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LIITTEET

Liite 1 – Produktiivinen osuus

1.	
  JOHDANTO	
  
Pro

gradu

tutkielmani

käsittelee

teollista

muotoilua

visuaalisuuden

näkökulmasta. Työ pohjautuu tutkielman produktiivisen osion toimeksiantoon,
joka myös on innoittanut tutkimusaiheen määrittelyssä. Työssä tehty
produktiivinen osa on ulkovalaisimiin liittyvä toimeksianto, joka on tehty
yhteistyössä ulkovalaisimia valmistavan yrityksen, Valopaa Oy:n kanssa.
Työssä

tutkitaan

tuotesemantiikan

avulla

ulkovalaisimien

muotokieltä.

Tutkimuksella selvitetään, millaisia merkityksiä tuotekuvien kautta välittyy ja
sitä, kuinka modulaarisuus näyttäytyy varioitavassa tuotteessa visuaalisessa
kontekstissa. Työn tutkimuksen keskiössä ovat ulkovalaisimien visuaaliset
piirteet.

Visuaalisilla

piirteillä

tarkoitan

valaisimen

muotoa,

väritystä,

materiaaleja ja ympäristöä sekä sitä, millä tavoin modulaarisuus ilmenee
tuotekuvissa

sekä

tuotekuvastoissa.

Tutkimusaineistona

työlle

toimii

ulkovalaisinvalmistajien tuotekuvastot sekä produktiivisen osion raportti.
Tuotekuvastoista on rajattu otteita työn aineistoksi. Tutkimusaineiston rajaus
on tehty produktiivisen osion toimeksiantoa mukaillen.
Tutkimus on otteeltaan laadullista tutkimusta. Työssä tutkitaan markkinoilla
olevien valaisinvalmistajien tuotekatalogien kuvastoa ja sitä reflektoidaan
oman suunnitteluprosessin tuloksena syntyneeseen tuote-ehdotukseen osana
modulaarista ulkovalaisinkokonaisuutta.

1.1. VIITEKEHYS

Tutkimuksen
muodostaa

laajempana
pohjan

viitekehyksenä

tehtävälle

työlle.

toimii

tuotesemantiikka,

Tuotesemantiikka

liittyy

joka

tuotteen

funktioiden tutkimiseen.
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Tuotesemantiikka on samalla funktioanalyysia, jonka pohjana toimivat tiedot
sekä käyttäjästä, tuotteesta että tuotteen toiminnoista.1 Samaan aikaan kun
muotoilija päättää ryhtyä toimeen, hän ottaa kantaa myös suunnittelukohteen
semanttiseen puoleen. Jo toimeksianto tai niin sanottu brief sisältää
enemmän tai vähemmän myös semanttisia näkökohtia.2

1.2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA
KÄSITTEET

Työn keskiössä on visuaalisuus, joka yksin on jo varsin kattava tutkimuksen
kohde.

Tässä

tutkielmassa

tuotesemantiikkaan.

visuaalisuus

Visuaalisuus

liittyy

rajataan

tässä

muotoiluun

tutkielmassa

ja

vahvasti

tuotekuvastoihin ja siihen, miten tutkimuksen kohteet, ulkovalaisintuotteet
näyttäytyvät katsojalle tuotekuvastoissa. Tätä tarkennetaan vielä siten, että
aineistossa

käsitellään

modulaarisia,

varioitavia

ulkovalaisintuotteita.

Modulaarisuudella ja varioitavalla tuotteella tarkoitan yksittäistä tuotetta tai
tuotekokonaisuutta, jota käyttäjä pystyy joko hankinnan yhteydessä tai
jälkikäteen

muokkaamaan

tai

muuntelemaan

omien

mieltymystensä

mukaisesti.
Tässä yhteydessä voidaan puhua visuaalisuuden lukemisesta. Janne
Seppäsen mukaan visuaalinen lukutaito on jotain, minkä jokainen oppii
luonnostaan. Joudutaan kuitenkin näkemään vaivaa että ymmärretään, millä
tavoin kuva toimii kulttuurisena esityksenä, representaationa tai osana
visuaalista järjestystä. (Seppänen 2001, 15-16.)

