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1

JOHDANTO
Opinnäytetyön lähti muodostumaan kysymyksestä, kuinka tilasuunnittelulla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin? Halusin työstää aihettaa teoreettisella tasolla, koska kaipasin vaihtelua opintoihini, muodoksi valikoitui siksi opas. Työharjoittelujen aikana rajasin aiheen työympäristöihin. Aihe pysyi edelleen laajana, koska moni tilasuunnittelun osa-aluista vaikuttaa tilan käyttäjän hyvinvointiin. Lopullinen aihe ja rajaus syntyi tekemällä selvitystä oppaan käyttäjäryhmän eli sisustusarkkitehtuurinopiskelijoiden kiinnostusten kohteista sosiaalisen median kautta. Luonto sisätiloissa nousi aiheeksi, josta
oltiin huomattavasti enemmän kiinnostuneempia kuin esimekriksi ergonomiasta, valaistuksesta tai
akustiikasta.
Kaupungistuminen ja teknologian jatkuva läsnäolo tuo meille uusia haasteita, kuten stressiä ja mielenterveysongemia. Ihmiset viettävät noin 90 % ajastaan sisätiloissa (Welker 2016; Gander 2016; J.
Walter Thompson Intelligence 2018). Työympäristö ja kokemukset työssä vaikuttavat fyysiseen ja
psyykkiseen hyvinvointiin vielä töistä lähtemisen jälkeen (Welker 2016). Noin puolet työikäisistä henkilöistä ei pääse palautumaan riittävästi (Rinta-Tassi 2018). Hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa
ympäristön laatua ja lisätä tyytyväisyyttä, työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia, tehokkuutta ja työsuhteiden keston pitenemistä (Björklund 2019, 42).
Työterveyslaitoksen tutkijoiden mukaan on tärkeää kehittää työympäristöjä, jotka ovat terveellisiä,
tukevat työprosesseja, työssä jaksamista ja edistävät yhteiskunnallisesti merkittävää työurien jatkamisen tavoitetta (Lahtinen, Lappalainen ja Leikas 2016, 7). Myös WHO:n mukaan on tärkeää, että
työpaikka ei vahingoita terveyttä ja hyvinvointia. Heidän lähestymistavassaan fyysistä työympäristöä
ja työn psykososiaalista sisältöä käsitellään tasa-arvoisesti. (Biron, Burke ja Cooper 2014.) Työturvaallisuuslaki kehottaa huomioimaan tilojen vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen
suunnitteluvaiheessa (Finlex 2002).
Työhyvinvointiin tehdyt panostukset ovat yrityksille tuottava investointi inhimillistä ja liiketaloudellisista syistä (Pöyriä 2012, 7). Yksilön hyvinvointi ja organisaation menestys ovat saman kolikon kääntöpuolia (Pöyriä 2012, 14). Sitran mukaan työhyvinvointi on osa kestävää taloutta (Suomalainen
2017).
Hyvin toteutetut työympäristöt toimivat myös yrityksen eduksi kilpaillessa parhaasta työvoimasta
(Rakennustieto 2014). Myös yritysten toimitiloilla ja työpaikkojen laadulla on selkeä yhteys toisiinsa.
Yksi parhaiden työpaikkojen piirre on huomion kiinnittäminen toimitiloihin, kertoo Asta Rossi Suomen Great Place to Work -instituutista. (Tukianen 2012, 12.) Työympäristöihin panostaminen on
myös viesti työntekijöille, siitä että heistä välitetään (Tukianen 2012, 12; Rakennustieto 2014).
Biofilisen suunnittelun hyödyntäminen työmpäristöissä voi olla yksi ratkaisukeino stressin helpottamiseen ja pitkien sisällä vietettyjen päivien keventämiseen. Suunnittelusuuntauksen tavoitteena on
luoda ihmisille hyvä elinympäristö, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia (Kellert ja Calabrese 2015).
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Käytännössä tämä tapahtuu tuomalla luontoelementtejä tiloihin käyttämällä suoraa luontoa, epäsuoraa luontoa ja tilan sekä paikan olosuhteita.
Useissa tutkimuksissa on havaittu luonnon universaali stressistä palauttava vaikutus (Browning,
Ryan ja Clancy 2014). Rakennettussa ympäristössä suorat ja epäsuorat luontoelementit tutkitusti
myös lisäävät luovuutta, tuottavuutta ja koettua hyvinvointia (Heath).
“W I LL THE W OR KP LA C E B E C OME A S UP POR T IV E E NV I R O NME N T TH AT W IL L KE E P
YO U HE A L TH Y A N D F I T FO R A S LO N G A S P O S SIB LE ? ”
- Anna Dekker, Studio Lonk (Rab 2019).
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2

TIETOPERUSTA

2.1

KÄSITTEET
Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. (Työterveyslaitos) Työhyvinvointi muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista (Sosiaali- ja
terveysministeriö).
Työympäristö voi periaatteessa olla mikä tahansa ympäristö. Tässä opinnäytetyössä se kesittää
ensisijaisesti tietotyössä käytettävät työympäristöt.
Tilasuunnittelu on kokonaisvaltaista tilojen suunittelua (Rakennustieto 2014).
Biofilinen suunnittelu on rakennusteollisuudessa käytettävä konsepti, jolla tuetaan ihmisen luontosuhdetta käyttämällä suoraa luontoa, epäsuoraa luontoa ja tilan sekä paikan olosuhteita.
Termi on melko uusi, vaikka luontoaiheita on hyödynnetty arkkitehtuurissa kautta (Browning ym.
2014). Luonnon palauttavista vaikutuksista huolimatta konseptia pidetään kyseenalaisena (Johansson 2018).
Biofilia on ihmisen sisäistä tarvetta olla yhteydessä luontoon (Mador, Kellert ja Heerwagen 2008;
Kellert ja Calabrese 2015).
Biofiliahypoteesin mukaan ihminen on luonnosta lähtöisin, yhteys luontoon ja tarve luontokokemukselle on koko ihmiskunnalle ominainen. Ainoastaan tarpeen voimakkuus vaihtelee.
Tilakokemus yksilöllinen kokemus, joka koostuu aistien kautta tehdystä havainnoista. Kokijan
aiemmilla kokemuksilla, tiedoilla ja odotuksilla on vaikutusta tilakokemukseen. (Sainio 2019.)
Biomimiikka tutkii ja soveltaa luonnossa esiintyviä mekanismeja.
Haptinen tarkoittaa tuntoaistiin perustuvaa kokemusta.
Pistekoko Etäisyys kirjaintyypin korkeimmalle ulottuvan kirjaimen, ylimmästä pisteestä matalimmalle ulottuvan kirjaimen, alimpaan pisteeseen.
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2.2

MILLAINEN ON HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖTILA?
Hyvinvointia edistävä työtila on mahdollistaa yksityisyyttä ja keskittymistä vaativien työtehtävien tekemisen sekä luo edellytykset vuorovaikutukselle, yhteistyölle, yhdessä oppimiselle sekä tukee
työssä jaksamista ja työuria (Työterveyslaitos 2019). Työympäristö mahdollistaa myös ergonomisen
vaihtelun, aktivoi liikkumaan sekä tarjoaa virikkeitä aivoille (Tekes 2011, 36). Hyvä sisäilmasto, valaistus ja akustiikka, ergonomiset kalusteet sekä esteettömyys luovat pohjan tehokkaalle työnteolle
sekä tilassa viihtymiselle (Työterveyslaitos 2019). Ihmiset reagoivat nopeasti, jos sisäilmastossa,
akustiikassa tai valaistuksessa on ongelmia (Ruohomäki 2019). Työn vaatimusten kartoitus tulee
tehdä huolella, jotta suunittelussa voidaan vastata tarpeisiin. (Työterveyslaitos 2019; Ruohomäki
2019.)

2.3

BIOFILINEN TILASUUNNITTELU

Biofilinen suunnittelu perustuu biofiliaan eli ihmisen sisäiseen tarpeeseen muodostaa yhteys luontoon (Gullone 2000; Kellert ja Calabrese 2015). Olennaista on myös ymmärrys ihmisen evoluutiosta,
jossa olemme mukautuneet reagoimaan luonnon ärsykkeisiin. Nykyään luonnollinen elinympäristömme on kuitenkin rakennettu ympäristö.

