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arkkitehtuurikokemuksen kokonaisuuteen.

Toteutin empiirisen tutkimukseni neljässä materiaalipinnoil-
taan erilaisessa oppimisympäristössä. Tutkimusjoukon muodosti  
yhteensä 120 lasta, jotka olivat ikäjakaumaltaan 5-11- vuotiaita 
tyttöjä ja poikia. Muutaman ikävuoden hajonnalla pyrin tarkas-
telemaan myös mahdollisia aistihavaintojen eroja tutkimukseeni 
osallistuneiden eri-ikäisten lasten kesken.

Kokemuksellisuudessa nähdään sekä suhteellisia, että subjektii-
visia puolia (Aura et al. 1997). Diplomityöni lähtökohta on, että 
kaikki käyttäjät eivät koe arkkitehtuuria ja ympäristöä samalla 
tavalla. Esimerkiksi lasten aistimukset ja havainnot ympäristöstä 
eivät aina ole samanlaisia kuin aikuisten (Champbell 1974, Hol-
le 1972, Horelli 1992). Työni tavoitteena on pohtia, onko lasten 
ympäristösuhteessa ja ympäristöhavainnoissa erityisiä piirteitä, 
jotka tulisi suunnittelussa huomioida osana lasten arkkitehtuuri-
kokemuksen näkökulmaa.

Keskeinen havaintoni tutkimuksestani on, että siihen osallistu-
neiden lasten aistihavainnot oppimisympäristöjen materiaali-
pinnoista olivat yksityiskohtaisia, monipuolisia, rikkaita ja jopa 
yllättäviä. Lapset havainnoivat ympäristöä hyvin tarkkaavaisesti, 
ja tekivät materiaalipinnoista sellaisia erityisiä aistihavaintoja, 
jollaisia aikuiset eivät välttämättä tee.

Johtopäätökseni on, että lasten aistihavaintojen erityisyys saattaa 
viitata myös erilaiseen arkkitehtuurikokemukseen, kuin esimer-
kiksi aikuisilla. Näin ollen myös lasten arkkitehtuurikokemuksen 
näkökulma tulisi mielestäni aina huomioida arkkitehtuurisuun-
nittelussa.

arkkitehtuurin kokemuksellisuus, aistihavainnot, lapset, lap-
sen ympäristösuhde, käyttäjät, materiaalit, oppimisympäris-
töt, havainnoiva oppiminen

Tiivistelmä

Diplomityöni on tutkielma, jossa pohdin arkkitehtuurin koke-
muksellisuutta aistihavaintojen kautta tarkasteltuna. Työni tar-
koituksena on pohtia käyttäjien arkkitehtuurikokemusta, ja olen 
rajannut tarkastelun lasten näkökulmaan. Toteuttamassani em-
piirisessä tutkimuksessa tarkastelen lasten aistihavaintoja oppi-
misympäristöjen materiaalipinnoista.

Työni kirjallinen viitekehys on sekä arkkitehtuurikokemusta 
käsittelevässä, että lasten ympäristösuhdetta kuvaavassa kirjal-
lisuudessa. Kirjallisuudessa arkkitehtuurikokemukseen nähdään 
liittyvän ainakin kehollinen ja moniaistinen puoli (Bloomer & 
Moore 1977, Holl et al. 2006, Pallasmaa 1985;1996). Työssäni 
tutkin aistihavaintoja arkkitehtuurin kokemuksellisuudessa.

Ympäristön merkitys esimerkiksi lapsen kehityksessä nähdään 
tärkeänä (Allas 1981, Aura et al. 1997, Barker 1968, Bronfenb-
renner 1977;1979, Elkind 1974, Lewin 1964). Lähiympäristöt, 
kuten koti ja koulu, ovat lapselle monella tavalla merkitykselli-
siä (Allas 1981, Aura et al. 1997, Kyttä 2003, Wallenius 1996). 
Koulut lapsille tärkeinä lähiympäristöinä ovat myös suunnitte-
lualueina ajankohtaisia, sillä oppimisympäristöjen suunnittelu-
tavoitteet ovat uuden opetussuunnitelman myötä muuttuneet 
(OPS 2016 25.04.2016).

Kirjallisen viitekehyksen pohjalta kehitin lapsille aistihavainto-
tehtävän, jonka avulla pyrin tarkastelemaan tutkimukseeni osal-
listuneiden lasten aistihavaintojen suuntautumista, sekä heidän 
subjektiivisia mielipiteitänsä oppimisympäristöjen materiaali-
pinnoista.  Rakennusmateriaalit ovat yksi arkkitehtuurin ilmai-
sullinen elementti, jotka voivat välittää hyvin monenlaisia ais-
tiärsykkeitä. Aistihavainnot vaikuttavat ympäristön välittämään 
keholliseen kokemukseen, ja voivat sitä kautta vaikuttaa myös 
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Abstract

This Master’s Thesis is a study, in which I reflect on architectural 
experience through sense perceptions. The intention of my work 
is to discuss user experience in architecture and I have narrowed 
my view point to children’s experience. In my empirical study I 
review children’s sense perceptions of material surfaces in diffe-
rent learning environments.

The literary reference frame for my Thesis lies in studies concer-
ning architecture experience as well as children’s environmental 
relationships. In the reference literature architectural experien-
ce is found to consist of at least bodily and multisensory expe-
riences (Bloomer & Moore 1977, Holl et al. 2006, Pallasmaa 
1985;1996). The thesis focuses on sense perception as part of the 
architectural experience.

The importance of environment is significant when considering 
e.g. the development of a child (Allas 1981, Aura et al. 1997, 
Barker 1968, Bronfenbrenner 1977;1979, Elkind 1974, Lewin 
1964).  Microenvironments like home and school are of great 
relevance to a child (Allas 1981, Aura et al. 1997, Kyttä 2003, 
Wallenius 1996). Schools being important microenvironments 
to children, is current in architectural planning since the lear-
ning environment aims and objectives have changed with the 
new learning curriculum (OPS 2016 25.04.2016).

From the basis of the literary reference frame for this Thesis I 
developed a sense perception task for children, which I use to 
evaluate the orientation of the participants’ senses and their sub-
jective opinions on material surfaces of environments. Building 
materials are one of architecture’s expressive elements and can 
convey a wide range of sensory stimulations to be experienced. 

Sense perceptions contribute to the bodily experience created by 
the environment, and through that to the overall holistic expe-
rience of architecture and environment.

The empirical study was executed in four learning environments 
with different material surfaces. The target group consisted of 
120 children in total, girls and boys, ages 5-11. In addition, with 
the age distribution of a few years I strived to find the possible 
varieties in sense perceptions due to the age difference.

Experience is found to have relative and subjective features (Aura 
et al. 1997). The premise of this Thesis is that not everyone expe-
riences architecture and the environment in the same manner e.g. 
children’s sensations and perceptions of the environment often 
vary from that of adults’ (Champbell 1974, Holle 1972, Horelli 
1992). The aim of this Thesis is to perceive whether children’s 
environmental relationship and environmental perceptions have 
unique qualities that should be regarded in design work as a part 
of children’s perspective in architectural experience.

The key observation of the study is that the participating child-
ren’s sense perceptions of the material surfaces of learning envi-
ronments were detailed, diverse, rich and even surprising. Child-
ren observe their environment very attentively and made such 
distinct remarks which adults might not have.

My conclusion is that the specificity of the children’s sense per-
ceptions may indicate a different architectural experience than 
that of e.g. adults’. Hence, the children’s perception in archite-
ctural experience should, in my opinion, always be taken in to 
account in architectural design work.

architectural experience, sense perceptions, children, child-
ren’s environmental relationship, users, materials, learning 
environments, observational learning
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Ympäristöä ja arkkitehtuuria voi 
kokea ja tulkita monin eri tavoin. 

kuva 1.

Lasten piirustuksista koottu 
kuvakollaasi.

Ensin suunnittelin jollain tavoin haastattelevani käyttäjiä, ja 
kartoittavani haastattelujen kautta käyttäjien arkkitehtuurikoke-
muksen erilaisia ulottuvuuksia. Nopeasti tulin päätelmään, että 
esimerkiksi aikuisia käyttäjiä haastattelemalla en kovin helposti 
tavoittaisi käyttäjän kokemaa arkkitehtuurikokemusta, joka saat-
taa olla henkilökohtainen, ja siihen voi liittyä monisyisiä, kehol-
lisia ja tunnesävytteisiä ulottuvuuksia.

Aistihavaintojen kautta mieleeni tulivat lapset. Muistin lasten 
verrattoman kyvyn havainnoida ympäristöä - taidon, jonka lapsi 
kenties luonnostaan taitaa, mutta aikuinen helposti unohtaa. Voi 
olla, että lapsen kokemuksessa ympäristön aistihavainnollinen 
ja kehollinen koettavuus on jopa merkittävämpi kuin aikuisen 
kokemuksessa.

Lapsi saattaa olla ympäristöhavainnoissaan aikuista ennakko-
luulottomampi ja rajoittamattomampi, ja tehdä ympäristöstään 
rikkaita havaintoja. Voisinko lapsen ympäristöstä tekemiä ais-
tihavaintoja tarkastelemalla tavoittaa jotain arkkitehtuurikoke-
muksen ilmeisen moniulotteisesta, kokonaisvaltaisesta, moniais-
tillisesta ja kehollisesta kokonaisuudesta?

Empiirisessä tutkimusosiossani tarkastelen lasten aistihavain-
toja oppimisympäristöjen materiaalipinnoista itse kehittämäni 
aistihavaintotehtävän avulla. Valitsin arkkitehtuurista tarkastel-
tavaksi osioksi rakennusmateriaalit, tarkemmin ottaen materiaa-
lipinnat, jotka ovat yksi arkkitehtuurin ilmaisullinen elementti, 
josta käyttäjä voi tehdä runsaasti erilaisia aistihavaintoja ja saada 
erilaisia aistikokemuksia. Oletan, että erilaisten aistikokemusten 
kautta materiaalipinnat vaikuttavat yhtenä tärkeänä arkkiteh-
tuurin osana arkkitehtuurikokemuksen muodostumiseen.

Aistihavaintotehtävän tarkoituksena on nostaa esille lapsen ym-
päristöstä tekemiä aistihavaintoja; toteuttamassani tutkimukses-
sa lasten aistihavaintoja oppimisympäristöjen materiaalipinnois-
ta. Lasten tekemien aistihavaintojen kautta pyrin tarkastelemaan 
millaisista materiaalipintojen ominaisuuksista tutkimukseeni 
osallistuneet lapset pitävät tai eivät pidä. Laajemmassa kon-
tekstissa tarkastelen lasten ympäristöstään tekemiä havaintoja ja 

Johdanto

Arkkitehtuuria voi tarkastella eri mittakaavoissa, monelta kan-
tilta, erilaisin silmin. Eri lähtökohdista, eri ajatuksilla, eri kor-
keuksilta, eri aisteilla. Kun aloittelin diplomityötäni, ajattelin, 
että haluan yksittäisen suunnittelutehtävän sijaan keskittyä tar-
kastelemaan suunnittelua taustoittavia kysymyksiä ja ajatuksia, 
jotka voisivat antaa laajempaa ajatuspohjaa myös myöhemmille 
suunnittelutehtäville.

Mieleeni nousi kysymys, joka tavallaan kokoaa opintojani, ja 
tavallaan vie takaisin opintojeni alkuun: ”Miten arkkitehtuuria 
koetaan, ja mistä arkkitehtuurikokemus muodostuu?”. Kysymys 
on laaja ja abstraktikin, mutta koin sen tärkeäksi ja perehtymisen 
arvoiseksi. Aloin pohtia arkkitehtuurin kokemuksellisuutta sekä 
niitä ulottuvuuksia, jotka yksilön kokemusta muodostavat.

Esimerkiksi lukemassani arkkitehtuurikirjallisuudessa yhtenä 
tärkeimmistä arkkitehtuurin kokemuksellisuuden ulottuvuuk-
sista ja näkökulmista esiin nousi kokemuksellisuuden moniais-
tillinen ja kehollisesti koettava puoli (esim. Bloomer & Moore 
1977, Holl et al. 2006, Pallasmaa 1985;1996).

Aloin miettiä, voisinko ympäristöstä saatavia aistihavaintoja 
tarkastelemalla tavoittaa jotain myös arkkitehtuurin kokemuk-
sellisuuden kokonaisuudesta? Ajattelin, että erilaisten aistiärsyk-
keiden kautta saatavat aistihavainnot ovat konkreettisesti tarkas-
teltavissa oleva osa, jonka kautta voisin lähestyä melko abstraktia 
kokemuksellisuuden aihepiiriä.

Työssäni halusin tarkastella arkkitehtuurin kokemuksellisuutta 
nimenomaan arkkitehtuurin käyttäjien kokemana. Suunnitte-
lijoina näemme ja koemme arkkitehtuurin luonnollisesti alan 
ammattitiedon sävyttämänä, mutta miten käyttäjät mieltävät 
suunnittelemamme tilat ja ympäristöt?
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kuvakollaasi 2.

Otteita lasten kanssa toteutta-
mastani aistihavaintotehtävästä.

arkkitehtuurin alan koulutuksessa. Sana estetiikka juontuu mie-
lenkiintoisesti pohjimmiltaan kreikan sanasta aisthanesthai, 
αἰσθάνεσθαι, aistia¹: keholla tai mielellä, tuntea (Online etymo-
logy…2001-2016). Diplomityössäni tarkastelen arkkitehtuuria 
ja ympäristöä moniaistisesti koettavana ilmiönä.

¹ ”Aesthetic” : Greek aisthetikos ”sensitive, perceptive”, from aisthanesthai ”to per-
ceive” (by the senses or by the mind), “to feel”. (Online etymology…2001-2016)

”Ihminen ei koe ympäristöään ainoastaan fyysisinä rakenteina, 
vaan mielikuvat värittyvät paikkoihin liittyvien toiminnallisten, 
sosiaalisten, historiallisten tai taloudellisten merkitysten kautta.” 
(Kaivola & Rikkinen 2003)

”Ympäristö koetaan fyysisenä rakenteena, mutta myöskin tunne-
sisältöinä, sosiaalisina ja toiminnallisina sisältöinä, sekä kulttuu-
risina merkityksinä.” (Aura et al. 1997)

Suunnittelutyö on vastuullista, sillä suunnitelmillamme luomme 
käyttäjien toiminnan fyysistä ympäristöä. Esimerkiksi ympäris-
töpsykologian teorian mukaan arkkitehti luo käyttäjille toimin-
taympäristöjä (Aura et al. 1997).

”Kukaan meistä ei voi paeta rakennettua ympäristöä, sillä me 

lapsen ympäristösuhdetta, joka saattaa liittyä myös lapsen arkki-
tehtuurikokemukseen.

Tarkoituksenani on, että lukemani taustakirjallisuuden ja toteut-
tamani tutkimuksen kautta voisin paremmin ymmärtää lapsen 
ympäristösuhteen ja arkkitehtuurikokemuksen ulottuvuuksia, ja 
myöhemmin hyödyntää tätä tietoa esimerkiksi suunnittelutyös-
sä. Mielestäni lasten ja arkkitehtuurin suhdetta on tutkittu mel-
ko vähän. Karkeatkin havainnot tai huomiot eri-ikäisten lasten 
ympäristöhavainnoista ja ympäristösuhteesta voivat tuoda arvo-
kasta tietoa ympäristön suunnittelijoille.

”Ympäristön suunnittelussa olisi yhä enemmän kiinnitettävä 
huomiota ympäristön ja käyttäjän vuorovaikutussuhteeseen, ei 
niinkään ympäristöön sinänsä ja ihmiseen sinänsä.” – arkkitehti 
Anja Allas (Allas 1981)

Tiedämmekö suunnittelijoina tarpeeksi siitä, millainen kaunis 
ja esteettinen, tai miellyttävältä tuntuva ympäristö lapsen mie-
lestä on? Suunnittelemmeko ympäristöä liian tiukasti omasta 
näkökulmastamme, jolloin hyväkään tarkoitus ei välttämättä vä-
lity lapselle? Ovatko esimerkiksi juhlavan suuret ja korkeat tilat 
harmaasävyisin ja kovapintaisin materiaaleineen lapsen mieleen? 
Mitä lapsi ajattelee, kun hän katsoo tilaa, tunnustelee sen mate-
riaalipintoja, tai kuuntelee kaukaa kaikuvia ääniä?

Luulen, että lapsen mielessä ja kokemuksissa esimerkiksi raken-
teisiin käytetty rahasumma tai suunnittelijan statusarvo ei saa 
suurta painoarvoa. Lapsen arkkitehtuurikokemus saattaa olla ai-
kuista enemmän kiinni parhaillaan kuluvassa hetkessä ja ympä-
ristöstä saaduissa kehollisissa kokemuksissa, joita aistihavainnot 
muodostavat.

Arkkitehtisuunnitelmien esittämisen tavat ovat usein visuaali-
sia; suunnitelmia katsotaan tietokoneen näytöltä tai painettuna 
paperilta. Tällöin käytännössä kolmiulotteinen, kehollisesti ja 
moniaistisesti koettavissa oleva arkkitehtuurikokemus tiivistyy 
näköhavainnon välittämään kuvaan. Esteettisyyttä itsessään 
tarkastellaan monesti visuaalisena ilmiönä, kenties liiaksi myös 
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asumme ja toimimme siinä. -- Arkkitehtuurilla luodaan joka-
päiväisten toimintojemme näyttämö.” (Meskanen & Hummelin 
2010)

Käyttäjien tarpeet toimivat yleensä suunnittelutehtävien lähtö-
kohtina. Suunnittelijan työn yksi peruskysymyksistä on pohtia, 
millaisia kokemuksia ja tunnelmia kulloisellakin suunnitelmalla 
haluaa ympäristön ja arkkitehtuurin käyttäjille tavoitella, ja mit-
kä ovat ne suunnitelman elementit, jotka kokemuksen lopulta 
muodostavat. Diplomityöni kirjallisessa viitekehyksessä kartoi-
tan erilaisia näkökulmia arkkitehtuurin kokemuksellisuuteen.

Koin tarpeelliseksi perehtyä myös lasten ympäristösuhteeseen 
ja tapaan havainnoida ympäristöä, jotta voisin lasten ympäristö-
havaintoja tarkastelemalla hahmottaa lapsen arkkitehtuurikoke-
muksen piirteitä. Lukemani taustakirjallisuus antaa ymmärtää, 
että lapset aistivat ja havainnoivat ympäristöä eri tavalla kuin esi-
merkiksi aikuiset (Champbell 1974, Holle 1972, Horelli 1992). 
Jo lapsen pienen mittakaavan ja erilaisten ajattelumallien kautta 
lapsi voi kiinnittää huomionsa ympäristössä erilaisiin asioihin, 
kuin esimerkiksi aikuinen (Allas 1981). Onko myös lapsen ark-
kitehtuurikokemus erilainen?

Ihmisen ympäristösuhteessa ja ympäristöstä saatavissa koke-
muksissa nähdään niin subjektiivisia, kuin suhteellisiakin puolia. 
Esimerkiksi ympäristöpsykologia korostaa ihmisen ympäristö-
suhteen moniulotteisuutta, ja määrittelee sen siksi myös haas-
teelliseksi tutkimuksen kohteeksi. (Aura et al. 1997)

Lapsen ympäristösuhdetta kuvaavissa näkökulmissa laadukkaan 
ympäristön arvo lapselle näyttäytyy merkittävänä (Aura et al. 
1997, Kaivola & Rikkinen 2003). Fyysisen ympäristön merkitys 
esimerkiksi lapsen kehityksessä nähdään tärkeänä (Allas 1981, 
Aura et al. 1997, Barker 1968, Bronfenbrenner 1977;1979, El-
kind 1974, Lewin 1964). Lasten elinpiiri on suppeampi kuin 
aikuisen, siksi esimerkiksi lähiympäristön tarjoamat mahdolli-
suudet voivat vaikuttaa suuresti lasten elämään (Allas 1981, Aura 
et al. 1997, Kyttä 2003, Wallenius 1996). Tutkimustehtävääni 
taustoittava kirjallinen viitekehys perustelee mielestäni, että eri 

käyttäjäryhmien, kuten lasten, erilainen ympäristösuhde ja eri-
laiset tarpeet tulisi ympäristön suunnittelussa ottaa huomioon.

Kun kartoitin tutkimustietoa lasten ympäristösuhteesta, löysin 
pääosin ympäristösuunnittelun laajempaan mittakaavaan, kuten 
ulkoympäristöihin ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä tutkimuk-
sia. Esimerkiksi Kyttä tutkimusryhmineen on tutkinut muun 
muassa kaupunkirakenteen ja lasten aktiivisuuden suhdetta 
(Kyttä 2003), ja Moore on urallaan kehittänyt esimerkiksi lasten 
leikkiympäristöjä ulkona (Moore 1990). Soveltavia malleja on 
tehty esimerkiksi asuinympäristöjen ja leikkikenttien lapsiystä-
vällisen suunnittelun avuksi (esim. Kyttä 2003, Moore 1990).

Lasten ja arkkitehtuurin suhteen pienemmästä mittakaavasta, 
esimerkiksi arkkitehtuurin erilaisten ilmaisullisten elementtien 
kokemisesta, en löytänyt juurikaan lapsia koskevaa tutkimustie-
toa. Niinpä kiinnostuin tarkastelemaan lasten arkkitehtuuriko-
kemusta ja ympäristöhavaintoja lasten materiaalipinnoista teke-
mien aistihavaintojen kautta.

Diplomityössäni perehdyn arkkitehtuurin kokemuksellisuuteen 
lasten näkökulmasta tarkastelemalla lasten aistihavaintojen eri-
tyispiirteitä, ja kenties havainnoinnin taidokkuutta. Käyttäji-
en ympäristösuhteen erityispiirteitä ja tarpeita ymmärtämällä 
suunnittelija voi paremmin tavoittaa käyttäjän arkkitehtuuriko-
kemuksen ulottuvuuksia. Siten arkkitehtisuunnitelmiin voi ta-
voitella erilaisia kokemuksellisia tunnelmia.

”Tutkijat tekevät enemmän tai vähemmän tietoisesti ontologisia 
ratkaisuja, eli ottavat kantaa kohteensa perusluonteeseen. Sa-
manlaisia ontologisia ratkaisuja tehdään myös ympäristösuun-
nittelussa.” (Aura et al.1997, Rauhala 1977)

Jos arkkitehtuurista keskustellaan vain arkkitehtien kanssa, jää 
keskustelu hyvin pienen kansanosan piiriin, eivätkä esimerkiksi 
käyttäjien ympäristökokemukset tai mielipiteet tule hyödynne-
tyksi suunnittelussa. Käyttäjillä voi olla arvokasta omakohtaista 
tietoutta omasta ympäristöstään ja ympäristökokemuksistaan. 
Laajempi keskustelu arkkitehtuurista ja ympäristöistä on tärkeää 
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kuva 3.

Millainen lapsen arkkitehtuuri-
kokemus on?

myös arkkitehtuurin alan näkyvyyden ja arvostuksen kannalta.

”Suunnittelijoilla on oltava elävä tuntuma lasten maailmaan. 
On mentävä ja tavattava lapset heidän omassa maailmassaan.”            
- arkkitehti Robin Moore (Moore 1990) 

Diplomityöni empiirisessä tutkimusosiossa toteutan eräänlaisen 
jalkautumisen käyttäjien pariin heidän omassa ympäristössään. 
Toteutin kehittämäni aistihavaintotehtävän lapsille lasten oppi-
misympäristöissä, sillä koulu tai päiväkoti on lapselle kodin li-
säksi toinen tärkeä lähiympäristö (Aura et al. 1997), joka pitää 
sisällään myös voimakkaita tunne- ja merkityssisältöjä (ibid.).

Oppimisympäristöjen materiaalipinnat ovat lasta fyysisesti lä-
hellä moniaistillisten ja kehollisten kokemusten kautta. Oppi-
misympäristöjen suunnittelutehtävissä rakennusmateriaalien 
merkityksellisyys saattaa entisestään korostua, niin oppimis-
ympäristöissä ajankohtaisten tilallisten muutosten (OPS 2016 
25.04.2016), kuin muidenkin haasteiden myötä, joihin raken-
nusmateriaaleilla pyritään tänä päivänä suunnittelulla vastaa-
maan.

Rajasin tutkimusjoukon 5-11-vuotiaisiin lapsiin, sillä tämän 
ikäiset lapset ovat ”luontaisesti vastaanottavaisia ympäristön ha-
vainnoinnille, sekä aktiiviselle suuntautumiselle kohti ulkoista 
ympäristöään” (Cobb 1969). Lapset ovat myös alttiita ympäris-
tön erilaisille ärsykkeille ja vaikutuksille (Elkind 1974).

Ympäristöjen laatuun panostamalla myös lasten näkökulmasta 
voidaan saavuttaa kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia. Lapsen 
kokema arvostus laadukkaan ympäristön välittämänä voi esi-
merkiksi edesauttaa lapsen myönteisen ympäristösuhteen sekä 
omanarvontunnon kehitystä (Aura et al. 1997) ja johtaa lapsen 
myöhempään arvostukseen ympäristöään kohtaan (Kaivola & 
Rikkinen 2003).

Mielestäni ympäristön ja arkkitehtuurin kokemuksellista ulot-
tuvuutta ei voi ohittaa. Ympäristökokemuksiin näyttää liitty-
vän moninaisia, kehollisia ja moniaistisia, sekä monella tavalla 
merkityksellisiä, ja erilaisia tunnelmia herättäviä puolia. Tutki-

muksissa ympäristön ja arkkitehtuurin erilaisilla elementeillä 
nähdään useita käyttäjän fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvoin-
tiin vaikuttavia puolia (esim. Aura et al. 1997, Rappe et al. 2010, 
Salonen et al. 2013: 3-25, Wallenius 1996).

Ajattelen, että käytössä ja ihmisten kokemuksissa arkkitehtuuri 
saa ikään kuin uuden elämän ja alkaa ’hengittää’, sillä eri käyt-
täjien kokemuksissa arkkitehtuurin olemus saattaa muuttaa vi-
vahteitaan; niin kuin kirjailijan kirjoittama kirja, jonka jokainen 
lukija lukee ja tulkitsee omista lähtökohdistaan. Myös arkkiteh-
tuurin eri ulottuvuudet saattavat olla eri käyttäjille eri tavoin 
merkityksellisiä.

Diplomityöni ensimmäisessä osiossa kuvaan tutkimukseni taus-
taa sekä kirjallista viitekehystä, ja toisessa osiossa kerron toteut-
tamastani tutkimuksesta. Kirjallisen viitekehyksen ja lähde-
poimintojen avulla kuvaan myös diplomityöni tekoprosessia ja 
ajatustyöni reittiä, sekä niitä oivalluksia, joiden kautta päädyin 
valitsemaani rajaukseen toteuttamassani tutkimuksessa.

Pieni kurkistus tutkimuksen maailmaan on ollut minulle uut-
ta, antoisaa ja mielenkiintoista. Taustakirjallisuuden lukeminen, 
kirjallisen viitekehyksen kokoaminen, sekä empiirisen tutki-
musosion suunnittelu ja toteuttaminen avasivat mielessäni uusia 
ajatuksia, inspiroivat ja rakensivat pohjaa myös tulevaisuuden 
työskentelyyn.

Erityisesti tutustuminen lasten näkökulmaan ja tutkimustyö las-
ten kanssa on ollut rikastuttavaa, avartavaa ja erittäin hauskaa. 
Luulen, että diplomityöni myötä havainnoin ja ihmettelen maa-
ilmaa itsekin taas entistä uteliaammin.
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kuva 4. 

”Mielipaikkani” erään tutkimuk-
seeni osallistuneen 1. luokkalai-
sen lapsen maalaamana.

Tutkimuksen tausta ja kirjallinen viitekehys

1.1. Arkkitehtuurin kokemuksellisuus

 

Ihminen ja ympäristö

Diplomityössäni halusin pohtia käyttäjän arkkitehtuurikoke-
musta. Suunnittelijoina näemme ja koemme arkkitehtuuria alan 
tiedon sävyttämänä, mutta miten käyttäjät mieltävät ympäristön, 
jota suunnittelemme? Arkkitehti joutuu joskus jopa tietoisesti 
’unohtamaan’ hetkeksi alan ammattitietonsa, jotta voisi tarkastel-
la ympäristökokemusta käyttäjän silmin. Muun muassa ympäris-
töpsykologian tutkimuskysymykset ovat pureutuneet käyttäjän 
näkökulmaan (Aura et al. 1997), ja esimerkiksi arkkitehti Juhani 
Pallasmaa esitti jo 1960-luvun lopussa, että käyttäjä ja inhimil-
linen kokemus uhkaavat jäädä modernismin muotokysymysten 
jalkoihin (Pallasmaa, Juhani... 3.4.2006).

Voidaan ajatella, että arkkitehtuurikokemus muodostuu ympä-
ristön fyysisten rakenteiden ja aistihavaintojen ohella monista 
vaikeastikin määriteltävistä psyykkisistä, sosiaalisista ja kulttuu-
risista merkityssuhteista (esim. Aura et al. 1997). Arkkitehtuurin 
visuaalisen puolen ohella voidaan nähdä geometriaa, muotokieltä 
ja silmän symmetriaa laajempi kokemuksellinen ja aistikas puoli, 
jota monet arkkitehtuurin teoreetikot ja filosofit ovat pyrkineet 
tavoittamaan.

Kervannon ja Nevanlinnan tutkimus kuvaa arkkitehtien käsityk-
siä arkkitehtuurin laadusta. Tutkimuksen tuloksissa arkkitehtuu-
rin laatukäsitykset jakautuvat kolmeen seuraavasti: käytännölli-
nen, kulttuurinen ja kokemuksellinen laatukäsitys. (Kervanto & 
Nevanlinna 1982)

Tutkimuksen mukaan arkkitehtuurin käytännöllinen laatukäsitys 
perustuu konkreettisuuteen ja aistinvaraisuuteen, jonka perusta-
na on biologis-fysiologinen ihminen. Käytännölliseen laatukäsi-
tykseen liitetään lineaarisuus, logiikka ja kausaliteetti. Arkkiteh-
tuurin laatu konkretisoituu laatuvaatimuksista, jotka on johdettu 
havaituista virheistä ja puutteista. Kulttuurisen laatukäsityksen 
lähtökohtana taas on ajatteleva ja valintoja tekevä ihminen, jota 
ohjaavat vaistot ja vietit. Kulttuurisen laatukäsityksen mukaan 
ihminen toimii ympäristössään kuitenkin kulttuurin suodatta-
man arvojärjestelmän tiedostaen. (ibid.)

Arkkitehtuurin kokemuksellisen laatukäsityksen lähtökohtana taas 
ovat ihmisen tunteet ja kokemus, ja arkkitehtuurin laadulla py-
ritään vastaamaan ihmisen perustarpeisiin. Tämä kokemukselli-
sen laatukäsityksen näkökulma on Kervannon ja Nevanlinnan 
mukaan taiteelle ja taiteentutkimukselle luonteenomainen. 
(ibid.)
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Kokemuksellisen laatukäsityksen mukaan: ”elämyksiä tuottava 
arkkitehtuuri on hyvää ympäristön laatua”. (ibid.)

Esimerkiksi taideteoksia tutkimalla on saatu näyttöä siitä, miten 
kiinnostus ihmisestä tutkimuskohteena on historian eri aikoina 
suuntautunut. ”Aluksi ihminen keräsi tietoa itsestään, ja filosofi-
an sekä lääketieteen kehitys alkoi. Seuraavaksi ihminen alkoi li-
sätä tietouttaan ympäristöstään, kun luonnontieteiden tutkimus 
valtasi alaa.” Sittemmin ihminen on kiinnostunut tutkimaan 
suhdettaan osana elinympäristöään: kiinnostuksen kohteeksi 
tuli ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutussuhde. (Allas 
1981)

Ympäristöpsykologian näkökulma

”Ihmisten tilallisen käyttäytymisen ymmärtäminen kuuluu ark-
kitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden työhön.” (Horelli 1992)

Ympäristöpsykologian tutkimukset ovat tuoneet arkkitehtuu-
rin alalle tiedollista perustaa ihmisen ja ympäristön suhteesta. 
Ympäristöpsykologia on tutkimusalue, joka tutkii ihmisen ja 
hänen fyysis-sosiaalisen ympäristön suhdetta tavoitteenaan 
edistää entistä ihmisläheisempien ympäristöjen aikaansaamista. 
Omaksi tutkimusalakseen ympäristöpsykologia alkoi muodostua 
1950-luvulla, jolloin ensimmäisiä tutkimuskohteita olivat sai-
raalaympäristöt ja niiden vaikutus potilaiden ja henkilökunnan 
käyttäytymiselle ja hyvinvoinnille. (Aura et al. 1997) 

Alan uranuurtajana pidetään muun muassa arkkitehti Kevin 
Lynchiä (Aura et al. 1997, Horelli 1992). Lynch tutki, kuinka 
ihmiset muodostavat mieleenpainuvan käsityksen kaupungista ja 
sen rakenteesta, ja kuinka he hahmottavat kaupunkia muodos-
taen kognitiivisia mielikuvakarttoja ympäristöstään sen reittei-
neen ja rakennuksineen esimerkiksi maamerkkien avulla (Lynch 
1979). Tutkimus herätti monet näkemään kaupungin kadunmie-
hen näkökulmasta (Aura et al. 1997).

Suomessa tutkijat kiinnostuivat ympäristöpsykologian kysymyk-
sistä 1970-luvun alkupuolella (ibid.), jolloin ilmestyi myös alan 

kokoomateos (Proshansky et al. 1970). Sittemmin ympäristöp-
sykologisia kysymyksiä on tutkittu yliopistojen psykologian lai-
tosten lisäksi arkkitehtuurin osastoilla. Tutkimukset on yleensä 
toteutettu ihmisten parissa aidoissa käyttöympäristöissä. (Aura 
et al. 1997)

Ympäristöpsykologian määritelmissä nähdään, että ”yksilön toi-
minta määräytyy vuorovaikutuksesta fyysisen, sosiaalisen ja kult-
tuurisen ympäristön kanssa.” (ibid.)

Ympäristöpsykologian tutkimusesimerkkinä voidaan mainita 
Roger Barkerin tutkimus, jossa hän seurasi erään 8-vuotiaan 
tytön elämää koulussa. Tutkimuksessa ilmeni, että tytön päivit-
täiset toimintajaksot määräytyivät merkittävästi ulkoisen ympä-
ristön mukaan. Tytön ja muiden lasten käyttäytyminen koulussa 
muuttui esimerkiksi, kun he siirtyivät luokasta ruokasaliin tai pi-
halle. Tästä Barker päätteli, että käyttäytyminen voi olla hyvinkin 
ympäristösidonnaista. (Barker 1968) 

”Yksilön käyttäytymisen ymmärrys lähtee siitä oivalluksesta, että 
jokainen kokee ympäristön omalla tavallaan. Objektiivisesta ym-
päristöstä tulee subjektiivisesti koettu psykologinen ympäristö 
--.” (Lewin 1917 viitattu teoksessa: Bronfenbrenner 1977)

Psykologian perusteiden mukaan ihminen on ”psyko-fyysis-so-
siaalinen kokonaisuus”. Psyykkinen puoli käsittää ihmisen 
kognitiiviset ja emotionaaliset toiminnot, fyysinen puoli kehon 
toiminnot sekä vasteet, sosiaalinen puoli taas ihmissuhteet, suh-
teen yhteisöön sekä yhteiskuntaan, sekä kulttuuriset arvot. Nämä 
kaikki ulottuvuudet suuntaavat esimerkiksi yksilön havainnoin-
nin kohteita ja yksilön havainnoistaan tekemiä tulkintoja, ja si-
ten vaikuttavat ihmisen kokemuksiin. (Aarnio et al. 2013a)

Tästä käytetään vaihdellen seuraavia termejä: kuva (image) (esim. 
Lynch 1960), topophilia (topophilia), kognitiivinen kartta (cogniti-
ve map), mentaalinen kartta (mental map), skeema (schema), jotka 
kaikki merkitsevät kokemuksen kumulatiivista sisältöä. (Moore 
& Young 1978)

Ympäristöpsykologian mukaan ihminen kokee ympäristön mo-
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kuva 5.
“A person lives simultaneously in 
three interdependent realms of 
experience:

the physiological – psychological 
environment of body and mind;

the sociological environment of 
interpersonal relations and cul-
tural values; 

and the physiographic landscape 
of spaces, objects, persons and 
natural and built elements.” 

(Moore & Young 1978)

nella tavalla: ”Ympäristö koetaan fyysisenä rakenteena, mutta 
myöskin tunnesisältöinä, sosiaalisina ja toiminnallisina sisältöinä 
sekä kulttuurisina merkityksinä”. (Aura et al. 1997)

Hart kulki tutkimuksessaan 4-11-vuotiaiden lasten kanssa hei-
dän elinympäristössään ja kyseli samalla heidän kokemuksiaan, 
tietojaan ja tuntemuksiaan ympäristöstä. Hän sai tietoa lasten 
mieli- ja yksinolopaikoista, sekä epämiellyttäviltä, vaarallisilta 
ja pelottavilta tuntuvista paikoista. Hartin mukaan tutkimuk-
sen tulokset osoittivat muun muassa, että lapset kiintyvät syvästi 
mielipaikkoihinsa ja viihtyvät niissä yksinkin. (Hart 1979)

Ympäristöpsykologian mukaan koti ja koulu ympäristöinä luo-
vat ihmisten mieliin voimakkaita tunne- ja merkityssisältöjä. 
Ympäristöpsykologian ajatus suunnittelun lähtökohdista on, että 
”hyvää ympäristöä ei suunnitella ilman sosiaalisten, kulttuuristen 
ja yhteiskunnallisten tekijöiden huomioonottamista fyysisten te-
kijöiden ohella.” (Aura et al. 1997)

Arkkitehtuurikokemuksen suhteellisuus 
ja subjektiivisuus

Ympäristö voidaan nähdä osana identiteettiä: ”Ympäristöpsy-
kologian haastattelujen kuvauksissa näkyy, miten ympäristö voi 
olla osa minuutta: metsään pujahtaminen rauhoittaa mielen, 
huone toimii omana reviirinä, lapsuuden paikat säilyvät mie-
lessä läpi elämän ja asuinpaikasta tulee osa omaa identiteettiä.”               
Ympäristöpsykologia tuo ympäristötutkimukseen humaanin 
näkökulman, joka tahollaan korostaa myös kokemuksellisuuden 
subjektiivisuutta. (ibid.)

”Tiloista tulee subjektiivisesti koettuja paikkoja, kun ihminen luo 
niihin tunnesiteitä ja antaa niille omia merkityksiään. Yleensä 
tämä tapahtuu ajan myötä, arkielämän toimintojen välityksellä; 
asunnosta tulee koti, kaupungista kotikaupunki.” Myös tunnesi-
teet menneisyyden lapsuuden paikkoihin voivat säilyä vahvasti 
mielessä myöhemmällä iällä. ”Jokainen tulkitsee ympäristöään 
omista lähtökohdistaan.” (ibid.) ”Näiden paikkoihin kytkeyty-
vien tunnesiteiden, merkitysten ja muistojen kokonaisuudesta 
muodostuu yksilön jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä paikkaiden-
titeetti” (Proshansky et al. 1983; Korpela 1989).

Ajatellaan myös, että jotkin ympäristökokemuksen piirteet ovat 
sellaisia, että niitä on lähes mahdoton kuvailla toiselle. Esimer-
kiksi voi olla vaikeaa yrittää sanoin välittää kuvaa oman kodin 
ikkunasta avautuvasta maisemasta muualla asuvalle ystävälle, 
saati sanoin kuvailla avoimesta ikkunasta leijuvaa ympäristön 
tuoksua. Monesta osasta muodostuvaa ympäristökokemusta voi 
olla vaikea kokonaisuudessaan kuvailla sanoin. Lisäksi tunnear-
vojen ja merkityssuhteiden ollessa eri ihmisten kesken erilaisia, 
kokemus voi ainakin osittain olla subjektiivinen ja kokijan hen-
kilökohtaisesti kokema.

Ympäristökokemus nähdään myös suhteellisena, sillä esimerkik-
si ympäristöpsykologian näkökulman mukaan ”useat kokemuk-
set, muistot, vaikutelmat ja tuntemukset ovat sitoutuneet juuri 
eri paikkoihin.” Tätä kutsutaan paikkakokemukseksi. (Aura et al. 
1997) Esimerkiksi havaintopsykologia painottaa, että ”ihmi-
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Hollantilaisen fenomenologi J.H. 
van den Berg:n mukaan:
”runoilijat ja taidemaalarit ovat 
synnynnäisiä fenomenologeja” 

(Bachelard 1957; jälkikirjoitus).

Kenties myös lapsilla on tämä 
kyky? 

kuva 6.

”Mielipaikkani” erään tutkimuk-
seeni osallistuneen 1. luokkalai-
sen lapsen maalaamana.

nen ei ole tekemisissä vain fyysis-tilallisen ympäristönsä kanssa, 
vaan myöskin siihen liittyvien sosio-kulttuuristen puolten, kuten 
merkitys-, symboli- ja tunnesisältöjen kanssa” (Stokols 1978).

Myös kulttuurinen näkökulma korostaa kokemuksen suhteel-
lisuutta. Pallasmaan mukaan kokemus ympäristöstä voi liittää 
ihmisen ”ajalliseen jatkumoon, sekä ympäröivään kulttuuriin” 
(Pallasmaa 1975). Amerikkalaisen psykoterapeutti Gotthard 
Boothin sanoin: ”mikään ei tyydytä ihmistä enemmän, kuin 
osallistuminen prosesseihin, jotka ylittävät yksilön elämän” (Pal-
lasmaa 1996). Arkkitehtuurissa esimerkiksi rakennusmateriaa-
lit voivat patinoituessaan kertoa ihmisille tarinaa ympäristöstä, 
kulttuurista ja ajan kulusta.

Arkkitehtuurifenomenologian näkökulma

Ihmisen ja ympäristön suhdetta tarkastellessa ympäristöpsyko-
logian näkökulmaan voidaan lisätä fenomenologinen lähestymis-
tapa (Aura et al. 1997). 1900-luvun taitteessa syntynyt filosofian 
menetelmä, fenomenologia, tarkoittaa sananmukaisesti ”ilmene-
vän jäsentämistä” . Menetelmässä pyritään sanojen analysoinnin 

sijaan keskittymään kokemukseen ja havaintoon, ja tietoisuuden 
ilmiöiden selittämisen sijaan ainoastaan kuvailemaan niiden il-
menemistä. (Fenomenologia 26.9.2007)

” How would the painter or poet express anything other than his 
encounter with world.” - filosofi Maurice Merleau-Ponty, Signs 
(viitattu teoksessa: Pallasmaa 1996)

Yhdysvaltalaisen, arkkitehtuurin fenomenologiaa tutkineen ym-
päristökäyttäytymisen ja paikkatutkimuksen professori David 
Seamonin (David Seamon 2016) mukaan fenomenologian kiin-
nostus suuntautuu ”niihin kokemuslaatuihin, mielenmaisemiin 
ja merkitysverkostoihin, joita yksilöiden mieliin rakentuu heidän 
ympäristöstään, aina kuitenkin yksilön omien tulkintojen ja ko-
kemushistorian välittämänä” (Seamon 1982).

Eräät 1900-luvun filosofit, kuten esimerkiksi Martin Heidegger, 
Maurice Merleau-Ponty ja Gaston Bachelard, ovat kirjoituksil-
laan innoittaneet fenomenologista lähestymistapaa arkkitehtuu-
rin teoreettisessa johdannossa.

