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1 Johdanto 
 

1.1 Lähtökohdat 
 
Rovaniemelle muuttaessani huomasin, kuinka paikkasidonnainen ihminen olen. Jou-

tuessani jättämään kotikaupunkini taakseni tuntui kuin olisin ollut puu, joka revittiin 

juurineen irti. Tuntui pahalta jättää oma koti, tutut maisemat ja reitit, oma tuttu ja tur-

vallinen kaupunki. Juurtuminen uuteen kaupunkiin oli yllättävän haastavaa. Kaikki tun-

tui ahdistavalta ja epämiellyttävältä, ja kaipuu kotikaupunkiin kasvoi päivä päivältä. 

Tunsin itseni ulkopuoliseksi, enkä tiennyt, miten voisin tuntea oloni kotoisaksi uudessa 

asuinkaupungissa. Vuoden Rovaniemellä asuttuani, juureni olivat kaivautuneet maahan, 

reitit alkoivat käydä tutuiksi, tunsin ihmisiä ja olo alkoi olla turvallinen. Nyt pystyin jo 

hymyilemään ja tuntui, että tämä on kotini, ja minun kaupunkini. Tuon vuoden kestävän 

sopeutumisprosessin aikana ehdin miettiä omaa suhdettani kotikaupunkiini.  

 

Huomaamattani mietin toistuvasti minulle tärkeitä paikkoja, reittejä ja maisemia. Kun 

sitten melkein sattumalta tutustuin paikkakokemuksen tutkimukseen, ymmärsin löy-

täneeni aiheen, joka oli kuin minulle tehty. Tuntuu kuin paikkakokemuksen tutkimus 

olisi valinnut minut, ja sillä oli selkeästi jokin tarkoitus. Olinhan jo alitajuisesti aloitta-

nut paikkakokemuksen tutkimusta miettiessäni ja ikävöidessäni kotikaupunkiani ja yrit-

täessäni ymmärtää mitä kaikkea se merkitsee. Vilkon (1997, 15) mukaan yksittäisen 

subjektin kertomukset elämästä, ilmaisee ja edustaa itseymmärrystä, joka asettuu mui-

den nähtäväksi ja luettavaksi. 

 

Tutkimuksessani käsittelen henkilökohtaisen paikkakokemuksen muodostumista. Ta-

voitteeni on ymmärtää kokemuksistani nousevia merkityssisältöjä ja suhdettani ympä-

ristöön. Tutkimuksessani korostuu subjektiivinen kokemus ja aistihavainnot. Tutkimuk-

seni pohjautuu humanistisen maantieteen paikkatutkimusperinteisiin, ja saa taustateori-

ansa ympäristöpsykologiasta. Tutkimuskysymykseen haen vastausta aineiston ja teorian 

dialogin avulla. Teoria tutkimuksessani muodostuu valitsemani kirjallisuuden pohjalta.  

 

Tutkimukseeni kuuluu taiteellinen osio. Paikkakokemuksista tuotettu kuosikokoelma, 

joka on tämän tutkimuksen visuaalinen tulos. Taiteellisen osion tavoitteena on muuttaa 
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paikkakokemukseni kuviksi ja siitä edelleen kuoseiksi. Tutkimukseni teoreettinen osa 

toimii viitekehyksenä taiteelliselle osiolle. 

 

Koska tutkin itselleni merkityksellisiä paikkoja, tulee kysymykseen myös se, millainen 

paikan henki on. Tuan (2006, 16) kirjoittaakin osuvasti, että pyrkiessään ymmärtämään 

paikan henkeä, pyritään samalla myös ymmärtämään ihmisenä olemisen merkitystä. 

Vaikka sivuankin tutkimuksessani myös identiteetin ja minuuden käsitettä, en lähde 

viemään tutkimusta niin laajalle alueelle, että ryhtyisin selvittämään ihmisenä olemisen 

syvempiä merkityksiä tai elämän tarkoitusta. Tutkimuksen intressinä on tehdä matka 

menneisyyteeni, mielipaikkoihini ja samalla myös itseeni. Tutkimuksen tarkoituksena 

on ymmärtää omaa suhdetta elämisympäristööni ja ammentaa sitä kautta syvempää ja 

merkityksellisempää asennoitumista kuosisuunnitteluun.  

 

Tutkimuksen avulla rakennan myös siltaa humanistisen maantieteen ja tekstiilisuunnit-

telun välille. Tutkimus nojaa vahvasti humanistisen maantieteen paikkatutkimusperin-

teisiin sekä ympäristöpsykologiaan ja siinä on omaelämäkerrallisen tutkimuksen piirtei-

tä. Tutkimuksen avulla herättelen ihmisiä kiinnittämään huomiota omaan ympäristöön-

sä. Se, miten kohtelemme ympäristöämme ja siinä olevia paikkoja, vaikuttaa hyvinvoin-

tiin, kokemuksiin ja muistoihin. Tutkimuksen aiheeseen on kenen tahansa helppo sa-

maistua, koska jokainen ihminen on sidoksissa johonkin paikkaan. 

 

1.2 Tutkimustavoite ja kysymykset  
 
Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja tulkita omaa kokemusmaailmaani ja itselleni 

merkityksellisiä paikkoja. Tutkimukseni taiteellisen osion tavoitteena on luoda koke-

muksista kuvia ja kuvista rakentaa korkeatasoinen pintamallisto. Tutkimuksessani ky-

syn, mikä tekee paikasta merkityksellisen? Mikä auttaa paikkoihin kiinnittymisessä? 

Ymmärtääkö paikan merkityksen vasta etäisyyden päästä? 
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1.3 Aiemmat tutkimukset ja keskeiset lähteet 
 
Aiempia tutkimuksia paikkakokemuksesta löytyy runsaasti, mutta minun tutkimukseni 

eroaa kuitenkin muista tutkimuksista taiteellisella osiollaan sekä tutkija-taiteilija positi-

olla. Olen tutkimuksessani sekä tutkija että tutkimuksen kohde ja taitelija. 

  

Satu Kohon väitöskirja Minun tuuleni, minun mereni. Koettu ja eletty paikka Joni Skif-

tesvikin martinniemeläisteoksissa (Oulun yliopisto, 2008) pureutuu paikkakokemukseen 

kirjallisuustieteen valossa. Tutkijan pääintressi on kirjailijan kolmen teoksen päähenki-

löiden minuuden suhde paikkoihin. Teokset ovat fiktiivisiä kertomuksia merenrantaky-

län menneisyydestä, mutta sijoittuvat olemassa olevaan maantieteelliseen paikaan ni-

meltä Martinniemi, joka on kirjailijan lapsuuden ympäristö ja tutkijan asuinympäristö.  

 

Ilkka Luodon väitöskirja Paikan tekstit ja niiden henki: Johdatus geosemiotiikkaan - 

matkakertomus paikan kulttuuriseen ytimeen (Oulun yliopisto, 2008) on syväluotaava 

tutkimus geosemiotiikkaan. Se sijoittuu kulttuuriseen ja semioottiseen maantieteeseen. 

Tutkija kulkee läpi kuuden maaseutukylän Suomessa ja Skotlannissa, ja kirjoittaa ylös 

kokemuksiaan paikoista. Tutkijan kirjoittamat tekstit toimivat syvällisempänä matkana 

tekstin ja merkkien sisäiseen todellisuuteen. Paikkojen semioottinen tarkastelu luo paik-

kakokemukselle mielestäni aivan uudenlaisen lähestymisen.  

 

Silja Nikulan väitöstutkimus Paikan henki. Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi 

(Lapin yliopisto, 2012) keskittyy paikan hengen tutkimiseen sekä graafisen kuvan luo-

miseen omakohtaisten matkailumuistojen pohjalta. Tämä tutkimus on antanut hyviä 

suuntaviivoja siihen, miten yhdistetään taide ja tiede ja kuinka kokemuksista voidaan 

luoda kuvia.  

 

Sara Ahdepellon  pro gradu -tutkielma Sama kaupunki, viisitoista eri Joensuuta (Itä-

Suomen yliopisto 2011) käsittelee joensuulaisten maahanmuuttajien paikkakokemuksia. 

Tutkimuksen selkeä luettavuus ja kielellinen rakenne sekä tietysti minun ja tutkimuksen 

välinen yhteys Joensuuhun, tekivät tutkimuksesta minulle tärkeän. 

 

Edward Relphin Place and Placelessness (1984) on yksi tutkimukseni keskeisimpiä 

lähteitä. Relphin teoksesta tärkeimmäksi tutkimuksessani nousivat osallisuuden ja sivul-
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lisuuden käsitteet. Kalevalaisen seuran vuosikirja Paikka: eletty, kuviteltu, kerrottu 

(2006) kokoaa yhteen usean eri alan tutkijan pohdinnat paikan käsitteestä. Teoksen tär-

keimmiksi kohdiksi tutkimukseni kannalta nousivat Yi Fu Tuanin artikkeli paikan tajus-

ta ja Pauli Tapani Karjalaisen artikkeli topobiografisesta paikan tulkinnasta. Anne-Mari 

Forssin väitöskirja Paikan estetiikka: eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa 

(2007) on ollut yksi tutkimukseni kivijalka. Käytän tutkimuksessani Forssin paikan ko-

kemisen teemoja.  

 

Vahvana vaikuttajana tutkimuksessani on ollut Liisa Horellin kirjoittama teos ympäris-

töpsykologiasta vuodelta 1982. Vaikka Horellin kirjoittama teos on jo melko vanha, 

perustelen sen käyttämistä työssäni sillä, että se on ainoa suomalaisen ja suomalaisesta 

näkökulmasta kirjoitettu teos ympäristöpsykologian perusteista. 

 

1.4 Tutkimusaineisto ja muistelutyö aineiston keruussa 
 
Empiirisenä aineistona tutkimuksessani ovat omaelämäkerralliset paikkakokemukseni ja 

niihin liittyvät valokuvat. Kokemukset kirjoitin auki tarinoina, tunnelmina tai paikkaa 

kuvailevina kirjoituksina. Tarkasteltavaksi valitsin sellaisia paikkakokemuksia, joihin 

liittyi positiivinen tunnelataus ja joista nousi esiin lukuisia merkityksiä. Muistelukirjoi-

tuksista valikoitui aineistoksi lopulta viisi paikkaa elämäni varrelta. Paikat valikoitui 

muistojen ja merkitysten kautta. Mitä enemmän muistoja paikasta oli tai mitä merkityk-

sellisemmäksi paikan koin, sitä vahvemmin se säilytti paikkansa tutkimuksen aineistos-

sa.  

 
Menetelmänä muistelutyö tarkoittaa keskustelua tai kirjoittamista omakohtaisista ko-

kemuksista, muistoista tai tarinoista, jotka ovat osa omaa elämänhistoriaa. Muistelutyö 

eroaa omaelämäkertakirjoittamisesta siinä, että muistelu on syklistä, kun taas omaelä-

mäkerta on aina suoraa jatkumoa. Muistellessa mielenkerroksiin voi palata toistuvasti, 

riippumatta kokemuksen ajankohdasta. Muistelumenetelmässä keskitytään yksityiskoh-

tiin laajojen kokonaisuuksien sijaan. Muistelu ja niistä kirjoittaminen on monivivahtei-

nen prosessi, jossa ei myöskään välty ongelmilta. Muistellessa tulee mieleen koko ajan 

uusia muistoja esiin. (Simonen 1995, 7-9.) 

 



	   5	  

Omaelämäkerrallinen muistelutyö korostaa muistelijan omia kokemuksia ja kokemuk-

sellisesti tärkeitä asioita. Oman elämäkerran muistelu voi vahvistaa muistelijan yksilöl-

lisen identiteetin tuntoja ja toisaalta muistelija uudelleen rakentaa kokemuksellista to-

dellisuuttaan jokaisella muistelukerralla. Muistellessa menneisyys ja nykyisyys käyvät 

dialogia keskenään ja todellisista koetuista asioista tuotetaan tulkintoja (Korkiakangas 

2006, 133, 129.) Tässä tutkimuksessa keskiössä ovat paikkakokemukset, joten muistelu-

työ ei ole kattanut koko elämäkertaa vaan pieniä osia siitä. Muistelutyössä lähdetään 

liikkeelle yksityiskohtaisista muistoista ja kokemuksellisuudesta (Eskola & Suoranta 

2005, 135). 

 

Ukkosen (2000, 11) mukaan kokemusten ja eri elämänvaiheiden muistelussa on kyse 

mieleen palauttamisesta, uudelleen jäsentämisestä, tulkinnasta sekä eräänlaisesta muut-

tamisesta. Elämänkokemusten kertaaminen on hyvin yksilöllistä ja jopa arkipäiväistä. 

Se voi olla luonnollista mielikuvituksen virtaamista, mikä ei tapahdu tietoisesti.  

 

Muistelun apuna käytän paikkoihin liittyviä kuvia ja karttoja. Muistelutyö lähti liikkeel-

le Joensuun karttakuvasta, johon aloin ympyröidä paikkoja, joihin minulla liittyy merki-

tyksiä. Esitin itselleni kysymyksiä, joiden avulla muistoissani olevat paikkakokemukset 

alkoivat palata mieleeni. Hiljalleen karttaan merkityt paikat alkoivat kiertyä auki tari-

noina, muistikuvina ja paikkaa kuvailevina kirjoituksina. Vahvistin muistelutyötä paik-

koihin liittyvillä valokuvilla. Kyselin lisätietoa sukulaisiltani, jotta sain vahvistuksia 

kokemukseni aitoudesta tai tietoa paikan historiasta. Muistelutyön tuloksena syntyi 

omaelämäkerrallisia paikkakokemuksen kuvauksia. Näistä muistelukirjoituksista syntyi 

tutkimukseni primääriaineisto, jota tarkastelen ja tulkitsen humanistiseen maantietee-

seen sitoutuvan teorian avulla.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 
Johdanto avaa tutkimukseni lähtökohtia, esittelen keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja 

avaan tutkimuksen taustoja. Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi tutkimukseni keskeisen 

tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset, esittelen paikkakokemuksesta tehtyjä aikai-

sempia tutkimuksia sekä kerron mistä tutkimusaineistoni koostuu ja avaan tutkimukses-

sa käyttämääni muistelutyön menetelmää. 
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Tila, paikka ja ympäristö -luvussa käyn läpi valitsemaani lähdekirjallisuutta, jonka avul-

la myöhemmin tarkastelen aineistoani. Esittelen tutkimukseeni liittyvät tärkeimmät kä-

sitteet ja teemat. Tässä kappaleessa olen systemaattisesti kursivoinut käsitteet, kun ne 

ensimmäisen kerran tekstissä esiintyy. Kokemus, elämys ja aistit -luvussa kerron mitä 

tarkoitan sanalla kokemus, ja mitä se tässä tutkimuksessa tarkoittaa sekä avaan käsitteitä 

aistit ja elämys.   

 

Aineiston ja teorian vuoropuhelu -kappaleessa teoria nitoutuu paikkakokemuksiin ja 

tutkimukseni varsinainen luonne tulee esiin. Tässä osiossa ilmenee tutkimukseeni liitty-

vät paikat ja niissä muodostuneet kokemukset, joita käsittelen valitsemani teorian kaut-

ta. Taiteellisen osion prosessikuvaus -luvussa käyn läpi taiteellisen työn etenemisen. 

Käsittelen työt siinä järjestyksessä, kun olen ne tehnyt. Avaan töihin käyttämiä teknii-

koita ja syitä, miksi olen valinnut tietyt aiheet kuoseihin. Tässä luvussa taiteellisen työn 

prosessia selvennetään syntyneillä luonnoksilla. Pohdinta-luvussa käyn läpi koko tut-

kimukseni itsereflektion keinoin. Kerron minussa heränneitä ajatuksia jatkotutkimusta 

varten ja peilaan taiteellista osiotani tutkimuksen teoreettiseen osaan.  
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2 Tila, paikka ja ympäristö  
 

2.1  Humanistinen maantiede 
 
Humanistinen maantiede vakiinnutti paikkansa 1960-luvun lopulla yhtenä maantieteen 

näkökulmana, vaikka jo aiemmin oli tutkittu ihmisen ja ympäristön suhdetta. Ensim-

mäisiä humanistisia maantieteilijöitä olivat mm.  Edward Relph ja Yi-Fu Tuan. Tuan on 

pohtinut teoksissaan erityisesti yksilön henkilökohtaisen ympäristösuhteen syntymistä 

ja kuinka yksilö luo ympäröivästä tilasta ainutlaatuisia paikkoja. Relph on puolestaan 

eritellyt paikan käsitettä identiteetin näkökulmasta. Relphiä kiinnostaa myös paikatto-

muus, joka nykyisessä modernissa yhteiskunnassa on tyypillinen tilakokemus. (Tani 

1998, 101-102.) 

