaa katetusta ulkotilasta. 
Valovaikutelma ja muu kokonaisuus (mm. valkoisen 
seinäkkeen erillisyys katosta, kivipintaisen massan 
käsittäminen ulkoseinänä) saa tilan vaikuttamaan 
paikalta leveän räystään alla. Valkoisuus korostaa 
tilan korkeutta.

Seinien läpi kuultavat hahmot saavat aikaan häi-
käisyvaikutelman ja luovat maisemallista syvyyttä 
taustalle. Nojatuolit luovat mielenkiintoisen ristirii-
dan (näennäisesti tavoitteena olevalle) ulkotilavai-
kutelmalle ja hämärtävät tilan tarkoitusta. 

Tila on kiinnostava yhdistelmä sisätilaa ja keinoihin 
nähden hämmästyttävän todellista ulkotilavaikutel-
maa, joka ei tavoittele esittävyyttä tai petosta (pal-
jastaa salansa rehellisesti). Tila hämärtää myös kä-
sitystä valoisasta ja pimeästä ajasta. Todennäköistä 
on, että hämärämpi valaistus (kuva 7) on saatu ai-
kaan pyöreillä kattoikkunoilla ja päivänvalolla, kirk-
kaampi valaistusolosuhde puolestaan keinovalolla.

”Iltavalaistuksessa” (kuva 7) nousevat esiin heijas-
tukset. Katon kirkkaat valopisteet säteilevät voima-
kasta hajoamatonta valoa luoden lattiaan vastaavan 
kuvion kuin katossa. Tämä vastaavuus luo toisen-
laisen heijastuksen kuin kiiltävä pinta, joka edelleen 
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7 AULA TILASUUNNITTELUN KOHTEENA

7.1 Tavoitteet 

Tässä osiossa pyrin sanallistamaan tekemiäni ha-
vaintoja ja ratkaisuja sekä perustelemaan, miksi 
teen tietynlaisia ratkaisuja. Pyrin myös selvittämään 
miten tietyt esteettiset muutokset vaikuttavat vai-
kutelmaan tilasta. Tavoitteena on parantaa suun-
nittelijan kykyä tiedostaa ja sanallistaa esteettisiä 
valintoja ja ymmärtää niiden vaikutuksia tilaan ja sen 
kokemiseen. 

Suunnitelman lähtökohtana pidän sitä oletusta, että 
tiloilla on ominaispiirteitä, joihin vaikutelmat perus-
tuvat. Tavoitteena on korostaa tai vähintäänkin säi-
lyttää näitä oleellisia piirteitä sopivalla tavalla. Tietyt 
kokeiluni perustuvat hypoteesiin olennaisten piirtei-
den merkityksestä, erilaisten elementtien samankal-
taisuuksien tarpeesta ja johtavasta teemasta. 

Tavoitteena on luoda yksinkertainen aulatila, jolla 
voidaan havainnollistaa valintojen vaikutusta tilaan. 
Suunnittelen tilaan kolme erilaista vaikutelmaa, jotka 
saadaan aikaan vähin muutoksin. Tilojen tulee an-
taa keskenään erilainen vaikutelma, ja esimerkkien 
tulee olla toimivia visuaalisesti ja esteettisesti. Ta-
voitteena on esteettisten ratkaisujen vaikutusten 
osoittaminen. Käsittelen materiaalien vaihtamisen 
aiheuttamia muutoksia merkityssuhteissa ja koko-
naisvaikutelmassa.

7.2 Rajaus

Tarkastelen tilasuunnitelmassa lähinnä pintamateri-
aalien vaikutusta tilaan. Tämä luo selkeän rajauksen 

ja helpottaa vaikutelmien sanallistamisen hallintaa. 
Tilan tyyli kuvastaa sitä, mitä käsitetään neutraalilla 
nykysuunnittelulla. 

En voi tässä yhteydessä käsitellä esteettisiä vai-
kutelmia koko laajuudessaan. Muuttujiltaan tavan-
omaista rajatummassa esimerkissä käsiteltävät 
piirteet eivät ole myöskään sidottuja laajempaan 
ympäristöön ja tarkkaan kontekstiin. Tavoitteena 
onkin, että havaitut keinot olisivat myös laajemmin 
sovellettavissa.

