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1 Johdanto 
 

Tavoitteena opinnäytetyössäni on luoda museolle esine taudinaiheuttajasta. Museoesi-

ne joka tässä tapauksessa on bakteeri, tulee olemaan osa kokoelmaa. Sitä on tarkoitus 

käyttää myös opetustarkoituksessa. Esine tulee rakentaa niin, että se kestää kosketta-

mista. Museoissa tilanne on usein päinvastainen, eli esineisiin ei saa koskea, mikä voi 

johtua monesta seikasta. Tilanne voi olla sellainen, ettei museolla ole kuin yksi näytte-

lyesine.  Esine voi olla niin hauras, ettei se kestä kosketusta. Tai jokin tila voi olla va-

rustettu kokonaan museoesineillä, joten liikkuminen tilassa ei ole mahdollista.    Olen 

tutkinut museotilannetta Suomessa ja havainnut museoiden sopivan parhaiten näkevil-

le, kuuleville sekä liikuntakykyisille ihmisille. Museoissa kulkeminen ja esineiden saavu-

tettavuus on kuitenkin erinomaisella pohjalla. Saavutettavuus onkin ollut jo pitkään 

tiedossa museoita rakennettaessa sekä restauroidessa. Saavutettavuutta ei kuitenkaan 

käytetä yleisenä terminä rakennusalalla. Ihmiset, jotka tarvitsevat apuvälineitä liikku-

miseen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin puhutaan esteettömästä 

liikkumisesta. Olen havainnoimalla tullut tulokseen, että näköaistin uupuessa suuri osa 

museoista ei täytä ihmisten yhdenvertaisuuden periaatetta esineiden esillepanossa se-

kä niiden kokemisessa.  

 

Tania kobler Brazil, eläinten fysiologian maisteri, joka toimii Bahian osavaltion, sekä 

lääketieteellisessä yliopistossa jonka mini on Escola Bahiana de Medicina e Saude Pub-

lica opettajana, tarjosi aihetta alkavaan projektiin. Projektissa on tarkoitus saada uutta 

näkökulmaa museoesineen kokemiselle.  MISBA (Museo interativo de saude na Bahia. 

Bahian terveyteen liittyvä interaktiivinen museo) projekti on alkanut jo alkuvuodesta 

2009. Alkujaan sen uskottiin kestävän 2 vuotta. Kuitenkin rahoituksen takkuillessa sen 

oletetaan olevan valmis aikaisintaan vuonna 2012.  

 

Projektin pää-koordinaattori Tania Kobler Brazil antoi toimeksiannon keväällä 2010, 

tämän jälkeen olen ollut heihin yhteydessä Skypen välityksellä muutamia kertoja. Näinä 

kertoina olen saanut tehtäväksi kehitellä interaktiivisen tuotoksen lääketieteelliseen 

museoon. Tarkoitus on rakentaa jokin tärkeimmistä taudinaiheuttajista. Tämä voi tar-

koittaa joko fyysistä tai virtuaalista ehdotusta tulevaksi museoesineeksi. 
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Olen tehnyt taustatutkimusta, jonka pohjalta valmistan tuotoksen. Tutkimuksella olen 

selvittänyt vallitsevan tilanteen tuotteiden esillepanossa ottaen huomioon ihmisten yh-

denvertaisuuden asioiden kokemiselle. Valmis tuotos tulee olemaan oma näkemykseni 

interaktiivisesta museoesineestä.   

Ensimmäisessä osiossa kerron aiheen taustan sekä aiheeseen liittyvistä keskeisistä kä-

sitteistä. Toisessa osiossa keskityn omaan tavoitteeseen sekä tiedon keräämiseen. 

Kolmannessa osiossa pyrin keräämäni tiedon pohjalta valmistamaan interaktiivisen mu-

seoesineen. Viimeisessä osiossa teen yhteenvedon opinnäytteestä. 

 

 

1.1 Salvadorin yliopiston museo 
 

 

 

 
 

MISBA (Museu interativo na Bahia) tarkoittaa käännettynä Bahian terveyteen liittyvä 

museo. Projektin päätarkoitus on rakentaa museo kaupungin yliopiston kampukselle. 

Vastuu museoprojektista kuuluu Escola Bahiana de Medicina e Saude Publicalle EBMSP, 

eli käännettynä Bahian kansanterveyden ja lääketieteen koululle. Oma tuotokseni on 

osa projektia opinnäytteen muodossa. Rahoitusta tukee valtion sekä osavaltion halli-

tukset. Bahian osavaltion pääkaupunki, Salvador, oli maan ensimmäinen pääkaupunki, 

jolla on historiallinen merkitys erityisesti terveyteen liittyen, eurooppalaisen lääketie-

teen sekä afrikkalaisien orjien tulon ansiosta. 

Projektin ehdotus koskee useita toimintoja, joiden tavoitteena on kolme tieteen-

kulttuurin museotilaa. Tavoitteena on ihmisten terveystieteiden popularisoinnin paran-

taminen Bahian kulttuurihistoriallisessa kontekstissa, sekä terveyteen liittyvistä tieteen- 

teknologisista tapahtumista osavaltion väestölle.  

Museotilat sijaitsevat yliopiston kampuksella ja ne sisältävät seuraavat: kokoelman lu-

etteloinnin, tiedon julkistamisen peruskouluille ja alueelliselle väestölle, tärkeimmistä 

tautienaiheuttajista mallien rakentamisen, Bahian terveystietämyksen evoluution raken-

tamisen ja systematisoinnin. Oma projektini koskee yleisölle tarkoitettua museotilaa, 

joka on yksi kolmesta rakennettavasta tilasta. Tilaan tulee kokoelma lääketieteeseen 

liittyvistä museoesineistä. 

Kuva 1 Bahian terveystieeteellisen yliopiston vaakuna 
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1.2 Projektin sijainti 

 

Punainen nuoli osoittaa maail-

mankartasta Salvadoria, jossa 

projekti sijaitsee. Eli kyseessä on 

Brasilia, Bahian osavaltio, Salva-

dor. Googlen satelliittikuvassa, 

näkyy punainen pyöreä merkki 

kuva  2,  jossa  pilkottaa  A,  ja  sen  

on kampuksen paikka kaupungin 

sisällä. Satelliitti kuvaan 3 piirretty 

punainen rajaus on kampusalue, 

jossa museo sijaitsee, museo ei 

vielä näy kuvassa vaikka on jo 

harjakorkeudessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Maailman kartta, nuolella merkitty Salvador 

Kuva 3. Salvadorin kaupunki  
Kuva 4. Kampusalue 
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1.3 Päämäärät ja tavoitteet 
 

Projekti tähtää kolmeen museologiseen tilaan Bahian kansanterveyden lääketieteelli-

sessä koulussa yksi tila on varattu terveyden sankareille, kaksi muuta tulee sijaitse-

maan akateemisessa yksikössä ja yksi virtuaalisessa tilassa tämä tarkoittaa museon 

internet sivuja.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksi museon tiloista koostuu 13 merkittävän henkilön aikaan saannoksista kansanter-

veyden hyväksi kahden viimevuosisadan aikana. 

Toinen tila on tarkoitettu terveyskasvatukselle. 

Kolmas, virtuaalinen tila, on tarkoitettu sovelluksen kehitykseen ja terveyteen liittyvien 

interaktiivisien pelien tarjoamiseen.  

Virtuaalinen tila on paikka, jossa tarjotaan puitteet pelien kehittämiselle. Tarkoituksena 

on varustaa tila tietokoneilla ja muulla tarpeistolla, joka mahdollistaa tämänkaltaisen 

tuotekehityksen.  

Kuva 5. Pohjakuva museorakennuksesta 
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MISBA tulee olemaan ensimmäinen museo tämän projektin ominaisuuksilla terveyden-

hoitoalalla Bahiassa. Kaikessa projektin toiminnassa on ennakoitu apuvälineteknologian 

tarve inklusiivisen kasvatuksen tueksi. 

MISBA:n tehtävä on integroida tieteenaloja ja tätä varten on arvioitu tarvittavan 11 

dosenttia / tutkijaa, 6 korkeakouluopiskelijaa ja 3 Bahian kansanterveyden ja lääketie-

teellisen koulun työntekijää sekä kolme ammattilaista ja 1 opiskelija muilta ammat-

tialoilta tarkoituksena tie-

teidenvälinen integrointi.  

