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1 JOHDANTO 
Valokuvat ovat aina kiehtoneet minua. Valoku-
vassa on jotain sellaista voimaa, joka pysäyttää. 
Valokuva on aina tapahtunut, ne ovat hetkiä 
ympäriltämme. Voin uppoutua valokuvaan pit-
käksi aikaa ja löytää siitä mitä moninaisimpia 
merkityksiä. Valokuva voi olla rujo ja hätkähdyt-
tävä, mutta myös tarjota puhtaasti visuaalisen 
nautinnon – minulle valokuvasta kiinnostavan 
tekee sen monitulkintaisuus. Mielenkiinnostani 
valokuvia kohtaan syntyi ajatus käyttää niitä ko-
rusuunnittelun lähtökohtana. Näin voisin lähes-
tyä suunnitteluprosessia uudesta näkökulmasta; 
tietyn teeman sijaan ammentaisin ideoita valo-
kuvista.

Minulle oli opinnäytetyöprosessin alusta asti sel-
vää, että haluan käyttää itse ottamiani valokuvia. 
Koin suunnitteluprosessin kannalta tärkeäksi 
sen, että luon itse valokuvat, jotka tarjoavat mi-
nulle ainekset korusuunnitteluun. 

Opinnäytetyötä varten ottamissani valokuvissa 
kuvaustavasta johtuen tulee esille voimakkaas-
ti kaarevuus ja tilallisuus. Kuvasin aurinkolasien 
linssin läpi, jolloin kuviin tuli linssin heijastusten 
ansiosta useita eri kerroksia. Opinnäytetyössäni 
perehdyn tarkemmin siihen, miten kolmiulottei-
suus syntyy kaksiulotteisella pinnalla, ja kuinka ti-
lallisuus näkyy koruluonnoksissa. Käsittelen myös 
kuvan peruselementtejä, joita ottamissanikin ku-
vissa on nähtävillä. Analysoin valokuviani, ja valit-
tuani parhaaksi katsomani kuvat, teen niiden poh-
jalta luonnoksia. 

1.1 Opinnäytetyön tausta
Pohtiessani opinnäytetyön aihetta olin aluksi 
suunnitellut tekeväni asiakastyön, sillä se asettaisi 
selkeät raamit tekemiselle. Minulla olisi asiakas, 
jolta saisin toimeksiannon tai ehdottaisin itse yh-
teistyötä. Työ etenisi loogisesti asiakkaan toivei-
den mukaan suunnittelusta tuotteen valmistuk-
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seen tai korukonseptiksi. Tässä työssä tarkoitan 
konseptilla luonnoksia ja suunnitelmia koruista. 
Minulla on aiempaa kokemusta tilaustyöstä, joten 
minulla olisi kaikki edellytykset asiakastyölle. Näin 
olin asian hahmotellut, kunnes tulin toisiin aatok-
siin.

Suoritin työharjoitteluni viime vuonna Hollannis-
sa kahden korutaiteilijan sekä kahden kultasepän 
opissa. Lähitulevaisuudessa siintävä opinnäytetyö 
tuli puheeksi, ja toinen korutaiteilijoista kehotti 
minua pohtimaan oman työn toteuttamista opin-
näytetyönä. Olisi ainutlaatuinen tilaisuus tehdä 
oma projekti alusta loppuun, ja katsoa, miten se 
kantaa. Silloin ajatus tuntui vieraalta, ja minua ar-
velutti, miten saisin hallittua työni ilman, että se 
lähtisi rönsyilemään. Kuitenkin mitä enemmän 
aihetta pohdin, sitä varmemmalta minusta alkoi 
tuntua, että haluan haastaa itseni omaan luovaan 
työhön. Voisin edetä kuten haluan, mutta samalla 
olisin itseni työnjohtaja. Lisäksi tiedän, että työs-
kentelen parhaiten, kun olen motivoitunut ja aihe 
todella kiinnostaa minua. Työharjoittelussani sain 
kokemusta koruvalmistuksen teknisestä puoles-

KUVA 1 Havaintopäiväkirjaan ottamani kuva mummolasta.
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ta, mutta omalle suunnittelulle ei jäänyt tuolloin 
juuri aikaa. Tämä antoi lisäpontta toteuttaa työ, 
jossa saisin paneutua omaan suunnitteluun. Koen 
tarvitsevani vahvistusta tällä alueella, jotta voin 
jatkossa toteuttaa rohkeasti omia ideoitani. Val-
mistumisen jälkeen olen suunnitellut kultasepän 
opintoja, sillä kaipaan lisää tietoa ja kokemusta 
muotoilijatutkinnon lisäksi. Työelämän kannalta 
oman tyylin löytäminen on tärkeää, ja tässä työssä 
minun on mahdollista kehittää tätä puolta itses-
säni. Uskon, että myös sillä oli vaikutusta omaan 
työhön tarttumiselle, kun näin miten omaperäise-
nä ja runsaana korutaide Hollannissa kukoisti. Ide-
oiden rikkaus jätti minuun kipinän yrittää itsekin.

Kun olin päättänyt toteuttaa opinnäytteenä oman 
työn, halusin nähdä mitä tulee, kun yhdistää va-
lokuvan ja korun. Idea valokuvaustapaan tuli kol-
mannen vuoden valokuvauskurssin kautta, tosin 
kurssin ollessa meneillään en sen myöhempää 
käyttötarkoitusta vielä tiennyt. Valokuvauskurssil-
la toteutettiin havaintopäiväkirja, johon sai valit-
semallaan tavalla dokumentoida sisällön kurssin 
teeman mukaisesti. Teemana koko opintojaksol-

KUVA 2 Kuva havaintopäiväkirjaan keväisestä Kuopiosta.
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la oli kestävän elämän lähteet. Minulle luontaisin 
tapa oli valokuvata, ja halusin kokeilla valokuvauk-
sen saralla itselleni jotakin uutta. Päädyin valoku-
vaamaan aurinkolasien linssin läpi, ja innostuin  
linssin aiheuttamista heijastuksista kuvaan (kuva 
1 ja 2). 

Kuvissa limittyi useampia kerroksia, ja ne toivat 
mieleeni unenomaisen mielikuvitusmaailman, 
jossa mitä tahansa voi tapahtua. Tällä tavalla ku-
vatessa koin saavani kuviin enemmän kerronnal-
lisuutta, ja sain toteutettua havaintopäiväkirjan 
haluamallani tavalla. Havaintopäiväkirjan alkuun 
kirjoitin minulle kestävään elämään liittyviä sano-
ja, ja otin niitä vastaavat kuvat – jokainen tosin sai 
esittelytilaisuudessa itse tulkita kuvat haluamal-
laan tavalla, ja siksi jätin kuvat nimeämättä.  Työs-
kentelytapa oli siis erittäin kiehtova, ja myöhem-
min tästä syttyi halu käyttää opinnäytetyössäni 
valokuvia korusuunnittelun lähtökohtana.

Halusin ottaa opinnäytetyötä varten uusia valoku-
via, sillä aloitin nyt uuden työn puhtaalta pöydältä. 
Pitääkseni valokuvien sisällön suurin piirtein sel-
keänä päätin keskittyä ottamaan ei-esittäviä ku-

via sen sijaan, että kuvissa tapahtuisi jotain. Oletin 
tämän helpottavan työskentelyäni myöhemmässä 
vaiheessa, kun etsin kuvista koruihin jalostettavia 
elementtejä. Valokuvaaminen aurinkolasien linssin 
läpi on tietyssä mielessä sattumanvaraista, mutta 
tässä tapauksessa en halunnut rajoittaa kuvaamis-
ta tarkemmin. Linssin läpi kuvaamiselle on omi-
naista ”löytöretkeilijämäisyys”; vain aurinkolasien 
linssiä eri kulmissa kameran linssin edessä kään-
nellen löytää parhaat kuvausratkaisut.