Ranskalaisen ajattelija Maurice Merleau-Pontyn (1908–1961) 
pääteos on Phénomenologie de la Perception (1945). Merleau-Pon-
ty painottaa fenomenologiassaan kokemusta ja ruumiillisuutta. 
Hänen filosofiansa pohtii ruumiillisuuden ja havainnon fenome-
nologiaa, joka voidaan liittää myöhempään arkkitehtuurin 
teoriaan kehollisuuden, havainnoinnin ja arkkitehtuurin ko-
kemuksellisuuden pohdinnan myötä. (Merleau-Ponty, Maurice 
27.8.2014, Maurice Merleau-Ponty -)

Saksalainen filosofi Martin Heidegger (1889—1976), oli yksi 
ajattelijoista, jotka pohtivat eksistentialistisia ja fenomenologi-
sia kysymyksiä. Esitelmässään Rakentaa, asua, ajatella Heideg-
ger pohtii maalaillen asumisen syvempää olemusta. (Heidegger 
1954) Muun muassa tämän kirjoituksen pohdintaa arkkitehtuu-
rin teoriaan on ammentanut ja jatkanut esimerkiksi norjalainen 
arkkitehti ja arkkitehtuuriteoreetikko Christian Norberg-Schul-
tz. Kirjassaan Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architec-
ture Norberg-Schultz kuvailee paikan henkeä, paikan kokemi-
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sen merkitystä, arkkitehtuurin kokemuksellisuutta ja ihmisen 
olemassaolon sekä rakentamisen mystiikkaa (Norberg-Schulz 
1980; 1985).

“The existential purpose of architecture is to make a site become 
a place, that is to uncover the meanings potentially present in 
the environment.“ - arkkitehti Christian Norberg-Schultz (Nor-
berg-Schulz 1980)

Norberg-Schulz on esittänyt fenomenologisessa arkkitehtuurin 
teoriassaan, että arkkitehtuuri voi parhaassa tapauksessa tukea 
yksilön paikkaan kuulumisen ja siihen orientoitumisen tunteita, 
sekä yksilön suhteen muodostamisessa esimerkiksi asumuksensa 
ympäristöön. ”Arkkitehtuuri voi luoda merkityksellisiä paikkoja 
ja auttaa ihmisiä asumaan.” (Norberg-Schulz 1980; 1985)

Myös ympäristöpsykologia on kiinnostunut ihmisen ja paikan 
vuorovaikutuksesta, josta fenomenologiassa ja eräissä arkkiteh-
tuurin teorioissa puhutaan. Arkkitehdit puhuvat usein paikan 
hengestä. Ympäristöpsykologian tutkimuksissa on kysytty esi-
merkiksi ”Miten ihmisten kokemukset eri paikoista rakentuvat? 
Millaiset paikat koetaan omiksi, ja millaisiin paikkoihin on vai-
kea juurtua?”. (Aura et al. 1997)

Ranskalaisen filosofi Gaston Bachelardin (1884-1962) teos 
Tilan poetiikka esittelee unenomaisia runouden kuvia kodin ti-
loista. Hän esittelee kuvaamansa ”poeettisen kuvittelun fenome-
nologian” kautta sarjan kodin tiloja, kuvaten omaa moniaistista 
kokemustaan kaunokirjallisen runouden keinoin, ottaen vaiku-
tuksia muun muassa romantiikasta ja surrealismista. Bachelardin 
teksteissä ”asuttu tila” nousee geometrisen tilan yläpuolelle, mikä 
korostaa ihmisen kokemusta arkkitehtuurista sen muodonan-
nollisen puolen yli. (Bachelard 1957)

Ympäristöpsykologian tulkinnan mukaan yksinomaan visuaa-
lis-esteettisiä ja tilallisia tekijöitä painottaen mahdollisuudet 
paikkojen luomiseen ovat rajalliset. ”Paikan kokemus on pitkälti 
yhteydessä niihin merkityksiin, joita kukin ihminen ympäristöl-
le ja rakennuksilleen antaa”. (Aura et al. 1997) Myös Pallasmaa 

yhtyy tähän useissa teksteissään. Hän esimerkiksi kirjoittaa, että  
”fyysis-esteettisten tilojen ja geometristen muotojen painotuk-
sesta tulisi edetä niiden tunne- ja merkityssisältöjen huomioon 
ottamiseen, joita ihmiset tiloihin liittävät, ja joiden avulla niistä 
tulee paikkoja” (Pallasmaa 1985).

” Architecture, as with all art, is fundamentally confronted with 
questions of human existence in space and time, expressing and 
relating man’s being in the world.” - arkkitehti Juhani Pallasmaa 
(Pallasmaa 1996)

Bachelard:in Tilan poetiikassa tila ei ole neutraalia tilaa, joka voi-
taisiin tavoittaa geometrisen kuvauksen keinoin. Talosta tulee 
lohdun ja kotoisuuden tilana koti. Sana koti antaa asumukselle 
arvon suojapaikkana. Koti on asuttua ja elettyä tilaa, jolla on in-
himillinen arvo. ”Talo tekee maailmasta olemisen kodin.” Näin 
Bachelard maalailee kuvia mielikuva- ja aistimusrikkaasta ark-
kitehtuurista, ja esimerkiksi kritisoi uuden kaupungin muodos-
tuvan vain ”päällekkäin kasatuista laatikoista”. (Bachelard 1957)

Bachelardin tapa esittää talomielikuvat ihmisen omien koke-
musten, muistin ja tietoisuuden jäsentämisen välineinä voidaan 
liittää myös analyyttisen psykologian perustajan, sveitsiläisen 
psykiatri C. G. Jungin teoriaan (Bachelard 1957; jälkikirjoitus).

Itse näen ja toivon arkkitehtuurin eroavan rakentamisesta sen in-
himillisten tavoitteiden takia. Arkkitehtuurilla voidaan tavoitella 
kokemuksia ja tunnetta, ja suunnittelun keinoin voidaan pyrkiä 
vastaamaan ihmisen tarpeisiin eri elämänkohdissa ja -tilanteissa. 
Arkkitehtuurin kokemuksellisuus voi olla niin huomaamatonta 
toimivuutta, kuin elämyksellistä vaikuttavuutta. Arkkitehtuuri-
kokemus voi näyttäytyä tiedostettavissa ja tiedostamattomissa 
muodoissa. Se voi näyttäytyä esimerkiksi asumuksen turvallisuu-
den tai kodinomaisuuden tunnussa, ruuhkaisen kaupunkiympä-
ristön toimivuutena, ja hiljaisena lohtuna jäähyväiskappelissa.

Pallasmaa kuvailee sekä arkkitehtuurin teoriassa, että suunnit-
telun käytänteissä tapahtunutta muutosta: ”Geometrian, muo-
don ja rationaalisen järjestyksen keskeisyys alkoi väistyä, kun 

Muun muassa arkkitehti Juhani 
Pallasmaa on kuvannut kirjoi-
tuksissaan, että myös arkkitehdin 
olisi tärkeää ymmärtää ja vaistota 
tilan kätkettyjä merkityksiä ja 
tunnesisältöjä. 

Näin arkkitehtuuri voi taiteen-
alana vahvistaa merkityksel-
lisyyden tunnetta ja herättää 
voimakkaitakin olemassaolon 
kokemuksia.

(Bachelard 1957; jälkikirjoitus) 



19

kuva 7.

Luonto voi tarjota vaihtelevia 
moniaistisia kokemuksia ympäri 
vuoden - ainakin niille, jotka kul-
kevat ’aistit avoinna’ - 

mutta miten on rakennetun ym-
päristön ja arkkitehtuurin laita?

kiinnostuksen kohteeksi tuli koettu ja eletty tila ”, hän analysoi. 
Tilaa ja muotoa ei enää koettu vain formaalisina ja korostetun 
visuaalisina käsitteinä. ”Tutkijat alkoivat kiinnittää huomiota ra-
kentamisen ja arkkitehtuurin taustalla oleviin eksistentiaalisiin ja 
elämyksellisiin ulottuvuuksiin”. Pallasmaan mukaan ”vain taide 
voi vastata ihmisen eksistentiaalisiin kysymyksiin”. (ibid.)

” Abstrakti taide on parhaimmillaan eräänlaisen kristallisoitu-
misprosessin tulos. Kenties tästä johtuu sen tajuttavuus puhtaasti 
ja yksinomaan tunteen kautta, vaikka sen sisällä ja takana onkin 
konstruktiivisia ajatuksia ja inhimillisen tragedian kudelmaa.”     
- arkkitehti Alvar Aalto (viitattu teoksessa Pallasmaa 1976)

Kehollisuuden ja moniaistisuuden näkö-
kulma

Kehollisuus ja fyysiset aistimukset voidaan nähdä tärkeänä arkki-
tehtuurikokemuksen ulottuvuutena. ”Kehollisuuden näkökulma 
korostaa luonnollisesti myös moniaistisuutta, kokonaisvaltais-
ta kokemista ” (Meskanen & Hummelin 2010). Muun muassa 
Merleau-Pontyn filosofia korostaa ihmisen kehollisuutta, sekä 

kehon havaintoja kokemuksellisen maailman keskiössä (Mer-
leau-Ponty, Maurice 27.8.2014).

” Tanssi - ymmärrettynä laajasti liikkeen ja kehollisen kokemuk-
sen vuorovaikutuksena - avaa rakentavia näkökulmia ja toimin-
tatapoja, joiden avulla voimme tehdä eläviä huomioita arkkiteh-
tuurista. Kehollisuus, kinesteettinen kokemus ja liike ovat aina 
läsnä tilan havainnoinnissa sekä sen käsitteellisessä haltuun ot-
tamisessa.” - tanssija ja koreografi Jaakko Simola (Meskanen & 
Hummelin 2010)

Esimerkiksi Pallasmaa nimeää moniaistillisuuden tärkeäksi ark-
kitehtuurikokemuksen ulottuvuudeksi. Pallasmaa kirjoittaa, että 
arkkitehtuurielämyksellä on sekä kehollinen, että tajunnallinen 
puoli. (Pallasmaa 1985)

”Elämyksen rakennetta on vaikea tavoittaa sen kokonaisvaltai-
suuden ja moniaistisuuden vuoksi.” (ibid.)

Eräänlaisesta moniaistisesta kokemuksesta kertoo myös Okaku-
ra Kakuzōn kirjoittama kirjaklassikko The Book of Tea, joka kuvaa 
japanilaista teen valmistuksen ja nauttimisseremonian moni-
aistillista estetiikkaa. Kirjan kerronnassa ilmenee, miten yksin-
kertaiseltakin vaikuttava pieni teehetki voi oikein oivallettaessa 
sisältää lukemattomia moniaistisia vivahteita ja aistillisten koke-
musten mahdollisuuksia. (Kakuzō 1906)

” In the same way, an architectural work generates an indivisible 
complex of impressions. The live encounter with Frank Lloyd 
Wright’s Fallingwater weaves the surrounding forest, the vol-
umes, surfaces, textures and colours of the house, and even the 
smells of the forest and the sounds of the river, into a uniquely 
full experience.” (Pallasmaa 1996)

”Kokemusperäiset käsitteet ja niihin sisältyvä tieto muodostuvat 
aistien, tunteiden ja järkeilyn avulla. Niitä voi kuvailla ajatuk-
sin, fantasioin, värein, muodoin, äänin, mauin, hajuin, liikkein, 
tuntein, sekä myös sanoin”, kirjoittaa ympäristöpsykologian pro-
fessori Liisa Horelli. Hän kuvaa, että ympäristöön liittyviä koke-
muksia on vaikea ilmaista täsmällisesti pelkin sanoin. (Horelli 1992)
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Materiaalinkäytöllä voi luoda 
lukemattomia erilaisia variaati-
oita arkkitehtuurin estetiikaalle, 
ja mahdollisuuksia moniaistisille 
kokemuksille.

kuva 8.

Saunalahden koulu, 2012.      
Verstas Arkkitehdit.

”The masonry of the street fa-
cade consist of horizontal, se-
diment-like layers of different 
brickwork techniques.” (Sau-
nalahti School)

” Arkkitehtuurissa yhdistyvät kolmiulotteisessa todellisuudessa 
taloudelliset, toiminnalliset, rakenteelliset, esteettiset, sosiaaliset, 
ja yhteiskunnalliset tavoitteet.” (Meskanen & Hummelin 2010)

Kent Bloomerin ja Charles Mooren kirjoittama Body, Memory 
and Architecture on eräs varhaisimmista tutkielmista kehon ja 
aistien roolista arkkitehtuurikokemuksessa. Bloomer ja Moore 
kuvaavat arkkitehtuuria siitä näkökulmasta, miten rakennukset 
koetaan ja kuinka nämä kokemukset vaikuttavat yksilöihin ja 
yhteisöihin tunteen tasolla tarjoten ihmisille ”ilon, identiteetin 
ja paikan kokemuksia”. He korostavat kehollisuutta arkkiteh-
tuurikokemuksen keskiössä. Bloomer ja Moore kyseenalaistavat 
tekstissään arkkitehtien ammattiryhmän turvautumisen kak-
siulotteisiin arkkitehtuuripiirustuksiin. ”Kuitenkin arkkitehtuu-
rin tavoitteet ovat useimmiten teknisesti määrättyjä– siitäkin 
huolimatta, että historiallisestikin katsottuna aistillinen sosiaa-
linen taide usein juontaa aiheensa juuri kokemuksellisuudesta ja 
ihmiskehon muistista”, he pohtivat usein ilmenevää suunnittelu-
työn ristiriitaa. (Bloomer & Moore 1977)

”Vaikka arkkitehtuuria pidetään ensikädessä visuaalisena tai-
teenalana, kohtaamme tilat, paikat, rakennukset ja maiseman 
aina moniaistisesti.” (Pallasmaa 2012)

Ympäristön materiaalipinnat voivat vaikuttaa ympäristön ja 
arkkitehtuurin keholliseen ja moniaistilliseen kokemukselli-
suuteen, tilallisten ja muiden fyysisten vaihtelevuuksien ohella. 
Esimerkiksi materiaalipinnan haptisuus voi stimuloida tuntoais-
tia. Materiaalipintojen erilaisten kosketuspintojen ja tuntumien, 
tuoksujen, läpinäkyvyyksien, kuviointien, tekstuurien ja värien 
vaihtelu voi arkkitehtuurin ilmaisuaiheena herättää moniaistil-
lisia ja kehollisia kokemuksia.

Esimerkiksi arkkitehti Alvar Aalto on mielestäni materiaalin-
käytöllään hyödyntänyt moniaistisen kokemuksellisuuden ulot-
tuvuuksia. Moniaistisuus voi lisäksi herättää ihmisten ajatuksissa 
erilaisia mielikuvia ja tunnelmia, mikä voi edelleen rikastuttaa 
arkkitehtuurikokemusta.

Ympäristön moniaististen ärsykkeiden vaikutusta ihmisen hy-
vinvointiin on tutkittu laajasti. Tutkimuksissa on huomattu esi-
merkiksi, että tilojen vaihtelevuus, kuten ”visuaalisesti saatavilla 
tai visuaalisesti saavuttamattomissa” oleva ärsyke, sekä ylipäätään 
moniaistiset ärsykkeet rakennuksessa ovat ihmisen emotionaali-
sen sekä kognitiivisen toiminnan kannalta tärkeitä, ja saattavat 
vaikuttaa esimerkiksi immuunijärjestelmän toimintaan (David-
son & Bar-Yam 2011, Parsons 1991).

Vaikka ympäristöstä saatu kinesteettinen kokemus voi olla vai-
keasti sanoin kuvattavissa, se voi herättää voimakkaita tunte-
muksia yksilön kehossa. Esimerkiksi Pallasmaa kirjoittaa, että 
arkkitehtuuri ja ympäristö voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa 
ahdistuksen ja pelon tuntemuksia ja kokemuksia, tai alistaa (Pal-
lasmaa 2007). Koska ympäristön ja arkkitehtuurin kokemuk-
sellisuus näyttäytyy vahvana emootioiden, aistihavaintojen ja 
kehollisten tuntemusten kautta koettuna, ympäristön tulisi mie-
lestäni tarjota käyttäjilleen ensisijaisesti suojan ja turvan tunteita, 
ja esimerkiksi edes hetkellisesti edesauttaa elpymisen, rentoutu-
misen ja hyvänolon kokemuksia.
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kuvakollaasi 9. 

Luonnonympäristöjen moniais-
tisuus ja kehollinen kokemuk-
sellisuus voivat toteutua myös 
rakennetussa ympäristössä.

Ajatuksia omasta vierailustani                      
japanilaisessa temppelissä:

Temppelin puiset palkit makaavat jykevästi 
toistensa päällä, huokuen raskautta ja vakautta 
tummalla, karhealla pinnallaan, talvisen valon 
siivilöityessä kuulaasti paperisten seinien läpi. 

Kylmä viima puhaltaa lattian rajassa. 

Kesäisin temppelissä olisi kuumaa ja kosteaa, 
talven kylmettämät tuoksut voimakkaampia, 

lämmön makeuttamia. Astellessa huoneesta toi-
seen jalkaan asetettavat pehmeän nahkaiset tos-
sut antavat jalan tuntea, kuinka askel kumahtaa 

puulattiaan tai kun se osuu lattialankkujen 
väliin jäävään ohueen rakoseen. Ilman täyttää 

tatamin tuoksu.

Ulkona puutarhassa katse voi silittää pyöreiden, 
vaaleiden kivien pintaa ja levätä seesteisisissä 
värisävyissä sekä muotojen asetelmissa. Aisti-

mukset yhtyvät toisiinsa, kun katse seuraa vieri-
vän pisaran matkaa kiven selässä, keho melkein 
tuntee veden viileyden ja korva kuulee pienen 

helähtävän äänen, kun pisara tipahtaa lammik-
koon rikkoen tyynen veden pinnan.

Lammikkoon tippunut pisara muodostaa toi-
siaan tavoittelevien ympyröiden jatkuvan 

leikin. Ympäristön seesteisyys ja kokonaisuuden 
harmonia mahdollistavat aistien heräämisen, 

jolloin pienistäkin ympäristön eleistä voi syntyä         
kokonaisvaltainen, kehollinen kokemus.
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Ympäristöhavainnot muodostu-
vat moninaisten aistihavainto-
jen kokonaisuudesta (Rapoport 
1977).

kuva 10.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen maalaama 
taideteos.

Aistimme kaipaavat uutuuksia. Jokainen muutos hälyttää ne, jol-
loin ne lähettävät aivoihin signaalin. (Ackerman 1991) Useiden 
tutkimusten mukaan esimerkiksi ympäristön monimuotoisuus ja 
ympäristöstä saatavat aistiärsykkeet vaikuttavat alueen asukkai-
den terveyteen (Salonen et al. 2013: 3-25). Erään tutkimuksen 
mukaan aistiärsykkeiden, kuten valotason ja lämpötilan, vaihte-
lu ympäristössä ja tilojen välillä eri aikoina miellyttää asukkai-
ta (Orians 1992). Esimerkiksi Alzheimerin tautia sairastavilla 
ympäristön aistillisen vaihtelevuuden on raportoitu olevan yh-
teydessä myös masennuksen ja sosiaalisen vetäytymisen vähe-
nemiseen, sekä virheellisen tunnistamisen ja hallusinaatioiden 
vähentymiseen (Brawley 1992; 1997).

On raportoitu, että ihminen tarvitsee tietyn määrän aististimu-
laatiota, jotta voisi tuntea olonsa mukavaksi ja voidakseen toi-
mia moitteettomasti (Bexton et al. 1954). Toisaalta esimerkiksi 
sairaala- ja terveydenhoitoympäristöissä tehdyissä tutkimuksissa 
on huomattu, ettei ympäristön aistiärsyketason pitäisi olla myös-
kään liian korkea ja tunkeileva, vaan mieluummin liian alhainen 
(Ulrich et al. 2003).

Ajattelen, että tilan aistiympäristön ei tarvitse olla päällekäyvä, 
tai liioitellun voimakas. Luulen, että sellainen aistiympäristö, 
joka on ikään kuin ihmisen itsensä löydettävissä oleva, voi tuntua 
aistikokemuksena omaksuttavammalta ja henkilökohtaisemmal-
ta, kun sitä voi lähestyä itselle sopivin määrin ja nopeuksin.

Aistihavainnot

Fyysistä kokemusta tarkastellessa voi huomata, että fysiologiset 
aistihavainnot ympäristöstämme muodostavat havaintokokonai-
suuden, jonka yksittäisiä aistimuksia emme aina tiedostaen erit-
tele (Ackerman 1991). Esimerkiksi emme aina tiedostaen tun-
ne ja erittele ihoamme lähimpänä olevan kerroksen, vaatteiden, 
tekstuurien tuntua tai painoa yllämme. Emme myöskään jatku-
vasti tiedostaen huomioi esimerkiksi ympäristömme lämpötilaa, 
tilojen visuaalisia etäisyyksiä, tai materiaalipintojen kosketustun-
tua. Aisti-informaatio ympärillämme onkin valtava; aistit pitävät 
uutuuksista, mutta myös turtuvat jatkuvaan ärsykkeeseen (ibid.).

”Ympäristöhavainto eroaa aistihavainnosta lähinnä erilaisen 
mittakaavan vuoksi. Liikkumisella, pintamateriaalimuutoksilla, 
toisiaan seuraavilla näkymillä ja niin edelleen on suuri vaikutus 
itse havaitsemiseen.” (Rapoport 1977; viitattu teoksessa Allas 1981)
Ympäristöstä tehdyt aistihavainnot saattavat muodostaa suuren 
osan kehollisesta kokemuksesta.

”Havaitseminen on elämää asioiden keskellä ja suuntautumista 
kohti asioita, mikä saa havainnon unohtumaan kokonaisuutena. 
Se mikä unohtuu, on, että havainnon kohde saa merkityksen-
sä kohteena ainoastaan havaitsemisen ajalliseen ja tilalliseen 
perspektiiviin sidotussa prosessissa.” - filosofi Maurice Mer-
leau-Ponty (viitattu: Merleau-Ponty, Maurice 27.8.2014) 

Ennen ympäristökokemuksen muodostumista ihminen tekee 
aistihavaintoja ympäristöstään (Rapoport 1977). Ympäristöha-
vainto sisältää aina kaksi puolta: elämyksellisen eli fenomenaa-
lisen, ja toiminnallisen eli funktionaalisen merkityksen (Kaila 
1964). Havaintoon liittyviä kokonaisuuksia taas ovat ”ympäris-
tön hahmotus ja toimintaympäristö, sekä ilmeikkyyteen liittyvät 
havainnot, kuten muodot, värit, pintarakenteet, hajut, äänet ja 
symbolit” (Allas 1981).
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Lapsi voi huomata ympäristös-
sään pieniäkin yksityiskohtia, 
jotka aikuiselta saattavat jäädä 
huomaamatta (Allas 1981).

kuva 11.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen maalaama 
taideteos.

Ihminen havainnoi ja mieltää ympäristöään aktiivisesti, mutta 
osittain tämä tapahtuu tiedostamattomasti (Hall 1969). Havain-
to on määritelty esimerkiksi seuraavasti:

”Havainto, kognitio, on välittömästi aistiemme vastaanottamien, 
ulkoisten tai kehon sisäisten ärsykkeiden vaikutuksesta syntyvä 
elämys, jonka kautta tullaan tietoiseksi ulkomaailmasta tai omas-
ta sisäisestä tilasta” (Koort 1975)

Havainnoitsijan kohteelle antamat merkitykset toimivat tär-
keänä osatekijänä havaintojen kohdistuksessa (Fieandt 1972), 

mikä voi vaikuttaa myös yksilön kokemukseen ympäristöstään. 
”Psyykkinen ympäristö ei ole yhteneväinen fyysisen ympäristön 
kanssa, vaan se selittyy sen mukaan, miten yksilö sen kokee, ja 
miten se vaikuttaa käyttäytymiseen” (Baldwin 1967).

”Me emme näe maailmaa sellaisena kuin se on, vaan sellaise-
na kuin itse olemme. Miten havainnoimme maailmaa, riippuu 
meistä itsestämme ja kokemustaustastamme.” (Pallasmaa 1993)

Useissa tutkimuksissa on ilmennyt, että esimerkiksi näköhavain-
to voi kiinnittyä eri kohteisiin yksilön kulttuuritaustasta ja yh-
teiskunnasta riippuen. Oppiminen ja sopeutuminen vaikuttavat 
havaintoihin, ja toisaalta myös kieli määrittää esimerkiksi koke-
muksen sanallista kuvausta. (Pallasmaa 1975)

”Kun oivalletaan, että objektiivinen tieto on ainakin osittain sub-
jektiivista, voidaan Piagetin teorian mukaan (esim. Elkind 1974) 
ymmärtää myös, että esimerkiksi lapset näkevät maailman eri 
tavalla ja erilaisena kuin aikuiset” (Allas 1981).

Esimerkiksi lasten piirustuksia tutkimalla on huomattu, että 
5-10 vuoden iässä lapset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita ulkoi-
sesta ympäristöstään, ennen kiinnostuksen kohdistustumista si-
säiseen maailmaan lapsen kasvaessa nuoreksi aikuiseksi (Alschu-
ler & Hattwich 1969). Hart on tutkimuksissaan huomannut, 
että lasten suhtautuminen ympäristöönsä muuttuu 12-vuotiaana 
aktiivisesta passiiviseksi (Hart 1979).

”Ympäristössään lapsi voi huomata sellaisia pieniäkin yksityis-
kohtia, jotka usein jäävät aikuiselta huomaamatta.” (Allas 1981)

Tutkimusten mukaan lapsilla jäävät parhaiten mieleen ympä-
ristövaikutelmat 4-6 vuoden iässä, jolloin lapsi on saavuttanut 
tietyn liikkumisen vapausasteen ja kognitiivisten karttojen muo-
dostuminen alkaa. Tutkimuksissa on myös todettu, että lapsuu-
den ympäristöt uudelleen koettuna saavat aikaan tunteen ”näin 
pientäkö kaikki olikin, näin lyhyt matkako tämä todellisuudessa 
olikin?”. (Downs & Stea 1977)

Lapsen itsensä pieni mittakaava ja hitaampi kulkunopeus muut-

” Tree is leaf and leaf is tree

house is city and city is house

a tree is a tree but it is also a 
huge leaf

a leaf is a leaf, but it is also a tiny 
tree

a city is not a city unless it is also 
a huge house

a house is a house

only if it is also a tiny city” 

- Aldo van Eyck, Identification 
of leaf with tree.  alkuperäisteksti 

vuodelta 1961.
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Lapsen havaintoperspektiivi 
ympäristöönsä on jo lapsen pie-
nen mittakaavan ja hitaamman 
kulkunopeuden takia erilainen 
kuin esimerkiksi aikuisella (Allas 
1981).

kuva 12.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen maalaama 
taideteos.

tavat väistämättä lapsen havaintoperspektiiviä. Lasten havain-
totoiminnat ovat tehokkaampia pienessä, kuin suuressa tilassa, 
Allas kuvailee. (Allas 1981)

”Aikuisten ja lasten aistimusmaailma ei ole samanlainen.” 
(Champbell 1974, Holle 1972 viitattu teoksessa: Allas 1981)

Lapsen aistimuksille tyypillistä on aistimusten moniaistisuus 
ja kokonaisvaltaisuus (Champbell 1974, Holle 1972, Rapoport 
1977). ”Lasten aistikokemus on varsinkin aluksi aikuisen aisti-
kokemusta kokonaisvaltaisempi” (Allas 1981). Lapset kokevat 
ympäristönsä moniaistisesti, niin, että eri aistimukset vaikuttavat 
yhdessä ja täydentävät toistensa viestejä. Esimerkiksi tilassa liik-
kuminen on edellytyksenä tilan visuaaliselle tajuamiselle. (Park 
1977) Lasten ympäristöaistimusten ollessa moniaistisia ja ko-
konaisvaltaisia, pohdin, että myös lasten arkkitehtuurikokemus 
saattaa olla kehollisesti koettuna välitön ja voimakas.

Laaja-alaisessa tilallisessa kokemisessa täsmällisintä on tyypilli-
sesti näköinformaatio, sitten seuraavat kuulo-, kosketus- ja ha-
juinformaatio (Rapoport 1977). Aivan pieninä lapset tutustuvat 
maailmaan ja ympäristöönsä lähinnä tuntoaistimusten kautta, 
myöskin suutuntumalla ja maistelemalla (Meskanen & Hum-
melin 2010).

”Talonkin voi nähdä täytekakkuna, katon sen kermapursotuk-
sena ja kattolyhdyt kynttilöinä.” – arkkitehtuurikasvattaja, FM,  
Teija Isohauta (ibid.)

”Lapset ovat aidosti kiinnostuneita kaikesta ympärillä olevasta, 
ja haluavat tutkia sitä”, kirjoittaa lasten arkkitehtuurikoulu Arkin 
johtava opettaja Niina Hummelin. Lapset aistivat ympäröivää 
maailmaa herkemmin kuin aikuiset, ja tutkivat sitä luontaises-
tikin kaikkien aistien avulla. ”He tutustuvat ympäristöön katse-
lemalla, kuuntelemalla, haistelemalla, koskettelemalla ja aivan 
pieninä myös maistelemalla”. (ibid.)

”Muutaman vuoden ajan lapsilla on lahja havaita tilanteita ja 
esineitä intuitiivisesti ilman vallitsevan kulttuurin pakotteita.” 
(Horelli 1992)

Lapset tarkkailevat ympäristöään eri näkövinkkelistä kuin ai-
kuiset, ja monesti kiinnittävät paremmin huomiota juuri pieniin 
yksityiskohtiin ympäristöä tutkiessaan. ”Lapsen suhde ympäris-
töön on intuitiivisempi ja välittömämpi kuin aikuisten”, esittää 
Hummelin. (Meskanen & Hummelin 2010)

”Miten voidaan mahdollistaa se, ettei tämä kyky sammu, vaan 
että lapset leikkiessään ja ympäristöä tutkiessaan voivat pikem-
minkin luoda ja rakentaa tulevaisuuttaan kuin hyväksyä ympä-
röivä todellisuus valmiiksi annettuna?”, Horelli kysyy (Horelli 
1992).

Kehityksen aikana aistimusten eriytyminen kasvaa, eli yhteen 
aistivaikutelmaan keskittyminen helpottuu. Tyypillistä lapsen 
aistimuksille on myös, että merkityssisällöllinen aistimus antaa 
enemmän tietoa kuin abstrakti aistimus. Lapsen huomiokyky ja 
havainnointi ovat riippuvaisia toisaalta lapsen omasta sisäisestä 
motivaatiosta ja toisaalta ulkoisen ympäristön kiinnostavuudes-
ta. (Rapoport 1977)

Lasten elämyksille ja kokemuksille ympäristöstä on ominaista 
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Moniaistisuus ja aistimusten 
kokonaisvaltaisuus ovat lasten 
aistimuksille tyypillisiä piirteitä 
(Allas 1981, Champbell 1974, 
Holle 1972, Rapoport 1977, Pal-
lasmaa 1976).

kuva 13.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen maalaama 
taideteos.

muun muassa vaikutelmien elävyys, intensiivisyys, raikkaus ja 
tuoreus. Ennen kaikkea ympäristön yksityiskohdat voivat herättää 
erityisesti lasten huomion ja toimia lapsille suurena kiinnostuk-
sen kohteena. Myös kohteiden pienikokoisuus voi viehättää lap-
sia. (Krohn 1939 viitattu teoksessa: Allas 1981)

Bloomer ja Moore kuvaavat ympäristöä ja sen moniaistisuutta 
lapsen, ja myöhemmin aikuisen kehonkuvan jäsentäjänä: ”Ke-
honkuva on perimältään varhaislapsuuden haptisten ja orie-
ntoivien kokemusten muovaama. Visuaaliset mielikuvamme 
kehittyvät myöhemmin, ja ne saavat merkityksensä haptisista 
peruskokemuksista”. (Bloomer & Moore 1977)

Pohtiessani kokemuksen moniaistillista ulottuvuutta mietin, että 
lapsen kyky havainnoida ja aistia ympäristöä saattaa olla vah-
vempi kuin aikuisella. Lapsen havainnot ja aistimukset ympä-
ristöstä saattavat välittömyydessään olla kirkkaampia, tarkkaa-
vaisempia, ehkäpä autenttisempia ja rikkaampia kuin aikuisella.
” Ihminen aistii kaikilla aisteillaan, tämähän on luontaista lapsil-

le, mutta unohtuu helposti aikuisilta. ” (Meskanen & Hummelin 
2010)

Muistellessani oman lapsuuteni kokemuksia eri ympäristöistä, 
mieleeni palaa lapsuuden eräästä hoitopaikasta erityisesti tilan 
erikoinen haju, talon lattiaa peittävän beigen kokolattiamaton 
kohokuviot ja pisteliäs tuntuma. Ulkona viinimarjapensaikossa 
maa tuoksui mullalta ja siihen tippuneet lehdet olivat viileitä 
ja märkiä. Vihreät oksastot kaareutuivat yllä ja lehtien alle jäi 
suojaisa, vihreän utuinen kolo. Viinimarjan lehtien läpi siivilöityi 
salapaikkaamme himmeä valo - viihdyimme siellä siskoni kanssa 
niin, ettemme oikein olisi malttaneet lähteäkään. Paikka oli suo-
jainen, salainen, mystisen kaunis ja jännittävä, sopivan kokoinen 
kolo kahdelle lapselle.

Päiväkodistani muistan erityisesti aistimuksia käytävätilan lat-
tian muovimatosta. Mieleeni muistuu lattian nihkeältä tuntuva 
pinta, pistävä haju ja punaruskean kirjava kuvio, joka toi mieleeni 
ikäviä mielikuvia. Muistoissani päiväkodin käytävät näyttäyty-
vät melko pimeinä ja ahtaina. Kun kysyin muutamilta aikuisilta 
heidän muistojaan lapsuuden arkkitehtuurikokemuksista, sain 
vastaukseksi muistoja, joita yhdisti moniaistisuuden piirre.

Lasten taito havainnoida ympäristöä on verraton. Aloin poh-
tia, voisiko lasten ympäristöstä tekemiä aistihavaintoja tarkas-
telemalla päästä lähemmäksi moniulotteisen, kokonaisvaltaisen, 
moniaistillisen ja kehollisen arkkitehtuurikokemuksen kokonai-
suutta?

Aikuinen ei välttämättä herkisty pelkistetysti ulkoisen ympä-
ristön aistihavaintojen äärelle, vaan ympäristön aistikokemus 
voi jäädä jonnekin mielen kognitioiden, arvomaailmojen, mer-
kityssuhteiden ja arkisten ajatusten alle. Lapsen arkkitehtuu-
rikokemus saattaa aikuisen kokemusta tiiviimmin perustua 
aistienvaraisiin havaintokokemuksiin. Tällöin lapsen arkkiteh-
tuurikokemus tavallaan myös välittää tietoa arkkitehtuurista ja 
sen arvosta juuri kokemuksen mitalla - ei niinkään esimerkiksi 
statusarvojen, rahan tai poliittisten merkitysten kautta.

”Lapsen todellisuuskäsityksen 
sanotaan olevan muun muassa: 

– katkelmallinen

– kuvitteellinen

– ilmetäytteinen

– symbolin ja sen kohteen                 
ajatuksellisen erottelun nähden  
epäselvä 

– taianomainen ” (Allas 1981) 
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”Aistimusten kannalta lapsen ympäristö köyhtyy koko ajan.  
Varsinkin osallistuvammat lähiaistit pyrkivät länsimaisessa kult-
tuurissa korvautumaan abstrakteimmilla kaukoaisteilla” (Fiean-
dt 1972 viitattu teoksessa: Allas 1981). Esimerkiksi ruokailukulttuu-
rin muutokset, kuten tehdasmaiset tuotteet ja pakkaukset ovat 
”köyhdyttäneet mahdollisuuksia aistia, eritellä ja kokea luonnon-
varaista, monivivahteista elinympäristöä”. Tarve aistimusten ko-
kemiseen on kuitenkin ilmeinen, sillä ”moniaistisuus on ihmisen 
kehittymisen lähtökohta ja edellytys”. (Ark 1979, Ketonen 1976 
viitattu teoksessa: Allas 1981)

Tutkijat ovat toistuvasti arvioineet, että ”teollisen yhteiskunnan 
kulttuurinen murros, sekä nykyiset toiminnallisesti ja sosiaali-
sesti yksipuolistuneet elinympäristöt pikemminkin kaventavat, 
kuin rikastuttavat lapsen kokemusmaailmaa” (Dahlen et al. 1975, 
Hart 1987, Lahikainen & Sandell 1988, Moore 1990, Alanen & 
Bardy 1990). (Aura et al. 1997) Ovatko arkkitehtuuri ja erilaiset 
ympäristöt kokeneet vastaavanlaista aistimusten köyhtymistä, ja 
miten aistimusten mahdollinen köyhtyminen vaikuttaisi ympä-
ristön ja arkkitehtuurin kokemuksellisuuteen?

”Arkkitehtuuria ei ole ainoastaan rakennusten ulkonäkö tai se, 
mitä näemme silmillämme. Ennemminkin arkkitehtuuri muo-
dostuu niistä tekstuureista, jotka tunnemme sormenpäillämme, 
äänistä tilassa, eri materiaalien tuoksuista, sekä omista tunteis-
tamme, jotka syntyvät näistä kokemuksista. - - Parhaimmillaan 
rakennukset ovat ikään kuin eläviä runokokoelmia, jotka tar-
joavat meille paljon enemmän kuin suojaa sateelta ja tuulelta.”        
- Reykjavikin taidemuseon arkkitehtuuriosaston johtaja Guja 
Dögg Hauksdóttir (Meskanen & Hummelin 2010)

Ymmärtääkseni, miksi eri aistit voivat toimia niin merkittävässä 
osassa kokemusta, jopa jättäen muistojälkiä pitkiksi ajoiksi ih-
misten mieliin, kartoitan hieman eri aistien toimintaperiaatteita.

Aistit

Yleisesti tunnustetaan ihmisen viisi perusaistia: näkö-, haju-, 
maku-, kuulo- ja tuntoaisti. Lisäksi ihmisellä on tasapaino- ja 
asentoaisti, jotka kertovat kehon sijainnista ympäristössään. (Ih-
misen seitsemän aistia 23.08.2015)

”Aisteista tulee hermoratoja pitkin hyvin suuri määrä informaa-
tiota. Aivot eivät kuitenkaan pysty sitä kaikkea käsittelemään. 
Vaikka esimerkiksi silmän verkkokalvolla aistitaan sekunnissa 
miljoonia ns. bittejä, tutkimusten mukaan ihminen pystyy ta-
junnassaan käsittelemään vain 10-40 bittiä sekunnissa.” (Wiio 
1978) Aistielimen toiminnan lisäksi aistiärsyke pitää mieltää ja 
muokata aivoissa (Holle 1972).

Aistihavaintoihin vaikuttaa olennaisesti oppiminen. Esimerkiksi 
jos jokin aistiärsyke on jatkuva, aistielin adaptoituu ärsykkeeseen 
ja aistielimen reseptorit eivät enää lähetä värähtelyjä aivoihin, 
vaikka ärsyke jatkuisikin. Tällöin aivoissa tapahtuu niin kutsut-
tu habitaatio-ilmiö, jolloin tiedonvälitys aivoissa ei enää jatka 
kulkuaan. Tähän vaikuttaa olennaisesti oppiminen, eli jos mikä 
tahansa ärsyke on jatkuvasti tarjolla, huomio siihen vähenee tai 
häviää kokonaan. (Champbell 1974) Aistiärsykkeisiin adaptoi-
tuminen on elintärkeää, sillä elämme jatkuvassa aisti-ärsykkei-
den tulvassa. (Ackerman 1991)

Kun saavumme johonkin ympäristöön, tyypillisesti ensimmäi-
senä tarkastelemme näköaistin välittämää havaintoa (Rapoport 
1977).Usein muut aistimukset jäävät aluksi huomiotta, ellei jo-
kin ympäristön aistimus suorastaan ärsytä, kuten kova ääni, epä-
miellyttävä haju, kylmyys tai kuumuus. Laaja-alaisessa tilallisessa 
kokemisessa näköinformaatio on täsmällisintä, sitten seuraavat 
kuulo-, kosketus- ja hajuinformaatio (ibid.).

Kun suljemme silmät ja estämme näköaistin toiminnan, on hel-
pompi huomata aistimusten moninaisuus ja tarkastella eri aistien 
kautta saatavaa informaatiota. Jos on vain vähän mielenkiintois-
ta aistittavaa, aistit osallistuvat informaation hakuun seuraavassa 
järjestyksessä: näkö-, kuulo-, kosketus- ja hajuaisti (ibid.).
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Taiteessa nähdään monia tulkin-
toja kokemuksen moniaistisuu-
desta. Aistikkuus voi lisätä myös 
arkkitehtuurin kokemukselli-
suutta.

kuva 14.

John William Waterhouse  

At the Shrine, 1895

oil on canvas, 42 x 88 cm             
Private collection

Hajuaisti

”Haju on mahtava taikuri, joka pystyy kuljettamaan meidät tu-
hansien mailien ja kaikkien elämämme vuosien halki. -- tuoksut, 
hetkelliset ja äkkiä haihtuvat, saavat sydämeni paisumaan rie-
musta tai sykertymään murheissaan. Vielä nytkin, kun ajattelen 
hajuja, nenäni on täynnä tuoksuja, jotka herättävät suloisia muis-
toja menneistä kesistä ja kaukana kypsyvistä viljapelloista.” 

- kuurosokea kirjailija Helen Keller (Ackerman 1991)

”Hengittäessämme sisään ja ulos haistamme hajuja”, kirjoittaa 
Diane Ackerman kirjassaan Aistien historia. Tuoksut herättävät 
voimakkaita muistoja, ja voivat tuoda mieleen tarkkoja muistiku-
via esimerkiksi lapsuudesta. (ibid.) Ympäristön tuoksut ja hajut 
vaikuttavat vahvasti kokijan tunteisiin. Tutkimuksissa on rapor-
toitu, että hajuaisti vaikuttaa muistiin ja tunteisiin enemmän 
kuin mikään muu aisti. (Chu & Downes 2000: 111-116)

Ackerman pohtii runollisesti, että hajut vaikuttavat meihin tun-
netasolla niin voimakkaasti myös sen takia, ettemme pysty ni-
meämään niitä. Kielessämme ei nimittäin ole tuoksuja ja hajuja 
yksilöiviä sanoja, vaan kuvaamme niitä lähteensä mukaan, kuten 
esimerkiksi ruusuntuoksu. (Ackerman 1991)

Hajuaisti poikkeaa muista aisteista siten, että nenän hermot 
kulkevat suoraan aivojen alkeellisimpiin osiin kuuluvaan lim-
biseen järjestelmään, joka käsittelee perustuntemuksia, kuten 
pelkoa, sukupuoliviettiä, nälkää sekä muistia. Luultavasti juuri 
siksi tuoksut ja hajut herättävät muistoja ja voimakkaita tuntei-
ta herkemmin kuin muut aistiärsykkeet. (Chu & Downes 2000: 
111-116)

Muistojen kokemukset voivat näyttäytyä mielessä moniaistisi-
na havaintoina. Mieleen voi painua rakennusten ja ympäristön 
tuoksuja ja hajuja, pintojen kosketustuntumia, tiloissa koettuja 
makuja ja kuultuja ääniä. Hiljaiset tai kaikuvat, lämpimät tai kyl-
mät, valoisat tai pimeät tilat, pehmein tai kovin materiaalipin-
noin luovat kaikki erilaisia tunnelmia ja kokemuksia. Hennotkin 
aistimusten vivahteet voivat vaikuttaa tilassa tai ympäristössä 
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koettuun tunnelmaan.  Näin erilaiset aistihavainnot voivat luul-
lakseni vaikuttaa myös ympäristöissä koettaviin tunnekokemuk-
siin.