KUVA 1 Aikajana. (Kellert ja Calabrese 2015).
”Ihminen on tarkoitettu luontoon, genomit tai muu biologia meissä ei ole muuttunut 40 000 vuoteen. Olemme yhä niitä metsästäjä-keräilijöitä tai maanviljelijöitä. Meidät on luotu liikkumaan, meidät on luotu luontoon”, toteaa neurobiologi Jarno Mikkonen Helsingin Sanomien artikkelissa. (Päivänen 2017.)
Ihmisen tiedostamattomia reaktioja luonnon ärsykkeisiin ja ihmisen luomiin ärsykkeisiin on tutkittu
Arne Öhmanin klassikkotutkimuksessa, jossa ihmisiä altistettiin käärmeiden, hämähäkkien, aseiden
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ym. kuville. Havaittiin että luonnon uhkaaviin ärsykkeisiin reagoitiin ja keinotekoisiin sekä ihmisen
luomiin pysyttiin enimmäkseen välinpitämättöminä. (Kellert ja Callabrese 2015.)
Biofilisen suunnittelun pyrkimyksenä on ennen kaikkea luoda ihmisille hyvä elinympäristö, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia (Kellert ja Calabrese 2015). Käytännössä tämä tapahtuu tuomalla luontoelementtejä tiloihin käyttämällä suoraa luontoa, epäsuoraa luontoa ja tilan sekä paikan olosuhteita. Sisätiloissa käytettäviin elementteihin kuuluvat mm. kasvit, luonnonvalo, luonnon materiaalit,
muodot ja värit. Useissa tutkimuksissa on havaittu luonnon universaali stressistä palauttava vaikutus
(Browning ym. 2014).
Kellert ja Callabrese esittävät, että terveydenhuollon alueella tehdyt tutkimukset osoittavat luonnon
laskevan stressiä, verenpainetta kivun tuntemusta ja edistävän paranemista (ks. esim. Friedmann

1983; Ulrich 1993; Taylor 2001; Marcus and Sachs 2014) Henkilöstön moraalin ja suorityskyvyn
on havaittu paranevan, mikä vähentää konflikteja henkilöstön ja potilaiden välillä (Kellert ja Callabrese 2015).
Luontokontaktin elvyttävistä vaikutuksista kerrotaan myös mielipaikkoja koskevissa tutkimuksissa.
Tätä avataan esimerkiksi Metlan työraportissa (ks. Kaplan 1978; Ulrich 1981; Purcell ja Lamb 1984;
Herzog 1987) jossa todetaan, ihmisten arvostavan mielipaikkoina luontoalueita enemmän kuin rakennettua ympäristöä (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela ja Ylen 2007).
Kaiken kaikkiaan biofiliaa ja biofilistä suunnittelua koskeva kirjallisuus viittaa siihen, että luontokontaktilla on palauttava vaikutus ihmisiin, auttamalla heitä selviämään päivittäisestä stressistä. Luontoelementtien on myös havaittu lisäävän tilojen käyttöastetta (Browning ym. 2014).
Biofilinen suunnittelu on suuntauksena melko uusi, vaikka luontoaiheita on käytetty arkkitehtuurissa
kautta aikojen esimerkiksi Kreikkalaisissa temppeleissä ja rokokoo kalusteissa. (Browning ym. 2014)
Ensimmäisenä biofilsta suunnittelua edustavana toimistorakennuksena pidetään Frank Lloyd Wrightin suunnitelemaa Johnson Wax:ia (Callaghan 2015).

2.3.1 MIKSI BIOFILINEN SUUNNITTELU ON AJANKOHTAISTA?
Kaupungistuminen ja teknologian jatkuva läsnäolo tuo meille uusia haasteita, kuten stressiä ja mielenterveysongemia. Biofilinen suunnittelu voi olla yksi ratkaisukeino helpottaa stressiä ja palautumista. Rakennettussa ympäristössä suorat ja epäsuorat luontoelementit tutkitusti vähentävät stressiä, laskevat sykettä sekä verenpainetta, samalla nostaen tuottavuutta, luovuutta ja koettua hyvinvointia kertoo biofilisen suunnittelun asiantuntija Oliver Heath (Heath).
Ihmiset viettävät päivästään noin 90 prosenttia sisätiloissa (Welker 2016; Gander 2016; J. Walter
Thompson Intelligence 2018). Tästä syystä elvyttävien luontoelementtien hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä on ajankohtaista. Tulevaisuudessa luontoyhteyden puute voi koskettaa yhä suurempaa määrää ihmisiä johtuen kasvavasta teollisuusmaiden urbanisoitumisesta.
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2.4

LUONTOELEMENTTIEN TUOMINEN TILAAN
Biofilisen suunnittelun keinot jaetaan kolmeen kategoriaan:
suora luontokokemus luonnonvalo, kasvit tai ympäröivän luonnon hyödyntäminen
epäsuora luontokokemus luonnon materiaalien tai niitä jäljittelevien materiaalien hyödyntäminen
kokemus tilasta ja paikkasta luodaan sisätiloihin luontoa jäljitteleviä ympäristöjä, kuten suojaisia
koloja. (Kellert ja Calabrese 2015; Parkkonen 2019.)
Pohjana oppaassa käytetään Kellertin biofilisten elementtien luokittelutapaa. On myös olemassa
muita vastaavia luokittelutapoja luonnonelementeille, kuten Browningin (2014) ja Hildebrandin
(2008) luokittelu.
Kaikki nämä suunnittelun elementit koetaan aistien: näön, kuulon, tunnon, hajun ja maun kautta.
Kasveja, vettä ja maisemia nähdessä emotionaaliset ja kognitiiviset vasteet aktivoituvat. Esteettisesti
miellyttävä ympäristö herättää ihmisissä uteliaisuutta ja luovuutta. Moniaistiset luontokokemukset
rakennutussa ympäristössä lisäävät mukavuutta, tyytyväisyyttä ja kognitiivista vastetta sekä rohkaisevat (Kellert ja Calabrese 2015). Tehokkaimman biofilisen vaikutuksen saa aktivoimalla useita aisteja samanaikaisesti (Browning ym. 2014).

2.4.1 SUORA LUONTOKOKEMUS
Suora luontokokemus on konkreettinen kokemus luonnon ominaisuuksista, kuten luonnonvalosta,
kasveista tai ympäröivästä luonnosta. Keskeisimpiä suoran luontokokemuksen elementeistä tilasuunnittelun kannalta on luonnonvalo, ilma, kasvillisuus ja maisemat.
Luonnonvalo on välttämätön ihmisen terveydelle ja hyvinvoinille ja se mahdollistaa orientoitumisen
vuorokauden - ja vuodenaikaan. Tietoisuus luonnonvalosta helpottaa liikkumista ja lisää mukavuutta. Luonnovalo voi saada esteettisesti miellyttäviä muotoja valon, varjon ja hajotetun ja muuntuvan valon myötä. Ikkunattomat tilat koetaan väsyttävinä ja epänormaaleina. Valon pääsyä sisätiloihin voidaan tehostaa lasiseinien, heijastavien materiaalien tai värien kautta. (Kellert ja Calabrese
2015.)
Ilma Luonnollinen ilmanvaihto on tärkeä ihmisen mukavuuden ja tuottavuuden kannalta. Rakennetun ympäristön luonnollisen ilmanvaihdon kokemusta voidaan parantaa ilmavirran, lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen vaihtelulla. Nämä olosuhteet voidaan saavuttaa esimerkiksi toimivilla ikkunoilla tai monimutkaisemmilla teknologisilla ratkaisuilla. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Kasvillisuus on yksi onnistuneimmista tavoista tuoda kokemus suorasta luonnosta rakennettuun
ympäristöön. Kasvien läsnäolo voi lisätä fyysistä terveyttä, suorituskykyä, mukavuutta sekä vähentävää stressiä. Yksittäisillä kasveilla harvoin on paljon hyödyllistä vaikutusta. Paikalliselle ympäristölle
tyypillistä kasvillisuutta tulisi olla rakennetussa ympäristössä runsaasti. (Kellert ja Calabrese 2015.)
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Luonnonmaisemat ja ekosysteemit koostuvat toisiinsa liittyvistä kasveista, eläimistä, vedestä,
maaperästä, kivistä ja geologisista muodoista. Tavalliset luonnonmaisemat koetaan usein miellyttävämpänä, kuin keinotekoiset ja ihmisen hallitsemat maisemat. Itsensä ylläpitävät ekosysteemit rakennetussa ympäristössä voidaan saavuttaa rakennttujen kosteikkojen, metsäalueiden tai niittyjen
kautta tai rakentamalla viherkattoja sekä vesiympäristöjä. Luontokontaktia voidaan edistää näkymillä, havaintoalustoilla, suoralla vuorovaikutuksella. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Sää Tietoisuus säästä ja siihen reagoiminen olennainen on osa ihmisten kokemusta luonnosta. Sääolosuhteiden havaitseminen rakennetussa ympäristössä voi olla miellyttävää ja stimuloivaa. Tämä
voi tapahtua suoraan altisumalla säälle tai simuloimalla sään kaltaisia ominaisuuksia muokkaamalla
ilmavirtaa, lämpötilaa, ilmanpainetta ja kosteutta. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Vesi on välttämätöntä elämälle ja sen kokeminen rakennetussa ympäristössä voi lievittää stressiä,
lisätä tyytyväisyyttä ja parantaa terveyttä ja suorituskykyä. Veden vetovoima liittyy sen moniaistiseen kokemiseen. Vesielementtiä voi hyödyntää monin tavoin, kuten tarjoamalla näkymiä vesistöistä, suihkulähteistä ja akvaarioista. Vesi rakennetussa ympäristössä on useimmiten miellyttävää,
kun se koetaan puhtaana, liikkeessä olevana sekä useiden aistien kautta. (Kellert ja Calabrese
2015.)
Tuli Yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista on ollut tulen hallinta. Tuli voidaan kokea sekä
mukavuuden että ahdistuksen lähteenä. Tulen miellyttävän läsnäolon voi saada aikaan tulisijoilla
sekä valon, värin, liikkeen ja lämmönjohtavuuteen vaikuttavien materiaalien luovalla käyttöllä. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Eläimet ovat olleet olennainen osa ihmisten kokemuksia koko ihmiskunnan historian ajan. Silti niiden esiintyminen rakennetussa ympäristössä voi olla haastavaa ja toisinaan kiistanalaista. Positiivinen kokemus eläinten läsnäolosta voidaan saavuttaa esimerkiski viherkattojen, puutarhojen, akvaarioiden, lintuhuoneiden tai teknologian käytön myötä. Jos mahdollista, kannattaa suosia lajien monimuotoisuutta ja korostaa paikallista lajeja. (Kellert ja Calabrese 2015.)