Minulle oli opinnäytetyön alusta asti selvää, että 
en halua siirtää valokuvia sellaisenaan koruun. Se 
olisi onnistunut fotoetsauksen1  avulla, mutta valo-
kuva suoraan koruun siirrettynä tuntui tässä työssä 
liian ilmeiseltä vaihtoehdolta. Halusin ennemmin, 
että kuvat toimivat viitteellisinä pohjina koruille. 
Pääsisin myös kokeilemaan hieman erilaista lähes-
tymistapaa suunnittelussa. Useimmiten mielessä 
on idea, jota hahmottelee paperille tai suoraan jo-
honkin materiaaliin, ja koru syntyy sitä kautta. Nyt 
aloitan valokuvaamalla, ja ammennan kuvista ele-
menttejä, joita jalostan koruun.
1 Fotoetsaus tarkoittaa valokuvan tai piirroksen siirtämistä metallipinnalle. 
Fotoetsauksen avulla voidaan monistaa haluttu pintakuvio useampiin kap-
paleisiin (Vaissi & Huovinen 2007, 302).
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Työn keskeinen tarkoitus on kehittää näkemystäni 
korusuunnittelijana. Aikomuksenani on valmistu-
misen jälkeen opiskella kultasepäksi, sillä haluan 
kehittyä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia-
ni.  Työelämän kannalta oman tyylin löytäminen 
on tärkeää, ja tässä työssä minun on mahdollista 
kehittää tätä puolta itsessäni. Opinnäytteessäni 
lähestyn korusuunnittelua uudesta näkökulmasta, 
ja uskon, että se laajentaa tietämystäni sekä mo-
nipuolistaa kokemustani suunnittelijana.

Kuten mainitsin, kiehtovaa ottamissani valokuvis-
sani on tunnelma, joita heijastukset kuviin luo-
vat. Valokuvissa kaarevuus ja tilallisuus tulevat 
voimakkaasti esille. Myös kuvan etuala korostuu 
taka-alaan nähden. Minua kiehtoo muutos, joka 
tapahtuu kun kaksiulotteinen kuva, jossa on kol-
miulotteisuuden tuntu, muuntuu kolmiulottei-
seksi esineeksi, koruksi. Opinnäytetyössäni en 
kuitenkaan konkreettisesti valmista koruja, vaan 
lopputuloksena ovat luonnokset koruista. Pereh-
dyn siihen, mitkä tekijät vaikuttavat tilallisuuden 
syntymiseen kaksiulotteisella pinnalla, ja miten 
ne näkyvät luonnoksissa. Tavoitteena on suunni-

tella käytettäviä koruja, joiden syntyyn voi vaikut-
taa abstrakti valokuva. Lähden työssäni liikkeelle 
minua inspiroivista taiteilijoista, joiden töissä kol-
miulotteisuus tulee esille, ja nostan heidän töis-
tään esille tekemiäni huomioita aiheeseen liittyen 
yleisellä tasolla. Käytyäni läpi teoriaa, valitsen ot-
tamistani kuvista ne, joita käytän suunnittelussa.

1.2 Tavoitteet

1.3 Työnkulkukaavio

Kuviosta yksi ilmenee opinnäytetyön eri vaiheet 
ja eteneminen. Työni alussa esittelen minua inspi-
roivia taiteilijoita, sillä haluan heiltä valitsemieni 
esimerkkiteosten avulla pohjustaa aihettani. Pe-
rehdyn tarkemmin siihen, kuinka kolmiulotteisuus 
syntyy kaksiulotteisella pinnalla, sekä käsittelen 
kuvan peruselementeistä niitä, joita esiintyy ot-
tamissani valokuvissa eniten. Valitsen valokuvis-
ta käyttökelpoisimmat, joita käytän suunnittelun 
pohjana. Valokuvaaminen kulkee mukana, kunnes 
valitsen kuvat korusuunnittelua varten. Kerron 
myös tavasta, miten kuvasin, ja perustelen miksi 
päädyin valitsemiini kuviin. Suunnittelun tulok-
sena ovat esityskuvat koruista, ja pyrin tuomaan 
luonnoksissa näkyväksi niiden lähtökohdan.
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KUVIO 1 Työnkulkukaavio.
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”Are you really sure that a floor can’t also be 
a ceiling?” - M.C. Escher

Halusin lähteä liikkeelle työssäni suosikkitaiteili-
joistani, jotka inspiroivat minua, ja jotka ovat saa-
neet lumoutumaan kuvan monimuotoisuudesta. 
Vaikka valitsemani taiteilijat eivät ole valokuvaa-
jia, he ovat silti luoneet teoksissaan taidokkaasti 
vaikutuksen kolmiulotteisuudesta, jota myöhem-
min työssäni käsittelen. Valitsin mukaan vanhat 
suosikkini M.C. Escherin sekä Salvador Dalín, 
joiden töitä olen ihaillut jo kauan, ja jotka häm-
mästyttävät nerokkailla ideoillaan yhä uudestaan. 
Mukaan otin myös uuden tuttavuuden, Susanne 
Gottbergin, jonka pelkistetty tyyli ja tarkkuus te-
kivät minuun vaikutuksen. Jokaisella on oma tun-
nistettava tyylinsä, mutta silti kaikkien töissä on 
mielestäni havaittavissa samaa tunnelmaa – une-

nomainen vaikutelma, jonka voi nähdä eri tavoin. 
Käyn lyhyesti läpi heidän elämäänsä ja töitä, ja 
valitsen jokaiselta teoksen. Esimerkeiksi valitsen 
työt, jotka koen parhaiksi vaihtoehdoiksi oman 
aiheeni kannalta. Paitsi että töistä välittyy kolmi-
ulotteisuuden tuntu, jokaisessa niissä on nähtä-
vissä illuusio, joka tekee töistä entistä mielenkiin-
toisempia.

Illuusiolla tarkoitetaan optista harhaa, joka har-
hauttaa näköaistia. Aivot tulkitsevat silmien välittä-
vän informaation niin, että näköaistimus vaikuttaa 
mahdottomalta. Optisia harhoja on useanlaisia. 
Mahdottomat kuviot näyttävät aluksi kolmiulot-
teisten kappaleiden kuvilta, mutta lähempi tar-
kastelu osoittaa, ettei näin ole. Joissain harhoissa 
kuvio näyttäytyy kahdella eri tavalla, tai kuvassa 
on piilotettu sisältö, joka ei avaudu heti katsojalle. 
(Optinen harha, Wikipedia [viitattu 29.9.2013].)

2 ILLUUSIONLUOJAT - TAITEILIJAT 
JOTKA INSPIROIVAT MINUA 
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2.1 Ympäristön havainnoitsija - M.C. 
Escher
Maurits Cornelis Escher (1898–1972) on yksi tun-
netuimpia graafikoita maailmassa. Hänet tunne-
taan parhaiten mahdottomia rakenteita esittävistä 
töistään. Lisäksi Escher kuvitti kirjoja ja suunnitteli 
tapetteja, postimerkkejä sekä seinämaalauksia.

Hollannissa syntynyt Escher opiskeli Haarlemissa 
arkkitehtuuria ja kuvataiteita, mutta päätti pian 
opinnot aloitettuaan vaihtaa grafiikkaan. Escherin 
grafiikan opettaja kannusti häntä jatkamaan näh-
tyään tämän piirustuksia ja linoleumileikkauksia. 
Valmistuttuaan Escher matkusteli paljon Italiassa 
ja tapasi siellä tulevan vaimonsa. He asuivat Ita-
liassa vuosina 1924–1935. Tuona aikana Escher 
matkusti ympäri Italiaa, ja luonnosteli erilaisia ku-
via myöhempää käyttöä varten.