7.3 Esimerkkitila

Esimerkkitila toimii edellä käsiteltyjen asioiden tes-
tialustana ja havainnollistamisen välineenä. Katson, 
että esimerkkitila on hyvä suunnitella alusta asti, 
jotta se vastaisi esimerkiltä vaadittavia kriteereitä ja 
antaisi tarvittaessa liikkumisvaraa. Tämä myös karsii 
olemassa oleviin tiloihin liittyviä tämän työn kan-
nalta vähemmän olennaisia tekijöitä. Tästä syystä 
esimerkkitila on fi ktiivinen malli. Havainnollistamisen 
kannalta tilalta vaaditaan yksinkertaisuutta, suurta 
kokoa, ehjiä pintoja ja erottuvia elementtejä.  Otan 
tilaan mukaan paikan hetkellistä istumista varten, 
koska koen tärkeäksi ottaa kantaa myös kalustuk-
seen.

7.4. Sanallistaminen käsitellyin menetelmin 

Pyrin pohjaamaan tekemieni esteettisten ratkaisujen 
kuvailun käsiteltyihin periaatteisiin ja omiin havain-
toihini. Sanallistamisen aiheita ovat suunnittelemieni 
tilojen luomat esteettiset vaikutelmat ja esteettis-
ten ratkaisujen perustelu.
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8 SUUNNITTELUPROSESSI 

8.1 Kolmen version menetelmä

Toteutan tilasuunnitelman esimerkinomaisesti. 
Suunnittelen tilan, johon teen kolme suunnitelma-
variaatiota. Tilasuunnitelman variaatiot perustuvat 
päämateriaalin valintaan. Jokaisessa variaatiossa on 
yksi materiaali, johon tila identifi oituu voimakkaim-
min. Materiaalivalinnat ovat betoni, puu ja materi-
aalin tapaan käsiteltävä valkoinen. Materiaalivalinnat 
ovat tilasuunnittelussa tyypillisiä ratkaisuja ja nos-
tavat esiin yleisiä näkökohtia. Kolmella eri versiolla 
saadaan kohtuullisen kattavat vertailukohdat vaiku-
telmille. Neutraaliuden vaatimus ja yhteinen käyt-
tötarkoitus johtavat versiot lähelle toisiaan, mutta 
haen niihin kuitenkin eroavuuksia, joita pystytään 
vertailemaan. 

8.2 Prosessin ja pohdinnan kuvaus

Aulan rakenteessa tuli kiinnittää huomiota tavoit-
teisiin, joiden painopiste on erilaisten esteettisten 
ratkaisujen havainnollistamisessa. Tilalta vaadittiin 
ehjiä pintoja, muutamia selkeitä elementtejä kuten 
portaat, mielellään luonnonvaloa ja paikka oleske-
luun. Ehjät pinnat selkeyttävät vaikutelmia, ja tuovat 
ne voimakkaammin esiin. Tilan kookkuus ja yksityis-
kohtien vähyys helpottaa kokonaisuuden hahmot-
tamista kuvien perusteella. Erottuvilla elementeillä, 
massoilla ja pinnoilla saadaan luotua erillisiä aluei-
ta, joita voidaan halutessa korostaa. Luonnonvalo 
puolestaan on esteettisesti miellyttävä elementti ja 
tyypillinen aulatilalle. Nämä ovat tilan rakenteeseen 
liittyviä esteettisiä ratkaisuja. Edellä mainitut asiat 
vaikuttavat myös tilan miellyttävyyteen. 

Käyttötarkoitukseksi kaikkiin variaatioihin täsmentyi 
taidemuseon sisääntuloaula. Vaihtoehtona oli käyt-
tötarkoituksen muuttaminen eri variaatioihin, jolloin 
ratkaisut olisivat keskittyneet enemmän kontekstin 
merkitysten ilmaisemiseen tilassa. Valitussa käsit-
telytavassa tila on rajatumpi ja vertailu tarkempaa. 
Pelkistämisestä huolimatta tarkastelun ulkopuolelle 
jää oleellisia ratkaisuja, kuten valaistus. Se on kui-
tenkin oma erityisalueensa, joka täytyi rajata sivuun 
käsittelystä.