 

Kuten kuvista 6-8 näkyy, ra-

kennus ei ole noudattanut 

aiempaa pohjaratkaisua. Uu-

den suunnitelman pohjarat-

kaisua en ole  saanut,  millä  ei  

sinänsä ole merkitystä. Ra-

kennus on kuitenkin pystyssä. 

Tällä hetkellä siihen ollaan 

tekemässä sisustukseen liitty-

vää rakentamista, kuten lait-

teiden asennuksia ja kokoon-

panoa.  

Kuva 6. Museorakennus näkyy valkoisena takana. 

Kuva 7. Museorakennuksesta kuva. 

Kuva 8. Museorakennuksesta kuva 
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1.3.1  Pohdintaa tutkimusongelmasta 
 

Ympäristön havaitseminen ihmiselle on aistien yhtenäinen tuotos. Kun näistä jokin osa-

alueista reistailee tai on kokonaan poissa, muiden aistien oletetaan havainnoivan te-

hokkaammin. Jukka Jokiniemi, INNOJOK OY:n toimitusjohtaja kertoo tutkimuksessaan 

” Näköaistia pidetään yleisesti tärkeimpänä, koska sen avulla ihminen saa noin 70-80 

% aistien välittämästä tiedosta. Toiseksi tärkein on kuuloaisti, jonka kautta tulee 25 % 

informaatiosta. (Jokiniemi, 1998, 14.) Kuitenkin jonkin aistin puuttuminen korostaa 

jäljelle jäävien aistien yhteistuotosta. Tämän voisi konkretisoida näin: jos ihmiseltä 

puuttuu kuuloaisti, hän käyttää enemmän näköaistia havainnointiin liikenteessä. Aisteja 

on laitettu prosentuaaliseen tärkeysjärjestykseen, jotta asiaa voitaisiin havainnollistaa 

helpommin. Näköhavainnon viedessä suurimman osan aistien tärkeydestä jäävät maku, 

haju sekä tuntoaisti viimeisille piste sijoille.  

Tuntoaisti tarkoittaa monen eri aistin yhteisnimitystä. Tähän kuuluvat aistit, joiden eli-

met ovat ihossa ja osaksi limakalvossa. Iho on laajin aistielin ja sen herkkyys vaihtelee, 

erityisesti kosketusaistin osalta. Kielen kärki on herkin, toisena tulevat sormen päät. 

(jokiniemi, 1998, 26,kinney1981, 12-13; Dahl & Dahl 1994, 141-142,) 

Tällä työllä pyrin valmistamaan esineen, jonka voi kokea, vaikka jokin aisteista uupuisi. 

Itselleni on kuitenkin selvää, ettei universaalisti kaikilla aisteille toimivaa esinettä ole 

helppo valmistaa. Aisteista voi uupua useampi, joten jäljelle jäävä osa voi tarkoittaa 

esimerkiksi juuri näitä pienemmille piste sijoille asettuvia aisteja.  Näköaistia pidetään 

tärkeimpänä aistina, joten tämä on omassa työssäni keskeisessä osassa. Käydessäni 

havainnoimassa museoita, pääpaino havainnoilleni oli, ettei sokealla ole museoissa 

paljoa koettavaa. On todettava vielä, ettei näkövammaisilta ole pois luettu esimerkiksi 

maalaustaidekokoelmia. Tällaisissa tapauksissa apuna voi toimia kuvatulkkaaja. Kuva-

tulkkaajan tehtävä on välittää näkövammaiselle se, mitä hänen aistinsa eivät voi ker-

toa. Tämä voi tarkoittaa taidenäyttelyssä teoksen visuaalista sanallistamista. Tällaisessa 

tilanteessa tulkkaajan oma näkemys taiteesta tulee mukaan. On kuitenkin oletettavaa, 

että tulkkaaja pyrkii objektiivisuuteen työssään. Kuvatulkkaus on vaativaa työtä ja se 

edellyttää laajaa sanavarastoa sekä tiivistämisen kykyä. (Näkövammaisten kulttuuripal-

velu 21.3.2012.) 
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1.3.2 Oman lopputuloksen tavoite 
 

Tavoitteeni on saada aikaan ehdotus tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti teoksesta 

joka täyttää museoprojektin vaativat kriteerit.  Olen tehnyt aihesanoista kuvassa 10 

Mind-mapin, museoesineen ympärille havainnollistamisen helpottamiseksi. Miten saa-

daan teoksesta mahdollisimman laajalti ihmisen aisteja haastava? Tällaisella aiheko-

koonpanolla teknisiä ongelmia on havaittavissa jo ennen tuotteen konkreettista raken-

tamista. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että jos tuotteeseen liitetään mekaanisia osia 

niin millaisella alustalla se on?  Tai jos tuotos ei ole kiinnitetty johdolla virtalähteeseen 

eli se on kiintonainen, mikä siihen tuo virtaa valoefekteihin tai liikkeeseen?  Kestävyys 

on haasteellinen osa, joskin tähän voi vaikuttaa materiaalivalinnoilla. On toki valittava 

materiaalit, jotka kestävät mekaanista liikettä kuumuutta sekä koskettamista ja ehkä 

myös putoamista. Näitä asioita tulee ehdottomasti pohtia lopulliseen ratkaisuun.  

Tuotteen suunnittelun tueksi olen käynyt vierailuilla oman kaupunkini museoissa sekä 

tehnyt virtuaalimatkoja verkossa toimivien museoiden maailmaan. Tällä asiakokoon-

panolla lähden toteuttamaan teosta, johon annan oman näkemykseni tulevana muotoi-

lijana. 
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2 Esteetön saavuttaminen 

2.3  Viitekehys 
 

Opinnäytetyössäni pääpaino liittyy museoesineen moniulotteiseen kokemiseen.  Työni 

viitekehyksenä Design for All eli Dfa ja interaktio. Näiden kahden aihealueen tutkimi-

seen on käytetty suunnattomasti aikaa sekä resursseja jo aikaisemmin, joten käyn 

työssäni aiheet läpi vain asiaa selventävänä tekstinä. Tarkoitukseni on pikemminkin 

havainnoimalla tutkia tämänhetkistä tilannetta museoesineiden esillepanossa omassa 

lähiympäristössäni.  

 

2.4  Esteettömyys 
Esteettömyys ja käytettävyys työkaluina muotoilussa, antaa perustiedon ihmisten yh-

denvertaisuuden saavuttamiseksi tuotteen käytölle. Tämän tarpeellisuus on nyky-

yhteiskunnan kannalta oleellinen osa suunnitteluprojektia, jossa kaikki mahdollinen 

otetaan huomioon käyttäjiä ajatellen. Omassa työssäni pyrin tuomaan esille ihmisten 

yhdenvertaisuuden asioiden kokemiselle mahdollisimman yksinkertaisesti. Työssäni 

olen hakenut mahdollisuutta tehdä tuotteesta yhtä aikaa kaikille aisteille houkuttelevan. 

Dfa ei ole uutuus museoalalla mutta sen soveltamisessa on vielä paljon kehitettävää. 

(terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2008.)   

 

Kulttuurin saavutettavuuteen on laadittu opetusministeriön pohjalta toimenpideohjel-

ma. Tällä ohjelmalla on pyritty rajaamaan kulttuurin tarjoajille yleiset säännöt. Sääntöi-

hin on asetettu taloudellisiin fyysisiin sekä aisteihin liittyviä rajauksia. Näillä keinoilla 

pyritään poistamaan esteitä kulttuurin saavutettavuudelle (Taiteen ja kulttuurin saavu-

tettavuus 2010.) 

 

Kulttuuritarjonta on saavutettavaa silloin, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja 

osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Hyvin saavutettava palvelu 

on kaikkien ulottuvilla, ja se tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksi-

löiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus merkitsee osallistumisen 

mahdollisuutta kaikille ihmisille. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2010.) 
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2.4.1 Mitä Design for All on? 
 