 

Humanistinen maantiede keskittyy ihmisen ja ympäristön välisten suhteiden tulkintaan 

ja korostaa erityisesti tuntevan ja kokevan yksilön tärkeyttä. Humanistinen maantiede 

tutkii, miten yksilö yhdistää ympäristöönsä merkityksiä ja kuinka hän kokee maailman 

omassa arjessaan. (Tani 1998, 99.) Humanistinen metodologia ohjaa syvällisemmin 

ymmärtämään sitä maailmaa, joka on jollain tavalla jo tunnettu (Häkli 1999, 69). 

 

Tutkimukseni tärkeimpiä käsitteitä on paikka. Se syntyy eletyistä sijainneista ja tiloista. 

Kun elettyihin ympäristöihin liitetään merkityksiä aistimusten, kokemusten, tunteiden ja 

muistojen kautta, syntyy tilasta paikka (Tani 1998, 102). Tuanin (2011, 3) mukaan 

paikka on turvallisuutta ja tila on vapautta: olemme kiinnittyneet yhteen ja kaipaamme 

toista. Yleensä paikan merkityksen tajuaa vasta, kun sieltä on joutunut lähtemään. Enti-

nen kotiseutu muuttuu yhtäkkiä merkityksellisesti, kun ihminen joutuu muuttamaan 

vieraaseen ympäristöön toiselle paikkakunnalle. Paikkoihin kiinnittyminen tapahtuu 

vain elämisen kautta (Haarni, Karvinen, Koskela, Tani 1997, 16).  

 

Paikasta tulee osa itseä, kun yksilö tuntee kuuluvansa tiettyyn paikkaan ja vieraasta ym-

päristöstä tulee tuttu, turvallinen ja oma. On kuitenkin huomioitava, että paikkaan kiin-

nittyminen vie aikaa. (Haarni ym. 1997, 17.) Kotiympäristön paikat ja reitit tulevat ajan 

mittaan tutuiksi ja muistiimme iskostuneeksi, eikä meidän lopulta tarvitse alituiseen 

ajatella, kuinka liikumme (Karjalainen 2003, 53). Paikkaan identifioituminen liittyy 

myös paikan käsitteeseen. Relph (1984, 49) jaottelee identiteetin sisältöä sivullisuuden 
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ja osallisuuden käsitteiden avulla. Osalliselle paikka muodostuu osaksi itseä, kun taas 

sivulliselle ympäristöä tarkastellaan ulkopuolisena, etäisyyden päästä (Haarni ym. 1997, 

17-18). 

 

Osallisuus voi olla mahdollista vain paikkaan kuulumisen ja siihen identifioitumisen 

yhteydessä. Mitä syvemmin ihminen on paikkaan osallinen, sitä syvempi on myös paik-

kaan identifioituminen. Osallisuuden kokeminen voidaan jakaa behavioraaliseen, em-

paattisen, epäsuoraan ja eksistentiaaliseen kokemiseen. (Relph 1984, 52-55.) 

 

Behavioraalinen osallisuus tarkoittaa paikassa olemista ja sen näkemistä objektien, nä-

kymien ja järjestettyjen aktiviteettien joukkona, jolla on tiettyjä tapoja ja ominaisuuksia 

(Relph 1984, 53). Tanin (1998, 106) mukaan tätä voisi kutsua välittömän paikan koke-

misen tunteeksi. Behavioraalinen osallisuus on selkeintä silloin, kun paikka on erotetta-

vissa fyysisin rajoin, ympäröivien muurein tai erillisaluein (Relph 1984, 53). 

 

Empaattinen osallisuus vaatii kokijaltaan halukkuutta avautua paikan merkityksille. 

Yksilön pitää tuntea, tietää ja kunnioittaa sen sisältämät symbolit. Tällaisen kokemuk-

sen voi saada esimerkiksi jossain pyhässä paikassa, jolloin yksilö voi tuntea sen hengel-

lisyyden uskomatta silti itse kyseessä olevaan uskontoon. (Relph 1984, 54.) 

 

Eksistentiaalinen osallisuus on paikan kokemisen syvin taso. Tällöin yksilö tuntee vah-

vasti kuuluvansa paikkaan, ja paikasta tulee syvästi ja täydellisesti osa itseä. Eksistenti-

aalista osallisuutta koetaan useimmiten kotona, kotikaupungissa tai alueella, joka on 

tuttu, ja sen ihmiset ja paikat yksilö tuntee ja jonka yhteisön hyväksytty ja tunnettu jä-

sen yksilö on. (Relp 1984, 55.) 

 

Paikkakokemus on mahdollista kokea välikäden kautta epäsuorasti, käymättä paikassa 

ollenkaan, ja silti tämä voi olla yksi syvemmin koetuista osallisuuksista. Relph (1984, 

52) mainitsee, että esimerkiksi taide tekee tämänkaltaisen kokemisen mahdolliseksi. 

Taitelija voi luoda mielenkiintoisia ja mukaansatempaavia elämyksiä paikasta ja sen 

hengestä. Voimakkaimmin epäsuoran osallisuuden kokee, kun kuvaus paikasta vastaa 

kokemustamme jostakin tutusta paikasta.  
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Relphin (1984, 51) jaottelussa vastakohtana osallisuudelle on sivullisuus, joka jaetaan 

objektiiviseen, satunnainen ja eksistentiaaliseen sivullisuuteen. Objektiiviseen sivulli-

suuteen kuuluu objektien ja toiminnan erottaminen sijainneista ja paikoista. Objektiivi-

nen sivullisuus vaatii syvää paikan ja ihmisen erottelua. Satunnainen sivullisuus kuvaa 

paikkaa tapahtumien kulissiksi, sen voi kokea esimerkiksi käydessämme vieraassa kau-

pungissa. Tani (1998, 106) puhuu tässä yhteydessä ns. turistin katseesta, jolla hän tar-

koittaa valmiisiin mielikuviin ja ennakko-odotuksiin perustuvaa ympäristön kokemista. 

Eksistentiaalinen sivullisuus kuvaa voimakasta tunnetta ulkopuolisuudesta, koditto-

muudesta, vieraantumista ihmisistä ja paikoista, ja maailma voi tuntua epätodelliselta. 

Siihen liittyy vahva kuulumattomuuden tunne ja paikat ovat ikään kuin vain tapahtumi-

en näyttämöitä. (Relph 1984, 51.) Tani (1998, 107) liittää tällaisen kokemisen tavan 

modernissa suurkaupungissa eläviin ihmisiin, missä vastaantulevat ihmiset ovat täysin 

anonyymejä ja koko arkielämän alueellinen pirstaloituminen koetaan vieraannuttavaksi. 

 

Paikat ovat kokemusten sijainteja ja ne ovat elintärkeä osa ihmisen olemassaololle (Kar-

jalainen 1997b, 9). Yi- Fu Tuan (2006, 15) puhuu paikan tajusta ja siitä, kuinka paikan 

olisi lakattava muuttumasta, että siitä voisi saada otteen ja käsitys paikasta, paikan taju 

pääsisi muodostumaan. Toisaalta joissakin paikoissa ei tarvita aikaa eikä muuttumatto-

muutta, sillä ne tuntuvat heti omalta ja välitön kiintymys paikkaan syntyy hetkessä.  

 

Tyydyttävän elämän välttämätön osa on kauneuden havaitseminen, pyrkimys elämän 

kohentamisessa edellyttää esteettisen mielihyvän tavoittelua, älyllistä selkeyttä sekä 

muiden lajien ja koko planeetan kunnioittamista (Foster, 1994, 126). Vahvan identitee-

tin kannalta on vähintään yhtä tärkeää liikkua vapaasti, kyetä lähtemään ja matkustele-

maan, kuin kiintyä johonkin paikkaan (Massey 2003, 71). Tuan (2006, 28) huomauttaa, 

että nyky-yhteiskunnassa elävä moderni ihminen on liikkuva ja helposti matkaa eksoot-

tisiin maailmoihin kauas kodistaan. Eikä suinkaan näin tehdessään kadota paikan taju-

aan tai minuuttaan, päinvastoin, matkoillaan ihminen voi kohdata sellaisia maisemia ja 

maamerkkejä, jotka saattavat paljastaa ennen tuntemattomia puolia hänestä itsestään. 

Tuan kohtasi oman lempipaikkansa ensimmäisen kerran vuonna 1952 Kalifornian Kuo-

lemanlaaksossa:  

 

"Aavikko ei kuulunut lapsuudenkokemuksiini, mutta kun eräänä varhaisena aa-
muna aukaisin silmäni ja näin edessäni himmeässä auringonvalossa kylpevän 
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Kalifornian Kuolemanlaakson, se ei ainoastaan yllättänyt minua outoudellaan 
vaan myös lohdutti tuttuudellaan. Outous on ymmärrettävää, mutta miten selittää 
aavikon tuttuus - tunne, että olin tullut kotiin? Pohdinnan jälkeen vastaukseni on, 
että paremmin kuin missään muussa maisematyypissä juuri aavikossa näin ob-
jektiivisen vastineen syvimmille arvoilleni ja vakaumuksilleni: näin yksinkertai-
suutta, avoimuutta, runsautta, joka ulottuu niin pitkälle kuin taivasta riittää, ja 
räikeistä eloonjäämisdraamoista vapaan tilan." (Tuan 2006, 19.) 

 

Paikan tunnolla on juurensa ihmisen sisimmässä, se voi piinata unissa tai saada yksilön 

palaamaan samaan paikkaan kuvitelmissa tai todellisuudessa yhä uudestaan (Tuan 2006, 

20). Tiedän, että tieni vie jossain vaiheessa takaisin kotikaupunkiini Joensuuhun, koska 

juureni ovat syvästi pohjoiskarjalaisessa maaperässä. Tiedän myös, että joutuessani jät-

tämään pohjoisen kaupungin nimeltä Rovaniemi, on kaipuu asettunut jo sydämeeni. 

Siitä hetkestä lähtien mietin, milloin voin palata takaisin.  

 

2.2 Topobiografia 
 
Topobiografia on  Pauli Tapani Karjalaisen kehittämä käsite, jolla voidaan tulkita elä-

mäkerrallisia paikkoja. Topobiografia muodostuu kreikan sanoista topos + bios + 

graphos = paikka + elämä + kuvattu, kirjoitettu. Jokaisella meistä on elämäkertamme ja 

niin myös elämäkerralliset paikkamme. Muistoissa nämä elämäkerralliset paikat avau-

tuvat auki. Paikat ovat aina henkilökohtaisia kokemuksia, jotka jokainen kokee, tuntee 

ja muistaa eri lailla. Ydinajatuksena topobiografiassa on, että muistoina ilmenevät pai-

kan ja ajan sidokset muokkaavat ja rakentavat sen minuuden ja itseyden, millainen ku-

kin tuntee olevansa. Minuutemme alkaisi kadota ja menettää rajansa, jos menettäisimme 

muistomme, olisimme eksyksissä. Kun muistamme paikkoja ja aikoja, muistamme 

myös itsemme. Karjalaisen mukaan topobiografiset kartat jäävät aina aukkoisiksi, koska 

elämässä on puolivarjoisia tiloja, joita ei voi tarkoin sanoiksi tai kuvaksi vangita. (Kar-

jalainen 2006, 83.)  

 

Karjalainen (2006, 84) avaa topobiografian käsitettä asettamalla vastakkain eletyn ja 

objektiivisesti tarkastellun paikan. Hän kehottaa ajattelemaan kartografia työssään, joka 

tekee kuvausta karttaan esimerkiksi Murron kylästä. Hänen näkemystapansa on ikään 

kuin pakotettu sulkemaan subjektiivinen kokemus pois. Kartat ovat tehty siten, että ne 

palvelevat vain visuaalista aistia. Kartografi katsoo tuota kylää ulkoapäin, kun taas ky-

seisen kylän asukkaille kylä ja sen maisemat ilmenevät toisella tavalla. Kylän asukas 
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havaitsee ympäristöään kaikilla aisteilla. Karttaan sen sijaan näitä merkityksellisiä ais-

tein havaittavia ominaisuuksia ei ole merkitty. Karjalainen esittää topobiografiaan liit-

tyviä  keskeisiä termejä, joiden avulla käsitettä on helpompi ymmärtää. Hän jakaa pai-

kan kokemisen viiteen eri tasoon, jotka ovat piiloutuva paikka, näkyvä paikka, muotou-

tuva paikka, muistuva paikka ja odottava paikka. 
 

Tutussa arkipäivän elämässä paikat eivät välttämättä nouse esille vaan jäävät piiloon, 

kunnes tapahtuu jotain odottamatonta, ja paikka nousee taas esille ja siitä tulee näkyvä 

paikka. Kun aikaa kuluu, totumme taas näihin odottamattomiin muutoksiin, ja näin pai-

kasta tulee muototutuva. Paikan eläessä ainoastaan muistoissamme paikasta tulee muis-

tuva paikka. Mukana elämässä kuitenkin kulkee odottava paikka, jotakin mikä ei ole 

vielä olemassa. Edellä mainitut tunnetilat ovat läsnä, vaikka sijaintipaikka ei muuttuisi. 

(Karjalainen 2006, 84.) 

 

2.3 Paikan kokemisen elementit  
 
Forssin (2007, 78) mukaan paikka näyttäytyy fenomenologisesta näkökulmasta komp-

leksisena, prosessuaalisena ja monimuotoisena. Paikan kokemisessa korostuu koko ih-

misruumis eikä pelkästään visuaalinen havaitseminen, minkä vuoksi paikkaa kokemuk-

sena on luontevaa tarkastella erilaisten teemojen kautta. Teemoiksi Forss on valinnut 

historiallisen ulottuvuuden, paikan aistein havaittavat ominaisuudet, ajallisen syvyyden, 

sosiaalisen ulottuvuuden, kollektiivisen muistin, tunnelman, mielikuvan ja paikan hen-

gen eli genius locin.  

 

Historiallisessa ulottuvuudessa on kyse ihmisen toiminnasta sekä ajan kulumisesta. 

Ajan kulumisessa on kaksi eri puolta: luonnollinen ja historiallinen aika. Jälkimmäinen 

on kirjoitettua ja kerrottua tietoa, se on sotia, eri aikakausia ja niihin liittyviä käytäntöjä 

ja tapoja. Historialliset tapahtumat voivat näkyä myös paikassa muistomerkkeinä, au-

kioitten ja katujen niminä tai raunioina. Historiallinen ulottuvuus käsittää myös eri ark-

kitehtoniset tyylit, asemakaavan muodot ja monumentit. Tässä tapauksessa monumen-

teilla tarkoitetaan sellaisia vanhoja artefakteja, ihmisen rakentamia elementtejä, jotka 

antavat koko kaupungille tai kaupunginosalle muodon. Monumenteiksi voidaan lukea 

niin yksittäiset rakennukset, kuten Joensuussa Taidemuseo, entinen tyttölyseo, toriauke-

at mm. Joensuussa kauppatori ja Rovaniemellä Lordin aukio, sillat, Joensuussa Suvan-
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tosilta, Rovaniemellä jätkänkynttilä, puistot, Joensuussa vapaudenpuisto, tai kokonaiset 

kaupunginosat. Luonnollinen aika rappeuttaa ja kuluttaa pintoja, se sammaloittaa ja 

patinoi. Se jättää pintoihin elämän jäljet, jotka sitten koetaan ajallisena syvyytenä, konk-

reettisena ilmiönä paikan kerrostuneista aikaulottuvuuksista. Ajallinen syvyys kuvaa 

lähinnä paikan ikää, eikä sellaisenaan ole paikan historiaa. Se on kuitenkin havaittavissa 

myös niille, joilla ei ole tietoa paikan historiasta. (Forss 2007, 84-89.) 

 

Forss kirjoittaa, että päästäkseen osaksi paikan kollektiiviseen muistiin, on paikassa 

asuttava. Paikassa asuessamme tulemme osaksi sen historiaa kollektiivisen muistin 

kautta, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Sosiaalinen ulottuvuus sekä monimuo-

toisuus ovat olennaisessa osassa kollektiivisen muistin syntymisessä ja kehittymisessä. 

Kollektiiviseen muistiin liittyy myös kaikki toteutumattomat suunnitelmat sekä utopiat. 

Ihmisen omakohtaiset muistot ovat paikka- ja objektisidonnaisia, joten pelkästään kau-

punki ei ole asukkaittensa kollektiivinen muisti, vaan ihmisten henkilökohtaisten muis-

tin sillanrakentajina toimivat myös paikat. (Forss 2007, 93.) 