Työssä tutkitaan markkinoilla olevien valaisinvalmistajien tuotekatalogien
kuvastoa ja sitä myös reflektoidaan oman suunnitteluprosessin tuloksena
syntyneeseen

tuote-ehdotukseen

ja

kuvastoon

modulaarisesta

ulkovalaisinkokonaisuudesta.

________
1
Metodix.
2
Uiah.
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Tutkielman keskeisimpänä tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä
tuotekuvien kautta välittyy sekä millä tavoilla ja mahdollisesti eri tasoilla
modulaarisuus näyttäytyy ulkovalaisimissa visuaalisesti tuotekuvastoissa.

Tätä tutkielmaa varten on määritelty kaksi tutkimuskysymystä joihin
tutkimuksella etsitään vastausta. Tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitkä visuaaliset tekijät määrittävät modulaarista ulkovalaisintuotetta?
2. Millaisia

merkityksiä

valaisinkuvastojen

kuvat

välittävät

kuvan

katsojalle?
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2.	
  TUTKIMUSOTE	
  JA	
  TUTKIMUSMENETELMÄT	
  	
  
Tässä kappaleessa esittelen tutkielmassa valitun tutkimusotteen sekä käytetyt
tutkimusmenetelmät.

2.1. LAADULLINEN TUTKIMUS
Tässä tutkielmassa tehty tutkimus on kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusta.
Pirkko Anttilan mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on konkretisoida,
luonnehtia

tai

kuvailla

ilmiötä.

(Anttila

1996,

182.)

Laadullisessa

tutkimuksessa pyritään tulkitsemaan, ymmärtämään ja antamaan merkityksiä
tutkittavalle kohteelle tai ilmiölle. (Anttila 1996, 180.) Tämän vuoksi laadullinen
tutkimus

soveltuu

tutkimuksessa

tämän

tulee

tutkielman

tosin

tutkimusotteeksi.

ymmärtää,

että

siinä

Laadullisessa

korostuu

usein

tutkijakeskeisyys. Tutkija profiloidaan tyypillisesti laadullisessa tutkimuksessa
oleelliseksi toimijaksi tutkimuksessa sekä myös keskeisten valintojen tekijäksi.
(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, & Paavilainen 2011, 82.) Toisin
kuin määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus, joka hyödyntää määrien
jakautumia,

muutoksia

ja

eroja,

laadullinen

tutkimus

antaa

oikeat

tutkimusmenetelmät siihen, mihin tällä tutkielmalla pyritään. (Ronkainen ym.
2011, 83.)

Tutkielmassa käytetyt laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmät ovat tuotesemantiikka sekä semioottinen kuva-analyysi. Nämä tutkimusmenetelmät ovat
valikoituneet,

koska

analysoimaan

niiden

avulla

tutkimusaineistoa,

pystytään
joka

parhaiten

koostuu

täysin

tutkimaan

ja

kuvallisesta

materiaalista. Tutkielmassa pyritään ymmärtämään visuaalisuuden merkitystä
teollisessa

muotoilussa.

modulaarisuuden

Tutkittava

ilmeneminen

ilmiö

tässä

visuaalisina

tutkielmassa

on

elementteinä

ulkovalaistustuotteissa sekä ulkovalaisintuotteiden visuaaliset merkitykset.
Tutkimuksen kohteena on sekä visuaalisuus ilmiönä, että konkreettiset
tuotteet, artefaktit.
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2.2. TUOTESEMANTIIKKA
Pirkko Anttilan mukaan semantiikka tarkastelee merkkien esittävää tehtävää,
merkkien tulkintaa sekä merkityksiä. Tuotesemantiikka taas liittyy tuotteen
funktioiden tutkimiseen. Ennen tutkimuksen aloitusta tulee tutkijalla olla tietoa
tutkittavan tuotteen materiaalista ja rakenteesta, jotta tuotetta voidaan
tarkastella semanttiselta kannalta. (Anttila 2006, 356-357.)

Samoista teemoista puhuu myös professori Susann Vihma. Vihman mukaan
tuotteen ensivaikutelma on merkittävä. Tuotetta ei kuitenkaan voi ymmärtää
ainoastaan muotoa katsomalla. Tämän lisäksi tarvitaan tietoa tuotteen
materiaalista ja valmistustekniikasta. Myös ekologiset tekijät vaikuttavat
tuotteessa joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. Näiden lisäksi myös
kulttuurisella taustalla on merkitystä tuotetta tarkastellessa; tuotesemantiikan
tutkijalla tulisi olla tietoa myös konkreettisista käyttötilanteista ja siitä millä
tavalla käyttäjät märittelevät tuotteen muodon symbolisen sekä materiaalisen
arvon. (Vihma, Karjalainen, Ritala & Turpeinen 2000, 3.)