Design for all on strategia, jonka avulla tuotteiden, palvelujen sekä käytettävyyden 

esteetön saavuttaminen ja kokeminen otetaan huomioon muotoilun prosessissa. 

Design for All on käsitteenä vakiintunut Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aika-

na. Sisältö on tullut tutuksi myös Suomessa, vaikka helposti suomen kielessä taipuvaa 

käännöstä käsitteelle ei vielä olekaan.  Käsite liittyy kiinteästi käytettävyyteen ja käyttä-

jäkeskeisyyteen. Dfa tavoitteena on, että jokainen riippumatta iästä sukupuolesta, kult-

tuurisesta taustasta tai omista voimavaroista. Voi osallistua ja kokea yhteiskunnassa 

viihteen ja sosiaalisen kulttuurin sekä rakennetun ympäristö (Design For All Foundation 

2012.)  

 

2.4.2  Design for All -käsitteen historiaa 
 

Design for All -käsitteen leviämiseen Euroopassa ovat vaikuttaneet sekä vammaisalan 

organisaatiot (esim. European Disability Forum EDF), erilaiset Design for All -

asiantuntijaverkostot (AAATE, EIDD jne.) että Euroopan Unionin tasolla erityisesti sosi-

aaliasioista vastaavalla pääalueella tehty työ samoin kuin käsitteen juurruttaminen tut-

kimus- ja tuotekehitystoimintaohjelmiin.  

Selvimmin Design for All on noussut esiin EU:n tietoyhteiskunnan kehittämistä tukevis-

sa ohjelmissa sekä informaatioteknologioiden kehittämiseen liittyvissä IST-

tutkimusohjelmissa (IST - Information Society Technologies) että mm. eEurooppa 2002 

ja 2005 tavoiteohjelmissa. Näissä ohjelmissa Design for All on nostettu esiin keinona 

saavutettavuuden tukemiseksi (accessibility, esim. eAccessibility). 

Myös rakennettua ympäristöä koskevissa kehittämishankkeissa ja tutkimusohjelmissa 

Design for All on vakiintunut työvälineeksi saavutettavuuden toteuttamiseksi käytän-

nössä. European Design for All eAccessibility network EDeAN 

Tuorein osoitus Design for All -lähestymistavan vakiintumisesta eurooppalaiseen toi-

mintakenttään ovat EU-maihin vuonna 2002 perustetut Design for All -

osaamiskeskukset (Centres of Excellence), osana ensimmäistä eEurooppa-ohjelmaa. 
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European Design for All eAccessibility Network -verkostoon kuuluvien DfA-

asiantuntijaorganisaatioiden tehtävänä on levittää Design for All -tietoa sekä yksityiselle 

että julkiselle sektorille ja tukea osaamisen lisäämistä myös viemällä näkökulma erityi-

sesti insinöörien, muotoilijoiden ja arkkitehtien koulutukseen (Terveyden ja hyvinvoin-

ninlaitos. 2007). 

 

2.4.3  Dfa:n haasteet suunnittelussa 
 

Lähtökohtaisesti tuotteen saavutettavuus eli paikka, jossa tuote sijaitsee antaa omat 

haasteensa. Esineen tulee mahtua sille määrättyyn paikkaan, tässä voi tietysti muun-

nella kokoa, mikäli se on mahdollista tuotteen kokoon nähden. Se, onko tuotteelle 

ominaista näyttää vastaavalta kuin alkuperäinen kappale on tärkeää esineen kokemi-

selle. Jos tuote ei vastaa alkuperää, on kyseessä pikemminkin jonkun tai joidenkin asi-

aan perehtyneiden henkilöiden tekele. Taide-esineet esittävät tässä omaa luokkaansa 

esimerkiksi maalaukset ovat yleensä sellaisia, joihin ei voi koskea. Veistokset taas voi-

vat olla kosketeltavissa, mutta museoesineen uudelleen rakentamisessa voidaan käyt-

tää Dfa:n keinoja. Jos vaikka ajattelisimme uudestaan rakennettua muinaista syömävä-

linettä, voitaisiin se rakentaa kosketeltavaksi. Tämänkaltaisessa tuotoksessa esteenä on 

aika ja raha sekä vaadittava osaaminen. Seuraavassa kuvassa on hyvä esimerkki Dfa:n 

käytöstä museotoiminnassa, vaikkakin esineen luojana on ollut evoluutio eikä suunnit-

telija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Sokeat lapset tunnustelevat jääkarhua. 
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2.4.4  Mitä on interaktiivisuus? 
 

Interaktiivisuus on vuorovaikutteista viestintää, joka mahdollistaa palautteen antami-

sen. Sana interaktiivisuus johtaa monesti harhaan. Koska kyseessä luullaan olevan jo-

takin tietotekniikkaan liittyvää. Asia kuitenkin liittyy vuorovaikutteisuuteen ihmisen ja 

esineen välillä. Museoissa se tarkoittaa museoesineen konkreettista käyttöä. Esimerkik-

si esineellä voi muodostaa kuvioita tai sitä voi tunnustella tai haistaa tai sen voi kuulla. 

Pääasia on esineen tai tuotoksen ja ihmisen vuorovaikutteisuudessa.  

 

Kuvissa esimerkki siitä, mi-

ten esine tai tässä tapauk-

sessa interaktiivinen tuotos 

toimii vuorovaikutteisuuden 

välineenä. Älypöytää, jossa 

tietoa voidaan koskettamalla 

seurata ja hakeutua itse 

valitsemaansa suuntaan 

tiedon etsinnässä.  Interak-

tiivisuus tulee arkipäivän 

esineistössä esille hyvinkin 

usein. Aina sitä ei tule ajatelleeksi, miten lähellä olevat asiat ovat muodostuneet. Nii-

den suunnittelussa on käytetty Dfa:ta sekä itse laite on väline ihmisten vuorovaikuttei-

suudelle. Tällainen laite löytyy nykypäivänä melkein jokaisen Suomalaisen taskusta. Eli 

kyseessä on kannettava puhelin. Nykyään alkaakin olla älypuhelimia entisten soittami-

seen valmistettujen tuotteiden sijaan. Älypuhelimet mahdollistavat monenkaltaisen 

muunkin vuorovaikutuksen kuin toimia puheen välittäjänä. 

 

 

  

Kuva 10. Interaktiivinen pöytä. 
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3 Tarkastelua ja havainnointia 
 

3.1 Ongelman havainnollistaminen 

 

Tämän osion tarkoituksena on tutkailla jo olemassa olevia interaktiivisia tuotoksia. Tie-

donkeruun tarkoituksena on kartoittaa tilanne valmiina olevista interaktiivisista muse-

oista ja niiden toiminnasta sekä toimintatavoista. Vapaamuotoinen haastattelu ja mu-

seoissa käynnit antavat konkreettisen kuvan toiminnassa olevista interaktiivisista tuo-

toksista omassa kaupungissani. Sampsa Hyysalo kertoo kirjassaan havainnoinnin ole-

van vähimmillään muutaman tunnin mittaisia oleskeluja nykyisten tai tulevien käyttäji-

en ympäristössä (Hyysalo, 2006,108.) Olen työssäni käyttänyt tämänkaltaista tiedon 

etsimistä. Havainnointi on yleinen työtapa tuotekehityksessä, omassa työssäni sen 

tuomat edut pelkästään kirjallisuudesta kerättyyn tietoon nähden on ylivoimaisesti pa-

ras tapa tuoda esille ongelmakohdat.  

3.2 Vierailu Iiristalossa 05.05.2011 
 

Toukokuun viidentenä kävin vierailulla Iiristalossa, joka sijaitsee Helsingin Itä-

keskuksessa. Se oli hyvä kohde sijainniltaan tiedon keruun kannalta. Iiristalo kuuluu 

Näkövammaisten keskusliitto ry:lle. Iiristalossa on sokeille suunnattu museo, joka oli 

matkani pääkohde. Tarkoituksena oli myös kysellä hieman vastaavanlaisten museoiden 

olemassaolosta vapaan haastattelun merkeissä. Olin sopinut tapaavani paikan päällä 

museon amanuenssin. Amanuenssina toimii Kari Huuskonen. Matkan tarkoituksena oli 

saada konkreettista tietopohjaa opinnäytetyöhöni. Työssäni lähtökohtana asian koke-

miselle on design for all, joten Iiristalossa käynti oli mielestäni hyvä tutkimuskohde 

projektin aloittamiselle.  