Useat Italiassa tehdyistä piirroksista päätyivät joi-
denkin hänen myöhemmin valmistamiensa töiden 
taustalle. Vierailtuaan Espanjassa 1922 Escher 
kiinnostui pinnan säännöllisestä jakamisesta, ja 
teki uutterasti kuvia menetelmää käyttäen. Escher 

leikitteli töissään arkkitehtuurilla, perspektiivillä ja 
mahdottomilla tiloilla, ja hänen tuotannossaan nä-
kyy hänen innokas ympäristön havainnointi. (M.C. 
Escher, The Official Website [viitattu 3.7.2013].)

Ensimmäisen kerran tutustuin Escheriin yläasteel-
la kun sain kirjan, jossa esiteltiin ja analysoitiin 
muutamia hänen töitään. Kiinnostuin taiteilijasta, 
ja hänen tarkkoja laskelmia vaativista teoksistaan. 

KUVA 3 Convex and Concave, M.C. Escher.
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Pidän yhdistelmästä, joka syntyy Escherin töiden 
tapahtumarikkaasta sisällöstä, ja vahvasta musta-
valkoisesta esitystavasta. Valitsin Escheriltä Kove-
ran ja Kuperan (kuva 3), sillä mielestäni siinä hän 
on ehkä parhaiten onnistunut huijaamaan silmää. 
Äkkiseltään katsottuna kaikki näyttäisi olevan ku-
vassa normaalisti, mutta tarkempi tutkiminen 
osoittaa, ettei näin ole. Lattia muuttuu katoksi, 
ja toisinpäin. Kiinnostavaa on, kuinka esimerkiksi 
pylväs voi olla kupera, ja näyttää samaan aikaan 
olevan kuopalla. Kovera ja Kupera osoittaa, kuinka 
vaalea-tumma – kontrasti riittää luomaan kolmi-
ulotteisuuden vaikutelman. 

2.2 Surrealistisen lahjakas - Salvador Dalí

Salvador Dalí (1904–1989) syntyi Kataloniassa 
varakkaaseen perheeseen. Hän opiskeli San Fer-
nandon taideakatemiassa Madridissa, ja hänen 
lahjakkuutensa huomattiin, kun hän piti ensim-
mäisen oman näyttelyn Barcelonassa 1925. Dalí 
tuli tunnetuksi kansainvälisesti, kun hänen kolme 
maalaustaan oli esillä näyttelyssä Pittsburghissa 
1928. Dalí oli tunnettu surrealistisista töistään, 

joista kuuluisin on sulavia kelloja esittävä Muiston 
pysyvyys. Toisen maailmansodan aikaan Dalí vai-
moineen asui Yhdysvalloissa. Siellä vietetyt vuo-
det olivat hänelle merkittäviä; Dalí piti ensimmäi-
sen suuren retrospektiivin New Yorkin modernin 
taiteen museossa 1941. Hänellä oli myös klassi-
nen kausi, ja yksi tämän ajan tunnetuimpia töi-
tä on Sakramentin Pyhä ehtoollinen. Taiteilijana 
Dalí ei keskittynyt yhteen tiettyyn taidemuotoon, 
vaan hän teki monipuolisesti maalauksia, piirus-

KUVA 4 Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach,
Salvador Dalí.
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tuksia, grafiikkaa, veistoksia, elokuvia sekä perfor-
mansseja. (Salvador Dalí, Dalí Biography [viitattu 
9.7.2013].)

En muista tarkkaan, milloin törmäsin Salvador 
Dalín töihin ensimmäisen kerran, mutta ensim-
mäisen työn muistan hyvin. Valuvia kelloja esittä-
vä Muiston pysyvyys oli kuin suoraan unesta. Dalín 
paikoin pehmeä ja utuinen esittämistapa sekä mitä 
mielikuvituksellisimmat aiheet vievät ajatukseni 
suoraan maailmaan, jossa kaikki on mahdollista. 
Hänen töissään on monesti jotain jopa karmivaa, 
mutta ehkä juuri siksi ne herättävät mielenkiinto-
ni yhä uudestaan. Dalílta valitsin työn Apparition 
of a Face and Fruit Dish on a Beach (kuva 4), sil-
lä kuvasta löytyy useita eri ulottuvuuksia. Ensiksi 
kiinnitin huomioni kasvoihin, jotka samalla esittä-
vät hedelmämaljaa. Vasta paljon myöhemmin ha-
vaitsin koiran, jonka pää on oikeassa yläkulmassa. 
Mielestäni on kiinnostavaa, että aluksi näin ku-
van eri tavalla, mutta huomattuani koiran en osaa 
enää katsoa kuvaa näkemättä sitä. Elementtien si-
joittelu tietyllä tapaa toisiinsa nähden saa aikaan 
perspektiivivaikutelman, jonka ansiosta kasvot ja 

hedelmämalja ovat kuvan etualalla. Dalín työssä 
toteutuu sulkeutuvuuden laki, jossa kutakuinkin 
yhdessä olevat elementit nähdään niin, että ne 
muodostavat ääriviivan (Freeman 2007, 39). 

2.3 Aiheiden pelkistäjä - Susanne Gott-
berg 

Susanne Gottberg (s. 1964) käyttää töidensä alus-
tana puuta, ja pinnalle levitetyt värikynä sekä öljy 
muodostavat kuvan yhdessä puunsyiden kanssa. 
Gottbergin töissä aiemmin esiintyneet maisemat, 
sillat ja talot ovat sittemmin muuttuneet pelkis-
tetymmiksi aiheiksi. (Skenet, kulttuurikritiikkiä 
Helsingin kuumimmista riennoista, Susanne Gott-
berg [viitattu 12.7.13].) Gottbergin teokset synty-
vät varioimalla ja toistamalla. Aiheet näyttäytyvät 
monikerroksisina, ja niitä voi tulkita eri näkökul-
mista.  Hän tekee usein samasta työstä positiivin 
ja negatiivin, ja kokeilee eri valaistuksia sekä väri-
maailmoja. (Grafiikanpaja Himmelblau, Gottberg 
Susanne [viitattu 12.7.2013].) Gottbergin töiden 
aiheet ovat näennäisesti yksinkertaisia, mutta 
niihin sisältyy myös vahva irrationaalinen ulottu-
vuus. Maalauksissa kohteesta on kaksi läpikuulta-
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vaa kuvaa eri näkökulmista. Monikerroksisuus ja 
läpikuultavuus avaavat oven unenomaiseen
maailmaan, jossa läsnä ovat myös pelko ja arvaa-
mattomuus. (Forum box, tila taiteelle, Susanne 
Gottberg [viitattu 12.7.2013].) 

Muutettuani Helsinkiin kävin taidenäyttelyssä, 
jossa oli esillä Susanne Gottbergin töitä. Löysin 
välittömästi Gottbergin töistä ja opinnäytetyöhön 
ottamistani valokuvista samankaltaisuuksia, ja ko-
tiin päästyäni tutustuin paremmin hänen tuotan-
toonsa. Ihastuin Gottbergin töissä minimalistiseen 
esitystapaan, joka on samalla kuitenkin vahva ja 
monimerkityksinen. Gottbergin töistä valitsin esi-
merkiksi Silta I – maalauksen (kuva 5), sillä työs-
sä näkyy erinomaisesti päällekkäiset kerrokset, ja 
niiden luoma kolmiulotteinen vaikutelma. Pidän 
maalauksessa siitä, että sen tunnelma on hyvin 
pysähtynyt, mutta itse kuvittelemalla siihen voi 
luoda tarinan ja sisällön. 