 

"Kaikki ne kodit – huoneistot, asunnot, talot, rakennukset pihoineen ja raja-
aitoineen – joissa ihminen on asunut, voidaankin nähdä ihmisen identiteetin tuki-
rankana, kuten kaupungin monumentit ovat kaupungin tukiranka. Kodit ovat ih-
misen minän monumentteja." (Forss 2007, 95-96.) 

 

Sosiaalinen ulottuvuus mielletään osaksi asumisen toimintaa, mutta sosiaalisen ulottu-

vuuden osana oleminen ei sinällään vaadi asumista. Paikan sosiaaliseen ulottuvuuteen 

päästään käsiksi esimerkiksi vierailijoina, tarkkailijoina tai ohikulkijoina. Sosiaalisen 

ulottuvuuden muodostaa ihmisten ja yhteisöjen väliset suhteet sekä kommunikaatiover-

kostot, mutta myös paikoissa tapahtuvat julkiset ja yksityiset toiminnot. Forss kiteyttää, 

että sosiaalisessa ulottuvuudessa on ennen kaikkea kyse eräänlaisesta näkymättömästä 

verkostosta, joka muodostuu ihmissuhteista, kommunikaatiosuhteista ja paikassa tapah-

tuvasta humaanista toiminnasta. (Forss 2007, 96-97.) 

 

Paikan aistein havaittaviin ominaisuuksiin Forss määrittelee materiaaliset muodot, pin-

nat ja mittasuhteet. Muotoihin lukeutuu arkkitehtoniset ja topografiset muodot sekä 

kasvillisuuden, asemakaavan ja esineiden muodot. Aistein havaittaviin ominaisuuksiin 

luonnollisesti kuuluisi myös äänet, valot, värit ja varjot, mutta Forss luokittelee nämä 

tunnelmallisiin ominaisuuksiin (Forss 2007, 78-79.) 
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Tunnelma esteettisenä käsitteenä on nuori, mutta arkikielessä tätä käsitettä on käytetty 

jo 1700-luvulta lähtien havainnollistaessa tilaa tai sen eräänlaista auraa. Tunnelma syn-

tyy esimerkiksi valaistuksella, mutta myös sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa siihen vah-

vasti. Päiväaikaan ravintola on tunnelmaltaan erilainen kuin illalla siellä syöty kyntti-

läillallinen, tai urheilusalissa tunnelma vanhojentanssien aikaan kuin liikuntatunnilla. 

Tunnelma voidaan tarkoituksenmukaisesti tuottaa, luoda tai muokata. Tästä huolimatta 

jokaisella paikalla on kuitenkin omanlaisensa tunnelma. Vuorokauden- ja vuodenaika 

muuttavat paikan tunnelmaa. Illan ja yön hämärässä muodot muuttuvat epätarkoiksi, 

lumipeite katolla muuttaa talojen katot muhkeammaksi, sade värjää betonipintoja. Syk-

syllä puiden lehdet värittävät koko maisemaa, ja toisaalta tippuessaan riisuvat puut alas-

tomiksi rungoiksi. Nämä kaikki vaikuttavat paikan tunnelmaan, mielikuviimme paikois-

ta ja sosiaalisiin toimintoihin. Ne myös muuttavat paikkaa niin, ettei kokemuksemme 

paikasta voi olla koskaan samanlainen. (Forss 2007, 82, 110-119.)  

 

Tunnelmaa kokemuksena ei kuitenkaan tiedollisesti Forssin mukaan voi hallita toisin 

kuin arkkitehtuuria tai historiaa. Tunnelmaan liittyviä ominaisuuksia ovat mm. värit, 

maut, äänet, valot, tuoksut ja varjot. Tee- ja kahvimyymälän huumaava tuoksu, rauta-

tieltä kantautuvat öiset äänet, omenapuun hohtavan valkoiset kukat ja juuri uunista tul-

leet voidellut karjalanpiirakat, ovat kaikki tärkeässä osassa paikkakokemustamme. 

Tuoksut ovat myös erityisessä asemassa yksilön henkilökohtaisessa muistissa, ne voivat 

toimia sen kiinnekohtina. Forssin mielestä tunnelmallisimmaksi ominaisuudeksi nousee 

valo. Valo mahdollistaa muiden visuaalisten ominaisuuksien kokemisen ja havaitsemi-

sen. Se, mistä valo tulee, millaista valoa se on ja millaisia varjoja se luo, määrittää ja luo 

paikan tunnelmaa.  Kuun valo luo aivan omanlaisen valon järven pintaan, tammikuinen 

aurinko lumipeitteen päällä ja takassa loimuava tuli, joka luo pehmeän keltaisen valon 

heittäen seinille eläviä ja alati muuttuvia varjoja. Forssin mukaan valot ja varjot muis-

tuttavat myös ajasta ja sen katoavuudesta. Niiden rytminen muutos ja vaihtelu osoittaa 

meille ajan kulumisen, ja niiden liikkumattomuus voi kadottaa ajantajun. (Forss 2007, 

110-119.)  

 

Mielikuva ja paikka ovat paikkakokemuksessa fenomenologisesta näkökulmasta katsoen 

erottamattomia. Paikka on fyysinen ympäristö, ja se voi herättää muistoja ja mielikuvia. 

Paikalla on myös yksilöllinen ja yleinen merkityskonteksti. Paikka ilmenee ihmisille eri 

tavoin riippuen siitä, millainen mielikuva yksilöllä siitä on. Jokaisella yksilöllä on 
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omanlaisensa mielikuva jostain tietystä paikasta, sillä paikan kokemiseen vaikuttaa 

mieltymykset, henkilöhistoria, elämäntilanne, havainnointikyky ja olosuhteet sekä tieto 

joka yksilöllä paikasta on. Myös se, mitä saamme kenties myöhemmin kuulla paikasta, 

voi muokata mielikuvaamme. Olennaiseksi paikan mielikuvasta voi nousta myös paikan 

nimi. Se voi täyttää paikan symbolisilla merkityksillä ja yksistään se voi luoda mieliku-

van paikasta. Mielikuvaamme paikasta vaikuttavat myös kaikki aikaisemmat kokemuk-

semme paikoista. Mielikuvamme paikoista ei aina myöskään perustu suoraan kokemi-

seen. Yksilöllä voi olla mielikuva Firenzestä nähtyään elokuvan, joka on kuvattu siellä. 

(Forss 2007, 101-105.) 

 

Genius loci käsite tulee antiikin Rooman ajoilta. Silloin uskottiin, että jokaisella paikal-

la on oma suojelushenkensä. Nykyisin tällä käsitteellä tarkoitetaan, että paikalla on jo-

kin oma erityinen luonne ja olemus, joka erottaa paikan jostain toisesta. Genius locin 

voi ymmärtää paikan identiteettinä: se on paikan henki, joka on vaikeasti sanallisesti 

määriteltävissä. (Forss 2007, 119-125.) Relph (1984, 66) kirjoittaa genius locin tarkoit-

tavan elävää ekologista suhdetta tarkkailijan ja ympäristön, ihmisen ja paikan välillä. Se 

on itsetuntemuksen lähde ja vertailukohta, joka todennäköisesti on tärkeintä lapsuudes-

sa, mutta joka voi tarjota keskuksen henkilökohtaiselle vakaudelle ja merkityksen koko 

elämälle. 

 

2.4 Ympäristöpsykologia 
 

"Ihmisen ympäristösuhde on jatkuvasti kehittyvä ja aktiivista työstämistä vaativa 
prosessi. Se on molemminsuuntainen, transaktiivinen tapahtuma, jossa ihmiset 
muuttavat ympäristöään, ja näin muuttuva ympäristö vuorostaan avaa uusia kehi-
tysmahdollisuuksia." (Aura, Horelli & Korpela 1997, 47.) 

 

Ympäristön ja ihmisen välinen suhde muodostaa tämän tutkimuksen raamit. Ympäris-

töllä on suuri vaikutus yksilön elämään ja se voi joko edistää tai jarruttaa ihmisen toi-

mintaa. Erilaisissa ympäristöissä myös käyttäydytään eri lailla. Hautausmaalla, leikki-

puistossa tai kaupassa emme voi noudattaa samanlaista käyttäytymisnormia. Käyttäy-

tymistä muunnetaan kunkin ympäristön edellyttämien mahdollisuuksien mukaan (Ho-

relli 1982, 37.) Hyvänä esimerkkinä voisi todeta kirjaston. Kirjastot ovat monelle ihmi-

selle paikka rauhalliseen lukemiseen ja työn tekemiseen. Siellä pitäisi olla hiljaa ja kän-
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nykät pitää mielellään äänettömällä. Jos joku poikkeaa tästä normista, kuten joillakin on 

tapana, saa se monet ihmiset ärtyneeksi. Ihminen on luonteeltaan utelias, ja meillä on 

lapsesta asti halu koskea kaikkea, mutta kun menemme museoon tai taidenäyttelyyn, 

huomaamme yleensä ensimmäisenä kyltin, joka kieltää koskemasta teoksia. Niin kuin 

kameleontti muuttaa väriään, joutuu myös ihmiset muuntautumaan erilaisissa ympäris-

töissä.  

 

Horelli (1982, 38) mainitsee, että fyysisen ympäristön vaikutus ihmiseen on aina suh-

teutettava yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä yksilön persoonallisuuteen, 

rooliin, toiminnan luonteeseen ja tavoitteisiin. Aineellinen ympäristö on aina myös hei-

jastusta paikallisesta kulttuurista, yhteiskunnallisista olosuhteista ja kollektiivisesta ta-

junnasta.  

 

Fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisen biologis-fysiologiseen rakenteeseen ja sitä kautta 

psyykeen. Horellin (1982, 40) mukaan aivojen fysiologia olisi välittömästi riippuvainen 

ympäristöstä, sillä esimerkiksi ärsykeköyhä ympäristö ei tarjoa riittävästi "ravintoa" 

aivoille. Vilkko-Riihelän (1999, 93) mukaan ihmisen aivojen tehtävä on muuttaa ihmi-

sen toimintaa niin, että hän sopeutuu ympäristömuutoksiin sekä pystyy toimimaan eri-

laisissa ympäristöissä. Aivot ottavat vastaan ja muokkaavat sekä ulkoisesta maailmasta 

että sisäisestä maailmasta tulevaa tietoa.  

 

 

 

 

 

Kuva	  1.	  Maantieteellisen	  ympäristön	  toiminnalliset	  tasot	  (Horelli	  1982,	  44).	  
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Horelli (1982, 44) esittää kirjassaan Rapoportin (1977) tekemän kaavion (kuva 1), jonka 

mukaan maantieteellinen tai fyysinen ympäristö, jossa ihminen tavallisemmin liikkuu, 

rakentuu kolmesta eri alueesta. Nämä kolme aluetta ovat liikkumisympäristö, havainto-

ympäristö ja toimintaympäristö. Liikkumisympäristö on alue, jolla ihminen tavallisesti 

liikkuu. Havaintoympäristö on alue, josta ihminen on suoraan tietoinen ja johon heijas-

tetaan merkityksiä. Toimintaympäristö on tärkein yksilön kehityksen kannalta, se vai-

kuttaa merkittävästi ihmisen toimintamahdollisuuksiin ja sitä kautta myös suoraan yksi-

lön elämänsisältöön. On selvää, että tuo toimintaympäristö on ihmisen eri elämäntilan-

teista, -vaiheista, ja -tavasta riippuen eri kokoinen ja muotoinen. Esimerkiksi lapsen 

toimintaympäristö rajoittuu usein asuinympäristöön ja kotiäidin alue voi olla hyvinkin 

suppea, kun taas aktiivisen nuoren uranaisen toimintaympäristö voi olla hyvin avara. 

Eroavuudet heijastuvat myöskin erilaisina elämänsisältöinä. Yksilön kehityksen kannal-

ta olisikin tärkeää, että toimintaympäristö olisi sisällöllisesti rikas, valinnanmahdolli-

suuksia täynnä, ja että se vastaisi yksilön senhetkistä kehitystä ja ennakoisi tulevaa ke-

hitystä. Tällöin ympäristö ei olisi vain ihmisen toiminnan näyttämö, vaan myös voima-

vara. Lopulta on siis kysymys siitä, kuinka yksilö muokkaa ulkopuolelta saamistaan 

vaikutelmista oman todellisuutensa, ja minkälaisen merkityksen ja aseman ympäristöstä 

saamille mielikuville hän antaa. (Horelli 1982, 44, 55.) 

 

Horelli (1982, 45) nostaa esille kysymyksen asuinympäristöjen kehittämisen haasteista: 

miten luoda niistä eläviä ja toimivia paikallisyhdyskuntia, jotka ympäristöinä olisivat 

sisällöllisesti merkityksellisiä. 

 

Ympäristöpsykologia on lainannut menetelmiä myös eläinten käyttäytymistieteestä, 

etologiasta. Etologiasta saatujen sosiofyysisten ympäristöjen kuvaavia käsitteitä voi 

hyvin soveltaa myös ympäristöpsykologiassa. Eräs sosiaalisen vuorovaikutuksen mer-

kittävistä mekanismeista on tila. Etologiassa tila jaetaan viiteen eri elementtiin: kotipiiri, 

ydinalueet, territorio, hallinta ja henkilökohtainen tila. Kotipiiri on alue, jossa säännölli-

nen toiminta ja liikkuminen tapahtuu. Se koostuu erilaisista paikoista sekä niitä yhdistä-

vistä väylistä. Ydinalueet sijaitsevat kotipiirin sisällä. Tämä käsittää esim. työpaikan tai 

kodin ympäristössä sijaitsevia alueita, joita käytetään päivittäin ja jotka tunnetaan hy-

vin. Territorio on jokin tietty ryhmän tai yksilön yksityinen alue, jota puolustetaan ja se 

koetaan omaksi. Tavallisesti se merkitään fyysisin merkein ja symbolein. Hallinta käsit-

teellä voidaan määritellä jokin rajoitettuna aikana tapahtuvaa, tiettyihin sääntöihin pe-
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rustuva territorion omistaminen tai hallinta. Henkilökohtainen tila on yksilön eräänlai-

nen mukana kannettava territorio, yksilöä ympäröivä "tilallinen" kupla, joka ympäröi 

yksilöä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Usein henkilökohtainen tila tunnistetaan vasta 

sitten, kun siihen tunkeudutaan, esimerkiksi tungoksessa. Horellin (1982, 45-46) mu-

kaan nämä etologiset käsitteet auttavat ymmärtämään, mitkä lajityypilliset mahdollisuu-

det ja rajoitukset olisi huomioitava ympäristömme suunnittelussa sekä tutkimuksessa.  

 

2.4.1 Ympäristö järjestelmänä 
 

Ympäristöpsykologiassa ympäristö nähdään järjestelmänä, joka muodostuu sosiaalisis-

ta, fyysisistä, taloudellisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista elementeistä. Kaikki 

elementit ovat nivoutuneet monimutkaisella tavalla toisiinsa ja yhdessä järjestelmän 

osassa tapahtuva muutos aiheuttaa muutoksen muissa elementeissä. Ihminen on osa tätä 

ympäristöjärjestelmää; se on vaikutuksessa näiden eri osien kanssa vaikuttaen niihin ja 

olemalla samalla niiden vaikutuksen alainen. Ympäristöpsykologian tutkimuskentän 

rakentavat yksilön ja ympäristön vuorovaikutus. Ihmistä lähestytään myös avoimena 

järjestelmänä, jolloin ihminen nähdään tajunnallisena, organisoituneena ja ympäristös-

sään tavoitteellisesti toimivana olentona. (Horelli 1982, 31-35.)   

 

Yksilötasolla tapahtuvan ympäristönsäätelyn ydin on siinä, että yksilö käyttää ympäris-

töä psyykkisen itsesäätelyn välineenä. Itsesäätelyn keskeisenä tavoitteena on minäko-

kemuksen eheyden rakentaminen. Psyykkistä itsesäätelyä voivat tukea yksittäiset tilat ja 

paikat – tosin erilaiset ympäristöt antavat hivenen erilaisia lähtökohtia. Sunnuntaikävely 

idyllisellä puutaloalueella huolten painaessa mieltä antaa varmasti enemmän voimia 

kuin kävely keskustan betoniviidakossa. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 48-53.) Ympä-

ristöllä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tutkimuksissa on huomattu, että 

luonnon eheyttävää vaikutusta pystytään mittaamaan ihmisen kehon toiminnoista, tark-

kailemalla muun muassa yksilön verenpainetta ja pulssia (Huttunen 2011). Jo pelkkä 

luonnon katseleminen voi edistää esimerkiksi fysiologista palautumista stressitilanteen 

jälkeen ja parantaa mielialaa (Salonen 2010, 25). 