Tässä tutkielmassa tuotesemantiikkaa hyödynnetään kuvallisella tasolla,
semioottisen kuva-analyysin avulla, josta kerron lisää myöhemmin tässä
kappaleessa. Tutkimusaineiston kuvista analysoidaan kuvien tuotteiden
funktioita, materiaaleja sekä rakennetta, jotka ovat merkityksellisessä
asemassa suhteessa tutkielman tavoitteisiin.

2.3. DENOTAATIO JA KONNOTAATIO
Roland Barthesin mukaan semiotiikassa tulkitaan kuvaa eri tasoilla, joilla on
erilaiset merkitykset ja ne sisältävät erilaisia tulkintoja kuvasta. Barthesin
esittämät

semiotiikan

tasot

ovat

denotatiivinen,

konnotatiivinen

sekä

konnotaatioon liittyvä, henkilökohtainen taso. (Hall, Hobson, Lowe & Willis
1980, 112-114.)

Käsitteet

denotaatio

ja

konnotaatio

liittyvät

olennaisena

osana

tuotesemantiikkaan ja ovat tärkeitä työkaluja tuotesemantiikkaan liittyvässä
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tutkimuksessa. Denotaatio kertoo kirjaimellisesti mikä tuote on, kuten pöytä,
valaisin tai tuoli. Konnotaatio taas liittyy kuvan lisämerkityksiin. Kuvan
sisällönanalyysissa

tehdään

ensin

denotaatiotason

analyysi,

jossa

analysoidaan kuvan sisältö huolellisesti. Seuraavassa, konnotatiivisessa
analyysissa kuvasta etsitään sellaista tulkintaa jota voidaan pitää yleisesti
hyväksyttynä

tulkintana

aiheesta.

Kolmantena

kootaan

teoreettinen,

yhtenäinen näkemys saaduista tuloksista. (Hjelm 2002, 5.)

Erwin

Panofskyn

mukaan

denotatiivisella

tasolla

tarkoitetaan

kuvan

perusmerkitystä, joka on yhteinen kaikille kulttuureille. Denotaatio on
analyysin osa, jossa kerätään se tieto, mitä tosiasiallisen kiistatta voidaan
kuvassa nähdä. (Chandler 2007, 137-138.)
Konnotaatio on kuvan lisämerkityksiin perustuva tulkinta kuvasta. Konnotaatio
tarkoittaa kuvan sisällön tulkintaa. Konnotaatio ei kuitenkaan ole ainoastaan
yksittäisiä mielleyhtymiä, vaan se on yhteydessä kulttuuriin. Konnotaatioon
liittyy merkityksien kriittiseen ja moniulotteiseen tulkintaan. Esimerkiksi kuvaan
voi liittyä tiettyä ironiaa tai huumoria joka on niin sanotusti kätketty, mutta
kuvan oikealla analyyttisellä tulkinnalla nämä merkitykset saadaan kuvasta
esiin. (Marner 2009, 24, 99.) Konnotaatio liittyy henkilön omaan taustaan sekä
henkilökohtaisiin mieltymyksiin, että totuttuihin käytäntöihin. Esimerkiksi iällä,
sukupuolella ja etnisellä taustalla on merkitystä konnotaation kannalta.
Konnotaatio ei kuitenkaan ole pelkästään tunteisiin ja henkilökohtaisiin
merkityksiin liittyvää tulkintaa, vaan siihen pätevät niin sanotut kulttuuriset
säännöt. (Chandler 2007, 139.)