KUVA 5 Silta I, Susanne Gottberg.
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Koska ottamissani valokuvissa pääosassa ovat ti-
lallisuus ja kerroksellisuus, halusin perehtyä tar-
kemmin siihen, miten kolmiulotteisuus kuvassa 
syntyy. Minua kiinnosti kuvan tilavaikutelma, sekä 
se, kuinka tilallisuus siirtyy suunnitteluvaihees-
sa koruun. Nostan tässä kappaleessa esille kuvan 
kolmiulotteisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä ku-
vasommittelun peruselementtejä.

Lähes kaikissa kuvissa on havaittavissa tilavaiku-
telma – myös abstrakteissa. Tilan tuntu on seura-
usta siitä, kun aivomme tulkitsevat kuvan eri osia 
suhteessa toisiinsa. Merkittävä osa tulkinnasta on 
tiedostamatonta ja automaattista, joskin osa on 
oppimisen seurausta. Tulkitsemme kuvan spon-
taanisti tilalliseksi, joten on hankala luoda kuvaa, 
josta tilavaikutus ei välity. Se syntyy yksinkertai-
simmin siten, että paperiarkin poikki vedetään 
vaakasuora viiva: se näyttäytyy maisemana, jossa 

viivan yläpuoli on taivas ja alapuoli maa tai vesi. 
(Arnkil 2007, 212.)

Jotta voimme hahmottaa muodon, tilan ja liik-
keen, aivoille tieto tummuudesta ja vaaleudesta 
on välttämätön. Informaatio on niin oleellinen, 
että ilman tummuus-vaaleus – aistia olisimme käy-
tännössä sokeita. Miten on mahdollista, että kak-
siulotteinen kuva välittää vaikutelman luonnossa 
esiintyvistä valoista ja varjoista? (Arnkil 2007, 96)

Vastaus liittyy näköaistiimme, joka havaitsee her-
kemmin vaaleuksien paikalliset vaihtelut ja väri-
alueiden rajoilla tapahtuvat muutokset kuin valon 
äärimmäiset heittelyt. Tästä johtuen kaksiulottei-
sessa kuvassa olevat vaaleuskontrastit, jotka ovat 
murto-osa luonnossa esiintyvistä, välittävät vaiku-
telman valoista ja varjoista. (Arnkil 2007, 96.)

3 MITEN KOLMIULOTTEISUUS
SYNTYY KUVASSA? 
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Kaksiulotteisen kuvan hahmottamista kolmiulot-
teiseksi voidaan selittää havaintopsykologian1  
avulla. Havaintopsykologiassa voidaan erottaa 
kaksi vastakkaista lähestymistapaa tilallisuuden 
hahmottamiseen. Ekologinen koulukunta lähtee 
liikkeelle siitä, että ympäröivän maailman jokai-
sesta kohteesta heijastuva valoinformaatio on 
ensisijaisen tärkeä. Valosta välittyvä aistitieto on 
olemassa havaitsijasta riippumattomana abstrak-
tina rakenteena, optisena rintamana, joka tarjoaa 
erilaisia toimintamahdollisuuksia. Optiseen rinta-
maan sisältyy, erityisesti pintojen tekstuureissa, 
kaikki tarvittava informaatio tilasta, etäisyyksistä 
ja muodoista. Lisäksi tilan hahmottamiseen vai-
kuttaa merkittävästi näkymän ja katsojan liike ja 
niistä syntyvä optinen virta. Ekologisen havainto-
teorian mukaan aistit maailman ominaisuuksista 
välittyvät meille suoraan, ilman väliin tulevaa tul-
kintaa. (Arnkil 2007, 212.)

Konstruktivistinen havaintoteoria pitää verkko-
kalvon valokuviota näköhavainnon perustana. 

1 Havaintopsykologiassa havaintoa tarkastellaan siten, että kokonaisuus 
on enemmän kuin osiensa summa. Tarkastellessa kuvaa tai näkymää mieli 
alkaa järjestellä eri elementeistä kokonaisuutta (Freeman 2007, 38). 

Havaintomme maailmasta ulottuu laajemmalle 
kuin parin neliösentin litteään kuvaan, joten täs-
tä syystä kognitiomme täytyy täydentää sitä sel-
laisilla ominaisuuksilla, kuten syvyys, plastisuus 
ja tila. Kognitiivisissa teorioissa on vaihtelevuut-
ta sen suhteen, miten suuri osa havainnonraken-
nuksesta on tietoista, automaattista tai biologisiin 
kytkentöihin perustuvaa. Eniten kannatusta ovat 
saaneet näkemykset, joiden mukaan aivot hyö-
dyntävät erilaisia malleja luodakseen litteästä va-
lokuviosta kolmiulotteisen ja tilallisen havainnon. 
(Arnkil 2007, 212, 214.) 
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Tässä luvussa käsittelen muutamia kuvan perus-
elementtejä. Valitsin juuri nämä elementit työ-
höni, sillä ne erottuvat ottamissani valokuvissa 
selkeimmin. Toki kuvan peruselementtejä on ole-
massa lisääkin. En kuitenkaan koe tarpeellisek-
si käydä läpi niistä jokaista, jotta voin paremmin 
keskittyä muutamaan, ja hyödyntää niitä ottamie-
ni valokuvien analysoinnissa.

3.1.1 Rytmi sisältyy jokaiseen kuvaan 

Rytmistä puhuttaessa tarkoitetaan toistuvien ele-
menttien sijoittelua kuva-alalla. Rytmi voi olla joko 
säännöllinen tai vapaampi. Säännöllisessä ja sido-
tussa rytmissä elementit ovat toisiinsa nähden 
sopusoinnussa ja järjestyksessä. Vapaampi ele-
menttien järjestely tekee kuvasta usein mielen-
kiintoisemman. Rytmi on olennainen osa sommit-
telua, siinä on kyse elementtien järjestämisestä 
toisiinsa nähden. Näin ollen jonkinasteinen rytmi 
sisältyy aina kaikkiin sommitelmiin.  (Forsgård [vii-
tattu 11.9.2013].)

KUVA 6 Factory # 1 (Breathing), Nanna Hänninen.

3.1 Kuvan peruselementit - rytmi, linjat, 
muoto ja kaaret
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Nanna Hännisen teoksessa (kuva 6) Factory # 1 
(Breathing) on mielenkiintoinen rytmi kuvioiden 
epäsymmetrisestä sommittelusta johtuen. Ele-
mentit kuljettavat katsetta kuvan reunasta toiseen, 
ja niiden voi kuvitella jatkuvan kuvan ulkopuolelle. 
Paitsi että kuviot kulkevat ylösalas – suunnassa, 
jokainen kuvio itsessään tuntuu liikkuvan ja väräh-
televän edestakaisin. 

3.1.2 Linjat hahmottavat kokonaisuuksia

Erilaiset linjat ohjaavat katsetta kuvapinnalla. Lin-
joja voi esiintyä sävyalojen reunoilla, mutta myös 
tietyt muodot luovat samansuuntaisia, vastakkai-
sia tai risteäviä linjoja.

Linjat sitovat ja suhteuttavat toisiinsa kuvattuja 
asioita. Muotojen tai hahmojen reunaviivat silmä 
hahmottaa kokonaisuuksiksi, näin syntyy kuvaa 
kannattava viivarytmi. (Hietaharju 2010, 80.) Vi-
not linjat ovat kaikista linjoista dynaamisimpia. Ne 
ovat aktiivisia ja luovat kuvaan toimintaa ja elä-
mää, sillä ne edustavat laukeamatonta jännitystä. 
Vinolinja ohjaa silmää liikkumaan tehokkaasti tiet-
tyyn suuntaan. (Freeman 2007, 76, 78.)

KUVA 7 White Sands, New Mexico, Arno Rafael Minkkinen.