2.4.2 EPÄSUORA LUONTOKOKEMUS
Epäsuora luontokokemuksessa hyödynnetään luonnon materiaaleja tai jäljitellään niitä. Epäsuoria
luontokokemuksia muodostuu esimerkiksi luontokuvien, värien, muotojen ja luonnonmateriaalien
käytön myötä.
Kuvat Luontoaiheiset kuvat koetaan miellyttävinä. Niiden katselu voi rauhoittaa ja alentaa stressiä
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Kuvat voivat olla valokuvia, maalauksia, veistoksia, videoita tai installaatioita. Yksittäisillä luonnonkuvilla on vähän vaikutusta. (Kellert ja Calabrese 2015.) Potilashuoneissa luontoaiheiset taulut vähentävät ahdistusta ja kipua verrattuna samanlaisiin huoneisiin, joissa ei ole tauluja. Näin havaittiin Roger Ulrichin tutkimuksessa 1984. (Browning ym. 2014).
Luonnonmateriaalit Luonnon materiaalit herättävät usein positiivista visuaalisia ja haptisia kokemuksia, joita harvat keinotekoiset materiaalit voivat kopioida. Luonnonmateriaaleja ovat esimerkiksi
puu, kivi, tiili, nahka ja luonnonmateriaaleista valmistetut tekstiilit, kuten puuvilla ja pellava. (Kellert
ja Calabrese 2015.)
Värit Biofilisessa suunnittelussa suositaan luonnossa yleisesti esiintyviä maanläheisiä värejä kuten
ruskean, vihreän ja sinisen sävyjä. Kirkkaita värejä käytetään pienimuotoisesti tehosteena. (Kellert ja
Calabrese 2015.)
Värien fysiologisista vaikutuksista ei ole päästy yksimielisyyteen, silti väreillä on vaikutus työympäristöjen viihtyisyyteen ja paikan identiteetin luomiselle. Värin kylläisyysaste vaikuttaa sävyä enemmän
värin rauhoittavuuteen tai kiihottavuuteen. Voimakkaat värit koetaan siis kiihottavina ja vaimeat värit rauhoittavina. (Tukiainen 2010.)
Luonnolliset muodot voivat olla erityisen houkutteleva ja poikkeuksellisen monimuotoisia. Niitä
voidaan hyödyntää rakennusten julkisivuissa, kaulusteissa ja valaisimissa. (Kellert ja Calabrese
2015.)
Luonnon geometria tarkoitettaa luonnossa yleisesti esiintyviä matemaattisia ominaisuuksia. Näitä
ovat esimerkiksi kultainen leikkaus, fibonaccin lukujono ja fraktaalit. (Kellert ja Calabrese 2015.)
•

Kultainen leikkaus tarkoittaa janan jakoa suhteessa 2:3. Tällöin janan pitemmän osan suhde
lyhyempään on sama kuin koko janan suhde pitempään osaan (Serlachius museot).

•

Fibonacci-lukujonossa kukin luku on kahden edellisen luvun summa (Mattila 2017). Luonnossa fibonaccin lukukujono on havaittavissa kasveissa, esimerkiksi kukkien terälehtien
määrässä (Kettunen 2013).

•

Fraktaali on luonnossa usein kohdattava geometrinen muoto, jossa perusmuoto esiintyy
toistuvasti, mutta monipuolisesti ja ennustettavasti (Kellert ja Calabrese 2015).

•

Symmetria on luonnon tapa järjestää aine pienimmän energian tilaan, esimerkiksi lumihiutaleet ovat symmetrisiä. (Kettunen 2013).

Valon ja ilman simulaatiot Valaistuksella on mahdollista luoda erilaisia tunnelmia. (Kellert ja Calabrese 2015). Jos luonnonvaloa ei ole tajolla riittävästi, toimistoympäristöissä voidaan hyödyntää
ihmiskeskeistä valaistusta, joka mukailee päivänvalon värilämpötilaa ja kirkkautta. Tällä tavoin voidaan tukea ihmisen luontaista vuorokausirytmiä. Ilmaan voi myös simuloida luonnollisen ilmanvaihdon ominaisuuksia ilmavirran, lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen vaihtelujen kautta (Kellert ja
Calabrese 2015).
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Informaation rikkaus Luonto on monimuotoinen ja vaihteleva ympäristö. Ihmisillä on taipumus
reagoida positiivisesti monimuotoisiin ympäristöihin, jotka tarjoavat vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia,
kunhan monimuotoisuus on koettavissa johdonmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Biomimiikka on suunnittelustrategia, joka jäljittelee luonnossa löydettyjä ratkaisuja inhimillisiin ja
teknisiin ongelmiin. Voi luoda mielleyhtymiä luontoon ja lisätä luovuutta (Kellert ja Calabrese 2015).
Ajan patina Ajan patina muistuttaa luonnon kyvystä mukautua jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.
Tämä voidaan kokea tasapainottavana ja vakaana. Ajan patina on havaittavissa luonnonmateriaalien
ikääntymisessä tai materilaalien säänkestävyydessä. (Kellert ja Calabrese 2015.)

2.4.3 TILA JA PAIKKA
Tilan ja paikan kokemus luodaan sisätiloihin luontoa jäljittelevillä ympäristöillä, kuten suojaisilla koloilla tai avarilla aukioilla.
Näkymät kauas ja turvapaikat Luonnossa eläessään ihminen pystyi aukeilla paikoilla havainnoimaan uhkia ja tarvittaessa vetäytymään turvaan. Nämä toisiaan täydentävät olosuhteet voivat olla
sekä toiminnallisia että tyydyttäviä rakennetussa ympärisössä. Näitä kokemuksia voi syntyä erilaisten
avarien ja suojaisien tilojen kautta. (Kellert ja Calabrese 2015.) Useissa toimistoissa on avaria työskentelytiloja ja vetäytymistiloja puhelinkoppeja, jotka tarjoavat rauhaa ja turvallisuutta.
Organisoitu monimutkaisuus Ihmiset kaipaavat monimutkaisuutta ympäristössään, mikä tarkoittaa paikkoja, joissa on runsaasti vaihtoehtoja. Liiallinen monimutkaisuus on kuitenkin usein hämmentävää ja kaoottista. Kaikkein miellyttävimmissä ympäristöissä on yleensä monimutkaisuutta ja
kokemuksia organisoidulla tavalla. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Osien integrointi tarkoittaa osia, jotka muodostavat kokonaisuuden tai kokonaisuuksia. Tällöin
tiloihin pyritään luomaan selkeitä kokonaisuuksia tai havaittavissa olevilla rajoilla esimerkiksi kalusteita ryhmittelemällä tai yhdistämällä tiloja. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Siirtymätilat ja liikkuvuus Selkeät siirtymätilat mahdollistavat perille löytämisen ja ne ovat tärkeitä liikkuvuuden kannalta ja turvallisuuden tunteen edistämisessä. Näiden ominaisuuksien puuttuminen aiheuttaa usein sekaannusta ja ahdistusta. (Kellert ja Calabrese 2015.)
Kellertin ja Calabresen teoksessa (The Practise of Biophilic Design) on erikseen kohdat: Transitional
Spaces (siirtymätilat) sekä Mobility and Wayfinding eli (liikkuvuus) vaikka nillä ei ole sisällön osalta
juurikaan eroja.
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Kulttuurillinen ja ekologinen yhteys paikkaan Ihmiset kehittyivät alueellisiksi olennoiksi, koska
se edistää resurssien hallinta, helpottaa liikkumista ja parantaa turvallisuutta. Suhtautuminen tuttuihin paikkoihin heijastaa tätä alueellista taipumusta. Ekologinen yhteys paikkaan lisää tuntemusta
lähialueen ympäristöstä ja motivoi pitämään siitä huolta. (Kellert ja Calabrese 2015.)

2.5

SOVELTAMINEN TYÖYMPÄRISTÖISSÄ
Suuret yritykset, kuten Facebook, Amazon ja Microsoft, ovat tuoneet luonnon toimistoihinsa, sama
ilmiö on havaittavissa myös suomalaisissa toimistoissa (Soldan 2019). Kotimaisista toimistoista hyviä
esimerkkejä ovat Nesteen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ja Encore ympäristöpalvelujen
toimistotilat.
Biofilisen suunnittelun vaikutuksia työympäristöissä on tutkittu The Global Impact of Biophilic Design
in the Workplace – julkaisussa, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti työpaikan suunnittelun nykytilaa ja luontoelementtien tuomisen vaikutuksia työtekijöihin.
Ympäristöissä, joissa on luonnonelementtejä, kuten viherkasveja ja luonnonvaloa - työntekijät raportoivat 15 % korkeammasta hyvinvoinnin ja luovuudentasosta kuin ne, jotka työskentelivät ympäristöissä, jossa ei ole luontoa. Luontoelementeillä varustetussa ympäristössä työntekijät raportoivat
myös 6 % korkeammasta tuottavuudesta.
Tutkimuksessa yllättävän suuri määrä työntekijöitä ilmoitti vähäisestä yhteydestä luontoon työpaikalla. 47 % ilmoitti, että heidän työpaikallaan ei ollut luonnollista valoa, ja 58 % ilmoitti, että heillä
ei ollut kasveja työpaikalla. (Interface 2015). Raportin lopusta löytyy maakohtaisia yhteenvetoja.
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2.5.1 CASE 1: Johnson Wax Administration Building
Frank Lloyd Wrightin suunnittelema Johnson Wax toimistorakennus on ensimmäinen tunnettu esimerkki biofilisesta työtilasuunnittelusta. Rakennus valmistui teollisuusalueelle 1936–1939 Racinessa,
Wisconsinissa. Se rakennettiin amerikkalaiselle siivoustarvikkeita valmistavalle yritykselle. (Gibson
2017).
Rakennuksessa on selkeitä esimerkkejä biofiilisestä suunnittelusta, kuten pylväiden puumainen
muoto, luonnonvalo, kasvit, maanläheiset värit ja luonnonmateriaalien käyttö. Wrightin suunnittelu
tarjosi uuden mallin toimistotiloista avotoimiston, lisäksi se rakennettiin edistyneillä rakennustekniikoilla (Gibson 2017). Hänen suunnittelemat rakennukset edustivat paikallista aluetta ja luonnonmateriaalejen sekä kuvioden ja muotojen käyttö oli taitavaa. (Callaghan 2015).
Puumaisten pylväiden muoto ei sopinut ajan rakennustyyliin, ja Wright vaadittiin osoittamaan pystyvänsä kannattelemaan kaksitoista tonnia materiaalia. Testissä pylväät kestivät 60 000 kiloa ja romahtivat lopulta, kunnes pylvästä kannattelevat tuet poistettiin. (Gibson 2017; Yle 2019.)