3.3 Haastateltavana amanuenssi Kari Huuskonen 
 

Tutkailimme museoesineitä, ja samalla Kari Kertoi tämänkaltaisten museoiden olevan 

harvassa. Museon esineistö ei ollut kovin laaja; sieltä löytyi kohokarttoja sekä kirjoitta-

miseen liittyviä museoesineitä. Esillepano oli järjestetty esteetöntä liikkumista silmällä 

pitäen. Kulkuväylät olivat leveät ja huone noin 20 neliön kokoinen. Pääpaino museossa 

oli, että kaikkiin tavaroihin sai koskea. Karin mielestä Suomessa pääasiallisesti kotiseu-

tumuseot ovat hyviä kohteita, koska niissä on usein esillä tavaroita, joita voi tunnustel-

la. Lähin Karin suosittelema museo vastaavilla ominaisuuksilla sijaitsee Östermalmilla 
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Tukholman keskustassa, kyse on Tukholman musiikkimuseosta. Siellä on Karin mukaan 

mahdollisuus kokeilla kaikkialta maailmasta tulleita soittimia. Vierailuni kesti noin 15 

minuuttia. Juttua olisi riittänyt vielä pitkään, mutta Karille oli tulossa vierailijoita joten 

kiitin rupattelutuokiosta, jäin vielä seuraamaan vierailijoita vapaan havainnoinnin mer-

keissä. 

 

3.4 Kokemuksia Iiristalosta. 
 

Vierailuni aikana pääsin seuraamaan vierestä, kuinka sokeat käsittelivät museoesineitä. 

Vapaa havainnointi tuki hyvin omaa työtäni, sekä sain palautetta henkilöltä, jotka itse 

käyttää vastaavanlaisia palveluita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Karin kertomasta maakuntamuseotoiminnasta. 

Arkkitehtuuripaja, koe kaupunki. Pajassa on Savonlinnan kaupunginsaaren maastomalli 

mittakaavassa 1:300 ja 500 talopalikkaa: matalia puutaloja ja betonikaupungin kerros-

taloja. Karttojen avulla voi rakentaa vanhan puu Savonlinnan ja nykyisen kerrostalo-

kaupungin ja näin oppia ymmärtämään kaupunkikuvan muuttumisen syitä ja seurauk-

sia. Aluetta voi kaavoittaa, rakentaa ja purkaa ja luoda sinne oman ihannekaupunkinsa.  

 

Kuva 12. Savonlinnan maakuntamuseo, koe kaupunki arkkitehtuuripaja. 
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3.4.1 Museoesineiden tarkastelua. 
 

Analysoin seuraavien 

museoiden tilannetta 

ottaen huomioon käy-

tettävyyden,  saavutet-

tavuuden sekä yhden-

vertaisuuden osana 

tulevaa suunnittelupro-

sessiani. Tätä varten 

olen käynyt muutamis-

sa museoissa omassa 

kaupungissani. Havain-

noinnista tulevalla tie-

dolla pystyn analysoi-

maan oman työni tarpeellisuutta käyttäjän kannalta. 

Kuvassa 12 on Helsingin yliopistomuseon kokoelmista kuva, tilanne on esillepanossa 

vallitseva. Lääketieteessä käytettyjen instrumenttien kirjo on runsas. Niitä ei kuiten-

kaan voi ottaa käteen ja tunnustella. Kyseisessä sermissä ei myöskään ollut minkään-

laista laitetta, jonka avulla olisi voinut kuunnella tuotteiden historiasta. Seinällä oli kylt-

ti, jossa kerrottiin hieman tuotteiden historiasta. Kyltti oli kuitenkin asetettu niin, että 

sen pystyi lukemaan ainoastaan normaalisti näkevä ihminen.  Tällä tarkoitan henkilöä 

jonka näöntarkkuus on 0,8 tai sitä parempi ( www.nkl.fi.) Paikalle pääsi hyvin katu-

tasosta, hissiä käyttämällä kerrokseen ja käytävät olivat leveät. Kulku onnistuu hyvin 

vaikka sähkörullatuolilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Helsingin yliopistomuseo. 

Kuva 14. Näkökaavio. 
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3.4.2  Väri ja havainto 
 

Helsingin luonnontie-

teellinen museo.  Inter-

aktiivisuus tulee esille 

tällaisessa tuotoksessa, 

jossa asiakas pääsee 

vuorovaikutteiseen ti-

lanteeseen museotava-

ran kanssa. Teoksessa 

on pyritty liittämään 

luiden ja tiedon kerää-

misen liittäminen konk-

reettiseen tekemiseen. 

Luonnontieteellinen mu-

seo on valveutunut saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden saralla, ja tämä näkyy hy-

vin myös heidän verkkosivuillaan. Sivuilla on paljon tutkimiseen liittyviä pelejä sekä 

tehtäviä. Yleisvaikutelma teoksesta ei ole kovinkaan houkutteleva. Värit ovat har-

maasävyiset eivätkä stimuloi aisteja houkuttelevasti. Jo värisävyjen lisäämisellä olisi 

voitu luoda tästä kokonaisuudesta houkuttelevampi. Valaistuksen avulla voisi säväyttää 

ja houkutella asiakasta teoksen luokse, ja valot voisivat vaikka olla muuntuvia väreil-

tään sekä tehoiltaan. Värillisillä valoilla voidaan herättää aistit, joilla tuote kutsuu luok-

seen.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Helsingin luonnontieteellisestä museosta. 
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3.4.3 Rahamuseo 
 

Suomen Pankin-rahamuseo.  

Museossa on mahdollisuus pela-

ta markkinoihin liittyvä pelejä. 

Sieltä löytyi myös valuutan 

markkina-arvomuunnin. Tällai-

nen on näkeville ihmisille inter-

aktiivista toimintaa museotilassa.   

Tietotekniikka ja muuntuvat pelit 

houkuttelevat kokeilemaan lai-

tetta. Interaktiivisen tuotoksen 

monipuolisuus koukuttaa asiakasta ja laitteen äärellä vierähtää helposti muutamia mi-

nuutteja. Kuitenkin pelit on nopeasti käyty läpi ja kamppailun lopputulos nykypelien 

grafiikkaloistoisten sekä pelattavuudeltaan erinomaisten tuotosten kanssa päättyy ny-

kypelien voittoon. Tällainen historiallinen näköala jää tällainen lähinnä hauskaksi koke-

mukseksi. Tämän tuotoksen voi myös kokea kyseisen museon verkkosivuilla. Tietokone 

on koteloitu sekä kaikki tapahtuma koneessa projisoidaan isolle kaikille näkyville näy-

töille. Tämä voi olla kynnys ainakin yksityiselle interaktiiviselle seikkailulle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalla, Suomen Pankin-rahamuseon www- sivuilla oleva tuotos osana 

interaktiivista toimintaa. Tämä kuitenkin vaati näköaistin moitteettoman toiminnan. 

Näkevälle henkilölle rahan arvoilla leikkiminen on hyödyllistä ja sillä on oppimisen kan-

nalta arvoa. Keskellä kuvassa virtuaalikierros ja oikealla lainalaskuri.  

Kuva 17. Suomen Pankin rahamuseo. 

Kuva 18-20. Suomen pankin rahamuseon www sivuilla olevia pelejä. 
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3.4.4 Museoita maailmalta. 
 

Kuvat kertovat internetissä 

olevista tuotoksista sekä fyysi-

sistä tuotoksista interaktiivi-

suuden merkeissä. 

 

Kuva Hollannissa toimivasta 

anatomia museosta, tämän 

kaltaisessa museossa pääsee 

hyvin perille suun anatomiasta 

koskettelemalla hammaskalus-

toa. Erittäin tärkeänä osana 

interaktiivisessa museotuotoksessa on todentuntuisuus. Kuvasta huomaa myös, ettei 

esteitä sen kokemiselle ole, vaikka tarkastelisi asiaa pyörätuolista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kongissa sijaitsevassa museossa 

vierailija pääsee osaksi toimintaa muun-

tamalla pyörimisenergian palloja kuljet-

tavalle radalle. Tämä kuvastaa toimin-

taa, jota interaktiivisessa museossa on 

mielestäni hyvä olla. Tässä tapauksessa 

ei kuitenkaan ihmisten yhdenvertaisuus 

toteudu, sillä laite on suunniteltu henki-

löille, jotka pystyvät kävelemään sekä 

Kuva 22. Interaktiivinen museo Hong Kong. 