Arno Minkkisen aavikolla ottamassa valokuvas-
sa  (kuva 7) on nähtävissä sekä vaakasuoria että 
vinoja linjoja. Vinolinja kulkee kuvan vasemmas-
ta yläreunasta oikeaan alareunaan, ja hiekkaan 
muodostuneet viivat muodostavat vaakasuorien 
linjojen jatkumon. Kuvassa esiintyvät linjat ovat 
tarkkoja, ja niiden vaihtelu tekee kuvasta mielen-
kiintoisen.
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3.1.3 Muoto voi muodostua monesta
lähteestä

Muotoa voi tarkastella monelta taholta. Kuvapin-
nalla tarkastelun alla voivat olla yksittäiset ele-
mentit, joilla on muoto tai muoto voi muodostua. 
Muodoksi voidaan myös nähdä elementtiryhmä, 
joka muodostaa kokonaisuuden tai uuden kuvi-
on silmien ja aivojen yhteistyön mukauttaessa 
yksittäiset elementit yhteen kokonaiseen muo-
toon. Lisäksi peruspinnan rajaus luo muotoa. Pe-
ruspinta on esimerkiksi taulupohja, ja sen luonne 
riippuu siitä, onko se ympyrän vai suorakaiteen 
muotoinen. Vaikutelma kolmiulotteisesta muo-
dosta syntyy pitkälti valon ja varjon vaihtelusta, 
joka muotoilee pintaa suhteessa toiseen pintaan. 
Ympäristössämme kaikki voidaan pelkistää perus-
muodoiksi, joita ovat geometriset muodot kuten 
ympyrä, kolmio ja neliö. (Taideteollinen korkea-
koulu, johdatus kuvalliseen viestintään [viitattu 
12.9.2013].)

Arno Minkkisen kuvassa (kuva 8) minua viehättä-
vät erilaiset muodot, jotka täyttävät suurimman KUVA 8 Ranchos de Taos, New Mexico, Arno Rafael Minkkinen.

osan kuvan pinta-alasta. Muodot voi nähdä kah-
tena pilarina, jotka alareunan pehmeistä muo-
doista muuttuvat kulmikkaiksi. Muodot sulautu-
vat yhdeksi muodoksi, mutta ovat silti yksittäisiä 
elementtejä.
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3.1.4 Kaartuvan linjan asteittaisuus antaa
linjalle rytmin
Kaarelle ominaista on suunnan muuttuminen as-
teittain, joten sitä ei voi verrata suoraan kuvan 
vaaka- ja pystysuoriin reunoihin. Useasti kuitenkin 
kaartuvissa linjoissa jompikumpi pääsuunta on hal-
litseva. Kaartuva linja on myös mahdollista nähdä 
suorina linjoja, joiden kulma muuttuu asteittain. 
Tämän seikan huomioon ottaen kaaret ovat kuvan 
suorien linjojen kanssa vuorovaikutuksessa. Kaar-
tuvan linjan asteittaisuus antaa sille rytmin, jota 
suorilla linjoilla ei ole. Kaareviin linjoihin yhdiste-
tään myös voimakas liike ja kiihtyvyyden vaikutel-
ma. Tästä esimerkkinä on ajoneuvon kuvaaminen 
pitkällä valotusajalla, jolloin sen perävalot näkyvät 
juovina. Valojuovien kaartuessa jonkin verran lii-
ke näyttää kaikkein nopeimmalta. Kaartuvat linjat 
mielletään helposti herkiksi, virtaaviksi, siroiksi 
ja tyylikkäiksi. Kaarevien linjojen avulla on mah-
dollista ohjata kuvan katsomissuuntaa. (Freeman 
2007, 80.) 

Anni Leppälän Curtains (Jardin des Plantes) – va-
lokuvassa (kuva 9) minua viehättää tuuheiden 

KUVA 9 Curtains (Jardin des Plantes), Anni Leppälä.

puiden muodostamat kaaret, jotka kuvan nimen 
mukaisesti ovat kuin verhot. Kuvan sommittelu 
on hyvin symmetrinen, mutta kuva on silti mie-
lenkiintoinen. Leppälän kuvassa kaaret eivät ole 
hentoja ja vihjailevia, vaan erittäin hallitsevia ja 
tuntuvat rajaavan kuvan keskellä seisovan ihmi-
sen tilan vahvasti.  
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oli helpompi lähteä miettimään korusuunnittelua 
abstrakteista lähtökohdista. Tämä oli virkistävä 
tapa lähestyä suunnittelua. Mukana oli jännitys-
tä kun minulla oli ainekset suunnitteluun, mutten 
vielä tiennyt mitä niistä syntyy. Yleensä idea ko-
ruun pulpahtaa jostakin, ja seuraan visiota pää-
tyen lopulta valmiiseen koruun. Vaihtoehtoisesti 
suunnittelu etenee kurssitehtävän mukaan, jolloin 
idea jalostuu annetun teeman mukaan.

Kun ensimmäistä kertaa kuvasin aurinkolasien 
linssin läpi, lasien virkaa toimittivat vanhat aurin-
kolasini – niin myös tälläkin kertaa. Irrotin aika-
naan laseista sangat, jotta linssien käänteleminen 
onnistuu vaivattomasti kameran edessä. Aurinko-
lasit ovat edestäpäin heijastavat, joten sitä puolta 
kääntelemällä kameran linssin edessä sain halut-
tuja heijastuksia ja kerrostumia kuviin. Ensimmäi-
siä kertoja kuvatessa huomasin, että myös kamera 

Pohdin pitkään teemaa, jonka mukaan kuvaisin. 
En halunnut kovin ilmeistä aihetta – teema olisi 
hyvin voinut olla monitulkintainen, ja olisin voinut 
kuvata viitteellisesti sitä seuraten. Ajattelin, että 
se helpottaisi työskentelyäni. Teeman keksiminen 
tuntui kuitenkin pakotetulta eikä se myöskään 
tuntunut välttämättömältä juuri tähän työhön. 
Ideana oli, että saisin runsaasti ja monipuolises-
ti kuvamateriaalia korusuunnittelua varten, joten 
luovuin teemasta. En myöskään halunnut, että jo-
kin teema olisi johdattanut koruja tiettyyn suun-
taan, vaan ajatuksena oli nimenomaan lähestyä 
korusuunnittelua kuvien ehdoilla. Jos olisin alka-
nut liian suunnitelmalliseksi sen suhteen mitä ku-
vaan, se olisi hävittänyt oleellisen osan kuvausta-
vasta.

Vierastan liian ilmeisiä aiheita koruissa, joten pi-
täydyin ottamaan ei-esittäviä kuvia, sillä minun 

4 Miten kuvasin ja mitä havain-
toja tein kuvaamisen aikana? 
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KUVA 10 Opinnäytetyöhön ottamani kuva ulkona
auringonpaisteessa.

heijastuu melko helposti kuviin, mutta vähitellen 
opin välttämään sen näkymisen. 
Aurinkolasien linssin läpi kuvaamisen yksi parhai-
ta puolia on, että arkisesta, jopa tylsästä asiasta 
voi saada mielenkiintoisia kuvia. Tärkeintä on ko-
keilla ja kuvata paljon. Yleensä ottaa aikansa, en-
nen kuin sopiva kuvattava ja kuvauskulma löytyy. 
Kun niin käy, kuvaaminen vie mennessään. Valo, 
värit, sommitelma – kaikki täsmäävät (lisää kuvia 
liitteessä 1). Minulla oli pitkiäkin välejä, etten ku-
vannut, mutta kun tartuin toimeen ja löysin sopi-
via kohteita, intouduin kuvaamaan runsaasti. Kun 
oikea kohde löytyi, otin samasta kohdasta useita 
variaatioita. Jokaisesta kuvasta tuli erilainen, ja 
toista samanlaista on miltei mahdoton saada. 