KUVA 2. Puumaiset pylväät ja niiden väliset valokuilut sekä viherkasvit luovat luonnollista viihtyisyyttä Frank Lloyd Wrightin suunnittelemassa Johnson Wax - toimistossa. (Dezeen 2019).
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KUVA 3. Toimiston kattoikunat (Pielage 2017).
Kattoikkunat on valmistettu Pyrexistä ja niiden lävitse tuleva päivänavalo on pehmennettyä ja lempeää. Wright valitsi kattoikkunat, koska hän halusi estää näkymät ympäristöön. Hän käytti myös pyrex-lasiputkia seinänjakojen luomiseen rakennuksen sisään. (Gibson 2017.)
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2.5.2 CASE 2: Amazonin Spheres

Arkkitehtitoimisto NBBJ on suunnitellut Verkkokauppa Amazonille sademetsän kaltaisen toimistotilan
Seattleen. Rakennus koostuu kolmesta yhdistetystä lasikuvusta, joiden sisällä on yhteensä 40 000
kasvia, 400 eri lajia. (Architectural Digest 2018.)
Kupolit koostuvat yli 2600 kolmionmuotoisesta lasipaneelista. Niistä muodostuva geometrinen kuvio
on johdettu luonnosta Catalanin kappaleista, joita on olemassa 13 erilaista. Lasipinnan alla kalvo
rajoittaa infrapunasäteilyn tasoa ja auttaa pitämää sisätilat viileinä. (Cogley 2018; Architectural Digest 2018). Rakennus muistuttaa enemmän kasvihuoneta kuin tyypillistä toimista. Työntekijät työskentelevät käytävillä ja epätavallisissa kohtaamispaikoissa, kuten puumajoissa. Rakennuksessa on
yleisölle avoin alue puutarhan juurella. (Architectural Digest 2018.)

KUVA 4. toimistorakennus ulkoa. Näkymä on futuristinen, vaikka viitteet suunnitteluun on otettu
luonnosta. (Amazon)
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KUVA 5. Keskellä rakennusta on kasvillisuuden peittämä nelikerroksinen seinä (Gehrett 2018).

KUVA 6. Puumaja (Amazon).
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2.5.3 CASE 3: Kohinan suunnittelemat MTK:n toimistotilat

Luonto on tuotu osaksi tiloja arkkitehtuurin, värimaailman ja muiden sisustusvalintojen avulla. Tiloissa on käytetty kotimaista puuta ja skandinaavisia kalusteita. Luonnonvalo on maksimoitu tilojen
layoutin kautta. (Soldan 2019.) Inspiraationa on toiminut Suomen luonto, puun lämpö ja kotimaisuus. Värimaailma on johdettu luonnosta: viljapelloilta, metsistä ja järvistä. Värimaailma on kerroskohtainen; 2. kerros on raikkaan sininen ja 3. kerros rauhoittavan vihreä. (Soldan 2019.)

KUVA 7. Kohinan suunnittelemassa MTK:n toimistossa on rauhoittava, maanläheinen värimaailma ja
puupintoja, jotka mielletään usein hyvinvointia tuovaksi. Tilaan on tuotu luontoa epäsuorasti myös
kuvan kautta. (Kantinkoski.)
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KUVA 8. Viherkasvit ja näkymät ulos luontoon tarjoavat suoran kokemuksen luonnosta. Kokolattiamaton palat on sommiteltu eläväisesti ja kalustetyhmä luo kiintopisteen kohtaamisille. (Kantinkoski.)

KUVA 9. Toisen kerroksen sinisen värimaailman sävyt on poimittu järvien väristä. Epäsuora valo luo
vakaata ja seesteistä tunnelmaa. (Kohina.)
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3

TYÖN TOTEUTUS JA SEN KUVAUS

3.1

OPPAAN SUUNNITTELU
Keskeisiin työvaiheisiin kuuluu sisällön hankinta, rakenteen ja graafisen ilmeen suunnittelu sekä toteutus. Työssä ei tehdä omaa tutkimusta, vaan hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa, kuten tutkimuksia, kirjallisuutta, lehtiartikkeleja sekä seminaareista kerrättyä tietoa. Työssä tehdyt selvitykset
ovat olleet erittäin pienimuotoisia ja niiden tarkoituksena on ollut suunnan näyttäminen, ei tutkiminen.

3.2

AIHEEN JA OLEMASSA OLEVAN AINEISTON SELVITTÄMINEN

Suunnittelun alkuvaiheessa määritellään kohderyhmä ja selvitetään aineiston tarpeellisuus, sekä olemassa oleva aineisto aiheesta (Parkkunen, Vertio ja Koskinen-Ollonqvist 2001,7). Parhaaseen lopputulokseen pääsee selvittämällä käyttäjien toiveet ja tarpeet (Parkkunen ym. 2001, 8). Kohderyhmäksi olen rajannut sisustusarkkitehtuurinopiskelijat. Olen selvittänyt sisällön rajausta ja muotoilua
tekemällä pientä kyselyä kohderyhmältä sosiaalisen median kautta.
Työypäristöjen vaikutus hyvinvointiin herättää kiinnostusta kohderyhmässä ja sen ulkopuolella. Aihe
on myös työelämälähtöinen sekä yrityksille tärkeä. Laajuden vuoksi aihe on rajattu selvittämällä sisustusarkkitehtien kiinnostuksen kohteita. Kysyin koulutovereiltani, mistä hyvinvointiin ja työympäristöihin liittyvästä teemasta he, tulevat sisustusarkkitehdit ovat kiinnostuneita. Pintaan nousi luonto
sisätiloissa, siistä oltiin huomattavasti enemmän kiinnostuneempia kuin esimekriksi ergonomiasta,
valaistuksesta tai akustiikasta. Aihetta käsitellään tilan näkökulmasta.
Aiheen täytyy osua ajankohtaiseen ja aitoon aiheeseen (Kortesuo ja Sjöman 2017, 14). Kun puhutaan luontoelementtien tuomisesta sisätilaan, ajankohtainen aihe on biofilinen suunnittelu. Siitä on
puhuttu viime aikoina käymissäni seminaareissa, mutta terminä se tuntuu olevan opiskelijoille vieras.
Biofilisesta suunnittelusta ei ole suomenkielistä kirjallisuutta tällä hetkellä. Aiheesta tehdyt oppaat ja
julkaisut ovat englanninkielisiä. Joidenkin yritysten sivuilta löytyy tietoa suunnittelusuuntauksesta
liittyen työympäristöihin.
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3.3

OPPAAN MUODON VALINTA JA SUUNITTELU

Valittu sisältö ja oppaan muotoilu kulkevat käsikädessä – valittu aihe vaikuttaa oppaan ulkoasuun ja
sen muotoiluun. Myös sisältö vaatii muotoilua. Tekemäni kartoituksen mukaan sisustusarkkitehtuurinopiskelijat ja valmistuneet muotoilijat haluaisivat oppaan olevan kuvien ja tekstin muodossa (kahdeksan vastaajaa kymmenestä). Toisena vaihtoehtona oli podcast, joka kiinnosti yhtä vastaajaa
kymmenestä. Yksi vatsaajista ei osannut ottaa kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta. Kuvapainotteista materiaalia pidettiin helpommin lähestyttävänä ja selailtavana.
Opas on tarkoitus toteuttaa pdf-muodossa ja sisältö painottuu visuaaliseen materiaaliin, koska alallamme visuaalisus on keskeisessä roolissa. Kuvan kautta välittyy myös runsaasti informaatiota: Kuva
kertoo enenmmän kuin tuhat sanaa. Koska opasta luetaan tietokoneen näytöltä, sen kokokin on vastaava laajakuva eli 16:9.

3.4

SISÄLLÖN KOOSTAMINEN
Oppaassa on keskeistä helppolukuisuus ja selkeys. Tekstiosuudet on järkevää pitää melko lyhyinä ja
käyttää kohderyhmälle soveltuvaa sanastoa, jotta asian ymmärtäminen ei ole liian työlästä. (Parkkunen ym. 2001, 13-14.) Sisällössä kuvia kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon, sillä ne ovat
nopeammin luettavissa ja jäävät mieleen paremmin kuin tekstimassat (Kortesuo ja Sjöman 2017,
88).
Asiat esitetään loogisessa järjestyksessä ja sopivissa osissa. Suunnittelussa voi hyödyntää neljän tietoyksikön sääntöä, jonka presentaatiokonsultti Michael Smith esittelee kirjassaan The Advanced
Guide to McKinsey-style Business Presentations.
Neljän tietoyksikön sääntö perustuu aivotutkimukseen. Vuonna 1957 tutkijat havaitsivat, että ihminen pystyy käsittelemään noin seitsemän tietoyksikköä kerralla. Ne voivat olla nimiä, näkemyksiä,
tekniikoita – mitä vain. Seitsämän yksikön käsittely saa aivot käymään äärirajoilla, joten on inhimillistä rajata käsiteltävät asiat 4-5 tietoyksikköön. Tähän perustuen dialla tulisi olla kerralla käsiteltävänä korkeintaan neljä asiaa. Jos asioita kertyy enemmän, ne voi jakaa useammalle dialle. (Kortesuo
ja Sjöman 2017, 58.)
Sisältöä suunnitellessa kannattaa pohtia:
-

Mikä on pääasia?