2.4. SEMIOOTTINEN KUVA-ANALYYSI
Pirkko Anttilan mukaan kuva-analyysin pyrkimyksenä on analysoida kohdetta
suhteessa ennalta määriteltyihin sääntöihin tai kriteereihin. Kuvaa tutkiessa ei
voida keskittyä ainoastaan sen sisältöön. Kuvassa merkityksellisiä tekijöitä
varsinaisen sisällön lisäksi voivat olla myös esimerkiksi värit, muodot,
sommittelu sekä tunnelma. (Anttila 2006, 366,367.)
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Edellä mainitut elementit, muodot, värit ja sommittelu ovat tärkeässä osassa
tehdyssä aineiston analyysissa. Varsinkin tuotekuvastojen kohdalla, jossa
katsojalle pyritään luomaan tiettyjä mielikuvia tuotteesta, voivat edellä mainitut
elementit olla jopa ratkaisevassa osassa kuvan tulkinnan kannalta.
Tutkimusaineistona kuvat eivät suoraan ilmaise tietoa. Olennaisen tiedon
esiin saamiseksi kuvasta on vaatimuksena kuvien tulkinta. Kuviin sisältyy
lähes aina moniselitteisyys, joka täytyy tulkita. (Leeuwen, Jewitt, Bell, Collier,
Lister, Diem-Wille, Oyama, Goodwin & Ledema 2001, 26.) Myöskään esittävä
kuva ei suoraan vastaa aitoa kohdetta, vaan kuva on näköhavainto
alkuperäisestä kohteesta. Realistisen kuvan kohde vaikuttaa realistiselta,
koska

kuvan

esittämällä

tavalla

ihmiset

normaalisti

havainnoivat

ympäristöään. (Lister ym. 2001, 64,65.)

Aineiston analyysissä tuotesemantiikka sekä kuva-analyysi ovat tärkeässä
asemassa tutkimusmenetelmänä. Tutkimusaineistona ovat ulkovalaisintuotteet, mutta niitä ei tutkita perinteisen tuotesemantiikan keinoin. Koska
tutkimusaineisto on kuvallisessa muodossa, eikä tuotteita tutkita artefakteina,
aineiston

analyysin

pohjana

käytetään

Panofskyn

semioottista

kuva-

analyysia.

2.4.1. PANOFSKYN SEMIOOTTINEN KUVA-ANALYYSI
Panofskyn semioottinen kuva-analyysi on semiootikko Erwin Panofskyn
kehittämän tutkimusmetodi. Metodilla painotetaan, että taiteellisen työn tai
kuvan tyylillisten ja muodollisten ominaisuuksien lisäksi tulee analyysissä
perehtyä myös niiden sisältöön ja sisäisiin merkityksiin. Tällä tavoin saadaan
aikaiseksi perusteellinen tulkinta aiheesta. Tämä tarkoittaa, että tulee tietää
miten kuvan aihe on valittu. Täytyy tietää mitä on kuvattu, kuka kuvan on
tehnyt, mikä on kuvan ottamisen ajankohta ja aikakausi, sekä kuvan
kulttuuriin viittaava sisältö. (Panofsky 1972, 3-4.)

Panofskyn semioottinen analyysi kuvan eri merkityksistä perustuu kolmeen
tasoon: Ensimmäinen taso on kuvan luonnollinen taso. Toinen taso on kuvan
9

muodollisten merkitysten taso ja kolmas kuvan sisäisen merkityksen taso.
Ensimmäisellä tasolla kuvataan kuvassa näkyvät eri elementit. Ensimmäisellä
tasolla ei tarvita erikoista osaamista kuvan lukemiseen. Tällä tasolla on
riittävää, kun kuvan analysoija pystyy kertomaan, mitä kuva esittää,
esimerkiksi rakennusta tai työkalua. Tätä tasoa kutsutaan esi-ikonografiseksi
tasoksi. (Panofsky 1972, 5.)

Toisella tasolla analysoidaan kuvaa yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin.
Kuvasta havainnoidaan ja selvitetään se, mitä siinä on kuvattu. Esimerkiksi
kuvassa oleva ihminen voi olla julkisuuden henkilö tai maalauksesta voidaan
tunnistaa sen olevan viimeinen ehtoollinen. Toisessa vaiheessa vaaditaan
taustatietoja ja syvempää tuntemusta. Tätä Panofsky sanoo ikonografiseksi
tasoksi. (Panofsky 1972, 6.)

Kolmannella tasolla tulkitaan kuvaa kokonaisvaltaisesti. Tulkinnassa kuvan
aihe ja teemat yhdistetään historialliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen
kontekstiin. Kolmannen tason analyysi vaatii tutkijalla olevan käsitystä siitä
ajasta ja aikaan liittyvistä normeista liittyen kulttuuriin, yhteiskunnan poliittisiin
vaiheisiin ja aatteisiin jotka liittyvät kuvan historiaan. Kolmatta tasoa kutsutaan
ikonologiseksi tasoksi. (Panofsky 1972, 7-8.)