 

Ympäristöllä on vahva vaikutus myös minuuden rakentumiseen. Se voi tukea yksilön 

sisäistä eheyttä tai se voi uhata tai vaikeuttaa minuuden muodostumista. Tilan per-
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sonalisoinnilla yksilö voi tukea minuuttaan. Esimerkiksi nuorelle minuuden jatke saat-

taa olla oma huone, joka sisustetaan mielikuvien, haaveiden ja omien idolien mukaises-

ti. Tätä kutsutaan ympäristön personalisoinniksi, jolloin ympäristölle annetaan henkilö-

kohtainen leima ja näin siitä tehdään minuuden jatke. Ympäristön personalisointia ta-

pahtuu myös ryhmätasolla, millä lujitetaan ryhmäidentiteettiä. Myös asunto muokataan 

minuuden jatkeeksi. Asunnon psykologinen haltuunotto, sen muuttaminen kodiksi ta-

pahtuukin vasta sitten, kun tila on sisustettu. Siihen on liitetty oma persoonallinen lei-

ma. Erilaisilla esineillä voi vahvistaa tunnetta myös yksilön menneisyydestä, ja monilla 

esineillä voi olla yksilölle suurta tunnearvoa. Ne voivat symboloida jotakin tai edustaa 

sitä mihin yksilö kokee kuuluvansa. Erilaisten esineiden avulla pyritään myös erottu-

maan muista. (Aura ym. 1997, 54-61.)  Usein myös personalisoitu ympäristö koetaan 

miellyttäväksi ja mielenkiintoiseksi (Horelli 1982, 113). 

 

Pauli Tapani Karjalainen (1987, 27) kirjoittaa, että usein ympäristö jää meille "näky-

mättömäksi" arjen kiireen keskellä. Ympäristöön kiinnitetään huomiota vasta sitten, kun 

jotain poikkeavaa tai häiritsevää tapahtuu. 

 

Horelli (1982, 197) kiteyttää hyvän ympäristön ominaisuuksiksi turvallisuuden, valin-

naisuuden, hallittavuuden ja esteettisyyden. Nämä ominaisuudet ovat sellaisia, jotka 

tukevat ympäristön ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Yksilötasolla ja yhteisön jäsene-

nä ihminen saa merkityksellisiä kokemuksia säädellessään ympäristösuhdetta.  
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Kuva 2. Ihmisen elämänvaiheet ja ympäristö (Horelli 1982, 206). 
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Kuvassa kaksi on esitetty ihmisen varhaiset elämänvaiheet ja suhde ympäristöön. Ym-

päristön pysyvyys nousee lapsuuden ympäristössä tärkeäksi. Se helpottaa sosiaalisten ja 

toiminnallisten riippuvuuksien oppimista ja vaikuttaa suoraan perusturvallisuuden tun-

teeseen. Erilaisten toimintojen ennakoimisen ja tilanteen hallitsemisen oppimiseen vai-

kuttavat taas ympäristön joustavuus ja käsiteltävyys. Viimeisin mainittu on myös kekse-

liäisyyden ja luovuuden välttämätön edellytys. Yksilön vanhetessa elintärkeäksi kritee-

riksi muodostuu ympäristön valinnaisuus, joka muodostuu erilaisten paikkojen sekä 

ihmisten ja toimintojen tarjonnasta ja saavutettavuudesta. (Horelli 1982, 229.) 

 

2.4.2 Territoriaalisuus 
 
Territoriaalisuus on merkittävä osa yksilön ja yhteisön ympäristösuhteen säätelyn kan-

nalta, se vahvistaa identiteettiä, vähentää stressiä, lisää turvallisuutta ja helpottaa sosiaa-

lista kanssakäymistä (Horelli 1982, 158). Territoriaalisuus on ympäristöpsykologiassa 

käytetty termi, joka on lainattu etologiasta. Niin ihminen kuin linnut ja nisäkkäätkin 

tarvitsevat oman paikan. Eläimillä oman paikan tai pesän etsintä on vaistonvaraista, 

ihmisillä puolestaan valinnanvaraista ja monimutkaisempaa. Ihmisistä puhuttaessa terri-

toriaalisuus liittyy omistamiseen, ja se luo tilaisuuden jonkin tietyn tilan hallintaan. Jo-

kin alue voi olla henkilön, perheen tai kokonaisen yhteisön kontrolloima, jolloin puhu-

taan territoriaalisuudesta. Horelli huomauttaa, ettei territoriaalisuudella viitata fyysiseen 

aggressioon tai taisteluun, näin yleensä tapahtuu vain sodissa tai jengien välisissä yh-

teenotoissa. Tässä yhteydessä territoriaalisuus on kontrollia, joko mahdollista tai todel-

lista omistamista, tilan, vallitsevan tilanteen sekä myös ympäristösuhteen säätelyä. Se 

on siis osa ihmisen eräänlaista käyttäytymisohjelmistoa. (Horelli 1982, 154.) 

 

Territoriaalisuus viittaa aina johonkin maantieteelliseen alueeseen eikä tätä pidä sekoit-

taa henkilökohtaiseen tilaan. Jälkimmäistä ihminen kantaa aina mukanaan. Territoriot 

voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Primääriterritorio on henkilölle ydinpaikka ja sitä 

kontrolloidaan vahvasti, esimerkiksi oma huone tai koti. Sekundääriterritorio voi olla 

liitoksissa edellä mainittuun (esimerkiksi kodin pihapiiri) tai se voi olla jokin julkinen 

territorio. Sekundääriterritoriossa kontrolli ei ole yhtä suuri, eikä myöskään yksilön si-

toutuminen. Julkiset territoriot ovat luonteeltaan väliaikaisia. Esimerkiksi yliopistojen 

kirjastoissa ihmiset merkitsevät territorionsa jättämällä lukupöydälle villatakkinsa, kir-

jansa tai laukkunsa. Vuonna 1969 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että mitä henkilö-
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kohtaisempi territorion merkitsin on, sen varmemmin se puolusti opiskelijan territoriota 

tämän lähtiessä pois lukusalista. Primääri- ja sekundääriterritorioiden osoittamiseksi 

käytetään personalisointia, ja yleensä paikkaa havaitsemalla pystytään tulkitsemaan 

kuinka pysyvästä territoriosta on kyse.  Mitä pysyvämmästä kontrolloijasta on kyse, sitä 

monimutkaisempaa merkitysjärjestelmää hän käyttää. (Horelli 1982, 154-156.) 

 

Horelli mainitsee, että eräs territoriaalisuuden ydinfunktiosta on sosiaalisen elämisen 

helpottaminen. Nämä fyysisen ympäristömme sosiaaliset vihjeet, jotka säätelevät kans-

sakäymistä, opimme jo lapsuudessamme. Territoriaalisuus arkielämässä voi keventää 

toimintoja ja vähentää ristiriitoja, kun esimerkiksi jokaisella perheessä on oma paikkan-

sa pöydässä, omat huoneensa ja omat kaappinsa. (Horelli 1982, 156.) 

 

Territoriaalisuuden kanssakäymistä helpottava ja sosiaalisesti tasapainottava merkitys 

tapahtuu kolmella eri tasolla: yhteiskunnan, pienryhmän ja yksilöllisellä tasolla.1 Horel-

lin mukaan territoriaalisuus yksilötasolla lisää kognitiivista kontrollia eli käyttäytymisen 

ennustettavuutta. Käyttäytyminen tutussa ympäristössä automatisoituu, se muodostuu 

turvalliseksi ja luotettavaksi ja tällöin energia voidaan suunnata muualle. Näin ihminen 

alkaa myös kiintymään ja juurtumaan ympäristöönsä. (Horelli 1982, 157-158.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Näistä mainitsen ainoastaan henkilökohtaisen tason, koska katson sen ensisijaisesti liittyvän henkilö-
kohtaiseen kokemukseen. 
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3 Kokemus, elämys ja aistit 
 

3.1 Kokemus ja elämys 
 

Voidakseni tutkia paikkakokemusta minun täytyy ymmärtää ja määrittää, mitä kokemus 

on ja miten kokemusta voidaan tutkia. Arkikielessä kokemus esiintyy ainakin kahdella 

eri tavalla. Saatamme sanoa jostakin henkilöstä, että hänellä on kokemusta jossakin asi-

assa tai että hän on kokenut. Kotkavirran (2002, 15) mukaan kokemus on näkemystä 

asioista ja valmiutta hallita käytännön tilanteita.  

 

Kokemuksesta puhuttaessa voidaan puhua myös elämänkokemuksesta, ja yleensä pitkän 

elämänkokemuksen omaavia henkilöitä pidetään viisaina. Kokemus on jotain sellaista, 

joka voidaan pukea sanoiksi, siihen pohjautuvia ajatuksia ja näkemyksiä voidaan vaih-

taa, mutta se ei kuitenkaan ole suoraan opetettavissa vaan se on jotakin joka täytyy itse 

kokea ja oppia. (Kotkavirta 2002, 15.) Nyky-yhteiskunnassa ihmiset hakevat elämyksen 

aiheuttamia positiivisia kokemuksia yhä kauempaa. Eikä ihme, arkipäivämme on täytet-

ty erilaisilla aistiärsykkeillä. Esimerkiksi tapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä on tarjol-

la runsaasti, kauppakeskuksissa virittäydyt joulun tunnelmaan jo kuukausia ennen jou-

lua ja ympäristömme täyttyy äänistä, valoista, kuvista ja väreistä, liikkeestä ja muodois-

ta. Deweyn (2010, 61) mukaan nykyisen kaltaisessa kiireisessä, inhimillisessä ja kärsi-

mättömässä ympäristössä kokeminen jää lähes pintapuoliseksi. Kokemuksilla ei hänen 

mukaan ole mahdollisuutta toteutua lopullisesti, koska tilalle tulee niin nopeasti jotakin 

muuta.  

 

Perttulan (2008, 116-117) mukaan fenomenologinen erityistiede pitää kokemusta suh-

teena. Kokemus sisältää havainnoijan, hänen tajunnallisen toimintansa sekä kohteen, 

johon toiminta suuntautuu. Kokemusta on luontevaa kutsua merkityssuhteeksi. Koke-

mus rakentuu juuri tuosta suhteesta, jossa subjekti ja objekti liittyy yhdeksi kokonaisuu-

deksi. Kokemus kehittyy yksilön senhetkisestä elämyksellisestä tilasta, jonka taustalla 

on elämäntilanne ja vuorovaikutus, jonka yksilö kokee sisäisesti merkityksellisenä 

(Koivisto 2012, 132).  
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Elämys on tunnetila, se on kokemus joka tulee huomatuksi, hetki, jolla on merkitys yk-

silön minuuteen. Elämys vahvistaa ja herättelee käsitystä olemassaolosta yksilöllisessä 

merkityksessä. Elämys on jotain, mitä ei voi aina sanoin kuvailla, osa jää kerrottavissa 

olevan ulkopuolelle. Ne eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä, vaan jäävät vaikutta-

maan yksilön identiteetin tunteeseen oleellisella tavalla. (Löfblom 2013, 229-230.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytän henkilökohtaisia kokemuksia tutkimuksen kohteena. Etsin 

vastausta tutkimuskysymyksiin paikoissa syntyneiden merkityssuhteiden avulla. Koke-

mukset tutkimuksessani ovat elettyä todellisuutta ja ne ovat syntyneet vuorovaikutuk-

sessa ympäristön kanssa. Elämyksellä tarkoitan kokemuksia, jotka ovat jollain tapaa 

poikenneet normaalista arjesta tai mikä on vaikuttanut pysyvästi identiteettiini. 

 

3.2 Aistit 
 
Elämismaailmamme perustan muodostaa kaikin aistein havaittu ympäristö, ja näiden 

havaintojen tulkitsemisen avulla voimme liittää maailmaan merkityksiä, jotka tekevät 

tiloista paikkoja (Haarni, Karvinen, Koskela, Tani 1997, 17.) Aisteilla ja aistimisella on 

iso merkitys niin koko elämässämme kuin myös paikkakokemusta tutkittaessa. Jokainen 

ihminen on yksilö ja jokainen meistä havaitsee asioita eri lailla ja kiinnittää eri asioihin 

huomiota. Havaitseminen on toiminto, joka riippuu havaitsijan taidoista ja kokemuksis-

ta, siitä mitä ennestään tietää (Neisser 1982, 19.) Erilaiset aistimukset, tuoksut, äänet, 

maut ja värit jäsentävät muistia ja voivat hetkeksi viedä muistelijan takaisin koettuihin 

tiloihin ja paikkoihin (Saarikangas 2011, 183.) 

 

Katseleminen, kuunteleminen, lukeminen ja tunnusteleminen ovat toimintoja, jotka vaa-

tivat taitoa ja ovat riippuvaisia aikaisemmista rakenteista ns. skeemoista. Skeemat suun-

taavat yksilön havaintotoimintaa ja muuttuvat sen seurauksena. Havaitseminen on toi-

minto, jossa sekä välitön ja menneisyys vaikuttavat nykyhetkeen. (Neisser 1982, 19.) 

Aistit ovat väylä maailmaan (Karjalainen 2006, 87). Useimmiten ihmisen jokapäiväi-

sessä arjessa kiinnostavat asiat joihin kiinnitämme huomiota, ärsyttävät useampaa aistia 

yhtä aikaa (Neisser 1982, 31).  
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Havaitsemisessa on kyse kaiken saatavilla olevan tiedon yhdistämisestä kokonaisuudek-

si. Kun kuulemme jotain, yritämme nähdä sen. Se mitä näemme, määrää tulkintamme 

kuulemastamme äänen lähteestä. Samoin tapahtuu kun näemme jotain: ojennamme kä-

temme koskettaaksemme sitä ja se mitä kätemme tuntevat, määrittää mitä näemme. 

(Neisser 1982, 31.) Maantieteen traditioissa hallitseva havainnoimisen tapa on ollut 

näkeminen. Havaitseminen on aina sidottu aikaisempiin kokemuksiin, joten se mitä 

verkkokalvoillemme piirtyy ja kulkeutuu aivojen näkökeskukseen, ei ole se mitä luu-

lemme näkevämme. (Tani 1996, 104.) Neisserin (1982, 22)  mukaan emme katso kuvaa 

vaan käsittelemme sitä. Näköjärjestelmässämme on tiettyjä erityisrakenteita, jotka lait-

tavat viestit alulle hermojärjestelmässämme ja nuo viestit toimivat vasteina kuvan tiet-

tyihin piirteisiin. Tieto piirteistä välittyy suoraan aivojen ylimmille tasoille, jossa sitä 

verrataan aiemmin varastoituun tietoon ja joka lopulta saa aikaan havaintokokemuksen.  

 

Tässä tutkimuksessa keskeisimmät aistit ovat näkö-, kuulo-, maku- ja hajuaisti.  Näiden 

aistien avulla olen eniten tarkkaillut ympäristöäni ja näihin aistikokemuksiin kiinnityn 

tarkastellessani minulle tärkeiden paikkojen kokemuksia. 
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4 Aineiston ja teorian vuoropuhelu 
 
 
Ryhdyin kokoamaan elämäni tilkkutäkkiä ja pala palalta miettimään elämäni paikkoja. 

Matkustin mielessäni asunnosta toiseen, torilta laulurinteelle, joenvarrelta mökille ja 

Joensuusta Rovaniemelle. Kokemukset alkoivat purkautua paperille ja paikat piirtyä 

kartoille. Tässä osiossa aineistoni käy vuoropuhelua teorian kanssa. Teorian avulla tar-

kastelemani kokemukset alkavat muodostaa syvemmän ymmärryksen ja mahdolliset 

yhteiset tekijät paikkakokemuksilleni.  

 

4.1 Sillan yli kotiin  
 
Joensuussa sijaitseva Suvantosilta on Suomen yhdeksänneksi pisin silta. Se on raken-

nettu vuonna 1974 ja se yhdistää Niinivaaran Joensuun keskustaan Suvantokadun koh-

dalta.  

 

 
Kuva 3. Suvantosilta ja tukkien lastausalue. Kuvat: Noora Hattunen.
 
Matka keskustasta kotiin on lyhyt ja kaunis. Kävelen kohti Suvantosiltaa, sen alla virtaa 

Pielisjoki. Vaikka joen virta on voimakas, se silti näyttää lempeältä. Joki on koko kau-

pungin sydän, joka lakkaamatta sykkii. Raikas tuuli peittää alleen liikenteen saasteen. 