-

Mikä on lukijalle tärkeää?

-

Voiko asian sanoa yksinkertaisemmin?

-

voiko päällekkäisyyksiä karsia?

(Pohjanoksa, Raaska ja Kuokkanen 2007, 189.)
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KUVA 10. Runkomalli sisällöstä Kortesuon ja Sjömanin runkomallia apuna käyttäen (Ihalainen 2019).
Sisältöä suunnittellessa mietin mitkä asioita ovat olennaisia kertoa ja hahmottelin ajatuskartan oppaan pääpiirteistä. Myöhemmin loin selkeämmän runkomallin rakenteesta. Kokosin keräämästäni
teoriatiedosta tärkeimmät osat ja mietin millainen kuva tukee käsiteltävää asiaa. Materiaali oli siis
paloiteltuna sivukohtaisesti. Lisäsin jokaisen aiheen tai sivuun oheen kuvaidean.
Lähdin tekemään kuvahakua kohta kerrallaan. Sopivien kuvien löytäminen oli välillä aikaa vievää ja
samalla täytyi huomioida mahdolliset tekijänoikeudet ja kirjata lähteet ylös. Joidenkin kuvien käyttäminen ilman lupaa on kielletty, joten näitä pyrin välttämään. Tilakuvissa olen ilmoittanut kohteen,
suunnittelijan ja kuvaajan tiedot. Joihinkin kuviin kysyin erikseen luvat tilojen suunnittelijalta sekä
kuvaajalta. Joitakin kuvia päädyin vielä vaihtamaan paremmiksi työstövaiheessa.
Tilakuvia olin etsinyt tiedonhankintavaiheessa. Käytin kokonaisen päivän keräämällä kuvia design- ja
arkkitehtuurisivustoilta. Pohjana oli myös pinterestiin kootut arkistot biofilisesta tilasuunnittelusta.
Suunnittelutyössä idea- ja tunnelmakuvien kerääminen on yksi olennainen vaihe suunnitteluprosessissa. Käytin siis kuvien keräämistä yhtenä tiedonhankintamuotona ja orientoitumisena aiheseen.

3.5

GRAAFISEN ULKOASUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Graafinen ilme heijastaa käsiteltävää aihetta ja puhuu sen puolesta. Sen on takoitus myös kokonaisuudessan sopia kuvien kanssa käytettäväksi. Koska materiaali on sähköisessä muodossa ulkoasu ja
sanoma nousevat tärkeiksi. Kiinnostava ulkoasu houkuttelee tutustumaan sisältöön. (Kortesuo ja
Sjöman 2017, 88.)
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KUVA 11. Ideakuvia (Ihalainen 2019).
Ideakuvista on havaittavissa kaksi tyyliä pelkistetty, jossa kuvamateriaali ja kuvat ovat neliskanttisia
sekä toinen, jossa lähinnä orgaanisia muotoja. Pelkistetympi neliskanttinen tyyli osoittautui selkeämmäksi tilakuvien yhteydessä käytettäväksi. Osa ideakuvista oli hyvin pelkistettyjä sekä kuvan että
tekstin osalta. Olisin halunnut tuoda vastaavaa yksinkertaisuutta oppaaseen, mutta se osoittautui
haastavaksi tilakuvien ulkoasun ja tekstin määrän vuoksi.
Väripaletit määrittelin Adobe Colorin avulla. Sivustolle ladataan kuva, josta palvelu poimii toisiinsa
sopivia värejä luoden niistä teemoja. Valitut teemat voi tallentaa ja ne synkronoituvat oman tunnuksen kautta Adoben ohjelmiin. Väreistä saa myös tarkemmat RGB- ja CMYK koodit käyttöönsä.

KUVA 12. Adobe Colorissa tehtyjä väriteemoja (Ihalainen 2019).

25 (37)

KUVA 13. Alustava luonnos graafisesta ilmeestä (Ihalainen 2019).
Graafisen ulkoasun tai ohjeistuksen luominen oli helpoa ja aluksi syntyi kaksi tyyliltään erilaista vaihtoehtoa. Haastavin osuus on ohjeen ja valittujen värien soveltaminen käytäntöön. Koostaessani
opasta lähdin välillä käyttämään värejä, joita en ole valinnut ohjeistukseeni. Päätin että voisin lopussa yhtenäistää ulkoasun. Pyrin saamaan lopputuloksesta selkeän, raikkaan ja aihetta tukevan.
Fonteista valikoitui käyttöön Source Sans, koska siihen oli saatavilla kaikki tarvittavat kirjaimet.
Useista netistä ladattavista fonteista puuttui ä- ja ö – kirjaimet. Määritin leipätekstille pistekooksi 14,
koska opas on tarkoitettu näytöltä luettavaksi. Esimerkiksi meilin liittenä lähetettävässä tiedostossa
niinkin pieni kuin pistekoko 14 on riittävä. Jos esitys näytetään yleisölle, niin pistekoon olisi hyvä pysyä yli 20. (Kortesuo ja Sjöman 2017, 164.)
Osa otsikoista on käännetty viistoon. Länsimaissa lukusuunta kulkee vasemmalta oikealle ja ylhäältä
alas (Kortesuo ja Sjöman 2017, 108). Tästä syystä otsikoiden lukeminen voi hieman hankaloitua.
Opasta testanneet henkilöt eivät kritisoineet otsikoiden suuntia, vaan pitivät niitä lähinnä piristävinä.
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KUVA 14. Luonnoksia teksti- ja kuvapainotteisista sivuista (Ihalainen 2019).
Yksi ratkaistava haaste ulkoasussa oli tilakuvien ja tekstien yhdistäminen. Usein sisätiloista otetut
kuvat pääsevät parhaiten oikeuksiinsa suurikokoisina. Usean kuvan kokoaminen samalla sivulle tekee kokonaisuudesta sekavan ja tällöin katse ei pääse kiinnittymään mihinkään. Pienet kuvat eivät
myöskään erotu puhelimen näytöltä tai kaumpaa katsoessa (Kortesuo ja Sjöman 2017, 150.) Kuvia
ei välttämättä tarvitse sijoittaa samalle sivulle pitkän tekstiosuuden kanssa, vaan varata niille täysin
oma sivu. Luonnoksista löytyy siis rakenteeltaan erilaisia sivuja.
Tein opasta varten oman teeman Power Pointilla, joka on työelämässäkin paljon käytetty ohjelma.
Teemassa voi määritellä käytettävät fontit, sekä luoda valmiita diapohjia käytettäväksi. Kun teeman
on tallentanut, pääsee sitä käyttämään ja valmiisiin pohjiin on helppo lisätä sisältöä. Tein erilaisiadiapohjia tekstiin tai kuvaan painottuville sivuille, sekä kannelle ja sitaattisivuille.

KUVA 15. Kansi ja sisällysluettelo (Ihalainen 2019).
Kuvassa näkyvä kansi ja sisällysluettelo pysyivät hyvin pitkälti samanlaisina läpi työstövaiheen. Kannesta loin muitakin vaihtoehtoja, mutta ensimmäinen osoittautui kaikista onnistunneimmaksi. Kansi
määrittelee houkuttelevuuden, se on yhtä tärkeä kuin kättely kokouksessa. Kannessa käytetty kuva
on nopeampi lukea kuin teksi. Se on myös universaali, jos sitä katsoo henkilö, joka ei tunne muuta
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käytettyä kieltä, hän saa käsityksen tyylistä ja näkökulmasta. (Kortesuo ja Sjöman 2017, 72.) Kanteen ja otsikkodioille kannattaa pyrkiä sijoitamaan aina jokin kuva. Jos kannessa käytetään pelkkää
tekstiä, tulee kiinnittää erityistä huomiota väreihin, fonttiin ja pistekokoon (Kortesuo ja Sjöman
2017, 72, 74-75.) Hyödyntämällä molempia keinoja, voidaan luoda houkutteleva kansi, joka kutsuu
sisällön pariin.

KUVA 16. Väliotsikkodia (Ihalainen 2019).
Jos kuvaa ja otsikkoa käytetään samalla dialla, kannattaa otsikko sijoittaa rauhalliselle tai yksiväriselle kohdalle. Parhaissa taustakuvissa yksityiskohta on sivummalla ja tasaista yksiväristä pintaa on
paljon. Jos kuvassa on paljon visuaalista informaatiota teksti voi sijaita laatikossa tai osan kuvasta
voi rajata pois. (Kortesuo ja Sjöman 2017, 171.)