Muistellessa aikaa taaksepäin, ihmiselle merkityksellinen, het-
kien moniaistinen kokemusmaailma voi ehkä vahvemmin nous-
ta esiin ajatuksissa. Kuluneissa hetkissä mielen pinnassa olleet, 
tärkeiltäkin tuntuneet virtaavat ajatukset ja informaation tulva 
saattavat unohtua ajan uomaan, ja vain hetkien syvemmät mer-
kityssuhteet painua muistoina mieliin. Ympäristön välittämät 
moniaistiset kokemukset voivat jättää mieleen tarttumapintoja 
joihin palata. Usein ne tuntuvat myös rikastuttavan merkityksel-
listen hetkien muistoja.

”Hajuaistimme toimii aina, joka henkäisyllä. Peitä silmäsi, niin 
näköhavaintosi loppuvat, tuki korvasi, niin lakkaat kuulemasta. 
Mutta jos tukit nenäsi ja yrität lopettaa haistamisen, kuolema 
ottaa sinut.” – kirjailija Diane Ackerman (Ackerman 1991)

Kun hajuja arvioidaan, on tärkeää huomioida yksilölliset erot 
tuoksujen ja hajujen kokemisessa, sillä sama tuoksu voi tuntua 
toisesta miellyttävältä, kun taas joku toinen voi kokea sen epä-
miellyttävänä hajuna. Joidenkin miellyttävien aromien ja tuok-
sujen on tutkimuksissa todettu lievittävän ahdistusta. (Salonen 
et al. 2013: 3-25) Esimerkiksi vaniljan ja laventelin tuoksujen 
todettiin tutkimuksessa vähentävän potilaiden ahdistusta sairaa-
laympäristössä (Redd et al. 1994: 623-626). Myös esimerkiksi 
vastaleikatun ruohon tuoksun on huomattu miellyttävän monia 
ihmisiä (Rappe et al. 2010) ja puun tuoksun olevan monille mie-
luinen (Nyrud & Bringslimark 2010: 202-218).

Jo antiikin aikaan tuoksun voima arkkitehtuurissa tunnettiin, 
ja kuninkaat sekä mahtimiehet rakensivat kokonaisia palatseja 
seetristä - osittain sen makean pihkaisen tuoksun takia, joka sai 
vapaasti levitä ympäristöön ja ilmaan käsittelemättömästä puus-
ta. (Ackerman 1991)

Makuaisti

Ihmisellä on noin kymmenentuhatta makusilmua, joista jokai-
sessa on noin tuhat reseptoria. Periaatteessa ihminen voisi siis 
tunnistaa jopa kymmenen miljardia eri makua, mutta käytän-
nössä emme ole kovin hyviä erottamaan eri makuja toisistaan. 
Makuaisti onkin paljolti riippuvainen hajuaistista. (Ihmisen seit-
semän aistia 23.08.2015, Ackerman 1991) 

Pienet lapset saavat suutuntuman kautta paljon tietoa ympä-
ristönsä elementeistä, ja maistelu on lapselle tärkeä ympäristön 
tutkimiskeino. (Meskanen & Hummelin 2010) Kukapa ei olisi 
lapsuudessaan painanut kieltään kylmään rautaan tai koittanut 
maistaa muitakin materiaaleja. ”Maistuu puulta”- sanonta on 
myös varsin moniaistinen kuvaus.

Makuaisti on harvemmin suoraan läsnä aikuisen ihmisen tila-
kokemuksissa. Sen sijaan, koska makuaisti liittyy niin vahvasti 
hajuaistiin ja sen mieleenpainuviin ominaisuuksiin (Chu & Do-
wnes 2000: 111-116), voivat tilassa koetut makuelämykset tehdä 
tilakokemuksesta entistä mieleenpainuvamman. Ackerman ku-
vaa, että jotkut tuoksut ja hajut koetaan niin voimakkaina, että 
melkein tuntuu, kuin ne pystyisi maistamaan (Ackerman 1991).

Makuaistin herättelemiseksi ympäristöön voi sijoittaa esimer-
kiksi hyötykasveja, kuten yrttejä ja mansikoita. Hyötykasveja 
kannattaa istuttaa vaikkapa grillikatoksen läheisyyteen, jolloin 
niitä pystyy käyttämään myös suoraan ruoanvalmistuksessa. 
(Worden & Moore 2003, Salonen et al. 2013: 26-50)

Taste, maku, sisältää kaksi merkitystä. Sana ”maku” on peräisin 
keskienglannin sanasta tasten, ”tutkia koskettamalla, testata”, 
joka taas pohjautuu latinan kielen sanaan taxare, ”koskettaa terä-
västi”. (Ackerman 1991)

”Ihmiset, joilla on makua, ovat niitä, jotka ovat arvioineet elämän 
erittäin persoonallisella tavalla ja löytäneet siitä jotain sellaista 
ylevää, mitä sen muissa osissa ei ole. ” (ibid.)
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Ihminen elää ympäristössään 
valtavassa aistimusten rikkau-
dessa. Tutkijat ovat määritelleet, 
että ihmisen aistihavainnot ovat 
sopeutuneet toimimaan luon-
nonympäristön ja sen lakien 
mukaan (Ackerman 1991).

kuva 15.

John William Waterhouse

Boreas, 1902

oil on canvas, 94 x 68,58 cm    
Private Collection

Kuuloaisti

Äänet vaikuttavat voimakkaasti kehoomme ja mieleemme (Ac-
kerman 1991, Salonen et al. 2013: 3-25). Musiikki saa rytmin 
tuntumaan kehossa, ja kaunis kappale vie mielen nopeasti het-
keen vuosienkin taakse. Hiljaisuus luo luonteen äänille, ja mah-
dollistaa äänimaailman nyanssien kuulemisen. Esimerkiksi rau-
hallisessa metsässä ihminen voi kuulla lukemattomia erilaisia ja 

erivahvuisia ääniä lehtien havinasta lintujen lauluun, matalista 
kumahduksista korkeisiin ja kirkkaisiin ääniin, ja niin edelleen.

Ihminen hahmottaa tilaa tiedostamattaankin voimakkaasti ää-
nen avulla. ”Korvan karvasolut muuttavat ilman paineaallot ää-
niksi, ja kun ääni saapuu korviin hieman eri aikaan, aivot laske-
vat äänilähteen etäisyyden tämän aikaeron perusteella. Ihmisen 
aivot pystyvät erottamaan jopa mikrosekunnin suuruisen eron.” 
(Ihmisen seitsemän aistia 23.08.2015)

Viesti äänestä lähtee välittömästi aivojen hypotalamukseen, ja 
sieltä koko kehoon. Äänet vaikuttavat vahvasti ihmisen tunne-
tilaan ja voivat herättää muistoja menneisyydestä, sillä viesti kul-
kee sekä tunteita käsittelevän aivojen limbisenjärjestelmän, että 
aivojen muistia käsittelevän osan, hippokampuksen kautta. (Sa-
lonen et al. 2013: 3-25) Arkkitehtuurin keinoin voi luoda tiloja 
niin hiljaisuudelle ja rauhallisuudelle, kuin tiloja äänille, liikkeel-
le ja eläväisyydelle.

Esimerkiksi hiljaisten ja rauhallisten tilojen mahdollistaminen 
arkkitehtuurin keinoin on nykymaailman hektisyydessä ja jatku-
van aisti-informaatiotulvan runsaudessa mielestäni tärkeä tehtä-
vä. Hiljaisia tiloja voi soveltaa suuresta, koko rakennuksen mitta-
kaavasta, myös pienempiin, yhden ihmisen levähdyspaikkoihin. 
Esimerkiksi lentokentillä yleistyneitä matkustajien hiljaisia 
lepo- ja mietiskelytiloja (Morrison & Saini 2010) voisi soveltaa 
myös koulujen oppimisympäristöissä, sillä myös lapsi tarvitsee 
rauhaa ja hiljaisuutta voidakseen keskittyä ja oppia.

Näköaisti

” Through vision we touch the sun and the stars”                                                     
- filosofi Maurice Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 1964)

“70% kehon aistireseptoreista keskittyy silmiin, arvioimme ja 
ymmärrämme maailman pääasiallisesti näkemällä sen” (Acker-
man 1991). Ihmiset ovat melko tottuneita luottamaan näköha-
vaintoon: ”uskon vain, jos näen”. Useimmiten vasta sulkemalla 
silmämme voimme paremmin keskittyä muiden aistien välittä-
mään informaatioon.
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”Suurin asia, mihin ihmissielu pystyy tässä maailmassa, on se, 
että se näkee jotain” -John Ruskin kirjassaan Modern Painters  
(viitattu teoksessa: Ackerman 1991)

Silmä toimii kuin keksimämme kamera; se kerää valoa kris-
tallinkirkkaan linssin läpi. Silmän linssi ohenee tarkentuessaan 
kauempana olevaan kohteeseen, ja paksunee katsoessa lähellä 
olevaa suurta kohdetta. Silmän värikalvo eli iiris muuttaa silmän 
pienen aukon, eli pupillin kokoa, kontrolloidessaan silmään pää-
sevää valon määrää. Iiris antaa silmille niiden värin, ja on saa-
nut nimensä kreikan kielestä, jossa iiris tarkoittaa sateenkaarta. 
(ibid.)

” We see the depth, the smoothness, the softness, the hardness 
of objects – If the painter is to express the world, the arrange-
ment of his colours must carry with it his invisible whole --.”          
(Merleau-Ponty 1964)

Silmämunan takaosassa on ohut verkkokalvo, retina, jonka sau-
va- ja tappisolut reagoivat nopeasti muuttuviin näkymiin eli 
aistiärsykkeisiin. Silmät pitävät uutuuksista ja adaptoituvat hel-
posti toistuvaan näköviestiin. Näköviesti saavuttaa visuaalisen 
aivokuoren noin sekunnin kymmenesosassa, minkä jälkeen ai-
vokuori alkaa analysoida aistihavaintoa. Näkeminen itsessään ei 
siis tapahdu silmissä, vaan aivoissa. Ackerman pohtii, että tämän 
todistavat jo ihmisen ajatukset, sekä visuaalisesti uskomattoman 
yksityiskohtaiset unemme. (Ackerman 1991)

” The task of architecture is to make visible how the world touch-
es us” - filosofi Merleau-Ponty Paul Cézannen maalauksista (vii-
tattu teoksessa: Pallasmaa 1996)

Valo

Tarvitsemme valoa näkemiseen, sillä silmän toiminta perustuu 
valon keräämiseen (Ackerman 1991). Hämärässä värit ja muo-
dot himmenevät, ja täysin pimeässä olo voi tuntua hyvin avut-
tomalta.

Erään kuvauksen mukaan näköaistimme kehittyi siten, että 

muinaisissa merissä elävät oliot kehittivät ihoonsa valoherkkiä 
kohtia, joilla oliot ensin pystyivät erottamaan valon pimeydes-
tä ja valonlähteen suunnan. Myöhemmin kehittyi kyky arvioida 
liikettä, muotoa ja lopulta hämmästyttävä määrä yksityiskohtia 
ja värejä. ”Yksi muisto merellisestä alkuperästämme on, että sil-
miemme on oltava jatkuvasti suolavedessä”. (ibid.)

Valo itsessään määrää vuorokausirytmimme, vaikuttaa mielia-
laamme ja muun muassa liikuttaa hormonaalista toimintaamme. 
(Ackerman 1991, Salonen et al. 2013: 3-25)

Värit

Silmämme mittaavat valon aallonpituuksia, ja ”näkemämme väri 
on aina heijaste eripituisesta valosta”. Ihminen pystyy yleensä 
erottamaan noin 150-200 värisävyä. (Ackerman 1991) Fysio-
logisesti ihminen pystyy erottamaan noin 7 500 000 värisävyä, 
mutta itse asiassa missään kielessä ei ole kuin muutama väriä 
merkitsevä sana (Pallasmaa 1993).

Maalatessaan lapset käyttävät usein tummia värejä ilmaistakseen 
surua, ja kirkkaita värejä ilmaistakseen iloa (Ackerman 1991, 
Horelli 1992). On myös tutkittu, että vauvojen katse ohjautuu 
luontaisesti värisävyiltään lämpimiin kohteisiin, kuten punaisiin 
tai keltaisiin värisävyihin, ja ihmisten kasvoihin. Tämän takia 
vauvojen vuoteen ylle kiinnitetään usein kelta-punainen hymy-
naama -kuvio. (Aarnio et al. 2013b)

Eräässä tutkimuksessa mitattiin koehenkilöiden kädenpuristuk-
sen voimakkuutta. Heidän nähdessään punaista väriä puristus 
muuttui 13,5% tiukemmaksi. Eräässä toisessa tutkimuksessa 
vapinasta kärsiville potilaille näytettiin sinistä väriä, ja heidän 
vapinansa vaimeni. Jo muinaiset kulttuurit käyttivät ”erilaisia 
väriterapioita ja määräsivät erilaisia värejä kehon ja sielun eri 
taudeille”. Erilaiset värit esimerkiksi ”hälyttävät, kiihottavat, rau-
hoittavat ja ylevöittävät”. (Ackerman 1991)

Kaikissa kielissä ei ole yhdenmukaisia nimityksiä kaikille väreille 
(ibid.). ”Ihmisten on todettu nimeävän, luokittelevan ja tulkit-
sevan kokemuksiaan yleensä olemassa olevien perusrakenteiden 
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”Usein näköaistimus dominoi 
aistikokemustamme” (Allas 1981)

Myös esimerkiksi arkkitehti Ju-
hani Pallasmaa on kirjoittanut 
näköaistin dominoivasta roolista 
useissa teksteissään (Pallasmaa 
4/1975, 1996, 5/1974).

Ympäristön ja arkkitehtuurin 
kokemuksellisuudessa nähdään 
kuitenkin niin moniaistisia, kuin 
kehollisiakin ulottuvuuksia.

kuva 16.

John William Waterhouse

Windflowers, 1902

oil on canvas, 79 x 114 cm        
Private collection

mukaan, jotka ovat usein kielellisiä ja kuuluvat kulttuuriperin-
töön”, kuvaa Pallasmaa (Pallasmaa 1993).

Ackermanin mukaan esimerkiksi japanin kielessä otettiin melko 
myöhään käyttöön ”sinistä” tarkoittava sana. Primitiivisiin kieliin 

kehittyy yleensä ensimmäisenä mustaa väriä merkitsevä sana. 
Usein seuraavaksi kieliin kehittyy sana valkoiselle värille, jonka 
jälkeen punaiselle, keltaiselle ja vihreälle. Monissa kielissä myös 
esimerkiksi niputetaan yhteen sininen ja vihreä väri, kun taas 
joissain kulttuureissa ei taas tehdä mitään eroa spektrin muiden 
värien välillä. (Ackerman 1991)

Useiden tutkimusten mukaan viileät värit rauhoittavat ja lämpi-
mät värit innostavat (Kaplow & Hardin 2007). Sinisellä, vihre-
ällä ja violetilla värillä voi olla parantavia, rauhoittavia ja stressiä 
vähentäviä vaikutuksia. Punainen, oranssi ja keltainen väri in-
tensiivisimmillään voivat aiheuttaa jännitystä, kohottaa veren-
painetta, tai aiheuttaa väsymystä. (Starkweather et al. 2005)

Värin vaikutuksissa värisävyä tärkeämpänä nähdään värin tum-
muus ja kylläisyys. Esimerkiksi tutkimuksissa, joissa on osoitettu 
punaisen värin olevan fysiologisesti kiihdyttävämpi kuin sininen 
tai vihreä väri, ero ei ole johtunut värisävystä, vaan siitä, että käy-
tetty punainen väri on ollut värikylläisempi ja tummempi kuin 
muut värit. Punaisen värin maine kiihdyttävänä värisävynä joh-
tuu siis sen tyypillisestä kylläisyydestä. Tummat ja kylläiset värit 
kiihdyttävät, kun taas kirkkaat ja haaleat värit rauhoittavat. (Val-
dez 1993, Valdez & Mehrabian 1994)

Värisuunnittelu on tärkeä osa rakennusten suunnittelua myös 
siksi, että ympäristön väreillä nähdään niin moninaisia vaikutuk-
sia ympäristön käyttäjiin (Salonen et al. 2013: 3-25, Partonen 
2006). Tutkimusten mukaan värit voivat vaikuttaa muun muassa 
verenpaineeseen, sydämen rytmiin, psyykeen, sekä aivosähkötoi-
mintaan. Hyvällä sisätilojen värisuunnittelulla voidaan vähentää 
esimerkiksi vieraantumisen tuntemuksia. (Arnkil 2007)

Esimerkiksi sairaalaympäristöjen sisustuksessa värejä käytetään 
hyväksi rauhoittavan ja kipuja lievittävän ympäristön luomiseksi 
(Partonen 2006). Väreillä on nähty merkitystä työympäristöjen 
viihtyvyyteen, paikan identiteetin luomiseen ja yhteisön identi-
teetin vahvistamiseen (Arnkil 2007), mitkä kaikki ovat mielestä-
ni tavoiteltavia asioita myös oppimisympäristöjen suunnittelussa.
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Rihlaman mukaan ihminen kokee tilan värityksen luontevana, 
kun se kevenee alhaalta ylöspäin; eli esimerkiksi niin, että lat-
tia on tummempi ja katto vaaleampi. Etenkin sellaisissa tiloissa, 
joissa ei ole ikkunanäkymiä, valaistus ja värit tulisi suunnitella 
siten, että ne korvaisivat mahdollisimman hyvin luonnonolosuh-
teita. Värien valinnassa tulisi ottaa huomioon tarkoituksenmu-
kaisuus ja ympäristöön soveltuvuus. Värejä valitessa tulee huo-
mioida myös ympäristön käyttäjien ikä ja sukupuoli. (Rihlama 
1997) 

Eri kulttuureissa väreillä on nähtävissä erilaisia merkityksiä 
(Loiri and Juholin 2006). Kulttuurissamme esimerkiksi vihreää, 
luontoväriä, pidetään rauhoittavana, ja se symboloi uuden syntyä, 
sekä niin metsää, kuin mertakin. Valkoinen viittaa puhtauteen 
ja neitseellisyyteen. Keltaisella nähdään lämmön ja läheisyyden 
merkitys. Punaista pidetään vallankumouksen, sodan, rauhan, 
rakkauden ja intohimon värinä. Punainen merkitsee usein myös 
varoitusta. Sinistä väriä pidetään etäisenä ja rentouttavana väri-
nä. (Friendrich 1999, Kaplow & Hardin 2007, Loiri & Juholin 
2006, Naughton 2003, Starkweather et al. 2005)

Tuntoaisti

”Kieli on täynnä kosketuksesta juontuvia vertauskuvia. Kutsum-
me emootioitamme tunteiksi, ja meihin tekee suurimman vaiku-
tuksen, kun jokin koskettaa meitä.” (Ackerman 1991)

Kaikkialla ihmisen iholla, etenkin sormenpäissä, jalkapohjissa ja 
kasvoilla, on reseptoreja, jotka välittävät aivoille informaatiota 
kaikesta mikä on suoraan kosketuksissa kehoon: kuten painees-
ta, venytyksestä, liikkeestä, lämpötilasta ja kivusta (Ihmisen seitse-
män aistia 23.08.2015, Ackerman 1991).

”Ihminen luulee näköä tärkeimmäksi aistikseen vain siksi, että 
tuntoaistia ei sen monitahoisuuden takia pane merkille”, kirjoi-
tetaan Tiede -lehden artikkelissa Ilman tuntoa et pärjäisi. ”Neu-
rologi Antonio Damasio Iowan yliopistosta on esittänyt, että 
kehon sisältä ja ulkopuolelta tuleva tuntoaisti-informaatio on 
tärkeä perusta ihmisen tajunnalle ja tietoisuudelle. Ehkä tajuntaa 

ei edes olisi ilman tuntoaistia.” (Ilman tuntoa et pärjäisi 2/2003)

Tuntoaistin psykologinen ja tieteellinen määrittely on monimut-
kaista. Tuntoaistilla ei muista aisteista poiketen ole omaa helpos-
ti eristettävää aistielintä, vaan kosketusaistin vastaanottava elin 
on iho, joka peittää koko kehon. ”Kosketus on sensorijärjestel-
mä, jonka vaikutusta on vaikea eristää tai eliminoida.” Siksi sitä 
on monella tapaa vaikea tutkia, sillä tuntoaisti toimii koko ajan. 
(Ackerman 1991)

Tuntoaistimukset jaetaan karkeasti neljään luokkaan: kuuma, 
kylmä, kipu ja paine. Todellisuudessa kehossamme tuntemat ais-
timukset ovat kuitenkin aina monisäikeisempiä - kuten vaikkapa 
raapaisu, pyyhkäisy, vihlaisu tai silitys - sillä aistimukset koos-
tuvat usean sensorijärjestelmän havaitsemista ärsykkeistä. (ibid.)

Useissa tutkimuksissa on todettu, että kosketus on elintärkeä 
ihmisen kehityksen kannalta, ja että vähäinenkin kosketuksen 
riisto voi aiheuttaa jopa aivovaurioita 2. Tuntoaisti on ihmisen 
vanhin ja primitiivisin aisti, ja hengissä säilymisenkin kannal-
ta elintärkeä. Ilman tuntoaistia emme tuntisi kipua ja reagoisi 
vaaraan. Sikiöllä kosketus on ensimmäinen aisti, joka vauvalla 
kehittyy. Vastasyntyneillä kosketusaisti toimii automaattisesti, jo 
ennen kuin lapsi edes avaa silmiään ja alkaa niiden kautta aistia 
maailmaa. (ibid.)

”Ilman tätä hienosyistä elämäntuntoa ei olisi myöskään taiteili-
joita, eikä liioin kirurgeja.” (ibid.)

2 Coloradon yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Wisconsin yliopistossa 
ja Illinoisin yliopistossa on aikanaan tehty apinanpennuille eristyskokeita, jois-
sa estettiin pentujen ja emon kosketusyhteys. Emostaan eriytetyt apinanpennut 
saivat kokeesta psyykkisiä ja fyysisiä häiriöitä, kuten sairastelualttiutta, joka säilyi 
vielä kokeen loputtuakin. Toisessa kokeessa näkö-, haju- ja kuuloyhteys säily-
tettiin, mutta pentujen ja emon kosketusyhteys erotettiin lasiseinällä. Pennuista 
kehittyi käyttäytymishäiriöisiä ja aggressiivisia. Kolmannessa eristyskokeessa to-
dettiin myös, että pennut olivat saaneet peruuttamattomia aivovaurioita pikkuai-
voihinsa. Tutkijat päättelivätkin, että pentujen vahingot olivat peruuttamattomia, 
ja että vähäinenkin kosketuksen mahdollisuuden riistäminen voi johtaa pitkäai-
kaisiinkin vaurioihin. (ibid.)
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Tuntoaistia pidetään hyvin 
monimerkityksellisenä sekä 
monisyisenä aistina, jonka psyk. 
Ihmisen ympäristönsä kautta 
kokemat aistimukset voivat tuot-
taa voimakkaitakin kehollisia 
kokemuksia.

kuva 17.

John William Waterhouse

Ophelia, 1889

oil on canvas, 97,79 x 158,12 cm, 
Private Collection

Tuntoaistia pidetään monimer-
kityksellisenä sekä monisyisenä 
aistina, jonka psykologinen ja 
tieteellinen määrittely on moni-
mutkaista (Ackerman 1991).

Tuntoaistimukset voivat tuottaa 
voimakkaita kehollisia kokemuk-
sia.

kuva 17.

John William Waterhouse

Ophelia, 1889

oil on canvas, 97,97 x 158,12 cm        
Private collection

”Ennen kaikkea kosketusaisti opettaa meille, että elämällä on 
syvyyttä ja ääriviivansa; se tekee aistimaailmasta ja meistä itses-
tämme kolmiulotteisia.” (ibid.)

Haptisuus

”Kosketus selkeyttää ja täydentää silmiemme pikasanomaa, ja 
opettaa meille sen, että elämme kolmiulotteisessa maailmassa.” 
(ibid.)

”Haptinen”, tuntoaistiin liittyvä 3 (Online etymology dictionary; 
“haptic”) on havaintopsykologian termi, jolla tarkoitetaan tun-
toaistin varaista kolmiulotteisen kohteen hahmottamisen tapaa 
koskettelemalla tunnustellen. Haptisesti tunnistettavat element-
tien ominaisuudet voidaan jakaa kahteen luokkaan: materiaaliset 
ja geometriset ominaisuudet. (Klatzky & Lederman 2003) Hap-
tisen hahmottamisen tehokkuutta havainnoi tutkimuksen löy-
dös, jonka mukaan tutut esineet voidaan tunnistaa nopeasti ja 
erittäin suurella tarkkuudella pelkästään koskettamalla (Klatzky 
et al. 1985).
3 “Haptic” pertaining to the sense of touch: Greek haptikos “able to come into 
contact with” from haptein “to fasten” (Online etymology dictionary; “haptic”)

Kosketus voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen koskettamiseen 
(Ackerman 1991). Kosketus on aktiivista esimerkiksi, kun ra-
kennuksen käyttäjä painaa oven kahvaa kädellään, ja passiivista, 
kun hän tuntee kylpyhuoneen lattiapinnan paljaiden jalkojen-
sa alla. Kosketusaisti myös adaptoituu, eli sopeutuu jatkuvaan 
viestiin, mutta jos aistiärsykkeissä tapahtuu muutos, reseptorit 
alkavat taas toimia - muutoin tuntisimme jatkuvasti esimerkik-
si vaatteiden tunnun yllämme, kuten villapaidan karheuden ja 
painontunnun, ja aistiärsykkeiden informaatiotulva olisi valtava 
(ibid.).

Haptinen havainnonteko toimii seuraavassa järjestyksessä: en-
simmäisenä havaintaan pintarakenne, toisena muodot, ja kol-
mantena avaruudelliset mittasuhteet. Mielenkiintoisesti havain-
non teon järjestys itsessään on kenties päinvastainen visuaalisen 
havainnonteon prosessille. (Parppei 1993)

Lämpötila

Ihmistä ympäröivä lämpötila vaikuttaa muun muassa tilassa koe-
tun mukavuuden kokemukseen, suorituskykyyn ja tuottavuuteen 
(Niemelä et al. 2002), sekä unen laatuun ja määrään (Kaplow 
& Hardin 2007). Tilan sisälämpötila vaikuttaa esimerkiksi tilan 
ilmanlaatuun ja tilassa koettuihin hajukokemuksiin (Salonen et 
al. 2013: 26-50).

Eri rakennusmateriaalien lämmönjohtavuus on keskenään eri 
luokkaa, joten ne tuntuvat koskettaessa eri lämpöisiltä. Esimer-
kiksi puun lämmönjohtavuus on suhteellisen vähäinen puuai-
neksen huokoisuuden vuoksi, joten puu tuntuu lämpimämmältä 
kuin esimerkiksi alumiini, jonka lämmönjohtavuusluku on suu-
rempi. (Lämpöteknisiä ominaisuuksia 20.06.2016)

Cambridgen synnytyssairaalassa havaittiin aikoinaan, että kun 
vastasyntynyt lapsi laskettiin lampaanvillasta tehdylle huovalle, 
vauvan paino lisääntyi viisitoista grammaa keskiarvoa nopeam-
min. Vauvaosasto pidettiin muutenkin lämpimänä, joten painon-
nousu ei voinut johtua huovan ylimääräisestä lämmöstä. Tutkijat 
tulkitsivat, että ilmiö liittyi enemmänkin lasten ”kapalointiperin-
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kuva 18.
Saunalahden lastentalo          
JKMM Arkkitehdit. 2011

teeseen”. Kapalointi nimittäin lisää kosketuksen kautta tapahtu-
vaa aististimulaatiota, joka vähentää stressiä. Kapalointi saa vau-
vat ikään kuin tuntemaan, että heitä hyväillään. Toisissa kokeissa 
havaittiin, että myös tiukasti istuvat huovat tai vaatteet laskivat 
vauvojen pulssia ja rauhoittivat niitä. Vauvat myös nukkuivat 
enemmän kääröihin kapaloituina. 4 (Ackerman 1991)
4 Useissa tutkimuksissa on todettu, että ”keskosvauvoilla joita hierottiin säännöl-
lisesti, paino kehittyi 50% nopeammin kuin vauvoilla jotka joutuivat olemaan 
yksinään keskoskaapissaan”. Myös vauvojen hermojärjestelmä kehittyi nopeam-
min, niistä tuli aktiivisempia, valppaampia, ja vauvat esimerkiksi rauhoittuvat ja 
lohduttautuvat nopeammin. (ibid.)

Tutkimuksista voidaan huomata, kuinka suuri vaikutus tunto- 
ja kosketusaistimuksilla voi ihmisen hyvinvoinnille olla. Arkki-
tehtuurissa tuntoaistimusten kautta tapahtuvat havainnot ovat 
ympäristön aistihavainnoista ehkä fyysisesti ihmistä lähimpänä 
aistikokemuksen kehollisuuden kautta.

Materiaalipinnat voivat vaikuttaa keholliseen kokemukseen ark-
kitehtuurista kaikkine lämmönjohtavuuden, karheuden, siley-
den, pehmeyden ynnä muiden moninaisten ominaisuuksiensa 
kautta. Ylipäätään tilaa ja ympäristöä koetaan kehon tuntoaisti-
musten kautta kaikissa liikkeen ja paikallaolon muodoissa, niin 
kävellessä, istuessa, seistessä kuin esimerkiksi maatessakin.

Ympäristökokemus näyttäytyy moniaistisena, ja toisaalta eri tut-
kimukset korostavat aistihavaintojen monenlaisia vaikutuksia 
ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Näin ollen koke-
muksen moniaistillinen ulottuvuus tulisi mielestäni huomioida 
kaikessa ympäristön suunnittelussa.

Lasten aistihavainnot

Suunnittelua ohjaten Allas kirjoittaa, että esimerkiksi maaston 
muotoilussa, istutusten käsittelyssä ja materiaalien valinnois-
sa tulisi erityisesti kiinnittää huomioita lapsen mittasuhteisiin. 
Lapsen havaintoperspektiivistä johtuen muun muassa kaikilla 
pihatason ärsykkeillä on merkittävä arvo. (Allas 1981) Esimer-
kiksi pihakiveyksen kuvioinnissa lapsi voi kyetä näkemään vaik-

ka koko universumin kiertokulun. 

Yksityiskohtien korostuessa lasten havainnoinnissa, luulen, että 
esimerkiksi materiaalivalinnoilla voi lapselle olla jopa erityinen 
merkitys. Lapsi saattaa kiinnittää huomionsa tarkasti esimerkiksi 
materiaalipintojen erilaisiin yksityiskohtiin ja poikkeamiin, ku-
ten kuviointeihin, saumoihin ja materiaalien vaihtumiskohtiin.

Mielestäni materiaalipinnoista saatavia tuntoaistimuksia on eri-
tyisen tärkeä pohtia tiloissa, joissa liikutaan paljain jaloin, sekä 
kaikissa pinnoissa joihin ihminen voi nojata, istua tai esimerkik-
si tukeutua. Arvelen, että materiaalipintojen kosketustuntuman 
tärkeys korostuu lasten käyttämissä tiloissa. Lattian materiaa-
lipinnat ovat sellaisia, joita lapset voivat koskettaa koko kehon 
painollaan, erilaisissa liikkeissä ja nopeuksissa. Lapset voivat 
ryömiä, raahautua, liukua tai kaatua lattian pintaa vasten. Kaikki 
materiaalipinnat ylipäätään ovat lasten käytössä hyvin monen-
laisen kosketuksen varaisina lasten leikkiessä ja tutkiessa ympä-
ristöään.

” Lapsen ympäristö ei saa olla liian kiinteä eikä liian valmis.” (ibid.)
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”Lasten havaintotoiminnat ovat 
tehokkaampia pienessä kuin suu-
ressa tilassa. Lapsen ympäristö 
ei saa olla liian kiinteä eikä liian 
valmis. 

Vaihtelua voidaan lisätä:

pieni-suuri
pimeä-valoisa
suljettu-avoin
tässä-tuolla
kulman ympäri”

(Allas 1981).

kuva 19.
Seinäjoen Apila-kirjasto                            
JKMM Arkkitehdit. 2012

” Värit, erilaiset pinnat, pintarakenteet ja salaperäisyyden leima 
ovat lasten kokemusmaailman elementtejä, joita tulisi käyttää 
tietoisesti vaihdellen.” (ibid.)

Ympäristön suunnittelussa on mielestäni huomioitava lapsen 
havaintojen mahdollinen erityisyys ja ainutlaatuinen kyky löytää 
ympäristöstä erilaisia asioita. Lapsella voi olla kyky nähdä ym-
päristö alati yllätyksekkäänä ja jännittävänä paikkana. Vaihtelua 
ja moniaistisuutta tulisi mielestäni sopivissa määrin ympäristön 
suunnittelussa hyödyntää, sillä lapsi voi nähdä esimerkiksi eri-
laiset pinnoitteet, kuviot ja pienenpienet yksityiskohdat kovin 
mielenkiintoisina ja antoisina.

1.2. Lapset käyttäjinä:

1.2.1. Lapsen ympäristösuhde
Koska rajasin diplomityöni tutkimusjoukoksi lapset, koin tar-
peelliseksi tutustua lapsen ympäristösuhteen erityispiirteisiin. 
Esimerkiksi ympäristöpsykologian teoria korostaa, että: 

”Ympäristösuunnittelussa on perehdyttävä myös kunkin elä-
mänvaiheen erityispiirteisiin ja pyrittävä niiden tukemiseen” 
(Aura et al. 1997).

Lukemani taustakirjallisuus vahvisti käsitystäni ympäristön laa-
dun tärkeydestä lapsille. Lapset ikäryhmänä ovat vaikutusalt-
tiita ympäristön ärsykkeille (Elkind 1974), ja toisaalta etenkin 
lähiympäristöstään hyvin riippuvaisia (esim. Allas 1981, Horelli 
1992, Kyttä 2003, Kyttä et al. 2009).

”Aikuisista poiketen, lapsi on täysin riippuvainen asuinalueensa 
sekä sosiaalisesta, että fyysisestä ympäristöstä” (Allas 1981)

Ei liene liioiteltua sanoa, että lapset ovat ympäristönsä armoilla, 
voimatta juurikaan valita tai vaihtaa sitä.

”Ympäristön muovaava ja hallitseva vaikutus on voimakkaim-
millaan kehityksen alkuvaiheessa, jolloin lapsi on hyvin riip-
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Lapsen lähiympäristöön kuuluu 
kodin lisäksi usein päiväkoti tai 
koulu (Aura et al.1997).

Millainen merkitys lähiympäris-
töllä on lapselle? 

kuva 20.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen piirtämä tai-
deteos.

puvainen sekä sosiaalisesta, että fyysisestä lähiympäristöstään.” 
(Elkind 1974)

Tähän osioon olen koonnut otteita erilaisista näkökulmista lap-
sen ympäristösuhteeseen ja kehitykseen ympäristösuunnittelun 
kontekstiin liittyen. Lapsen kehitys on hyvin monimuotoinen 
kokonaisuus (Baldwin 1967). Vaikuttaa kuitenkin, että eri teo-
riat ja näkökulmat korostavat yhtä lailla ympäristön merkityk-
sellisyyttä lapsen kehityksessä. ”Lapsuuden kasvutapahtumaa ja 
kasvuympäristöä kokonaisuutena on oikeutetusti alettu pitää 
sellaisena hyvinvoinnin edellytyksenä, joka on yksilön myöhem-
mänkin elämän kannalta yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin kuin 
muut aikuisiän resurssit” (Riihinen 1979 viitattu teoksessa: Allas 
1981).

”Lapsuudenaikaiset kokemukset vaikuttavat läpi ihmisen elä-
män.” (Baldwin 1967)

Esimerkiksi jo psykiatri Sigmund Freud on kehitysteoriassaan 
kuvannut, että lapsi on ympäristönsä suhteen ”kohtalonomaises-
ti eri kehityksen vaiheissa vallitsevista olosuhteista riippuvainen” 
(Elkind 1974). Myöhemmin muun muassa Horelli on kirjoitta-
nut, että asuinympäristö muodostaa lapsen arkielämän, ja myös 
kehityksen puitteet (Horelli 1992). Lisäksi lapsen kehitykseen 
liittyy eri kehitysvaiheiden välistä vuorovaikutusta, sillä lapsen 
aikaisemmat ympäristökokemukset heijastuvat aina seuraavaan 
(Egidius 1977).

”Lapsen kehitys perustuu ulkoisten ja sisäisten, perinnöllisten ja 
ympäristösidonnaisten tekijöiden monimutkaiselle yhteisvaiku-
tukselle.” (Allas 1981)

Ympäristösuunnittelun kontekstissa eri näkökulmista katsoen 
korostuu, että ympäristön tulisi tarjota monipuolisia mahdolli-
suuksia ihmisen kehityksellisille haasteille eri elämänvaiheissa ja 
tukea näin yksilön kehitystä lapsuudesta alkaen - aina läpi yksi-
lön elämänkaaren.

”Yksipuolinen tilallinen, toiminnallinen ja elämyksellinen ym-

päristö vaikeuttaa lasten suotuisaa kehitystä” (Horelli 1992)

Lapsen kehitysvaiheista ja niiden ympäristölle asettamista haas-
teista on olemassa tutkittua tietoa, joka esimerkiksi Norjassa 
on koottu suunnitteluohjeiksi, joita maassa yleisesti sovelletaan 
(ibid.). Lapsen ympäristösuhteen luonteen ymmärtäminen tuo 
mielestäni arvokasta taustatietoa lasten ympäristöjen suunnitte-
lutehtäviin.

Allas kuvaa, että esimerkiksi ”lapsen toimintaympäristö ei ole 
sama, kuin samassa ympäristössä olevan aikuisen ympäristö eri 
korkeudelta tarkasteltuna, sillä myös lapsen todellisuuskäsitys on 
erilainen” (Allas 1981).

Luulen, että sosiaalisen ympäristön odotukset suuntaavat osit-
tain lapsen ympäristöhavaintoja ja voivat tätä kautta vaikuttaa 
esimerkiksi lapsen oppimiseen. Arvelen kuitenkin, että fyysinen 
ympäristö itsessään luo ainakin mahdollisuuksia lasten havain-
noille ja ympäristökokemuksille.

Elinympäristöjen kehittämistä lapsiystävällisestä näkökulmasta 
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Lapset elävät yhä kaupungis-
tuneemmissa ympäristöissä 
(Brockerhoff 2000).

Tutkijoiden mukaan ympäristön 
muutoksilla, kuten urbanisoi-
tumisella, voi olla vaikutuksia 
muun muassa lasten hyvinvoin-
tiin ja kehitykseen (esim. Kyttä et 
al. 2009).

kuva 21.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen piirtämä tai-
deteos.

ovat Suomessa tutkineet esimerkiksi Anja Allas, Liisa Horelli, 
Marketta Kyttä, Maarit Kahila ja Kirsti Vepsä (esim.  Allas 1981, 
Horelli 1992; 1992; 1994, Horelli & Vepsä 1995, Horelli et al. 
1998, Horelli & Kyttä 2001, Kyttä 2003; 2004, Kahila & Kyttä 
2009, Kyttä et al. 2009).

”Nopeasti muuttuvassa ja urbanisoituvassa ympäristössä on 
tärkeää arvioida lasten hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta 
olennaisia asioita” (Kyttä et al. 2009). Nykyisin yli puolet koko 
maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja urbanisaatio jatkuu 
kiihtyvällä vauhdilla (Brockerhoff 2000). ”Urbaani lapsuus ei ole 
enää poikkeus, vaan yhä useammin sääntö. Ei siis ole samante-
kevää, minkälaisia ja kuinka terveellisiä erilaiset kaupungit ovat 
lasten ja nuorten kasvuympäristöinä.” (Kyttä et al. 2009)

Mitä kaupungistuneempi ympäristö, sitä enemmän aluesuunnit-
telijat ja rakennuttajat tarvitsevat tutkimustietoa eri ikäryhmien, 
siis myös lasten, tilakäyttäytymisestä ja fyysiseen elinympäris-
töön liittyvistä tarpeista ja tunteista (Kaivola & Rikkinen 2003).

Vuorovaikutteinen ympäristösuhde

”Kun fyysisen ympäristön tärkeys ja merkitys lapselle on tunnus-
tettu, voi lapsen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta tarkastella 
yksityiskohtaisemmin.” Eri mallit tästä vuorovaikutussuhteesta 
asettavat yksilön kehityksellisen vastuun kahden ääripään välille: 
joko kokonaan aktiiviselle ympäristölle ja sen toimintojen va-
raan, tai vaihtoehtoisesti aktiivisen yksilön varaan, joka toimii 
passiivisessa ympäristössä. (Striniste & Moore 1989)

”Ympäristön suunnittelussa olisi yhä enemmän kiinnitettävä 
huomiota ympäristön ja käyttäjän vuorovaikutukseen.” (Allas 
1981)

Lapsen ja ympäristön välisen suhteen on todettu olevan luon-
teeltaan jatkuva vuorovaikutussuhde (Rapoport 1977). Horellin 
mukaan ”lapselle on ominaista vähitellen laajentuva ympäristön 
tutkiminen ja ympäröivän todellisuuden rakentaminen” (Horelli 
1992). Lapsen kehitys voidaan määritellä ”yksilön kasvavaksi ky-
vyksi ymmärtää ekososiaalista ympäristöään ja omaa suhdettaan 
siihen, sekä lisääntyväksi taidoksi löytää, ylläpitää tai muuttaa 
ympäristösuhteen ominaisuuksia” (Bronfenbrenner 1979).

Yksilön ja ympäristön välillä vallitsevaa riippuvuussuhdetta on 
kahdenlaista: yksinkertaista riippuvuutta sekä järjestäytynyttä 
riippuvuutta. Pienen lapsen kohdalla kysymyksessä on yksin-
kertainen riippuvuussuhde, mikä tarkoittaa, että ärsyke yhdellä 
alueella heijastuu koko käyttäytymiseen. Kehityksen myötä käy-
tös muuttuu eriytyneemmäksi ja pysyvämmäksi, ja eheytymisen 
kautta yksilön suhde ympäristöön muuttuu kehityksen ja aikuis-
tumisen myötä järjestäytyneeksi riippuvuussuhteeksi. (Baldwin 
1967)

Tulkitsen tätä niin, että kehityksen myötä järjestäytyvä riippu-
vuussuhde kuvaa esimerkiksi aikuisen yksilön hallinnan ja valin-
nan mahdollisuutta suhteessa ympäristöönsä, kun taas lapsella 
pienikin ärsyke ympäristössä voi heijastua kokonaisvaltaisesti 
lapsen olotilaan ja omaan kokemukseen. Ajattelen, että lapsi on 
ympäristössään ikään kuin vailla suojaavaa kehää ympärillään, ja 
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102

The categories used here are suitable for the study of child-environment relationships
of under-12-year-olds. The affordance categories for older children should be
supplemented in particular with affordances for socialization (see Clark & Uzzell,
2002).

The assessment model for child-friendly environments could be extended for use
with other age-groups, even for adults. In that case it would be important to be able
to identify the affordances pertaining to various age-groups. The interesting
affordances for each group and the availability of those affordances could thus form
a basis for the development of a model for human-friendly environments (Kyttä,
2003).

Children’s individual qualities determine the extent to which they are able to or
want to have licenses to explore the environment and discover affordances. In my
research it wasn’t possible to sufficiently delve into individual differences. Although
individual perception is included in the concept of the affordance, and my research
in this respect resembles more person-context research than that based on the model
of “social addresses” (Bronfenbrenner, 1989), any future research should look into
the individual dimensions of affordances, perhaps in ways that I outlined in Section
The Individual Dimensions of Affordances The individual “incentives” (see Section

Figure 12. The assessment model for child-friendly environments mainly
concentrates on Bronfenbrenner’s micro and mesoenvironments, but targets
the exo and macroenvironments at least partly.