Kuvailen seuraavassa osiossa suunnittelemieni tilo-
jen luomia vaikutelmia. Vaikutelmat sitovat ratkai-
suja yhteen, ja samalla toimivat punaisena lankana 
yksittäisille ratkaisuille. 

Variaatiomenetelmän testausta

 © Jaana Miettinen
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8.3 Luonnokset
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Tilan jäsennyksen lopullinen muoto. Syyt muutok-
siin olivat lähinnä toiminnallisia. Sisäänkäynti siirtyi 
tilan päädystä sivulle, ja tilan matalan osan tarkoitus 
täsmentyi. Sisäänkäynnin siirtäminen rauhoittaa lii-
kennettä tilan päädyssä, ja sisääntulo sijaitsee nyt 
lähempänä vastaanottoa, joka on aulaan liittyvässä 
tilassa sisäänkäynnin vasemmalla puolella. Samalla 
levähtämiseen tarkoitetut istuimet löysivät paikkan-
sa tilan päädystä.
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9.1 BETONI

Betonisessa tilassa on rikas materiaalien elävyys ja 
hierarkia. Tilan viehätys perustuu raa’an materiaa-
lin paljaaseen pintastruktuuriin. Tilan rajat tuntuvat 
selviltä tekstuurin luoman raskaan vaikutelman ansi-
osta. Tämä pinnan korostuneisuus on betonin oleel-
linen piirre materiaalina.

Lattian kiiltävyys korostaa pinnan kovuutta, mutta 
samalla se keventää massojen kosketusta lattiaan. 
Lattian tummuus puolestaan korostaa massojen ir-
rallisuutta. Harmaus, tummuus, kovuus ja massiivi-
suus tekevät tilasta hieman vakavahenkisen. Tilan 

kokonaisvaikutelman mieltämiseen saattaa vaikuttaa 
mielikuva märästä kivestä, jonka kiiltävä tumma lattia 
luo rinnastettuna olemukseltaan kuiviin seiniin. Ka-
ruus, monumentaalisuus ja valo luovat tilaan hengel-
lisen vireen. Yleisvaikutelma on raskas ja arvovaltai-
nen. Raskauden vaikutelmaan vaikuttanee myös tieto 
materiaalin fyysisestä raskaudesta.

Betonin hallitsemassa tilassa istuimien musta nahka-
materiaali käyttää samoja elävän pinnan ja monokro-
maattisen sävymaailman ilmauksia. Kiilto luo siihen 
eri sävyasteita, jotka lähestyvät valokohdissa betonin 
vaaleaa harmaata. Nahkaistuin tuo karuun ja kovaan 
tilaan nahkean pehmeän, elävän kosketuksen. Istui-

mien muoto toistaa ikkunaruutujen suorakaidejakoa 
ja luo muodollista samankaltaisuutta. Portaiden vah-
va visuaalinen irrallisuus lattiasta luo alueiden välille 
rajan, ikään kuin ylempi taso olisi merkitty yksityi-
seksi. 

 © Jaana Miettinen
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9.2 PUU

Puumateriaaliin perustuvassa tilassa on voimakas 
tekstuuri lattiassa. Valkoiset seinät häipyvät taus-
talle korostaen lattiapintaa.

Ikkunoiden vertikaalinen jako saa aikaan juhla-
van ja pyhänkin vaikutelman. Tilaan syntyy lattian 
tekstuurin ansiosta selkeä suunta, liikevaikutelma. 
Suuntavaikutelmaa vahvistaa tilan pitkänomainen 
muoto, portaikon yhtenevä suunta ja päädyssä oleva 
ikkuna-aukko, joka luo jatkuvuuden tilan ulkopuolel-
le. Puumateriaali luo myös mielikuvallisen yhteyden 

ulkotilaan, ja ikkunoiden kevyt pystyjako antaa kat-
seelle mahdollisuuden vaeltaa ikään kuin kasvavien 
(ikkuna)puiden välistä ulos.  Lattian tekstuurin pit-
kittäinen suunta luo vaikutelman virtaavuudesta, joka 
vie kalusteita kuin kelluvia kappaleita. Myös istuimien 
polveilevissa ja pitkänomaisissa muodoissa on liiket-
tä. 