KUVA 17. Aikajanalle luotu oma ulkoasu (Ihalainen 2019). Alkuperäinen evoluution aikajana (Kellert
ja Callabrese 2015).
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Kaavioita käyttäessä kannattaa pyrkiä luomaan alkuperäisestä kaaviosta omaan esitykseen sopiva
versio. Alkuperäisen kaavion lähde tulee kuitenkin ilmoittaa. (Kortesuo ja Sjöman 2017, 114.) Samaan aiheeseen liittyi myös sitaatti, mutta se piti siirtää toiselle diallle, jotta kokonaisuus pysyi selkeänä.
3.6

OPPAAN VIIMEISTELY
Kun olin lisännyt kuvat ja tekstin Power Point pohjaani, tein useamaan tulostuskerran työlleni. Tallensin tiedoston PDF-muotoon ja avasin sen katsottavaksi. Lisäsin omia kommentteja, joiden pohjalta tein korjauksia ja valintoja. Toistin tätä joitakin kertoja. Näytin myös keskeneräistä työtäni kahdelle luokkatoverilleni, koska tarvitsin tekemiseen ulkopuolista näkemystä. Luettuani uudelleen Kellertin ja Callabresen teosta, täsmensin myös tekstiosuuksia. Huomasin että olin karsinut sisältöä
aiemmin melko radikaalisti.
Joidenkin diojen koostaminen oli erittäin helppoa ja toisaalta joistakin tuli tehtyä useita versioita
pääsemättä täysin tyydyttävään lopputulokseen. Esimeksi kannen, sisällysluettolon ja sitaattisivujen
oli helppoa. Haasteellisilla sivuilla oli usein enemmän materiaalia. Osa haasteista selvisi vaihtamalla
tekstin ohessa olevaa kuvaa, muuttamalla sommittelua tai tekstin määrää. Työn koostaminen Power
Pointilla oli yllättävän työlästä tekemästäni valmiista teemasta huolimatta. Valmiin teeman osat ja
rakenteet olivat välillä tiellä työstövaiheessa. Periaateessa jokainen sivu on täytynyt suunnitella erikseen.
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3.7

LOPPUTULOS
Lopputuloksena syntyi ulkoasultaan raikas ja luonnonläheinen opas. Opas alkaa kysymyksellä ja laajemmalla johdannolla edeten siitä teoria osuuden kautta erilaisiin esimerkkikohteisiin. Sisällössä keskittyy esittelemään aihetta yhden teoreettisen mallin mukaisesti, mutta täydentävää sisältöä on
myös muista lähteistä. Lähteet on merkitty jokaiselle sivulle erikseen, jottei loppuun tarvitse koota
massiivista lähdeluetteloa. Lopetus tapahtuu aktivoimalla lukijaa pohtimaan aihetta omakohtaisesti
suunnittelutyössä.

KUVA 18. Tiivistelmä lopputuloksesta (Ihalainen 2019).
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4

POHDINTA
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opas biofilisen suunnittelun soveltamisesta
työympäristöihin. Lopputuotteena syntyi opas, joka esittelee Kellertin biofilisten elementtien luokituksen ja kertoo, mitä nämä elementit ovat. Kuvitus johdattelee työympäristöjen pariin ja lopussa
tutustutaan puhtaasti biofilisiin työympäristöihin esimekkikohteiden kautta. Opas päättyy kysymyksiin, jotka aktivoivat lukijaa omaan pohdintaan ja soveltamiseen.
Onnistuin rajaamaan laajemmasta hyvinvoinnin ja tilasuunnittelun kokonaisuudesta pienen osa-alueen sekä käyttämään yhtä teorettista menetelmää työssäni. Tämä on hieno saavutus, koska olisin
halunnut perehtyä kaikkiin osa-alueisiin, enkä alussa ollut valmis luopumaan asioista. Yleiskäsitys
laajasta aiheesta syntyi kuitenkin ennen rajaamista. Onnistuin aikatauluttamaan omaa työskentelyä
ja pysymään tavoitteissa. Koen oppaan graafisen ulkoasun riittävän onnistuneeksi.
Käytin teoriaosuudessa apuna alani tapahtumia ja seminaareja. Niistä kertyi mielenkiintoista ja uutta
tietoa, sekä keskusteluissa liikuttiin täysin uusilla monialasilla rajapinnoilla. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana siirtyessä koulusta työelämään. Opinnäytteen loppupuolella työllistyin sisustusarkkitehdiksi toimistoon, jossa olin käynyt keräämässä taustatietoa teoriaosuutta varten.
Työn alkuvaiheessa huomasin, että oma ammatillinen osaaminen keskittyy ensisijaisesti tilojen suunnitteluun. Hyvin pian aloitettuani opinnäytetyön tekemisen, totesin, että olisi ollut järkevintä ottaa
konkreettinen tilasuunnittelukohde. Se olisi kehittänyt omaa osaamista oikeaan suuntaan, myös ohjelmisto-osaamisessa. Myös yksi tärkeä havainto oli, että omat tavoitteet on tärkeää asettaa tarpeaksi korkealle, jotta niiden eteen työskentely on mielenkiintoista ja palkitsevaa. Koin siis laskeneeni riman hieman liian alas opinnäytteen osalta. Vaadittava työmäärä täyttyy kuitenkin helposti.
Biofilinen suunnittelu on suomessa melko uusi suunnittelusuuntaus. Aiheesta ei esimerkiksi ole saatavilla suomenkielistä kirjallisuutta, mutta tietoa löytyy joidenkin yritysten sivuilta. Oppaan kautta
jaan tietoa muille opiskelijoille, suunnittelijoille ja yrityksille. Opasta voi soveltaa työympäristöjen
lisäksi muussa tilasuunittelussa.
Pystyn hyödyntämään opinnäytetyössä syntyvää osaamista tulevassa työssäni sekä ymmärtämään
paremmin suunnittelemieni tilojen vaikutuksia. Aihe linkittyy myös opintojen aikana tehtyihin harjoitteluihin, joista ensimmäisen tein työympäristöjen suunnitteluun ja muutosjohtamiseen keskittyneessä suunnittelutoimistossa. Toisen harjoittelun tein arkkitehtitoimistossa, jossa panostettiin huomattavasti työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Jatkokehitysmahdollisuuksina pidän lähinnä
osaamisen soveltamista ja kehittämistä tämänhetkisessä työssäni.
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vielä töistä lähtemisen jälkeen.
On arvioitu, että noin puolet työikäisistä henkilöistä ei
pääse palautumaan riittävästi työn aiheuttamasta
kuormituksesta.

WELKER, MATT. 2016. SIX DESIGN DECISIONS THAT WILL ENTICE CLIENTS AND
IMPROVE HEALTH. AIA.
INDEPENDENT 2016. HOW ARCHITECTURE USES SPACE, LIGHT AND MATERIAL TO
AFFECT YOUR MOOD. INDEPENDENT
THE FUTURE 100. J. WALTER THOMPSON INTELLI-GENCE. 2018.
YLE 2018 PUOLET TYÖIKÄISISTÄ EI PALAUDU ARJESSAAN RIITTÄVÄSTI

EROL AHMED

Johdanto

Kaupungistuminen ja teknologian jatkuva läsnäolo
tuo meille uusia haasteita, kuten stressiä ja
mielenterveysongelmia.

Suunnittelusuuntauksen tavoitteena on luoda ihmisille
hyvä elinympäristö, joka edistää terveyttä ja
hyvinvointia. Käytännössä tämä toteutetaan tuomalla
luonnonmukaisia
elementtejä
rakennettuun
ympäristöön suorin, epäsuorin sekä tilan ja paikan
keinoin.
Pohjana tässä oppaassa käytetään Kellertin biofilisten
elementtien luokittelutapaa. On myös olemassa muita
vastaavia luokittelutapoja luonnonelementeille.

KELLERT & CALABRESE 2015. THE PRACTICE OF BIOPHILIC DESIGN.

SONY AMSTERDAM OFFICE / SUUNNITTELU SPACE ENCOUNTERS / KUVA PETER TIJHUIS

Biofilisen suunnittelun hyödyntäminen työympäristöissä voi olla yksi ratkaisukeino stressin
helpottamiseen ja sisällä vietettyjen päivien
keventämiseen.

Luonnon vaikutukset
Lukuisat tutkimukset eri aloilla kertovat luonnon positiivisista vaikutuksista.
Esimerkiksi terveydenhuollon alueella tehdyt tutkimukset osoittavat luonnon
laskevan stressiä, verenpainetta, kivun tuntemusta ja edistävän paranemista.
Henkilöstön moraalin ja suorituskyvyn on havaittu paranevan, mikä vähentää
konflikteja henkilöstön ja potilaiden välillä.
Luontokontaktin elvyttävistä vaikutuksista kerrotaan myös mielipaikkoja
koskevissa tutkimuksissa, joissa todetaan ihmisten arvostavan mielipaikkoina
luontoalueita enemmän kuin rakennettua ympäristöä.
Kaiken kaikkiaan biofiliaa ja biofilistä suunnittelua koskeva kirjallisuus viittaa
siihen, että luontokontaktilla on palauttava vaikutus ihmisiin auttamalla heitä
selviämään päivittäisestä stressistä. Luontoelementtien on myös havaittu lisäävän
tilojen käyttöastetta.

ESIM. FRIEDMANN 1983; ULRICH 1993; TAYLOR 2001; MARCUS AND SACHS
2014 TEOKSESSA KELLERT & CALLABRESE 2015
ESIM. KAPLAN 1978; ULRICH 1981; PURCELL JA LAMB 1984; HERZOG 1987
TEOKSESSA TYRVÄINEN, LIISA, SILVENNOINEN, HARRI, KORPELA, KALEVI JA
YLEN, MATTI. 2007. LUONNON MERKITYS KAUPUNKILAISILLE JA VAIKUTUS
PSYYKKISEEN HYVINVOINTIIN. METLAN TYÖRAPORTTI 52: 57-77
BROWNING, RYAN & CLANCY2014. 14 PATTERNS OF BIOPHILIC DESIGN.
NBC-NEWS 2018 WHY NATURAL SCENERY IMPROVES YOUR MOOD AND
MAKES YOU MORE PRODUCTIVE.
KUVA SCOTT WEBB

T U O T T A V U U S

+

6%
H Y V I N V O I N T I
& L U O V U U S

+

15 %

Tutkimusta
työympäristöissä
Ympäristöissä, joissa on luonnonelementtejä, kuten
viherkasveja ja luonnonvaloa - työntekijät raportoivat
korkeammasta
hyvinvoinnin,
luovuuden
ja
tuottavuuden tasosta kuin ne, jotka työskentelivät
ympäristössä, jossa ei ole luontoa.
INTERFACE 2015. HUMAN SPACES: THE GLOBAL IMPACT OF BIOPHILIC DESIGN IN
THE WORKPLACE.

