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"...sometime in your life you will have 

occasion to say what is this thing called 

time. You know what is that ' the clock. You 

go to work by the clock you get your martini 

in the afternoon by the clock and you have 

your coffee by the clock and have to get on 

a plane at a certain time and arrive. It goes 

on and on and on and time is a dictator as 

we know it. Where does it go what does it 

do' Most of all is it alive' Is it a thing that 

we cannot touch and is it alive' And then 

one day you look in the mirror 'how old' 

You say where did the time go. 

We leave you with that one."

- Nina Simone,

1969 October 26: New York, 

Philharmonic Hall
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perusteet – teoksen (1997) kanssa. Uusin 

teos on professori Juhani Pallasmaan, 

professori Harry Francis Mallgraven ja 

professori Michael Arbibin esseekokoelma 

Architecture and Neuroscience (2013).

Aloittaessani työtäni ajattelin ajan kulun 

kokemisen olevan vain yksi osatekijä 

arkkitehtuurin kokemuksellisuudessa 

mm. visuaalisuuden, akustiikan, 

materiaalimaailman, sekä toimintojen 

joukossa, ja että tutustumalla ajan kulkuun 

olisin lähempänä kokonaisvaltaista 

ymmärrystä arkkitehtuurista. Kuitenkin 

lähdekirjallisuuden, erityisesti Heideggerin, 

myötä aloin ymmärtää ajan kulun 

kokemisen olevan ennemminkin 

kokonaisvaltainen, tasavertainen ja 

erottamaton osa itsessään olemisen kanssa. 

Työni ensimmäinen osa koostuu 

vuoropuhelusta lähdekirjallisuuden kanssa. 

Toisessa osassa esittelen vuoropuhelun 

pohjalta syntyneet kolme paviljonkia, 

joilla olen pyrkinyt ymmärtämään ajan 

kulun kokemista suunnittelun keinoin. 

Kolmannessa osassa olen sijoittanut 

rakennelmat ympäristöön. 

tilakokemusten pohdiskelulla. Miksi 

joissain paikoissa ajan kulku tuntui 

hidastuvan ja joissain nopeutuvan? Miksi 

joissain tiloissa menetin ajantajuni – 

kuten kierrellessäni kiireettä Kiasmassa? 

Kuinka paljon ympäristöllä oli osuutta 

asiaan? Kiinnostuin ajan kulusta 

henkilökohtaisena kokemuksena, sekä 

ajatuksesta, että arkkitehti voisi vaikuttaa 

siihen, miten ihminen kokee jotain niin 

perustavanlaatuista, kuin aika.

Kirjoitukseni pohjautuvat pääosin neljään 

teokseen, jotka käsittelevät eri osa-

alueita aiheeni ympäriltä. Ensimmäinen 

on Martin Heideggerin länsimaisen 

filosofian merkkiteos Oleminen ja 

aika (1927), jossa Heidegger käsittelee 

eksistentiaalisia, olemassaoloon liittyviä 

kysymyksiä sekä niiden linkittymistä 

aikaan ja ajan kokemiseen. Toinen 

teos on kaupunkisuunnittelija sekä 

akateemikko Kevin Lynchin What 

Time is This Space? (1972). Kirjaa on 

pidetty eräänä mielenkiintoisimpana sekä 

kokonaisvaltaisimpana teoksena, jossa 

vertaillaan ajan ja arkkitehtuurin suhdetta 

(Aura ja Stenros 1987). Ajatukseni ihmisen 

ja ympäristön välisestä suhteesta pohjautuu 

vuoropuhelulle Seppo Auran, Liisa Horellin 

ja Kalevi Korpelan Ympäristöpsykologian 

ALKUSANAT

Arkielämässä miellämme ajan usein 

suoraviivaiseksi ilmiöksi. Fysiikassa vallitseva 

käsitys ajasta tukeutuu kuitenkin Einsteinin 

suhteellisuusteoriaan (1915), jonka 

mukaan aika on suhteellista ja muuttuvaa 

(Enqvist 2001). Ajan kulun subjektiivinen, 

henkilökohtainen kokeminen näyttäytyy 

ihmiselle taas enemmän filosofisena tai 

psykologisena kysymyksenä.  

Professori Juhani Pallasmaa kirjoittaa useasti 

lainatussa teoksessaan Maailmassaolon taide: 

kirjoituksia arkkitehtuurista ja kuvataiteista 

(1993), kuinka ihmiset eri kulttuureissa 

hahmottavat ympäristöä eri tavoin. Eri 

kulttuurien aikakäsitykset eroavat myös 

toisistaan, esimerkiksi buddhalaisuuden 

sekä hindulaisuuden syklinen aikakäsitys 

poikkeaa länsimaisesta, lineaarisesta 

aikakäsityksestä (Vainonen 2017). Eri 

kulttuureissa on myös kuvattu ajan kulkua 

eri tavoin sekä eri aistein, esimerkiksi 

japanilaisissa temppeleissä merkittiin eri 

päivänvaiheita tuoksuvin kynttilöin (Lynch 

1972). Diplomityöni on muodostunut 

itsetutkiskelusta sekä oman ympäristön 

havainnoinnista, jolloin sen konteksti on 

länsimaalaisessa tila- sekä aikakäsityksessä. 

Diplomityöni alkoi henkilökohtaisten 

(e) 

its synchronization, or the degree to which the 

cycles and changes are in phase, or begin and 

end together;

(f) 

its regularity, or the degree to which the 

preceding characteristics themselves remain 

stable and unchanging, and

(g) 

(in the human case and more subjectively) its 

orientation, or the degree to which attention is 

focused on past, l present or future.

(a) 

its grain, or the size and precision of the 

chunks into  which it is divided;

(b) 

its period, or the length of time within which 

events recur;

(c) 

its amplitude, or degree of change within a 

cycle;

(d) 

its rate, or the speed with which changes 

occur;

Kevin Lynch,

What is time in this place? 1972

S.76 

“One can think of several dimensions along 

which time structure can vary: 
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Rem Koolhaas haastattelussa Paul Fraiolin kanssa, 

2012

“A building has at least two lives - the one 

imagined by its maker and the life it lives 

afterward - and they are never the same.”

aina henkilökohtainen. Kuitenkin 

kulttuuriperimän vaikuttaessa ihmiseen 

on asioita, jotka luultavasti koetaan 

samankaltaisina. Jos suunnittelija yrittää 

antaa kokijalle tietynlaisen tilakokemuksen, 

onnistuminen on todennäköisempää, 

kun hän tiedostaa arkkitehtuurin ajallisen 

luonteen. Heideggerin mukaan tilallisuus ja 

ajallisuus ovat toisiinsa verrattavissa olevia ja 

samanarvoisia kokonaisuuksia (1927).

Juhani Pallasmaa,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.9 

"The human essence in architecture cannot be 

grasped unless we acknowledge its metaphoric, 

mental and expressive nature. “Architecture 

is constructed mental space”, my colleague 

Professor Keijo Petäjä used to say. In the 

Finnish language this sentence projects 

simultaneously two meanings: architecture 

is a materialized expression of mental space, 

and our mental space itself is structured by 

architecture."

Martin Heidegger, Oleminen ja aika, suomentanut 

Reijo Kupiainen 2000, saksankielinen 

alkuperäisteos 1927

s.38

"Täälläoloksi kutsumallamme olevan olemisella 

on mieli, jonka osoitamme ajallisuudeksi. 

Todistaaksemme tämä meidän on uudelleen 

tutkittava tilapäisesti osoitettuja täälläolon 

rakenteita ajallisuuden moduksina. … 

Täälläolo on tällä tavalla, niin että ollessaan 

se ymmärtää jotakin sellaista kuin oleminen. 

Kun tämä yhteys pidetään mielessä, on 

osoitettava että se, mistä täälläolo yleensä 

epämääräisesti ymmärtää ja tulkitsee jotakin 

sellaista kuin oleminen, on aika."

ARKKITEHTUURI OLEMISEN

JA KOKEMISEN TAITEENA

Henkilökohtaisesti määrittelisin 

arkkitehtuurin näin: rakennetun 

ympäristön kerrostuma, joka herää eloon 

ihmisen tietoisuudessa. Ajattelen siis, että 

arkkitehtuurilla on oltava aina kokija, joka 

tulkitsee tilaa. 