Lapsen ympäristösuhdetta 
kuvaavissa eri näkökulmissa 
korostuu etenkin lähiympäristön 
merkityksellisyys lapselle (esim. 
Kyttä 2003).

kuva 22.

”The assessment model for child-
friendly environments mainly 
concentrates on Bronfenbren-
ner’s micro and mesoenviron-
ments, but targets the exo and 
macroenvironments at least 
partly.” 

(Kyttä 2003:102)

siten hyvin vaikutusaltis ympäristön ärsykkeille.

Yhdyskuntasuunnittelija Kevin Lynchin tutkimuksessa lapset 
kuudesta maanosasta ja kahdeksasta eri maasta kuvailivat ym-
päristön lapsiystävällisiä tekijöitä omista näkökulmistaan. Lynch 
teki havainnon, että lasten vastaukset olivat yllättävän samankal-
taisia huolimatta lasten hyvin erilaisista taustoista ja elinpaikois-
ta. (Lynch 1977) Kun Kyttä toteutti tutkimuksensa lapsiystäväl-
listen elinympäristöjen lähtökohdista 25 vuotta tämän jälkeen, 
hän huomasi, että lapsiystävällisen ympäristön tekijät lasten it-
sensä kokemana olivat säilyneet lähes samanlaisina (Kyttä 2003). 
Lasten omissa mielipiteissä lapsiystävällisestä ympäristöstä voi-
daan siis nähdä yhtäläisyyksiä läpi ajan, ja halki mantereiden.

Lapsen lähiympäristö

Yksilön liikkumisympäristön ja toiminnan alueet ovat kaikkein 
suppeimmat yleensä juuri lapsilla ja vanhusikäisillä ihmisillä, kun 
taas työssäkäyvillä aikuisilla liikkumisen ja toiminnan alueet ovat 
keskimäärin eri ikäluokkia verraten laajimmat (Allas 1981, Kyttä 
2003). Lapsen elämäntilanne voidaan nähdä sekä tilallisesti, että 
ajallisesti pienempänä, kuin aikuisen ihmisen (Baldwin 1967).

Lähiympäristöjen, kuten kodin, pihan, koulun tai päiväkodin 
tarjoumat eli toimintamahdollisuudet ovat lapsille korvaamatto-
mia (Kyttä 2003, Chawla 2002). Kyttä korostaa, että mikroym-
päristöt ovat avaintekijöitä lapsen ympäristösuhteen kehityksessä 
(Kyttä 2003). Vaikka on esimerkiksi tutkittu, että aikuiset ovat 
vähemmän kiintyneitä lähiympäristöönsä, kuin kotiinsa tai koko 
kaupunkiin (Hidalgo & Hernandez 2001), lapsille juuri lähiym-
päristön merkitys näyttäytyy olennaisesti tärkeämpänä (Kyttä 
2003).

Kyttä huomasi tutkimuksessaan, että lapset löysivät ja nimesi-
vät ympäristön toimintamahdollisuuksia eniten juuri omilta 
pihoiltaan tai kodin muusta lähiympäristöstä (ibid.). Myös lap-
sille tärkeät paikat paikantuivat melko lähelle kotia, ja paikko-
jen läheisempi etäisyys kotiin ilmensi myös niiden suurempaa 

tunnearvoa (Kyttä et al. 2009).
”Lähiympäristön merkitystä lasten ja nuorten kannalta ei voi yli-
arvioida.” (ibid.)

”Lapsen toimintaympäristö käsittää kulloisessakin ikävaiheessa 
sen elinpiirin alan, jossa lapsella on fyysiset mahdollisuudet 
liikkua, ja jonka lapsi kykenee jäsentämään. Esteettömissä ympä-
ristöolosuhteissa lapsi pyrkiikin liikkumaan juuri sen kokoisella 
alueella, jonka hän käsityskykynsä avulla hallitsee ja jäsentää.” 
(Allas 1981) Kyttä summaa, että ”lapsiystävällisen ympäristön 
keskeisiksi tekijöiksi voidaan kiteyttää yhtäältä lasten itsenäi-
sen liikkumisen mahdollisuudet omassa lähiympäristössään, ja 
toisaalta lasten ympäristöstä löytämät toimintamahdollisuudet 
(Heft 2001)” (Kyttä 2003).

Lapsen tyypillinen toiminta- ja liikkumisympäristö jakautuu ko-
din, sekä koulun tai päiväkodin alueille (Allas 1981, Aura et al. 
1997, Horelli 1992). Leikki-ikäisen lapsen omaehtoinen liikku-
ma-alue ulottuu noin 50 metrin säteen alueelle kodistaan, josta 
alue iän myötä laajenee (Aura et al. 1997). Tosin vielä varhaisessa 
kouluiässäkin lapset leikkivät yllättävän lähellä kotiaan, noin 300 
metrin säteellä siitä (Allas 1981).

Lapsen pieni liikkuma-ala ja riippuvuus ympäröivästä korosta-
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vat lähiympäristöjen laadun tärkeyttä (Allas 1981, Horelli 1992, 
Kyttä 2003, Kyttä et al. 2009). ”Ei siis voida pitää merkityksettö-
mänä, millaisia lasten kodit, pihat, koulut tai päiväkodit ovat, ja 
millaiset reitit niitä yhdistävät.” Kotien, koulujen ja päiväkotien 
aikuiset voivat myös aktiivisesti ohjata ja opettaa lapsia löytä-
mään ympäristön toimintamahdollisuuksia. (Kyttä 2003)

Ympäristöterveyden näkökulma

Kyttä, Broberg ja Kahila selvittivät tutkimuksessaan ”erilaisten 
urbaanien ympäristöjen ja lasten terveellisten elämäntapojen, 
arkiliikkumisen, sekä koetun terveyden ja hyvinvoinnin välisiä 
kytkentöjä.” He pyrkivät selvittämään, mitkä ovat lapsille koke-
muksellisesti merkityksellisiä paikkoja ympäristössä, mitkä yh-
dyskunnan rakenteelliset piirteet edistävät tai estävät lasten liik-
kumista, ja mitä terveydellisiä vaikutuksia lasten liikkumisella ja 
ympäristökokemuksilla on. (Kyttä et al. 2009)

Coscon tutkimus kartoitti ulkoympäristön luonteen ja lasten 
fyysisen aktiivisuuden suhdetta. Tutkimuksessa vertailtiin lasten 
liikunnallisen aktiivisuuden vaihtelua eri päiväkotien leikkipi-
hojen välillä. Tutkimuksen mukaan lasten fyysisen aktiivisuuden 

tasot ja käyttäytyminen vaihtelivat tutkimuskohteiden fyysises-
ti erilaisilla alueilla, kuten erilaisilla poluilla, leikkivälineissä ja 
avoimilla alueilla. Samatkin elementit erilaisilla ominaisuuksil-
la, esimerkiksi kierteinen polku verrattuna suoraan polkuun tai 
avoin alue erilaisilla maapinnoitteilla ja materiaaleilla, houkut-
telivat lapsia eritasoiseen fyysiseen aktiivisuuteen. (Cosco et al. 
2010)

Cosco kirjoittaa, että päiväkodit ja koulut ovat mahdollisesti 
yleisimpiä rakennettuja lasten ympäristöjä kodin ulkopuolelta, 
joilla on potentiaalinen mahdollisuus tarjota merkittäviä näyt-
töön perustuvia terveyshyötyjä. Myös lasten ulkoympäristöjen 
merkitys on korostunut vähän liikkuvan, istuvan ja staattisen 
elämäntyylin yleistyessä. (ibid.)

Lapset, nuoret ja vanhukset saattavat oireilla eniten lähiympä-
ristön muutoksista tai terveyshaitoista sairastumalla fyysisesti tai 
psyykkisesti, sillä he viettävät suuren osan ajastaan kodin ja sen 
lähiympäristön piirissä (Staffans 2004 liite1). ”Lapsuusaikaisten, 
joskus hyvinkin usein toistuvien ympäristövaihdosten vuoksi 
jotkut lapset elävät epävarmassa vuorovaikutussuhteessa ympä-
ristönsä kanssa” (Allas 1981).

Tutkimuksissa on huomattu, että nuorten suhde asuinalueeseen-
sa vaihtelee perhetaustan mukaan. Ympäristösuunnittelussa täl-
laisetkin seikat tulisi ottaa huomioon. (Aura et al. 1997) Knuutin 
mukaan asuinalueen merkitys on suurin niille nuorille, joiden 
perhekiinteys on heikoin (Knuuti 1982). Taposen tutkimus tar-
kentaa, että asuinalueeseensa ovat sidoksissa eniten toisaalta ko-
tona viihtyvät, vertaisryhmiin kuulumattomat nuoret, ja toisaalta 
turvattomuutta kokevat, paikallisiin vertaisryhmiin hakeutuvat, 
niin kutsutut jenginuoret (Taponen 1986).

Yksinäisten, pelokkaiden tai epävarmojen lasten kohdalla ympä-
ristön positiivisia tunteita herättävien ominaisuuksien merkitys 
saattaa korostua. Esimerkiksi kohtaamisia mahdollistava ympä-
ristösuunnittelu saattaa ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Laadukas, 
hyvin suunniteltu ympäristö voi mielestäni tukea lasta erilaisissa 
vaikeissakin tilanteissa; kaunis ympäristö esimerkiksi sairaalassa 

Miellyttävillä ympäristökoke-
muksilla nähdään monenlaisia 
positiivisia vaikutuksia (esim. 
Aura et al. 1997). 

kuva 23.

Nuottasaaren koulun 1. luok-
kalaisen tytön piirtämä ”mieli-
paikka” :

”Jäätelökioski, käyn siellä 
monesti äitin kanssa, ja meidän 
pupun kanssa.”
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voi olla sairaalle lapselle erityisen merkityksellinen ja tuoda iloa.

”Lapsi usein sitoo kauneudella niitä sisäisiä ja pelottavia demo-
neja, jotka rajoittavat hänen elämäänsä; näin syntyvät taideteok-
semme, sisäisestä pakosta, jos vain annamme niille mahdollisuu-
den syntyä.”  - fysiologian emeritusprofessori Matti Bergström 
(Meskanen & Hummelin 2010)

”Lapsen käyttäytymistä ohjaa lisääntyvä todellisuus, joka on kui-
tenkin eri kuin fyysinen todellisuus itsessään - ympäristön tietyt 
osat voivat olla lapselle ikään kuin todellisempia, kuin toiset.” 
Kehityksensä kautta lapsi oppii hiljalleen erottamaan käsitteen 
’miten asiat ovat’ verrattuna omiin toiveisiin tai pelkoihin ym-
päristöään kohtaan. Lapsen toiveet ja pelot itsessään eivät ole 
hänen elämäntilanteestaan irrallisia tai ylimääräisiä, vaan ne toi-
mivat lapsen käyttövoimana. (Takala et al. 1979)

Ympäristöstä ja tiloista voi saada hetkellisiä elämyksiä tai mer-
kityksellisiä kokemuksia, jotka jäävät mieleen. Ympäristö voi 
herättää myönteisiä tunteita ja tarjota pakokeinon omista on-
gelmista, sekä lievittää pelkoa, surua tai yksinäisyyttä. Sen sijaan 
huonokuntoinen ympäristö ei houkuttele puoleensa, ja saattaa 
jopa aiheuttaa arvottomuuden tunteita. Iloa tuottava ympäristö 
on monimuotoinen ja vaihteleva, mutta pitää sisällään myös en-
nakoitavuuden piirteen. (Rappe et al. 2010)

Ympäristöpsykologian tutkimusten mukaan yksilö pyrkii vältte-
lemään epämiellyttävältä tuntuvaa ympäristöä. Hyväksi koettu 
ympäristö on sellainen, joka on ”ymmärrettävä ja hallittava, tar-
joaa valinnanmahdollisuuksia, herättää myönteisiä tunteita sekä 
muistoja vahvistaen identiteettiä ja jatkuvuuden tunnetta, ja laa-
jentaa paikkakokemusta”. (Aura et al. 1997)

Kyttä havaitsi, että myös lapsilla ympäristöön liittyvillä tunneko-
kemuksilla on selviä terveysvaikutuksia. ”Vaikka ympäristöpelot 
eivät olleet kovinkaan monen lapsen ongelma, oli niillä kuiten-
kin selvä yhteys koettuun terveyteen ja mahdollisiin oireisiin, 
erityisesti psyykkisiin oireisiin. Mitä enemmän lapsi piti itselleen 
merkityksellisistä paikoista, sitä parempana hän koki terveyten-

sä.”(Kyttä et al. 2009) 

Ympäristön rakenteellisista ominaisuuksista kuitenkin ainoas-
taan viherympäristö lapsen kotiympäristössä voitiin tutki-
muksessa suoraan yhdistää terveyttä ja hyvinvointia mittaaviin 
muuttujiin. ”Mitä vehreämpi lapsen kotiympäristö oli, sitä to-
dennäköisemmin lapsi koki terveytensä hyväksi.” (ibid.) 

Monet ympäristön elvyttävää vaikutusta kuvaavat tutkimukset 
toistavat havaintoa viherympäristön positiivisesta vaikutuksesta 
lisätä hyvinvointia ja palauttaa ihmisiä stressistä ja uupumukses-
ta (Korpela et al. 2009). Ympäristön positiiviset terveysvaikutuk-
set ovat usein luonteeltaan välillisiä, mutta ympäristöllä voi olla 
terveyttä edistäviä ja sairautta ennaltaehkäiseviä piirteitä (Kyttä 
et al. 2009).

Ympäristön eheyttäviä ja minä-tunnetta vahvistavia piirteitä ei 
tulisi väheksyä. Lasten minä-tunne voi vahvistua myös ympä-
ristön suunnitteluun osallistumisen ja tärkeässä tapahtumassa 
mukanaolon kokemuksen myötä. Lasten suunnitteluun osallis-
tuminen voi lisätä lasten ja ympäristön yhteensopivuutta, minkä 
myötä lasten hyvinvointi voi myös parantua. (Aura et al. 1997)

Leikki on lapsen ympäristö-
suhteen tärkeimpiä osa-alueita 
(esim. Allas 1981, Moore 1990).

kuva 24.

Tutkimukseeni osallistuneen 1. 
luokkalaisen lapsen piirtämä tai-
deteos.
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Lapset havainnoivat mielellään tarkasti etenkin ihmisiä, eläimiä, 
kasveja ja erilaisia luonnonilmiöitä. Eräässä tutkimuksessa huo-
mattiin, että jalkaisin kouluun kulkevien lasten kognitiiviset kar-
tat olivat tarkempia ja sisälsivät enemmän yksityiskohtia, kuin 
niillä lapsilla, jotka kulkivat paikasta toiseen esimerkiksi auton 
kyydissä. Aktiivinen liikkuminen ja osallistuminen ovat ympä-
ristön oppimisessa tärkeitä. (Ward 1977)

Lasten elinpiiriä tutkivat tutkimukset ovat kertoneet, että las-
ten vapaa liikkuma-ala on kaupungeissa kapeampi kuin maalla 
(Kyttä 2003). Myöhemmin tutkimuksissa on huomattu, että las-
ten itsenäinen liikkuma-alue kaupungeissa saattaakin olla maalla 
eläviä lapsia laajempi. Tätä voivat selittää esimerkiksi kaupun-
kien monipuoliset toimintamahdollisuudet, jotka laajentavat 
lapsen elinpiiriä. Maalla toimintamahdollisuudet taas saattavat 
olla vähäisemmät, jolloin kauempana sijaitseviin harrastuksiin 
kuljetaan lähinnä autolla, eikä itsenäisesti liikkuen. (Kahila & 
Kyttä 2009, Kyttä et al. 2009)

”On hyvin mahdollista, että -- haja-asutusalueilla ja kaupunkien 
reuna-alueilla asuvat lapset nauttivat suurista periaatteellisista 
liikkumisen vapauksista, mutta he eivät käytä näitä vapauksiaan, 

koska lähiympäristössä ei ehkä koeta olevan tarpeeksi houkutte-
levia tekemisen mahdollisuuksia.” (Kyttä et al. 2009)

Tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että tiiviillä urbaanil-
la ympäristöllä voi olla merkittäviä lapsiystävällisyyden piirteitä 
erityisesti lasten arkiliikkumisen edistäjänä ja positiivisen tunne-
suhteen luojana. Tutkijat ovat löytäneet tilastollisesti merkitseviä 
yhteyksiä muun muassa rakentamisen tiiviyden sekä lasten aktii-
visen, kävellen ja pyöräillen tapahtuvan koulumatkaliikkumisen 
välillä. Aktiivisella koulumatkaliikkumisella on puolestaan näh-
ty esimerkiksi lasten ylipainoisuuden riskiä vähentävä vaikutus. 
Mitä tiiviimmin rakennettu lapsen kotiympäristö oli, sitä toden-
näköisemmin hän kulki jalkaisin tai pyörällä kouluun. ”Kaupun-
kimaiset keskusta-asuinalueet olivat siis omiaan lisäämään lasten 
aktiivisesti liikkumia koulumatkoja.” (ibid.)

Ympäristön toiminnallisuus

” Lapsen kannalta nimenomaan toimintaympäristöllä on ratkai-
seva merkitys. Lapsi näkee ympäröivän maailman mahdollisten 
toimintojen kenttänä. ’Mahdollisten’ ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että toimintojen on välttämättä tapahduttava.” (Galperin 1979) 

Lasten kannalta tarkasteltuna monipuolinen ympäristö on en-
nen kaikkea toiminnallisesti monipuolinen. Rakennukset voivat 
lisätä kokonaisinformaation sisältöä, mutta ne eivät koskaan voi 
korvata toiminnallista vaihtelua. (Park 1977) Sosiaaliset yhtey-
det ja leikin mahdollisuus ovat lapsille ensisijaisen tärkeitä (Allas 
1981). Mielestäni ympäristösuunnittelun keinoin voi tukea ja 
mahdollistaa niin sosiaalisia yhteyksiä ja kohtaamisia, kuin leikin 
mahdollisuuksiakin.

Chawlan tutkimus kuvaa ympäristön laatumääreitä lasten mää-
rittelemänä. Lasten mielestä ympäristön positiivisia sosiaalisia 
piirteitä ovat sosiaalinen yhtenäisyys, vapaus sosiaalisista uhis-
ta, yhtenäinen yhteisön identiteetti, turvalliset omistussuhteet ja 
oman avun perinne. Negatiivisia sosiaalisia piirteitä ovat poliit-
tisen voimattomuuden tunne, turvattomat omistussuhteet, rasis-
tiset jännitteet, pelko ahdistelusta tai rikoksista, ikävystyneisyys 

Ympäristön toiminnallisuus liit-
tyy vahvasti lapsen ympäristö-
suhteeseen (esim. Galperin 1979, 
Park 1977).

kuva 25.

Myös Nuottasaaren koulun 
1.luokkalaisen pojan piirtämä 
”mielipaikka” piirtyi lapsen mie-
leen toiminnan kautta :

”Jääkiekko - en mää harrasta sitä, 
mutta kyllä mää tykkään pellailla 
sitä”
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”Melukylässä ympäristö houkut-
telee lasta toimimaan ja liikku-
maan ulkona, mikä puolestaan 
vahvistaa yhä uusien, lasta kiin-
nostavien toimintamahdolli-
suuksien löytymistä.” (Kyttä et al. 
2009)

kuva 26.

Melukylä -malli ympäristön lap-
siystävällisyyden arvioimiseksi 
(Kyttä 2003).

“The categories used here are sui-
table for the study of child-envi-
ronment relationships of under-
12-year-olds.” (Kyttä 2003)

Toteutuneiden tarjoumien määrä:                          
vähän                                                  paljon

Itsenäisen 
liikkumisen 
aste:

paljon

vähän

tai sosiaalinen poissulkeminen ja leimaaminen. (Chawla 2002)

Ympäristön positiivisia fyysisiä piirteitä ovat vihreys, peruspal-
velut, monipuoliset toimintamahdollisuudet, fyysisten vaarojen 
puute, liikkumisen vapaus ja saman ikäisten kokoontumispaikat. 
Lasten mielestä negatiivisia fyysisiä piirteitä ovat maantieteel-
lisen eristyneisyys, peruspalvelujen puute, saastuneisuus, roskai-
suus, toimintamahdollisuuksien puute, kova liikenne ja kokoon-
tumispaikkojen puute. (ibid.)

” Astrid Lindgrenin Melukylässä ei ollut tarvetta leikkikentäl-
le tai runsaille määrille leluja. Kylän lapsiystävällisyys perustui 
siihen, että lapset olivat tärkeä osa sosiaalista yhteisöä; heitä ei 
jätetty ulos mistään kylän arkipäiväisistä tapahtumista, ja heillä 
oli omat tärkeät roolit ja vastuut.”  (Kyttä 2003)

Chawla totesi, että monipuolisen toiminnan ja itsenäisen liikku-
misen mahdollisuudet ovat ensisijaisia tekijöitä, joilla eri puolil-
la maailmaa asuvat lapset kuvaavat lapsiystävällistä ympäristöä 
(Chawla 2002). Näiden kahden ulottuvuuden yhdistelmästä 
Kyttä loi mallin elinympäristön lapsiystävällisyyden arvioimi-
seksi (Kyttä 2003).

Mallissa on neljä ympäristötyyppiä: aavikko, melukylä, selli ja 
akvaario, jotka kuvaavat lapsen eriasteisia toiminnan mahdolli-
suuksien ja vapaan liikkumisen suhteita. Näistä ainoastaan me-
lukylä edustaa varsinaisesti lapsiystävällistä elinympäristöä, jos-
sa on riittävän suuret mahdollisuudet itsenäiseen liikkumiseen, 
mikä taas edesauttaa lasta löytämään itseään kiehtovia tarjoumia, 
eli ympäristön toimintamahdollisuuksia, Kyttä summaa. (ibid.)

”Erilaiset ympäristöt tuntuvatkin tarjoavan lasten toiminnalle ja 
tunne-elämälle erilaisia mahdollisuuksia”. Esimerkiksi luonnon-
vihreys lisäsi paikkoihin kiintymistä erityisesti emotionaalisesti 
tärkeissä paikoissa. Aktiivinen tekeminen sijoittuu yleensä lä-
hellä kotia oleville viheralueille, jonne lapsi pääsee helposti it-
sekseen. Lasten arkiliikunta näyttää kuitenkin huolestuttavasti 
jatkuvasti vähentyvän. (Kyttä et al. 2009)

Lähellä luonnon alueita sijaitsevaa koulun pihaa voidaan käyttää 

monin tavoin pedagogisena välineenä, jonka kautta oppilaita 
voidaan ohjata herkistymään luonnonympäristön monipuolisille 
toimintamahdollisuuksille (Kyttä 2003). Kivikaupungissa erilai-
set harrastus- ja kohtaamismahdollisuudet olivat tutkimusjou-
kon varhaisnuorille ja nuorille hyvin tärkeitä, eikä tiivis rakenta-
minen tai väenpaljous haitannut heitä (Kyttä et al. 2009).

Kyttä huomauttaa, että Suomen data kaupunkien ympäristöis-
tä oli hyvin lähellä yhdenvertaisesti lapsiystävällistä ympäristöä. 
Havaintoja ei siis pitäisi tulkita siten, että esimerkiksi vain maa-
seudulla ympäristöt voisivat olla lapsiystävällisiä. (Kyttä 2003)

Lapset voivat antaa uusia ideoita ympäristösuunnitteluun. Esi-
merkiksi ”Kiteen kokeilussa” nousi esiin 7-12-vuotiaiden innos-
tus ja kyky ottaa kantaa ympäristönsä kysymyksiin, kuten kou-
lun pihajärjestelyihin ja asuinalueensa sisältöön. (Horelli 1994) 
”Lapset ympäristön ekoagentteina” -arviointiprojektin tulokset 
osoittavat, että 13-vuotiaat lapset osaavat arvioida ja ideoida ym-
päristöään monipuolisesti. Sekä tytöt, että pojat pitivät arvioin-

selli akvaario

aavikko melukylä
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tiprojektissa tärkeimpinä ympäristön laatukriteereinä puhdasta, 
turvallista sekä kaunista ympäristöä. (Horelli et al. 1998)

Lapsen fyysisen lähiympäristön vaihtelun ja valinnan mahdol-
lisuudet ovat usein riittämättömiä (Allas 1981).Unicef-lähet-
tiläänä eri puolilla maailmaa kiertänyt Roger Hart pohtii, että 
länsimaissa lapsilta uupuu merkityksellisyyttä luovia roole-
ja ja tekemistä, kun taas kehitysmaissa lapsilla on liikaa työtä 
(Hart 1997). Tutkijat ovat todenneet, että ympäristön visuaali-
nen köyhtyminen ja sosiaalisten yhteyksien puute voi vaikuttaa 
lapsen kielellisen kehityksen kautta lapsen sanallisten kykyjen 
köyhtymiseen, ja edelleen lapsen tunne-elämän kaventumiseen 
(Fieandt 1972, Holle 1972).

Ympäristöpsykologian teoria perää ympäristöltä onnistumisen 
kokemuksien, sekä luovuuden ilmaisun mahdollisuuksia etenkin 
lapsille (Aura et al. 1997). ”Miten lapsi ja nuori voisi heijastaa 
kokemuksiaan ympäristöön ja käyttää ympäristöä luovan ilmai-
sun välineenä?”, kysyy Horelli (Horelli 1992). Ovatko lapsille 
suunnitellut ympäristöt tarpeeksi ’keskeneräisiä’, jotta lapsi voisi 
itse muokata ja rakentaa omaa ympäristöään, havainnoida sitä 
omista lähtökohdistaan ja ilmaista itseään luovasti leikin kautta?

Moore korostaa lasten arjen havainnoinnista, sekä heidän omas-
sa ympäristössään tapahtuvasta käyttäytymisestä lähtevää ym-
päristösuunnittelua. Moore pitää tärkeänä yhdyskuntarakenteen 
monipuolisuuden tärkeyttä, sekä lasten oikeutta luoda ja muoka-
ta omia paikkojaan. (Moore 1990)

” (Lapsen) terve käyttäytyminen on luonteeltaan tutkivaa, vaih-
televaa ja uskaliasta. Siihen tarvitaan ympäristöä, joka sallii sel-
laisen käyttäytymisen. ” (Allas 1981)

Leikki

Lapsi leikkii ja oppii koko ajan ympäristöä käyttäessään (esim. 
Allas 1981). Siksi ympäristösuunnittelun näkökulmasta ei riitä, 
että lasten ympäristöjä suunniteltaessa huomio keskitetään vain 
varsinaisiin leikkiä varten rakennettuihin paikkoihin tai aluei-
siin, vaan ymmärrystä on laajennettava koskemaan ympäristön 
suunnittelua yleensäkin (Allas 1981, myös Kyttä 2003, Kyttä et 
al. 2009, Moore 1990). Lapsille sopivaa ja kehitystä edistävää 
ympäristöä ei tulisi suunnitella vain leikkialueiden rajojen sisälle 
(esim. Kyttä 2003, Moore 1990).

Leikki on jatkuva tapahtuma, joka on riippuvainen sekä lapsen 
mielialasta, että ympäristön virikkeistä (Bengtsson 1973). Esi-
merkiksi luonto tarjoaa lapselle oivan leikkiympäristön (Allas 
1981). Kuitenkin yhä useampi lapsi varttuu urbaanissa ympäris-
tössä (Kyttä et al. 2009). 

Useat tutkimukset osoittavat, että lapset viettävät yhä vähene-
vässä määrin aikaa ulkona. Syynä tähän on muun muassa muut-
tunut lapsuuden kulttuuri, joka on yhä tiukemmin jäsenneltyä 
ja sitoo näin lapsia tiiviimmin sisätiloihin. Luultavasti ulkotilat 
eivät myöskään ole lapsille yhtä kiinnostavia, kuin sisätilat toi-
mintoineen. (Moore 1997)

”Lasten lähiympäristön tulisi olla riittävän monimuotoinen ja 
monia tulkintamahdollisuuksia sisältävä, jotta vaihtelun mah-
dollisuus olisi olemassa eikä ympäristöä kerralla ’leikittäisi lop-
puun’ ” (Allas 1981)

Voiko leikin mahdollisuuksia 
tukea arkkitehtuuri- ja ympäris-
tösuunnittelun keinoin?

kuva 27.

Kirkkojärven koulu                              
Vertas arkkitehdit. 2010
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Miten esimerkiksi luonnon 
moniaistisuus ja erilaisten ais-
tihavaintojen mahdollisuudet 
voisivat toteutua myös urbaa-
neissa olosuhteissa?

Tutkijat kirjoittavat, että esi-
merkiksi asuinympäristöistä 
tulisi suunnitella kokonaisuu-
dessaan sellaisia, että ne edis-
tävät lasten kehittymismahdol-
lisuuksia ja kannustavat lapsia 
aktiiviseen toimintaan (Allas 
1981, Kyttä 2003). 

Koulujen piha-alueet voivat kan-
nustaa lapsia liikkumaan, leikki-
mään ja oppimaan. 

kuva 28.
Sipoonlahden koulun laajennos 
Kutsukilpailun ehdotus

Arkkitehdit Rudanko + Kankku-
nen yhteistyössä Arkkitehtitoi-
misto AFKS :n kanssa. 2016

näyttöjen äärelle. Näyttötyöskentelyssä näköaisti on hallitsevassa 
asemassa. Voi olla, että näyttöpäätteiden kautta kokemuksiaan 
elävät lapset eivät tule kokeneeksi niin rikasta konkreettista ais-
timusmaailmaa kuin esimerkiksi paljon luonnossa, maalla, ran-
noilla tai metsissä leikkineet lapset.

Enää ei mielestäni voi luottaa siihen, että jokaisella lapsella on 
mahdollisuus kehittyä ja kasvaa moniaistisen luonnon äärellä. 
Luonto itsessään voi tarjota rikkaan ja monipuolisen ympäristön 
lapsen leikeille, ja tätä kautta oppimiselle ja kehitykselle. Mutta 
miten suunnittelijat vastaavat haasteeseen, jossa lapsen kasvua 
ja kehitystä edistävää ympäristöä on luotava myös urbaaniin 
kontekstiin ja rakennusten sisätiloihin? Mielestäni etenkin nuo-
rimpien lasten tarpeiden kohdalla ympäristösuunnittelussa on 
nähtävissä suuri haaste.

”1980-luvulla väitettiin jopa television lopettaneen lapsuuden.” 
Nykyään virtuaalimaailma on avannut koko maailman reaali-

Entisaikaan vapaat jättömaat ja avoimet kaupungin alueet oli-
vat usein epävirallisesti lasten käytössä, Moore kirjoittaa. Näitä 
jättömaita on kuitenkin tehokkaasti kehitetty tai rakennettu, tai 
turvallisuusmääräyksien takia vähintään aidattu. Lasten tiloissa 
on koettu tappio, sillä näitä suljettuja tai menetettyjä tiloja ei 
ole useinkaan korvattu lapsille virallisesti hyväksytyillä uusilla ti-
loilla. (Moore 1997) Tällaiset jättömaat, kuten vanhat teollisuus-
maat, niityt, hylätyt raiteet tai talot, rantaviivat ja joenpientareet, 
ovat usein nykylapsen saavuttamattomissa, tai niitä ei urbaanissa 
ympäristössä olekaan.

”Suurin lapsen ympäristösuhteessa tapahtunut muutos on kui-
tenkin, että ulkona liikkuminen on muuttunut rajoitetummaksi 
ja/tai vähemmän houkuttelevaksi. Virtuaalisesta maailmasta on 
tullut monille lapsille kiinnostavampi, kuin ulkoilman toiminta-
mahdollisuudet.” (Kyttä 2003)

Tietotekniikan nopea kehityskulku on ohjannut pienetkin lapset 
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Luonnonympäristöt voivat toi-
mia inspiraationa lasten ympä-
ristöjen suunnittelulle myös sisä-
tiloissa. 

kuvakollaasi 29.

Saunalahden päiväkoti 

JKMM Arkkitehdit. 2011

ajassa myös lasten ulottuville. ”Lapsuus ei ole kuitenkaan hävin-
nyt minnekään, siitä on vain tullut entistä monimutkaisempaa.”  
(Kaivola & Rikkinen 2003)

Toisaalta myös toimintakulttuuri voi muuttua, ja ihmiset voivat 
löytää ympäröivistä olosuhteista uusia toiminnan mahdollisuuk-
sia, jolloin toiminta adaptoituu ympäristön mukaan. Esimerkiksi 
skeittaus on erään oletuksen mukaan syntynyt, kun Californi-
an surffaajat koettivat löytää mahdollisuuksia surfata aallokon 
ollessa tyyni (Borden 2001). Urbaanissa alvaltti-pinnoitteisessa 
katuympäristössä surffauksesta kehittyi skeittaus (ibid.). Viime 
aikoina on nähty, miten ”Pokémon go”- pelisovellus on innoit-
tanut ihmisiä liikkumaan ympäristössä aiempaa aktiivisemmin 
(Pokémon Go…28.11.2016).

Parhaat ympäristön toimintamahdollisuudet lapsille eivät to-
dennäköisesti ole suunnittelijoiden luomia. Lapset ovat leikin 
asiantuntijoita, ja samaan aikaan päteviä luomaan sen monipuo-
lisia toimintamahdollisuuksia. (Kyttä 2003)

Monet tutkijat peräänkuuluttavat, että lapsille suunniteltujen 
ympäristöjen ei tulisi olla pelkästään valmiiksi rakennettuja leik-
kialueita (Allas 1981, Kyttä et al. 2009, Moore 1990). Esimer-
kiksi Norén-Björnin tutkimuksessa lasten leikkialueen kiinteitä 
leikkivälineitä käytettiin tunnin aikana keskimäärin vain 2-3 
minuuttia. Tutkimuksessa korostuu, että lasten leikkialueiden 
ei tulisi rajoittua pelkästään aidattuihin leikkikenttiin. (Norén-
Björn 1977)

Kyttä pohtii, onko mahdollista tietoisesti suunnitella Melukylä 
-tyyppinen ympäristö, ja millä edellytyksillä erilaisiin ympäris-
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”Lapsen pienen mittakaavan ja 
vähäisen kulkunopeuden tasolla 
liikuttaessa nimenomaan kaikilla 
pihatason ärsykkeillä on merkit-
tävä arvo. Tämän tulisi vaikuttaa 
maaston muotoiluun, istutusten 
käsittelyyn ja materiaalivalintoi-
hin.” (Allas 1981)

kuva 30.

Jätkäsaaren kaupunkikoulu
Suunnittelukilpailun ehdotus 
nimimerkki ”Nemo”.

Aarti Ollila Ristola Architects 
2015
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töihin voisi soveltaa Melukylä -ympäristön piirteitä (Kyttä 2003). 
Lapsen tulisi voida toteuttaa luovuuttaan ja ilmaisuaan ympäris-
tössä (Horelli 1992), jolloin lapsi voisi myös leikin kautta oppia 
uutta, esimerkiksi kokemusperäisen oppimisen kautta (Kolb 1984).

On esimerkiksi ehdotettu, että leikkiympäristöt suunniteltaisiin 
nykyistä selvemmin leikkijaksoiksi, jotka sisältävät sarjoja erilaisia 
mahdollisuuksia, eikä niinkään leikkipaikoiksi, jotka toistuvat 
toistensa kaltaisina (Bacon 1974). Tutkimusten ja käytännön so-

vellutusten kautta on huomattu, että erilaiset tasojen ja materiaa-
lien vaihtelut lasten ympäristöissä voivat innostaa lapsia leikkiin 
ja fyysiseen aktiivisuuteen, jopa enemmän kuin yksittäiset leikki-
välineet (Moore 1990, Cosco et al. 2010).

Lasten tulisi jossain määrin pystyä toteuttamaan luontaista tar-
vetta ja taitoaan laajentaa tunnetun maailmansa rajoja oman va-
paan tutkimushalunsa ohjaamina (Allas 1981).

Lasten ympäristöjä suunnitellessa voisi esimerkiksi seurata mo-
nimuotoisuutta ja rikkautta, jota luonto toteuttaa. Esimerkiksi 
metsissä on runsaasti luontaisia tasoeroja, pintojen kovuuden ja 
pehmeyden vaihteluita, tilallisia muutoksia esimerkiksi ’suljetus-
ta avaraan’ tai ’tiheästä laajaan’, valoisuuden vaihteluita, erilaisia 
värejä, pintoja, tuoksuja ja ääniä - sekä paljon muuta, mikä virit-
tää aisteja ja haastaa havainnoimaan. Myös sisätilojen suunnit-
teluun voisi hakea luonnon kaltaista vaihtelua niin materiaaliva-
linnoilla, kuin erilaisilla tilaratkaisuilla. Ympäristö, joka tarjoaa 
lapsille moniaistisesti rikasta vaihtelua, voi avata lapselle tutki-
musretkien ja ihmettelyn mahdollisuuden, mikä voi edesauttaa 
oppimista.

Kasvatuksen asiantuntijat ovat määritelleet, että fyysiset muu-
tokset lasten leikkipaikkoihin ovat välttämättömiä, ja kutsuvat 
tähän suunnittelijoita apuun. Cosco kirjoittaa, että uusien suun-
nitteluohjeiden määritys vaatii kuitenkin lisää tutkimuspohjaa. 
(Cosco et al. 2010) Kyttä arvelee, että käyttäjien ja suunnitteli-
joiden välille tulisi rakentaa siltoja, jotta hiljainen tieto voisi liik-
kua eteenpäin ja sitä voitaisiin käyttää suunnittelun apuna (Kyttä 
2003).

Lapset pääsevät harvoin osalliseksi heitä koskevaan päätöksente-
koon, kuten ympäristön suunnitteluun. Horelli näkee, että lasten 
osallistuminen heitä ympäröivän todellisuuden suunnitteluun 
ja rakentamiseen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Osallistava 
suunnittelu on yksi käyttäjien näkemyksiä esiintuova suunnitte-
lun väline. ”Lasten ja nuorten olisi itse päästävä määrittelemään 
ja tuomaan julki omat tavoitteensa, sillä vain heillä on siihen tar-
vittava tieto.” (Horelli 1992)
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Ympäristön tulisi kannustaa 
lasta leikkiin, sillä leikki nähdään 
edellytyksenä lapsen kehitykselle 
(esim. Allas1981).

Ympäristön erilaiset yksityiskoh-
dat ja aistiärsykkeet voivat toimia 
mielikuvituksen herättäjinä ja 
leikkiin innostavina.

Lasten ympäristöjen suunnit-
telun lähtökohtana voisi pitää 
leikin ja mielikuvituksen rikasta 
maailmaa.

kuva 31.

Saunalahden päiväkoti 

JKMM Arkkitehdit. 2011

1.2.2. Lapsen kehitys suhteessa ympäristöön: 

Ympäristö lapsen kehityksen jäsentäjänä

”Lapselle hyvän ympäristön kriteerit määräytyvät sen mukaan, 
miten ympäristö pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia kunkin 
kehitysvaiheen suotuisalle kehitykselle”, Allas kirjoittaa. Par-
haimmillaan ympäristö luo kokemuksellisia ja toiminnallisia 
edellytyksiä, joiden kautta lapsi oppii tiedostamaan maailmaa ja 
itseään, ja voi siten kehittyä, hän summaa. (Allas 1981)

”Ympäristöstä riippuu, mitä opitaan, missä opitaan ja milloin 
opitaan.” (Downs & Stea 1977)

Lapsen sekä sosiaalinen, että fyysinen ympäristö vaikuttaa 
hänen kehitykseensä ja siihen mielikuvaan, joka hänelle 
muodostuu itsestään ja osastaan yhteiskunnassa. Kehityksen 
kulku muotoutuu lapsen oman toiminnan ja ympäristön 
merkityssisältöjen avulla vuorovaikutteisesti. Biologinen perimä 
määrittelee lapsen kehityksen rajat ja kasvuympäristö antaa ke-
hitykselle sen yleisen suunnan. Kulttuuriympäristö taas määrää 
”ne puitteet ja suunnat, joiden mukaan kehitys ja ympäristön ta-
juaminen kehittyy”. (ibid.)

”Lapsella on syntyessään havaitsemisen ja informaation löytä-
misen keinot, mutta niiden hioutuminen ja täydentyminen ovat 
hermoston kypsymisen ohella tulosta oppimisesta” (Horelli & 
Vepsä 1995). Vauva- ja pikkulapsi-ikä ovat lapselle ympäröivän 
todellisuuden löytämisen aikaa. Noin vuoden ikäisenä lapselle on 
asteittain muodostunut ensimmäinen hahmotelma ympäröivän 
maailman pysyvyydestä sekä niistä tilallisista ja ajallisista puit-
teista, joissa hänen toimintansa tapahtuu. (Piaget & Inhelder 1977)

” Lapsi ei ainoastaan käytä ympäristön antamia virikkeitä oman 
kehityksensä virikkeinä, vaan kehityksen on mukauduttava ja 
muuntauduttava sen nimenomaisen ympäristön mukaiseksi, jos-
sa kehitys tapahtuu. ” (Elkind 1974; viitattu teoksessa Allas 1981)

Lapsen kehitys on moniulotteista (esim. Allas 1981, Baldwin 

Esimerkiksi Moore on suunnittelu-urallaan kehittänyt lasten 
leikki- ja oppimisympäristöjä lasten lähtökohdista. Hän näkee 
tärkeäksi yhdistää ympäristösuunnitteluun lapsen kehitykselliset 
tarpeet. (Professor Robin C. Moore 2000-2014)

”Rakennettu ympäristö ei ole koskaan neutraali, vaan heijastaa 
luojiensa, yleensä valtaa pitävien aikuisten, tavoitteita ja arvoja.” 
Ympäristösuunnittelun moniin tavoitteisiin ei välttämättä sisälly 
lasten elinpiirin asteittaisen kasvun ja kehityksen syventämisen 
huomioon ottaminen, Horelli kirjoittaa. (Horelli 1992)

Lapset ovat ympäristön hiljainen käyttäjäryhmä. Historiallisesti kat-
sottuna, tilojen suunnittelu lapsille ei ole koskaan ollut kaupunki-
suunnittelun korkeimpia prioriteetteja, Moore arvioi (Moore 1997).
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1967). Kokoan seuraavaksi pääpiirteittäin muutamia teorioita, 
jotka kuvaavat lapsen kehitystä suhteessa ympäristöön; sekä ym-
päristön hahmottamisen näkökulmasta, että tilatajun ja havain-
noinnin kehityksen päälinjojen kautta. Rajaan teoriat sellaisiin, 
jotka mielestäni liittyvät tiiviisti tutkimustehtävääni ja tutkimus-
joukkoni ikäjakaumaan, ja avaavat näkökulmia niihin liittyen.