MAXIMUS MELBOURNE OFFICE / SUUNNITTELU SIREN DESIGN / KUVA CHEYNE TOOMEY

Hyvinvointia
edistävä
työtila

1

Mahdollistaa vuorovaikutuksen,
yksityisyyden ja keskittymisen

2

Hyvä sisäilmasto, valaistus ja akustiikka

3

Mahdollistaa vaihtelun, aktivoi
liikkumaan ja on esteetön

4

On huomattu, että Ihmiset reagoivat nopeasti, jos näissä on ongelmia.

Tukee jaksamista ja työuraa

TYÖTERVEYSLAITOS TYÖHYVINVOINTI
TEKES 2011 KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TILAT, UUTTA AJATTELUA TILOJEN SUUNNITELUUN

CAPITAL OFFICE / SUUNNITTELU PLUS ARCHITECTURE / KUVA PETER DILLON

Biofilinen suunnittelu
On rakennusteollisuudessa käytettävä konsepti, jolla tuetaan
luontosuhdetta käyttämällä suoraa luontoa, epäsuoraa
luontoa ja tilan sekä paikan olosuhteita.
Termi on melko uusi, vaikka luontoaiheita on hyödynnetty
arkkitehtuurissa kautta aikojen: kivikautisesta Göbekli
Tepestä, kreikkalaisiin temppeleihin, sekä rokokookalusteisiin.
Luonnon palauttavista vaikutuksista huolimatta konseptia
pidetään kyseenalaisena.

BROWNING, RYAN & CLANCY2014. 14 PATTERNS OF BIOPHILIC DESIGN.
NBC-NEWS 2018 WHY NATURAL SCENERY IMPROVES YOUR MOOD AND MAKES YOU MORE
PRODUCTIVE.

LONDON CO-WORKING SPACE PUBLIC HALL / SUUNNITTELU SELLA CONCEPT / KUVA GENEVIEVE LUTKIN

Biofilinen suunnittelu perustuu
biofiliaan eli ihmisen sisäiseen
tarpeeseen muodostaa yhteys
luontoon.
KELLERT & CALABRESE 2015
Tarve luontokokemukselle on koko ihmiskunnalle ominainen,
ainoastaan voimakkuus vaihtelee.
GULLONE, E. THE BIOPHILIA HYPOTHESIS AND LIFE IN THE 21ST CENTURY: INCREASING MENTAL HEALTH
OR INCREASING PATHOLOGY?

Taustana evoluutio

200 000 vuotta sitten
Homo Sapiens alkoi
kehittyä

40 000 vuotta sitten
vanhimmat luolamaalaukset

12 000 vuotta sitten
Viljelykulttuuri

400 vuotta sitten
Ruoan ja palveluiden
massatuotanto

6 000 vuotta sitten
Kaupungit keksitään

125 000 – 60 000 vuotta sitten
Homo Sapiens siirtyi Afrikan
ulkopuolelle

Keskeisenä on ymmärrys ihmislajin evoluutiosta, josta yli 99 % on
eletty luonnossa ja mukauduttu reagoimaan sen ärsykkeisiin.
Nykyään rakennetusta ympäristöstä on tullut ihmiselle luonnollinen
elinympäristö.
KELLERT & CALABRESE 2015

200 vuotta sitten
Sähköinen tekniikka

”

Ihminen on tarkoitettu
luontoon, genomit tai muu
biologia meissä ei ole
muuttunut 40 000 vuoteen.
JARNO MIKKONEN, NEUROBIOLOGI

Reaktiot
Ihmisen tiedostamattomia reaktiota luonnon ärsykkeisiin
ja ihmisen luomiin ärsykkeisiin on tutkittu Arne Öhmanin
klassikkotutkimuksessa,
jossa
ihmisiä
altistettiin
käärmeiden, hämähäkkien, aseiden ym. kuville.
Havaittiin että luonnon uhkaaviin ärsykkeisiin reagoitiin ja
keinotekoisiin
sekä
ihmisen
luomiin
pysyttiin
enimmäkseen välinpitämättöminä.

KELLERT & CALABRESE 2015

JANKO FERLIČ

KELLERTIN LUOKITTELUTAPA LUONTOELEMENTEILLE:

Suora luontokokemus
Epäsuora luontokokemus
Tila ja paikka
KELLERT & CALABRESE 2015

AMAZON OFFICE SEATTLE / SUUNNITTELU NBBJ / KUVA AMAZON

Suora luontokokemus
Konkreettinen kokemus luonnon ominaisuuksista, kuten luonnonvalosta,
kasveista tai ympäröivästä luonnosta

ROMAN KRAFT ON UNSPLASH

Luonnonvalo on välttämätön ihmisen
terveydelle ja hyvinvoinnille ja se
mahdollistaa orientoitumisen vuorokauden ja vuodenaikaan. Ikkunattomat tilat koetaan
väsyttävinä ja epänormaaleina.
Valon pääsyä sisätiloihin voidaan tehostaa
materiaalien tai värien kautta. Matalien
hyllyjen käyttö mahdollistaa luonnonvalon
pääsyn pidemmälle sisätiloihin. On myös
hyvä kiinnittää huomiota seinäkkeiden
sijoittelusuuntiin.

KELLERT & CALLABRESE 2015
CALLAGHAN 2015

SCHOUW OFFICE / SUUNNITTELU I29 INTERIOR ARCHITECTS / KUVA EWOUT HUIBERS

Luonnonvalo

Kasvit
Kasvit
voivat
lisätä
fyysistä
terveyttä,
suorituskykyä, mukavuutta ja vähentää stressiä.
Yksittäisillä kasveilla harvoin on paljon hyödyllisiä
vaikutuksia. Paikalliselle ympäristölle tyypillistä
kasvillisuutta
tulisi
olla
rakennetussa
ympäristössä runsaasti.
Viherseinistä on myös saatavilla mullattomia ja
allergiavapaita ratkaisuja, kuten kotimainen
sisäilmaa puhdistava Naava.

Ilma

KELLERT & CALABRESE 2015

Ilma on tärkeä ihmisen mukavuuden ja
tuottavuuden kannalta. Tasainen sisäilma
saatetaan kokea väsyttävänä, joten pienet
vaihtelut sisäilmassa voivat olla virkistäviä.
KELLERT & CALABRESE 2015

SCHOUW INFORMATISERING’S OFFICE / SUUNNITTELU I29 INTERIOR ARCHITECTS / KUVA
EWOUT HUIBERS

Luonnonmaisemat
ja ekosysteemit
Ekosysteemit koostuvat toisiinsa liittyvistä kasveista,
eläimistä, vedestä, maaperästä, kivistä ja geologisista
muodoista. Tavalliset luonnonmaisemat koetaan usein
miellyttävämpänä, kuin keinotekoiset ja ihmisen hallitsemat
maisemat. Maisemia voi havainnoida esim. ikkunoiden
kautta ja konkreettisesti luonnossa.
Roger Ulrichin tutkimuksessa on havaittu, että
potilashuoneissa, joissa on ikkunanäkymä luontoon,
leikkauksen jälkeinen toipuminen on tapahtunut
nopeammin ja vähemmällä lääkityksellä.
KELLERT & CALABRESE 2015
ULRICH, ROGER 1984 VIEW THROUGH A WINDOW
MAY INFLUENCE RECOVERY FROM SURGERY.

TANELI LAHTINEN

Vesi
Tilojen luontoteemat voivat saada inspiraationsa
metsien lisäksi myös vesistöistä.

Sää

Vesi on välttämätöntä elämälle ja sen kokeminen
rakennetussa ympäristössä voi lievittää stressiä, lisätä
tyytyväisyyttä ja parantaa terveyttä ja suorituskykyä.

Tietoisuus säästä ja siihen reagoiminen on
olennainen osa ihmisten kokemusta
luonnosta. Sääolosuhteiden havaitseminen
rakennetussa ympäristössä voi olla
miellyttävä ja stimuloiva.

Veden
vetovoima
liittyy
sen
moniaistiseen
kokemiseen. Vesielementtiä voi hyödyntää monin
tavoin, kuten tarjoamalla näkymiä vesistöihin, tai
käyttämällä suihkulähteitä ja akvaarioita.

Tämä voi tapahtua suoraan altistumalla
ulkoisille olosuhteille tai jäljittelemällä sään
kaltaisia ominaisuuksia.
KELLERT & CALABRESE 2015

JOHANNES PLENIO

Positiivinen kokemus eläinten läsnäolosta
voidaan
saavuttaa
esim.
viherkattojen,
puutarhojen, akvaarioiden tai teknologian
luovan käytön myötä.

Jos mahdollista, kannattaa suosia
monimuotoisuutta ja paikallisuutta.

lajien

KELLERT & CALABRESE 2015

GARDENISTA KUVA TEKIJÄN

Eläimet

Eläimet ovat olleet olennainen osa ihmisten
kokemuksia koko ihmiskunnan historian ajan.
Siitä huolimatta niiden oleminen rakennetussa
ympäristössä voi olla haastavaa ja kiistanalaista.