Hengitän sisään ja ulos, tunnen kuinka joki virtaa nyt minussa. Jatkan matkaa, silta on 

pitkä. Joki jäi jo taakseni, tiedän olevani kohta kotona, koska tunnistan ilmassa tutun 

tuoksun: vasta sahattu puu tuoksuu kesäillassa huumaavalta, se saa suupieleni kohoa-

maan leveään hymyyn. Puun tuoksu tulee tukeista, joita raiteilla olevat herkullisen väri-

set vaunut on pullollaan. Turkoosit ja vihreät vaunut pursuaa eripaksuisia tukkeja. Rai-

teilta kuuluu kolinaa, tuttu ja turvallinen ääni. Enää muutama metri, ja olen kotona. 
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Paikka syntyy, kun tilaan liittyy henkilökohtaisia merkityksiä. Suvantosillasta tuli mi-

nulle paikka. Olen kokenut siellä vahvoja aistielämyksiä, jotka ovat ankkuroituneet sy-

välle muistiini ja mieleeni. Suvantosillasta tuli merkityksellinen. Se oli reittini kodin ja 

kaupungin välissä. Reitti, jota kuljin edestakaisin päivittäin usean vuoden ajan. Kysei-

nen silta assosioituu aina Niinivaaran kotiini. Tanin (1997, 212) mukaan menneisyyden 

paikat muuttuvat helposti sellaisiksi kuin olisimme niiden toivoneet olevan, ja että paluu 

noihin maisemiin saattaa tuottaa pettymyksen. Myönnetään, että matkaan keskustasta 

Suvantosiltaa pitkin kohti Niinivaaraa ei välttämättä enää sisälly kaikkia niitä odottami-

sen ja turvallisuuden tunteita, joita se ennen minulle antoi. Kotini ei enää ole sillan tuol-

la puolen. Sen sijaan Suvantosilta kaikkine elementteineen on paikoillaan. Pielisjoki 

virtaa edelleen yhtä voimakkaana kuin aina ennenkin. Pystyn aistimaan sen raikkaan 

tuulen, nauttimaan sillalta avautuvasta maisemasta ja kesäisin haistamaan puun tuoksun. 

Tämä paikkakokemus tulee pysymään sellaisena kuin se on, niin kauan kuin tuo silta on 

pystyssä, joki virtaa ja kun tukkien lastausalue sijaitsee sillan kupeessa. 

 

Matka Suvantosiltaa pitkin on moniaistinen, mutta voimakkaimman tunteen saa aikaan 

hajuaisti. Tiedän olevani kohta kotona, koska tunnistan ilmassa tutun tuoksun: vasta 

sahattu puu tuoksuu kesäillassa huumaavalta. Forssin (2007, 94) mukaan tuoksut ovat 

muistojemme todellinen koti, ja ne vaikuttavat tunteisiimme syvemmällä tasolla kuin 

audiovisuaaliset ominaisuudet. Sahatun puun tuoksu vie minut aina Suvantosillalle ja 

matkalle kotiin. Toisaalta pelkkä turkoosien puunkuljetusvaunujen näkeminen saa mi-

nussa aikaan kaipuun. Forss (2007, 115) luokittelee tuoksut paikan tunnelmallisiin omi-

naisuuksiin. Muita tunnelmallisia ominaisuuksia ovat värit, äänet sekä valot ja varjot. 

Kokemukseni tuolla sillalla on muodostunut voimakkaaksi tunnelmallisten ominaisuuk-

sien johdosta. Tuoksun lisäksi sillalla voi kuulla ihmisten askeleita ja puhetta, autojen 

ääniä ja tuulen tuiverrusta. Sillalta avautuva näkymä on erivärinen riippuen vuorokau-

den- ja vuodenajoista. Kesäiltoina iloinen puheensorina ja musiikki rantabulevardilla 

sijaitsevilta terasseilta yltää sillalle asti. 

 

Vahvana koen sillalla myös paikan hengen, genius locin. Vaikka koen vesistön yllä ole-

vat sillat aina jotenkin pelottavaksi, on tässä nimenomaisessa sillassa jokin sellainen 

henki, joka saa siellä oloni turvalliseksi. Paikan henkeä on yhtä vaikea kuvailla kuin 

ihmisen sisintä olemusta. Yhtä vaikea on minunkin kuvailla sillan henkeä. Se pitää jo-

kaisen kokea kuumassa kesäillassa, hyytävän kylmässä pakkaspäivässä, syksyn saapu-
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essa ja kevään puhjetessa kukkaan. "Genius loci tulisikin nähdä kaikenkattavana koko-

naislaatuna paikassa, subjektiivisena mutta kuitenkin jaettuna kokemuksena kaupunki-

todellisuudesta, kokonaiskokemuksena" (Forss 2007, 126). Suvantosilta on minulle 

henkilökohtainen kokemus, mutta se on myös jaettu kokemus. Kun tarkastelen paikan 

aistein havaittavia ominaisuuksia, kiinnitän ensin huomioni siihen, kuinka silta on kaa-

reva, pitkä, suurimmalta osin betonia, melko massiivinen ja se yhdistää Joensuun kes-

kustan Niinivaaraan. Suvantosilta on nostosilta ja se mahdollistaa myös suurten laivojen 

ja purjeveneiden lipumisen sillan ohi. Ajallinen syvyys on havaittavissa sillalla. Kulunut 

harmaa betoni kaunistuu vain ajan kuluessa, liikenne ja sääolosuhteet kuluttavat asfalttia 

ja pyöräteiden kaiteita.  

 

4.2 Huvilakadulla paistoi aina aurinko 
 
Huvilakadun asunto oli ensimmäinen omistusasuntoni ja se sijaitsi Niinivaaralla 1950- 

luvulla rakennetussa pienkerrostalossa.  

 

 
Kuva 4. Huvilakadun koti ulkoa ja sisältä. Kuvat: Noora Hattunen.
 
 
 
Yi- Fu Tuanin (2006, 17) mukaan koti on se paikka, jossa vartuimme. Sitä ei voisi ver-

rata muihin elämämme koteihin, koska sen erityiset merkityssuhteet muilta kodeilta 
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puuttuu. Huvilakadun suuri yksiö oli minun ensimmäinen omistusasuntoni –koti sen 

varsinaisessa merkityksessä. Omistusasunto merkitsi minulle pysyvyyttä ja turvallisuut-

ta. Ennen Huvilakatua olin asunut lukuisissa vuokra-asunnoissa, joihin peruskokemuk-

sena liittyi pysymättömyys, joka loi turvattomuuden tunteen. Vuokra-asunnoista jou-

duin muuttamaan miltei vuoden välein, ja tietynlainen turvattomuus oli aina läsnä.  

Koskaan ei voinut tietää milloin tavarat pitää pakata tai joutuuko asunnottomaksi viiden 

kissan kanssa. Tämä paikka oli minulle pelastus, oma pieni turvallisuuden tyyssija. Tie-

sin, ettei tästä asunnosta tarvitse lähteä kenenkään muun toimesta, niin kauan kuin vain 

pystyin itse lainani maksamaan. Se merkitsi turvallisuutta, pysyvyyttä. Huvilakatu muut-

ti kokemusmaailmani päinvastaiseksi, ensimmäistä kertaa olin turvassa, sain hengittää, 

eikä minun tarvinnut miettiä, pitääkö tavarat pakata huomenna tai joutuisinko koditto-

maksi viiden kissani kanssa. Huvilakatu oli minun hallinnassa, minun kontrolloima. 

Tietyn tilan hallinta ja omistaminen liittyy territoriaalisuuten. Territoriaalisuuden kol-

mesta eri ryhmästä primääriterritorio sopii tähän kuvaukseen, se on henkilölle ydinpaik-

ka ja sitä kontrolloidaan vahvasti, esimerkiksi oma huone tai koti. Ympäristöpsykologi-

an mukaan territoriaalisuus vähentää stressiä, vahvistaa identiteettiä ja lisää turvallisuut-

ta (Horelli 1982, 154-158). Kodillani oli minuun siis huomattavia terveysvaikutuksia. 

 

Topobiografisesti tulkittuna Huvilakatu oli minulle piiloutuva paikka, näkyvä paikka, 

muotoutuva paikka ja muistuva paikka. Karjalaisen (2003, 89) mukaan paikan käsitteen 

erittelyyn suhteutettuna tarinallinen identiteetti on muistuvien ja odottavien paikkojen 

vuoropuhelua piiloutuvassa, näkyvässä tai muotoutuvassa paikassa. Paikkakokemukset 

ovat olennainen rakennusaine elämänkokemuksessa. Ne muodostavat vankan perustan, 

josta uusi kokemus nousee taas esiin luodakseen uutta rakennusainetta ja vahvempaa 

perustaa. Asunnon ostettuani paikka oli piiloutuva, koska sen varsinainen kauneus ei 

päässyt esiin. Asunto oli vuorattu tapetilla ympäriinsä ja keittiön seinissä oli laventelin 

väristä eristelevyä. Asuntoa oli myös sisustettu erinäisillä irtokalusteilla.  

 

Paikasta alkoi tulla muotoutuva, kun ryhdyin repimään tapetteja ja eristelevyjä seiniltä 

sekä poistamaan asunnosta kaikki ylimääräiset kaapit ja tasot. Paikasta tuli näkyvä, kun 

kuorin esiin asunnon alkuperäisen ilmeen. Keittiöstä eristelevyjen alta löytyi muun mu-

assa alkuperäinen seinän sisään rakennettu viileäkaappi. Remontin jälkeen asunnossa 

asuttuani paikka muuttui jälleen piiloutuvaksi. Kunnes koitti se hetki, että asunnosta piti 

muuttaa pois, remontoida se myyntiä varten ja päästää irti. Elämisen jäljet tulivat näky-
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viksi, korjaamatta jääneet lattialistat paljastuivat kaapin takaa, ja se maaliläiskä joka tuli 

jo ensimmäisessä remontissa kattoon. Remontoidessani asuntoa myyntikuntoon paikka 

oli taas näkyvä. Minun oma yksityinen turvallisuuden tyyssijani täytyi antaa kaiken 

yleisön nähtäville ja arvostelun kohteeksi. Nykyisyydessä Huvilakatu on muistuva 

paikka, vielä olemassa olevana, mutta saavuttamattomissa.  

 

Mutta ennen kaikkea Huvilakadun koti oli muutakin kuin vain osake numero 16 talossa 

numero 9. Pienelle parvekkeelleni rakensin kesäisin oman keitaan. Istutin kukkia van-

hoihin sankoihin ja vateihin, ja nautin auringosta istuen pienellä sinisellä puutarhajakka-

ralla. Karjalaisen (2003, 86) mukaan pienikin fyysinen tila voi kuvastaa avaraa mielenti-

laa. Minun fyysisesti pieni keitaani, oli minulle jotain suurta ja avaraa. Se ravitsi minun 

mieltä ja kehoa. Hoidin keitaassani kukkia ja kasvatin yrttejä. Join keitaassani aamu-

kahvin ja iltaisin saatoin nauttia lasin punaviiniä auringonlaskua katsellen. Tuossa ehkä 

puolentoista neliömetrin kokoisessa keitaassa on vietetty monet juhlat, ja ne jos mitkä 

ovat olleet suuri osoitus siitä, ettei tilan fyysisellä koolla ole merkitystä, vaan tunnel-

malla ja mielikuvituksella. 

 

Minun kotini, Huvilakatu, alkoi jo Suvantosillalta, siitä kohtaa missä junaradalla oli 

tukkien lastausalue, ja puunkuljetusvaunuissa sahattuja tukkeja. Aikuiselle koti voi olla 

laajempi merkitys kuin vain talo sen pihoineen (Tuan 2006, 17). Kun menin ensimmäi-

sen kerran katsomaan Huvilakadun asuntoa tiesin, että tämä on minun tuleva kotini. 

Huvilakadun ensimmäinen asuntonäyttö oli alkukesällä. Astuin sisään kirkkaassa valos-

sa kylpevään asuntoon, jossa valo loi varjoja seinille, parkettilattia narskui jalkojen alla 

ja junaradalta kuului kolinaa. Rakastuin siltä istumalta paikan tunnelmaan.  

 

Huvilakadulla paistoi aina aurinko. Siellä paistoi aina aurinko, koska maalasin asunnon 

seinät kirkkaan oranssilla maalilla. Vaikka ulkoa ei valoa ja aurinkoa sisään aina tul-

vinutkaan, piti oranssit seinäni siitä huolen, että aurinko paistoi aina. Jätin seiniin myös 

runsaasti valkeaa ja tunnelma värien ansiosta oli raikas. Keittiössä hehkui valkealla sei-

nällä suuret limenvihreällä maalatut heinänkorret. Suurin tunnelmallinen ja aistein ha-

vaittava tekijä keittiössä oli heinäseipäät, joilla päällystin keittiön päätyseinän. Forssin 

(2007, 115) mukaan paikan tunnelmalliset ominaisuudet eivät ole muuttumattomia, 

vaan voivat muuttua silmänräpäyksessä. Ihan silmänräpäyksessä ei Huvilakadun tun-

nelma muuttunut, mutta hyvin pian sain muutettua tunkkaisen tunnelman raikkaaksi ja 
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värikkääksi. Huvilakadun paikan aistein havaittaviin ominaisuuksiin kuului vahvat, 

paksut kiviseinät, alkuperäiset umpipuiset 1950-luvulla rakennetut vaatekaapit eteisessä, 

itse asentamani vanhat heinäseipäät seinällä ja orgaanisen muotoinen baaritaso keittiös-

sä. 

 

Paikan henki on voimakkaasti aistittavissa. Talon ulkonäkö kertoo jo katsojalle, mille 

vuosikymmenelle se arkkitehtonisesti asettuu. Siinä on vahvasti aistittavissa 1950-

luvulle perinteiseksi muodostuneet piirteet. Rapattu ulkovuoraus keltaiseksi maalattuna, 

katolla punaiset tiilet, isot neliönmuotoiset ikkunat ja huoneistoilla pienet parvekkeet. 

Talon vahvasta hengestä kertoi myös se, kuinka monta alkuperäistä asukasta siellä vielä 

minun muuttaessa asui. Talo istuu täydellisesti ympäristöönsä ja sitä ympäröi lukuisat 

vaahterat, koivut ja suuret männyt. Ympäristössä aikaisemmin oli paljon sille ominai-

sempia taloja, mutta moni on joutunut väistymään uuden tieltä. Onneksi Huvilakatu 9 

seisoo paikallaan uljaana edustaen kaunista 1950-lukua. 

 

Vasta asunnosta luopuminen sai minut ymmärtämään, kuinka kiinnittynyt olin siihen 

paikkaan. Sen viimeisen kerran, kun ulko-ovelta loin katseeni asuntoon, ei kyyneleiltä 

voinut välttyä. Hyvästelin kotini, tuon paikan joka oli ollut minun suojani ja turvani, 

oma pesäni jonka olin täyttänyt tunteilla ja kokemuksilla. Siellä jos missä, on aikuisiän 

juureni. Relphin (1984, 49) mukaan juurtuminen paikkaan on sitä, kun yksilöllä on jo-

kin turvallinen piste josta käsin katsella maailmaa, luja ymmärrys yksilön omasta ase-

masta asioiden järjestyksessä ja henkinen ja psykologinen kiinnittyminen jonnekin eri-

tyisesti. Paikat, joihin ihmiset ovat eniten kiinnittyneitä ovat ns. välittämisen alueita. 

Niissä koetut lukuisat kokemukset ovat saaneet esiin monimutkaisen tunteiden ja vasta-

usten kokonaisuuden. Juurruin Huvilakatuun niin kuin puu juurtuu maahan. Paikasta 

tuli osa minua. Relphin (1984, 55) jaottelun mukaan vahvaa paikkaan kuulumisen tun-

netta kuvastaa eksistentiaalinen osallisuus. Se on paikan kokemisen syvin olemus ja 

yleensä se liitetäänkin tunteeseen joka on mahdollista kokea omassa kodissa. 
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4.3 Laitumella oli Mansikkeja ja Mustikkeja 

 
Ryökkylä on pieni kylä Ilomantsissa. Ryökkylä tarkoittaa minulle kuitenkin vain yhtä 

tiettyä paikkaa tuossa pienessä kylässä ja se on isovanhempieni kesäpaikka. Ryökkyläs-

tä puhuessani tarkoitan siis vanhaa maatilan pihapiiriä Mekrijärven rannalla, minkä ovat 

alunperin rakentaneet isänäidin isovanhemmat. Nykyinen talo on rakennettu 1930-

luvulla, mutta ensimmäinen torppa niille sijoille on rakennettu jo 1800-luvun lopulla. 

 

 
Kuva 5. Ryökkylä päivällä ja yöllä. Kuvat: Noora Hattunen. 
 