Kuva 23. Interaktiivinen museo Hong Kong 

Kuva 21. Interaktiivinen anatomiamuseo. 
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näkemään. Esine ei kuitenkaan ole mielestäni museoesine, vaan tuotos liikkeeseen ja 

energiaan liittyvästä vanhasta tieteeseen liittyvästä keksinnöstä. Tämänkaltainen toi-

minta liitetään usein interaktiiviseen museo toimintaan. 

3.4.5 Historian havinaa. 
 

Muutama kuva aiheen tiimoilta, tässä näkee hyvin, etteivät Dfa:n keinot ole kovin uu-

sia, ne on vain laitettu nykyihmisen tapaan yksiin kansiin. Tällä tavoin aihe on nostettu 

esiin ja sen tiimoille on saatu koottua aihesanastoa. Kuvakooste jossa nähdään Sunder-

landin museon sokeille tarkoitettua toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22-27. Sunderland museon näkemys sokeille suunnatusta toiminnasta 
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3.5 Omin sanoin ”Case Kiasma” 
 

Olin saanut tietooni Kiasman eli nykytaiteen 

museon olevan ajan tasalla saavutettavuu-

den saralla. Museo sijaitsee Helsingin kes-

kustassa Postitalon vieressä. Kävin heidän 

www sivuilla ja toden totta, siellä oli selke-

ästi kerrottu kutakuinkin näin. Kiasma si-

jaitsee pääkaupungissamme tarkemmin sen 

keskustassa. Hissit kuljettavat kerroksiin, 

voi toki käyttää nousuun liuskoja kuten 

kuvassa 28. Wc-tiloihin on esteetön liikku-

minen kuten kaikkiin näyttelytiloihin. Opas-

koiratkin voi ottaa mukaan, no jaa tietyin 

varauksin. Olen muistaakseni kuullut joi-

denkin ihmisten olevan niin allergisia eläi-

mille, etteivät he voi oleskella eläinten kanssa 

samassa huoneistossa tai sen jälkeen, jos huoneessa on oleskellut eläimiä. Tällä ei si-

nänsä ole väliä sillä Kiasmassa on koulutettu henkilökunta, ilmeisesti kyseessä on kuva-

tulkkaus koulutuksen saaneita henkilöitä joiden avulla voi kokea taiteen, jos vaikka ei 

näe mitään. Vaatesäilytyksestä saa sitten niitä apuvälineitä; taskulamppua suurennus-

laseja sekä teos tietoa pistekirjoituksella. Löytyy myös telesilmukoita jos sattuu ole-

maan huonompi kuulo. Löytyypä sieltä kosketeltava pienoismalli rakennuksesta sekä 

pohjakartat kohokuvilla. Asian ydin miksi Kiasmaan kannattaa mennä on sieltä löytyvät 

teokset, joita saa kosketella henkilökunnan läsnä ollessa. Hanskat ovat tarkoittettu 

kosketteluun, paljailla sormilla ei koskettelua sallita. Tämän kerron, aluksi koska tarkoi-

tuksena oli mennä tutustumaan Kiasmaan. Ja päästä todentamaan kyseisen laitoksen 

verkkoon julkaisemien saavutettavuuteen viittaavien asioiden todellisuus.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Kiasman aula. 
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3.5.1 Sinne Kiasmaan sitten. 
 

Päivä oli 22. maaliskuuta 2012 ja kello noin 09:20, tavarat reppuun ja ei kun menoksi. 

Alkoi jo matkalla mietityttää kuka niitä teoksia tekee siis joihin voi koskea, no perillä 

sitten näkee. Kiasma aukesi kello 10:00. Sisään. Takki narikkaan ja lippu pisteelle. 

Kympin se otti, eli lipunmyyjä. Tuli siinä sitten kyseltyä niistä lupauksista mitä olin siel-

tä www sivuilta lukenut, eli tähän tapaan. Hei, kuule teillä oli internet sivuilla juttua 

kosketeltavista teoksista, tai siis joku lista niistä ja ne hanskat millä koskea? No lippu 

neiti vai oliko se rouva siihen että, odota hektinen; Pirkko hei onko meillä kosketeltavia 

teoksia, kysyi info/ lippupisteellä työskentelevä henkilö oppaalta, joka siinä vieressä 

odotteli koulu ryhmän saapumista. No jaa vastas Pirkko (nimi muutettu kun en muista 

sitä oikeaa ) ja jatkoi, meillä on tällä hetkellä yksi teos jonka vieressä voi istua mutta 

että ei varsinaisesti mitään museoesinettä. 

Jaa ettei nykytaiteen museossa ole mu-

seoesineitä, mietiskelin siinä itsekseni. 

Pirkko hymyili ja kääntyi odottelemaan 

tulevaa ryhmää ja jätti meidät info 

henkilön kanssa kahden. No onneksi 

infosta osattiin neuvoa vielä kerros mistä 

löytyy teos sekä tämän, katsos meillä 

vaihtuu nämä näyttelyt ja tällä erää ei ole 

muuta kun tuo kolmannen kerroksen teos. 

Mietiskelin siinä sitten muutaman 

sekunnin. Onneksi en muuten tullut kun 

muutaman pysäkin takaa junalla siis ja 

sillä Helsigin sisäisellä lipulla. Kiitin ja 

poistuin näyttelyyn. Hymm, jäi muuten 

vähän  tyhjä  olo  ja  entäs  jos  olisin  tulltu  

vaikka Kiteeltä linja autolla.Kolmannessa 

kerroksessa näytti sitten tältä kuvat 31-33. 

 

 

 

 

Kuvat 31-32. Kiasmassa oleva taideteos johon saa koskea. 
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Kämpän sisällä soi musiikki jotain 

blues henkistä kitara ränkytystä, kuis-

tilla oli keinutuoli ja kuvassa oikealla 

oikeanpuoleisella seinustalla muutama 

laatikko. Tila oli iso eikä esteitä sinne 

pääsyyn sekä teoksen kokemiselle 

ollut.  No kiva. Siihen, sitten istumaan 

laatikon päälle. Kuistin keinutuoliin ei 

uskaltautunut kun ei ollut opasteita 

mutta laatikoiden päällä oli pehmusteita 

sillä tavalla että oletin niiden olevan istumiseen tarkoitettuja. Ja olihan infon henkilö 

minua kehottanut näin tekemään. Istuessani selkä mökin seinää päin. Näin tällaista. 

Videokuvaa heijastettuna kankaalle. Olin hetken silmät kiinni meni tovi ja varmaan toi-

nenkin sitten nousin ja lähdin.  Että tällainen kosketeltavan teoksen havainnointi seik-

kailu Kiasmassa 00100 Hki siinä Marskin patsaan vieressä.  

Kiasma kyllä pyrkii siihen, että kosketeltavia teoksia olisi näyttelyssä. Mutta tähän vai-

kuttaa se tosiasia, että jos taiteilijat ole tehneet teoksia kosketeltaviksi, ei Kiasmalla ole 

valtuuksia antaa kävijöiden koskea niihin. Vaikkakin joidenkin teosten kohdalla se olisi 

mahdollista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Teoksen  video esitys, Kiasma. 
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3.6 Havainnon analysointi. 
 

Kerätyn tiedon pohjalta voidaan todeta, ettei interaktiivisuus museoissa tarkoita pelkäs-

tään esinettä ja sen tietynlaista kokemista. Se voi tarkoittaa tuotosta, joka kuvastaa 

tilannetta muinaisina aikoina tai ennen vanhaan, kuten usein kuvataan tilannetta men-

neessä muodossa. Havainnointi myös osoitti interaktiivisuuden olevan laaja käsite mu-

seoalalla. 