Kehityksellisiä teorioita suhteessa ympäristöön

Värit ja muodot lapsen kehityksessä

Lasten piirustusten katsotaan kuvastavan tietoa heidän ympä-
ristöhavainnoistaan. Piirroksia tutkimalla on muun muassa ha-
vaittu tietty johdonmukaisuus kuvioiden ja värien ilmestymises-
sä lapsen piirtämisilmaisuun, joka on ilmennyt samankaltaisena 
ympäri maapallon. Myös lapsen kielen kehityksen ja piirustusten 
välillä on todettu vastaavuutta. (Alschuler & Hattwich 1969)

Yleensä lapset oppivat ensin nimeämään tutut muodot, sitten 
värit. 4-7-vuotiaat lapset eivät vielä erota väriä esineestä erilli-
senä ominaisuutena, vaan he katsovat niiden kuuluvan toisiinsa 
erottamattomasti. Tehtävässä, jossa järjestetään keskenään erilai-
sia esineitä, 2-vuotiaat lapset yhdistävät esineet yleensä muodon 
mukaan, kun taas 4-vuotiaat värin mukaan. Aikuiset järjestävät 
esineet yleensä muodon mukaan. (Vernon 1966)

Piirroksista on tulkittu, että 1-2-vuotias lapsi tekee sitä, mitä 
tuntee haluavansa tehdä, kun taas 4-5-vuotias lapsi yrittää teh-
dä sitä, mitä luulee toisten ihmisten arvostavan ja odottavan. 
Lapsi pyrkii kontrolloimaan mielijohteitaan, jotta käyttäytyisi 
sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Vähitellen lapsen subjektii-
viset ja itsekeskeiset mielenkiinnonkohteet vaihtuvat objektiivi-
seen kiinnostukseen ihmisiä ja ympäröivää maailmaa kohtaan. 
Piirustuksissa tämä ilmenee siten, että värien käyttö, jonka kat-
sotaan olevan suorassa suhteessa tunne-elämään, on voimak-
kaimmillaan 3-4 vuoden iässä ja alkaa sen jälkeen antaa sijaa ’jär-
kiperäistymiselle’, kun viiva ja muoto saavat piirroksissa etusijan. 
(Alschuler & Hattwich 1969)

“The child
is made of one hundred.
The child has
a hundred languages
a hundred hands
a hundred thoughts
a hundred ways of thinking
of playing, of speaking.

A hundred always a hundred
ways of listening
of marveling, of loving
a hundred joys
for singing and understanding
a hundred worlds
to discover
a hundred worlds
to invent
a hundred worlds
to dream.

The child hast
a hundred languages
(and a hundred hundred hundred 
more)
---
And thus they tell the child
that the hundred is not there.
The child says:
No way. The hundred is there.”

runo-ote Reggio Emilia säätiön 
perustajan, Loris Malaguzzin 
runosta ”The Hundred Languages”. 

(Reggio Emilia Approach)

Kuvakollaasi 32. : tutkimukseeni osallistuneita 1.luokan oppilaita koti-
luokassaan maalaamassa ”mielipaikkojaan” .
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Pienillä lapsilla puuttuu kyky erottaa muotojen tilallinen asema; 
esimerkiksi ylös-alaisin olevat muodot tajutaan samoin, kuin 
oikeinpäin olevat. Myös symmetriset muodot on vaikea erot-
taa. 5-vuotias lapsi sekoittaa helposti esimerkiksi b ja d tapai-
set muodot, eikä tunnista eroa, vaikka se hänelle osoitettaisiin. 
6-7-vuotiaana lapsille on tyypillistä havaita kuvioiden kokonai-
suuksia niiden osien kustannuksella. (Vernon 1966)

” Pienen lapsen piirustukset syntyvät hetken mielijohteesta, eivät 
suunnitellusti. Lapsen piirustukset ovat merkityksellisiä, sillä ne 
kertovat jossain määrin lapsesta itsestään.” (Alschuler & Hat-
twich 1969)

Myöhemmin piirustukset ilmentävät lapsen syvempiä tunte-
muksia vähenevässä määrin, sillä lapset omaksuvat vähitellen 
tavan kuvata yksityiskohtia mahdollisimman todenmukaisesti.  
9-10 vuoden iässä lapsen omat luonnolliset mallit ovat väistyneet 
mahdollisimman totuudenmukaisen kuvantamisen tieltä. (ibid.) 
Lasten piirtämistä kognitiivista kartoista saatu tieto voi toimia 
mielekkäällä tavalla asuinympäristösuunnittelun lähtökohtana; 
yleensä piirrosten ohella on käytetty lasten, sekä heidän vanhem-
piensa ja opettajien haastattelututkimuksia (Ward 1977).

Psykoanalyyttinen kehitysteoria ja ympäristön 
vuorovaikutus

Psykoanalyyttinen kehitysteoria on yksi vanhimmista lapsen 
kehitystä tutkivista teorioista. Teorian kehittelyn aloitti itäval-
talainen psykiatri Sigmund Freud (1856-1939) 1900-luvun 
alkupuolella. (Egidius 1977) Teorian mukaan lapsen henkinen 
minä muodostuu ”ympäristön ja yksilön perinnöllisen vastaan-
ottavuuden vuorovaikutuksen tuloksena” (Campbell 1974). Tul-
kinnan mukaan lapsen kehitys riippuu niistä kokemuksista, jotka 
lapsella on ollut kehityksensä eri vaiheissa. Näin ollen ympäristö 
ja sen tarjoavat kokemukset ovat määräävä osa lapsen kehitystä. 
(Baldwin 1967)

Ympäristö vaikuttaa kehitykseen tiedostamattomalla, esitie-
toisella ja tietoisella tasolla. Tullakseen tietoiseksi, asioilla tulee 
olla joku hahmo, joko aistiärsyke, aistikuva, muisto tai tunneti-
la. Ympäristön kanssa tapahtuva vuorovaikutus on kehityspro-
sessissa merkittävässä asemassa, kun käyttäytyminen sopeutuu 
lähiympäristöön. Usein sopeutuminen tapahtuu huomaamatta, 
eli ympäristö vaikuttaa tiedostamattomasti. (Lazarus 1977) Teo-
rian mukaan ”lapsi on ympäristönsä suhteen passiivinen, koh-
talonomaisesti eri kehityksen vaiheissa vallitsevista olosuhteista 
riippuvainen” (Elkind 1974).

Kognitiivisen kehityksen toiminnallinen suhde 
ympäristöön

Kaavio perustuu Elkoninin, Piagetin, Eriksonin ja Mahlerin 
teorioihin (Aura et al. 1997).

4-6 -vuotiaana leikki-iässä lapsen kognitiivinen kehitys liittyy 
havainnollisen ajattelun kehittymiseen, alkavan ongelmanrat-
kaisu- ja päättelykyvyn kehittymiseen, sekä toiminnallisten suh-
teiden käsittämiseen. Kehitystä edesauttaa toiminnallinen suhde 
ympäristöön; esimerkiksi sosiaalinen ulospäinsuuntautuneisuus, 
lapsen leikit, sekä leikkitovereiden ja ikäryhmän seura. (ibid.)

7-9 -vuotiaana varhaisessa kouluiässä lapsen kognitiivinen kehi-
tys liittyy konkreettis-operationaalisen ajattelun kehittymiseen, 
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Lasten mittakaava ja havainto-
perspektiivi ovat erilaisia kuin 
aikuisilla (Allas 1981). 

Millaiset tilat ovat sekä lasten 
hahmotettavissa ja omaksut-
tavissa, että heille innostavia ja 
mielenkiintoisia?

kuva 33.
Seinäjoen Apila-kirjasto

JKMM Arkkitehdit. 2012

ajattelun itsekeskeisyyden vähenemiseen, sekä suhteiden ja luo-
kitusten käsittämiseen. Lapsen toiminnalliseen ympäristösuh-
teeseen liittyy lapsen koulun aloitus, lapsen oppimistoiminnan 
vakiintuminen, sekä pyrkimys ympäristön omaksumiseen ja sen 
lisääntyvään hallintaan. (ibid.)

10-12 -vuotiaana esimurrosiässä lapsen kognitiivinen kehitys 
liittyy formaalis-operationaalisen ajattelun ja loogisen päättelyn 
kehittymiseen, sekä teoreettisten käsitteiden ymmärtämiseen. 
Toiminnalliseen ympäristöön liittyen lapsen liikkumisen ja toi-
minnan piiri laajentuu, ja ystäväpiirin merkitys kasvaa. (ibid.)

Psykososiaalinen kehitys suhteessa ympäristöön

Psykologi Eric Eriksonin (1902-1994) luoma kehitysteoria ku-
vaa psykososiaalisen kehityksen tasoja ja niiden suhdetta ym-
päristöön. Teoria korostaa lähiympäristön merkitystä lapsen 
sosiaaliselle kehitykselle. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
muun muassa ympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä tun-
neperäiset tekijät. Eriksonin teoriassa ihminen kohtaa elämän-
kaaressaan erilaisia kehityskriisejä, jotka pitää vuorollaan eri elä-
mänvaiheissa ratkaista. (Booth 1975, Egidius 1977, Bacon 1974)

Myöhäisessä leikki-iässä Eriksonin mainitsemat lapsen psykoso-
siaaliset kehityskriisit ovat aloitteisuus ja syyllisyys. Sosiaalisessa 
kontekstissa ihmissuhteiden piiriin kuuluvat perhe, naapurusto 
ja päiväkoti. Tässä vaiheessa lapselle on tärkeää saada tutkia ym-
päristöään. (ibid.)

Varhaisessa kouluiässä lapsen psykososiaaliset kehityskriisit ovat 
ahkeruus ja alemmuus. Ihmissuhteiden piiriin kuuluvat perhe, 
naapurusto ja koulu. Lapselle tärkeää opetella tietoja ja taitoja, 
voida suoriutua ja toimia yhdessä. (ibid.)

Sosiaalisen kehityksen kannalta näyttäytyy, että mitä enemmän 
ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia mielekkäisiin toimintoihin ja 
kontakteihin, sitä enemmän sosialisaatioprosessin onnistumis-
mahdollisuudet lisääntyvät. Ympäristön kannalta ratkaisevaa on, 
miten se tukee lapsen toimintojen sisällöllistä kehittymistä suh-
teessa muihin ihmisiin, ja miten toimintaympäristö valmentaa 

siirtymistä tietyltä ikäkaudelta seuraavalle ikäkaudelle. Sosiaalis-
ten kehitysteorioiden mukaan lapsen kehitys on välttämätöntä 
myös toiseen suuntaan; jotta lapsi pystyisi sopeutumaan moniar-
voiseen ja monimuotoiseen ympäristöönsä. (Allas 1981)

Spatiaalisten kykyjen kehitys

spatiaalinen= ”tilan avaruudelliseen hahmottamiseen liittyvä      
kyky” (ibid.)

Sveitsiläinen psykologi ja biologian tohtori Jean Piaget (1896-
1980) oli yksilön ja ympäristön vuorovaikutussuhdetta tutkivan 
suunnan huomattavimpia tutkijoita sen soveltamisessa lapsen 
kehitykseen (Koort 1975). Piagetin teorian mukaan lapsen ke-
hityksen lähtökohtana ovat aina hänen synnynnäiset edellytyk-
sensä, jotka ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa aikaansaavat 
henkistä kehitystä (Baldwin 1967). 

Piagetin sensomotorisen oppimisen vaihe on yleisesti tunnustet-
tu tehokkaana oppimisen perustana. Sensorimotorinen oppimi-
nen tarvitsee fyysisen kontekstin, jossa on tiloja ja objekteja, joi-
hin lapsi voi olla vuorovaikutuksessa käyttäen erilaisia sensorisia 
ja motorisia aistipiirejä. Kyvyt ja mahdollisuudet liikkeeseen ovat 

”Lapsen kehitys on moniulot-
teista, koska se toteutuu usealla 
eri tasolla. Lapsessa tapahtuu 
niin fyysistä ja motorista kehi-
tystä, kuin havaintotoimintojen, 
tunteiden, muistin, kielen, ajatte-
lun kuin sosiaalisten taitojenkin 
kehittymistä.

Tämä toteutuu vaiheittain niin, 
että jokainen kehitysvaihe val-
mistaa seuraavaan, laadullisesti 
uudenlaiseen vaiheeseen.”

(Aura et al. 1997)
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Monipuoliset tilaratkaisut sekä 
arkkitehtuurin erilaiset muotoai-
heet ja linjaukset voivat tukea 
lapsen tilatajun kehittymistä.

kuva 34.
Seinäjoen Apila-kirjasto

JKMM Arkkitehdit. 2012

olennainen osa luontoa. Liikkeen ja toiminnan mahdollisuuk-
sien rajoittaminen lapsilla estää heitä saamasta niitä olennaisia 
kokemuksia, jotka vaikuttavat lapsen älylliseen, sosiaaliseen ja 
fyysiseen kehitykseen. (Striniste & Moore 1989)
Lasten kognitiivisten karttojen muodostumisen on todettu al-
kavan jo varhain. Kognitiiviset kartat ovat eräänlaisia sisäisiä 
mielikuvia, jotka toimivat lapsen kehityksen hyvin varhaisesta 
vaiheesta lähtien olennaisina tekijöinä fyysisen ympäristön hah-
mottamisessa. (Ward 1977) 

Lapsen tiedon käsittely muuttuu kouluiässä, jolloin oppimisessa 
korostuu sanallinen ja symbolinen kieli kuvakielen edelle. ”Aluk-

si lapsi uskoo vain sen, minkä näkee, ja on kaikissa havainnois-
saan itsekeskeinen”. (Lazarus 1977) Kehityksen kuluessa lapsen 
tilallisesta ymmärtämisestä voidaan erottaa toisiinsa lomittunee-
na selvästi kolme eri vaihetta, jotka Piaget on seuraavasti määri-
tellyt: (Lazarus 1977, Turner 1975)

Topologinen tilataju: Lapsi pystyy esimerkiksi hahmottamaan 
kohteiden samankaltaisuutta, läheisyyttä tai poikkeavuutta, sekä 
erottelemaan havainnoimisjärjestystä. Tilaa järjestävinä tekijöi-
nä kehittyvät seuraavuus, sulkeutuneisuus sekä ympäristötilan 
jatkuvuus 2-vuotiaasta noin 9-vuotiaaksi. (Lazarus 1977, Tur-
ner 1975) ”Kotia laajemmalle ulottuva tilataju kehittyy yleensä 
ajattelun kehittymisen myötä 4-7 -vuotiaana. Silloin lapsi pystyy 
jo ilmaisemaan tilaan liittyviä käsityksiään ja yhdistämään niissä 
asioita toisiinsa.” (Kaivola & Rikkinen 2003) 
Topologiset suhteet ovat laadullisia suhteita, kuten läheisyys 
ja erillisyys, jotka säilyvät muuttumattomina, vaikka kohteiden 
muoto muuttuu (Lazarus 1977, Turner 1975). ”Tutut ja tärkeät 
paikat ovat kohteita, joita lapsi pystyy mielessään yhdistämään.” 
Ne toimivat maamerkkien tavoin, jotka lapsi pystyy paperilla 
liittämään yhteen viivalla. Näkökulma ympäristöön on itsekes-
keinen, eli lapsi itse tai koti on kaiken keskipiste, eikä suunnilla 
ja etäisyyksillä ole vielä merkitystä. Lapsi voi esittää mieliku-
viaan ympäristöstä yksinkertaisilla piirroksilla. (Kaivola & Rik-
kinen 2003)

Projektiivinen tilataju: Lapsen tilataju alkaa saada projektiivisia 
piirteitä 7-12-vuotiaana. Lapsi alkaa hahmottaa ja ymmärtää 
kolmiulotteista maailmaa, ja voi jo esimerkiksi esittää raken-
nuksia kaksiulotteisella tasolla. (ibid.) Perspektiivin taju kehittyy 
(Lazarus 1977, Turner 1975). Vasta noin 9-vuotiaasta eteenpäin 
lapsi kykenee ymmärtämään ympäristöään jäsentyneenä koko-
naisuutena, jossa tarkkailupistettä vapaasti vaihtelemalla hän voi 
muuttaa omaa näkökulmaansa (Horelli & Vepsä 1995).

Tilatajun projektiivisuutta voi kehittää niin, että lapsen huomio 
kiinnitetään paikkojen täsmälliseen sijaintiin suhteessa toisiin-
sa. Kehityksen myötä lapsi pystyy irrottautumaan itsekeskeisestä 
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kuvakollaasi 35. oikealla:  
                                                                                                                                      
Toteutin tutkimukseeni osallistuneille Oulun steinerkoulun 
1. luokkalaisille lapsille maalaustehtävän, jonka avulla voisin 
ymmärtää lapsen ympäristösuhdetta paremmin.
Lasten kuvaamia ja maalaamia ”mielipaikkoja” :

” Tässä mun talo, 3.kerroksinen. Tuolla on ullakko, jonne 
tulee valo, ja tuolla aurinko.” 
” Uimahalli - toisaalta avara, toisaalta veden alla sukeltaessa 
suojaisa tila, veden alla voi olla rauhassa ja laskea liukumäkeä”
” Ravintola. ”
Useampikin lapsi piirsi mielipaikakseen sisäleikkipuiston:
” Palikkameri- sinne voi hyppiä trampalta ja voltilla.” 
” Vähän niinku semmoinen huvipuisto, mut se on sisällä, 
siellä ei oo mitään laitteita mut siellä on sellasii kiipeilyjut-
tuja, liukumäkiä, siellä on jätskiä, sit siellä on pallomerikin. 
Siellä on niin monta juttua, et en mä voi sanoakaan.”

suhteesta ympäristöönsä, ja voi hahmottaa ympäristöään myös 
jonkun toisen näkökulmasta. Projektiivisia suhteita ovat esimer-
kiksi suorat linjat ja yhdensuuntaiset suorat, jotka säilyvät muut-
tumattomina, vaikka tarkastelukulmaa ja perspektiiviä muute-
taan. (Kaivola & Rikkinen 2003) 

Euklidinen tilataju: Tilatajun kannalta on olennaista suoriin ja 
kaareviin viivoihin liittyvän avoimen tilan erottaminen suljetusta 
tilasta, kuten neliöstä tai ympyrästä. Piagetin mukaan lapsi al-
kaa siirtyä euklidiselle tasolle 11-vuotiaana, mutta pääosa kehi-
tyksestä tapahtuu vasta vähitellen abstraktin tajun kehittymisen 
myötä. (Lazarus 1977, Turner 1975) 

Euklidiset suhteet eli metriset suhteet liittyvät johonkin koordi-
naatistoon, jossa kohteen sijainti määritellään suhteessa paikal-
laan pysyviin akseleihin. Euklidisiin suhteisiin kuuluu sellaisia 
määreitä kuten vaaka-, pysty-, ja kohtisuorat linjat, neliöt, kol-
miot ja ympyrät. (Kaivola & Rikkinen 2003)

Lapset pystyvät tulkitsemaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa fyy-
sistä ympäristöään ja pystyvät esimerkiksi löytämään tiensä hy-
vinkin monimuotoisessa tilassa. Kuitenkin vasta noin 7-11-vuo-
tiailla lapsilla on voitu osoittaa yhtäpitäviä määriä rakennusten 
kokemisessa. (Canter 1974)

”Piagetin jälkeen tehdyt tutkimukset ovat toistuvasti korosta-
neet sitä, että tilataju on eri asia, kuin tilaan liittyvien käsitteiden 
oppiminen.” Luultavasti lapsi näkee ja ymmärtääkin jo varhain 
perspektiivin, yhtä hyvin kuin myöhemmässä kehityksen vai-
heessa, mutta ei osaa vielä sanoin kuvailla tai piirtää sitä. (Kaivola 
& Rikkinen 2003)

Joka tapauksessa 7-8 -vuotiaana lapsi alkaa tajuta suuntaa tar-
koittavien käsitteiden, kuten vasen-oikea, alas-ylös, edessä-taka-
na merkityksen, ja pystyy käsitellä näitä symbolisesti. (Lazarus 
1977, Turner 1975, Kaivola & Rikkinen 2003) Myöhemmin lap-
si ymmärtää myös varsin abstraktien ilmansuuntien merkityk-
sen. 9-10 -vuotias lapsi ymmärtää yleensä suunnat ja perspektii-
vin täydellisesti ja hänellä on mahdollisesti riittävä käsitevarasto 

mielikuviensa ilmaisemiseksi. (Kaivola & Rikkinen 2003)

Projektiivinen ja euklidinen tilataju liittyvät myös kokemusperäi-
seen elinympäristön tuntemuksen laajenemiseen. ”Projektiivinen 
tilataju alkaa kehittyä ennen kouluikää, ja tätä omakohtaista tila-
tajun kehittymistä olisi edelleen kehitettävä koulussa, jossa myös 
opetuksen tulisi tukea tätä kehitystä”. (Horelli 1992) 

Piagetin teoria painottaa lapsen ajattelun ja tilatajun kehitty-
mistä vähittäisenä kypsymisenä (Kaivola & Rikkinen 2003), jota 
ympäristön tulisi tukea (esim. Horelli 1992, Allas 1981). Myös 
lapsen mielikuvitus kehittyy toiminnan kehittymisen mukana 
(Allas 1981).

Piagetin teorian keskeinen käsite, adaptaatio, tarkoittaa yksilön 
sopeutumista ympäristöönsä. Adaptaatio voi tapahtua kahdel-
la tavalla: assimilaatio tarkoittaa eräänlaista sulauttamista, jossa 
opittua käyttäytymismallia eli skeemaa, käytetään uuteen tarkoi-
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”Ympäristön laadulla viitataan 
sellaiseen ympäristöön, joka 
mahdollistaa lapsen ja nuoren 
kehitysvaiheiden mukaisesti lei-
kinomaisen ympäristön tutkimi-
sen ja merkityksellisten paikkojen 
luomisen.” (Horelli 1992)

Koulurakennusten suunnitte-
lussa on tärkeää tavoitella avointa 
ja lämmintä tunnelmaa, lapsen 
mittakaavan ja havaintoperspek-
tiivin huomioonottaen.

Arkkitehtuurin viestittämä läm-
minhenkisyys voi kasvattaa lap-
sen mielenkiintoa ja uteliaisuutta 
koulumaailmaa kohtaan ja antaa 
positiivisen kuvan lapselle vielä 
vieraasta, häntä ympäröivästä 
suuresta maailmasta.

kuvakollaasi 36.

Sra Poun koulu, Cambodia    

Arkkitehdit Rudanko + Kankku-
nen yhteistyössä Aalto yliopiston 
kanssa. 2011

”Ympäristön tulisi jollain tavalla vastata lapsen uteliaisuuteen ja 
hänen kehitykseensä.”  (Allas 17.02.2014)

Fyysinen ympäristö itsessään ei voi luoda kaikkia puitteita tur-
vallisuudelle, terveellisyydelle tai viihtyisyydelle, joihin vaikut-
tavat fyysisen ympäristön ohella monet muutkin tekijät. Ym-
päristöterveyden tutkimukset linjaavat kuitenkin yleisesti, että 
ympäristöllä on vaikutusta niin ihmisten sosiaaliselle kanssakäy-
miselle, kuin psyykkiselle ja fyysisellekin hyvinvoinnille (Aura et 
al. 1997). Lapsuudenaikaisella ympäristöllä nähdään useita vai-
kutuksia yksilön elämään, joista osa voi olla kauaskantoisiakin. 

Laadukas ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja esimerkiksi 
laadukkaat, käytössä toimivat materiaalivalinnat voivat viestittää 
rakennuksen käyttäjille arvostusta. Toisaalta, jos pinnat ovat ru-
mia tai huonokuntoisia, ne viestivät sanatonta välinpitämättö-
myyttä ja saattavat ohjata välinpitämättömään toimintaan. Laa-
dukas ympäristö osoittaa arvostusta käyttäjäänsä kohtaan, mikä 
voi vahvistaa ihmisen itsearvostusta (Aura et al. 1997).

”Ympäristön vaaliminen, samoin kuin ajattelu, alkaa ihmettelys-
tä.” (Horelli 1992)

tukseen. Assimilaatiossa lapsen oppiminen tapahtuu kiinteässä 
vuorovaikutuksessa ympäristöön, esimerkiksi leikin kautta. Ak-
kommodaatio taas kuvaa tilannetta, jossa yksilön skeema suh-
teessa ympäristöön on ristiriitainen, joten sitä pitää muuttaa. 
Tyypillinen akkommodaatio-oppimistilanne on esimerkiksi on-
gelmanratkaisutilanne, jossa lapsi mukauttaa opittuja taitojaan 
ympäristöön sopiviksi. (Baldwin 1967, Koort 1975)

” Lapselle on välttämätöntä tarjota sellainen ympäristö ja sellaisia 
virikkeitä, jotka antavat lapselle mahdollisuuden toteuttaa omia 
kykyjään, omassa tahdissaan ja omalla ajallaan. ” – psykologi, bio-
logian tohtori Jean Piaget (Elkind 1974; viitattu teoksessa Allas 1981)

Piagetin teorian mukaan lapsi oppii ”erottamaan unitilan valve-
tilasta, leikin ja todellisuuden vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa.” (Lazarus 1977, Kaila 1964)

” Lapsi kehittyy tutustumalla ympäröivään todellisuuteen, tut-
kimalla ympäristöään ja muokkaamalla sitä.” (Aura et al. 1997)

Allas summasi erään pechakucha-esityksensä lopuksi ajatuksen-
sa lapsiystävällisen suunnittelun tavoitteista seuraavasti:
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kuva 37.
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen

Laadukas ympäristö tukee lapsen 
kehitystä monin tavoin, ja esi-
merkiksi kasvattaa lapsen oman-
arvontuntua (Aura et al. 1997).
Positiivinen ympäristösuhde voi 
johtaa ympäristön arvostami-
seen ja vaalimiseen (esim. Horelli 
1992, Kaivola & Rikkinen 2003).

kuva 38.
Jätkäsaaren kaupunkikoulu. 
Suunnittelukilpailun ehdotus  
nimimerkki ”Nemo”
Aarti Ollila Ristola Architects. 
2015

keskusaula

Lähiympäristö välittää lapselle hänen ensimmäisen kuvansa 
ympäröivästä maailmasta. Lähiympäristöjen laatu vaihtelee, ja 
esimerkiksi huonokuntoinen ja ruma asuinympäristö voi alentaa 
lapsen omanarvon tunnetta ja johtaa eriarvoistumiseen. Kaunis 
ja toimiva koulurakennus voi kohottaa lapsen kokemaa arvos-
tuksen ja omanarvon tunnetta. Yhteisölle ympäristöön tehdyt 
parannukset voivat antaa ylpeyden ja ilon aiheita, sekä vahvistaa 
yhteisöllisyyttä.

”Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus.” – Unicef:n entinen 
pääsihteeri J. P. Grant (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989)

YK hyväksyi vuonna 1989 Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka on 
valtioita sitova ihmisoikeussopimus. ”Sen hyväksyminen YK:n 
yleiskokouksessa oli huomattava merkkipaalu, sillä se toi muka-

naan vahvan kansainvälisen hyväksynnän sille, että lapsuus itses-
sään on tärkeä, eikä vain kulkua aikuisuuteen.” Sopimus velvoit-
taa lasten elinympäristöjen suunnittelua, sillä siihen on kirjattu 
”erityisesti lasten hyvinvointia ja kasvua tukeva luonnollinen ym-
päristö”. Sopimukseen on kirjattu myös ”lasten oikeus kehittyä”, 
sekä ”oikeus osallistua heitä koskeviin asioihin”. (ibid.)

Ympäristö, joka vastaa lapsen fyysiseen mittakaavaan, sekä esi-
merkiksi 'keskeneräisyydellään' ja moniaistisuudellaan herättää 
lapsen luovuuden, on varmaankin lapselle luontaista ottaa omak-
seen. ”Miten kasvattaa lapsen laajempaa kiinnostusta ympäris-
töön ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin?” (Kaivola & Rikkinen 
2003). Lapselle osoitettu laadukas ympäristö voi innostuksen ja 
kiinnostumisen myötä kasvattaa lasta laajempaan sitoutumiseen 
ympäristöä kohtaan.
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kuva 39. : Saunalahden koulu, Verstas Arkkitehdit. 2012
” Massive concrete walls and the smoothly curving oak ceiling charac-
terize the heart space. The large glass wall brings it together with the 
entrance yard.” (Saunalahti School)

”Ympäristön laatu vaikuttaa sekä lapsen ja nuoren toimintaky-
kyyn, että mahdollisesti myös siihen, kuinka oivaltava aikuinen 
hänestä kehittyy.” (Horelli 1992)

Ympäristön ja käyttäjän väliseen arvostuksen kokemuksen vuoro-
vaikutteiseen suhteeseen viittaa myös mieleeni painunut profes-
sori Jouni Koiso-Kanttilan maininta alkuopintojeni luennolta: 
”Jos koulun seinään valitaan esteettinen seinämateriaali ja se 
asennetaan huolellisesti, ei nuorisokaan sitä mielellään potki”. 
Kaunis ja toimiva ympäristö kertoo käyttäjilleen arvostuksesta.

1.3. Lasten oppimisympäristöt
Oppimisympäristöt ovat alueita, joissa on tärkeä punnita suun-
nitelman lämpimän, avoimen ja hyväksyvän tunnelman välittä-
mistä käyttäjille. Arkkitehtitoimisto Verstaan nettisivuilla kuva-
taan Saunalahden koulukohdetta seuraavasti:

”Openness and sense of communality were key elements in the 
concept of the building” (Saunalahti school).

Oppimisympäristöjen tulee olla kaikille käyttäjilleen turvalli-
sia, kannustavia ja viihtyisiä paikkoja. Esimerkiksi laadukkaan 
kouluarkkitehtuurin kautta annettu huomio voi olla merkittävä 
arvostuksen viesti kasvavalle lapselle tai nuorelle. Millaisia tun-
nelmia koulurakennuksen tilasarjat, materiaalipinnat ja tilojen 
valoisuus välittävät? Esimerkiksi uhkaavuus tai välinpitämättö-
myys ovat mielestäni sellaisia tunnelmia, joita oppimisympäris-
töjen arkkitehtuurissa tulisi välttää. 

Kiusaaminen, syrjäytymisen uhka ja väkivallanteot ovat ongelmia 
ja uhkia myös lasten koulumaailmassa. Oppimisympäristöjen ti-
lojen avoimuus ja muut turvallisuutta edistävät tekijät ovat suun-
nittelussa huomioitavia asioita. Laadukas ja toimiva oppimisym-
päristöjen arkkitehtuuri voi kohottaa alueen yhteisöllisyyttä, sekä 
kannustaa yhteisöä ja sen eri-ikäisiä jäseniä toimissaan.

” Saunalahti school is the focal point of the new residential area 
of Saunalahti. Not only a school, but a multifunctional meeting 
place for the neighborhood.” (Saunalahti school)
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Erilaisia oppimis- ja työsken-
telytapoja voi arkkitehtuurin 
ilmaisukeinoin tukea esimer-
kiksi vaihtelevalla tilanmuodos-
tuksella, erilaisten materiaali- ja 
väripintojen käytöllä ja optimaa-
lisilla valaistusolosuhteilla.

kuva 40.

Jätkäsaaren kaupunkikoulu

Suunnittelukilpailun ehdotus  
nimimerkki ”Nemo”

Aarti Ollila Ristola Architects. 
2015

soluaula

Päiväkoti tai koulu on kodin ohella toinen sisäympäristö, jossa 
lapsi viettää merkittävän osan ajastaan. Koulussa lapsi oppii, ja 
esimerkiksi solmii ihmissuhteita. Ympäristöpsykologian näkö-
kulman mukaan koulu ympäristönä pitää sisällään voimakkaita 
tunne- ja merkityssisältöjä.  Koulu on tärkeä toimintajärjestelmä, 
joka ”muokkaa lapsen käsitystä maailmasta, toisista ja itsestä”. 
(Aura et al. 1997)

Oppimisympäristöjen uudet suunnittelutavoitteet

”Koulun ympäristöyhteyksien ja arkkitehtuurin tulisi tukea 
koulutyötä; niin tilojen, muotojen, värien, valojen, materiaalien, 
akustiikan kuin pihayhteyksienkin kautta.” (ibid.)

Oppimisympäristöjen tarkastelu on ajankohtaista, sillä uusien 
koulurakennusten suunnittelutavoitteet ovat muuttuneet (Uu-

distuva oppilaitosrakennus). Tämän lisäksi vanhoilla kouluraken-
nuksilla on suuri korjauspaine (Reijula et al. 2012). Siten niin 
uusissa, kuin korjattavissakin koulurakennuksissa riittää runsaas-
ti suunnittelutyötä.

Opetushallituksen ohjeistuksessa kerrotaan oppilaitosraken-
tamisen uusista haasteista: ”Käsitys oppimisesta ja opetustyön 
luonteesta on muuttunut. Uudet teemakeskeiset työskentelyta-
vat ja opetusmenetelmät edellyttävät oppilaitoksien fyysiseltä 
ympäristöltä ja tiloilta uudistumista.” (Oppilaitoksen tilat ja ra-
kentaminen)

Myös jatkuvasti kehittyvä teknologia luo uusia mahdollisuuksia 
opiskeluun, ja mullistaa myös toimitilojen fyysisiä vaatimuksia. 
Opetushallituksen mukaan oppimisympäristö kokonaisuudes-
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Esimerkkejä 
tämän päivän 
koulusuunnitte-
lun teemoista.

kuvakollaasi 42.
”Nemo”:n 
toiminnot:

-kaupunkikortteli

-muuntojoustavuus

-avoimuus ja 

vuorovaikutteisuus

-aukiot ja kadut

-monikäyttöisyys

 (AOR)
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saan muodostuu arkkitehtuurisen, pedagogisen ja teknologisen 
ympäristön kohtaamisessa. (Oppilaitoksen tilat ja rakentaminen)

Työelämässä olen saanut osallistua oppimisympäristöjen suun-
nitteluprojekteihin. Kokemukseni on, että oppimisympäristöjen 
suunnitteluun liittyvälle tutkimustiedolle saattaa olla tarvetta, 
etenkin parhaillaan muuttuvien suunnittelutavoitteiden takia. 
Käyttäjien kokemukset voivat toimia apuna muuttuvassa tilanteessa.

” The building is the outcome of close collaboration between the 
architect and the user. Architecture has been tailored to support 
the pedagogical ideas of the school in pursuit of better learning 
results.” (Saunalahti School)

Esimerkiksi Kolbin mukaan vuoropuhelu suunnittelijoiden ja 
käyttäjien kesken voi tuoda uusia näkökulmia suunnitteluun, ja 
mahdollistaa myös molemmille osapuolille oppimis- ja kehitys-
tapahtuman (Kolb 1984).

Lasten näkökulman huomioon ottaminen voi tuoda suunnit-
teluun uudenlaisia lähtökohtia ja painotuksia. ”Out of the box”- 
tyyppinen ajattelu voi uusien suunnittelutavoitteiden kohdalla 
olla paikallaan. Myös uuden opetussuunnitelman tavoitteet 
(OPS 2016 25.04.2016) voivat muuttaa koulurakennuksen typo-
logiaa. Luonnosvaiheen konseptimainen ideointi on tärkeää, jot-
ta oppimisympäristöjen arkkitehtuuriin ja typologioihin voidaan 
löytää uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja.

Saunalahden koulun oppimisympäristön tiloja kuvataan seu-
raavasti: ”An active and open platform for learning, culture and 
community” (Saunalahti School). Kouluarkkitehtuuri heijastelee 
kunkin aikakauden oppimiskäsityksiä. Tiedon ja sivistyksen val-
taa symboloivista monikerroksisista koulurakennuksista (Vallan 
rakennukset) on ajan saatossa siirrytty matalan hierarkian oppi-
laitosmalliin, joka Opetushallituksen mukaan viestii avoimuutta 
ja helppoa lähestyttävyyttä kaikille (Uudistuva oppilaitosraken-
nus).

Nykyajan oppilaitos ei enää hahmotu yksittäisenä suljettuna 
koulurakennuksena, joka symboloi hierarkiaa ja jopa uhkaa-
vuutta, vaan ”avoimena, helposti lähestyttävänä -- kaikkien 
kuntalaisten yhteisenä monitoimi- ja resurssikeskuksena, johon 
voidaan sijoittaa esimerkiksi kunnan kirjastotilat, liikuntatilat, 
teatteri- ja musiikkisalit ynnä muut kulttuuritoimen tilat” (ibid.). 
Koulurakennus voi toimia vaikutusalueensa yhteisön kokoavana 
keskuksena (ibid.).

”Perinteisestä luokkahuonekeskeisestä työskentelystä luovutaan 
tai sitä vähennetään oleellisesti” ja ”opiskelijaryhmät voivat vaih-
della kooltaan sekä ikäryhmämuodostukseltaan”. Tiedonhaun 
lähteet ovat monipuolistuneet, ja tiedonhaun työskentelyprosessi 
muuttuu kouluissa itsenäisemmäksi ja teknologiaa laajasti hyö-
dyntäväksi, mikä voi vaikuttaa tilasuunnitteluun. Koulut tulisi 
suunnitella oppimisympäristöiksi, jotka mahdollistavat erilaisia, 
monipuolisia oppimis- ja työskentelytapoja. (ibid.)

”The classrooms have their own home areas with dedicated, 
more private lobbies and entrances separated, yet within a close 
distance from the central space.” (Kirkkojärvi School)

Pedagogisten muutosten ohella myös teknologian kehitys, sekä 
sen tiivis yhdistäminen opetukseen vaikuttavat arkkitehtisuun-
nitteluun. Oppimistilojen tulee olla muunneltavia, jotta ne voivat 
tarjota tiloja erikokoisille opetusryhmille, sekä fyysisiä puitteita 
erilaisille työskentelytavoille. (Uudistuva oppilaitosrakennus)
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pääjulkisivu | main elevation

Taideullakko | Art attic

4. kerros, Taideullakko | 3rd �oor, Art attic

Esimerkki avoimesta, erilaisia 
oppimisen tapoja tukevasta oppi-
misympäristöstä. 

kuva 41.
Jätkäsaaren kaupunkikoulu.  
nimimerkki ”Kanvas”: Taideullakko
Matias Kotilainen, Tuomas Mar-
tinsaari, Paul Thynell. 2015      
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Laadukkaasti toteutettuna uuden 
opetussuunnitelman avoimet op-
pimisympäristöt saattavat tukea 
lapsen oppimista esimerkiksi 
lapsen itsenäisen liikkumisen ja 
toiminnan mahdollisuuksien li-
sääntymisen (Chawla 2002, Kyt-
tä 2003) myötä.

Oppimisympäristön detaljitason 
yksityiskohdat ja materiaalipin-
nat voivat virittää lapsen ympä-
ristöhavaintoja ja mielenkiintoa 
ympäristöään kohtaan, ja näin 
tukea oppimista.

kuvat 43.  ja 44.

Jätkäsaaren kaupunkikoulu

Suunnittelukilpailun ehdotus  
nimimerkki ”Kolme kaupunkia”

Lundén Architecture Oy. 2015

yllä: pienoismallitutkielma

alla: aksonometria kotisoluista

Aiemmin koulurakennusten suunnittelussa seurattiin tilamallia, 
jossa luokkahuoneet sijaitsivat peräkkäin pitkienkin käytävien 
varrella. Usein myös esimerkiksi sairaaloiden tilajärjestelyt nou-
dattivat tätä mallia. Viime vuosien kouluarkkitehtuurikilpailujen 
tuotoksissa (esim. Arkkitehtikilpailuja 4/2016) on esitetty moni-
muotoisia koulurakennuksia, joissa oppimistilat sijoittuvat avoi-
meen tilajärjestelyyn, johon on vapaasti sijoiteltu erimuotoisia ja 
-kokoisia oppimissoluja.

Opetussuunnitelman muutokset vaikuttavat sekä tilaratkaisui-
hin, että mahdollisesti koulurakennusten muodonantoon. Avoi-
met tilaratkaisut vapauttavat erilaisten oppimistapojen ja eriko-
koisten ryhmien toiminnan joustavasti samoissa tiloissa, mutta 
tuovat suunnitteluun myös lisähaasteita esimerkiksi tilojen akus-
tiikan kannalta. Tilaratkaisujen muuntojoustavuus voi mah-
dollistaa tilankäytön myöhemmän joustavuuden esimerkiksi, 
jos opetusmalli tulevaisuudessa muuttuu, tai jos koulurakennus 
otetaan muuhun käyttöön vaikkapa alueen ikärakenteen muut-
tuessa. Tilaratkaisujen muuntojoustavuus on myös yksi kestävää 
kehitystä tukeva suunnittelukeino.

Materiaalipintojen optimaaliset värivalinnat voivat tukea keskit-
tymistä ja oppimista. Tutkimusten mukaan oppimista voidaan 
stimuloida esimerkiksi joillain kirkkailla, ei-valkoisilla väreillä, 
kuten keltaisella, jota voidaan käyttää esimerkiksi kohdistettui-
na maalauspintoina seinissä. Keskittymistä voidaan tukea myös 
rauhoittavilla viileäsävyisillä väreillä, kohdennetuilla valaistus-
ratkaisuilla, sekä esimerkiksi kasvillisuuden käytöllä. (Teräväinen 
& Meskanen 2009)

”Kun kysytään lapselta itseltään, positiivinen tilakokemus syn-
tyy usein, kun on tarpeeksi tilaa, värejä ja valoa. Luonnonvalo 
on myös noussut kyselyissä hyvin tärkeäksi asiaksi”, summataan 
InnoSchool 2007 InnoArch-Places and Spaces for Learning -tut-
kimuksen raportissa. (Teräväinen & Meskanen 2009, InnoArch 
2007)

Materiaalipinnat vaikuttavat voimakkaasti oppimisympäristöjen 
yleiseen ilmeeseen sekä siellä koettavaan tunnelmaan. Materiaa-
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”Kolme kaupunkia”

tekijät | authors
EERO LUNDÉN, FRSA, arkkitehti | architect 
SAFA
MAIJA PARVIAINEN, arkkitehti | architect 
SAFA
Lundén Architecture Oy

avustajat | assistants
MATTI PIRINEN, diplomi-insinööri | engineer 
RON AASHOLM, arkkitehtiopiskelija | student 
of architecture
CARMEN LEE, arkkitehtiopiskelija | student of 
architecture
ARJA LEHTIMÄKI, arkkitehti | architect
CALLISTÉ MASTRANDREAS, arkkitehti | 
architect
CHRISTOPHER ERDMAN, arkkitehti | 
architect
XUDONG YAN, arkkitehtiopiskelija | student 
of architecture
EMMA KOIVURANTA, arkkitehtiopiskelija | 
student of architecture

tekniset avustajat | technical assistants
ERJA REINIKAINEN, energia- ja elinkaari | 
energy and life span
KRISTIAN BÄCKSTRÖM, energia- ja elinkaari | 
energy and life span 
VICTORIA GRÖNLUND, energia- ja elinkaari | 
energy and life span
JUKKA LAATINEN, LVIAS | building services 
engineering
TOPI VOLAMA, LVIAS | building services 
engineering
RISTO LEIMUVAARA, LVIAS | building 
services engineering 
JUHA RANTANEN, rakenneasiantuntija | 
structural specialist
PEKKA TAINA, akustiikka | acoustics 

Tuore pedagoginen lähestymistapa tekee 

ehdotuksesta mielenkiintoisen ja poikke-

avan puheenvuoron. Perusjako kolmeen 

kerrokseen ja eriluonteiseen oppimisym-

päristöön on toimiva lähtökohta. Rakennus 

sijoittuu tontin pohjoisreunaan siten, että 

se rajaa selkeän ja valoisan piha-alueen. 

Paviljonkimainen ulkoarkkitehtuuri muo-

dostaa keveän vastakohdan Bunkkerin ras-

kaalle ilmeelle. 

Ehdotus on rationaalinen, muuntojous-

tava ja kompakti. Siinä on kunnioitettavalla 

tavalla pohdittu tulevaisuuden kouluark-

kitehtuuria eri näkökulmista, niin �loso-

�sesti kuin toiminnallisesti, mutta loppu-

tuloksessa on jonkin verran selkeyden ja 

hierarkian puutetta.

The novel pedagogical approach makes the pro-
posal an interesting and unusual statement. The 
basic subdivision into three �oors, and with learn-
ing environments given a di�erent character estab-
lishes a workable design premise. The building is 
placed on the northern edge of the plot so that it 
demarcates a distinct and light-�lled school yard. 
The pavilion-like external architecture provides 
a light counterpart to the heavy look of the Bun-
ker building.