Se on perikuva jokaisen suomalaisen unelmapaikasta: Punainen tupa, vanha suuri na-

vetta ja aitta, sekä sauna järven rannalla, silmin kantamattomiin hyvin hoidettua vihre-

ää pihamaata ja sitä ympäröiviä uljaana seisovia koivuja. Idyllinen maalaismaisema 

siintää mielikuvissani ja sellainen paikka edelleen on. Lapsuudessani Ryökkylä tarjosi 

turvallisen ja elämyksellisen ympäristön leikkimiselle. Ympäristöpsykologian mukaan 

puhtaassa luonnossa oleminen ja tekeminen on tarpeellista lapsen terveelle kehitykselle. 

Salonen huomauttaa myös luontoympäristön myönteisestä vaikutuksesta lapsen kehon 

hallinnassa. Luonnossa lapsi harjoittaa monipuolisesti leikin lomassa motorisia ominai-

suuksiaan, jolla on todettu olevan yhteyksiä myös kognitiiviseen ja sosioemotionaali-

seen kehitykseen. (Salonen 2010, 104.)  

 

Aikuisen minän kokemuksena Ryökkylä on eheyttävä ympäristö. Se on tarjonnut kau-

punkilaiselle mahdollisuuden vetäytyä arjen rutiineista ja kiireistä. Eheyttävänä paikassa 

on ollut vehreä luonto, alituiseen liplattava järvi ja lokkien huudot kesäyössä. Salosen 

(2010, 64) mukaan elvyttävyystutkimuksissa on pystytty toteamaan, että elvyttävyyteen 

liittyvistä fyysisistä elementeistä merkittävimpiä ovat viher- ja luontoympäristöt, puut, 

pensaat, kukat ja vesi. Luonto koettiin myös tärkeäksi kaupunkilaisten mielipaikkoja 
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kartoittavassa tutkimuksessa ja usein tärkeissä luontokokemuksessa mainittiin myös 

eläimet. 

 

Järvet ja vuoret pysyvät melko entisenlaisena vaikka sukupolvet vaihtuvat ja ihmiset 

tulevat ja menevät. Paikat voivat pysyä melko muuttumattomina, mutta ihmisiin tämä ei 

päde. Lapsi kokee paikat eri tavalla kuin aikuinen. Kasvuiässä jokainen vuosi tuo mu-

kanaan uudenlaisen tavan ymmärtää ja kokea. (Tuan 2006, 15.) Nykyisin koen tuon 

paikan eri tavalla kuin lapsena, koska paikan kokemiseen on nyt yhdistynyt tietoa su-

vustani ja juuristani. Forssin (2007, 103) mukaan se mitä tiedämme nyt ja mitä myö-

hemmin saamme, kuulla muovaa mielikuviamme paikasta. Tieto paikassa eläneistä su-

kupolvista ennen olemassaoloani luo erilaisen mielikuvan, kuin mitä se ennen oli. Tieto 

on siis muuttanut mielikuvaani tästä paikasta ja sen myötä paikkakokemukseni on 

muuttunut entistä merkityksellisemmäksi. Sosiaalinen kanssakäyminen isovanhempien 

kanssa on ollut merkityksellistä ja tarinoiden kuuleminen menneiltä ajoilta on auttanut 

ymmärtämään aikaa ja sen kulumista.  

 

Lapsuudessani 1980-luvun puolivälissä Ryökkylän viereisellä yläpihalla oli vielä leh-

miä. Aivan tuvan vieressä kulkevan pienen hiekkatien varresta alkoi yläpihan lehmien 

laidunalue. Se oli eksoottinen kokemus pienelle kaupunkilaistytölle. Katsella suuria 

eläimiä ihan siitä mökin pihasta. Kuunnella kun ne vuoronperään huutelee ammuuta. 

Mansikkeja ja Mustikkeja silmänkantamattomiin. Muistan, että lehmiä ei koskaan saa-

nut lähteä katselemaan laitumen viereen yksin, vaan aina piti olla aikuinen mukana. 

Lehmät oli suuria ja lempeitä. Pahemman kerran säikähdin silloin, kun ne sitten karka-

sivat laitumelta. Maa jytisi kuin siellä olisi juossut norsulauma. Me oltiin siskoni kanssa 

aitassa nukkumassa ja herättiin siihen karmeaan jytinään. Ihmeteltiin mitä tapahtuu, ja 

aivan yhtäkkiä ovi avautui ja yksi lehmä kurkisti aitan ovesta sisään ja huusi ammuuu! 

Kokemus on säilynyt vahvana mielessä ja erityisesti muistan ne äänet. Maan jytinä oli 

todella voimakas, jo se ääni sai pelkäämään. Tähän kun vielä lisätään se yllätysmoment-

ti, että yksi lehmistä päättikin työntää aitan oven auki ja huutaa meille ammuu. Se oli 

vaikuttava kokemus ja silloin varmasti todella pelottava, mutta nyt se on huvittava 

muisto, jota ei meinaa todeksi uskoa. Forssin (2007, 115) teemoittelun mukaan koke-

mukseni on ollut vahvasti tunnelmallinen. Aitan pimeys, ulkoa kuuluvat äänet ja yhtäk-

kinen valo, joka tulvii aittaan lehmän työntäessä oven auki sekä lehmän ääntely, joka 

kuulosti voimakkaalta niin pienessä tilassa.  
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Ryökkylässä oli silloin myös paljon pääskysiä, ne lenteli iloisena pihassa, ja visersivät. 

Niiden kujeilevaa tanssia taivaalla oli ilo katsella. Missään muussa paikassa en pääsky-

siä ole niin läheltä päässyt näkemään kuin Ryökkylässä. Ympäristön välittämistä tun-

nelmista voimme löytää vastaavuudet mielentilaamme. Leikkisästi ja iloisesti lentelevät 

pääskyset välittävät meille tietynlaisen tunnetilan luonteesta, näin luontokokemuksen 

myötä on mahdollisuus myös oppia ymmärtämään ja havainnoimaan omaa tunne-

elämäämme. (von Bonsdorff 1996, 33.)  

 

Luonto toimii eheyttävänä voimavarana ja niin toimivat myös eläimet. Salosen (2010, 

81) mukaan lapsen on helppo samaistua eläimiin. Eläinten kanssa voi myös kokea non-

verbaalista viestintää katseiden ja eleiden avulla. Kommunikointi ruumiinkielellä vapa-

uttaa, siihen ei sisälly sosiaalisia odotuksia, vertailua tai kilpailua kuten ihmisten väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Yläpihan asukkailla oi myös suuri koira nimeltään Roope. Se 

oli ystävällisin ja lempein koira, jonka tiesin. Roope kulki tiluksilla vapaasti ja usein 

vietti meidän kanssa aikaa. Melkein aina kun sisältä oli lähdössä ulos ja avasi oven, oli 

Roope portailla jo vastassa. 

 

Aitan hirsien vanha harmaa pinta on todella kaunis, niissä näkyy mennyt aika. Piha-

maalla oleva vanha aittarakennus, on edelleen käytössä ja se ikääntyy kauniisti. Sitä ei 

ole pilattu maalilla tai muilla käsittelyaineilla. Ajallinen syvyys on voimakkaasti aistit-

tavissa rakennuksessa. Jokainen, joka näkee aitan, tietää, että rakennus on nähnyt elä-

mää ja monta sukupolvea. Se on ollut pystyssä useamman vuosisadan. Aika on todella 

patinoinut sen pintoja, mutta edelleen rakennus on hyvässä kunnossa. Aitta on todennä-

köisesti siirretty yläpihasta nykyiselle paikalleen joskus 1800-luvun lopulla. Kaunis 

aittarakennus kuvastaa myös oman aikansa arkkitehtuuria ja rakentamistapaa. Arkkiteh-

tuuri ja tarinat paikasta ja ihmisistä ovat Forssin (2007, 84) mukaan historiallista ulottu-

vuutta.  

 

Ryökkylän pihan tunnelma on parhaimmillaan kauniina kesäpäivänä. Silloin, kun au-

rinko paistaa ja taivaalla on vain muutamia valkoisia kumpupilviä, Mekrijärvi liplattaa 

iloisesti auringossa, kaikkialla on valtavasti vihreää kasvillisuutta ja pihamaalla mum-

min värikkäät kukkaistutukset luovat paikasta kuin taideteoksen idyllisestä maalaismai-

semasta. Tunnelma on myös alati muuttuva, kun pilvet luo varjoja, tai tuuli tuivertaa eri 

lailla.  
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4.4 Pusolla olen juurillani. 
 
Puson mökki sijaitsee Puson kylällä. Tämäkin paikka on saanut sukumme piirissä kut-

sumanimensä sen sijainnin mukaan. Paikka on vanha maatilan pihapiiri, jonka juuret 

ulottuvat 1920-luvulle. Äitini isänisä on rakentanut ensimmäisen torpan sille sijoille. 

Puso on äitini syntymäkoti ja se on ollut jo vuosikymmenet kesäpaikkana. 

 

 
Kuva 6. Puson navetta ja mökki. Kuvat: Noora Hattunen.
 

Mökille vievän pienen hiekkatien varressa, sen pienen mäen päällä on kiviröykkiöitä. 

Pienen tytön silmään ne näyttivät sysimustilta ja äärettömän suurilta, pelkäsin niitä ja 

yleensä halusin sulkea silmät niiden kohdalla. Annoin niille nimeksi Mörkökalliot. Ny-

kyisin Mörkökalliot tuovat lähinnä hymyn huulille, sillä eivät ne enää aikuisen silmään 

näytä yhtään pelottavilta tai suurilta. Ympäristöpsykologian mukaan paikkojen nimeä-

minen ja inhimillistäminen sitoo paikan lujemmin osaksi yksilön minäkokemuksen sää-

telyä (Aura, Horelli & Korpela 1997, 79). Pusolla on myös monta muuta luonnonpaik-

kaa, jolle on annettu nimi. Kuten riihen edessä oleva salamanmuotoinen suuri ja matala 

kivi, jolle annettiin nimeksi Ukkoskivi. Metsän keskellä on myös lehmien vanha laidun-

alue, jonka ensimmäistä kertaa nähdessäni nimesin Satumetsäksi. Tuuhean havumetsän 
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keskellä on neliönmuotoinen valkeiden koivujen ympäröimä alue, jossa kasvaa vaa-

leanvihreää pitkää heinää ja jonne aurinko pääsee paistamaan. Muistan ihmetelleeni sitä 

kauneutta ja pystyin melkein näkemään keijujen lentävän siellä. Lehmien vanha laidun-

alue kertoo myös paikan historiallisesta ulottuvuudesta, jostain mikä ennen on ollut osa 

tuota paikkaa. Navetta on säilynyt entisellään ja myös siellä pääsee käsiksi historialli-

seen ulottuvuuteen. Osa lehmien juoma-automaateista ja katossa oleva heinäpaalien 

pudotusluukku on yhä paikoillaan. Lapsena leikkiminen navetan ylisillä oli mieluisinta 

puuhaa ja aina meitä kiellettiinkin menemästä lähelle heinäpaalien pudotusluukkua. 

Luukun päällä on edelleen heinää ikään kuin muistutuksena menneestä ajasta.  

 

Tunnen jotain käsittämätöntä voimaa aina kun sinne menen. Tuntuu kuin minusta kas-

vaisi sillä sekunnilla juuret jotka lähtisivät vauhdilla syöksymään maahan. Eksistentiaa-

linen osallisuus kuvastaa paikan kokemisen syvintä tasoa. Kun jostakin paikasta tulee 

osa itseä ja kun yksilö tuntee vahvasti kuuluvansa jonnekin, on saavuttu paikan kokemi-

sen kivijalkaan (Relp 1984, 55.) Puso on äitini lapsuuden koti. Se edustaa minulle äitini 

lapsuuden elämismaailmaa. Siellä voin kulkea samoja polkuja ja voin nähdä miltei sa-

man maiseman kuin minua edeltäneet sukupolvet. Olen näin osa sukuni jatkumoa, osa 

perinnettä, siellä olen yhteydessä juuriini. 

 

Koen Puson olevan paikkaidentiteettini kehityksen kannalta suurin tekijä. Ympäristö-

psykologiassa puhutaan ympäristön pysyvyyden tärkeydestä lapsen kehityksen kannalta 

(Horelli 1982, 228). Minun lapsuuteni ja oikeastaan koko elämäni on ollut jatkuvaa 

muuttamista paikasta toiseen. Puso on näin ollen edustanut minulle pysyvää ympäristöä, 

josta on voinut lähteä, ja jonne on voinut palata, jota vasten on voinut peilata itseä ja 

kokemuksia. Se on minulle tuttu ja turvallinen ympäristö. 

 

Puso oli henkireikäni. Paikka jonne lähdin, jos maailma tuntui kaatuvan päälle. Yhdys-

valloissa tehdyn tutkimuksen perusteella on listattu neljä tyypillistä seikkaa, joiden mu-

kaan elpyminen on mahdollista kokea: arkipäivästä irtaantuminen, paikassa syntyvä 

lumoutuminen, ympäristön sopivuus itselle sekä maiseman tai paikan ulottuvaisuus. 

(Aura, Horelli, Korpela 1997, 102). Elpyminen ja eheytyminen Pusolla oli mahdollista, 

koska siellä pääsi irrottautumaan arkiympäristön rutiineista ja vaatimuksista. Puso on 

luonnon ympäröimä. Jo pelkkä ruohikolla istuminen ja lintujen laulun kuuntelu auttaa 

pääsemään henkiseen lepoon.               
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Paikkaan liittyy historiallinen ulottuvuus ja ajallinen syvyys. Ulkopuolinen vierailija ei 

tiedä paikan historiasta, se ei ole jotain, mikä olisi kaikille näkyvillä. Toisin kuin ajalli-

nen syvyys, joka on silmin havaittavissa. Aika on patinoinut pintoja, maali rapisee vuo-

rilaudoista ja katolla kasvaa sammalta. Paksuista, käsin veistetyistä hirsistä rakennettu 

aitta vanhenee kauniisti. Tuvan edessä kasvavat koivut ovat suuria ja aikaa nähneitä.  

Myös vanhat astiat, tavarat ja laitteet siellä kertovat ajallisesta syvyydestä. Tuvan van-

hat astiat ovat kuin viestejä menneisyydestä ja jokaisella niistä on monta tarinaa kerrot-

tavana. Vanhoja Arabian kannuja, koristeellisia lautasia, pieniä juomalaseja, suloisia 

eriparisia kahvikuppeja, pannuja ja kattiloita monelta eri vuosikymmeneltä. 

 

Vanhat valokuvat ja tarinat kertovat paikan historiallisesta ulottuvuudesta. Mummini ja 

ukkini häitä on vietetty Pusolla vuonna 1959. Mummin ja ukin kertomukset sodanjäl-

keisestä elämästä maalla, äidin muistot lapsuudesta, tarinat tilan elämistä ja maatalou-

desta ja ajan muuttumisesta kertovat kaikki paikan historiallisesta ulottuvuudesta.  

 

Paikkaan liittyy rauhoittavia rutiineja kuten takan ja saunan lämmittäminen. Molemmis-

sa on tärkeänä elementtinä tulen rauhoittava, jopa hypnotisoiva vaikutus äänineen, va-

loineen ja tuoksuineen. Kuulla se tulen rätinä, nähdä liekkien tanssivan oranssina, kel-

taisina ja syvän punaisina. Lisätä puita ja odottaa kun lämpö nousee. Lisätä vettä saa-

veihin ja laittaa lauteille aluset ja odottaa. Ympäristöpsykologian mukaan yksilön it-

semääräämisen ja yksinolon paikkoja ovat mm. sauna tai puutarha. Samassa yhteydessä 

puhutaan myös haptisesta kokemuksesta, jossa on kyse kaikkien aistien kautta tapahtu-

vasta välittömästä ympäristökokemuksesta. Saunominen on yleensä koettu myös rituaa-

liksi, joka virittää ihmisen kaikki aistit. Itse saunominen koostuukin useista eri tekijöi-

den summasta, kuten rentoutumisesta, seurustelusta, mietiskelystä ja hygienian hoidos-

ta. (Aura, Horelli, Korpela 1997, 64-64.) 