Ihmisen etsiessä alitajuisesti merkityssisältöä 

ympäristöstään (Aura, Horelli ja Korpela 

1997) hän havainnoi ympäristössään 

viitteitä menneeseen ja tulevaan, tavalla, 

joka muodostaa kokonaisuuden (Heidegger 

1927). Mielestäni tästä kokonaisuudesta 

syntyy paikan tunne. Tämä tekee 

arkkitehtuurista subjektiivisen kokemisen 

taiteen. Arkkitehtuuria voisi kuvailla näin 

ollen rakennetun ympäristön sieluksi. 

Arkkitehti on henkilö, joka yrittää luoda 

arkkitehtuuria rakennetun ympäristön 

keinoin. Ajattelen, että arkkitehtuuri syntyy 

vasta kokijan tietoisuudessa.

Luonto muuntuu yksinkertaisimmillaan 

arkkitehtuuriksi mielestäni silloin, kun 

tekijä muuttaa tilan fyysistä olemusta 

niin, että muutos määrittää tilan luonteen 

uudelleen. Näin luonnontilasta on tullut 

rakennettu tila, jonka kokija voi kokea 

arkkitehtuurina.

Martin Heidegger kirjoittaa kirjassaan 

Oleminen ja Aika tietoisuuden olevan 

olemisen ajallinen muoto (1927). Koemme 

olemista siis aina ajallisena. Arkkitehtuurin 

syntyessä kokijan tietoisuudessa, voisi sen 

määritellä olevan pohjimmiltaan ajallinen 

konstruktio. Arkkitehtuurissa on siis kyse 

olemisesta ja ajasta.

Lähes aina arkkitehti haluaa tietoisesti 

vaikuttaa siihen, minkälainen tilakokemus 

on. Voiko onnistua luomaan  halutunlaisen 

tilakokemuksen huomioimatta ajan 

kokemista, vai huomioiko arkkitehti tämän 

alitajuisesti aina  yrittäessään vaikuttaa 

ihmisen olemisen tapaan sekä kokemiseen?  

Aikamme yksi menestyksekkäimmistä 

arkkitehdeistä, Rem Koolhaas, kuvailee 

rakennuksella olevan kaksi elämää: se, 

jonka arkkitehti kuvittelee ja se, jollaiseksi 

rakennuksen elämä lopulta muodostuu 

– Koolhaasin mukaan nämä elämät eivät 

koskaan kohtaa (Koolhaas 2012).

Ihmisen kokiessa arkkitehtuuria aina oman 

viitekehyksensä kautta (Aura, Horelli ja 

Korpela 1997), on arkkitehtuurikokemus 
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merkitystä ihmiselle silloin, kun hän on 

kauimpana huolesta. Tätä johtopäätöstä 

tukee ajatus, jonka mukaan ympäristön 

tulisi tukea ihmisen henkistä kehitystä ja 

tasapainoa (Aura, Horelli ja Korpela 1997).

Tämän lisäksi arkkitehtuurin painoarvo 

kasvaa, kun tila kohdataan ensimmäisen 

kerran (Pallasmaa 2013). Tämä pohjautunee 

selviytymisviettiin, jolloin ihminen arvioi 

tilaa ja orientoituu siinä - päättää onko se 

turvallinen. 

Myös Heideggerin mukaan ajallisuudessa 

ja tilallisuudessa on lopulta kyse maailman 

tuttuudesta (1927).

Harry Francis Mallgrave, Architecture and 

neuroscience : a Tapio Wirkkala- Rut Bryk Design 

Reader, 2013

s.28 

”… the best way to begin is with a simple 

biological definition which will convey the 

outmoded nature of so many of our thinking 

concepts. Emotion, in the words of the 

neuroscientist Joseph LeDoux, “is the process 

by which the brain determines or computes 

the value of the stimulus. … Emotion is a 

primal activity at very core of human nature. 

It is the lens through which we engage or 

perceive the world, and for that reason many 

neuroscientists like to distinguish between 

emotion and feeling. Emotional processing 

takes place during the perceptual act, while 

feeling is our conscious awareness of these 

emotional events.”

Roeckelein, Jon E.,

Elsevier's Dictionary of Psychological Theories, 2006

s.260 

“...Guyau maintained that time itself does 

not exist in the universe, but rather that 

time is a purely mental construction arising 

form the events that take place, and held that 

temporal experience is constructed based on 

the intensity, number, associations of stimuli 

as well as the attention paid to the stimuli, the 

extent of the differences between the stimuli, 

and the expectations called up by the stimuli. 

According to Guyau, acquiring the idea of 

time is an important functional adaptation to 

environment, and is the result of a long process 

of evolution in a social context.”

HUOLESTA JA MAAILMAN 

TUTTUUDESTA

Teoreettisen fysiikan professori Kari 

Enqvistin mukaan aika ilmenee meille 

liikkeen ja muutoksen kautta (2001). 

Ajattelen aikaa myös tapahtumasarjojen 

kautta - aika luo yksittäisistä tapahtumista 

kokonaisuuksia. 

Entinen opettajani Marie Frier Aalborgin 

yliopistosta tapasi sanoa, “yritämme 

luoda yksi plus yhdestä kolme”, viitaten 

siihen, miten arkkitehtuuri on enemmän, 

kuin seinät ja materia ja kuinka 

samojen kappaleiden toisin sijoittelulla 

kokonaisuudesta muodostuu jotain 

arvokkaampaa kuin sen osista.

Professori Harry Francis Mallgraven 

mukaan tunteet ovat prosessi, jossa 

ihminen tulkitsee ja määrittää ärsykkeitään 

(2013). Ranskalainen filosofi Jean-Marie 

Guyau määritti jo 1800-luvulla ajan kulun 

kokemisen muodostuvan ärsykkeiden ja 

niihin kiinnitetyn huomion perusteella 

(Roeckelein, 2006). Jos kysyy, milloin 

huomioimme lähiympäristöämme eniten, 

tulee mieleen hetkiä, jotka kuvaavat 

ahdistusta ja tylsistymistä. Kellon tikityksen 

kuulen vain silloin kun sitä yritän paeta. 

Mallgrave kirjoittaa tuntemuksiemme 

olevan evoluution kehittämiä 

hienovaraisia prosesseja, jotka pohjautuvat 

selviytymisviettiin (2013). 

Samoin Heidegger kirjoittaa olemisen 

perusmuodon olevan huoli, Sorge (1927).

Filosofit Jussi Backman sekä Miika 

Luoto käsittelevät Heideggerin huolta

artikkelissaan Heidegger: Ajattelu ja 

teokset (2007). He tulkitsevat huolen

tarkoittavan oman olemassaolonsa 

rajallisuuden ymmärtämistä, kokemusta  

kuolevaisuudesta. Tämä tapahtuu, kun 

“herkistyy oman olemassaolonsa ajalliselle 

ainutkertaisuudelle” (2007).

Onko näin, että ihminen huomioi 

ympäristöään vähiten, kun hän on 

kauimpana olemisen perusmuodosta, eli 

huolesta? Ajattelen, että silloin ihminen 

alkaa laajentaa elämänpiiriään, ajatellen 

nykyhetkeä sekä välitöntä ympäristöä 

laajemmin. 

Tästä voisi vetää johtopäätöksen siihen, että 

lähiympäristön arkkitehtuurilla on eniten 

merkitystä silloin, kun ihminen tuntee 

itsensä turvattomaksi. 

Ajattelen myös, että suuremman 

mittakaavan kaupunkimaisemalla on eniten 

Martin Heidegger, Oleminen ja aika, suomentanut 

Reijo Kupiainen 2000, saksankielinen 

alkuperäisteos 1927

s.65 

“Kysyttäessä olemisen mieltä kohteena on 

ensisijaisesti oleva, joka on luonteeltaan 

täälläoloa. ---

Näin saadaan analyysille kohde: maailma 

maailmallisuudessaan, maailmassa-oleminen 

kanssaolemisena ja itsenä-olemisena ja 

jossakin-oleminen sellaisenaan. Tämän 

fundamentaalirakenteen analyysin pohjalta 

tulee mahdolliseksi alustava näyttö täälläolon 

olemisesta. Sen eksistentiaalinen mieli on huoli

(Sorge).”