Portaiden puumateriaali luo visuaalisen yhteyden lat-
tian ja tasanteen välille ja tekee portaista lähestyttä-
vän oloiset. Istuimien pehmeä ja orgaaninen muoto-
kieli korostaa lähestyttävyyttä. Tilan yleisvaikutelma 
on inhimillinen. Elävyys ja inhimillisyys ovat puumate-

riaalin oleellisia piirteitä. Tässä tapauksessa mate-
riaalin valitusta käyttötavasta johtuen myös liike on 
oleellinen piirre.

 © Jaana Miettinen
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9.3 VALKOINEN

Valkoisessa tilassa on hienovaraiset pintojen kont-
rastit ja vähäinen hierarkia. Vaikutelma on eteerinen, 
aineeton. Eteerisyyttä korostaa lattian kiiltävyys ja 
ikkunalasien sameus. Kun betonisen tilan teho pe-
rustuu tilan korostuneisiin rajoihin, valkoisessa tilas-
sa on kyse ilmatilasta. Tilavaikutelmaa hallitsee tilan 
tuntu, abstraktius ja epätodellinen unenomaisuus. 

Se, ettei ikkunoissa ole näkyvää jakoa korostaa tilan 
äärimmäistä pelkistettyyttä. Heikosti läpinäkyviin ik-
kunoihin muodostuu taustasta pehmeärajaisia hah-

moja, ja lasi saa ikkuna-aukot hohtamaan yhtenäise-
nä pintana, joka näin korostuu. Ikkunat ovat samalla 
sekä aukkoja että pintoja. Vaaleanharmaa, hieman 
kiiltävä lattia luo vaihtelua aistiärsykkeisiin. Sen hei-
jastaessa valkoisten seinien sävyä värivaikutelma 
lähestyy täysin valkoista. 

Istuimet jatkavat tilan tinkimättömän pelkistettyä 
linjaa. Istuimien asettelu korostaa kokonaisvaiku-
telman staattista rauhallisuutta. Kokonaisvaikutelma 
on kevyt rauhallinen ja henkinen. Pelkistettyys ja 
abstraktius ovat valkoisen oleellisia piirteitä.

 © Jaana Miettinen
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Esimerkkitilan käyttö näyttelytilana nostaa esiin eri 
näkökohtia. Tila on taustana pääosassa oleville ob-
jekteille, ja neutraalius on tässä avaintekijä. Myös 
yhtenäiset pinnat tekevät taustasta rauhallisen. Ky-
seessä olevaa aulatilaa voitaisiin kuvitella käytettä-
vän näyttelytarkoitukseen, vaikkei se sellaisenaan 
ole esimerkillinen näyttelytila. Näyttelyt voisi esittää 
kuvissa erilaisina tilojen hengen mukaisesti. Vertai-
lun vuoksi sama muutos kaikkiin tiloihin on kuitenkin 
havainnollisempi.

Betonisessa tilassa huomio kiinnittyy seinien pinta-
tekstuuriin, jolle näyttelyesineet tuntuisivat pitävän 

puolensa riittävän hyvin. Lattian tekstuurin sileys ja 
pintakuvion olemattomuus myös selkeyttää erotta-
malla liikkumiseen tarkoitetun alueen. Harmaa sävy-
maailma ei vääristä teosten omia värejä.

Puulattiaisessa tilassa lattian tekstuuri on voimakas, 
mutta seinät ovat eleettömät. Tämäkin tila toimii 
selkeänä ja rauhallisena taustana. Puumateriaali ja 
sen lämmin sävy tekevän tilasta muihin tiloihin näh-
den osallistuvamman. Näyttelytilassa tekstuuri on 
vähemmän häiritsevä lattiassa kuin seinillä.

Valkoinen tila on taustana rauhallisin ja korostaa ob-

jekteja hyvin. Tyhjänä tila on kiinnekohdaton, mutta 
käytössä kiintopisteitä luovat taideteokset (ja ihmi-
set). 