Eri valaistuksissa kuvatessa huomasin, että usein 
suora auringonvalo ei ole paras vaihtoehto. Suu-
rimman osan kuvista olen ottanut päivänvalossa 
(kuva 10) ja sisätiloissa (kuva 11). Kokeilin kuvata 
myös illalla keinovalossa, ja sainkin seinään hei-
jastuvista varjoista kiinnostavia kuvia. Kuvasin joi-
takin kertoja ulkona auringonpaisteessa, ja vaikka 
kuvat ovat kirkkaita ja kovia, niissä on oma viehä-
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tyksensä. Eri valaistuksissa otetuissa kuvissa jo-
kaisessa on oma tunnelmansa, ja pidän tärkeänä, 
että kuvissa on vaihtelevuutta.

Selaillessani kuvia läpi lopullista valintaa varten, 
olin tietenkin nähnyt kuvat useaan kertaan. Oli 
mielenkiintoista huomata, miten kuvat ikään kuin 
aukesivat kun aloin toden teolla tutkia niitä. Ku-
vista löytyi erilaisia tunnelmia ja rakenteita, ja 
minun oli helppo poimia niistä elementtejä, joita 
hyödynsin suunnittelussa. Melko pian kuvaa tutki-
essani jokin kiinnostava kohta nousi esille, ja ide-
ointi vei mennessään.

Kuvien valinta ei ollut aivan helppo tehtävä. Kuten 
mainitsin, kun löysin hyvän kuvauskohteen, otin 
siitä useampia kuvia. Näin ollen minulla oli samas-
ta aiheesta erilaisia kuvia, joista oli hankala valita 
paras vaihtoehto. Jossain kuvassa värimaailma oli 
sopiva, toisessa taas sommittelu oli mieluisa, mut-
ta värit eivät välttämättä yhtä onnistuneet kuin 
edellisessä. Tässä vaiheessa jo väkisinkin pohdin, 
mitä elementtejä voisin hyödyntää suunnitteluun, 
joten se ohjasi kuvien valintaa jonkin verran. Yri-

KUVA 11 Sisällä hämärässä valaistuksessa otettu kuva.
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tin siis löytää kuvat, joista uskoin saavani eniten 
irti aineksia korusuunnitteluun. Vältin kuitenkin 
ennen kuvien analysointia tutkimasta niitä liikaa, 
sillä pelkäsin, että ideani suunnitteluun ehtyisivät. 
Pohdin myös kahden samasta kohteesta otetun 
kuvan valitsemista ikään kuin sarjaksi, mutta se 
tuntui turhalta, sillä lopulta kuvista oli löydettävis-
sä lähestulkoon samat elementit. Valitsin kuvia, 
jotka olivat keskenään mahdollisimman erilaisia, 
jotta suunniteltavat korut olisivat selkeästi erilai-
sia. Toisaalta en ollut ehdoton sen suhteen, jos 
valitsemani kuvat sisälsivät osittain samoja ele-
menttejä. Voisin halutessani tarkoituksella viedä 
koruja eri suuntiin kuvien joistain samoista piir-
teistä huolimatta. Olin ajatellut alustavasti koruja 
yksittäisinä enkä niin, että ne olisivat samaa sar-
jaa. Halusin keskittyä kerrallaan yhteen kuvaan, ja 
sitä kautta koruun, ilman että toiset kuvat rajoit-
taisivat suunnitteluani sarjaa ja sen yhtenäisyyttä 
ajatellen. Näin alusta asti kuvat yksittäisinä otok-
sina – niin myös niistä syntyvät korut.
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4.1 Kuvien analysointi

Kuvassa 12 lähdin liikkeelle muodosta. Mieleeni 
tuli välittömästi pisaramuoto vasemmanpuolei-
sesta kuultavasta ympyrästä sekä sen alla kaareu-
tuvasta säleiköstä. Värit ovat seesteiset ja kuvas-
sa on vahva läpikuultavuuden vaikutelma. Vasen 
puoli on läpikuultava ja keveä, kun taas oikea puo-
li kuvasta on tummempi ja massiivisempi. Keskellä 
kuvaa kaksi ympyrämuotoa menee osittain pääl-
lekkäin. Oikea ja vasen puoli ikään kuin kohtaavat, 
sillä molemmat kaareutuvat yläkulmista kuvan 
keskiosaa kohti. Näin mielessäni muodon kaare-
vaksi, jonka päät kohtaavat kuvan keskellä.

Kuvassa 13 huomioni kiinnittyi linjoihin, jotka 
syntyvät viivamaisista varjoista. Varjot kulkevat 
seinää pitkin, mutta heijastuksen ansiosta ne te-
kevät yhdessä kohdassa kulman, joka muuttaa 
varjot kolmiulotteiseksi. Varjoista tulee mieleeni 
keveät paperiviillot. Rytmi on tasainen, mutta sitä 
muuttamalla saa aikaan kiinnostavaa vaihtelua. 
Vinojen linjojen voi kuvitella jatkuvan loputtomiin 
kuvan ulkopuolella.

KUVA 12 Muoto nousee kuvasta esille.
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KUVA 13 Varjot muodostavat rytmin.

Kuvassa 14 kiinnostuin ympyrämuodosta, joka on 
ikään kuin kokoontaittuva. Ympyrän sauman ja yl-
häällä olevan kulman ansiosta pallo näyttää siltä, 
että se voi taittua joko sisään tai ulos. Vaikka muo-
dossa on kolmiulotteisuuden tuntu, sen voi nähdä 
myös litteänä. Muotoa voisi pohtia siltä kannalta, 
miten se samaan aikaan on kolmiulotteinen, mut-
ta myös kolmiulotteiselta näyttävä litteä kappale.

KUVA 14 Muoto näyttää sekä litteältä että 
kolmiulotteiselta.
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Kiinnitin kuvassa 15 huomioni verkkomaiseen 
rakenteeseen, joka syntyy varjojen päällekkäisyy-
destä. Kuvassa erisuuntaiset linjat muodostavat 
verkon. Muoto on ilmava ja kiinteä. Viivojen jou-
kossa on kaarevia ja suoria linjoja, jotka muodos-
tavat yhdessä mielenkiintoisen kokonaisuuden.

Kuvassa 16 on kaksi kaarta, jotka kietoutuvat 
toistensa ympärille. Kuvittelin kaarien jatkuvan 
kuvan ulkopuolella siten, että ne ovat toisissaan 
kiinni. Kaarien massasta löytyy kiinnostava kont-
rasti – vaalea suurempi kaari on lähes aineeton 
ja huokoinen, kun taas musta nauhamainen kaari 
on tarkka ja suoraviivainen.

Kuvassa 17 on muoto, josta mieleeni tulee pat-
sas. Muoto yksinään olisi kovin kaksiulotteinen, 
mutta siitä lankeava varjo saa muodon näyttä-
mään kolmiulotteiselta. Kuvassa on runsaasti 
tyhjää tilaa, joka korostaa kulmikasta muotoa. 
Muodosta itsestään saisi varmasti suunnittelulle 
lähtökohdan, mutta mielestäni kiinnostavampaa 
olisi pohtia muodon ja tyhjän tilan suhdetta, sitä 
kuinka muoto rajaa tyhjää tilaa ja päinvastoin.

KUVA 15 Varjot muodostavat verkkomaisen rakenteen.
28



KUVA 16 Eri vahvuiset kaaret risteävät kuvassa. KUVA 17 Varjo tekee muodosta kolmiulotteisen.
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Kuvassa 18 huomioni kiinnittyi voimakkaaseen 
spiraalimaiseen kaareen, joka alkaa kuvan oikeas-
ta alareunasta ja kiertyy vasemman reunan kautta 
kuvan keskelle. Kaaressa on havaittavissa erilaisia 
pintoja, joten ne olisi kiinnostavaa ottaa tarkem-
paan käsittelyyn. Näin heti mielessäni rakenteen, 
jonka ainevahvuus vaihtelee tietyin välein.