15

Juhani Pallasmaa,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.8, lainaten Jean-Paul Sartren teosta The 

Emotions: An outline of a theory (1993, s. 9)

“Essences and facts are incommensurable, 

and one who begins his inquiry with facts will 

never arrive at essences… understanding is not 

a quality coming to human reality from the 

outside; it is its characteristic way of existing.” 

s. 8

“Buildings mediate between the world and our 

consciousness through internalizing the world 

and externalizing the mind.”

s.10

“We are invited inside a unique ambience, 

an artistically structured world of embodied 

experiences which addresses our sense of being, 

and temporal duration in a way that bypasses 

rationality and logic.”

s.11

“The experienced meanings of architecture 

are not primarily rational, ideational or 

verbalized meanings, as they arise through 

one’s sense of existence by means of embodied 

and unconscious projections, identifications 

and empathy.”

Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

s.28 

”Toinen merkittävä havaintopsykologian 

kehittäjä oli James J. Gibson. Hän loi uutena 

asiana esille sen, että ihminen ei ensin aisti ja 

sitten rakenna aistimuksista havaintoja vaan 

näkee ympäristönsä suoraan merkityksinä 

ja mahdollisuuksina johonkin. Tietty esine 

nähdään suoraan tuoliksi, joka on tarkoitettu 

istumiseen.”

s.35

”Monet episodit näyttivät kuitenkin selvästi 

määräytyvän ulkoisesta ympäristöstä, eli 

niistä käyttäytymiskehyksistä, joissa ne 

tapahtuivat. Lasten käyttäytyminen muuntui, 

kun he siirtyivät käyttäytymiskehyksistä 

toiseen, -- Jokainen kehys sisälsi omat 

mahdollisuutensa toimia, omat sääntönsä 

ja omat toimintakaavansa, mikä osaltaan 

suuntasi yksilöiden käyttäytymistä. -- 

Kirkkoon oli vakiintunut omat kaavansa, 

jotka tuntuivat toistuvan sukupolvesta toiseen. 

Tällaisista havainnoista Barker ryhmineen 

päätteli että käyttäytyminen on hyvinkin 

ympäristösidonnaista. Ihmiset ikään kuin 

siirtyvät käyttäytymiskehyksestä toiseen ja 

mukautuvat kunkin kehyksen pelisääntöihin.”

Sophie L. Fayolle ja Sylvie Droit-Volet, Time 

Perception and Dynamics of Facial Expressions of 

Emotions, 2014

“Two experiments were run to examine the 

effects of dynamic displays of facial expressions 

of emotions on time judgments. -- Our 

results showed that time judgments are highly 

sensitive to movements in facial expressions 

and the emotions expressed. Indeed, longer 

perceived durations were found in response 

to the dynamic faces and the high-arousing 

emotional expressions compared to the 

static faces and low-arousing expressions. In 

addition, the facial movements amplified the 

effect of emotions on time perception. Dynamic 

facial expressions are thus interesting tools for 

examining variations in temporal judgments in 

different social contexts.”

eivät vastaa toisiaan. Toinen esimerkki 
voisi käsitellä tilan yhtenäisyyttä, ja sen 
särkymistä, kun jokin vastavoima luo tilalle 
jännitteen. Tätä ajatusta tukee myös Kevin 
Lynch kun hän kirjassaan What time is 
this space kirjoittaa kontrastien olevan yksi 
suurimmista asioista, jotka vaikuttavat ajan 
kulun kokemiseen (1972). 

Jos aika on ihmisen luoma käsite 
(Roeckelein 2006) ja jokainen ihminen 
kokee ympäristöä omalla tavallaan, 
onko kulttuurimme keskittynyt liikaa 
asioiden objektiiviseen mittaamiseen? 
Juhani Pallasmaa kirjoittaa mahanpohja-
arkkitehtuurista, siitä, kuinka pelkästään 
mitattaviin faktoihin tarttumalla ei 
tulla ymmärtämään ihmisen todellista 
luontoa (2013) - viitaten siihen kuinka 
monimutkaisia olentoja olemme ja kuinka 
vähän meistä vielä tiedämme. 

Professori Harry Francis Mallgraven 
mukaan ihminen kokee tiloja 
lähtökohtaisesti tunteilla (2013). Jos 
ihmiset eivät kuitenkaan koe ympäristöään 
samalla tavalla, niin ajattelen, että suurin 
mahdollisuus luoda tunnetiloja muodostuu 
silloin luomalla kokonaisvaltaista 
ympäristöä, jossa jokainen suunnitelman 
osa-alue akustiikasta fyysiseen ympäristöön 
viittaa samaan suuntaan. Varmasti myös 
mitä enemmän arkkitehti luo tilaisuuksia 
merkitysten muodostumiselle, sitä 
suuremmalla todennäköisyydellä ihminen 
kokee tilakokemuksen vaikuttavana. 
Ainakin arkkitehti voi yrittää luoda tiloja, 
joihin ihmisillä olisi mahdollista projisoida 
omia tunteitaan, ja näin ollen käsitellä omia 
ajatuksiaan tilan kautta. 

YMPÄRISTÖN HAVAINNOIMISESTA 
JA MAHANPOHJA-
ARKKITEHTUURISTA

James J. Gibson oli yksi 1900-luvun 
tunnetuimmista havaintopsykologeista. 
Aura, Horelli ja Korpela käsittelevät 
hänen vaikutustaan teoksessa 
Ympäristöpsykologian perusteet (1997). 
Gibsonin mukaan ihminen näkee asioissa 
suoraan merkityksiä ja mahdollisuuksia 
ilman erillistä arviointia oman ajatus- ja 
kokemusmaailmansa perustalta (Aura, 
Horelli ja Korpela 1997). 

Tällöin voi varmasti myös ajatella, että 
arkkitehti voi luoda merkityssisältöä 
työskennellessään intuitiivisesti, abstraktilla 
tavalla, kulttuurisesta ja henkilökohtaisesta 
kontekstista ammentaen, näin ollen luoden 
sisältöä, jonka vaikuttavuutta ei välttämättä 
voi perustella rationaalisin keinoin. 

Aura, Horelli ja Korpela painottavat jokaisen 
ihmisen kokevan aina ympäristön omalla 
tavallaan ja löytävän merkityksiä asioille, 
jotka resonoivat hänen kokemuspohjansa ja 
ajatusmaailmansa kanssa (1997). 

Voiko siis ajatella, että kun arkkitehti luo 
merkityssisältöjä  hän voi viitata yleisiin 
viitekehyksiin ja sitä kautta pyrkiä saamaan 
toivotunlaisen lähestymisen ympäristön 
havainnointiin? Ajattelen, että näin 
arkkitehti voi vaikuttaa siihen, miten 
rakennus tai tila kohdataan. 
Kuitenkin, jos kokija ei halua vastaanottaa 
tilakokemusta, se ei luultavasti tule 
välittymään arkkitehdin kuvittelemalla 
tavalla.

Aura, Horelli ja Korpela käsittelevät myös 
Roger Barkerin kehittämää ekologista 
psykologiaa, jossa tarkastellaan ihmisen 

suhdetta arkiympäristöön kuten eliöiden 
suhdetta elinympäristöönsä. Barker 
tutkimusryhmineen havaitsi, että ihmisten 
käyttäytyminen on ympäristösidonnaista- 
tutkittavien käyttäytyminen muuntui 
käyttäytymiskehyksestä toiseen. Tyypillinen 
esimerkki Barkerin tutkimuksissa oli kirkon 
arvokas käyttäytymiskehys (1997).

Jos arkkitehti luo merkityssisältöä 
intuitiivisesti, lähteekö tämä luominen 
silti aina tiedostamattomista viite- ja 
käyttäytymiskehyksistä? Onko lopputulos, 
ajateltu tilakokemus, näiden kehysten 
hybridi? Kokija puolestaan luultavasti 
määrittelee tilan sisäisen logiikan uudelleen 
havaintojensa pohjalta.