 © Jaana Miettinen
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10 PÄÄTELMÄT

Esittämäni sanalliset kuvailut eivät ole tyhjentäviä, 
vaan ne liittyvät alussa asettamiini tutkimuskysy-
myksiin. Näin ollen voin kuvailla tiloja omasta nä-
kökulmastani siinä määrin kun tiedostan esteettisiä 
tekijöitä ja pidän niitä merkittävinä työn kannalta. 
Lähtökohtana kokeiluissa eivät olleet olemassa ole-
vat teoriat. Monet niihin liittyvät väittämät pätevät 
kuitenkin myös omissa havainnoissani. Esimerkiksi 
hahmopsykologian väite tarpeesta jäsentää mielek-
käitä kokonaisuuksia vaikuttaa tämän työn perus-
teella olevan havaintoja ohjaava lainalaisuus.

Olen pyrkinyt esittämilläni ratkaisuilla yleistettävyy-
teen. Yleistettävyyttä tukee se, että ratkaisut ovat 
myös tyypillisiä nykytiloille. Koska tilaa tarkastellaan 
taidemuseona, materiaalit eivät voi kilpailla näytte-
lyesineiden kanssa, vaan niiltä vaaditaan neutraali-
utta. Sama pätee tiloihin, joissa oleskellaan pitkäai-
kaisesti.
 
Esimerkkitilan olemus perustuu erillisiin massoihin, 
niiden välisiin tiloihin ja aukkoihin massoissa. Vaikka 
tilaa rajaa kolme erillistä massaa, tila on yhtenäinen 
katon ja lattian välityksellä. Nämä ovat perustilan 
oleellisia piirteitä. Yhtenäisyyttä voidaan korostaa 
käsittelemällä kaikkia pystypintoja samankaltaises-
ti. Tilan perusolemus on monumentaalinen ja muoto 
viittaa betonirakenteeseen. Lähtökohtana valinnoille 
oli, että muotojen ja materiaalien tulee vastata tätä 
mielikuvaa betonisuudesta. Kokeiluissa materiaalien 
muokkaaminen osoitti, että tila on lähtökohdiltaan 
joillekin materiaaleille ominaisempi, ja toiset materi-
aalit eivät tunnu istuvan muotokieleen.

Esimerkkitilassa huomattava piirre on koko tilan 
korkuiset ikkunat, jotka sijaitsevat rakennusmasso-

jen välissä. Tilan päädyssä oleva ikkunapinta muo-
dostaa tilan päätyseinän ja luo tunnelimaisen vai-
kutelman sen kohtaavien pintojen kanssa (tila ikään 
kuin leikkaantuu auki). Seinän kokoinen aukotus pit-
känomaisen tilan päässä korostaa tilan syvyysulot-
tuvuutta. Tunnelimaisuuden voi säilyttää pitämällä 
rajaavat pinnat samanarvoisina – lattian voi erottaa 
menettämättä vaikutelmaa täysin. Lattiapinnan ero-
ava käsittely korostaa massojen erillisyyttä ja nos-
taa ne esiin.

Matala leveä aukko tilan toisessa päässä toimii port-
tina toiseen tilaan, minkä aukon muoto itsessään 
viestittää. Massa, joka puolestaan työntyy aulaan si-
vulta, on tilaa hallitseva elementti. Sen tekee huomi-
onarvoiseksi portaikko, joka halkaisee massan kahtia 
dramaattisella tavalla. Jotta tämä vaikutelma säilyy, 
massan visuaalinen yhtenäisyys täytyy säilyttää.

Lasipinta, joka muodostaa näennäisen valtavan si-
sääntuloaukon, korostaa monumentaalisuutta kor-
keudellaan ja kapeuden korostamalla korkeusvai-
kutelmalla. Vastakkainen, symmetrisesti sijoitettu 
aukko vahvistaa juhlavaa ensivaikutelmaa.

Kaikissa variaatioissa istuinkaluste on selkänojaton, 
pehmustettu ja siirrettävissä. Myös istuimen tulee 
noudattaa tilan pääteemoja. Istuimien muodon ja 
materiaalien valinnalla on yhteys tilan muotoihin ja 
materiaaleihin. Myös ikkuna-aiheet vaikuttivat istui-
mien muodon valintaan. 