 

Talvisin Pusolla laskettiin pulkkamäkeä navetan katolta alas ja syksyisin hypittiin nave-

tan puolelta lantalaan, jonne oltiin kasattu kaikki pihan lehdet. Kesäisin saunan jälkeen 

uitiin heinäkasassa ja joskus laskettiin vauvanvaunuista rakennetulla häkkyrällä rinnettä 

alas suoraan nokkospuskaan. Monet kerrat uitiin perunapellossa ja paistettiin saunan 

kiukaalla pellosta nostettuja porkkanoita. Pusolla pääsi tekemään kaikkea sellaista, mitä 

ei muualla voinut tai saanut tehdä, sen vuoksi siitä on tullut erityinen ja merkitykselli-

nen paikka. 
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Tunnelmallisiin ominaisuuksiin Pusolla kuuluu paljon erilaisia tuoksuja, luonnon ääniä  

ja valoja sekä tulen muodostamat valot ja varjot tuvassa. Puson tuoksujen maailmaan 

voimakkaimpina kuuluivat ehdottomasti terva, savu, tuore- ja paistettu kala, multa ja 

koivunlehdet. Puson lähellä on Ahvenlampi, jossa ukilla on venepaikka. Siellä ukin 

tekemä suuri puinen vene odotti meitä soutajia tuoksuen viehkeästi tervalle. Ahven-

lammella ukilla oli katiskat, joista saatiin usein paljon ahvenia. Kun ahvenet oli nostet-

tu, palattiin takaisin mökille ja alettiin kaloja valmistamaan ruoaksi. Ukilta ja mummilta 

olen oppinut kalan perkauksen ja suomustuksen, ja olinkin sitä aina innokas tekemään. 

Perkauksesta en niin välittänyt, mutta suomustus oli mukavaa puuhaa. Yleensä taidet-

tiinkin tehdä niin, että ukki perkasi ja minä suomustin. Mummi sitten valmisti ahvenista 

ruokaa. Voin vieläkin haistaa sen ihanan  tuoksun, kun mummi paistaa ahvenia, kantta-

rellikastike poreilee viereisellä pannulla ja kattilassa on keittymässä uudet perunat, 

jotka on juuri nostettu omalta pellolta. Tuanin (1993, 56) mukaan tuoksut vaikuttavat 

meihin syvemmällä tasolla kuin näkö tai kuuloaistimukset. Karjalainenkin (1997a, 233) 

kirjoittaa, että paikan ja ajan voi maistaa, kuulla ja haistaa, että elämänvirrassamme aika 

on aistimellisesti läsnä. Muistojen ja aistien kautta kytkemme itsemme maailmaan. 

 

Luonnon eheyttävä vaikutus tässä paikassa on kiistämätön. Luonto näkyy jokaisesta 

ikkunasta ja usein luonto on myös sisätiloissa läsnä kuten saunassa koivuiset vastat. 

Saunomiseen Pusolla liittyi tietysti mummin ja ukin sitomat vastat. Vastat ensin kastel-

tiin ja sitten niitä käänneltiin kuumissa kiukaan kivissä hetken aikaa ja napsakoilla liik-

keillä hutkittiin vastalla koko vartalo läpi. Koko sauna tuoksui sen jälkeen raikkaalle 

koivumetsälle, ja vastasta irronneita vihreitä lehtiä oli ympäri vartaloa, lauteita ja lat-

tioita. 

 "Me tarvitsemme paikan, jossa aika näyttää pysähtyvän; paikan johon voimme 
palata; paikan, jonka eheys ja rikkumattomuus lujittavat omaa eheyttämme ja 
rikkumattomuuttamme." (Tuan 2006, 19)  
 

Puso on minulle se paikka jonka olisin halunnut pysyvän muuttumattomana. Paikka, 

joka on lujittanut eheyttäni ja rikkumattomuuttani. Muuttumattomana paikka säilyy va-

lokuvissa. Tuanin (2006, 22) mukaan valokuvat ovat korvikepaikkoja, joissa voi vierail-

la aina uudestaan ja uudestaan kun sielu kaipaa lepoa. Valokuvien avulla voidaan vah-

vistaa paikan tajua. Valokuvien avulla minäkin pääsen vierailemaan Pusolle milloin 

haluan ja noissa kuvissa näen sen muuttumattoman Puson, jota sieluni kaipaa. 

 



	   38	  

4.5 Rovaniemi 
 

Rovaniemen paikkakokemuksesta kirjoittaessani kirjoitan kokonaisesta kaupunkikoke-

muksesta enkä niinkään yksittäisestä tilasta tai rakennuksesta. Rovaniemen kokemuk-

seen liitän kokemuksia, jotka ulottuvat Leville asti.  

 

 
Kuva 7. Rovaniemen rautatiesilta ja paikallisia poroja. Kuvat: Noora Hattunen. 
 

Täällä paikkoihin ei liity muistoja, eikä siten merkityksiä, en ole osa mitään, enkä oikein 

kuulu mihinkään. Olen irrallinen, siirtolainen, muukalainen. Eksistentiaalinen sivulli-

suus kuvastaa voimakasta ulkopuolisuuden tunnetta. Kun paikat ikään kuin olisivat vain 

tapahtumien kulisseja, irrallisia taustoja, jotka eivät liity kokevaan yksilöön. (Relph 

1984, 51.) Ensimmäisinä kuukausina Rovaniemellä asuessani koin vahvasti olevani 

ulkopuolinen, sivullinen, mutta hiljalleen aloin kokea olevani osallinen.  

 

Loppusyksystä sain vihdoin omat tavaranikin Joensuusta tänne ja aloin hiljalleen kotiu-

tua. Ympäristöpsykologian mukaan asunnon muuttaminen kodiksi tapahtuu per-

sonalisoinnilla. Tällöin ihminen tuo oman leimansa tilaan, luo haluamansa ärsyketason. 

Tilaan halutaan sellaisia ärsykkeitä, joilla on yksilölle merkitystä. Ihmisen yhtenä perus-

tarpeena pidetään merkityksellisyyden kokemista. (Horelli 1982, 114.) Omat tavarat ja 

esineet voivat toimia myös siteenä uuden ja vanhan ympäristön välillä, koska niihin on 

kiinnittynyt muistoja menneestä (Aura, Horelli, Korpela 1997, 62). Nautin asunnon 

valoisuudesta ja siitä, että makuuhuoneen ikkunasta näkee kauas ja paljon luontoa sekä 

sen ilmiöitä.  Asunnossa viihtymiseen on pitkälti vaikuttanut se, että asumme neljännes-

sä kerroksessa ja että makuuhuoneemme ikkunasta avautuvat näkymät kauas horisont-

tiin. Huomaamattani saatan istua jakkaralla ikkunan edessä pitkiäkin aikoja ja vain ihas-

tella näkymää. Ympäristöpsykologiassa on paljon tutkittu luonnon elvyttävää vaikutusta 

ihmiseen. On todettu, että pelkkä ikkunanäkymä luontoon voi nopeuttaa esimerkiksi 
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potilaan toipumista. (Aura, Horelli, Korpela 1997, 99.) Luonnon katseleminen stressiti-

lanteen jälkeen parantaa mielialaa, edistää fysiologista palautumista ja parantaa keskit-

tymiskykyä. Jo siis pelkällä luontoon avautuvalla ikkunanäkymällä on ihmiseen myön-

teisiä vaikutuksia. (Salonen 2010, 25.) 

 

Levi tarjoaa ennen kaikkea vauhtia ja hurmaa, mutta myös upeita maisemia. Ne maise-

mat vetävät minut aina aika hiljaiseksi. Levin huipulta näkee muita tuntureita. Ja se 

aurinko, ja se lumi ja se vauhti. Siellä olen yhtä hymyä, siellä olen ehkä onnellisimmil-

lani. Paikkaan juurtuminen tapahtuu elämisen kautta (Haarni ym. 1997, 17). Kaltaisel-

leni ihmiselle, joka on harrastanut laskettelua 6-vuotiaasta saakka, auttoi Levin tuntu-

reiden läheinen sijainti uuteen asuinkaupunkiini juurtumiseen.  

 

Ounaskosken rautatie- ja maantiesilta, joka ylittää Kemijoen on ollut osa koulureittiäni. 

Sitä pitkin ajoin joka päivä kouluun ja takaisin. Sitä pitkin lenkkeilen Ounasvaaralle ja 

kotiin. Sitä siltaa käyn kuvaamassa yhä uudestaan ja uudestaan. Se on kaikessa karuu-

dessaan todella kaunis ja se tuo minulle mieleen Joensuun, Huvilakadun ja rautatieltä 

kuuluvan kolinan.  Muistojen paikat syntyvät pitkälti aistihavaintojen avulla. Käsitykset 

nykyisyyden paikoista rakentuvat näiden menneisyyden paikkojen muistojen avulla. 

Muistojen avulla paikkaan pystytään luomaan perspektiiviä. (Haarni ym. 1997, 17.) 

Ounaskosken sillasta on rakentunut minulle eräänlainen Joensuun symboli. Kaikessa 

tuttuudessaan siihen liittyvät elementit ovat olleet tärkeässä osassa paikkaan kiinnitty-

misessä ja kotiutumisessa.  

 

Asunnossamme yksi huone jäi minulle työhuoneeksi, joka teki oloni erityisen onnellisek-

si. Siellä on kaikki rakkaat romuni, siellä sain toteuttaa itseäni. Sosiaalisten suhteiden 

luominen jäi vähälle tässä kaupungissa ja eläminen täällä tuntui yksinäiseltä ja eristäy-

tyneeltä. Työhuoneesta tuli minulle eräänlainen territorio, jonne keräsin tavaraa, ja jolla 

korvasin sosiaalisten suhteiden puuttumista. Jos vieraassa ympäristössä sosiaalinen 

kanssakäyminen jää vähäiseksi, saattaa fyysinen korvata sosiaalisen ja tällöin fyysinen 

voi muodostua minän jatkeeksi (Horelli 1982, 158). 

 

Rovaniemeen, siellä olemiseen, sieltä lähtemiseen ja sinne saapumiseen liittyvät porot. 

Niitä saa väistellä maantiellä ja niitä on ajoittain keskellä keskustaa. Olen myös pääs-

syt ruokkimaan poroja aitaukseen ja tehnyt niiden kanssa lähempää tuttavuutta. Itä-
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suomalaiselle tytölle poro on eksoottinen eläin, koska kotiseudulla niitä ei vapaana lii-

ku. Poron kohtaaminen on aina yhtä elämyksellistä. Ympäristöpsykologian mukaan on 

olemassa luontaisesti lumoavia luonnon piirteitä, kuten nuotion liekit, auringon lasku tai 

pilvet taivaalla. Lumoutumisella tarkoitetaan tarkkaavuuden tahatonta kiinnittymistä 

johonkin kiinnostavaan kohteeseen ympäristössä. (Aura, Horelli, Korpela 1997, 102.) 

Lumoudun joka kerta, kun näen poron ja siinä hetkessä pystyn tuntemaan jotain lapsen-

kaltaista ensikerran riemua ja iloa. Poro symbolisoi minulle tätä kaupunkia, tätä uutta 

maaperää, johon juureni ovat hiljalleen kaivautuneet. 
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5 Taiteellisen työn prosessi 
 
Aineistoni tarkastelu teorian valossa nosti esiin erilaisia teemoja paikkakokemuksistani, 

jotka toimivat taiteellisen osioni punaisena lankana. Alkuperäinen suunnitelmani oli 

tehdä kustakin paikasta yksi kuosi, mutta luonnostelun edetessä pidemmälle sallin tai-

teellisen vapauden itselleni enkä kahlinnut töiden määrää tiettyyn lukumäärään. Taiteel-

lisen työn välineinä olen käyttänyt kyniä, tusseja, akvarelleja ja akryylimaaleja. Tieto-

koneella työskennellessä käytin  Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator -ohjelmia.  

 

Ideoita ja luonnoksia Ryökkylän kokemuksesta syntyi paljon, mikä johtui paljolti siitä, 

että tästä alkoi taiteellisen osioni työstö. Toisaalta Ryökkylän paikkakokemuksessa oli 

paljon herkullisia kuosin aiheita. Vahvasti kyseisestä paikasta ovat jääneet mieleeni 

lehmät, jonka vuoksi koin sen olevan luonnollinen valinta kuosin aiheeksi. Aluksi piir-

sin lehmiä, sitten rupesin yhdistämään niihin luontoa, Ryökkylän mökin ja pääskysiä. 

Piirtämisen lisäksi kokeilin luonnostelua myös akvarelleilla. Annoin lopulta mielikuvi-

tuksen viedä ja kynän laulaa. Kuosi alkoi hahmottua ja ensimmäiset raporttikokeilu tein 

paperilla. Skannasin piirrokset koneelle ja muutin ne vektorikuviksi. Aloin hahmottele-

maan palasista raporttia tietokoneella aiemman paperiversion pohjalta. 

 

 
Kuva 8. Luonnoksia Ryökkylä kokemuksesta. 
 

Akvarelleilla maalaamani lehmän siirsin myös tietokoneelle, ja aloin kokeilla millainen 

kuosi pelkästä akvarellilehmästä tulisi. Kokeilin lehmää erikokoisena ja erilaisilla ryt-

mityksillä. Parhaiten minun silmään sopi vain äärimmäisen suuri kuvio, joka toistuu 
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150 cm:n kankaanleveydellä vain kerran. Yhdistin lehmän pään maalaamiini akvarel-

liympyröihin. Ympyröiden väreissä toistuu Ryökkylän mökin punainen ja Mekrijärveä 

kuvaava sininen. Kolmas Ryökkylä-kuosi yhdistää kaikki elementit, jotka kokemuksis-

tani nousevat. Siinä koivunoksien lomaan limittyy mökki, lehmä ja pääskyset. Päädyin 

tekemään tämän kuosin yksivärisenä.  

 

 
Kuva 9. Luonnoksia Ryökkylä kokemuksesta. 
 
 
 
Lähtökohdiltaan koin Suvantosilta kokemuksen kaikista vaikeimmaksi luonnostelta-

vaksi. Kuinka kuvata tuoksua? Se oli suurin kysymykseni, koska voimakkaimpana ko-

kemuksena siinä paikassa on ollut puun tuoksu, joka kantautuu sillan alta. Aloitin luon-

nostelun suoraan valokuvasta, jonka olen ottanut tukkienlastausalueelta. Vein piirroksen 

koneelle ja muutin sen vektorikuvaksi. Jatkoin työstämistä kuvankäsittelyohjelmalla ja 

tuntui siltä, ettei siitä piirroksesta saa kyllä mitään aikaan.  
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Kuva 10. Luonnoksia Suvantosilta kokemuksesta. 
 

Aloitin luonnostelun uudestaan. Piirsin yksittäisiä kuvia tukeista, puunkuljetusvaunuis-

ta, sillasta, kokijasta ja tuoksusta, ja näin sain kuvattua kokonaisen kokemuksen. Työs-

tin piirrokset koneella ja sain aikaan sellaisen kuosin mitä lähdin mielikuvissani hake-

maan. Se ei kuitenkaan ehkä välittänyt tunnetta, tuoksua ja mielikuvaa, joka tulee siitä 

kuumasta kesäillasta ja puuntuoksusta sillalla, joten loin vielä muutaman luonnoksen 

pelkkien värien avulla akvarelleilla. Toin värien avulla laskevan auringon, puunkulje-

tusvaunujen, tukkien ja taivaan värit paperille. Valitsin parhaat akvarelliluonnokset ja 

skannasin ne tietokoneelle, jossa muokkasin kuvan kirkkautta ja kontrastia. Akvarelli-

töillä sain aikaan tunnelman ja tuoksun, joka minut on vallannut sillalla monesti. Tällai-

nen ei esittävä kuosi antaa myös katsojalle tulkinnan vapauden, joka voi herättää tuntei-

ta tai muistoja.  

 

Ajattelin, että Huvilakadusta on helppo tehdä kuosi, kunnes tajusin, että tärkeimpänä 

elementtinä tuossa paikassa minulle on ollut pysyvyys ja turvallisuus. Kuinka se muute-

taan kuvaksi? Miten välitän katsojalle sen tunteen? Niinpä syntyivät kuvitukset, jossa 

kuvaan naispuolisen kokijan, jolla on käsi sydämen päällä ja toinen käsi ikään kuin 

osoittaa taloa. Päädyin kuvaamaan minun rakkauden osoitukseni Huvilakadun talolle 

numero 9. Talo on kuvattu siitä suunnasta, että minun entinen kotini on siitä havaitta-

vissa.  
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Kuva 11. Luonnoksia Huvilakadun kokemuksista. 
 

Kokijasta ja talosta syntyi myös toinen versio, joka ei ole välttämättä niin ilmeinen. Ku-

vaan siinä ilmiötä, kun paikasta tulee osa itseä ja kun paikasta tulee oma ja tuttu. Huvi-

lakatu on osa minua ja se jätti minuun jäljen, niin kuin minäkin jätin jälkeni taloon. 

Koska Huvilakatu on muistoissa myös vahvasti visuaalisena kokemuksena värien puo-

lesta, tein siitä vielä akvarelleilla luonnoksen. Halusin kuvata akvarellityössä sitä aurin-

koista ilmettä, joka asunnossani oli oranssien seinien ansiosta. Maalasin akvarelleilla 

paksuja oransseja viivoja paperille. Viivoilla halusin ilmentää heinäseipäitä, joita olin 

remontin aikana asentanut keittiönseinään. Akvarellityössä yhdistyy kaksi visuaalista 

elementtiä rakkaasta asunnostani, jotka ovat olleet myös ulkopuolisten silmin asunnon 

huomioita herättävimmät ja keskustelua herättävät pinnat.  