Sophie L. Fayollen ja Sylvie Droit- Voletin 
tutkimuksessa (2014) ajan kulusta, 
huomattiin, että positiivisia ärsykkeitä 
tulkittaessa aika kului nopeammin 
ja negatiivisia ärsykkeitä katsottaessa 
hitaammin. Kuitenkin tutkimuksesta 
selvisi, että kun ärsykkeet olivat dynaamisia, 
olivat muutokset ajan kulun kokemisessa 
huomattavasti suurempia. 
Jos ihminen tulkitsee ympäristöään 
aina oman kokemusmaailmansa 
pohjalta ja uudelleen arvioi tilanteen 
kohdatessaan ristiriitatilanteita, on tämä 
uudelleenarviointi ja mahdollisesti uusien 
ajatusmallien luonti todennäköisesti 
kaikista vaikuttavin prosessi ympäristöä 
havainnoidessa. 

Näistä dynaamisista uudelleenarvioinneista 
voi esimerkkinä tilasuunnittelun 
kontekstissa käyttää valeperspektiiviä, jolloin 
ihmisen arviointi ja tapahtunut liikkuminen 
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kokemista. Hän kuitenkin myöhemmin 

toteaa, että kuinka motivoiva lopputulos 

tai päämäärä ikinä olisikaan, se ei koskaan 

voi olla yhtä tyydyttävää kuin työ joka 

tyydyttää siinä hetkessä (Lynch 1972).  Jos 

jatketaan ajatusta ympäristön suunnitteluun, 

voisiko ajatella että tämänhetkinen 

tilakokemus on itsessään tärkeämpää kuin 

esimerkiksi tilasarjan motiivi? Jokaisen 

tilan oma paikkakokemus olisi siis suurin 

arkkitehtoninen tekijä, jolla ihmiseen voi 

vaikuttaa, ja lopulta mahdollisuuksien 

tuottaminenkin on osa tilakokemuksen 

luontia. 

Jos ihmisen elämänpiirissä olevalla 

arkkitehtuurilla tavoitellaan ihmisen 

henkistä tasapainoa tukevaa ympäristöä, 

voi kaupunkirakenteessa ajatella olevan 

toimintoja, jotka toimivat tälle kontrastina. 

Esimerkiksi paviljonki rakennustyyppinä 

mahdollistaa kokeilun ja myös sen 

kokeminen tapahtuu ihmisen omista 

lähtökohdista. Eli kokija on tilaan 

tullessaan valmis syventymään itseensä ja 

laajentamaan kokemusmaailmaansa. Toisin 

kuin tilanteessa, jossa rakennettu ympäristö 

on itsessään huonolaatuista, eikä se tarjoa 

ihmiselle mahdollisuutta omaehtoiseen 

henkiseen kasvuun. 

Kevin Lynch,

What is time in this place? 1972

s.123

“But unlike spatial constructs, temporal ones 

are less easily verified by direct perception. 

Thus time structure is more subject to 

modification by internal state or external 

suggestion. The location of self in time feeds 

on thinner stuff than the sense of place, and 

that may be a reason for a conscious policy of 

thickening the external reference to time.”

Juhani Pallasmaa, Ympäristö, arkkitehtuuri ja 

estetiikka, 2006

s. 247

“Luonnonympäristön tai vaikka japanilaisen 

puutarhan, kokemisen syvyys ja rauhoittavuus 

syntyy kokemuksen moniaistillisuudesta. --- 

Rakennusten aistiärsykkeet sen sijaan ovat 

useimmiten yksiulotteisia ja ristiriitaisia.”

MAHDOLLISUUKSIEN JA 

MERKITYKSIEN TILAT

Aura, Horelli ja Korpela kirjoittavat 

jokaisen ihmisen kokevan ympäristöään 

ainutkertaisesti ja ”muokkaavan elämyksiään 

aina kohti mielihyvänsävyistä tai edes 

siedettävää minäkokemusta” (1997, p.52). 

Aura, Horelli ja Korpela toteavatkin, että 

ympäristön tulisi kuvata inhimillisen 

elämän mahdollisuuksia,  ja että tärkeää on 

myös se, mitä ympäristössä voi halutessaan 

tehdä (1997). Tämä tuo mielenkiintoisia 

ulottuvuuksia rakennetun ympäristön 

suunnitteluun ja ihmisten tilakokemuksien 

muodostamiseen. Arkkitehti voi näin 

luultavasti keventää tilakokemusta luomalla 

vaihtoehdon poistua, tai ainakin näennäisen 

mahdollisuuden siihen. Samalla uhkaavan 

tilakokemuksen voi viedä äärimmilleen 

viemällä näennäisesti kaikki poistumisen 

mahdollisuudet kokijan näköpiiristä. 

Claudia Auer puhui luennollaan Oulun 

arkkitehtuurin osastolla 2016 siitä, kuinka 

rakennus voi antaa materiaaleillaan ja 

tilaratkaisuillaan tilaa luovuudelle. Ehkä 

nimenomaan mahdollisuuksien luominen 

tuo sen ulottuvuuden arkkitehtuuriin, joka 

motivoi ihmisiä. Kevin Lynch kirjoittaa 

motivaation olevan yksi osatekijä, joka 

nopeuttaa ajan kulun subjektiivista 

Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

s.33 

“Ympäristön on kuvastettava inhimillisen 

elämän mahdollisuuksia. Ympäristön 

kokemuksessa ei ole tärkeää vain se mitä 

tehdään, vaan samalla se, mitä voi halutessaan 

tehdä.”

s.52 

“Yksilö aktivoituu toimimaan silloin, kun 

jokin ulkoinen tai sisäinen tekijä uhkaa 

hänen tasapainoaan. Tilanteen poikkeaminen 

sisäisestä standardista käynnistää toiminnan 

tasapainon palauttamiseksi. – Ihminen siis 

itse muokkaa – sekä sisäisen, että ulkoisen 

toiminnan välityksellä – elämyksiään niin, 

että hän säilyttää itsellään mahdollisimman 

mielihyvänsävyisen tai edes siedettävän 

minäkokemuksen.”

Harry Francis Mallgrave,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.36-37, myös lainaten David Freedbergin 

sekä Vittorio Gallesen tutkimusta Motion, 

emotion and empathy in esthetic experience 

(2007, s.199)

”In 2007 the art historian David Freedberg, 

in collaboration with the neuroscientist 

Vittorio Gallese --- argued that the 

experience of art and architecture worked 

through the precognitive activation of 

embodied mirror mechanisms involved with 

the simulation of actions, emotions and 

corporeal sensations. -- They argue that we 

can also read “the visible traces of the artist’s 

creative gestures, such as vigorous modelling 

in clay or paint, fast brushwork and signs 

of movement of the hand more generally.” 

-- But there are many architectural examples 

of the same embodied sensations -- Think 

of how a twisted column induces a state of 

tension within our bodies, as our mirror 

systems viscerally simulate the twisting of the 

column.”

Rakennusta lähestyttäessä merkitys 

muodostuu massoittelusta ja julkisivuista, 

mikä luo lähtökohdan kokonaisuuden 

tarkastelulle. Ensivaikutelma, jonka 

pohjalta rakennusta arvioidaan, pohjautuu 

suhteeseen ympäröivän rakennuskannan 

kanssa. Siinä missä kaupunkirakenteessa 

merkityssuhteita löytyy joka puolelta, 

Aura, Horelli ja Korpela kuvaavat luontoa 

elpymisen tilana (1997). 

Useiden terveysvaikutusten lisäksi 

metsää luonnehtii kokonaisvaltainen 

tilakokemus, jossa kokija ei ole 

merkityssuhteiden sekasorron ympäröimä. 

Metsä luo ympärilleen kokonaisvaltaisen 

merkityssuhteen ja sen tunnelmassa on 

tietynlaista mystiikkaa.
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Vaikka jokaiselle tilalle voidaan ajatella 

joko nopeuttava tai hidastava merkitys, 

on otettava vielä huomioon niiden 

vuorovaikutukset toisiinsa tilasarjoina. Siitä 

huolimatta, että kokijoiden mentaaliset 

kartat näyttäisivät erilaisilta, voisi 

ympäristön suunnittelulla ohjata 

niitä haluttuun suuntaan. 