Ikkuna-aiheista ei voinut tehdä huomiota herät-
täviä. Sisä- ja ulkotilan välissä on kuitenkin hyvä 
olla katkoksen tuntu silloin, kun tilassa järjestetään 
näyttelyitä, jotta ulkonäkymä ei vie huomiota. Ik-
kunapinnoilla ei ole ympäröivää kehystä. Tämä luo 
voimakkaampaa tilallista jatkuvuutta ja säilyttää 

massojen erillisyyden. Aiheet syntyivät materiaa-
livalintojen pohjalta ja perustuvat jossain määrin 
samankaltaisuuksiin. Puumateriaalissa olennaista 
oli liike, rytmi ja luonto. Ajatusta mukaillen kasvu-
suuntaa symboloivat vertikaaliset pystylinjat luovat 
visuaalista rytmiä ja liikettä. Betonimateriaalissa 
korostui pinta-aihe, ja ikkunoihin syntyy ristikolla 
vaikutelma yhtenäisestä pinnasta - tasosta, jolla 
on pysty- ja vaakaulottuvuus. Valkoisessa tilassa 
pinnat häipyvät taustalle. Tätä vaikutelmaa mukai-
lee ikkunoiden samea lasitus, joka estää näkemästä 
sen takana olevaa tilaa selväpiirteisenä. Näin myös 
maisemasta tulee abstrakti. Tämä ratkaisu poikkeaa 
yleisistä ratkaisuista, mutta esittelee tavan käsittää 
samankaltaisuuden periaate laajemmin. 

Kaikissa variaatioissa on jokin materiaaliin liittyvä 
tekijä, joka kiinnittää aistit tilaan. Betonisessa ja 
puisessa tekstuurien luontainen elävyys puhuu kiel-
tä, jonka kaikki ymmärtävät. Valkoisessa versiossa 
ikkunat tuovat tilaan pehmeyttä ja suojaisuutta.

Lattia on kaikissa variaatioissa jossain määrin kiil-
tävä. Kiiltävyys saa lattian päällä olevat massat 
vaikuttamaan lattiasta irrallisilta. Himmeäkiiltoisuus 
sopi puulattiaan, siinä lattiapinta korostuu tekstuu-
rin ansiosta voimakkaasti. Erotettaessa lattia muista 
pinnoista tila jäsentyy painokkaammin. Ratkaisu tu-
kee vakauden tunnetta, jonka lattiapinnan havaitse-
minen aiheuttaa. Porraskaiteesta en tehnyt variaa-
tioita, vaan päädyin käyttämään samaa lasikaidetta 
kaikissa tiloissa koska se on linjan mukaisesti pelkis-
tetyin vaihtoehto.

Pelkistämisen suhteen etenkin valkoinen tila herätti 
paljon ajatuksia. Valkoisessa kyse ei ole materiaa-
lista tai väristä, vaan käsitteestä: puhutaan tiilestä, 
betonista ja valkoisesta. Valkoinen on äärimmäinen, 
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tyhjä ja abstrakti. Mielleyhtyminä siihen voidaan liit-
tää rauhallisuus, vapaus ja puhtaus. 

On eri asia pohtia valkoisen kulttuurisia merkityksiä 
tilassa kuin analysoida valkoisen merkitystä tilavai-
kutelmille. Jos sanotaan, että valkoinen on puhdas, 
aineeton tai ankara, toteamus on liian abstrakti so-
vellettavaksi tilassa. Vaikutelmien analysoiminen ja 
tekijöiden kytkeminen tilaan sen sijaan luo käytölle 
konkreettisen mallin. Tekemiäni havaintoja mate-
riaaleihin liittyvistä vaikutelmista voitaneen pitää 
yleistettävinä.

Valkoinen tila on vaikea pala purtavaksi. Se on tin-
kimätön. Täysin valkoinen tila on sopiva lähinnä 
museoon. Ongelma on tyhjyyden vaikutelmassa ja 
visuaalisten kiinnekohtien puutteessa. Yleisesti ot-
taen voitaisiin olettaa, että kauttaaltaan valkoinen 
tila ei luo riittävän jäsentynyttä tilavaikutelmaa tai 
tarjoa riittävästi aistiärsykkeitä, jotta tilakokemus 
olisi mielekäs. Yleistyksiä valkoisen, kuten muidenkin 
tekijöiden, käytöstä voi tehdä jollain tasolla, mutta 
vaikutelmat ovat lopulta aina tapauskohtaisia.