The proposal is rational, adaptable and com-
pact. In it the school architecture of the future 
has admirably been analyzed from di�erent per-
spectives, philosophically as well as functionally, 
but the result is somewhat lacking in clarity and 
hierarchy.

asemapiirros | site plan 1: 600

pienoismallitutkielma | scale model study
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Erilaiset materiaali- ja väripin-
nat voivat stimuloida oppimista 
(Teräväinen & Meskanen 2009) 
ja ohjeistaa tilassa liikkumista.

kuvakollaasi 45.

Saunalahden koulu                               
Vertas arkkitehdit. 2012

”Unique colour scheme in each 
home area makes it easy to orien-
tate in the building.”  (Saunalahti 
School).

lipinnat voivat eri ominaisuuksineen vaikuttaa tiloissa koettuun 
käyttömukavuuteen esimerkiksi moniaistillisten ja kehollisten 
kokemusten kautta.

Erilaiset materiaalipinnat voivat toimia tilojen rajausten hah-
mottamisen apuna. Koulun materiaali- ja värimaailmalla voidaan 
ohjata ja opastaa, kohdentaa liikenneväyliä ja esimerkiksi keskit-
tymiseen tai rauhoittumiseen suunniteltuja tiloja. Materiaalipin-
naltaan tai muulta ominaisuudeltaan erottuva rakenteellinen osa 
voi osoittaa esimerkiksi pääaulan tai muun kokoontumisen tilan. 
Materiaalimaailma voi yhtenäistää tai eritellä, ja osoittaa koulu-
keskuksen eri osastoja. Arkkitehtuurin materiaalisuus voi myös 
vahvistaa koulun identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.

Koulurakennuksen rikas aistiympäristö esimerkiksi materiaali-
suutensa kautta voi toimia myös oppimisen tukena ja esimerkiksi 
edesauttaa oppimista erilaisissa oppimistyyleissä.

”Good architecture for good learning results.” (Kirkkojärvi school)

Kokemusperäinen ja havaintoihin perustuva oppiminen

Uudessa opetussuunnitelmassa määritellään oppimiselle uuden-
laisia ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteita (OPS 2016 25.04.2016). 
Ote Sipoonlahden koulun laajennuksen arkkitehtuurikilpailun 
kilpailuohjelmasta: ”Suomalainen kouluarkkitehtuuri elää mur-
rosvaihetta, kun opetuksessa siirrytään uuden opetussuunnitel-
man mukaiseen ilmiöpohjaiseen oppimiseen” (Arkkitehtikilpai-
luja 4/2016).
Ympäristö vaikuttaa lapsen oppimiseen (Downs & Stea 1977). 
Myös koulurakennus sisä- ja ulkoympäristöineen vaikuttaa op-
pimiseen, esimerkiksi aistihavaintojen kautta. Kun ilmiöpohjai-
set oppimistyylit korostuvat opetuksessa, ympäristön ja arkki-
tehtuurin merkitys lapsen oppimiselle kasvaa entisestään.

Brittiläiset maantieteilijät ovat tutkimustensa perusteella koros-
taneet havaintoihin perustuvaa oppimista. He ovat kuvanneet, että 
”lapsi oppii hahmottamaan ympäristöään aluksi pelkän havain-
tokokemuksen kautta”. Itse oppiminen tapahtuu kuitenkin vain, 
jos lapsen huomio kiinnitetään ympäristön ilmiöihin ja häntä 
ohjataan tekemään täsmällisiä havaintoja. ”Havaintoihin perus-
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Ympäristösuunnittelun keinoin 
voidaan tukea lasten havainto- ja 
kokemusperäistä oppimista.

kuva 46.
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Suunnittelukilpailun ehdotus  
nimimerkki ”Nemo”

Aarti Ollila Ristola Architects. 
2015

välituntipiha

tuvaan kokemusmaailmaan voidaan sitten liittää käsitteellistä 
opetusta, jonka avulla tilatajun kehitystä voidaan tukea ja usein 
myös huomattavasti nopeuttaa.” (Kaivola & Rikkinen 2003)

Reggio Emilian pedagogiikka korostaa ympäristön ja arkkiteh-
tuurin opettavaa ja lapsen kehitystä edistävää vaikutusta. Peda-
gogiikan mukaan myös arkkitehtuuri voi opettaa lapselle, että 
maailmaa on mahdollista katsoa monesta eri näkökulmasta, 
mikä voi rikastuttaa lapsen elämää. ”Lasten kuuntelu ja kunnioi-
tus auttavat lapsia kokemaan itsensä tärkeäksi, jolloin lapsi voi 
itsekin aikaansaada ja luoda uusia kokemuksia.” Lasten vapautta, 
leikkiä, uteliaisuutta, iloa ja mielikuvitusta pidetään arvokkaina. 
Kokemusten kautta saadut elämykselliset ja moniaistilliset tiedot 
syvenevät ja jäsentyvät lasten kanssa yhdessä käydyissä keskuste-
luissa. (Reggio Emilia…)

Kasvatustieteilijä David Kolbin kokemuksellisen oppimisen mal-
lissa toiminta esimerkiksi ympäristösuunnitteluun kuuluvien 
ongelmien ratkaisemiseksi lisää omaa kokemusta, asioiden poh-
dintaa, sekä kykyä asioiden erittelyyn ja käsitteellistämiseen, 
mitkä yhdessä voivat johtaa syvempään toimintaan (Kolb 1984).
Gibsonin mukaan oppiminen on riippuvaista niin lapsen oman 
toiminnan seuraamuksista, kuin ympäristön tarjoamista toiminta-
mahdollisuuksista, sekä häntä ohjaavista aikuisista (Gibson 1966). 

Kolbin havainto- ja kokemusperäisen oppimisen malli, sekä 
Reggio Emilian pedagogiikka ovat tuoneet ympäristöhavain-
not tärkeäksi osaksi opetusta. ”Reggio Emilian pedagogiikassa 
lapset tutkivat järjestelmällisesti ympäristöään”, Horelli kuvailee. 
(Horelli 1992) Esimerkiksi Reggio Emilian pedagogiikasta on 
haettu mallia myös uuden opetussuunnitelman ilmiöpohjaisen 
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Erilaiset materiaalipinnat voivat 
tukea lasten myönteistä ympä-
ristökokemusta myös mittakaa-
vansa kautta.

kuva 47.

Kirkkojärven koulu

Vertas arkkitehdit. 2010

”The wooden facades by the 
schoolyards create a small, acces-
sible scale. The interaction of 
home areas and school yards 
urges the students to play out-
side.” (Kirkkojärvi School)

oppimisen tavoitteisiin: ”Opetuksessa suositaan tutkivaa, kokei-
levaa, havainnoivaa ja omatoimista työskentelyotetta” (Uudistuva 
oppilaitosrakennus).

Voiko uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukea arkkitehtuu-
rin keinoin? Esimerkiksi havainto- ja kokemusperäistä oppimis-
ta, sekä ympäristöhavaintoja hyödyntävää oppimistapaa (Kolb 
1984, Reggio Emilia…) sovellettaessa oppimisympäristöjen ma-
teriaalipinnat ja niistä saatavat aistihavainnot voivat toimia virik-
keinä lasten oppimiselle.

Monissa näkökulmissa korostuu, että aktiivinen liikkuminen ja 
osallistuminen ovat ympäristön oppimisessa tärkeitä (esim. Kolb 
1984, Kyttä 2003). Melukylä -mallin ympäristön itsenäisen liik-
kumisen ja toiminnan mahdollisuuksilla (Kyttä 2003) voidaan 
myös edesauttaa lasten itsenäistä ympäristöhavainnointia. Erilai-
set ympäristökokemukset tukevat ilmiöpohjaista oppimista.

” The building supports learning also outside the classroom and 
encourages kids to use its spaces in open-minded and unortho-
dox ways.” (Saunalahti school)

Hart on kuvannut lapsen ympäristöhavainnoista lähtöisin olevaa 

oppimista seuraavasti: ”Jokaisessa meissä on ripaus löytöretkeili-
jää, ja tärkeimmät maantieteelliset retket jokainen tekee lapsuu-
dessaan.” - maantieteilijä ja psykologi Roger Hart (Hart 1979)

Havainnoiva oppiminen on määritelty myös seuraavasti: ”lisään-
tyvä kyky koota tietoa ympäristöstä niiden kokemusten tulokse-
na, joita aistiärsykkeistä saadaan” (Fieandt 1972).

Uuden opetussuunnitelman luovat ja erilaiset oppimistyylit voi-
vat yhdessä huolellisen oppimisympäristöjen suunnittelun kans-
sa mahdollistaa lapselle mielenkiintoisia ympäristöhavaintoja, 
jotka voivat edesauttaa lapsen oppimista. Koulurakennuksesta 
tehdyt havainnot voivat toimia opetuksen tukena myös silloin, 
kun opetettavat aihepiirit liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, 
rakennusmateriaaleihin, ympäristöystävällisyyteen, paikalliseen 
rakennusperinteeseen tai -kulttuuriin.

Esimerkiksi 800 oppilaan Pudasjärven Hirsikampuksesta on 
kirjoitettu seuraavasti: ”Opetussuunnitelmauudistuksen 2016 
yhtenä kulmakivenä on kestävän elämäntavan välttämättömyys. 
-- Hirsikampus tarjoaa pedagogisen tuen kaupungin kestävän 
kehityksen sijoituksille.” ”Kouluvuosiensa aikana oppilaalle ker-
tyy melkoinen kokemus kestävästä elämäntavasta ja sen ilmene-
misestä hirren elinkaariteeman kautta.” (Syrjälä 2015)

Linkkinä arkkitehtuurin ja lasten välillä toimii myös arkkiteh-
tuurikasvatus, joka tietenkin tavoittaa vain pienen joukon lapsia, 
mutta yhtä kaikki voi tukea ja lisätä lasten ympäristöhavainnoin-
tia ja myös laajempaa kiinnostusta arkkitehtuuriin. ”Arkkiteh-
tuurikasvatus antaa lapsille ja nuorille aivan uusia mahdollisuuk-
sia, keinoja ja välineitä olla mukana tulevaisuuden ympäristön 
muodostumisessa, ja avaa uusia ikkunoita ja ovia mahdollisuuk-
sien maailmoihin, potentiaalisiin ja vielä tuntemattomiin tule-
vaisuuksiin” (Meskanen ja Hummelin 2010).

Kun opettava ja kasvattava puoli nähdään yhtenä ympäristön ja 
arkkitehtuurin tavoitteista ja tehtävistä, arkkitehtuurin laadulli-
set, eettiset ja ekologiset valinnat nousevat entistä suurempaan 
arvoon.
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1.4. Käyttäjän kokemus materiaalipinnoista
Koska omassa tutkimustehtävässäni tarkastelen eräänlaista las-
ten käyttäjäkokemusta oppimisympäristöjen materiaalipinnois-
ta, taustoitan karkeasti, millaisia tutkimuksia materiaalipinnoista 
suhteessa käyttäjän kokemukseen on aiemmin tehty.

Materiaalisuus on yksi niistä arkkitehtuurin keinoista, jolla voi 
kirkkaimmin välittää arkkitehtuurin kokijalle erilaisia aisti-
kokemuksia lukemattomien erilaisten aistihavaintojen myötä. 
Siksi oletan, että arkkitehtuurin materiaalisuus voi olennaisesti 
vaikuttaa käyttäjän arkkitehtuurikokemukseen. Oppimisympä-
ristöjen tarkastelu korosti materiaalivalintojen tärkeyttä myös 
havainto- ja ilmiöpohjaisen oppimisen kannalta.

Sisätilojen ympäristöjen vaikutus hyvinvointiimme ei ole merki-
tyksetön, sillä ihmiset viettävät keskimäärin noin 88% ajastaan 
sisätiloissa (Puupintojen terveysvaikutukset sisätiloissa 2016). Esi-
merkiksi ympäristöpsykologian näkökulma on pyrkinyt selvittä-
mään käyttäjän ympäristösuhteen elvyttävää vaikutusta (Aura et 
al. 1997, Korpela et al. 2009).

Terveydenhuoltoympäristöissä tehdyissä tutkimuksissa on huo-
mattu, että materiaaleilla voi olla merkittävä vaikutus potilaiden, 
vierailijoiden ja työntekijöiden kokemaan mukavuuteen, sekä 
myös turvallisuuteen, terveyteen ja luottamustasoon (Salonen et 
al. 2013: 26-50). Oheiset tutkimusesimerkit antavat viitteitä sii-
tä, kuinka moninaisia terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia erilaisilla 
materiaaleilla voi rakennuksen käyttäjille olla. 

Eräässä tutkimuksessa tutkittiin, vaikuttaako hiljaisen huoneen 
(quiet room) materiaalisuuden muutokset kiihtyneen tai ag-
gressiivisen lapsen nopeampaan rauhoittumiseen. Yhtä viidestä 
keskenään samanlaisesta huoneesta muokattiin maalaamalla sen 
valkoiset seinät hennon vaaleanpunaisella, vaihtamalla vinyyli-
lattia kokolattiamattoon ja maalaamalla yhdelle seinälle kaunis 
seinämaalaus. Muokatussa hiljaisessa huoneessa aggression luo-
kitukset olivat lapsilla keskimäärin 45% alhaisempia ja laskivat 
puolet nopeammin, kuin muokkaamattomissa huoneissa. Hiljai-
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Eri materiaaleilla sisustettujen 
luokkahuoneiden välillä mitattiin 
huomattavia eroja esimerkiksi 
oppilaiden sydämen sykkeessä 
ja oppilaiden itsensä kuvaamissa 
stressin tuntemuksissa (Grote et 
al. 2008-2009). 

kuva 49.

Kirkkojärven koulu                              
Vertas Arkkitehdit. 2010 

” The central square and the mee-
ting place of the building is the 
dining hall overlooking the park.” 
(Kirkkojärvi School)

sen huoneen sisustus vaikutti etenkin lasten motoriseen jänni-
tykseen ja verbaaliseen aggressioon. Lasten keski-ikä tutkimuk-
sessa oli 9.6 vuotta. (Glod et al. 1994) Tutkimus antaa esimerkin, 
miten sisätilan materiaalisuuden muuntelu saattaa helpottaa ag-
gressiivisten tai levottomien lasten rauhoittumista.

Eräässä yli vuoden kestäneessä tutkimuksessa Itävallassa selvitet-
tiin eri materiaaleilla sisustettujen luokkahuoneiden fysiologisia 
ja psykologisia vaikutuksia oppilaisiin. Tutkimuksessa huomat-
tiin, että puulla verhoillussa luokkahuoneessa oppilaiden stressi-
piikki sykevariaatiolla mitattuna laski pian kouluun saapumisen 
jälkeen eikä palannut uudelleen, toisin kuin tavallisessa, puulla 
verhoamattomassa luokkahuoneessa, jossa syke myös laski hi-
taammin. Luokkahuoneiden välillä todettiin huomattavia eroja 
terveysparametreissa, esimerkiksi sydämen sykkeen lyönneissä ja 
sykevälissä, sekä siinä, miten oppilaat itse kuvailivat tuntemuk-
siaan koulun aiheuttamasta stressistä. (Grote et al. 2008-2009)

Terveydenhuoltoympäristöissä on kautta aikain pohdittu eri-
laisia keinoja, jotka voisivat edesauttaa käyttäjien parantumista. 
Vertailuja on tehty muun muassa erilaisten lattiamateriaalien 
käyttöominaisuuksista. (Salonen et al. 2013: 26-50) Esimerkik-
si kokolattiamatot ovat herättäneet erilaisia kysymyksiä liittyen 

niin sisäilman laatuun, infektioiden valvontaan, akustiikkaan, va-
loon- ja valoheijastumiin, kuin myös henkilökohtaiseen muka-
vuuteen, sekä etenkin turvallisuuteen (Harris 2015: 9-29, Harris 
2013: 95-119, Radke 1997, Weinhold 1988).

Kokolattiamattojen käyttö saattaa esimerkiksi edistää potilaiden 
paranemista; eräässä tutkimuksessa huomattiin, että potilashuo-
neisiin ja odotustiloihin asennettujen kokolattiamattojen myötä 
perheen ja ystävien vierailuajat pidentyivät, mikä lisäsi vieraili-
joilta saatavaa sosiaalista tukea (Harris 2000). Kokolattiamatto-
jen hyödyksi on huomattu myös kodikkuuden lisääntyminen, sekä 
laitosmaisuuden vähentyminen (Cheek et al. 1971, Glod et al. 1994).

“Flooring that provides comfort underfoot, easy cleanability, and 
sound absorption influence healthcare worker job satisfaction 
and patient satisfaction with their patient experience.” (Harris 
2015)

Tutkimuksissa on havaittu, että kokolattiamatot potilashuoneissa 
ja odotustiloissa voivat vähentää kaatumisia ja loukkaantumisia, 
sekä melua (Anjali 2006, Counsell et al. 2000, Willmott 1986), 
lisäksi ne voivat parantaa henkilökohtaista mukavuutta, koska ne 
tuntuvat lämpimiltä, mukavalta jalan alla ja psykologisesti miel-
lyttäviltä (Radke 1997, Weinhold 1988), sekä vähentää häikäisyä 
verrattuna koviin lattiamateriaaleihin (Carpman & Grant 1993, 
Harris 2000, Horton 1997). Toisaalta kokolattiamatot tervey-
denhoitotiloissa saattavat myös lisätä työntekijöiden riskiä saa-
da niska-, hartia-, ja alaselkäkipuja, koska esimerkiksi kärryjen 
työntämiseen, vetämiseen ja kääntämiseen tarvitaan enemmän 
voimaa (Hoozemans et al. 2002, Smedley et al. 2003). (Salonen 
et al. 2013: 3-25)

”Materiaalit ja detaljit” ovat yksi niistä arkkitehtuurin laadul-
lisista määreistä, jotka Nylanderin tutkimuksen mukaan ovat 
”korvaamattomia kodin laadulle ja erityisesti asukkaiden havain-
noille heidän asunnoistaan” (Nylander 1998). Materiaaleihin ja 
detaljointiin liittyvät Nylanderin mukaan olennaisesti asukkaan 
”kodin omaksi ottamisen prosessi”, kodin huolenpito, sekä aitou-
den ja autenttisuuden kokemus. Tutkimuksen mukaan asukkaat 
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Arkkitehtuurin taitava materi-
aali-ilmaisu voi vahvistaa koke-
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esimerkiksi tulkitsivat korkealaatuiset materiaalit ja detaljoinnin 
merkiksi huomaavaisuudesta heidän hyvinvointiaan kohtaan. 
Sen sijaan esimerkiksi työn heikko laatu, huolimattomasti suun-
nitellut yksityiskohdat ja epäautenttisiksi mielletyt materiaa-
lit vaikuttivat kaikki tuhoisasti, hidastuttaen asukkaiden kodin 
omaksumisen ja kotoutumisen prosessia. (Nylander 2002)

Viime vuosina useassa maassa on tutkittu puupintojen terveys-
vaikutuksia sisätiloissa (Puupintojen terveysvaikutukset sisätiloissa 
2/16: esim. Nyrud and Bringslimark 2010). ”Esimerkiksi puu-
hun liitettävät positiiviset yhteydet on huomattu, ja niitä pyri-
tään toistamaan teollisesti jäljennetyillä kuvioinneilla”, Nylander 
huomauttaa vallalla olevasta trendistä, jossa aitojen materiaalien 
kuvioita pyritään jäljentämään teollisesti valmistetuissa materi-
aaleissa. Hän pohtii aitojen ja jäljennettyjen materiaalien eroja: 
esimerkiksi puulattioiden käyttökulumista on mahdollista kor-
jata, mutta jäljennetyn lattiamateriaalin rikkoonnuttua se on lo-
pulta korjauskelvotonta. (Nylander 2002)

”Havainto materiaalien autenttisuudesta on riippuvainen useista 
tärkeistä tekijöistä: se liittyy käyttäjän ymmärrykseen materi-
aalin alkuperästä ja kuinka se on työstetty, sekä ymmärrykseen 
ajasta ja historiasta, kuinka sitä on kodissa käytetty.” (ibid.) 

Nylanderin mukaan kollektiivinen muisti vaikuttaa esimerkiksi 
ymmärrykseemme materiaalien ja detaljien symbolisista arvoista, 
eli arvostuksen taustalla vaikuttaa myös kulttuurinen taustam-
me ja historia. Aidot materiaalit voivat ilmentää yksilölle myös 
suhdetta luontoon. (ibid.) ”Luonnonmateriaalit, kuten kivi, tiili 
ja puu, ilmentävät ikäänsä ja tarinaansa, kuin myös kertomusta 
alkuperästään ja ihmisen käytöstä”(Pallasmaa 1996). Materiaa-
lihavainnoissa ja käyttökokemuksissa voi olla niin subjektiivisia 
kuin suhteellisiakin puolia, muun muassa kulttuuritaustojen, so-
siaalisten yhteisöjen tai biologisten tarpeiden kautta.

Eri tutkimuksissa puu sisätilojen materiaalina on yhdistetty 
esimerkiksi fysiologisesti ja kokemuksellisesti lempeään koske-
tuspintaan, rentoutumisen ja miellyttävyyden kokemuksiin, sekä 
fysiologisesti mitattuna esimerkiksi käyttäjän alhaisempiin ve-

renpaineeseen ja sykkeeseen, ja niiden myötä yksilölle alhaisem-
piin stressin kokemuksiin. Tulosten perusteella puuta on alettu 
käyttää laajemmin esimerkiksi sairaalarakentamisessa. (Puupin-
tojen terveysvaikutukset sisätiloissa 2/16)

Vielä ei kuitenkaan esimerkiksi tiedetä, mihin puuhun yhdis-
tettävät positiiviset terveysvaikutukset perustuvat. Tutkimusten 
otokset ovat myöskin olleet melko pieniä, ja tutkimuksia ei ole 
juurikaan toistettu, joten tuloksia materiaalin terveysvaikutuk-
sista voidaan kyseenalaistaa monin tavoin. (ibid.) Kuitenkin eri 
maissa havaittujen tutkimustulosten perusteella voi ainakin olet-
taa, että sisäympäristöjen materiaaleilla voi olla erilaisia fysiolo-
gisia ja psyykkisiä vaikutuksia käyttäjilleen.

Materiaalivalinnoilla voidaan tukea myös rakentamisen ympä-
ristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä. Rakennusmateriaalin 
ekologisuutta tarkastellessa tulisi nykytiedon mukaan huomi-
oida materiaalin ja rakennuksen kiertokulun koko elinkaari 
(Elinkaariajattelu). Esimerkiksi Pohjoismainen ympäristömerk-
ki Joutsenmerkki ottaa huomioon rakennusmateriaalin ympä-
ristövaikutukset (Joutsenmerkki). Läheltä saatavat materiaalien 
raaka-aineet vähentävät kuljetusmatkoja, ja laadukkaat ja opti-
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Rauhoittumista, keskittymistä ja 
oppimista voidaan tukea erilai-
silla tilaa rajaavilla elementeillä 
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26-50). 
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maaliset materiaalivalinnat kestävät käytössä pidempään, sekä 
helpottavat huoltoa ja siivousta (Elinkaariajattelu).

Fyysiset tilaratkaisut, kuten suljetut luokkahuoneet, vaikuttavat 
akustiikkaan (Salonen et al. 2013: 26-50). Entistä avoimempiin 
tilajärjestelyihin siirryttäessä oppimisympäristöjen akustiikkaa 
on tuettava muilla keinoin. Lukuisissa tutkimuksissa on osoitet-
tu, että korkea ympäröivä melutaso voi aiheuttaa useita negatii-
visia oireita, kuten oppimisen heikentymistä, stressiä ja työuu-
pumusta, emotionaalista uupumista, sekavuutta, päänsärkyä sekä 
ärtyneisyyttä (Beyea 2007, Biley 1994, Choiniere 2010, Evans & 
Cohen 1987, Salonen et al. 2013: 26-50).

Akustiikaltaan toimimattomissa oppimisympäristöissä päivät 
käyvät raskaiksi niin oppilaille kuin opettajillekin, ja yleisesti 
tiedetään korkean äänentason painostavan entistä voimakkaam-
paan äänenkäyttöön. Hälyssä tai melussa keskittyminen on vai-
keaa, mikä heikentää oppimista, lisäksi melutasosta aiheutuvat 
fyysiset oireet voivat tarpeettomasti uuvuttaa niin oppilaita kuin 
henkilökuntaakin (Beyea 2007, Biley 1994, Choiniere 2010, 
Evans & Cohen 1987, Salonen et al. 2013: 26-50).

Ääntä absorboivat materiaalit voivat parantaa tilojen akustiikkaa 
(Salonen et al. 2013: 26-50). ”Etenkin hälyä voitaisiin vähentää 
materiaalivalinnoilla”, kirjoitetaan päiväkotien korkeaa äänen-
tasoa käsittelevässä lehtiartikkelissa. ”Aivot hakevat merkityk-
siä ihmisen kuulemille äänille”, Työterveyslaitoksen vanhempi 
asiantuntija valottaa liiasta  melusta syntyvän stressin taustaa. 
(Päiväkotien äänentaso... 18.10.2016) Eräässä radiohaastattelussa 
päiväkodin johtaja kertoi, että joissain päiväkodeissa joudutaan 
jopa nukuttamaan päiväunille niitäkin lapsia, joilla ei enää päivä-
unien tarvetta olisi, jotta päiväkotiin saataisiin edes tunti hiljaista 
aikaa. (YLE radiohaastattelu... 2016)

Koulurakennuksissa on havaittu runsaasti sisäilmaongelmia 
(Reilula et al. 2012). Huono sisäilma voi aiheuttaa käyttäjille 
viihtyvyys- ja ärsytyshaittoja (Pekkanen & Lampi 2015). Se voi 
alentaa viihtyvyyttä epämiellyttävinä hajuina, ja pahimmillaan 
aiheuttaa terveydellistä vaaraa rakennuksen käyttäjille (Sisäilman 
epäpuhtaudet 28.11.2014). Esimerkiksi kosteus- ja homevauri-
oista voi aiheutua pitkäaikaisia ja laajalle vaikuttavia terveyson-
gelmia, jotka voivat aiheuttaa sairauksia, työtehon tuottavuuden 
laskua, tai johtaa jopa työkyvyn menettämiseen (Reilula et al. 
2012).

Yle järjesti vuoden vaihteessa 2015-2016 yhteistyössä Helsin-
gin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa sisäilmaa koskevan 
kyselytutkimuksen kaikille Suomen 2500 peruskoululle. Vastaus 
saatiin noin kolmasosasta peruskouluja. ”Kyselyssä enemmis-
tö kertoi, että kosteus- ja homeongelmia tai muita sisäilmaon-
gelmia on ollut tai on edelleen. Noin 350 koulua ilmoitti, että 
ongelmia ei ole havaittu.” ”Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen 
kerta, kun sisäilmaongelmien laajuutta suomalaiskouluissa on 
kartoitettu tällä tarkkuudella.” (Ylen kysely: Sadoissa kouluissa on 
ollut sisäilmaongelmia 16.5.2016) Who:n määritelmän mukaan 
aina rakentaessa ”tavoitteena tulee olla puhdas, raikas ja hajuton 
sisäilma” (Who 2009).
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Rakennusmateriaalit vaikuttavat sisäilman laatuun ja ne tuovat 
tiloihin erilaisia tuoksuja ja hajuja. Etenkin uusista rakennus-
materiaaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet, voc-päästöt, voivat 
aiheuttaa ärsytys- tai viihtyvyyshaittoja rakennuksen käyttäjille 
(Iizumi et al. 2016: 439-446, Rundt et al. 2005). Arvioidaan, että 
yli puolet sisäilman voc:eista on peräisin rakennusmateriaaleista 
(Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 2016).

Sisäilmastoluokituksen mukaan tiili, luonnonkivi, keraaminen 
laatta, lasi, metalli, sekä käsittelemättömästä puusta valmistetut 
laudat ja hirret voidaan pinnoittamattomina rinnastaa tehdas-
valmisteisiin vähäpäästöisiin materiaaleihin (Rakennusmateri-
aalien päästöluokitus M1 2016, M1-vaatimukset ja luokiteltujen 
tuotteiden käyttö). Koska rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa 
niin monella tavalla rakennuksen ja ympäristön turvallisuuteen, 
terveellisyyteen sekä viihtyvyyteen, materiaalien valinta on myös 
terveys- ja turvallisuusperusteisesti tärkeä osa suunnittelua.

Tutkimuksissa korostuu, että erilaiset sisäympäristöjen materi-
aalipinnat voivat vaikuttaa siihen, millainen käyttömukavuus ja 
arkkitehtuurikokemus käyttäjälle rakennuksessa lopulta muo-
dostuu.

Erilaiset materiaalipinnat voivat 
monin tavoin vaikuttaa käyttäjän 
arkkitehtuurikokemukseen.

kuva 52.
Seinäjoen Apila-kirjasto     
JKMM Arkkitehdit. 2012
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Miten lapset kokevat oppimisympäristöjen materiaalipinnat?

kuva 53.
Seinäjoen Apila-kirjasto. JKMM Arkkitehdit. 2012 

Tutkimusosio

2.1. Aistihavaintotehtävä

Tutkimukseni on laadullinen, ja tarkastelen siinä tutkimusjou-
kon lasten aistihavaintoja oppimisympäristöjen materiaalipin-
noista. Aistihavaintojen kautta pohdin tutkimusjoukon lasten 
materiaalimieltymyksiä ja sitä, millaisiin materiaalipintoihin 
heidän aistihavaintonsa suuntautuvat.

Kehittelemässäni aistihavaintotehtävässä lapset saavat vapaasti 
havainnoida tilan materiaalipintoja aisteillaan, ja lopuksi valita 
itsenäisesti kunkin aistin kohdalla sellaisen materiaalipinnan, 
jonka kautta lapsi kokee mieleisensä vuorollaan positiivisen, vuo-
rollaan negatiivisen aistihavainnon.

Havainnoin lapsia, kun he tekevät aistihavaintotehtävää, ja lo-
puksi dokumentoin lasten tekemät materiaalipintavalinnat. Sekä 
tekemieni havaintojen, että dokumentoimieni lasten materiaa-
lipintavalintojen kautta pohdin, millaisiin materiaalipintoihin 
tutkimusjoukkoni eri-ikäisten lasten aistihavainnot suuntautu-
vat, ja millaisia materiaalipintoja tai niiden ominaisuuksia kysei-
set lapset pitävät mieluisina ja millaisia taas epämieluisina. Mie-
lestäni ympäristön materiaalipinnoista saatavat aistihavainnot 
ovat yksi osa siitä kokonaisuudesta, josta arkkitehtuurikokemus 
muodostuu.

Tutkimusmetodin kehittäminen lapsille oli haastava prosessi, sil-
lä oman kokemuksen reflektointi on lapselle vaikeaa (esim. Ho-
relli 1992). Lisäksi aikuiset kiinnittävät luontaisesti huomionsa 
sanojen merkityksiin, lapset sen sijaan eivät, ainakaan aikuisten 
kesken totutulla tavalla. Niinpä päädyin itse kehittelemään dip-
lomityöni tavoitteita tukevaa, lapsille sopivaa ja heille mielen-
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kiintoista tutkimusmetodia. Käytin tässä apuna lukemaani taus-
takirjallisuutta.

Esimerkiksi tieto siitä, että ”merkityssisällöllinen aistimus antaa 
lapselle enemmän tietoa kuin abstrakti aistimus”, ja että ”lapsen 
huomiokyky ja havainnointi ovat riippuvaisia toisaalta lapsen 
omasta sisäisestä motivaatiosta, ja toisaalta ulkoisen ympäristön 
kiinnostavuudesta” (Rapoport 1977) toimivat tietopohjana, kun 
suunnittelin tutkimusmetodia. Millainen tutkimusmetodi suun-
taisi lasten havainnot juuri toivomiini ympäristön materiaalipin-
toihin, eikä esimerkiksi ympäristön toimintoihin, mikä taas olisi 
lapselle ominaista ja luontaista?

Ennen aistihavaintotehtävän tekoa ohjasin osalle lapsista maala-
ustehtävän, jossa he saivat tehtäväkseen maalata ”mielipaikkansa”. 
Ohjeistuksessa kuvailin tätä adjektiiveilla ”viihtyisä ja mieluisa 
paikka, jossa on mukava olla”. Piirustustehtävän tarkoituksena 
oli tuoda esiin lisätietoa lasten ympäristösuhteesta, ja paikoista 
jotka he kokevat mieluisiksi. 7-8-vuotiaiden lasten piirustukset 
kuvaavat vielä jossain määrin lapsen sisäistä maailmaa (Alschuler 
& Hattwich 1969).

”Piirtäminen on oivallinen menetelmä välittää ympäristön mer-
kityksiin liittyvää tietoa.” (Horelli 1992)

Luontaisimmin lapset lähestyvät arkkitehtuurin eri mittakaa-
voja toiminnan kautta (Allas 1981, Galperin 1979, Park 1977). 
Eräs lapsi toteutti mielipaikka -maalaukseensa äidin ja isän ma-
kuuhuoneen, toinen maalasi koiran. Kun kysyin tämän lapsen 
mielipaikkaa, hän kuvaili, että ”se paikka, missä koira milloin-
kin liikkuu”. Eräs lapsi halusi piirtää kodin kaikki huoneet, ja 
tehdessään näin hän itseasiassa jäljensi mahdollisimman tarkasti 
kaikki ne tavarat, joita huoneissa oli.

Pyrin kehittämään tutkimukseeni konkreettisen tehtävän, jonka 
avulla tutkimani abstrakti kokonaisuus olisi lapselle helpompi 
ymmärtää. Aistihavaintotehtävällä pyrin kuromaan umpeen Ho-
rellin kuvaamaa ”aikuisen abstraktin ajattelun, ja lapsen konk-
reettisen ajattelun välistä kuilua” (Horelli 1992).

Aistihavaintotehtävän tarkoituksena on toimia konkreettisena 
apuvälineenä, jonka kautta lapset virittäytyvät tarkastelemaan 
ympäristöään eri aisteilla; tässä tarkoituksessa oppimisympä-
ristöjen materiaalipintoja. Itselleni aistihavaintotehtävä toimii 
apuvälineenä, jonka kautta voin tarkastella lapsia ja heidän teke-
miään havaintoja heidän omassa ympäristössään - mihin esimer-
kiksi Moore on ympäristönsuunnittelijoita kannustanut (Moore 
1990).

”Suunnittelijoilla on oltava elävä tuntuma lasten maailmaan. 
On mentävä ja tavattava lapset heidän omassa maailmassaan.”            
- arkkitehti Robin Moore (Moore 1990)

Lähiympäristöllä, kuten kodilla ja koululla tai päiväkodilla, on 
lapselle suuri merkitys (Allas 1981, Aura et al. 1997, Kyttä 2003, 
Wallenius 1996). Tutkimusosiossani tarkasteltavaksi ympäris-
töksi rajasin lasten oppimisympäristöt. Lapsen ympäristösuh-
detta ja kehitystä tutkivan taustaselvitykseni myötä kohdistin 
tutkimukseni ikäjakauman esikoulu-ikäisistä lapsista ala-as-
te-ikäisiin lapsiin, joille ympäristön merkitys osoittautui hyvin 
merkittäväksi esimerkiksi lapsen kehityksen ja oppimisen kan-
nalta (esim. Barker 1968, Bronfenbrenner 1977;1979, Elkind 
1974, Lewin 1964).
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Cobb’n mukaan noin 5-12 vuoden ikäiset lapset ojentautuvat 
aktiivisimmin kohti ympäristöä: tutkimaan, havainnoimaan 
ja ymmärtämään sitä (Cobb 1969). Myös tietyt havaitsemisen 
ja käsitteellisen hahmottamisen kyvyt ovat noin 7-8-vuotiailla 
lapsilla (Kolb 1984) tutkimustehtäväni toteuttamisen kannalta 
sopivasti kehittyneet.

Tutkimukseeni osallistui 120 lasta, tyttöjä ja poikia, joiden ikä-
jakauma on 5-11 vuotta, esikouluikäisistä peruskoulun 1.-4. 
luokkalaisiin koululaisiin. Lopulta suurimman ikäryhmän tutki-
mukseen osallistuneiden lasten kesken muodostivat peruskoulun 
1.luokan päättävät oppilaat, 7-8-vuotiaat lapset.

Lapsen havainnot ja aistimukset ympäristöstä eivät ole saman-
laisia kuin esimerkiksi aikuisen (Champbell 1974, Holle 1972, 
Horelli 1992). Halusin tarkastella, näyttäytyykö ero käytännössä 
lasten tekemissä aistihavainnoissa. Toisaalta pohdin, esittävätkö 
lapset ennen koulumaailmaa tai sen hiljattain aloittaneina erityi-
siä aistihavaintoja ja mielipiteitä, jotka eivät seuraa esimerkiksi 
totuttuja aikuisten havaintoja tai mielipiteitä.

Aistihavaintotehtävä pyrkii toimimaan lapselle mielenkiitoisella 
”etsi ja löydä” -periaatteella. Tehtävä on myös eräänlainen Horel-
linkin kuvaama ”herkistämisharjoitus” (Horelli 1992). Aistiha-
vaintotehtävän tarkoituksena on herkistää lapsi aistihavainnoille 
ja edelleen ympäristön materiaalipintojen havaitsemiselle.

”Lasten ympäristön tutkiminen on usein, joskaan ei aina, luon-
teeltaan ongelmanratkaisua.” (Horelli 1992)

Aistihavaintotehtävän kulku

Ensin vein lapset oppimisympäristöstä valitsemaani tilaan, jossa 
ympärillä esimerkiksi seinissä, lattiassa ja katossa oli näkyvissä 
erilaisia materiaalipintoja.

Aloitin aistihavaintotehtävän ohjeistamalla lapset havainnoi-
maan ympärillä näkyvää: osoitin, että esimerkiksi katossa, seinis-
sä ja lattiassa on näkyvissä erilaisia materiaalipintoja. Pohdimme 
tätä yhdessä, ja tutkailimme eri kohtien materiaalipintoja muun 

muassa tunnustelemalla niitä.

Seuraavaksi kysyin lapsilta, mitä aisteja he muistavat. Usein 
lapset osasivat luetella melkein kaikki aistit. Sitten kerroin, että 
tehtävänä on ”tutkia ympärillä olevia seinien ja lattian materiaa-
lipintoja eri aisteilla”. Lapset ottivat tehtävän yleensä innoissaan 
vastaan.

Aistihavaintotehtävän jokaisen vaiheen kohdalla annoin jokai-
selle lapselle yhden värikoodatun tarralapun, jossa oli vuorollaan 
joko positiivinen sydän-kuvio, tai negatiivinen suruhymiö-kuvio.

Yksi vaihe kerrallaan ohjeistin aistihavaintotehtävän seuraavasti:

Tehtävänä on etsiä ympäriltä esimerkiksi seinästä tai lattiasta 
sellainen pinta, joka...

+ koskettaessa tuntuu kaikkein mukavimmalta 
- koskettaessa tuntuu kaikkein ikävimmältä

+ tuoksuu parhaimmalta 
- haisee pahimmalta

+ on hienoimman värinen 
- on rumimman värinen

+ tuntuu lämpimältä 
- tuntuu kylmältä

+ on mielestäsi kaunein 
- on mielestäsi rumin

Esittelin aistihavaintotehtävän eri vaiheet lapsille aina yksi vaihe 
kerrallaan, jonka jälkeen lapset tekivät kyseisen aistihavainto-
tehtävän. Kun kaikki lapset olivat löytäneet mielestään sopivan 
materiaalipinnan kyseiseen tehtävään, esittelin lapsille seuraavan 
tehtävän. Jokainen vaihe kerrallaan ryhmä aloitti seuraavan teh-
tävän aina yhtäaikaisesti.
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Jokaisen vaiheen kohdalla lapsi sai tutkia ympäristöä rauhassa 
tehtävän mukaan, esimerkiksi kosketusaistin kohdalla lapsi sai 
vapaasti tunnustella ympäristön erilaisia materiaalipintoja. Kun 
lapsi löysi tehtävään mielestään sopivan materiaalipinnan, hän 
sai kiinnittää oman tarralappunsa siihen. Materiaalipinta sai olla 
mikä tahansa lapsen itsensä valitsema, kunhan se oli osa raken-
nusta tai sen kalustusta.

Havainnoin lapsia, kun he tekivät tehtävää, ja tehtävän teon jäl-
keen pohdimme yhdessä tehtävästä heränneitä ajatuksia. Olin 
aktiivisesti läsnä, kun lapset tekivät tehtävää ja kuuntelin heidän 
keskustelua, mutta en ohjannut lasten havainnointia tai valintoja 
mitenkään. Pyrin suhtautumaan yhtälailla neutraalisti kaikkiin 
lasten tekemiin materiaalipintavalintoihin. 

Tarkastelin millaisiin materiaalipintoihin ja ympäristön yksityis-
kohtiin lapset tehtävää tehdessään kiinnittivät huomiotaan, mitä 
he keskustelivat ja ääneen pohtivat, sekä millaisia havaintoja he 
tekivät ympäristöstä.

Tehtävän lopuksi kiersin yhdessä lasten kanssa oppimisympäris-
tön alueen, jossa aistihavaintotehtävä oli tehty, ja etsimme sieltä 
lasten kanssa kaikki lasten erilaisiin materiaalipintoihin kiinnit-
tämät tarralaput. Tässä kohtaa valokuvasin kaikki tarralappujen 
osoittamat materiaalipinnat, ja lapset saivat samalla kertoa lisää 
tekemistään materiaalipintavalinnoista ja omista havainnoistaan. 
Kunkin ryhmän tehtävänteon ja dokumentointivaiheen jälkeen 
irrotin kaikki lasten materiaalipintoihin kiinnittämät tarralaput, 
jotta jokaisella ryhmällä oli tehtävänteon alussa samanlainen 
neutraali lähtötilanne.

Myöhemmin luetteloin jokaisen lapsen tekemän materiaali-
pintavalinnan yksityiskohtaiseen taulukkoon vertailuni tueksi.
Tehtävänteon aikana käytin myös nauhuria, jolla dokumentoin 
lasten äänen sanomia pohdintaa ja havaintoja.

Huomioitavaa

Laadullisen tutkimukseni tarkoituksena on havainnoida aistiha-
vaintotehtävän kautta pinnalle nousevia lasten tekemiä havain-

toja ja kuunnella tehtävän myötä esiin tulevaa lasten keskustelua. 
Tarkoituksenani ei ole käsitellä aistihavaintotehtävästä saatavaa 
tutkimusmateriaalia määrällisesti.

Nostan esiin tutkimusryhmiini osallistuneiden lasten subjektii-
visia aistihavaintoja, mieltymyksiä ja muita huomioita oppimis-
ympäristöjen materiaalipinnoista. On myös kiinnostavaa pohtia, 
näyttäytyykö tutkimusryhmiini osallistuneiden eri-ikäisten las-
ten kesken joitain eroja heidän tekemissään aistihavainnoissa. 
Päädyin muutaman ikävuoden hajontaan tutkimusjoukon lasten 
kesken, jotta voisin tarkastella millaisia havaintoja ja mieltymyk-
siä tutkimusryhmieni eri-ikäiset lapset tekevät.