Ahtaan tilan jälkeen sijoitetun suuremman 

tilan voidaan varmasti ajatella vaikuttavan 

suuremmalta, kuin ilman lähettyvillä 

olevaa vertailukohtaa. Samalla tavoin 

yksittäisiin rakennuksiin ja tiloihin saattaa 

olla muodostunut jännitteitä, jotka 

manipuloivat subjektiivisesti koettujen 

tilojen verkostoa. 

Ehkä arkkitehti voisi hyödyntää myös näitä, 

ajan kulun kokemiseen liittyviä jännitteitä 

suunnitellessaan kaupunkiympäristöä, 

luoden näin kokonaisuuteen syvyyttä. 

Juhani Pallasmaa,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.9, lainaten myös Karsten Harriesin artikkelia

Building and the Terror of Time (1982) sekä 

Paul Virilion teosta Katoamisen estetiikka 

(1994)

“It is not generally acknowledged that our 

constructed world also domesticates and scales 

time for human understanding. It is usually 

accepted, that architecture gives limitless 

and meaningless space its human measures 

and meanings, but it also scales endless time 

down to the limits of human experience. As 

Karsten Harries, the philosopher, suggests, 

architecture is “a defence against the terror 

of time.” Architecture slows down, halts, 

reverses, or speeds up experiential time, and 

we can appropriately speak of slow and fast 

architectures; it is evident that in our era of 

speed and acceleration architecture becomes 

even faster. As Paul Virilio has remarked, 

speed is the most remarkable product of the 

contemporary culture.”

HENKILÖKOHTAISET KAUPUNGIT

Edward Tolmanin ja myöhemmin Ulric 

Neisserin mukaan ihmiset ja eläimet luovat 

ympäristöstään sisäisiä toimintamalleja, 

jotka suuntaavat sitä, miten ympäristöä 

havainnoidaan (Aura, Horelli ja Korpela 

1997). 

Aura, Horelli ja Korpela puhuvat 

subjektiivisesti koettujen kaupunkien sijaan 

mielikuvakartoista, joissa henkilö saattaa 

piirtää kotikaupunkinsa vääristynein suhtein 

ja korostaen itselle tärkeimpiä matkojaan ja 

mieluisimpia paikkojaan (1997). 

Einsteinin suhteellisuusteoriassa aika 

ja tila muodostavat yhden, toisiinsa 

saumattomasti sulautuvan kokonaisuuden. 

Olisiko mahdollista havainnollistaa myös 

ajan kulun kokemisen sekä olemisen 

suhdetta vertaamalla sitä Einsteinin 

suhteellisuusteoriaan? 

Samalla tavalla voi ajatella jokaisen ihmisen 

henkilökohtaisen aika-avaruus verkoston, 

jossa kaikki tilat koetaan eri nopeuksilla, 

kokijan omien merkityssuhteiden mukaan. 

Kulttuurilliset yhtäläisyydet kuitenkin 

yhdistäisivät näistä verkostoista suhteellisen 

samankaltaisia. 

Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

s.31 

“Yksilön käyttäytymisen ymmärrys lähtee 

siitä oivalluksesta, että jokainen kokee 

ympäristön omalla tavallaan. Objektiivisesta 

ympäristöstä tulee subjektiivisesti koettu 

psykologinen ympäristö tai Lewinin termein 

elämänkenttä (life space) tai psykologinen 

kenttä (psychological field). Se sisältää 

juuri ne seikat, jotka ovat yksilölle itselleen 

tietyllä hetkellä tärkeitä. -- Jokaisen yksilön 

elämänkenttään muodostuu omanlaisiaan 

voimakenttiä ja jännitteitä  (tension) hänen 

ja ympäristön välille. Eri kohteet saavat omat 

varauksensa, kutsuvan tai poistyöntävän 

luonteensa. Tällaiset ominaisuudet yksilö 

kokee mieltymyksinä, houkutuksina, 

ahdistuksina, torjuttavina asioina tai muuten 

tunteina. -- Prosessi on periaatteessa jatkuva, 

vivahteikkaasti muuttuva ja ainutkertaisesti 

rakentuva."

s.32 

“Elämänkenttä voi rakentua karkeasti 

ilmaisten kahdesta suunnasta vaikkakin 

edellyttää aina molemmat osapuolet. 

Ensinnäkin henkilön aiempi kokemus ja 

hänen tavoitteensa suuntaavat hänen

suhtautumistaan ympäristöön ja virittävät 

hänen ympäristösuhteensa. Toisaalta ympäristö 

voi käynnistää toimintaan johtavan jännitteen. 

Jokin kohde voi alkaa vetää puoleensa tai 

aiheuttaa torjuntaa, jolloin jännitteiden suhde 

viriää.”

Harry Francis Mallgrave,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013 

s.38

“When we physically come to town we 

observe or feel its overall character, 

atmosphere, typography, sounds, colors, scale, 

odors or fragrances, and material presences.”
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kokonaisuuksia niin, että kun ihmisen 

liikkuu tilassa, hän käyttää lähimuistiaan 

tilan kokemista mukaillen? Jos on, niin on 

varmasti myös mahdollista manipuloida 

näiden kestottomien hetkien pituutta 

esimerkiksi niin, että tila, jossa liikutaan, 

koetaan satojen hetkien sijaan kymmenissä. 

Tämän lisäksi koetaanko tilasarjoja - pieniä 

toisistaan erilaisia hetkiä, vai koetaanko vain 

yksi tila, joka ei hetki toisensa jälkeen lopu. 

Kevin Lynch,

What is time in this place? 1972

s.86 

“There is a special poignancy in the moment 

of transition, which has its analogue in the 

pleasure on lingering in the doorway, the 

transition between spaces. -- setting of the sun-- 

arrival of the first snow -- all heighten the sense 

of the passage of time.”

s.122

“Even the present, which seems so obviously 

given, is a mental construction, a conscious 

recital to oneself of immediate events and 

actions, a renewable answer to the question 

“what am I up to?” Often enough we have no 

present at all. The psychological present is not 

the philosopher’s dimensionless moment but 

a space of real duration, up to five seconds 

in length, but more usually less than two, in 

which all events seem immediately present, even 

though their succession or rate of change may 

be  perceptible.” 

Robin Le Poidevin, The Experience and Perception 

of Time, 2000 

“(1) What we perceive, we perceive as present.

(2) We perceive motion.

(3) Motion occurs over an interval.

Therefore: What we perceive as present occurs 

over an interval.”

“Still, there is more than an air of paradox 

about this. -- One way out of this impasse is 

to suggest that two quite distinct processes 

are going on in the perception of motion (and 

other kinds of change). One is the perception of 

successive states as successive, for example the 

different positions of the second hand. The other 

is the perception of pure movement. This second 

perception, which may involve a more primitive 

system than the first, does not contain as part 

the recognition of earlier and later elements.”

s.122

“The psychological present is an immediate 

ordering of perceived events very like immediate 

spatial ordering of visual stimuli. It is a 

temporal relationship created between sensory 

events by grouping them together as “happening 

now”. While also conceiving them as being 

successive or simultaneous, stable or changing 

fast or slow. Temporal perception exhibits the 

same figure ground, grouping and contrasting 

effects as does spatial perception, and seems 

to be similarly limited to organizing six or 

seven stimuli. The present can be “shortened” 

or “lengthened” by the attention it can include 

more stimuli in longer spans. Space and time 

are associated constructs, although the spatial 

concept arises earlier and more easily than the 

temporal one.”

Robin Le Poidevin, The Experience and Perception 

of Time, 2000

lainaten myös William Jamesin teosta The 

Principles of Psychology, 1890

“The term ‘specious present’ was first 

introduced by the psychologist E.R. Clay, but 

the best known characterisation of it was due 

to William James, widely regarded as one of the 

founders of modern psychology. He lived from 

1842 to 1910, and was professor of philosophy at 

Harvard. His definition of the specious present 

goes as follows: ‘the prototype of all conceived 

times is the specious present, the short duration 

of which we are immediately and incessantly 

sensible’ (James 1890).” 

NYKYHETKESTÄ JA TILASSA 

LIIKKUMISESTA

Musiikki syntyy yksittäisten sävelten 

liittyessä toisiinsa melodioiksi; ilman aikaa 

ne olisivat vain yksittäisiä ääniä (Le Poidevin 

2015). Samoin tanssi syntyy liikkeiden 

välisistä siirtymistä. Ilman näitä liikkeiden 

toisilleen luomia jännitteitä olisivat ne vain 

yksittäisiä liikkeitä.