 

Pusoon liittyi paljon herkullisia aiheita, tarinoita, esineitä ja muita elementtejä. Oikeas-

taan tässä tapauksessa oli enemmänkin runsauden pulaa. Ei oikein tiennyt mihin tarttua 

tai miten vangita paikan olemus ja kokemus siellä. Tässä vaiheessa meinasi myös iskeä 

hieman jo väsymys jatkuvaan luonnosteluun, ja pää alkoi olla sekaisin merkitysten maa-

ilmasta. Huomasin, että liiallinen tulkinta ja miettiminen oli luonnostelun tiellä.  

 

 
Kuva 12. Luonnoksia Puson kokemuksista. 
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Palasin muisteluteksteihin yhä uudestaan ja uudestaan. Tuoksut ovat varastoituneet sy-

välle Puson paikkakokemuksessa, joten päätin ottaa käsittelyyn teksteissäkin esiintyneet 

ahvenet ja kanttarellit. Näiden elementtien myötä luontevasti mukaan tuli Puson pihan 

antimet eli marjat ja pihalla kasvava apilameri. Marjat ja apilat eivät tule aineistossa 

esiin, mutta kuuluvat olennaisena osana paikkaan. Pihamaalla oli lukuisia karviaismar-

japensaita, musta- ja punaherukkaa sekä vadelmia, ja pelloista löytyy koko juuresten 

kirjo. Luontevaa oli myös piirtää kattiloita, pannuja ja erilaisia kahvikuppeja, jotka 

kaikki liittyvät siellä ruoanlaittoon ja ruokailuun. Erittäin voimakkaana elementtinä Pu-

solla on ollut luonto, joten se tuli mukaan erilaisina lehtinä ja korsina. Puson kuosista ei 

tullut ehkä niin henkilökohtainen ja tunteita herättävä kuin alunperin olin suunnitellut ja 

haaveillut, mutta siinä toteutuu yksi näkemys kokemuksistani ja siihen liittyvistä ele-

menteistä.  

 

Rovaniemi-kuosista minulla oli jo selkeä kuva ennen kuin aloitin luonnostelun. Halusin 

liittää siihen kaksi tärkeää elementtiä, jotka nousevat ylitse muiden eli poron ja rautatie-

sillan. Olin alunperin ajatellut tekeväni kuosin piirtämällä, mutta jokin sai minut taas 

akvarellien pariin. Piirsin yhden luonnoksen porosta, jonka jälkeen siirryin tekemään 

saman kuvan akvarelleilla. Aluksi en ollut siihen tyytyväinen. Yritin maalata uuden 

poron, nyt pelkän pään, mutta se epäonnistui täysin. Piirtelin välillä rautatiesiltaa, mutta 

sekään ei tuntunut toimivan. Tein akvarelleilla abstrakteja värimaalauksia, joissa hain 

Lapin luonnon värimaailmaa. Leikkelin yhden akvarellimaalauksen ja kokeilin rakentaa 

paloista eräänlaista taustaa. Ajatus oli hyvä, mutta idea ei toiminut haluamallani tavalla.  

 

 
Kuva 13. Luonnoksia Rovaniemi kokemuksesta. 
 

Aloin katsella ensimmäistä maalaamaani poroa jo uusin silmin ja päätin kokeilla tehdä 

siitä kuosin. Kävin tietokoneella läpi kaikki leikkaamani palaset akvarellimaalauksesta 

ja otin muutaman niistä käsiteltäväksi. Yhdistämällä palasen ja poron sain tietokoneella 

luotua juuri oikeanlaisen tunnelman, jossa yhdistyy karu luonto, kalliot ja porot. Porosta 



	   46	  

oikeastaan tuli tunnelmaltaan juuri niin utuinen kuin miltä se esimerkiksi nopeasti auton 

ikkunasta nähdessäni näyttää. Sain mielestäni vangittua Rovaniemen kokemuksen sel-

laisenaan kuin sen sieluni sopukoissa näen. 
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6 Pohdinta 
 

"Kaikkia paikkoja emme muista, osan niistä unohdamme. Mutta kaikkia 
emme voi unohtaa, sillä silloin unohtaisimme myös itsemme. Emme tie-
täisi, keitä olemme, koska emme tietäisi, mistä saavumme ja mihin läh-
demme. (Karjalainen, 1997a, 240.) 
 

Yi Fu Tuan (2006, 16) totesi, kuinka kapeaksi ja hallittavissa luulemakseen aihe muut-

tuikin melko laajoihin raameihin, kun hän päätti kirjoittaa pysähtymisen välttämättö-

myydestä, paikan tajun emotionaalisesta laadusta ja paikan ja minuuden välillä olevaa 

läheistä suhdetta. Minulle kävi samoin. Valitessani paikkakokemuksen tutkimuksen en 

tajunnut sen olevan niin laaja aihe, ulottuvan niin moniin syvyyksiin ja niin syvälle it-

seeni. Osa minun tarinaani on olemassa näiden paikkojen kautta. Nämä paikat näyttäy-

tyvät kuitenkin jollekin muulle ihan erilaisena, koska jokaisella on oma kokemuksensa 

paikan erityisyydestä. Eletyt paikat ovat tunnetiloja (Karjalainen 2013, 25). Ja koko 

tunnetilojen kirjon sainkin käydä läpi tutkimusta tehdessäni.  

 

Vilkon (1997, 15) mukaan yksittäisen subjektin kertomukset elämästä ilmaisee ja edus-

taa itseymmärrystä, joka asettuu muiden nähtäväksi ja luettavaksi. Tutkimukseni toi 

täten julkisen tarkastelun alle itseymmärrykseni omaelämäkerrallisten paikkakokemus-

ten myötä. Tutkimukseni on henkilökohtainen kuvaus paikoista, joilla on merkitystä 

juuri minulle. Mukana on melko nostalginen sävy, eikä se pureudu kaikkiin paikkaan 

liittyviin kysymyksiin.  

 

Tutkimuksen myötä aloin pitää selvänä sitä, että ihmisten tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota ympäristöönsä ja herkistyä merkitysten maailmalle. Asuin-, työ- ja vapaa-ajan 

ympäristöt vaikuttavat identiteettiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sillä on myös 

väliä, minkälaisessa ympäristössä kasvatamme jälkeläisemme, millaisessa ympäristössä 

vietämme vanhuutemme, millainen on toipilasympäristömme tai minkälaisen oppi-

misympäristön opinahjo tarjoaa. Aloin ymmärtää, kuinka paljon paikat ovat vaikutta-

neet identiteettiini, kuinka ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaani ja toisaalta inspiroivat 

minua taiteellisessa työssäni. Olen onnekas ihminen, koska olen saanut kokea monen-

laisen asumisen eri muodon ja paikan, joten minulle on syntynyt käsitys siitä, miltä tun-

tuu kotiutua, miten tilasta tulee paikka, paikasta koti, tai millaisiin paikkoihin ei vain 

koskaan kotiudu.  
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Olen kokenut myös todellisen kodittomuuden ja siihen liittyvän paikattomuuden tunteen 

mikä on osaltaan syventänyt minulle kodin ja paikan merkitystä. Kun minulla on paik-

ka, joka tukee ja vahvistaa identiteettiäni, josta voin lähteä palatakseni pian takaisin, 

paikka jota voin kutsua kodiksi, silloin tunnen kuuluvani johonkin. Asunnottomuus te-

kee kaikesta päinvastaista. Silloin elämässä ei ole tiettyä kiintopistettä, ei turvaa, ei py-

syvyyttä, ei paikkaa joka vahvistaisi identiteettiä. En tuntenut kuuluvani mihinkään. 

Koska olin osoitteeton, en tuntenut myöskään olevani osa yhteiskuntaa, olin vailla iden-

titeettiä. Asunnottomuus oli jatkuvaa epävarmuuden sietämistä, odottamista ja stressiä. 

Majailin ystävieni nurkissa ja odotin, milloin saisin oman kodin.  

 

Aineiston ja teorian vuoropuhelun perusteella paikkakokemuksissani oleellinen tekijä 

on luonto, valo, avaruus, henkilökohtaiset tavarat, ikkunanäkymät luontoon, paikan his-

toria ja juuret. Paikkakokemuksissani voimakkaasti vaikuttavat myös ihmiset paikassa, 

mikä kertoo siitä, että etenkin lapsuudessa isovanhempien kanssa koetut kokemukset 

ovat olleet tärkeitä. Ne ovat laajentaneet perspektiiviäni.  

 

Aineistoa kasatessani törmäsin muistelutyön problematiikkaan. Olin jo kirjoittanut 

muisteluaineistoni valmiiksi, mutta aina kun aloitin lukemaan aineistoani, syntyi uusia 

muistoja lisää. Missä vaiheessa muisteluaineisto siis saavuttaa sen saturaatiopisteen ja 

miten hallita aineistoa, joka koko ajan kasvaa ja muuttuu. Annoin vapaasti aineiston 

kasvaa. Lopulta huomasin, että tutkimukseni kannalta relevantit asiat tulivat hyvin no-

peasti esille. Koska tulkitsin aineistoani lähinnä humanistisen maantieteen ja ympäristö-

psykologian avulla, kyllääntyi lopulta aineistoni pian. Olisi eri asia ollut lähteä tulkit-

semaan kokemuksia esimerkiksi Gaston Bachelardin (2003, 67) toposanalyysin avulla. 

Se on yhdistelmä psykologiaa, syvyyspsykologiaa, psykoanalyysiä ja fenomenologiaa. 

Näiden oppien kokonaisuuksista Bachelard rakensi käsitteen, toposanalyysi, jonka avul-

la voidaan systemaattisesti tutkia kotoisia paikkoja. Bachelardin (2003, 68) mukaan talo 

on oiva analyysin työkalu ihmissielua tutkittaessa. Talo on vertauskuvallisesti kuin ih-

minen, ihminen on kuin talo.  

 
"Sielu on asumus. Muistamalla "taloja" ja "huoneita" opimme asumaan 
itsessämme." (Bachelard 2003, 68.) 
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Taiteellisessa osiossa sain taistella itsekriittisyyteni kanssa. Oli luultua vaikeampaa läh-

teä luonnostelemaan paikkakokemuksista kuvia. Kirjoittaessani ja puhuessani olen tot-

tunut käyttämään vertauskuvia ja metaforia jotakin asiaa selittäessäni, ja ajattelin sen 

olevan oiva tapa myös tuoda esiin kokemukset kuoseihin. Metaforan tai vertauskuvan 

käyttö esittävässä taiteessa oli minulle kuitenkin vieras toteuttamisen tapa, eivätkä aivo-

ni suostuneet yhteistyöhön. Niinpä valitsin minulle luontaisemman tavan ja toin asiat 

ilmi sellaisena kuin ne ovat. Joistakin kokemuksista nousi voimakkaasti esiin elementte-

jä, joista oli helppo heti alkaa luonnostella, kuten Ryökkylän lehmät. Ensimmäinen 

luonnokseni taiteelliseen osioon syntyi jo viime vuoden puolella ja se oli juurikin kysei-

sestä aiheesta. Kokemus lehmistä Ryökkylässä sijoittuu lapsuuteeni ja se on jäänyt voi-

makkaana kokemuksena mieleen. Sen vuoksi koin sen olevan oleellinen osa kyseisen 

paikan kuvitusta. Se myös osaltaan jää kertomaan jälkipolville tuon ajan kuvaa paikan 

historiasta.  

 

Melkein kompastuin myös liialliseen analysointiin. Pohdin paljon sitä, onko kuosi riit-

tävän kuvaava kokemuksestani, onko se ymmärrettävissä ja tulkittavissa. Tajusin, että 

niin kuin kaikessa taiteessa, myös tässä pitää katsojalle jättää tulkinnan varaa. Luon 

taiteellisella työlläni katsojalle vain eräänlaisen alustan, josta käsin katsojan mielikuvi-

tus voi alkaa elämään omaa elämäänsä ja mennä omiin maisemiinsa ja omiin muis-

toihinsa. Liika ajattelu tappaa myös luovan toiminnan. Mitä enemmän ajattelin, sitä 

vähemmän kynäni liikkui paperilla ja mitä kovemmin yritin, sitä enemmän epäonnis-

tuin. Kuosikokoelmasta tuli melko suuri. Se sisältää yhteensä 15 erilaista kuosia sekä 

niiden eri värivariaatiota. Kokoelmasta tuli mielenkiintoinen paikkojen tilkkutäkki, joka 

kutoo yhteen elämäni palaset.  

 

Tutkimustehtäväni oli löytää syvempi ymmärrys kokemuksille, pohtia mikä tekee pai-

kasta merkityksellisen, mikä saa kiinnittymään paikkaan ja ymmärtääkö paikan merki-

tyksen vasta etäisyyden päästä. Tutkimuksen myötä ymmärsin, että jäsennän elämääni 

paikkojen kautta, koska muistot todella asuvat paikoissa. Paikat tutkimuksessani ovat 

olleet kaikin aistein elettyä todellisuutta, tunnetiloja ja elämyksiä. Merkityksellisen pai-

kasta ovat tehneet siellä tapahtunut inhimillinen toiminta, luonto ja sen eheyttävä vaiku-

tus, tunnelmalliset ominaisuudet ja turvallisuuden ja pysyvyyden tunne. Paikkaan kiin-

nittyminen  ja juurtuminen tapahtuu ajan myötä, joillakin se kestää vähemmän ja toisilla 

enemmän aikaa. Henkilökohtaisella tasolla paikkaan kiinnittyminen alkoi, kun hyväk-



	   50	  

syin sivullisuuden tunteen. Nevalaisen (1997, 11) mukaan  tunnusomaista tärkeille pai-

koille ovat merkitysten moninaisuus sekä paikan ikä: mitä vanhempi ympäristö, sitä 

enemmän siihen on ehtinyt liittää merkityksiä. Kallion (1993, 61) mukaan emotionaali-

set ja psykologiset siteemme paikkaan voivat olla tiedostamattomia. Väitänkin, että tuo 

tietoisuus tunnesiteistä ja paikan muista merkityksistä avautuu, vasta kun paikka on 

menetetty tai siihen on otettu etäisyyttä. 

 

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita olisi paikattomuuden ja juurettomuuden ko-

kemukset, sekä pelon paikat. Ne avaavat paikkoja ja ympäristöjä aivan eri näkökulmasta 

ja antaisivat tärkeää tietoa ympäristöjen kehittämisestä turvallisempaan suuntaan. Mie-

lenkiintoista olisi myös tutkia paikan tuntoa ja paikan henkeä paikoissa, joihin ei henki-

lökohtaisella tasolla liity merkityksiä. Kiinnostava jatkotutkimus syntyisi myös käyttä-

mällä toposanalyysiä paikkojen tutkimuksessa.   

 

Paikassa vietetty aika vaikuttaa paikkaan kiintymiseen, jonka seurauksena myös merki-

tyksellisyys kasvaa. Mitä enemmän kokemuksia, muistoja ja elämää paikkaan liittyy, 

sitä merkityksellisemmäksi paikka tulee. Paikan puitteet vaikuttavat myös merkityksel-

lisyyteen, millainen ympäristö, arkkitehtuuri ja sijainti paikalla on. Luonnon läheisyys 

ja sen tarjoamat mahdollisuudet tekevät osaltaan paikasta merkityksellisen. Paikkoihin 

kiinnittymiseen auttaa toistot ja tunne turvallisuudesta. Mitä enemmän vieraassa ympä-

ristössä tutustuu paikkoihin ja kulkee samoja polkuja yhä uudestaan ja uudestaan, sitä 

enemmän ne tulevat tutuiksi ja turvallisiksi. Sitä enemmän myös tuntee kuuluvansa 

paikkaan. Juurtuminenkin on mahdollista vain tuttuuden kautta. Paikan merkitys itselle 

voi nousta esiin, vasta kun sen on menettänyt tai kun joutuu siitä luopumaan. Usein se 

mikä on lähellä, jää huomaamatta. Kun tutkitaan paikkoja, tutkitaan ihmistä. Ilman 

paikkoja, minusta ei olisi tullut minä, eikä muistoillani olisi sijaintia. Minä elän paikois-

sa ja paikat minussa. Paikkojen ja niissä syntyneiden kokemusten tutkiminen sai minut 

pohtimaan elämän perustavanlaatuisia kysymyksiä. Riittääkö aika, kun meillä on vain 

tämä yksi elämä, jonka aikana toteuttaa unelmia ja tehdä elämästä merkityksellinen.  
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