Tuli

Yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista on
ollut tulen hallinta. Tuli voidaan kokea sekä
mukavuuden että ahdistuksen lähteenä.
Tulen miellyttävän läsnäolon tiloissa voi saada
aikaan tulisijoilla sekä materiaalien luovalla
käytöllä.
KELLERT & CALABRESE 2015

HASAN ALBARI

Epäsuora
luontokokemus
Luonnonmateriaalien hyödyntäminen ja jäljittely

Kuvat

Luontoaiheiset kuvat ja installaatiot koetaan
miellyttävinä. Niiden katselu voi rauhoittaa ja alentaa
stressiä. Kuvat voivat olla valokuvia, maalauksia,
veistoksia, videoita tai installaatioita. Yksittäisillä
luonnonkuvilla on vähän vaikutusta.
Potilashuoneissa luontoaiheiset taulut vähentävät
ahdistusta ja kipua verrattuna samanlaisiin huoneisiin,
joissa ei ole tauluja. Näin havaittiin Roger Ulrichin
tutkimuksessa 1984.
BROWNING, RYAN JA CLANCY 2014
KELLERT & CALABRESE 2015

ARTIOM VALLAT

MTK / SUUNNITTELU KOHINA / KUVA RIIKKA KANTINKOSKI

Materiaalit

30- 45%
PUUN OSUUS TILAN
KOKONAISPINTA-ALASTA,
KUN TILAN HALUTAAN
OLEVAN RAUHALLINEN
TSUNETSUGU, MIYAZAKI JA SATO 2007,
CALLAGHAN 2015 MUKAAN

Luonnonmateriaalit tarjoavat haptisia ja stimuloivia kokemuksia ja niissä näkyy materiaalin luonnollinen ikääntyminen,
joka usein koetaan kauniiksi. Luonnollinen patina voi tuntua vakaalta, koska se muistuttaa luonnon mukautumisesta
jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.
KELLERT & CALABRESE 2015

Muodot
Luonnolliset muodot voivat
olla erityisen houkutteleva
ja poikkeuksellisen
monimuotoisia.

Värit

Biofilisessa suunnittelussa käytetään luonnossa yleisesti
esiintyviä maanläheisiä värejä, kuten ruskean, vihreän ja
sinisen sävyjä. Kirkkaita värejä käytetään tehosteena.
Värien fysiologisista vaikutuksista ei ole päästy
yksimielisyyteen, silti väreillä on vaikutus työympäristöjen
viihtyisyyteen ja paikan identiteetin luomiselle.
Värin kylläisyysaste vaikuttaa sävyä enemmän värin
rauhoittavuuteen tai kiihottavuuteen. Voimakkaat värit
koetaan siis kiihottavina ja vaimeat värit rauhoittavina.
Katsoessamme sopusoinnussa olevaa väriyhdistelmää,
tietoisuutemme virittyy samalle taajuudelle väriaistimme
alkukantaisten ominaisuuksien kanssa.
KELLERT & CALABRESE 2015
TUKIAINEN 2010
ARNKILL 2017

CORSAIR CAPITAL OFFICE / SUUNNITTELU PLUS ARCHITECTURE / KUVA PETER DILLON

KELLERT & CALABRESE 2015

Valaistuksella on mahdollista luoda erilaisia
tunnelmia. Jos luonnonvaloa ei ole tarjolla
riittävästi, toimistoympäristöissä voidaan
hyödyntää ihmiskeskeistä valaistusta, joka
mukailee päivänvalon värilämpötilaa ja
kirkkautta. Tällä tavoin tuetaan ihmisen
luontaista vuorokausirytmiä.
KELLERT & CALLABRESE 2015

SLACK OFFICE / SUUNNITTELU BREATHE ARCHITECTURE / KUVA PETER CLARKE

Valon
simulaatiot

Biomimiikka

AMAZON OFFICE / SUUNNITTELU NBBJ / KUVA AMAZON

Geometria

On suunnittelustrategia, joka
jäljittelee luonnossa löydettyjä
ratkaisuja inhimillisiin ja teknisiin
ongelmiin.

Biofiliseen suunnitteluun kuuluu luonnossa esiintyvien matemaattisten ominaisuuksien
hyödyntäminen, joita ovat esimerkiksi kultainen leikkaus, Fibonaccin lukujono ja fraktaalit,
joita esiintyy pilvissä ja aalloissa.
Kuvassa olevan Amazonin toimistorakennuksen kupolit koostuvat yli 2600
kolmionmuotoisesta lasipaneelista. Niistä muodostuva geometrinen kuvio on johdettu
luonnosta Catalanin kappaleista
KELLERT & CALABRESE 2015

Tila ja paikka
luontoa jäljittelevät ympäristöt sisätiloissa

PAUL EARLE

Organisoitu
monimutkaisuus

Luonnossa eläessään ihminen pystyi aukeilla
paikoilla havainnoimaan uhkia ja mahdollisuuksia
vetäytyä turvaan. Vastaavat mahdollisuudet
rakennetussa
ympäristössä
voivat
olla
toiminnallisia ja tyydyttäviä. Näitä voi syntyä
esimerkiksi erilaisten näkymien ja tilojen kautta.
KELLERT & CALABRESE 2015

AMAZON OFFICE / SUUNNITTELU NBBJ / KUVA AMAZON

Näkymät
ja turvapaikat

Ihmiset kaipaavat vaihtoehtoja
ja mahdollisuuksia. Liiallinen
monimutkaisuus on kuitenkin
usein hämmentävää ja
kaoottista.

ELISA HENKILÖSTÖRAVINTOLA / SUUNNITTELU KOHINA / KUVA MIKKO SINERVO

Tilan osien
intergrointi

Osien integrointi tarkoittaa osia, jotka muodostavat kokonaisuuksia. Tällöin tiloihin
pyritään luomaan selkeitä kokonaisuuksia, rajattuja alueita tai selkeä keskipiste
ryhmittelemällä kalusteita, yhdistämällä peräkkäisiä tiloja tai luomalla kiintopisteitä.
KELLERT & CALABRESE 2015

NIKE / SUUNNITTELU STUDIOS ARCHITECTURE JA DESIGN WSDIA | WESHOULDDOITALL / KUVA FLOTO+WARNER

Siirtymätilat
Selkeät siirtymätilat mahdollistavat perille
löytämisen ja ne ovat tärkeitä liikkuvuuden
kannalta sekä turvallisuuden tunteen
edistämisessä.
Näiden
ominaisuuksien
puuttuminen aiheuttaa usein sekaannusta ja
ahdistusta.
KELLERT & CALABRESE 2015

PARSLEY HEALTH / SUUNNITTELU ALDA LY / KUVA REID ROLLS

Yhteys
paikkaan

Ihmiset kehittyivät alueellisiksi olennoiksi, koska se edistää resurssien hallinta, helpottaa liikkumista ja parantaa
turvallisuutta. Suhtautuminen tuttuihin paikkoihin heijastaa tätä alueellista taipumusta. Ekologinen yhteys
paikkaan lisää tuntemusta lähialueen ympäristöstä ja motivoi pitämään siitä huolta.
KELLERT & CALABRESE 2015

Kellertin luokittelutapa luontoelementeille

SUORA LUONTOKOKEMUS

EPÄSUORA LUONTOKOKEMUS

TILA JA PAIKKA

Valo
Ilma
Vesi
Kasvit
Eläimet
Sää
Tuli
Maisemat ja
ekosysteemit

Luontokuvat
Luonnonmateriaalit
Värit
Valon ja ilman simulaatiot
Luonnolliset muodot
Kuviot, geometria
Ajan patina
Biomimiikka

Näkymät ja turvapaikka
Organisoitu monimutkaisuus
Tilan osien integrointi
Siirtymätilat
Paikallisen kulttuurin
ja luonnon huomioiminen

KELLERT & CALABRESE 2015

DESINO ECO MANUFACTORY OFFICE / SUUNNITTELU HO KHUE ARCHITECTS / KUVA HIROYUKI OKI

Esimerkkikohteet

MTK / SUUNNITTELU KOHINA / KUVA RIIKKA KANTINKOSKI

KOHINA

MTK

Suomen luonto on toiminut lähtökohtana Kohinan suunnittelemissa Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliiton tiloissa. Se on havaittavissa materiaaleissa, kalusteissa, värimaailmassa sekä sisustuksessa
käytetyissä kuvissa. Kalustuksessa näkyy geometrian hyödyntäminen sekä orgaaniset muodot. Tilassa
on myös kasveja sekä luonnonvaloa.

JOHNSON WAX OFFICE /SUUNNITTELU FRANK LLOYD WRIGHT / KUVA DEZEEN (TEKIJÄN)

FRANK LLOYD WRIGHT

Johnson Wax

Frank Lloyd Wrightin vuonna 1939 valmistunut Johnson Wax on ensimmäinen tunnettu esimerkki biofilisesta
työtilasuunnittelusta. Se tarjosi myös uuden mallin toimistotiloista – avotoimiston. Hänen suunnittelemat rakennukset
edustivat paikallista aluetta ja hänen luonnonmateriaalejen sekä kuvioiden ja muotojen käyttö oli taitavaa.
CALLAGHAN 2015

NBBJ

AMAZON SPHERES / SUUNITTELU NBBJ / KUVA ASHLYN GEHRETT

Amazon Spheres

Rakennus koostuu kolmesta yhdistetystä lasikuvusta, joiden sisällä on yhteensä 40 000 kasvia, 400 eri lajia.
Työntekijät työskentelevät käytävillä ja epätavallisissa kohtaamispaikoissa, kuten puumajoissa ja käytävillä.
Puutarhan juurella oleva alue on kaikille avoin.
ARCHITECTURAL DIGEST 2018

Suunnitellessa

ANNIE SPRATT

Miten voisin huomioida suunniteltavan
kohteen linkittymisen ympäristöön ja
kulttuuriin ?

Onko mahdollista maksimoida luonnonvalon
määrä tilassa esimerkiksi layoutin kautta?

”

Study nature, love nature, stay
close to nature. It will never fail you.
FRANK LLOYD WRIGHT