Psykologi-filosofi William James esitti 

1800-luvulla termin 'specious present' 

- vapaasti suomennettuna näennäinen 

nykyisyys. Jamesin mukaan emme koe 

mitä tapahtuu juuri nyt nykyisyytenä, vaan 

sen sijaan koemme nykyisyyden pieninä 

kokonaisuuksina. Tämän avulla kuulemme 

esimerkiksi yksittäisten nuottien sijaan 

musiikkia, yksittäisten kirjainten sijaan 

sanoja ja lauseita ja pystymme vertailemaan 

asioita toisiinsa. Vaikka näennäisessä 

nykyisyydessä ei ole kestoa, näemme 

asioiden tapahtuvan järjestyksessä, aiemmin 

ja myöhemmin. Esimerkiksi liikkeelle 

nähdään alku ja loppu. (Le Poidevin 2015)

Jos ihminen kokee lyhyitä hetkiä 

kestottomana, olisiko mahdollista 

hyödyntää tätä tilassa liikkumisen kannalta? 

Onko mahdollista luoda arkkitehtonisia 
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summa, voi kysyä onko fyysisen ympäristön 

laadussa tai sen puutteissa suhde siihen, 

kuinka voimakkaasti koemme tunteitamme? 

Jos näin on, voi jo ajatella merkityksettömän 

arkkitehtuurin luovan vähemmän voimakkaita 

tunnesiteitä sekä muistoja - tehden pitkällä 

aikavälillä koetusta ajasta lyhyemmän 

tuntuisen, siis lyhentävän elettyä elämää. 

Juhani Pallasmaa,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.12 

“Art is not about understanding at all, as 

an artistic image is an existential encounter 

which momentarily re-orients our entire 

sense of being. Great works possess a 

timeless freshness and they project their 

enigmas always anew, as if we were each 

time experiencing the work for the first 

time.” 

Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

s.16 

“Yksilötoiminta määräytyy 

vuorovaikutuksesta fyysisen, sosiaalisen ja 

kulttuurillisen ympäristön kanssa.”  

s.17 

“Ihmisen olemassaolo todentuu 

kehollisuutena, tajunnallisuutena ja 

suhteina todellisuuteen."

Kevin Lynch,

What is time in this place? 1972

s.83 

“We take measure in distinctive events, as 

in distinctive places. Important hours should 

be perceptually remarkable, and then we can 

find our way in time. Places and events can be 

designed to enlarge our sense of present either 

by their own vivid characters or as they heighten 

our perception of the contained activity.”

s.84 

“We should be increasing the density of special 

events in our lives, not decreasing them as we 

do. It is not merely nostalgia that makes our 

childhood seem richer in this regard.”

s.85 

“At times we enjoy complete immersion in 

immediate sensation, music, dance, sport, or 

any action that engages the whole body can 

do this. Creative work or intense perception 

will do the same. For the moment we are free 

from regret for the past and anxiety for the 

future. Perception and response are focused. 

Environments can do this immersion not simply 

removing distractions but more effectively by 

vividly engaging our awareness. These can be 

sanctuaries, surprises, strange information of 

beautiful things in hidden places.”

s. 123

“Estimates of duration are notoriously 

subjective; the past seems longer the more recent 

it is or the more filled it is with more notable 

events. Time “goes more quickly” for the aged.” 

ARKKITEHTUURI JA ELÄMÄN MITTA 

Kun puhutaan ajan subjektiivisesta 

kokemisesta arkkitehtuurissa, täytyy sivuta 

myös sitä, kuinka ihminen kokee ajan 

kuluneen pidemmällä aikavälillä. Joskus 

viikot tuntuvat menevät nopeammin kuin 

toisinaan ja joskus vuodet ovat ohi ennen 

kuin huomaakaan. Lynch nostaa esille 

huomiota siitä kuinka lapsena vuodet tuntuvat 

pidemmiltä kuin aikuisena. (1972) 

Tämä pohjautunee siihen, että muistamme 

uudet kokemukset vahvimmin ja ne tuntuvat 

piirtyvän mieliimme selkeimmin. Asiat, jotka 

on tehnyt jo yhtä uudelleen ja uudelleen, eivät 

tunnu enää muistamisen arvoisilta.

Juhani Pallasmaa kirjoittaa siitä, kuinka 

laadukas arkkitehtuuri voidaan kokea aina 

uuden kaltaisena, kerta toisensa jälkeen. 

(Pallasmaa 2013). Voiko tästä johtaa ajatuksen 

että laadukas arkkitehtuuri lähtökohtaisesti 

pidentää kokijan elämää? 

Aura, Horelli ja Korpela sivuavat, kuinka 

tunteemme muodostuvat niin toiminnasta, 

kulttuurillisista tekijöistä, kuin fyysisestä 

ympäristöstä (1997).

Kuitenkin, jos tunne on näiden asioiden 
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PAVILJONGIT

Paviljonkeja on kolme: Hetki, Viive 
sekä Ikuisuus. Olen niiden kautta 

pyrkinyt ymmärtämään ajan kulun 
kokemista suunnittelun keinoin. 

“Ympäristön kokemus on aina 

moniaistinen.”

Juhani Pallasmaa, Ihmisen paikka, s.247 

antologiassa Ympäristö, arkkitehtuuri ja estetiikka 

(2007)
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LYHYT ANIMAATIO PAVILJONKIEN TILAKOKEMUKSISTA

youtu.be/FtjAGOgXRc0
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H E T K I
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Kevin Lynch,

What is time in this place? 1972

s.86 

“There is a special poignancy in the moment 

of transition, which has its analogue in the 

pleasure on lingering in the doorway, the 

transition between spaces. -- setting of the sun-- 

arrival of the first snow -- all heighten the sense 

of the passage of time.”
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Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

S.54 ”Samoin luonnolla voi olla itsenäistä 

merkitystä, esimerkiksi myönteisten, eheyttävien 

tai elvyttävien elämysten lähteenä. Lähteminen 

luontoon tai kesämökille saattaa toimia elvyttävänä 

kokemuksena sekä tarjota tilaisuuden henkiseen 

lepoon ja elpymiseen arjen paineista. Jotta ympäristö 

olisi elvyttävä, sen on annettava mahdollisuus 

arkiympäristön vaatimuksista irtautumiseen, oltava 

kiehtova ja yhteensopiva henkilön tarkoitusten kanssa.

HETKI

Hetki-paviljonki on saanut inspiraationsa luonnosta 

elvyttävänä tilana. Paviljongissa kasvillisuus on 

nostettu herkäksi suojaksi, katokseksi kulkijan 

päälle. Valo on pehmeää, opaalilasien läpi 

suodattuvaa. Tilakokemus on kevyt, seesteinen.

Paviljongin tilasarja on jatkuvasti muuttuva. Se on 

hetkien sarja, jossa kokija voi ajatella matkaavansa 

luonnosta kohti ihmisen käden jälkeä. Kokemus 

tarjoaa mahdollisuuden myös jonkinlaisen 

henkilökohtaiseen muutokseen. 
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NÄENNÄINEN NYKYHETKI

Tila on suunniteltu niin, että se luo 

yhtenäisen tilasarjan, jonka rytmitys 

mukailee näennäisen nykyhetken pituutta 

sekä keskimääräistä kävelynopeutta. Tämä 

antaa mahdollisuuden sille, että kokija 

voi jaksottaa mielenkiintonsa ympäristön 

mukaan. 
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VALO JA VARJO

Paviljongin seinät ovat 

hiekkapuhallettua lasia, mikä 

erottaa kokijan hellävaraisesti 

ympäristöstään. Hiekkapuhallettu 

lasi tasoittaa muuten luonnollisesti 

muodostuvia kovia varjoja. 
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MAHDOLLISUUS

Paviljongin pitkänomaisen luonteen 

takia olen nähnyt tärkeäksi tarjota 

kokijalle mahdollisuuden poistua 

paviljongista jokaisessa tilassa. Tämä 

keventää kokonaisuuden luonnetta. Ovet 

on toteutettu niin, että ne avautuvat 

työnnettäessä. Painiketta merkitsevät 

valkoiset teräslaatat. 
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MOTIVAATIO

Lynch kirjoittaa motivaation nopeuttavan 

ajan kulun subjetiivista kokemista (1972). 