  

Osa havainnoista kertoo puitteiden olevan liian vaativat, jotta esineet voitaisiin saada 

kaikkien ulottuville, vaikka kyseessä olisi helposti uudelleen rakennettava esine, kuten 

lääkärin instrumentit. Uudelleenrakentamiseen menevä aika ja raha ovat suuri haaste 

tämän toteutumiselle. Vaikka kaikkeen yhteiskunnalliseen tekemiseen liittyy lakisäädök-

siä kuten saavutettavuus ja yhdenvertaisuus, on niiden konkretisoiminen asioiden ko-

kemiselle vaikeaa. Tähän voi vaikuttaa myös se, ettei vähemmistö kansalaisista ole 

kohderyhmä, jolle tuotos on tehty.   

 

Tästä voimme päätellä, että Design For All on käsite joka toimii ohjenuorana kaikille 

suunnatussa designissa. Asiasta ollaan kyllä hyvin tietoisia ja dfa on monen suunnitte-

lutoimiston apuväline rakennustoiminnassa sekä muotoilussa. Tämä liittyy kaikkeen 

materiaaliseen tuottamiseen, kuten normaalit arkiset apuvälineemme. Olisiko kuitenkin 

helpompaa rakentaa interaktiivinen museo, jonka vierailijoina pääasiassa olvat sokeat? 

Museoon voitaisiin valita vain ja ainoastaan kosketeltavissa olevia tuotoksia. Tämä voisi 

tarkoittaa uutta museota pääkaupunkiseudulla, joka tukisi yhdenvertaisuuden periaat-

teita eikä niinkään Dfa: periaatteita. On toki selvää, ettei Dfa:ta ole suljettu kokonaan 

pois museoiden suunnittelussa sekä esineiden saavutettavuudessa. Liikuntarajoitteiset 

on otettu huomioon kaikissa käymissäni museoissa erinomaisesti. Tämä viitta siihen 

oletukseen ettei näkökyvyttömien henkilöiden oleteta käyvän museoissa. Jos savutetta-

vuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita käyttäen rakennettaisiin pimeä museo, olisi 

se verrannollinen tämänhetkiseen. Siellä voisivat kaikki kokea museon tunnelman yh-

denvertaisuuden periaatteiden turvin. Pyrin omassa tuotoksessani huomioimaan esi-

neen kokemisen Dfa:n keinoin. Esteetön saavutettavuus kuuluu tapaan, jolla asiakas 

pääsee esineen luokse. Tämä on otettava myös huomioon tuotoksessa. Tästä on hyvä 

lähteä kehittelemään tuotetta, joka toimisi kaikilla aisteilla ja täyttäisi nuo lakisääteiset 

termit. 
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4 Suunnitteluprosessi 
 

Tässä osiossa tarkoitukseni on annetun tehtävän pohjalta valita malli, ja tehdä siitä 

suunnitelma joka voisi toimia museoesineenä. Tehtävänäni on luoda tuotos taudin ai-

heuttajasta, joka opinnäytetyössäni on bakteeri. Tarkoituksena on tehdä museoon kos-

keteltavissa olevan mallin suunnitelma, joka tavoittaa yhdenvertaisuudellisia periaattei-

ta, eli sen tulee olla koettavissa, vaikka jokin ihmisen aisteista ei toimisikaan. Näillä 

aisteilla tarkoitan ihmisen perusaisteja. Mallista on voitava kokea sen muoto, liike sekä 

värit. Tehtävää varten olen käynyt haastattelemassa bakteerien kanssa työskentelevää 

henkilöä sekä kerännyt tietoa bakteerien muodoista. Museokäynneillä olen kartoittanut 

interaktiivisien tuotosten esillepano ja tekotapaa, sekä seurannut sokeita museokäyn-

nillään. Museokäyntien osatarkoituksena on ollut saada konkreettinen kuva kosketelta-

vista tuotoksista. Internetistä olen kerännyt kuvamateriaalia bakteereista.  Jo olemassa 

olevien museoesineiden tuotosten tutkimisella olen hakenut ideoita omaan työhöni 

sekä kartoittanut mahdollisia ongelmatekijöitä.  Tähän osioon on koottu kuvia, tulevan 

mallin lähtökohdasta, sekä mallin hahmotelmia.  
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4.2  Haastateltavana Marcelo Pace. 
 

04.05.2011 Haastateltavana Marcelo Pace. Marcelo tekee kasvibiologian tohtorintutkin-

toa Helsingin Viikissä. Hänen päätehtävänsä liittyy bakteereihin sekä mikrobiologiaan. 

Marcelo on kotoisin Brasiliasta, joten haastattelin häntä portugaliksi. Haastattelu tapah-

tui vapaan keskustelun merkeissä ja tarkoituksena oli saada tietoa bakteerien toimin-

nallisuudesta sekä kuvia työtäni varten. Kävimme laitoksen laboratorioissa sekä kam-

puksen kasvatuslaitoksissa. Haastattelu eteni tutkaillessa tiloja. Haastatteluun kesti 

noin puolitoista tuntia. 

 

Marcello kertoi eläinten ja kasvien bakteerien olevan saman-

laisia, mutta ne pysyvät tiukasti omissa heteissään. Tämä 

olikin ydin sille, miksi hän lupautui kertomaan niiden koos-

tumuksesta ja muodosta.  

 

Kampuksella oli monta huonetta tutkijoille, näissä huoneissa tutkijat kirjaavat ylös ta-

pahtuneita asioita tutkimustyössään. Laboratorioissa tapahtuu konkreettinen tekemi-

nen, kuten bakteerien tutkiminen ja 

kasvien itäminen. Osasto vaikutti 

isolta ja kierrettyämme kampuksen 

laboratoriot hän antoi minulle kuva-

materiaalia, jota voisin käyttää työs-

säni. Koska haastatteluni oli vapaa-

muotoista keskustelua, käytän työs-

säni apuna vain saamaani kuvama-

teriaalia. Haastattelun lopuksi, Mar-

cello ilmoitti haluavansa yhden bakteerin, mikäli se on mahdollista. Hän sanoi käyttä-

vänsä sitä opetuksessa. Sanoin miettiväni asiaa tarkemmin, kunhan ensimmäinen val-

mistuisi. 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Biokeskus 1 Helsinki Viikki. 

Kuva 34. Bakteerin tutkailua. 
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4.3 Bakteereja eri muodossa. 
 

Kuvitukset taiteellisesta näkökulmasta katsottuna antavat hyvän vertailullisen kuvan 

bakteerien eri ominaisuuksista piirrettyyn ja tietokoneella mallinnettuun versioon näh-

den.  Kumpikin tekniikka on todella tehokas tapa esittää bakteeria ja niistä saa hyvän 

kuvan bakteerista. Todellisuus bakteerin olomuodosta jää vielä hämäräksi, mikä seikka 

työssäni on ensisijaisen tärkeässä osassa. Mielestäni museoesineen uudelleenrakenta-

misessa täytyy lähtökohtaisesti pyrkiä todenmukaisuuteen. Piirtämisessä ja mallintami-

sessa näkyy hyvin tekijän tekninen osaaminen. Mallintamisen monimuotoinen jatkoke-

hittely on kuitenkin etusijalla piirtämiseen verrattuna. Perinteiseen tapaan tehdyillä 

kuvilla ei ole jatkokäsittelyyn niin paljoa mahdollisuuksia. Kuvia voi tietokoneohjelmilla 

muokata sekä niistä voi tehdä animaatioita tai käyttää kirjoissa tai esityksissä. Mallin-

nettu teos voidaan käsitellä vaikkapa tekemällä siitä pika-tuloste 3d-tulostimella. Mal-

linnettu versio voidaan myös animoida.  

 

 

 

 

  

Kuvat 36-40. Piirrettyjen ja mallinnettujen kuvien vertailua. 

Kuva 36. 

Kuva 37. 

Kuva 38. 

Kuva 39. 

Kuva 40. 
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4.4 Bakteerin motoriikka. 
 

 

Bakteeri elää tyypillisesti vetisis-

sä paikoissa ja sen täytyy uida 

löytääkseen ravintoa ja välttääk-

seen viholliset. Tämän saavut-

tamiseksi bakteerit käyttävät 

ihmeellistä laitetta, jota kutsu-

taan nimellä flagelloja (lat. fla-

gellum, mon. flagella). Ihmeelli-

nen laite toimii bakteerin moot-

torina, ja sen toiminta näkyy 

kuvassa 39. Kuitenkin voidaan 

puhua rotaatio moottorista (The 

BioLogos Foundation, 2010.) 