Kehittämässäni tutkimusmenetelmässä on muutamia huomi-
oitavia puolia. Aistihavaintotehtävästä saatava data on jokaista 
lasta kohden kymmenen lapsen tekemää materiaalipintavalintaa, 
eli omaa mielipidettä kyseisen oppimisympäristön materiaali-
pinnoista. Tutkimusmenetelmä antaa konkreettista dataa jokai-
sen tehtävävaiheen, eli erilaisten aistihavaintojen kohdalta aina 
vain yhden lapsen lopuksi valitseman materiaalipinnan verran, 
sillä jokaisen vaiheen kohdalla lapsi kiinnittää tarralapun lo-
pulta vain yhteen materiaalipintaan. Tällöin kaikki muut lapsen 
tekemät havainnot ja mielipiteet lapsen läpikäymistä ympäris-

kuvakollaasi 54. (edellinen sivu)
kuvia aistihavaintotehtävästä ja 
siihen osallistuneista lapsista

kuvakollaasi 55.
tutkimukseeni osallistuneita 
1.luokan oppilaita kotiluokassaan
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tön materiaalipinnoista jäävät tutkimusmenetelmän varsinaisen 
datan ulkopuolelle. Jotta esimerkiksi lasten materiaalipintamiel-
tymyksistä voisi tutkimusmenetelmän datan perusteella tehdä 
minkäänlaisia varsinaisia päätelmiä, tutkimusjoukon pitäisi olla 
huomattavasti suurempi.

Omassa tutkimuksessani tarkastelen lasten aistihavaintoja sekä 
aistihavaintotehtävän datan pohjalta, että lasten ääneen sanomi-
en huomioiden ja havaintojen, ja lasten kanssa käymieni keskus-
telujen pohjalta.

Varsinaisen aistihavaintotehtävän lisäksi tutkimusmenetelmäni 
perustuu lasten tarkkailuun ja keskusteluihin. Tarkkailumenetel-
mässä huomioitavaa on, että tehtävänteon aikana en välttämättä 
pystynyt havainnoimaan jokaisen tutkimusryhmään osallistu-
neen lapsen kaikkia tehtävänteon aikana tekemiä ympäristöha-
vaintoja, sillä tehtävää suoritti aina muutama lapsi kerrallaan. 
Päädyin muutaman lapsen tutkimusryhmiin, jotta lapset saivat 
ryhmästä tukea ja rohkaisua, verrattuna, että olisin teettänyt teh-
tävän lapsille vain yksi lapsi kerrallaan.

Keskustelu- ja tarkkailumenetelmien puutteena on, että esimer-
kiksi ujoimmat lapset eivät välttämättä kerro ääneen kaikkia te-
kemiään havaintoja ja pohdintoja. Mielestäni lasten havainnointi 
ja tarkkailu eivät yksinään riittäisi tarkasteluni pohjaksi. Kehit-
tämäni aistihavaintotehtävä antaa lapsille sopivaa konkreettista 
tekemistä, joka virittää lapsia materiaalipintojen havainnointiin 
eri aisteilla, ja näin herättää myös keskustelua. Tehtävää ohjates-
sa pitää toki itsekin olla innostava ja luottamusta herättävä, jotta 
lapset uskaltautuvat heittäytymään tehtäväntekoon ja keskuste-
luihin heille täysin uuden ihmisen kanssa.

Tällaisenaan tutkimukseni on laadullinen; tarkastelen lasten 
tekemiä materiaalipintahavaintoja ja niihin liittyviä ilmiöitä. 
Karkeatkin havainnot ja huomiot eri-ikäisten lasten ympäristö-
havainnoista ja ympäristösuhteen erityispiirteistä voivat tuoda 
arvokasta tietoa suunnittelijoille. Tutkimuksessa esiin tulevat 
havainnot voivat esimerkiksi auttaa laajemman tutkimuksen ra-
jaamisessa ja ylipäätään herättää pohdintaa aihepiiriin liittyen.

Ryhmäkoot vaihtelivat hieman eri tutkimuskohteissa. Useim-
min ryhmäkoko oli 3-5 lasta. Optimaalisimmaksi ryhmäkooksi 
osoittautui kolmen lapsen tutkimusryhmä. Kolmen lapsen tut-
kimusryhmiin jaettuna lapset tekivät aistihavaintotehtävän mel-
ko itsenäisesti, tehtävän ohjaus oli sujuvampaa, ja kykenin itse 
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havainnoimaan lapsia tarkemmin. Käytännön syistä esimerkiksi 
kesäleirillä jaoin lapset kuitenkin suurempiin tutkimusryhmiin. 
Kokemus antoi hyviä havaintoja tutkimusmetodin toiminnasta 
eri kokoisilla ryhmäkoilla toteutettuna.

Tutkimuksen oppimisympäristöt 

Aistihavaintotehtävän toteutusympäristöissä, eli tutkimuksen 
oppimisympäristöissä, oli keskenään erilaisia materiaalipintoja. 
Koin tavoiteltavaksi, että tutkimuskohteiden materiaalipinnoissa 
on mahdollisimman paljon variaatiota. Näin sain diplomityöni 
rajoissa mahdollisimman antoisia esimerkkejä lasten havainnois-
ta; esimerkiksi millaisiin seikkoihin lapset ympäristön materiaa-
lipinnoissa kiinnittivät huomiotaan, ja millaiset materiaalipinnat 
olivat lapsille mieluisia tai epämieluisia.

Tutkimukseen osallistuneet eri-ikäisten lasten ryhmät suoritti-
vat tehtävän eri oppimisympäristöissä, joissa oli myös keskenään 
täysin erilaisia materiaalipintoja, joten lasten tekemät materiaa-
lipintahavainnot olivat luonnollisesti tästäkin syystä keskenään 
erilaisia.

Aistihavaintotehtävässä lapset tekivät havaintojaan niissä puit-
teissa, joita ympäristö mahdollisti. Näin esimerkiksi eri oppimis-
ympäristöjen erilaiset materiaalipinnat mahdollistivat erilaisia 
aistihavaintoja. Tutkimuksen anti liittyy siis oppimisympäristö-
jen lapsille tarjoamiin mahdollisuuksiin, sillä lapsi ei voinut teh-
dä aistihavaintojaan mistään muusta, kuin oppimisympäristöstä 
löytyvästä materiaalipinnasta.

Valikoin seuraavat oppimisympäristöt aistihavaintotehtävän 
toteutusympäristöiksi niiden sisäympäristöjen erilaisten mate-
riaalipintojen perusteella sillä ajatuksella, että voisin tarkastella 
lasten tekemiä aistihavaintoja mahdollisimman erilaisista ma-
teriaalipinnoista. Kyseiset oppimisympäristöt ovat keskenään 
eri-ikäisiä ja arkkitehtuuriltaan erilaisia. Tarkoitukseni ei ole ver-
tailla tai arvottaa kyseisten oppimisympäristöjen arkkitehtuuria, 
vaan tarkastella lasten tekemiä aistihavaintoja niiden materiaa-
lipinnoista.

Kohteet ovat kaikki käytössä olevia erilaisia oppimisympäristöjä: 
päiväkoti, ala-aste, yläaste ja lasten leirikeskus. Tavoittelin tut-
kimukseeni otosta mahdollisimman laajasta materiaalipaletista; 
esimerkkejä niin haptisista materiaalipinnoista, kuin neutraa-
leimmistakin materiaalipinnoista. 

Pyrin siihen, että kohteiden materiaalipinnoista voisi tehdä 
mahdollisimman monenlaisia aistihavaintoja. Tavoittelin tut-
kimukseeni esimerkkejä betoni-, puu- ja tiilirakenteisesta op-
pimisympäristöstä. Aikataulun puitteissa tutkimuskohteet vali-
koituivat lähialueelta, sillä koulujen kesälomakausi asetti omat 
haasteensa tutkimuksen toteutukselle.

Lopulta tiilirakenteinen koulu jäi tämän tutkimuksen ulkopuo-
lelle. Esimerkiksi vuosina 1982-1983 valmistunut arkkitehti 
Heikki Taskisen suunnittelema Oulun normaalikoulu Linnan-
maalla on tiilirakenteinen koulu, joka edustaa Oulun koulun 
regionalistista punatiiliarkkitehtuuria (Ylimaula et al. 1993). 
Punatiili on ulkoarkkitehtuurin lisäksi voimakkaasti läsnä myös 
koulun sisätilojen arkkitehtuurissa. Tutkimuksen toteutus täällä 
estyi oppilaiden kevätkiireiden takia.

Tutkimuksen oppimisympäristöistä löytyi kuitenkin laaja vari-
aatio erilaisia materiaalipintoja lasten havainnoitavaksi ja tutkit-
tavaksi. Materiaalipinnoista löytyi runsaasti erilaisia esimerkkejä 
muun muassa betonista, puusta, tiilestä, metallista, lasista, muo-
vista, luonnonkivestä, kankaista ja muovimatoista.

Esittelen tutkimuksen oppimisympäristöt ja niissä toteutetut 
tutkimustehtävät järjestettynä tutkimukseen osallistuneiden las-
ten ikäryhmien mukaan, nuorimmista tutkimukseen osallistu-
neista lapsista aloittaen.

Kuvat oppimisympäristöistä, joissa toteutin tutkimukseni.
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Pikku-Paavalin päiväkoti, Pudasjärvi

2013

Arkkitehdit M3

Massiivihirrestä rakennettu päiväkoti valikoitui tutkimuksen to-
teutusympäristöksi esimerkkinä modernista, hirsirakenteisesta 
oppimisympäristöstä. Pudasjärvellä avattiin syksyllä 2016 maa-
ilman suurin hirsinen koulukampus, ja Pikku-Paavalin päiväko-
ti on maailman suurin hirrestä rakennettu päiväkoti (Moderni 
hirsikaupunki...). Moderni hirsirakentaminen tarjoaa materiaali-
vaihtoehdon, joka tuo rakennuksen tiloihin raikasta materiaalis-
ta aistikkuutta. Puu toimii mielestäni kokonaisuudessaan hyvin 
oppimisympäristöjen rakennusmateriaalina.

Nuottasaari-talo, Oulu

1965

Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkinen & Kumppanit

Valmistumisvuonnaan 1965 Nuottasaaren koulu (nyk. Nuotta-
saari-talo) oli Oulun suurin kansakoulu (Niskala & Okkonen 
2009). 1960-luvulla alkanut suuri muuttoliike maalta kaupun-
keihin tyhjensi maaseudun. Satoja kansakouluja lakkautettiin. 
Uudet koulurakennukset olivat matalia ja betonirakenteisia, ja 
niiden ulkoasussa näkyi teollinen rakennustuotanto. Betonipin-
nat saatettiin jättää koulurakennusten sisätiloissakin näkyviin. 
(Koulurakentamisen historiaa)

Valitsin Nuottasaari-talon tutkimuksen toteutusympäristöksi, 
sillä koulun sisätilojen materiaalipinnat edustavat sitä materi-
aalipalettia, joka on melko tyypillinen suuressa osassa Suomen 
kouluja, sillä 1960-luvun koulurakennuksia on runsaasti koulu-
käytössä tänäkin päivänä. Betoni on maailman käytetyin raken-
nusaine, ja tälläkin hetkellä valtaosa päiväkodeista ja kouluista 
Suomessa rakennetaan betonista (Betoni rakennusmateriaalina).

Pohjankartanon koulu, Oulu

1967

Arkkitehti Kari Virta (Manninen 1995) 

1960-luvun koulut rakennettiin pääasiassa betonielementti-
tekniikalla. Pohjankartanon betonirakenteissa on sovellettu 
elementtitekniikan lisäksi paikallavalutekniikkaa. Oulun kult-
tuuriympäristöohjelman mukaan Pohjankartano on edustava 
esimerkki ajan kouluarkkitehtuurista.(Oulun kulttuuriympäris-
töohjelma) Pohjankartanon melko valoisa ja korkea keskusaula 
on näyttävä julkinen tila, josta on esimerkiksi otettu useita ra-
kennuksen arkkitehtuuria esittäviä valokuvia. Valitsin Pohjan-
kartanon tutkimuksen toteutusympäristöksi, sillä mielestäni on 
mielenkiintoista tutkia, miten lapset suhtautuvat tämän arkki-
tehtuuriltaan arvokkaana pidetyn julkisen tilan materiaalipintoi-
hin.

Seinäjoen kesäsiirtola, Alavuden Sydänmaa

1960 (Seinäjoen kesäsiirtola...)

(Suunnittelijan tiedot tuhoutuneet tulipalossa)

Kuorasjärven rannalla sijaitsevasta kesäsiirtolasta tavoitin yh-
teensä 60 1.-2. luokan päättänyttä kesälomailevaa lasta. Valitsin 
kesäsiirtolan tutkimuksen toteutusympäristöksi, sillä luonnon 
keskellä sijaitsevan leirikeskuksen materiaalipinnat ovat hyvin 
haptisia ja aistikkaita, joten ne tuovat tutkimukseni materiaali-
valikoimaan variaatiota ja kontrastia hillityimmille materiaali-
pinnoille. Kesäsiirtolan saunarakennuksen isossa takkahuonees-
sa, jossa toteutin tutkimukseni, lattiat ovat puulankkua, seinät 
hirsirakenteisia, takka punatiiltä, takan edusta tiililaattaa  ja mi-
nikeittiö metallipintainen, joten kohde tuo tutkimukseni mate-
riaalipalettiin paljon erilaisia materiaalipintoja.
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Aistihavaintotehtävän toteutus

Pikku-Paavalin päiväkoti, 30.05.2016

ympäristöä aisteillaan havainnoimassa:                                                                                                      
3 tyttöä ja 5 poikaa, yhteensä 8 lasta

5-6 v (päiväkoti ja esikoulu)

Päiväkodin tutkimusryhmään osallistuivat tutkimukseni nuo-
rimmat lapset, 5-6 -vuotiaat esikoululaiset. 5-6 – vuotiaille lapsil-
le aistihavaintotehtävän teko osoittautui vielä melko haastavaksi. 
Alle kouluikäisillä lapsilla ohjatun tehtävän itsenäiseen tekoon ei 
ole vielä välttämättä muodostunut rutiinia, eivätkä kaikki tutki-
musryhmän lapset olleet vielä rohkaistuneita ilmaisemaan omia 
mielipiteitään materiaalipinnoista. Jotkut lapset arastelivat hie-
man tehtävän suorittamista, ja heille oli helpompaa esimerkiksi 
laittaa lappu samaan materiaalipintaan yhdessä kaverin kanssa.

Päiväkodissa sisätilojen materiaalit olivat ilahduttavan moniais-
tisia: eri materiaalipinnoista löytyi variaatiota niin pintojen kos-
ketustunnussa, väreissä kuin tuoksuissakin, ja omasta mielestäni 
sisätilojen materiaalisuus muodosti sekä miellyttävän harmoni-
sen, että ilahduttavan pirteän kokonaisuuden, minkä itse koen 
oppimisympäristön materiaalikokonaisuudelle toivottavana ja 
onnistuneena yhtälönä.

Lasten aistihavainnot

Tuntoaisti -tehtävät vaikuttivat nuorimmille lapsille aluksi vai-
keilta. Ohjatusti, pintoja yhdessä tunnustellen ja havaintoja teh-
den lapset alkoivat huomata eroja materiaalipintojen tunnussa. 
Etenkin kovan ja pehmeän pinnan välillä lapset havaitsivat selke-
än eron. Tuntoaistihavainnon hahmotus taitaa olla alle koului-
käiselle lapselle vielä melko abstrakti kokonaisuus ymmärtää, ja 
sitä voi olla ainakin aluksi vaikea erottaa ja eritellä.

Lasten havainnoissa näyttäytyi kuitenkin selkeä ero siinä, miten 
he esimerkiksi kuvailivat lattialle asetettua mattoa pehmeäksi, 
karvaiseksi ja lämpimäksi, kun taas lattiapinnan kumimattoa si-

leäksi ja viileäksi. Tuntoaisti on ihmisen varhaisin toimiva aisti 
(esim. Ilman tuntoa et pärjäisi 2/2003), ja sen vaikutus käyttäjän 
kokemukseen voi kehollisuudessaan olla hyvinkin kokonaisval-
tainen, vaikka yksilö ei sitä tiedostaen erittelisikään. Esimerkiksi 
päiväkodissa puuhataan, leikitään ja makoillaan monissa asen-
noissa lattian varassa, joten esimerkiksi lattian materiaalipinto-
jen lämpimyys, miellyttävyys ja pehmeys eivät varmaankaan jää 
lapsilta huomioimatta.

Lapset tekivät materiaalipinnoista kiinnostavia, mielestäni eri-
tyislaatuisia aistihavaintoja:

”Lattiasta kuuluu kiva ääni, varsinkin paljain varpain” -poika 6v

Toisetkin lapset yrittivät saada ääntä lattiasta varpaillaan, ja he 
huomasivat, että sukat jalassa ääntä ei kuulunut. 

’Tuntuu ikävältä’-tehtävässä 6-vuotias poika tunnusteli hirsi-
seinän pintaa sormellaan, ja tuumasi, että ”sormi palaa”. Muut 
lapset tunnustelivat seinää ja yhtyivät samaan. Lapset tekivät 
mielenkiintoisia aistihavaintoja materiaalipinnoista, havainnot 
olivat mielestäni myös yleisimmistä aikuisten tekemistä aistiha-
vainnoista ja huomioista poikkeavia.
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Päiväkodissa lasten mielestä miellyttävimmiltä tuntuvat pinnat 
olivat sileitä pintoja: sileä puupinta, kumimatto ja mdf-pintainen 
ovi saivat lapsilta ääniä. Toisaalta tarralaput saattoivat tutkimus-
joukon nuorimpien lasten kohdalla saada paikkansa myös melko 
sattumanvaraisista paikoista. Lasten mielestä ikävimmiltä tun-
tuvat pinnat olivat hieman karheita, kuten hennosti röpelöinen 
muovinen pöytäpinnoite, penkin puupinta ja hirsiseinä. Lasten 
valinnoissa vaikutti olevan myös johdonmukaisuutta.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki lasten ’tuoksuu hyvältä’ -valinnat 
olivat puupintoja: niin kuultomaalattu hirsiseinä, kuin puukalus-
teetkin, joiden puupinta oli joko sileää tai hieman karheaa, saivat 
lapsilta positiivista huomiota. Yhden lapsen mielestä mdf-pin-
noitetun pöydän pinta tuoksui hyvältä, mikä saattoi liittyä pöy-
dänpintaan käytettyyn puhdistusaineeseen. Kuitenkin useim-
man lapsen mielestä mdf-pinnoitettu ovi ja pöytäpinta haisivat 
pahalta. Yksi lapsi valitsi ikävimmäksi hajuksi ikkunapinnassa 
havaitsemansa ”lasin hajun”.

Aistihavainnoista tuntoaistin varaiset ’kylmä ja lämmin’ pinta 
olivat päiväkodin lapsille melko helppoja löytää. Kun lapset roh-
kaistuivat tunnustelemaan pintoja, he havainnoivat esimerkiksi, 

että hirsiseinän puupinta tuntui lämpimältä. Eniten valintoja 
lapsilta sai tässä sohvan kankainen päällyste, jonka lapset havait-
sivat lämpimäksi. Kylmimmäksi pinnaksi lapset valitsivat lattian 
kumimaton, jonka viileyteen saattoi vaikuttaa myös materiaali-
pinnan alla oleva betonilaatta. Ryhmä pohti yhdessä lattiapinnan 
viileyttä. Toiseksi kylmimmäksi pinnaksi päiväkodin ryhmissä 
arvioitiin metallipinnat.

Päiväkodin tutkimusryhmän selkein mielipide muodostui vä-
ritehtävän kohdalla, jossa sekä tytöillä, että pojilla ’miellyttävin 
ja epämiellyttävin väripinta’ olivat nopeasti selvillä. Esimerkiksi 
5-vuotias tyttö löysi mielestään hienoimman väripinnan leikki-
uunikalusteen punaiseksi maalatusta liesiympyrästä. Lämpimän 
sävyiset ja kirkkaat, värikkäät värit, sekä selkeät, graafisetkin yk-
sityiskohdat tuntuivat miellyttävän päiväkodin lapsia. Useampi 
lapsi valitsi täällä suosikkivärikseen punaisen, vihreän tai valkoi-
sen pinnan.

Valkoinen oli monen päiväkodin lapsen mielestä epämiellyttävin 
materiaalipinnoista löytyvä väri. Esimerkiksi pari tyttöä piti val-
koista väriä ”liian kirkkaana”. Pari negatiivista havaintoa tehtiin 
täällä myös vihreästä väristä. Värihuomioissa on kuitenkin aina 
huomioitava väripinnan sävy, joka saattaa vaikuttaa lasten mie-
lipiteisiin. Myöskin objekti, jossa väripinta sijaitsee, voi vaikut-
taa lapsen mielipiteeseen kyseisestä väristä, etenkin nuorimmilla 
lapsilla. Lapsi ei välttämättä miellä väripintaa kohteestaan eril-
liseksi ominaisuudeksi, vaan lapsi voi ajatella värin olevan ikään 
kuin osa kohteen tai objektin kokonaisuutta (Vernon 1966).

Epämiellyttäviä väripintoja lasten mielestä olivat myös ”sotkui-
nen väri” ja ikkunalasin ”ei mikään väri”. Näytti siltä, että tutki-
musryhmän lapset eivät niinkään kiinnittäneet huomiota haa-
leisiin ja vaaleansävyisiin väreihin, mutta värikkäät väripinnat 
kiinnostivat erityisesti näitä tutkimusjoukkoni lapsista nuorim-
pia.

’Kaunein pinta’-tehtävä oli eräälle nuorelle miehelle liikaa: ”Mä 
en voi tehdä tätä tehtävää”, tuumasi tämä 5-vuotias poika huo-
lissaan.
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Yksi lapsi merkitsi puisen hirsiseinän kauneimmaksi pinnaksi, 
toinen taas asetti tarralapun vihreään väripintaan. Muuten päi-
väkotilaisten lasten ’kaunein ja rumin pinta’ löytyi tilan yksityis-
kohdista, kuten esimerkiksi mieluisasta satukirjasta tai lasten tai-
deteoksista, eikä yhteys materiaalipintaan enää tässä tehtävässä 
omassa tarkoituksessani täysin säilynyt. Havainto kuitenkin vah-
visti oletusta siitä, että etenkin nuorimmat lapset hahmottavat 
ympäristöä vahvasti sen toimintojen kautta. Lapset myös näyt-
tivät arvostavan esimerkiksi kauniita taideteoksia, piirroksia, ja 
satukirjojen kansikuvia.

Oman aistikokemukseni mukaan päiväkodin äänimaailma oli 
miellyttävän rauhallinen, eikä siellä kaikunut. Päiväkodin ma-
teriaalimaailman hirsi sekä pehmeät, akustoivat materiaalipin-
nat esimerkiksi seinillä ja huonekaluissa mahdollistivat tilaan 
hyvin toimivan akustisen ympäristön. Lasten äänet heijastuivat 
materiaalipinnoista pehmeinä, eikä omaa ääntä tarvinnut teh-
tävän ohjaustilanteessa korottaa. Lasten ei myöskään tarvinnut 
kilpailla saadakseen ääntään kuuluviin, vaan tehtävän teossakin 
äänimaailma oli levollinen ja yleinen ilmapiiri rauhallinen. Luu-
len, että materiaalipintojen mahdollistama hyvä akustiikka voi 
parantaa täällä oleellisesti niin lasten, kuin työntekijöidenkin 
hyvinvointia, ja helpottaa näin päiväkodin käytännön toimintaa.

Oma aistikokemukseni päiväkodin tuoksu- ja hajuaistimuksista 
oli, että päiväkodin sisäilma oli erityisen raikkaan oloista. Puu-
materiaali sitoo ja luovuttaa kosteutta eri tavalla (Puupintojen ter-
veysvaikutukset sisätiloissa 2016) kuin esimerkiksi betonirakenne, 
mikä saattoi vaikuttaa suoraan aistikokemukseeni. Toki päivä-
koti oli myös tutkimuksen oppimisympäristöjen rakennuksista 
uusin. Tähän liittyen huomasin myös, että uusille materiaalipin-
noille tyypillisiä hajuja, kuten voc-emissioita (Sisäilman hajut ja 
orgaaniset epäpuhtaudet 2005, WHO 2009), en päiväkodin sisä-
tiloissa aistinut. Ilma ei myöskään tuntunut kuivalta hengittää. 
Tällainen raikkauden ja hapekkuuden tuntuma oli miellyttävä. 
Sisätiloissa vietetään suurin osa päivästä, joten raikas hengitysil-
ma on esimerkiksi käyttäjien vireyden kannalta tärkeää - etenkin 
oppimisympäristöissä, joissa on tarkoitus jaksaa opiskella, kes-

kittyä ja työskennellä.

Nuottasaari-talo, 24.05. ja 26.05.2016

ympäristöä aisteillaan havainnoimassa:                                                                                             
1.luokan oppilaat, yhteensä 21 lasta

7-8 v (1.luokkalaiset)

Nuottasaari-talossa on monta toimijaa. Toteutin tutkimukseni 
Oulun steinerkoulun 1.luokkalaisille. Lapset kuuntelivat kiin-
nostuneina alustusta, jossa kuvailin rakennuksen seinistä, katoista 
ja lattioista löytyviä erilaisia materiaalipintoja. Kaikki tutkimus-
ryhmän lapset lähtivät täällä innoissaan etsimään ympäristöstä 
erilaisia materiaalipintoja ja tutkailemaan niitä eri aisteilla.

Nuottasaari-talo edustaa perinteistä koulumallia, jossa luokkati-
lat ovat peräkkäin pitkien käytävien varrella. Betonirakenteisen 
koulun materiaalipinnat osoittautuivat nopeasti arvioiden kes-
kenään melko yhdenvertaisiksi; etenkin tuntoaistilla tarkastel-
lessa useimmat pinnat vaikuttivat sileiltä ja viileiltä, ja erot pin-
tojen kosketustunnussa olivat hienoisissa nyansseissa. Sisätilojen 
materiaalipintojen väripaletti oli suhteellisen hillitty ja viileänsä-
vyinen; esimerkiksi sisätilojen maalipinnat olivat vaaleansävyisiä, 
vaihdellen vaaleansinisestä harmaan sävyihin. Seinäpinnat olivat 
valkoisia ja lattioiden muovimatot sinisävyisiä.

Lapset tekivät tutkimustehtävän koulun käytävä- ja aulatiloissa. 
Tilojen lattiapinnat olivat muovimattoa ja seinät betonia. Ma-
teriaalipinnat olivat melko kovia, lukuun ottamatta kattopinnan 
muutamia akustiikkalevyjä. Tehtävää tehdessä tilassa oli myös 
ohikulkua. Tila vaikutti hälyisältä äänten kaikumisen takia, ja ää-
niä kantautui myös melko kaukaa rakennuksen käytäviä pitkin.

Lasten aistihavainnot

1.luokkalaisille ’tuoksu ja haju’ -tehtävä oli hilpeyttä herättä-
vän hauska. Lapset nuuhkivat ovien, lattioiden ja seinien pin-
toja ennakkoluulottoman innokkaasti. Joidenkin lasten mielestä 
esimerkiksi mdf-oven maalattu pinta tuoksui hyvältä, joidenkin 
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mielestä taas pahalta. Yllättäen monet lapset tekivät hajuaisti-
havaintoja myös ikkunoiden ja ovien lasipinnoista, jotka lasten 
mielestä tuoksuivat hyviltä, kuten myös maalattu betoniseinä. 
Monen lapsen mielestä puupinta tuoksui hyvältä. Moni lapsi 
löysi pahanhajuisen materiaalipinnan metallisesta oven sara-
nasta, johon oli kertynyt likaa, sekä maalatusta betoniseinästä, 
korkkisesta ilmoitustaulusta, rikkoutuneesta puupinnasta ja me-
tallisesta oven kahvasta.

’Kylmä materiaalipinta’ oli lapsille helpompi löytää, kuin ’kuuma 
tai lämmin materiaalipinta’. Metallipinnat olivat monen lapsen 
mielestä tilan kylmimpiä materiaalipintoja. Lapset löysivät kyl-
miä pintoja tarkkaavaisesti esimerkiksi oven metallisista jalkalis-
toista tai naulakoista, sekä patterien kylmistä kohdista, ja muu-
tama lapsi havaitsi myös oven mdf-pinnan viileyden. Lämpimiä 
materiaalipintoja lapset löysivät puu- tai paperipinnoista. Lapset 
tekivät materiaalipinnoista tarkkaavaisia havaintoja: he huoma-
sivat esimerkiksi auringon lämmittämän kohdan ikkunalasista, 
jota heidän mukaansa ”kuuma valo oli lämmittänyt”.

’Miellyttävin ja epämiellyttävin väripinta’ -tehtävässä lapset va-
litsivat lähinnä tilan yksityiskohtien väripintoja, kun taas laajoja 
seinien ja lattioiden väripintoja lapset eivät juurikaan valinneet. 
Vaalea värisävy oli täällä lasten mielestä sekä hieno, että ruma. 
Kirkkaat värit osoittautuivat täälläkin lasten suosikeiksi, vaikka 
niitä ei välttämättä suoraan löytynyt tilan materiaalipinnoista. 
Sen sijaan lapset löysivät lempivärejään pääsääntöisin esimerkik-
si seinälle ripustetuista lasten piirroksista.

Täällä lasten suosikkiväriksi osoittautui ylivoimaisesti vihreä 
väri. Myöskin sininen, sekä kiiltävä metallinväri saivat lapsilta 
kannatusta. Lapset mainitsivat mieluisimmaksi värikseen myös 
esimerkiksi ”värikäs missä on kaikkia värejä”, turkoosi, ja ”väri-
käs”. Muutama poika valitsi suosikki väripinnakseen mustan tai 
tummanharmaan väriyksityiskohdan. Lasten mielestä epämiel-
lyttävin väri oli useimmiten musta tai harmaan sävy, maininnan 
saivat myös lasin ”ei mikään väri”, valkoinen ja puun ruskea väri. 
Muutaman negatiivisen äänen saivat myös pinkki ja punainen.

’Tuntuu miellyttävältä’ -tehtävässä lapset valitsivat tilan materi-
aalipinnoista esimerkiksi lattian sileän muovimaton, maalatun 
betoniseinän ja ovien sileän pinnan. Toisaalta näitä pintoja oli 
tässä oppimisympäristössä myös laajimmin löydettävissä, joten 
niistä tehdyt havainnot olivat myös todennäköisimpiä. Lapset 
kommentoivat, että tilan ”kaikki pinnat ovat sileitä”. Esimerkiksi 
metallisen roskakorin pieni reikäinen metalliverkko tuntui lap-
sista miellyttävältä. Metalliverkossa olikin kiinnostavaa struk-
tuuria, josta osa lapsista ei toisaalta kosketustuntumana pitänyt. 
Eräs lapsi löysi miellyttävältä tuntuvan materiaalipinnan naula-
kossa roikkuvista karvaisista korvalapuista.

Lasten valitsemat ’epämiellyttävältä tuntuvat’ pinnat olivat kar-
heita, esimerkiksi ilmoitustaulun pinta, rikkonainen puupinta, tai 
laskosverhon nihkeä muovipinta. Myös lasipinta ja maalattu be-
tonipinta tuntuivat muutaman lapsen mielestä ikäviltä.

Moni löysi ’kauneimman materiaalipinnan’ tilan yksityiskohdis-
ta: kuten oven erikoisemmasta ikkunalasista, joka oli pinnaltaan 
aaltoileva lankalasi. Täällä lasten mieleen olivat erityisesti metal-
lipintaiset yksityiskohdat, jotka saivat eniten valintoja kauneim-
maksi pinnaksi. Myös esimerkiksi lasi oli erään lapsen mielestä 
kaunein pinta. Ovien harmaaksi maalatut pinnat olivat monen 
lapsen mielestä kauniita, kenties niiden tasaisen ja puhtaan vä-
ripinnan vuoksi. Pari poikaa valitsi kauneimmaksi pinnaksi val-
koisen tilanjakaja seinän, jonka muovinen pinta aaltoili laskos-
tettuna.

’Rumimmaksi pinnaksi’ eräs lapsi valitsi oven yläpuolella ole-
van harmaan metallikarmin, mikä mielestäni oli osoitus lapsen 
tarkkaavaisuudesta ympäristössä, sekä laaja-alaisista havainnoista 
tilassa. Lapsi nostettiin ylös, jotta hän sai avustettuna asetettua 
lapun huomattavasti itseään korkeammalle. Monet merkitsivät 
rumimmaksi pinnaksi valkoiseksi maalatun betoniseinän, jota 
rakennuksen sisäseinät pääosin olivat. Parin lapsen mielestä il-
moitustaulun korkkinen pinta oli rumin. Monesti rumin pinta 
löytyi myös jostain tilan detaljista, kuten valkoisesta valokatkai-
sijasta seinällä.
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kuvat: Lapset tekivät aistihavaintotehtävän Nuottasaari-talon avoimissa 
käytävä- ja aulatiloissa, joissa ilmeni hälyä ja äänten kaikumista. Oppi-
laiden kotiluokassa pehmeät materiaalit vaikuttivat selvästi tilan akus-
tisiin oloihin.

Luokkatilan tunnelma oli lämminhenkinen ja miellyttävä. Arkkiteh-
tuuriltaan pelkistettyyn tilaan oli onnistuttu luomaan aistikkuutta, joka 
voi toimia lasten ympäristöhavaintojen herättäjänä.

Luokassa oli nähtävissä, miten erilaiset materiaalipinnat, värisävyt, teks-
tuurit ja luonnonvalo voivat tuoda tiloihin lämminhenkistä ja kutsuvaa 
tunnelmaa - mikä on mielestäni pienten lasten kotiluokalle toivottavaa.

Luokassa oli hauskat muunnel-
tavat penkit; 1.luokkalaisilla ei 
vielä ollut pulpetteja. Penkit sai 
nopeasti siirrettyä uuteen  järjes-
tykseen tuntien välissä, ja penk-
kejä käytettiin näppärästi esimer-
kiksi lasten piirustuspöytinä. 

Opettaja kertoi, että penkit ja 
liikkuvan luokan idea kuuluvat 
steinerpedagogiikkaan.
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Esimerkiksi kuraeteisen muovinen kuramatto osoittautui 1.luok-
kalaisille lapsille erityisen kiinnostavaksi. Lapset huomasivat ma-
ton nystyräisen pinnan, jossa oli ikään kuin ”pieniä mustia vuo-
ren huippuja”, sekä ”kanjoneita niiden välissä”. Muovinen pinta 
oli lasten mielestä jännän tahmean tuntuinen, ja miltei kaikki 
lapset tunnustelivat ja haistelivat kohokuvioista mattoa ja tekivät 
siitä runsaasti havaintoja. Monen mielestä matto tuntui ikävältä, 
koska se oli esimerkiksi erään tytön mukaan ”röpeliäinen”. Mo-
nen mielestä matto myös haisi materiaalipinnoista pahimmalta. 
Matto sai sekä ’rumin pinta’, että ’kaunein pinta’ -valintoja.

Muovinen kuramatto jäi monelle lapselle materiaalipinnoista 
erityisesti mieleen, ja huomasin, että etenkin pojat kiinnostui-
vat siitä. Lapset tutkailivat kuramattoa aistihavaintoja tehden 
myös tehtävän jälkeen, kun he palasivat välitunnilta, ja tällöin 
materiaalipintojen tutkailusta aistihavainnoilla innostuivat myös 
muut koulun oppilaat. Toteutin tutkimustehtäväni Nuottasaaren 
koululla kahtena päivänä. Toisena tutkimuspäivänä oli hauska 
huomata, miten oppilaat olivat tällä välillä innokkaasti kertoneet 
aistihavaintotutkimuksesta myös muille koulun oppilaille.

Pöydän puupinta jakoi lasten mielipiteitä. Se oli lasten mielestä 
sekä kaunein, että rumin pinta; monen mielestä puupinta tuntui 
hyvältä ja lämpimältä, muutaman mielestä ikävältä. Tilan raken-
teissa itsessään ei ollut näkyvissä puupintoja, mutta puiset pöy-
täryhmät kiinnittivät selvästi lasten huomion. Mielestäni tärkeä 
havainto oli, miten lapset reagoivat puupinnassa oleviin säröihin 
ja kulumiin: puupinnan saamat negatiiviset äänet tulivat nimit-
täin juuri puupinnan huonokuntoisiin osiin, joissa oli säröjä ja 
kulumia, kun taas hyväkuntoiset osat saivat positiivista huomio-
ta. Kun eräs lapsi valitsi puupinnan rumaksi pinnaksi, toinen 
lapsi tuli ponnekkaasti vakuuttamaan hänelle, että ”puupinta 
on sievin”. Tähän toinen lapsi perusteli, että valitsi rumimmaksi 
pinnaksi puisen pinnan huonokuntoisen ja kuluneen kohdan.

Huomasin, että jotkut lapset olivat hieman levottomia tehtävää 
tehdessään. Osasyynä saattoi olla, että tehtävää oli raskas seu-
rata tilan meluisuuden takia. Lapset korottivat myös herkästi 
äänenvoimakkuuttaan, jotta he saivat oman äänensä kuuluviin. 

Huomasin, että tehtävän ohjaus hälyisässä tilassa oli itsellenikin 
vaikeampaa, ja lasten keskittyminen hairahtui helposti. Lasten 
puheen seuraus oli välillä kaiun takia hankalaa, ja tutkimustehtä-
vien jälkeen koinkin oloni yllättävän väsyneeksi. Kokemus osoit-
ti, miten tärkeitä materiaalivalinnat ovat oppimisympäristöissä 
myös akustiikan kannalta.

Kesäsiirtola, 17.06.2016

ympäristöä aisteillaan havainnoimassa:                                                                                                  
kesäleiriläiset 16 tyttöä ja 40 poikaa, yhteensä 56 lasta

7-9 v (1.-2.luokkalaiset)

Leirikeskuksen tutkimusryhmä oli tutkimukseni suurin, melkein 
60 lasta, joten toteutin aistihavaintotehtävän muita kohteita suu-
remmissa ryhmissä. 1.-2.luokan päättäneet lapset olivat iältään 
juuri tutkimukseni pääpainossa; aistihavaintotehtävää suunnitel-
lessani olin pyrkinyt vastaamaan juuri tämän ikäryhmän tarpei-
siin.

Toteutin aistihavaintotehtävän leirikeskuksen takkatilassa, josta 
löytyi mielenkiintoinen variaatio erilaisia luonnonmateriaaleja, 
kuten puuta, luonnonkiveä ja poltettua tiiltä. Tämän kohteen 
materiaaliympäristö oli muihin kohteisiin verrattuna kenties 
poikkeavin. Materiaalipinnoissa oli nähtävissä erisävyisiä tum-
mia ja murrettujakin värisävyjä. Materiaalipinnat olivat myös 
voimakkaan haptisia, vastakohtana esimerkiksi sileiden mate-
riaalipintojen ympäristölle alakoulussa. Tilasta löytyi runsaasti 
erituntuisia materiaaleja, joista lapset tekivät havaintojaan. Myös 
materiaalipintojen tuoksut olivat melko voimakkaita; tilassa oli 
aistittavissa esimerkiksi vanhemman puun tuoksu, ja takassa pol-
tetun hiilen tuoksu.

Lasten aistihavainnot

Tehtävän ohjeistuksessa lapset tunsivat ja luettelivat aistit erin-
omaisesti. He alkoivat innolla etsimään tilasta erilaisia materi-
aalipintoja ja tutkimaan niitä eri aisteilla. Eräs poika tiedusteli, 
”voiko lappuja laittaa monia?”, sillä hän oli jo löytänyt useita 
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mieluisia materiaalipintoja.

’Tuntoaisti’ -tehtävässä lankkulattia tuntui lasten mukaan ”puul-
ta ja sileältä”, takan tiilireunus taas tuntui ”karhealta, tiiliseltä ja 
epätasaiselta”. 

Monet löysivät poikkeavalta tuntuvan materiaalipinnan hellan 
metallisesta liesilevystä: ”Hella tuntuu ikävältä – hei kaikki lait-
taa (tarralaput) hellaan”. ’Miellyttävimmältä tuntuva’ materiaali 
lasten mielestä oli myös takassa oleva noki, joka tosin joidenkin 
lasten mielestä taas tuntui ikävältä. ’Tuntuu ikävältä’ -tehtävän 
kohdalla eräs poika tuli kertomaan, että: ”Mä laitoin tuonne vä-
hän omituiseen paikkaan, et se on niissä ihan pikku piuhoissa”.

Hajuaistimukset herättivät lapsissa voimakkaita tunteita: ”Yäk – 
nyt se on päätetty!”, tuumasi eräs tyttö löydettyään sopivan ma-
teriaalipinnan. ”Hyi, kun haisee”, pohti toinen tyttö takan reu-
nalla olevasta noesta. ”Kaikkien mielestä patja tuoksuu hyvältä”, 
tuumasivat tytöt kankaisen patjan saamasta huomiosta. Lapset 
löysivät miellyttävältä tuoksuvia pintoja patjan ohella tiilestä ja 
esimerkiksi lastenkielellä kuvattuna ”poppikoneesta”.

’Tuoksu ja haju’ -tehtäviä tehdessä erään pojan havainto tilan 
materiaalipinnoista oli: ”ei tuoksu millekään, täällä mikään ei 
tuoksu millekään”. Toisen pojan mielestä lattia taas haisi ”tosi 
pahalle”, ja saman arvion poikien kohdalla sai myös kankainen 
patja. ”Hyiii!” kuuluikin erään pojan suusta, hänen haistellessaan 

tilan materiaalipintoja. Erään lapsen mielestä tilassa lopulta 
miellyttävimmältä tuoksuivat toisen lapsen vastapestyt hiukset.

’Hienoin väri’ -tehtävän kohdalla erään lapsen mukanaan tuoma 
uimapuku keräsi runsaasti tyttöjen ääniä, toisaalta se erottuikin 
tilan materiaalipintojen värimaailmasta monivärisyydellään ja 
kirjavilla värisävyillä. ”Niissä on niin monta väriä”, lapset kom-
mentoivat valintaansa. ’Epämiellyttävimmän värin’ kohdalla ty-
töt valitsivat ihmisen ihon beigen, ruskean ja sinisen värin. Puu-
penkin pinta ei värisävyltään myöskään miellyttänyt moniakaan 
lapsia. Myös useiden poikien mielestä epämiellyttävin värisävy 
oli ruskea. Eräs lapsi kommentoi hirsiseinän ruskeaa puusävyä 
näin: ”seinä, muuten hieno mutta ruma väri”. Ruskean eri sävyt 
vaikuttivat olevan täälläkin lasten mielestä epämiellyttäviä.

Poikien valinta ’miellyttävimmäksi väripinnaksi’ oli useimmiten 
sininen tai pinkki. Eräs poika kysyi, saisiko hän asettaa materi-
aalipintoihin kaksi tarralappua, sillä hänen mielestään miel-
lyttävimmät värit olivat sininen ja pinkki, molemmat. Omaksi 
yllätyksekseni moni tämän ikäryhmän pojista valitsi pinkin väri-
pinnan: ”pinkki on mun lemppari” ja ”mä tykkään pinkistä”, kun 
taas päiväkodissa punaisen sävyt epäilyttivät nuorempia poikia.

Kaikki lapset eivät löytäneet tilan materiaalipinnoista miellyttä-
vää väriä: ”mä en löydä mitään hienoa”, jotkut lapset kommen-
toivat. Materiaalipinnoista ei juuri löytynytkään esimerkiksi he-
leitä ja kirkkaita sävyjä, joista lapset tuntuivat pitävän. Eräs lapsi 
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valitsi mustan värin, mutta musta väri sai myös kritiikkiä. Monet 
lapset valitsivat sen rumimmaksi väriksi kommentoiden: ”tieten-
kin musta, ei sovi yhtään tänne”. Monet lapset pohtivat myös eri 
värien sopimista tilaan ja sen muihin kohteisiin, joten mielestäni 
7-8 -vuotiaita lapsia ei pitäisi tässäkään kyvyssä aliarvioida.