Hetki -paviljongissa on korostettu kasvien 

vehreyttä luomalla vastavärinen jalusta 

paviljongin päätepisteeksi. Vastaväri on 

toteutettu Cor-Ten teräksellä ja päällä on 

laatta, joka kuvailee paviljonkien luonteita.



MUUTOS
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ÄÄNI

Hetki -paviljonki on suunniteltu niin, että 

ilman on mahdollista virrata vapaasti sen 

läpi. Näin sadat tuulikellot paviljongissa 

herättävät rakennelman eloon tuulisessa 

rantamaisemassa. Tuulikellojen luoma 

äänimaisema on rauhallinen ja tuttu. 

Tämä luo olosuhteet voimaannuttavalle 

kokemukselle. 
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Michael Arbib,

Architecture and neuroscience : a Tapio Wirkkala- 

Rut Bryk Design Reader, 2013

s.52 lainaten Peter Zumthorin teosta Thinking 

Architecture (2012)

“When I design, I frequently find myself 

sinking into old, half-forgotten memories 

... Yet, at the same time, I know that all is 

new and that there is no direct reference to 

a former work of architecture ...”
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Seppo Aura, Liisa Horelli ja Kalevi Korpela,

Ympäristöpsykologian perusteet, 1997

S.29 

“Ulric Neisser (1982, 1987) on täsmentänyt, että 

ihminen ei vain näe vaan luokittelee ja tunnistaa 

näkemänsä aiempien kokemustensa, tietojensa ja 

uskomustensa perusteella. Henkilöllä on yleensä 

jostakin kohteesta, kuten tuolista, jokin sisäinen malli. 

Tähän hän vertaa näkemäänsä uutta esinettä ja 

tunnistaa sen joko samankaltaiseksi tai erilaiseksi kuin 

tuntemansa. … Tällaiset sisäiset mallit suuntaavat sitä 

miten ympäristöä havainnoidaan.”

S.31 

“Yksilön käyttäytymisen ymmärrys lähtee siitä 

oivalluksesta, että jokainen kokee ympäristön 

omalla tavallaan. Objektiivisesta ympäristöstä tulee 

subjektiivisesti koettu psykologinen ympäristö ---

Prosessi on periaatteessa jatkuva, vivahteikkaasti 

muuttuva ja ainutkertaisesti rakentuva.”

VIIVE

Viive -paviljongin inspiraationa ovat toimineet 

henkilökohtaiset tilakokemukset kirkoista sekä 

teollisista teräspoistumisportaista, näiden yhdistyen 

lopputuloksessa hybridiksi, jota ei voi selkeästi 

yhdistää kumpaankaan esimerkkiin. Ajatuksena 

on, että kirkonomainen muotokieli paviljonkia 

lähestyessä saisi kokijan hiljentymään. Astuessa 

paviljonkiin kokija joutuu uudelleen arvioimaan 

mielikuvaansa sakraalista tilasta. Perimmäinen 

kokemusmalli on luotu nimenomaan tämän 

uudelleenarvioinnin ympärille, jota vahvistetaan 

valeperspektiivillä, tilan materiaalin tunteella sekä 

äänimaailmalla. 

kuva 1
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VALEPERSPEKTIIVI

Valeperspektiivi pakottaa kokijan 

uudelleen arvioimaan tilaa: arvioitu 

matka ja kuljettu matka eivät 

kohdanneetkaan. 
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PAINOVOIMA

Paviljongin visuaaliset vihjeet kertovat 

ympäristön olevan suorassa, minkä mukaan 

kokija suhteuttaa itsensä maailman kanssa. 

Kuitenkaan kokijan aistit ja visuaaliset vihjeet 

eivät kohtaa. Paviljongissa ihminen kokee 

painovoiman normaalista poikkeavalla tavalla. 

Hän tuntee kallistuvansa taaksepäin, vaikka 

visuaaliset vihjeet kertovat jotain muuta. 

Syntyy aistiharha. 
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ÄÄNI

Viive- paviljongissa kokija luo itse 

rakennelman äänimaiseman astuessaan 

terässillan päälle. Paviljongin muoto luo 

lähtökohdat äänen viipymiselle tilassa 

- tilan muoto heijastaa syntyvät äänet 

takaisin kuulijan suuntaan. Paviljongin 

pintakäsittelyn vuoksi äänen heijastuminen 

ei ole suoraviivaista. Lisäksi paviljongin 

seinien laajeneminen kulkusuuntaa kohti luo 

tilanteen, jossa ääni saapuu lähtökohtaisesti 

kokijan takaa, suunnasta, josta hän on tullut. 
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EPÄVARMUUS

Paviljongin jalansija muodostuu erillisistä, 

osittain toisiinsa sitoutuneista, taivutelluista 

teräslaatoista. Näiden korkeus tekee 

etenemisestä dynaamista, näkymän alaspäin 

avautuessa polveilevasti kokijan alla. Tämä 

korostaa aluetta ihmisen välittömässä 

lähipiirissä, kiinnittäen huomiota alla elävään 

veteen. 
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Juhani Pallasmaa, Maailmassaolon taide, 

1993

S.23

“Aistihavainnot hyväksytään yleensä ilman 

muuta; maailman uskotaan olevan juuri 

sellainen miltä se näyttää.”
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Aino Frilander / HS: Kävele teokseen espoolaismuseossa ja näet itsesi 

ulkopuolelta – Ymmärrät silloin, että teoillasi on seurauksia, sanoo 

taiteilijatähti Olafur Eliasson

Helsingin Sanomat 9.2.2017

“Näyttelyn keskiössä on Saastamoisen säätiön taidekokoelmiin 

hankittu ja Emmaan sijoitettu uusi teos, Pentagonal mirror tunnel.  

Se koostuu viidestä peilistä, joiden keskellä seisoessa näyttää siltä, 

kuin kunkin peilin sisällä avautuisi tunneli. Sopivasta kulmasta voi 

nähdä itsensä peiliteosta katsomassa, kuin oman olkapäänsä takaa. 

Itsensä näkeminen ulkoapäin on Eliassonin mukaan sukua kuulluksi 

tulemiselle. Kun ihminen näkee olevansa vuorovaikutussuhteessa 

ympäristönsä kanssa, hän ymmärtää teollaan olevan seurauksia.” 

HAM, Yayoi Kusama: In infinity, näyttelyn kuvaus:

“Yayoi Kusama tunnetaan erityisesti suurikokoisista tilateoksistaan, 

joissa katsoja voi tulla osaksi taiteilijan luomaa mielikuvituksellista 

maailmaa. Niissä peilit ja vesi heijastavat loputtomasti pilkkuja, 

värejä, kurpitsoja tai palloja. Myös katsoja itse sulautuu osaksi 

muotojen ja värien loputonta toistoa.

Sisäinen todellisuus, hallusinaatiot, pelot ja pakkomielteet ovat 

Kusaman taiteen lähtökohtia. Keskeistä hänen taiteessaan on 

äärettömyys, toisto ja halu sulautua maailmaan.”

Alice Morby: Sou Fujimoto, Forest of light, 2016

“Fujimoto’s idea to create a “forest of light” builds on themes explored 

in architecture projects such as the 2013 Serpentine Gallery Pavilion, 

which aimed to blur the parameters of space with edges dissolving into 

their surrounding environment.

"The COS pavilion is the purest realisation of the forest concept," said 

Fujimoto.

"This forest is not static, but light and people interact with one 

another, this interaction connects fashion, space and forest as a form 

of architecture."

IKUISUUS

Ajan pysäyttämiselle omistetun paviljongin pohjalla on ajatus suurimmasta 
mahdollisesta kontrastista, jonka voisi muodostaa ympäröivän todellisuuden 
kanssa. Ajatus loputtomasta tilasta, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden 
syvällisempään pohdiskeluun olemassaolosta ja todellisuuden havainnoinnista. 

Paviljongin hahmo muodostaa voimakkaan kontrastin metsätilan kanssa - 
vaatimaton betoninen kuutio korkeiden mäntyjen välissä. Paviljonkiin saavutaan 
pienen eteistilan kautta. Tila toimii siirtymänä maailmasta toiseen.