Kuvassa 19 toistuvat yksinkertaiset muodot, jotka 
osittain limittyvät toistensa päälle. Vaikka muoto 
on yksinkertainen, sen rytmi kiehtoo – asettelua 
muuttamalla mahdollisuudet suunnittelussa ovat 
monet. Yksittäinen elementti voi olla tylsä, mutta 
niitä asettelemalla eri tavoin ryhmään muodosta 
tulee heti mielenkiintoisempi. Erityisesti minua 
kiinnostaa valokuvassa kohta vasemmassa yläreu-
nassa, jossa pystysuoran muodon yläpuolella on 
sama muoto poikittain. Muodot menevät osittain 
päällekkäin, ja miettimällä mikä kohta on avoin ja 
mikä umpinainen kokonaisuuteen saa kiinnosta-
vaa vaihtelua.  

KUVA 18 Voimakas kaari johdattaa katsetta.
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KUVA 19 Rytmi muodostuu toistuvista muodoista.
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Valitsin kuvistani kolme, joista lähdin tekemään 
luonnoksia. Kiinnitin kuvissa huomiota eri ele-
mentteihin, ja valitsin kuvat sen perusteella, että 
ne ovat keskenään mahdollisimman erilaisia. Va-
litsin kuvat 12, 13 ja 18. Ensimmäisessä kuvassa 
minua miellytti muoto, joka olikin luonnostelun 
lähtökohta. Keksin heti ideoita, miten veisin pisa-
ramuotoa eteenpäin. Toisessa kuvassa lähdin liik-
keelle linjojen muodostamasta rakenteesta ja kol-
mannessa kuvassa voimakas kaari sai valitsemaan 
sen.

Luonnokset kuvasta 12

Kuvassa minua innoitti pisaramuoto. Halusin tuo-
da luonnoksiin vasemman puolen keveyttä sekä 
oikean puolen täyteläisempää rakennetta. Kiinni-
tin myös huomiota vasemmassa reunassa olevaan 
kaareen, jonka voi nähdä jatkuvan kuvan ulkopuo-
lelle.

4.2 Kuvista luonnoksiksi

KUVA 20 Lähtökohta luonnostelulle.
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KUVA 21 Luonnoksia pisara -kuvan pohjalta. 
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Ensimmäisen valokuvan kohdalla näin mielessäni 
selkeästi, että sen pohjalta syntyvä koru olisi ran-
nekoru. Kuvassa pyöreät päät kohtaavat keskellä 
ja kaareutuvat kuvan ulkopuolelle.

Ryhdyin luonnostelemaan tämänkaltaista ranne-
korua, ja osassa luonnoksia toin valokuvassa nä-
kyvän pisaramuodon alla olevaa porrasmaista ra-
kennetta näkyväksi. En kuitenkaan saanut tuotua 
sitä esiin mieleiselläni tavalla, joten luovuin siitä. 

Keskityin sen sijaan keveämpään ilmaisuun, sillä 
valokuvassa ilmavuus on hyvin näkyvillä. Parissa 
luonnoksessa kokeilin sitä, että rannekorun päät 
olisivat kuppimaiset, mutta en ollut siihen tyy-
tyväinen (kuva 21). Niin isoon avonaiseen tilaan 
kertyisi helposti likaa, ja se olisi myös hankala vii-
meistellä. Halusin, että korussa olisi kevyen ja ras-
kaamman massoittelun kontrasti, ja niiden pohjal-
ta rannekorusta syntyivät esitys- ja käyttäjäkuva 
(kuva 22 ja 23).

Suunnittelin korun valmistettavaksi hopeasta, sillä 
se on edullinen ja kaunis materiaali ja lisäksi sitä

on helppo työstää. Työ valmistettaisiin valamal-
la, sillä siten siitä tulisi siisti, ja se sallisi ainevah-
vuuden vaihtelun korussa. Huomasin myös, että 
muodon hakeminen helpottaa työskentelyä, sillä 
nyt piirsin alusta asti korun rannekoruksi. Olen 
tyytyväinen lopputulokseen, sillä sain haluamani 
kontrastin koruun. Korussa tilallisuus toteutuu au-
kinaisen pisaramuodon kautta, se sulkee sisäänsä 
pienen umpinaisen pisaran.

KUVA 22 Esityskuva rannekorusta.
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Luonnokset kuvasta 13

Kuvassa 13 lähdin liikkeelle linjojen muodosta-
masta rakenteesta, joka toi mieleeni paperiviillot. 
Keskityin rytmiin, joka kuvassa on tasainen, mutta 
jota muuttamalla siitä saisi mielenkiintoisemman.

Seuraavan kuvan kohdalla hain rakennetta, vaik-
ka se muuttui paperilla helposti kaulakorun muo-
toon. Sijoittelin kuvasta löytyviä elementtejä eri 
tavalla toisiinsa nähden hakien miellyttävää ko-
konaisuutta. Tulin siihen tulokseen, että kolmiot 
näyttävät parhaalta, kun ne kaartuvat. Lisäksi hyl-
käsin kaulakoruvaihtoehdon, sillä elementit toi-
mivat paremmin pienemmällä pinta-alalla. Luon-
nosten pohjalta syntyi esityskuva korvakoruista. 
Materiaaliksi valitsin hopean, ja suunnittelin kor-
vakorut valmistettavaksi levystä sahaamalla sekä 
taivuttamalla. Kolmioiden alla kulkisi molemmin 
puolin hopealankaa, jonka ansiosta kolmionmuo-
toiset kappaleet nousevat esiin. Pidän korussa 
siitä, että paperiviiltoja muistuttavat elementit 
kasvavat korun toista päätä kohden. Myös kaaren 
ansiosta korusta tuli mielenkiintoisempi.

KUVA 23 Käyttäjäkuva rannekorusta.
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KUVA 24 Lähtökohta luonnostelulle. KUVA 25 Luonnoksia paperiviilto -kuvan pohjalta. 
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KUVA 27 Käyttäjäkuva korvakoruista. 

KUVA 26 Esityskuva korvakoruista. 
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KUVA 28 Lähtökohta luonnostelulle.

Luonnokset kuvasta 18

Kuvassa lähtökohtanani oli voimakas kaari. Luon-
noksissa hahmottelin miten kaari kiertyy itsensä 
ympärille. Kuvassa minua viehättävät kaaren eri-
laiset pinnat sekä ainevahvuuden muutokset, ja 
näitä halusin tuoda esille myös luonnoksissa.

Kolmannen valokuvan kohdalla oli melko selvää, 
että suunniteltava koru olisi rannekoru valokuvas-
sa olevan kaaren ansiosta. Minua kiinnosti aine-
vahvuuden muutos ottamassani valokuvassa, ja 
halusin tuoda sen näkyväksi korussa. Suunnitte-
lin työn valmistettavaksi hopeasta ja valamalla. 
Valaminen mahdollistaa helposti ainevahvuuden 
vaihtelun korussa. Halusin että korussa olisi sekä 
kulmikasta että pehmeää muotoa, kuten sen in-
noittamassa valokuvassa. Mielestäni korussa nä-
kyy valokuvan veistosmainen rakenne. Olen tyy-
tyväinen rannekorun muotoon, mutta rakenteen 
muutosta ohuesta vahvempaan olisi syytä vielä 
pohtia, mikäli koru valmistettaisiin. Näin varmis-
tetaan, ettei korusta tule liian painava, sillä vala-
malla kappale on umpinainen.
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KUVA 29 Luonnoksia kaari -kuvan pohjalta.
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KUVA 30 Esityskuva rannekorusta.