Motoriikan energian lähdettä ei 

tiedetä tarkkaan. Villejä oletuksia kuitenkin on eri aineiden yhdistelmistä. Tämä tieto 

olisi tervetullut lisä kulkuneuvojen energian lähteeksi. Opinnäytetyössäni tällä tiedolla 

voin tehdä tutkielmia liikesiiman eli 

flagellan valmistamiseen. Se, että 

kyseessä on jonkinlainen rotaa-

tiomoottori auttaa rakenteellisten 

ratkaisuiden tekemisessä ja materi-

aalivalinnoissa. Vielä ei kuitenkaan 

ole mielessä tiettyä materiaalia, 

vaikka  muoto  ja  rakenne  ovat  tie-

dossa.  

 

Bakteerit eivät ole monimuotoisia, 

mikä helpottaa oman loppuratkaisuiden tekemisessä. Bakteerit ovat kuitenkin moniker-

roksisia, ja sillä on merkitystä lopputulokseen enemmän kuin moni muotoisuudella ul-

kokuoressa. Tämä voi käytännössä tarkoittaa vaikka pistekirjoitusta, jota sokeat luke-

vat, kun koskettelevat valmista tuotosta 

Kuva 41. Bakteerimoottori 

Kuva 42. Bakteeri rakennekuva. 
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4.5 Mikroskooppikuvia 
 

Bakteerien muoto on jo selvillä mutta 

vielä täytyy tarkistaa, pitävätkö nuo 

kuvitukset paikkaansa. Muutama kuva 

mikroskoopilla otettuna paljastaa hyvin 

bakteerien pinnan olevan epätasainen. 

Kuvitetuista bakteereista tämä ei selvin-

nyt  riittävän  hyvin.  Bakteerin  tulee  olla  

mahdollisimman todellisen tuntuinen, 

jotta se vastaa ideaa museoesineestä 

suurennettuna. Näistä kuvista 43 ja 45 nä-

kee, eri bakteereilla olevan erillinen määrä moottorisiimoja. Tämä on hyvä panna mer-

kille lopullisen bakteerin valinnassa. Väreillä on 

merkitystä näkevälle henkilölle aistien stimuloin-

nissa. Näissä kuvissa värejä on käytetty lähinnä 

havainnollistamaan bakteerit. Osa bakteereista on 

pyöreitä kuin potkupallo, osa muistuttaa enem-

mänkin makkaraa. Pyöreät näyttävät niin tylsiltä, 

että ehkä nuo makkaran muotoiset käyvät lähem-

pään tarkkailuun paremmin.  

 

 

 

 

 

 

 

   
  

Kuva 43. Bakteeriavaruus. 

Kuva 44. Mikroskooppikuva. 

Kuvat 46-49. Bakteereita Mikroskoopinläpi. 

Kuva 45. Kuva 46. 

Kuva 47. Kuva 48. 
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4.5.1 Muodon haltuunotto 
 

Tarkoituksena on käsitellä bakteerin helpolta vaikuttavaa ulkoista olemusta ja tehdä 

malli. Koska kyseessä tulee olemaan kosketeltava teos, teen hahmotelman muovatta-

vasta massasta.  Massana käytän punaista savea, koska se on halpaa ja helposti han-

kittavissa. Pyrin käyttämään halpoja materiaaleja koska projektiin ei ole varattu rahaa 

prototyypin valmistukseen.  

 

4.5.2 Muovailukoe 
 

Punainen savi oli vaikeaa pitää hallussa. Pu-

nasavella muovaileminen on kyllä erittäin help-

poa.  Mutta  rakenne  on  niin  löysää,  ettei  se  

meinaa pysyä kasassa. Bakteerin muoto tulee 

tässä selville, haluttuun tulokseen ei kuiten-

kaan päästä savella, koska savi kovettuu kui-

vuessaan. Työssäni pyrin kuvitteelliseen toden-

tuntuisuuteen, tämä siksi, etten oikeasti voi 

pitää bakteeria kädessäni, tai voin pitää mutta en voi tuntea sitä. Teen mallin ainoas-

taan näköhavainnon perusteella lähtökohtana mikroskooppikuvat. Muovaamisessa tulee 

kuitenkin koskettaminen esille, tämä vaikuttaa materiaalivalintoihin lopullisessa versios-

sa.  

 

Tästä työstä voi päätellä, ettei se ole kovin 

houkutteleva, eikä se täytä omia kriteereitäni 

jotka tulivat esille tutkimuksellisessa osiossa. 

Tarkoituksena on saada liike esille koskettamis-

ta varten, sekä lisätä valoilla houkuttelevuutta. 

Pintaan voi muokata pistekirjoitusta, sokeita 

varten. Tuntuma tulee olla yhteydessä kuvit-

teelliseen bakteeriin. Koko on tärkeässä osassa, 

koska tuo lähes 23:senttinen vahamalli voi liikahdellessaan ja täristessään vaikuttaa 

aivan joltain muulta kuin bakteerilta. Kun kyseessä on teos, joka sisältää liikkuvia osia 

tulee virransaanti myös kuvioihin. Nämä vaikuttaa siihen missä teos on, eli makaako se 

jonkun päällä vai onko se irrallinen, vai onko se ripustettu johonkin.  

kuva 49. Punasavi muovailua. 

Kuva 50. Bakteerimalli 22cm. 
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4.5.3   Mallin saavutettavuus ja näytteille asettelu 
 

Teoksen lähelle pääsemiseen on kiinnitettävä huomiota. Tällä on vaikutusta teoksen 

näytteillepanossa. Hahmotelmassa pyörätuoliaan apuna käyttävä henkilö, lukee piste-

kirjoitusta bakteerihahmon kyljestä. Pistekirjoitus kuvastaa samalla bakteerin epäta-

saista pintaa ja toimii tällä tavalla kaksiulotteisena tiedonlähteenä. Pyörätuolilla baktee-

rihahmon lähelle pääsee kun esteitä ei ole alapuolella.   

Bakteerimalli roikkuu katosta vaijereilla. Sähkö tuodaan bakteeriin vaijereita pitkin, näin 

saadaan virtaa jota kaivataan liikkumiseen tarvittavaan moottoriin ja valoihin. Virran-

saanti tulee olla jatkuvaa jotta valoefektit pysyvät päällä. Tämä vaikuttaa bakteerin 

houkuttavuuteen, liike on myös osa houkuttelevuutta. 

 

Kuva 51. Piirroshahmotelma. 
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5 Lopputulos ja ratkaisut 
 

Tutkimustuloksiin nojaten olen tullut johtopäätökseen jossa bakteerin malli on mahdol-

lisimman iso. Tämä siksi, että mallin houkuttelevuus kasvaa sekä mahdolliset pistekir-

joituksen mallin pinnalla on havaittavissa helpommin. Materiaalina tulee käyttää valoa 

läpäisevää sekä elastista materiaalia, elastisuus vaikuttaa oleellisesti bakteeriin mahdol-

liseen liikkeeseen. Valoilla saadaan efektejä aikaiseksi, valon ja suuren koon ansiosta 

voidaan houkutella asiakas teoksen luokse. Valojen tulee olla väreiltään muuntuvia, 

tämä vaatii elektroniikkaa mallin sisään, sekä mahdolliset paikat komponenteille. Mate-

riaalin tulee olla koskettamista kestävää, eikä se saa aiheuttaa allergisia reaktioita.  

Pinnan muoto tulee olla pyöreä ja pitkulainen koska se kuvastaa parhaiten bacillus bak-

teeria. Pistekirjoitukset mallin pinnalla kuvastaa bakteerin epätasaisuutta, jollaista on 

havaittavissa kuvissa 45 ja 47. Bakteerimoottori eli häntä on liikkuva osa, joka vaatii 

elastista materiaalia sekä runkorakenteen toimiakseen. Häntä tulee olemaan mekaani-

sesti kiinni mallin rungossa ja näin se saa liikkeeseen tarvittavan energian mallin päästä 

jossa mekaaninen osa liikuttaa koko mallia, tällä tarkoitan suurempaa rungon osaa jota 

voi myös kutsua bakteerin pääksi.  