Kun tilan tai objektin materiaaleja vaihdetaan, sen 
merkitykset muuttuvat. Puupainotteinen tila perus-
tuu rytmiin ja liikkeeseen, valkoinen tila tilan tuntuun 
ja abstraktiuteen, betoninen tila pintoihin ja raskau-
teen. Puumateriaalin piirteet ovat käsitellyistä ma-
teriaaleista monimerkityksisimpiä ja tuottavat siten 
eniten tulkinnan variaatiota. 

Lähtökohtia suunnitelman päälinjoille voi olla toki 
monenlaisia, mutta niiden tulkintaan voidaan käyttää 
samoja periaatteita. Tässä esimerkissä materiaalit, 
käyttötarkoitus taidemuseona ja neutraalius olivat 
tilan muodollisten piirteiden ohella päänäkökohtina.
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Liikkeen erilainen tulkinta. Istuimien sijoitus vaikuttaa 
näkökulmaan, josta ne havaitaan. Sivulta katsottu-
na istuimissa voi korostaa liikkeen suuntaa voimak-
kaammin. Tässä liike saa lähes symbolisen muodon.
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11 ARVIOINTI

11.1 PROSESSI 

Tämän työn aiheesta ei ole tehty vastaavaa tut-
kimusta, mikä tekee siitä tutkimuskohteena erityi-
sen mielenkiintoisen. Kenttä on laaja ja monisyinen, 
ja siinä yhdistyy monia aloja. Onnistuin löytämään 
taustoitukseen joitakin relevantteja näkökulmia, jot-
ka valottavat tutkimusongelman laatua. Menetelmät 
perustuvat kuitenkin pitkälti omiin käsityksiini ja ha-
vaintoihini. Tavoitteena oli paitsi sanallistaa esteet-
tisiä ratkaisuja, myös määritellä  ratkaisuihin liittyviä 
periaatteita.

Tutkimuskysymysten tarkempi luonne täsmentyi 
työn edetessä. Oletin kokemukseni perusteella heti, 
ettei tiettyyn sanalliseen ilmaukseen vaikutelmasta  
ole yhtä visuaalista vastinetta. Huomasin lähestyvä-
ni tulkinnan kysymyksiä. Esteettisten suunnittelupe-
riaatteiden omakohtainen tutkiminen oli selvä lähtö-
kohta laaja-alaisella ja monimutkaisella kentällä. 

Olen tietoinen aihealueen laajuudesta ja sen perus-
teellisen käsittelyn mahdottomuudesta. Työprosessi 
on kuitenkin ollut avuksi suunnitteluperiaatteiden 
tiedostamisessa ja luonut pohjaa yleisten esteettis-
ten ratkaisujen sanalliselle ilmaisulle.

Kiinnostavaa on tietenkin se, auttavatko menetel-
mät suunnittelemaan esteettisesti miellyttäviä tiloja. 
Ratkaisujen onnistuneisuuden arviointi on tällä erää 
omissa käsissäni. Pidän näkemyksiäni kuitenkin joh-
donmukaisina siinä määrin, kun näkemyksiä tällä alu-
eella on varaa perustaa säännönmukaisuuksiin.

Katson, että käyttämäni menetelmät (tilakuvien ku-

vaileva analyysi, havaintojen tekeminen) auttavat 
sanallistamaan esteettisiä ratkaisuja. Sanallistami-
nen vaatii joka tapauksessa harjaantumista ja laa-
jempaa havaintojen tutkimusta.

Sanallistamiskokeilut tilakuvien avulla herättivät 
huomion, että kuvia täytyy tutkia avoimella asen-
teella arvottamatta havaintoja. Se, mikä tilassa tun-
tuu olevan itsestään selvää, täytyy tiedostaa, jotta 
tilasta voidaan puhua (tila voi olla perusolemuksel-
taan vain laatikko, jossa on reikä). 