Itse paviljonkiin laskeudutaan yhden reilun askelman verran. Koko paviljongin 
sisätila on verhottu peilein – myös tilan lattia. Tila, sekä kaikki, jotka sinne 
astuvat peilautuvat siis loputtomasti - syntyy äärettömyyden illuusio. Tilaan 
astumisen on tarkoitettu tuntuvan siltä, kuin astuisi tyhjyyden päälle.

Loputtomat heijastukset, sekä ylhäältä saapuva, että alhaalta peilautuva päivänvalo 
tekevät tilakokemuksesta surrealistisen. Todellisuuteen on vaikea orientoitua.

Ihminen tuo tilaan myös itsensä, oman heijastuksensa ja liikkeensä. Rajat sekä 
perspektiivin näennäisesti äärettömiin jatkuvaan tilaan luovat katsojan omat 
heijastukset. Tilan luonne itsessään muodostuu värimaailmaltaan ja kuvioiltaan 
suurelta osin kokijasta itsestään. 

Inspiraationani ovat toimineet Yayoi Kusaman teokset sekä Sou Fujimoto vuoden 
2016 installaatiollaan Forest of light. Töissä, joissa Kusama on parhaimmillaan 
onnistunut luomaan loputtomuuden mielikuvan ja Fujimoton installaatiossa, 
yhteistä on hämärä tunnelma ja suuri kontrasti valon ja varjon välillä, mikä 
häivyttää nurkkakohtia ja peilien liitoksia. Kusama on luonut loputtomuuden 
mielikuvan useissa töissään suurella määrällä kappaleita, jolloin toistoa ei hahmota 
ja Sou Fujimoto puolestaan selkeällä järjestyksellä ja Kusamaan nähden suurella 
tilalla, jolloin toistuvuuden voi hahmottaa kuuluvan tilan sisäiseen luonteeseen. 
Oma tulkintani aiheesta on täysin järjestelmällinen, mikä luo tilaan arvokkaan 
luonteen sekä tukee muuttumattomuuden ja pysähtyneisyyden mielikuvaa. Sen 
lisäksi sisään tuleva luonnonvalo sitoo tilaa ympäröivään todellisuuteen. 

kuva 2

kuva 3

kuva 4
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“There is no terror in the bang, 

only in the anticipation of it.” 

-Alfred Hitchcock
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ASKEL TYHJYYTEEN

Astuessaan paviljonkiin sisään, tulee 

kokijan laskeutua askelma alaspäin. Silloin 

kokija kurottaa jalkansa johonkin, missä 

hän ei lähtökohtaisesti aisti mitään. Tämä 

aistien vastainen toiminta on suunniteltu 

synnyttämään pelon tunne, pysäyttämään 

hetkellisesti subjektiivinen ajan kulku.
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ÄÄNI

  Suljettu tila antaa mahdollisuuden 

äänimaailman mykistämiselle. Ikuisuus 

-paviljonki ei itsessään tuota ääntä. Samalla 

suljettu, betoninen tila rajoittaa ulkoisia ääniä, 

mikä mahdollistaa kokijalle suuremman 

yksinäisyyden tunteen.
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kuva 5
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kesäjuhlia, samoin saari toimi yhtiön 

työntekijöiden kesänviettopaikkana. 

Ajalta ovat peräisin myös Eino Pitkäsen 

suunnittelemat kesämökit (Talvitie 2016).

Saareen on perusteilla luonnonsuojelualue. 

Kainuun ELY- keskus osti saaren UPM:ltä 

vuonna 2017 - tosin UPM oli ehtinyt 

jo tehdä saaren sisäosiin hakkuita, jotka 

näkyvät myös ilmakuvasta. 

Minulle saari on merkinnyt 

kesänviettopaikkaa, 

sen erityinen tunnelma on kiehtonut 

minua.  Saaren luonne syntyy karusta 

luonnosta: arvaamattomista rantatörmistä 

sekä niillä törröttävistä kelopuista, hienosta 

hiekasta kengissä, rappeutuvista mökeistä, 

jotka vielä muistuttavat loiston vuosista. 

Toivoisin, että saaren rakennuskanta 

palautettaisiin vielä aiempaan kuntoonsa. 

Aika- teeman ympärille rakentuvat 

paviljongit synnyttäisivät saarelle oman, 

uuden kerrostumansa. Työni on kuitenkin 

täysin hypoteettinen. Kuitenkin koen, että 

pohdiskelujen ohella syntyneet paviljongit 

sopisivat tähän paikkaan hyvin.

Teema: Kajaanin paikkatieto
Mittakaava: 1:20000
Pvm: 25.7.2017 8:12
Käyttäjä: kaklehei

ÄRJÄNSAARI

Ärjänsaari on asumaton saari Oulujärvessä. 

Kajaanista kulkee venekuljetus Ärjänsaaren 

eteläiseen poukamaan. Saari on syntynyt 

osana Suomen pisimpiin kuulevaa harjujaksoa 

mannerjäätikön sulaessa noin 11300 – 

10500 vuotta sitten (Rönty 2013). Saari 

on ollut aiemmin myös osana mannerta, 

mutta irtautui siitä Oulujärven alkaessa 

kasvaa maankohoamisen seurauksena 

noin 1200-1300 vuotta sitten. Oulujärven 

muovautuminen kulutti saareen sille 

tunnusomaiset jyrkät rantatörmät. 

(Heikkinen 2015).

Saaren nimi juontune professori Alpo 

Räisäsen mukaan sanasta ”ärjänne”, joka 

tarkoittaa jyrkän törmän reunaa. Ärjä viittaa 

siis saarelle tunnusomaisiin, poikkeuksellisen 

jyrkkiin rantatörmiin. Toinen merkitys on 

paikka, jossa tulee usein (Heikkinen 2015).

Ärjänsaari on myös kulttuurihistoriallisesti 

arvokas. Se on toiminut esihistoriallisena 

aikana saamelaisten riittipaikkana, jonne 

muinaiset peuranpyytäjät ovat kokoontuneet 

vuosittain uhrijuhlaan. 1800- luvulla saati on 

toiminut järvirosvojen piilopaikkana, kuin 

myös tukikohtana tervansoutajille. Saarella 

on myös loistokas historia virkistyskäytössä: 

siellä pidettiin 1950 –luvulla Kajaani Oy:n 

kuva 6, yleiskaavakartta
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SUOMEN SUURIN 

SISÄVESISELKÄ

YLEINEN 

TUULEN SUUNTA

SAAPUMINEN KAJAANISTA

MAASTON MUODOT MAASTON MUODOT 

LASKEVATLASKEVAT
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REITTI

Suunniteltu reitti paviljonkien välillä kulkee saaren 

länsireunaa pitkin. Saaren jyrkällä luoteistörmällä kulkee 

paikoin vaikeakulkuinen kinttupolku, jonka varrelle 

paviljongit sijoittuvat. Polku sitoo paviljongit yhteen, 

saman kokemuksen varrelle. Paviljongit on tarkoitettu 

löydettäväksi vaelluksen lomassa, tutkittaviksi, 

piipahdettavaksi, viivyttäväksi.
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LOPPUSANAT

Arkkitehtuuri ja ajan kokeminen ovat 

toisiinsa kiinnittyneitä kokonaisuuksia. 

Mielenkiintoisinta on, että arkkitehti voi 

empatian kautta muokata ihmisen ajan 

kulun kokemista piirrustuspöydällään 

ja luultavasti tilakokemuksen ollessa 

onnistunut, näin tulee myös käymään. 

Se, että arkkitehti voi manipuloida ajan 

kokemusta rakennuksessa, joka voi 

kestää satoja vuosia, sen vaikuttaessa 

tuhansiin ihmisiin, on muuttanut omaa 

ajatusmaailmani arkkitehtuurista ja sen 

vaikuttavuudesta ihmisen alitajuntaan. 
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mainioista keskustelutuokioista. 
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“Architecture slows down, halts, reverses, or speeds up experiential time, 

and we can appropriately speak of slow and fast architectures”

Juhani Pallasmaa

Architecture and neuroscience : 

a Tapio Wirkkala- Rut Bryk Design Reader, 2013
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