KUVA 31 Käyttäjäkuva rannekorusta. 
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5 LOPUKSI
Osasin aavistaa, että opinnäytetyön tekeminen on 
iso urakka, ja nyt sen tehneenä voin todeta ollee-
ni oikeassa. Päätettyäni toteuttaa oman suunnit-
telutyön olin aiheestani innoissani, mutta samal-
la hieman epävarma näin laajan työn hallinnasta. 
Alkuinnostuksen hälvettyä tajusin, että minulla oli 
paljon pohdittavaa siinä, kuinka oikeasti työni to-
teutan.

Heti opinnäytetyön alkuvaiheessa sain kokea, että 
kun tekeminen ei ollut täysin päämäärätietoista, 
haparoin työn äärellä useasti. Olin kiinnostunut 
aiheestani, mutta tarkan suunnitelman puuttumi-
nen hankaloitti työskentelyä, ja välillä koin epä-
toivon häivähdyksiä. Aloin tehdä opinnäytetyötä 
viime keväänä, joskin rauhallisesti, sillä minulla 
oli tuolloin vielä kursseja suoritettavana. Minulla 
oli runsaasti ideoita opinnäytetyöhöni, mutta en 
vielä siinä vaiheessa määrittänyt sen tarkkaa sisäl-
töä. Ajattelin tekeväni sen kesän alussa, kun olisin 
saanut kiireisen kevään pois alta. Silti kesällä olin 
siinä tilanteessa, että minulla oli tietynlainen visio 

työstäni, muttei edelleen tarkoin rajattua sisältöä. 
Minulla riitti intoa tekemiseen, mutten osannut 
hahmottaa, mistä näkökulmasta lähestyisin työ-
täni.  Kesä ei myöskään osoittautunut parhaak-
si ajankohdaksi tehdä opinnäytetyötä, sillä olisin 
kaivannut tietyin välein neuvoa ja mielipiteitä oh-
jaavalta opettajalta.

Jos aloittaisin työn nyt uudelleen, määrittelisin 
heti alusta tarkan suunnitelman ja rajauksen. Tämä 
edesauttaa työn jouhevaa etenemistä, ilman että 
aikaa kuluu aiheen rajauksen ja sisällön pohtimi-
seen. Välillä minun piti muistutella itselleni, etten 
ajattele liian monimutkaisesti ja tee aiheesta lii-
an hankalaa. Minulla on tapana tämänkaltaiseen 
työhön tarttuessani hioa yksityiskohtia joskus tur-
hankin pitkään, ja yritän noudattaa visioitani it-
sepäisesti. Tiedän, että joskus yksinkertainen on 
parempi, ja välillä suunnitelmia on muutettava. 
Minun olisi syytä harjaantua myös aikataulutta-
misessa, sillä etenin käytännössä ilman tarkkaa 
aikataulua. Opinnäytetyön alussa tein viikkoai-
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kataulun, mutta kun opinnäyte siirtyi kesälle, en 
tehnyt enää uutta aikataulua. Minulla oli karkea 
aikataulu päässäni, jonka turvin tein opinnäyte-
työtä. Tämä toimi, mutta jatkoa ajatellen olisi hyvä 
olla suhteellisen tarkka suunnitelma ajankäytöstä 
– näin välttyisin yllättävältä ajanloppumiselta, ja
aikataulu rytmittäisi työntekoa. Toisaalta tässä ta-
pauksessa aikataulun puuttuminen ei ollut suuri 
katastrofi, sillä minulla ei ollut mitään tiettyä päi-
vää, jolloin opinnäytetyön olisi pitänyt olla valmis. 
Eri asia olisi ollut, jos olisin tehnyt asiakastyön. 

Kun olin työni kanssa jumissa, selasin muistikir-
jaani, johon olin tehnyt opinnäytetyön alussa sekä 
pitkin matkaa huomioita ja muistiinpanoja aihee-
seeni liittyen. Muistikirja toimi apunani ja suun-
nannäyttäjänä silloin, kun en osannut nähdä ko-
konaisuutta. Totesin jälleen, että kaikki ideat, ne 
villeimmätkin, on syytä kirjata ylös kun ne mieleen 
tulevat, tai muuten ne unohtuvat pian. Huomasin 
myös, että vaikka välillä tunnuin eteneväni vailla 
päämäärää, auttoi, kun tein jotain työhön liitty-
vää. Kirjoitin, kuvasin, kävin läpi lähdemateriaalia, 
mitä tahansa, mikä auttoi pysymään liikkeessä. 

Valokuvaaminen aurinkolasien linssin läpi oli jäl-
leen antoisaa, eikä vähiten siksi, että käytin niitä 
lähteenä korusuunnitteluun. Inspiraatiota voi toki 
hakea mistä vain, mutta juuri tämä työskentely-
tapa oli minulle erittäin mieluisa. Valittuani valo-
kuvat korusuunnittelua varten niistä todella alkoi 
helposti löytää kohtia, joihin tarttua. Suunnittelu-
työn jätin, harmillista kyllä, melko loppuvaihee-
seen opinnäytetyötä, jolloin intoni oli melkein lo-
pahtanut, ja tekeminen tuntui puoliväkinäiseltä. 
Olen kuitenkin tyytyväinen, että sain tehtyä luon-
nokset valitsemieni valokuvien pohjalta. Korut 
ovat keskenään erilaisia, niin kuin halusin niiden 
olevan, ja mielestäni jokaisessa luonnoksessa on 
nähtävissä ideoita, jotka ovat tulleet valokuvista. 
Toki luonnoksissa on vielä kehitettävää ja pohdit-
tavaa, esimerkiksi mittasuhteissa, mikäli korut ai-
koisi valmistaa. 

Muutettuani pois opiskelupaikkakunnaltani har-
kitsin vielä korujen valmistusta, mutta tulin siihen 
lopputulokseen ettei se ole välttämätöntä. Olen 
sitä mieltä, että jos korun idea on tarpeeksi sel-
keästi tuotu esille, se riittää antamaan käsityksen 
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valmiista, konkreettisesta korusta. Toisaalta silloin 
kun jättää korun vain suunnitteluasteelle, yleen-
sä aina valmistusvaiheessa havaitsee ja ymmärtää 
jotakin uutta. Se voi olla mitä tahansa mittasuh-
teisiin, materiaaliin tai valmistustapaan liittyvää. 
Näitä seikkoja voi siis olla hankala tietää suunnit-
teluvaiheessa, ja siksi pidän tärkeänä tietoa siitä, 
miten suunniteltu esine oikeasti valmistetaan. 

Opinnäytetyö antoi rohkeutta toteuttaa omia ide-
oita, ja uskon että niitä minulla riittää, kunhan ide-
ointia harrastaa tarpeeksi usein. Huomasin taas 
miten nautinnollista luonnostelu tauon jälkeen 
on. Sen sijaan yhdeksi tavoitteeksi asettamani kol-
miulotteisuuden tutkiminen koruluonnoksissa jäi 
tässä työssä vähemmälle. Käsittelin teoriaosuu-
dessa kolmiulotteisuuden syntyä kaksiulotteisella 
pinnalla, ja olisin voinut pohtia tarkemmin miten 
mainitsemani seikat näkyvät koruluonnoksissa.

Jo opinnäytetyön alussa pohdin valokuvien ja ko-
rujen yhdistämistä, halusin nähdä syntyykö niiden 
välille vuoropuhelua. Opinnäytetyöhön suunnit-
telemani korut voisivat olla mistä vain idean saa-

neita, eikä yhteys valokuvaan selviä elleivät ne 
ole rinnakkain, jolloin samankaltaisuudet ovat 
nähtävillä. Ehkä tulevaisuudessa voisin keskittyä 
miettimään miten yhdistää valokuva ja koru, sillä 
siinä on minua kiehtova yhdistelmä – konkreetti-
nen esine, joka voi näyttää lähes aineettomalta ja 
valokuva, joka kaksiulotteisuudestaan huolimatta 
voi kertoa niin paljon. 
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