Menetelmien todellisena testinä toimi luonnollisesti 
tilasuunnitelman esteettisten ratkaisujen sanallista-
minen. Päädyin tekemään kolme tulkintaa samasta 
tilasta, jotta arviointi olisi johdonmukaista. Koska ta-
voitteena oli käsitellä yleisiä periaatteita, variaatioi-
den tuli perustua perustekijöihin, tässä tapauksessa 
materiaaleihin. Koska materiaalien luomat vaikutel-
mat ovat näiden suunnitelmien pääidea, kysymyk-
senä oli siis, kuinka materiaalien piirteitä voidaan 
tulkita ja soveltaa eri ratkaisuissa. 

Testasin variaatiomenetelmää, jotta voisin ennakoi-
da esimerkkitilan toimivuutta. Varmistuin siitä, että 
pystyn esittämään tarkoituksenmukaisesti erilaisia 
vaikutelmia yksinkertaisilla muutoksilla. Esimerkki-
tilan luominen takerteli alkuun, koska riittäviä raja-
ehtoja tilalle oli vaikea määritellä. Kun tilan hahmo 
kirkastui, siihen tehtävien variaatioiden luonne täs-
mentyi. Tila oli tavoitteiden mukaisesti neutraali ja 
avara, ja käyttötarkoituksena taidemuseo oli ilmei-
nen. 

Suunnitelmavariaatioiden muuttujien voimakasottei-
nen karsiminen osoittautui hyödylliseksi sekä työn 
hallinnan että sanallistamisen kannalta. Suunnitte-
luosuuden sanallinen kuvailu kulki suunnittelutyön 

rinnalla loppuun saakka.

3D-mallinnuksiin perustuvassa suunnitteluosuu-
dessa työskentelyyn, ratkaisuihin ja lopputulokseen 
vaikuttivat jonkin verran esittämistavan asettamat 
rajat. 

11.2 TULOKSET

Tilasuunnitelman esteettisten ratkaisujen sanallis-
taminen liittyy kiinteästi suunnitteluperiaatteiden 
tiedostamiseen. Joissakin tapauksissa ratkaisu voi 
perustua joihinkin yleisiin periaatteisiin, kuten yk-
sinkertaisuuteen. Työssä sivutut yleiset tilaan vai-
kuttamisen keinot ovat esteettisen suunnittelun 
tietoperusta. Ratkaisut ja niiden arviot pohjautuvat 
kuitenkin viime kädessä esteettiseen hahmotusky-
kyyn ja havaintoihin.

Sekä esteettisen kuvailun että suunnittelun lähtö-
kohtana voidaan pitää tilan rakennetta, yleisvaiku-
telmaa ja kontekstia. Erilaisia ratkaisuja arvioidaan 
suhteessa näihin tekijöihin. Suunnitellessa tilan si-
sustusta on ensin hyvä määritellä tilan oleellisimmat 
piirteet, joita halutaan säilyttää tai korostaa. Näiden 
piirteiden sanallistaminen auttaa tilatekijöiden hah-
mottamisessa. 

Kokeilujen perusteella hypoteesini olennaisten piir-
teiden merkityksestä ja elementtien samankaltai-
suuksien tarpeesta vaikuttavat pitävän paikkansa. 
Suunnittelussa näyttäisi toimivan periaate, jonka 
mukaan tilassa on tai siihen luodaan jokin aihe, joka 
nousee tai nostetaan tärkeimmäksi. Tilavaikutel-
maan oleellisesti vaikuttavien ratkaisujen tulee jol-
lakin tavalla tukea tätä teemaa. Aihe voi perustua 
fyysisiin piirteisiin tai mielleyhtymiin. Kun tilassa on 
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selkeä pääidea, se välittyy tilan kokijalle merkityk-
sellisellä tavalla.

Esteettisten ratkaisujen perusteellinen tiedostami-
nen ja niiden sanallistaminen saattaa olla enemmän 
hyödyksi suunnittelussa kuin suunnitelman hyväk-
syttämisessä. Toisaalta sanallistaminen ei välttä-
mättä toimi kaikilla suunnittelijoilla suunnittelun vä-
lineenä. 

Käsiteltävää aiheessa on loputtomasti. Tämä työ 
toimii aiheen avauksen tapaan ja katsauksena näkö-
kulmiin ja menetelmiin.
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