’Lämmin ja kylmä materiaalipinta’ -tehtävän kohdalla tytöt poh-
tivat aluksi, että lämpimiä pintoja ovat ainakin kaikki ihmiset, ja 
lampun pinta. Lopulta useimmat lapset valitsivat patjan kankaan 
lämpimimmäksi materiaalipinnaksi. Poikien pohdinnat ulottui-
vat myös kuuman veden ehdotukseen. Toiminnallisuuden lisäksi 
pohdinta kuvasti mielestäni myös sitä, että lapset eivät välttä-
mättä kokeilematta miellä erilaisia sisätilojen materiaalipintoja 
toisiaan kylmemmiksi tai lämpimämmiksi. Lopulta monet lap-
set löysivät kylmän materiaalipinnan metallisista pattereista, jot-
ka eivät olleet päällä.

’Hienoin materiaalipinta’ -tehtävä herätti pojilla runsaasti ky-
symyksiä: ”mikäs se on?”, ”siis niinku mikä?”, ”ai hieno pinta?”. 
Tehtävä olikin aistihavaintotehtävistä kenties abstraktein; ohjeis-
tukseni mukaan siinä etsittiin kauneimmalta ja mieluisimmalta 
näyttävää pintaa. Eri ihmisillä tämä kauneus voikin muodostua 
erilaisista seikoista. Eräs poika löysi hienoimman materiaali-

pinnan mustasta kiiltävästä kellotaulusta takan yllä: ”mä en yllä 
tuonne hienoimpaan”, hän huomautti. Hienoin materiaalipinta 
löytyi myös esimerkiksi aistihavaintotehtävän sinisistä paperisis-
ta tarralapuista. Myös esimerkiksi ikkunalasi valittiin hienoim-
maksi.

Mielipiteissä oli myös vaihtelua: ”tykkään lattiapinnasta”, eräs 
kommentoi, johon toinen vastasi: ”hei lattian pinta, se on ty-
perin”. Usein juuri puiset materiaalipinnat, kuten täällä puinen 
lankkulattia, herättivät lasten kesken erilaisia mielipiteitä. Tääl-
läkin vaikutti, että lapset pitivät puisista materiaalipinnoista, 
mutta niiden kulumat, tummuminen tai muu huonokuntoisuus 
aiheutti lapsissa vastakkaisen reaktion.

Lopulta materiaalipintoja oli täälläkin aistienvaraisesti tutkittu 
hyvinkin antaumuksella. Eräs poika kysyi: ”voiko vähän pestä 
käsiä?”, sillä hänen kätensä olivat yltä päältä noessa. Eräs poi-
ka oli suorittanut tehtäviä tarmokkaalla nopeudella: ”mä laitoin 
jo kaikki (tarralaput)”, ja hän palasi näyttämään tyhjiä käsiään. 
Tilassa olevat detaljit, kuten tehtävän dokumentointia varten 
mukaani ottama järjestelmäkamera, keräsivät myös täällä useita 
tarralappuja.

Pohjankartanon koulu, 06.-07.06. ja 13.-14.06.2016

ympäristöä aisteillaan havainnoimassa:                                                                                                   
kesäleiriläiset, 17 tyttöä ja 7 poikaa, yhteensä 24 lasta

7-11 v (1.- 4.luokkalaiset)

Tavoitin kesälomaa viettävät lapset kesäleiriltä Pohjankartanon 
koulusta, joka materiaaliympäristöineen olikin kiinnostava lisä 
tutkimukseeni. Lapset kuuntelivat täälläkin innostuneina teh-
tävän kuvailua, ja kysyessäni luettelivat kaikki aistit sujuvasti ja 
innokkaasti. 7-vuotias tyttö kysyi aistihavaintotehtävästä huo-
lestuneena: ”ei kai me kuitenkaan maisteta niitä (materiaaleja)?”. 
Täällä pieniksi jaettujen tutkimusryhmien hieman eri-ikäiset 
lapset tekivät tarkkoja aistihavaintoja Pohjankartanon materiaa-
lipinnoista, ja esittivät myös rohkeasti erilaisia ajatuksia ja mie-
lipiteitään niistä.
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Toisena tutkimuspäivänä paluu lasten pariin oli jälleen kannus-
tavaa, sillä he ottivat minut vastaan riemastuen: ”Tanya tulee!”. 
Eräs lapsi kertoi, että oli tutkinut materiaaleja eri aisteilla myös 
kotonaan. Tästä päättelin, että tehtävä oli ollut lapsille mielui-
nen, ja myöskin kannustanut heitä ympäristön havainnointiin 
toivomallani tavalla. Täällä tehtävän teon lopuksi kysyin lapsilta 
myös heidän toiveitaan siitä, millaisia materiaaleja oppimisym-
päristöissä heidän mielestään tulisi käyttää.

Tehtävä selvästi innosti lapsia tarkkailemaan tilan materiaalipin-
toja eri aisteilla: ”Siinä tutkitaan kaikilla aisteilla, paitsi makuais-
tilla!”, opasti eräs 10-vuotias tyttö iloisesti seuraavia ryhmiä. Tut-
kimuksen vanhimmat osallistujat, 10-11- vuotiaat tytöt olivatkin 
jo varsin itseohjautuvia tehtävän suorittamisessa ja kannustivat 
muitakin tehtävän tekoon. ”Täällä on 3 möksynaamaa” kuvaili 
10-vuotias tyttö jo asetettuja tarralappuja aistihavaintotehtävän 
dokumentointivaiheessa.

Pohjankartanossa toteutin tutkimukseni isossa ja korkeassa au-
latilassa. Materiaalipinnat olivat täällä kauttaaltaan kovia ja si-
leitä, mikä on akustiikan kannalta hankalaa. Tilassa kaikuikin 
voimakkaasti. Etenkin aiemmin kovia ja sileitä materiaalipintoja 
on suosittu muun muassa hygienian takia, ja toki esimerkiksi 

kivipintoja pidetään myös arvokkaan oloisina materiaalipintoi-
na. Esimerkiksi tietous akustiikasta on koulun rakennusvuosien 
jälkeen kasvanut. Materiaalit ovat kehittyneet, ja nykyään onkin 
saatavilla hyvin erilaisia materiaaleja, jotka voivat myös parantaa 
tilan akustiikkaa.

Lasten aistihavainnot

Lapset aloittivat aistihavaintotehtävän tunnustelemalla tilan eri 
materiaalipintoja. Monen lapsen mielestä lattiapinnan muo-
vimattolaatoitus tuntui ikävältä ja epämukavalta, sillä pinta oli 
”likaisen tuntuinen”. Tilan puupinnat sen sijaan tuntuivat lasten 
mielestä miellyttäviltä. Tilassa puumateriaalia oli lähinnä irtoka-
lusteissa ja detaljeissa, kuten istumapenkeissä ja porraskaiteissa. 
Puupintoja pidettiin sileinä ja pehmeinä, ja ”sellaisen puhtaan 
tuntuisena”, kuten eräs lapsi kuvaili.

Myös tilaan jälkeenpäin lisätyn istumaportaan muovipäällystei-
nen pinta, jossa oli pieniruutuinen struktuuri, sai lapsilta paljon 
huomiota. Muovipäällysteen kosketustuntumasta pidettiin, ja 
esimerkiksi 10-vuotiaan tytön mukaan irtoportaiden pintamate-
riaalissa oli ”hieno kuvio pinnassa, mutta haisee vähän jännältä, 
muoviselta ja sähköiseltä”. Porras sai monipuolisia kommentteja; 
esimerkiksi vaikka se erään lapsen mukaan tuntui tunnustellessa 
hyvältä, istumaporras ei hänen mukaansa ”kuulu tänne”.

Pohjankartanon aulatilassa oleva graniittikivinen taideteos kiin-
nitti poikkeavalla materiaalipinnallaan lasten huomion. ”Tuntuu 
taiteelliselta”, kommentoi 10-vuotias tyttö patsaan kivistä mate-
riaalipintaa. Muutaman lapsen mielestä kivinen pinta tuntui hy-
vältä, joskaan jokaista lasta taideteoksen karhea, rosoisen kivinen 
kosketuspinta ei miellyttänyt. Pinta sai runsaasti huomiota, kun 
etsittiin ’epämiellyttävältä tuntuvaa’ materiaalipintaa. Lapset pi-
tivät pintaa muun muassa ”röpelöisenä” ja ”liian karheana”. Myös 
seinien maalattu lautamuottibetoni tuntui lapsista epämiellyttä-
vältä. Lasten mukaan lautamuottibetonipinnan ”reunat olivat 
teräviä”.

Yksittäisiä ’miellyttävältä tuntuvia’ löytyjä lapsilla olivat muun 
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muassa paperi, johtojen sileä muovipinta, pehmeä kynnysmatto, 
kangaspäällyste sekä sileältä tuntuva portaan kivinen askelma. 
Myöhemmin eräs lapsi huomasi, että ”paperi olis tuntunut iha-
nalta” ja toinen taas: ”hiekka tuntuu mukavalta”.

Metalliset osat, kuten ulko-oven messinkinen kahva, ja kärryn 
ruostunut käsijohde tuntuivat lasten mielestä ikäviltä ja kylmiltä. 
Kivinen lattialaatta ei myöskään tuntunut lasten mielestä miel-
lyttävältä. Karheat puupinnat saivat pari ’tuntuu epämiellyttäväl-
tä’-valintaa niihin kohtiin, joissa tuntui tikkuja, tai oli halkeamia. 
Lapset huomasivat myös, että hissin lasiseinä tuntui nihkeältä, 
eikä lasin pinta luistanut siveltäessä. Tunnustellessaan pintoja 
lapset myös kommentoivat, että muovi tuntuu pahalta.

Puumateriaali tuoksui lapsista hyvältä. ”Tuoksuu aika hyvältä”, 
tuumasi eräs lapsi penkkien puumateriaalista. Kohteen ylivoi-
mainen tuoksu-suosikki oli kuitenkin graniittisen taideteoksen 
jalustan vaneripinnan tuoksu. Erikoinen tuoksu herätti kaikkien 
lasten kiinnostuksen, ja he tekivät siitä erilaisia tulkintoja: ”se 
tuoksuu niin hyvältä! Me ei oikein tiietä mitä se on, mutta se 
tuoksuu niin hyvältä!”, riemuitsivat 10-vuotiaat tytöt löydök-
sestään. Eräs tytöistä tuumasi materiaalipinnasta seuraavasti: ”ei 
kivaa, mutta tuoksuu hyvältä”.

Toisena tutkimuspäivänä lapset mainostivat päivän tutkimus-
ryhmille erityisesti vaneripinnan tuoksua. Lapset yrittivät etsiä 
tuoksulle myös sopivaa kuvailutapaa; he pohtivat tuoksun muis-
tuttavan muun muassa rakennustyömaata, puun tuoksua, ja tum-
masuklaan tuoksua. Tuoksua kuvailtiin jopa vaniljaiseksi.

Muutamat lapset pitivät myös ilmoitustaulun korkin tuoksusta, 
ja pari havaitsi graniittikivessä miellyttävän tuoksun. Yksittäinen 
’miellyttävä tuoksu’ -löydös oli myös pahvin tuoksu. Eräs lapsi 
pohti tutkiessaan, että ”lasi ei haise miltään”. ”Raitis ilma tuok-
suu parhaimmalta”, kuvaili toinen lapsi.

’Pahimmalta haiseva’ materiaalipinta oli lasten mielestä metalli, 
jota löytyi tilasta muun muassa messinkisistä ovenkahvoista. Myös 
kärryn käsijohteiden ruostuneet metallipinnat saivat lasten ne-

nät nyrpistymään. Lapset kommentoivat metallipinnan hajua 
runsassanaisesti: ”inhottavan metallinen”, ”metallissa on niin 
ällöttävä tuoksu”, ”niin ärsyttävä”, ”ärsyttävä haju, vähän kuuma 
haju”, ”metalli haisee, hyi”. ”Rauta maistuu pahalta”, kommentoi 
eräs tyttö, johon toinen jatkoi: ”niinku se haiseekin”. Eräs tyttö 
kuvaili metallisten rakennusportaiden hajua luovasti: ”haisee hi-
kisukalta”.

Yhtä paljon negatiivisia ’haisee pahalta’ -valintoja sai myös tuu-
likaapin musta muovinen kynnysmatto. Täällä lapset alkoivat ih-
metellä myös tuulikaapin koko tilan hajua. ”Että täällä haisee pa-
halta”; ”tuoksuu koiralta ja oravalta”, he kuvailivat. Tuulikaapissa 
haisi kaikkien tutkimusryhmän 10- ja 8-vuotiaiden poikien, ja 
8-vuotiaiden tyttöjen mielestä pahalta: ”Ummehtunut”; ”hyi että 
haisee pahalta”; ”joku rakennusmateriaali”; ”muovinen haju”, 
lapset kommentoivat. Haju saattoi olla peräisin lattialla olevasta 
muovimatosta tai tilan ilmanvaihdosta. Muovi sai lapsilta eniten 
’haisee pahalta’ -valintoja: esimerkiksi irtoportaan muovipinta ja 
roskakorin muovipinta olivat lasten mielestä pahan hajuisia.

Erään lapsen mielestä kivinen porraspinta haisi pahalta, toisen 
mielestä pahvi, ja kolmannen mielestä ilmoitustaulu. Kankainen 
lattian kynnysmatto sai myös pari ääntä, niin kuin myös lattian 
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kivilaatta, jonka hajua eräs poika kuvaili seuraavasti: ”tuoksui (eli 
haisi) vähän homeelta”.

Pohjankartanossa tilan värit ovat melko neutraaleja: pääasiassa 
valkoista, mustaa ja harmaan eri sävyjä, sekä yksityiskohdissa 
puunsävyä ja metallivärejä. Lapset löysivät lempivärinsä pääosin 
tilan pienistä yksityiskohdista. Ryhmien nuorimmat lapset tuntui-
vat pitävän enemmän kirkkaista väreistä ja pääväreistä. Voi tosin 
olla, että etenkin nuorimmat lapset kokivat, että juuri niitä etsi-
tään tässä tehtävässä - tai sitten nuorimpien lasten värihavainnot 
kohdistuvat juuri ympäristön kirkkaisiin värikohtiin ja yksityis-
kohtiin. Pari vuotta vanhemmat lapset valitsivat mieliväreikseen 
selvästi enemmän murrettuja ja sekoitettuja värisävyjä.

”Mä laitoin kyllä mustan (lempiväriksi), mutta mä tykkään 
kaikista väreistä!” poika 7v

Vaikka tilan värivalikoima oli hillitty, lapset löysivät lempiväreik-
seen pääosin niin sanotusti värikkäitä värisävyjä. Ylivoimainen 
lasten suosikkiväri Pohjankartanossa oli pinkki, jota lapset löy-
sivät pienestä koriste-pehmolelusta. Tosin tämä pehmolelu saat-

toi muutenkin vetää lapsia puoleensa erikoisuudellaan muuten 
pelkistetyissä yläasteen tiloissa. ”Söpöliini pehmo!”, kuten lapset 
sitä kuvasivat, oli etenkin tyttöjen suosikki: lelun pinkki-violetti 
pehmoinen karvapinta sai monta valintaa lempiväriksi sekä hie-
noimmaksi pinnaksi.

’Hienoimmiksi väripinnoiksi’ valittiin myös valkoinen, puunväri, 
musta, keltainen ja sininen. Violetti, kirjava sekä tummansini-
nen saivat myös pari ääntä. Lapset valitsivat myös erikoisem-
pia väripintoja. Eräs lapsi valitsi ”sinisen, valkoisen ja punaisen 
raidoituksen sekoituksen, yksi kiiltävän hopeisen metallin, yksi 
siniharmaan värin, ja eräs löysi ”keltaisen hienon metallin” truk-
kilavan metalliosasta. Esimerkiksi siniharmaa ilmoitustaulu oli 
mielestäni erityinen värivalinta lapsilta. Ilmoitustaulun pintaan 
kävi erikseen yksi lapsi paristakin eri tutkimusryhmästä itsenäi-
sesti asettamassa tarralappunsa, ilman ryhmäpaineen johdatusta. 
Eräs tyttö kuvaili väriä ”harmaan sinivihreäksi”.

”Nämä (keltamustat irtoportaat) ei oikeen sovi tänne”, pohtivat 
lapset.

Ryhmän vanhimmat lapset kiinnittivät selkeästi huomiota myös 
värien sopivuuteen kyseisessä tilassa. Monet lapset valitsivat 
esimerkiksi Pohjankartanon valkoisen betoniportaan väripin-
nan lempivärikseen, kun taas jälkeenpäin tilaan tuotu musta-
keltainen istumaporras herätti lapsilla keskustelua sen tilaan 
sopivuudesta. Lapset pitivät esimerkiksi keltaista väriä hienona, 
ja toivoivatkin sitä kouluihin, mutta tarkensivat sitten, että ”ei 
koko rakennukseen”, vaan yksityiskohtiin ja pienempiin pintoi-
hin. Vaikka ”värikkäät” värit jakoivat lasten mielipiteitä, lapset 
selvästi pitivät niistä.

”Harmaata ja synkkää!” poika 7v

Epäsuosittuja värisävyjä olivat lasten mielestä täälläkin ruskean 
ja harmaan eri sävyt. Tilalle erityisen, graniittisen taideteoksen 
punaruskea värimaailma ei myöskään miellyttänyt lapsia. Poh-
jankartanosta löytyi myös erilaisia metallivärejä, esimerkiksi har-
jattupintaiset messinkiset ovenkahvat, joissa oli kultainen metal-
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lisävy. Vaikka esimerkiksi ovenkahvat saattavat tuoda aikuisten 
mielissä tilaan arvokkuutta, lapset eivät niiden värisävystä pitä-
neet. Ovenkahvat olivatkin lasten kritiikin kohteena myös mui-
den aistitehtävien kohdalla.

Rumaksi väriksi valikoitui esimerkiksi keltainen, mitä eräs lapsi 
perusteli sillä, ettei pitänyt värin sävystä. Ruosteen väri herätti 
yleistä keskustelua lasten kesken, ja he olivat yhtä mieltä värisä-
vyn epämiellyttävyydestä: ”hyi että, ruosteen väri on surkee”, lap-
set tuumivat.

’Lämmin ja kylmä materiaalipinta’ -tehtävän kohdalla lapset py-
sähtyivät ensin pohtimaan, ja koittivat ratkaista tehtävää tieto-
jensa perusteella. ”Missä on paljon tekniikkaa, siellä on lämmin 
materiaali”, tuumi eräs poika. Toinen poika keksi, että ’lämmin 
pinta’ voisi olla ”joku, mikä on ollut auringossa”. Kun lapset sit-
ten alkoivat tunnustella pintoja, oli lämmintä materiaalipintaa 
täälläkin aluksi vaikea löytää.

Monen lapsen mielestä tilan lämpimin materiaalipinta oli puis-
ten penkkien pinta. Myös vaneri, kangaspintainen akustiikkasei-
näke ja paperi saivat mainintoja. Erään ryhmän lapset tekivät 
kiintoisan havainnon: he löysivät mielestään lämpimimmän 
pinnan puisten porraskaiteiden alapinnasta, jonka tunnustelun 
jälkeen kaikki ryhmän jäsenet tunnustivat lämpimäksi pinnaksi.

Täälläkin ylivoimaisesti kylmimpiä materiaalipintoja lasten mie-
lestä olivat metallipinnat, kuten ovenkahvat, jotka saivat reippaan 
valtaosan äänistä. Lasi sai toisiksi eniten ääniä. Myös patterin-
pinta ja muoviputket tuntuivat lasten mielestä kylmiltä.

’Hienointa materiaalipintaa’ etsiessä Pohjankartanon ylivoi-
maisesti suosituimmaksi materiaalipinnaksi osoittautui puisten 
penkkien pinta, jota lapset kuvailivat luonnonväriseksi ja sileäksi. 
Puupenkin pinta oli lasten mukaan muun muassa ”ehdottomas-
ti kaunein”.  Muovinen istumaporras sai pari ääntä. Myös kel-
ta-musta raidallinen varoitusnauha sai lapsilta muutaman äänen 
tilan hienoimpana materiaalipintana. Esimerkiksi kultasävyiset 
messinkiset ovenkahvat saivat täällä lapsilta vain yhden äänen 

hienoimpana materiaalipintana: ”kultainen on hieno”, lapsi 
kommentoi valintaansa.

Taideteoksen punasävyinen graniitti jakoi lasten mielipiteitä. 
Vain pari nimesi pinnan hienoksi, mutta monen mielestä pinta 
tuntui ikävältä: ”kukkaa ei melkein tykkää patsaan koostumus-
pinnasta”. Lapset pohdiskelivat myös värisävyn hienoutta: ”väri 
on pikkusen ruma”. Joidenkin mielestä pinta tuntui lämpimältä.

Kiiltävä metallipinta sai täällä vain yhden äänen. Ehkä tarjol-
la oli enemmän mielenkiintoisia materiaalipintoja, kuin aiem-
missa kohteissa, mutta myös lasten ikäjakauma saattoi vaikuttaa 
valintoihin. Sen sijaan esimerkiksi kiiltäväpintaisten metallisten 
naulakkokoukkujen vieressä oleva naulakon puupinta sai täällä 
lapsilta paljon valintoja.

Valkoiseksi maalattu seinien lautamuottibetoni oli eri aistitehtä-
vien epäsuosituin materiaalipinta, eivätkä lapset pitäneet seinien 
ja pilareiden valkoisia lautamuottibetonisia materiaalipintoja 
myöskään ollenkaan hienoina. Kultasävyiset ulko-ovien metal-
liset ovenkahvat saivat myös lapsilta pari ääntä tilan ’rumimpana 
materiaalipintana’. Istumaportaan muovipinta sai myös runsaasti 
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negatiivisia ääniä.

Erään lapsen mielestä metallin ruosteinen pinta oli tilan rumin. 
Pari lasta merkitsi kelta-mustan varoitusnauhan tilan rumim-
maksi, sillä heidän mielestään se ei ”sopinut tilaan”. Myös kivis-
ten porrasaskelmien reunaan asennettu musta muovilista sai lap-
silta kritiikkiä, sillä se ei heidän mielestään sopinut portaaseen. 
Erään lapsen mielestä tilan rumin pinta oli, täälläkin, pistorasia.

Lasten toive-ehdotukset oppimisympäristöjen materiaaleista

Aistihavaintotehtävän jälkeen kysyin lapsilta, minkälaisia mate-
riaaleja he kouluihin itse toivoisivat. Seuraavat ovat lasten toivei-
ta ja ehdotuksia oppimisympäristöjen materiaalipinnoista:

”Sileää, pehmeää, vaikka koko koulu semmoista karvaa, pitkää ja 
ihanan pehmeää” tyttö 10v

”Sileää puuta” tyttö 10v

”Voisi olla vähän pehmyttä, kun tämä (betoniseinä) on kivikovaa, 
voisi olla vähän joustavaa” tyttö 10v

”Meidän koulu on täyttä betonia, me ollaan siinä uudessa kou-
lussa, siinä monitoimitalossa, siinä on pelkkää betonia, me halut-
tais jotain pehmeämpää” tyttö 10v

”Surullista! Ei, iloista ja hauskaa!” poika 8v

”Puuta! Puukoulu, vanha kunnon suomalainen materiaali ja 
myös hieno!” poika 10v

”Tammipuu varsinkin” tyttö 8v

Kysyin lapsilta myös, minkälaiset materiaalit heidän mielestään 
ovat hienoja:

” Puu.” tyttö 7v

”Uimahalli, pelihalli jossa sais pelata biljardia, shakkipöytä ja jal-
kapallo-stadioni.” poika 8v

”Vaalean vihreä ja vaalean sininen.” poika 7v

”Kimalletta seiniin.” poika 7v
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Pohdintaa

Mielestäni onnistuin kehittelemäni aistihavaintotehtävän avulla 
havainnoimaan lasten aistihavaintoja oppimisympäristöjen ma-
teriaalipinnoista. Tehtävä antoi tietoa tutkimukseen osallistunei-
den lasten materiaalimieltymyksistä, sekä esimerkkejä millaisiin 
materiaalipintoihin näiden lasten havainnot kyseisissä tiloissa 
suuntautuivat. Vaikka aistihavaintotehtävä ei aivan kaikilla lap-
silla johtanut lopulta täysin itsenäisiin valintoihin, tehtävää oli 
hyvin antoisa seurata ja sain tehdä runsaasti erilaisia havaintoja. 
Koen, että onnistuin tutkimukselle asettamissani tavoitteissa.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset vaikuttivat erittäin mo-
tivoituneilta tutkimaan oppimisympäristöjen materiaalipintoja 
aistienvaraisesti kehittämälläni tutkimusmetodilla. Mielestäni 
aistihavaintotehtävä toimi tarkoituksenmukaisesti lapsille mie-
lekkäänä, mielenkiintoisena ja innostavana konkreettisena kei-
nona tutkia ja havainnoida ympäristön materiaalipintoja. Tehtä-
vä antoi havaintoja melko abstraktistakin aiheesta: lapsen omasta 
kokemuksesta ympäristön materiaalipinnoista.

Koen, että tehtävä oli lapsille myös opettavainen: ennen tehtävän 
tekoa kiinnitin lasten huomion ohjatusti tilan erilaisiin materi-
aalipintoihin lattiassa, seinissä ja katossa. Tunnustelimme, kat-
selimme, kuulostelimme ja haistelimme ensin yhdessä materi-
aalien pintoja, ja lapset hoksasivat nopeasti materiaalipintojen 
eroavaisuuksia. Tehtävän kautta lapset tarkastelivat aistihavain-
toja erillisinä havaintoina, ja aistihavainnot kiinnittivät heidän 
huomiotaan materiaalipintojen erilaisiin ominaisuuksiin. Eri 
aisteilla monipuolisesti havainnoiden tilan materiaalipinnat tuli-
vat lapsille luultavasti aiempaa tutuimmiksi.

Lapset havaitsivat tilojen materiaalipintojen pieniäkin yksityis-
kohtia, ja tarkastelivat tilaa laaja-alaisesti lattiasta kattoon. Lap-
set tekivät melko ennakkoluulottomia havaintoja, joista osa oli 
mielestäni yleisimmistä aikuisten tekemistä havainnoista poik-
keavia. Tehtävä vaikutti lapsista kiinnostavalta, joten se saattoi 
innostaa lapsia tutkimaan ja havainnoimaan ympäristöä jatkos-
sakin, minkä myötä myös lasten laajempi kiinnostus ympäris-

töään kohtaan saattaa kasvaa.

Tutkimustilanne antoi myös mielenkiintoisia havaintoja tutki-
musjoukon eri-ikäisten lasten materiaalihavainnoista ja mielen-
kiinnon suuntautumisesta tilan erilaisten materiaalipintojen ja 
yksityiskohtien suhteen. Olen tyytyväinen tutkimusjoukon ikä-
jakaumaan ja siihen, että kokosin tutkimukseni osallistujat tällä 
ikävariaatiolla.

Tutkimukseeni osallistuneiden 5-11-vuotiaiden lasten aistiha-
vainnot materiaalipinnoista näyttivät mielestäni viitteitä siitä, 
että lasten ympäristöhavainnot voivat muuttua lasten kasvaessa. 
Näytti myös siltä, että lasten hahmotus ja ymmärrys aisteista, 
sekä myös materiaalipinnoista voi muuttua lapsen kasvaessa. 
Sekä lasten hahmotus tilan materiaalipinnoista, että lasten te-
kemät omat huomiot ja havainnot näyttivät tutkimusjoukon 
eri-ikäisten lasten kesken hieman erilaisilta. Mielestäni havainto 
viittaa siihen, että lasten ympäristöstään tekemät havainnot ja 
mielenkiinnon suuntautuminen voivat muuttua lapsen kasvaes-
sa. Näin ollessa ympäristön käyttäjien ikä tulisi huomioida suun-
nittelussa myös tästä näkökulmasta.

Esimerkiksi esikouluikäisillä ja 1.luokkalaisilla lapsilla on nu-
meerista ikäeroa vain yksi vuosi, mutta tutkimusjoukon lasten 
kesken oli nähtävissä huomattavia eroja etenkin tämän ikäisten 
lasten välillä; niin aistihavaintotehtävän suorittamisessa, aistien 
ja materiaalipintojen hahmotuksessa, kuin esimerkiksi lasten 
esittämissä mielipiteissä. Myös materiaalien tuttuudessa näytti 
olevan tutkimusjoukon eri ikäisten lasten kesken eroja. Eroja nä-
kyi myös lasten pohdinnassa ja omien ajatusten reflektoinnissa, 
sekä lasten uskaliaisuudessa ja itsenäisyydessä tehtävää tehdessä.

Mielestäni aistihavaintotehtävä vaikutti lapsille sopivan haasta-
valta ja mielenkiintoiselta ala-asteen 1.luokkalaisista eteenpäin, 
kun taas tätä nuoremmille, vielä päiväkodissa ja esikoulussa ole-
ville lapsille tehtävä vaikutti vielä osittain liian hankalalta. Aistit 
tuntuivat olevan lapsilla hyvin hallussa viimeistään lapsen en-
simmäisen kouluvuoden jälkeen.
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la lasten mielissä kekseliäitä mielikuvia, ja toimi monenlaisten 
aistihavaintojen lähteenä.

Lasta huomioiva suunnittelu ottaa huomioon lapsen pienen 
mittakaavan, ja siinä mittakaavassa havaittavat aistihavainnot. 
Tilan pienet yksityiskohdat, olivatpa ne sitten kiiltävän metal-
lisia ovenkahvoja, muovimaton kuviointi, tai puupinnan syyku-
viot, voivat antaa lasten havainnoille kiinnekohtia.

Etenkin 7-8-vuotiaiden lasten tarkkaavaisuus kohdistui tilan 
pieniin yksityiskohtiin, kuten oven karmissa oleviin metalliliitok-
siin ja niissä oleviin ruuveihin, tai laajassa puupinnassa olevaan 
pieneen särökohtaan. Lapset olivat tarkkaavaisia havainnoimaan 
materiaalipintojen vikakohtia ja kulumia, sekä pinnoissa olevaa 
likaa; kuten ovenkarmin metalliliitokseen kertynyttä mustaa li-
kaa. Lapset tekivät yksittäisistäkin huonopintaisista tai likaisista 
materiaalipintojen kohdista melko voimakkaita tulkintoja. Vian 
havaittuaan lapset pohtivat usein ääneen, että pinta olisi korjat-
tava.

Lasten aito tarkkaavaisuus ja kiinnostus ympäristön pieniäkin 
detaljeja kohtaan puolustaa yhä enemmän sitä, että ympäristön 
kunto ja laatu ei ole lapsille merkityksetöntä. Tutkimuksessani 
näytti siltä, että esimerkiksi ympäristön materiaalipintojen kunto 
ja yksityiskohdat eivät jää lapsilta huomaamatta.

Päiväkodissa tutkimusryhmän lapset näyttivät hahmottavan ym-
päristöä sen toimintojen kautta. Voimakkaimpia aistihavaintoja 
he esittivät ’tuntoaisti’-tehtävän kohdalla; materiaalien kovuus 
tai pehmeys, kylmyys tai lämpimyys herättivät lapsissa selkei-
tä miellyttävyyden ja epämiellyttävyyden tuntemuksia. Etenkin 
pienimpien lasten ympäristön suunnittelussa materiaalipintojen 
kosketustuntumaa on pohdittava tarkkaan. Päiväkodin lapset 
kiinnittivät huomiotaan erityisesti myös tilan kauniisiin yksityis-
kohtiin, kuten lasten maalaamiin taideteoksiin seinillä.

’Väritehtävä’ vaikutti olevan tutkimuksen kaikille ikäluokille hel-
posti omaksuttava ja innostava tehtävä. Kun lapset etsivät lempi-
väriään tilan materiaalipinnoista, ohjeistin heille, että mieluisin 

Esimerkiksi ’hajuaisti’-tehtävä avasi lapsille luultavasti uusia 
näkökulmia materiaalipintojen havainnointiin, ja ehkä ympä-
ristön havainnointiin yleensäkin. Lapset riemastuivat etenkin 
’hajuaisti’-tehtävästä niin, että voisin kuvitella tällaisten koke-
musten jäävän lasten mieleen. Myöskin ’kosketusaisti’-tehtävä 
oli sellainen, jonka kautta lapset tunnustelivat materiaalipintoja 
laajemmalta alueelta, kuin he luultavasti yleensä tunnustelevat. 
Esimerkiksi 10-vuotiaiden tyttöjen ’lämmin pinta’-löytö puisen 
porraskaiteen alapinnasta oli kovin kiinnostava - ympäristöä 
tarkkaavaisesti tutkien löydetty havainto.

Muita mielenkiintoisia aistihavaintotehtävän myötä esiin tulleita 
havaintoja olivat esimerkiksi 1.luokkalaisten lasten tutkimusryh-
mien yleinen kiinnostus tilan yksityiskohtiin ja kirkkaisiin värei-
hin. ’Hienoin materiaalipinta’ oli useiden 1.luokkalaisten lasten 
mielestä esimerkiksi ovenkahvan kiiltävä metallipinta. Lasten 
taito löytää kauniita materiaalipintoja oli mielestäni vaikutta-
vaa; lapset löysivät kauneutta niin oven ikkunalasin aaltoilevasta 
pinnasta, laskostetun tilanjakajaverhon valkoisesta lainehtivasta 
muovimateriaalista, kuin roskakorin metalliverkostakin. Eteisen 
musta kynnysmatto herätti monen muun materiaalipinnan ohel-
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väri voi löytyä myös yksityiskohdista. Havaitsin, että lapsi joko 
etsi tilasta alussa mainitsemansa lempivärin, tai hän havainnoi 
tilaa ensin, ja sitten valitsi siellä näkyvän mieleisensä värin. Tu-
loksiin vaikuttivat luonnollisesti myös tilassa olevien materiaali-
pintojen värit. Laajat väripinnat kiinnittivät hieman vähemmän 
lasten huomiota, mutta toisaalta niissä käytetyt värit olivatkin 
yksityiskohtien värisävyjä neutraalimpia. Kuitenkin vaikutti siltä, 
että lapset mittailivat materiaalipintojen värisävyjä hyvin tarkasti 
katseellaan etsiessään mieluisia värisävyjä.

Päiväkodin lasten värihavainnot olivat kiinnostavia. Lapset pi-
tivät erityisesti punaisen ja vihreän sävyisistä pinnoista, ja valit-
sivat tilasta erityisesti selkeitä, graafisen muotoisia väripintoja. 
Vaaleat tai neutraalimmat värit eivät tutkimusjoukon nuorimpia 
lapsia miellyttäneet. Ympäristöjen suunnittelussa tulisi kiinnittää 
huomiota myös yksityiskohtien kiinnostavuuteen (Allas 1981). 
Materiaalipintojen erilaiset tekstuurit, väripinnat, kuvioinnit tai 
muut yksityiskohdat voivat tuoda lasten havaintokenttään mie-
lenkiintoista ja mielikuvitusta herättävää havainnoitavaa.

Mielikuvituksen herättely on mielestäni yksi lasten ympäristöjen 
suunnittelun tärkeimpiä tehtäviä. Kun lapselle antaa katseltavak-

si, tunnusteltavaksi ja muutenkin eri aistienvaraisesti koettavaksi 
erilaisia pintoja, joissa on erilaisia kuvioita, struktuureja ja väre-
jä, lapsi voi kehittää niistä mielessään mielikuvituksensa avulla 
vaikka toisia avaruuksia ja kaukaisia galakseja. Leikki on lapsen 
elinehto (ibid.). Erityisesti leikkiä tulisikin kaikessa lasten ympä-
ristöjen suunnittelussa tukea.

Joidenkin tutkimukseni oppimisympäristöjen pintamateriaalit 
olivat aistihavaintojen kannalta mielestäni melko neutraaleja; 
pintojen värivariaatiot olivat usein viileänsävyisiä tai valkoisen ja 
harmaan variaatioita. Monet pinnat olivat kovia ja sileän tuntui-
sia. Hajuaistimukset eivät näissä kohteissa yleensä olleet kovin 
voimakkaita. Toisaalta joissain kohteissa aistittavat hajut olivat 
epämiellyttäviä. Lämpimiä materiaalipintoja oli yleensä vaikea 
löytää, kun taas kylmiä materiaalipintoja löytyi melko helposti 
jokaisesta kohteesta. Silti kaikista kohteista löytyi erilaisia ma-
teriaalipintoja, vähintään tilan laajempien pintojen ja yksityis-
kohtien välillä.

Tutkimuksen anti tuki myös pohdintaani lasten ja aikuisten 
erilaisista aistimuksista. Esimerkiksi kullansävyiset messinki-
set ovenkahvat esiintyvät monessa Pohjankartanosta otetussa 
valokuvassa, mutta tutkimukseeni osallistuneista lapsista vain 
yksi valitsi niiden materiaalipinnan ’kauneimmaksi materiaali-
pinnaksi’. Sen sijaan lapset havaitsivat, että käden kosketukseen 
tarkoitetut ovenkahvat tuntuivat kylmiltä, eivätkä useimmat 
lapset pitäneet niiden värisävystä tai materiaalipinnan ulkonä-
östä. Lisäksi itse ovi tuntui lasten mukaan raskaalta avata. Myös 
esimerkiksi keskusaulan pilareiden ja porraskaiteen valkoiseksi 
maalattu lautamuottibetonipinta oli lasten mielestä epämiellyt-
tävän tuntuista ja -näköistä. Lasten mielestä pinta tuntui muun 
muassa ”terävältä”.
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Lasten toiveiden mukaan oppimisympäristöjen materiaalipin-
toihin voisi lisätä mielikuvituksekkuutta: lapset toivoivat mate-
riaalipintoihin esimerkiksi joustavia seiniä, glitteriä, sekä jotain 
pehmeää ja karvaista. Lasten toiveet olivat moniaistisia; ympäris-
tön materiaalipintojen moniaistisuus vaikuttaisikin olevan lasten 
mieleen, mikä saattaa viitata alussa pohtimaani arkkitehtuuriko-
kemuksen moniaistillisuuteen. Moniaistisuus on yksi lähtökoh-
ta, josta lasten ympäristöjä voisi suunnitella.

Lasten taito löytää kauniita ja moniaistisia yksityiskohtia ym-
päristön materiaalipinnoista hämmästytti itsenikin.

Tutkimuksessani lapset tekivät mielestäni ennakkoluulottomia 
ja rajoittamattomia aistihavaintoja oppimisympäristöjen ma-
teriaalipinnoista. Lasten taito havainnoida ympäristöä uteliaan 
ihmettelevästi on hyvin arvokas, ja mielestäni kaiken suunnitte-
lun tulisi tukea sitä ja mahdollistaa taidon säilyminen. Lapsille 
suunniteltavat ympäristöt voivat esimerkiksi moniaistisella rik-
kaudellaan antaa pohjaa lapsen ihmettelylle, ja sitä kautta myös 
lapsen oppimiselle.

Mielestäni tutkimukseni antoi viitteitä siitä, että kaikki käyttä-
jät eivät havainnoi ympäristöä samalla tavalla, vaan esimerkiksi 
lasten ympäristöhavainnot voivat olla omanlaisiaan. Näin ollen 
myös lasten kokemus ympäristöstä ja arkkitehtuurista saattaa 
olla erityinen.
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Lopuksi

”Lasten suuri taito on ihmettely. Lapsen kyky havainnoida to-
dellisuutta, tehdä päätelmiä ja luoda uusia näkökulmia ja aja-
tusmalleja on ilmiömäinen.” Näin kuvataan Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu Arkin julkaisemassa Creating the Future, Aja-
tuksia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta -kirjassa. (Meska-
nen & Hummelin 2010)

Aloitin diplomityöni ajatuksella perehtyä arkkitehtuurin koke-
muksellisuuteen käyttäjän näkökulmasta.

Diplomityöni teon aikana ymmärrykseni eri ikäisten lasten ym-
päristösuhteesta, ympäristöhavaintojen luonteesta, sekä ympä-
ristön kokemisesta kasvoi; niin lukemani teorian, kuin kehitte-
lemäni käytännön tutkimusmenetelmän, aistihavaintotehtävän, 
kautta. Laajentunut ymmärrys lapsen ympäristön kokemisen 
erilaisista piirteistä ja ulottuvuuksista on mielestäni työni suurin 
anti, jota voin jatkossa hyödyntää esimerkiksi lasten ympäristö-
jen suunnittelutehtävissä. Tekemäni havainnot ja huomiot pe-
rustelevat mielestäni alun ajatusta arkkitehtuurin kokemuksel-
lisuuden ja käyttäjäkokemuksen huomioinnin tarpeellisuudesta.

Lasten kanssa tekemäni tutkimus oli erittäin antoisa. Se myös 
vahvisti oletustani siitä, että ympäristökokemus saattaa olla eri-
lainen esimerkiksi eri ikäisten käyttäjien näkökulmasta, mikä 
taas tulisi ymmärtää ja huomioida ympäristön suunnittelussa.

Toivon, että tutkimukseni herättäisi lukijoitaan ajattelemaan 
ympäristön suurta merkityksellisyyttä etenkin lapsille. Lapsilla 
on erityinen kyky tehdä ympäristöstään mielenkiintoisia ja rik-
kaita huomioita, mitä ei ympäristön suunnittelussa tule myös-
kään aliarvioida; sen osoittivat kaikki tutkimukseeni osallistu-
neet lapset. Suuri kiitos kaikille tutkimukseeni osallistuneille 
lapsille, teitte matkastani hauskan ja merkityksekkään tuntuisen. 
Arvokas kokemukseni lasten kanssa tulee säilymään mielessäni, 
ja otan sen matkalleni mukaan.

”Ihmiset erottavat toisistaan mysteerion ja todellisuuden. Mut-
ta juuri todellisuus on suuri mysteerio. Ihmiset, jotka tietävät 
sen, ovat runoilijoita tai kykenevät ymmärtämään runoutta.”                  
- surrealistirunoilija Jean Cocteau (viitattu teoksessa: ibid.)

”Pieni lapsi ja taitelija voidaan nähdä tässä samalla viivalla, vaik-
kakin eri lähtökohdista.” (ibid.)

Luin kuvauksen aloittaessani tätä diplomityötä. Lasten kanssa 
toteuttamani tutkimuksen kautta ymmärsin myös seuraavan aja-
telman merkityksen:

”Mysteerion ja todellisuuden välillä ei ole eroa, on vain paljon 
ihmettelyä ja uteliaisuutta.” (ibid.)

Tutkimus avasi uudelleen myös omat aistini, kiitos lasten ute-
liaisuuden.
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Kiitokset

Kiitos kaikille tutkimukseeni osallistuneille lapsille, sekä heidän opettajilleen ja            
ohjaajilleen antoisasta yhteistyöstä.

Suuri kiitos Jannelle kannustuksesta ja työni ohjauksesta.

Lämmin kiitos erityisesti Eeville ja Johannekselle asiantuntevista keskusteluista, 
sekä jakamastanne tuesta.

Kiitos perheelleni ja ystävilleni lähellä ja kaukana välittämistänne kannustuksista.

K-10 on kultaa. Kiitos myös Oulu-tiimille.

Kiitos Alt-arkkitehdeille joustavuudesta, sekä innostuksesta tulevaisuuden tehtäviin.

Kiitos koiranpennulleni Alvarille sopivista haasteista työni lomaan.

Haluan kiittää koko lafkan opettajia lämpimästä vuorovaikutuksesta ja kaikesta 
inspiraatiosta, jota olette vuosien varrella jakaneet.

Kiitos kaikille arkkitehtuurin osaston kanssaopiskelijoille sekä henkilökunnalle; 

Rikkaampia opiskeluvuosia en olisi osannut kuvitellakaan.

Tästä on hyvä jatkaa!
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