 

Koska tilaajalta ei ole tullut ohjeita mallin esillepanosta olen tullut siihen lopputulok-

seen, että paras mahdollinen paikka mallille on roikkua katosta. Näin siihen saadaan 

virta ripustuksia pitkin valoille ja motoriikalle. Kun malli roikkuu sen lähelle pääsee hel-

posti ilman esteitä,  joskin on kuitenkin huomioitava mille korkeudelle malli asettuu, 

koska tämä vaikuttaa esimerkiksi pistekirjoituksen luettavuuteen. 

 

Bakteeri mallin liike tulee olla niin maltillista, ettei se aiheuta vaaraa. Koska malliin tu-

lee mekaanisia sekä elektronisia osia on siinä oltava huoltoaukko tai se on voitava hel-

posti purkaa huoltamista varten. Osa vierailijoista on mahdollisesti sokeita, joten mallin 

on oltava saumaton siten, että koskettelijan raajat jää puristuksiin mallia kosketellessa. 

Rakenteellisen osat kuten liikkeeseen tarvittava motoriikka, sekä elektroniikka vaativat 

vielä suunnittelua ja kehittelyä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Oma ehdotukse-

ni on omien mahdollisuuksien rajoissa tehty tutkielma aiheesta. Tutkielman rahoittami-

seen ei ole tullut tilaajalta avustuksia, joten siihen on käytetty rajallisesti resursseja, 

työ olisi kuitenkin vaatinut suurempaa rahallista panosta. Koska oma alani on muotoilu, 

olisi toivottavaa jonkin muun ammattikuntaa edustavan henkilön paneutuvan liikemoto-

riikkaan sekä valoihin, tähän kävisi mielestä hyvin insinööri.  



33 

 

 

5.1 Lopullinen malli 
 

Kuvassa on havainnollistettu malli bakteerista. Piirretyssä kuvassa pyörätuolia käyttävä 

henkilö on tutkimassa bakteeria. Hahmotelma perustuu tutkitun tiedon pohjalta tehtyi-

hin ratkaisuihin. Katosta ripustettu bakteeri, jonka pinnalta voi lukea pistekirjoituksen 

muodossa bakteerien hyvistä ja huonoista puolista. Bakteeri liikehtii sekä loistaa värilli-

sillä valoilla. Malli on kokonaispituudeltaan 230cm ja häntä 60cm, ja runko eli pää on 

halkaisijaltaan 70cm, häntä on halkaisijaltaan 5cm.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 52. Lopullinen ehdotus malliksi. 
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5.2 Yhteenveto  
 

Malli joka opinnäytetyössäni esittää bakteeria on vasta hahmotelma, joten konkreetti-

sen bakteerin tekemiseen on vielä matkaa. Vaikka hahmotelmasta käy hyvin esille mal-

lin koko, olisi se mielenkiintoista nähdä valmiina näyttelyssä. Tähän tarvittaisiin kuiten-

kin paljon suunnittelua rakenteellisten sekä mekaanisten ratkaisujen osalta. Materiaali-

en valinta lopulliseen tuotokseen vaatisi myös perehtymistä.  

Vaikka opinnäytetyöni bakteerimalli on hahmotelma museoesineeksi, olisi mielenkiin-

toista jos malli tehtäisiin valmiiksi ja sitä käytettäisiin opettamisen apuvälineenä. Jos 

asiaa katsottaisiin lapsen näkökulmasta, tavalla jossa bakteerit ovat hyviä ja hauskoja, 

eikä huonoja, olisiko tällä merkitystä mallin muodollisiin ominaisuuksiin. On kuitenkin 

todettava, että osa bakteereista on ihmiselle hyödyllisiä ja ilman niitä kuolisimme. Jo-

ten bakteerin näkemiselle on monta puolta, riippuu siitä miltä kannalta tarkastelemme 

asiaa. 

Joka tapauksessa, bakteerin muoto on helposti hallittavissa, tämä tulee myös ilmi ylei-

sesti kuvista ja lopputuloksesta. On kuitenkin selvää, ettei bakteerin muotoihin ole 

mahdollista tehdä kovin paljoa muutoksia, koska kyseessä on museoesine ja mallin 

tulee näin ollen toteuttaa alkuperää mahdollisimman tarkasti.  

5.3 Arviointi 
 

Hyväksyessäni tarjouksen opinnäytetyöni aiheesta, kuvittelin sen olevan uutuus alalla. 

Osaltaan hyväksymiseeni vaikutti myös se, että projekti tapahtui Brasiliassa. Olin jo 

kouluun tullessani haaveillut tekeväni opinnäytetyöni johonkin muuhun maahan kuin 

Suomeen, ajatuksen oli, että sillä olisi kansainvälistä arvoa tulevaisuudessa. 

 

Tutkiessani aihetta tarkemmin huomasin olevani väärässä siltä osin, ettei aiheeni ollut-

kaan kovin uusi museoalalla. Aiheen tiimoilta oli vaikea löytää kirjallisuutta mutta ku-

vamateriaalia valmiista tuotoksista löytyi paljon. Tutkimuksen alkuun pääseminen tuotti 

vaikeuksia, koska en osannut etsiä tietoa oikeista paikoista oikeilla asiasanoilla.  Alku-

peräisenä ajatuksena oli tehdä 3d-malli tietokoneohjelmaan tai internettiin. Muutamien 

ohjauskertojen jälkeen tulin kuitenkin siihen tulokseen, että valmistan proton eli konk-

reettisen mallin bakteerista. Malli bakteerista jäi kuitenkin hahmotelma asteelle, syy 

siihen oli, etteivät omat resurssini mahdollistanut mallin rakentamista rahallisesti eikä 

ajallisesti.  Vaikka opinnäytetyössäni ei valmistunutkaan mitään konkreettista mallia, ei 

proton tekeminen vaatisi enää kovin suuria ponnisteluja. Hahmotelma, joka valmistui 
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tutkimustuloksen pohjalta, on onnistunut mielestäni hyvin. Se vastaa kaikkiin kysymyk-

siini joita asetin ihmisten yhdenvertaisuuden puitteissa kun koettavana on lääketieteel-

liseen museoon tarkoitettu bakteerimalli.  

Oman oppimisen kannalta olen pannut merkille sen, ettei aihe vastannut parhaalla 

mahdollisella tavalla mielekästä projektia itselleni. Opinnäytetyöni oli suurilta osin teo-

reettista vaikka alkujaan ajattelin sen olevan toiminnallinen. Tähän vaikutti se tosiasia 

että tieto jota etsin oli piilossa. Tällä ilmaisulla vertaan esimerkiksi sitä, jos olisin tehnyt 

opinnäytetyöni juomalasista, olisi aineistoa löytynyt helposti ja enemmän.  Aiheeni oli 

mielestäni erittäin vaativa, opinnäytetyötäni tehdessä mieleeni tuli, että miksi en valin-

nut itselleni ominaisempaa aihetta kuten esimerkiksi tuolin tai pöydän suunnittelua. 

Tilaajasta voisin todeta, ettei heidän suunnaltaan tullut tarpeeksi toivottua ohjeistusta.  

Tämä vaikutti työhöni negatiivisella tavalla, koin olevani joidenkin päätöksieni kanssa 

yksin. Olin toki selvillä, että ratkaisut oli tehtävä itse, mutta olisin kaivannut hieman 

enemmän tukea tilaajan suunnalta.  

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö on antanut paljon lisää pohdittavaa ja ehkä enem-

män kysymyksiä kuin vastauksia. Suorittaessani tutkimusta totesin, että mitä enemmän 

löysin tietoa sitä enemmän heräsi kysymyksiä, joihin olisin halunnut vastauksia. Vasta-

ukset olisivat koskeneet ennemmin sitä, miten voisin vaikuttaa muotoilun avulla rajaan 

joka tulee vastaan kun puhutaan ihmisten yhdenvertaisuudesta tuotemuotoilussa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 53. Mallinnettu hahmotelma bakteerista. 
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