Käytän tässä tutkielmassa Panofskyn semioottista kuva-analyysia apuna
analysoidessani

tutkimusaineistoa.

Kuva-analyysia

käytetään

tämän

tutkielman tutkimusaineiston analyysissä siten, että erityistä huomiota
analyysia tehdessä tullaan kiinnittämään Panofskyn analyysin toiseen,
ikonografiseen tasoon. Tämä taso analyysissa käsittelee kuvan merkityksiä,
jotka nousevat tässä tutkielmassa yhdeksi pääaiheeksi tutkimuksen ja
analyysin osalta.

Panofskyn analyysin pohjalta on tehty kaavio, jota käytetään apuna kuvaanalyysin vaiheissa. Kaaviossa on merkitty kuva-analyysin eri tasot omille
sarakkeilleen, johon kerätään analyysin tuloksia systemaattisesti, jolloin
analyysin tulosten arviointi on mahdollisimman tarkkaa ja selkeää.
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2.4.2. OLEMUSANALYYSI
Panofskyn

analyysin

ohessa

taulukkoa

on

rakennettu

myös

käsityötieteentutkija Marketta Luutosen kehittämän olemusanalyysitaulukon
mukaan. Luutonen on esittänyt olemusanalyysiä omassa työssään yhdeksi
työkaluksi avata tuotteen niin sanottua hiljaista tietoa. Analyysi ei vastaa
tarkkaa, esimerkiksi dokumentaarista tapaa tutkia tuotetta, mutta Luutosen
mukaan sen avulla voidaan yrittää ymmärtää tuotteiden edustamaa ilmiötä
tämän päivän lähtökohdista. Olemusanalyysi perustuu Peircen filosofisiin
kategorioihin: Firstness, Secondness, Thirdness, joiden perustana on luotu
kategoriat: ensivaikutelma, perehtyminen ja tulkinta. (Luutonen 2008, 134.)

Kuva 1. Luutosen olemusanalyysitaulukko.

Luutosen analyysissä tuotetta tarkastellaan ikonina, indeksinä ja symbolina.
Tunnusomainen

ikoni

voi

olla

esimerkiksi

valokuva.

Indeksi

viittaa

jatkuvuuden perusteella. Esimerkiksi taitavasti toteutettu käsityötuote voi
viitata tuotteen tekijän osaamiseen ja ammattitaitoon. Merkityksiä sisältävä
tuote on usein muodostunut symboliksi, yleisesti hyväksytyksi merkiksi, joka
pohjautuu sääntöön, periaatteeseen tai tapaan. Esimerkiksi kihlasormus ja
valtion lippu ovat tällaisia symboleja. (Luutonen 2008, 134.)
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Luutosen

olemusanalyysin

ensivaikutelmassa

tuotetta

tutkitaan

vastaanottajan näkökulmasta intuitiivisesti ja analysoimatta. Tässä vaiheessa
tuotteeseen liittyvät ennalta tiedettävät asiat ja olettamukset yritetään pitää
poissa analyysistä ja pyritään kuvailemaan vain se, mitä kuvassa objekteina
näkyy. Perehtymisessä kirjataan tuotetta ja ilmiötä koskevat faktatiedot, joiden
kautta voidaan ymmärtää valmistajan, käyttäjän ja vastaanottajan näkökulmat.
Perehtyminen käsittää tuotteen fyysiset ominaisuudet sekä esittävyyden.
Tuotteen esittävyyden tarkastelu vaatii tuotteen sijoittamista sen luonnolliseen
yhteyteen. Tulkintavaiheessa tutkija esittää oman näkemyksensä kuvasta ja
ilmiöstä. Tutkijan oma näkemys ei voi olla kuitenkaan täysin oma mielipide
asiasta,

vaan

tulkinta

liittyy

ensivaikutelmaan

sekä

perehtymiseen.

Tulkinnassa haetaan myös ilmiössä nähtävissä olevia yleisiä piirteitä.
Tulkinnan tarkoituksena on ymmärtää ilmiö. (Luutonen 2008, 134.)

2.4.3. VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINNAN TILAT
Kuvan, eli tässä tapauksessa visuaalisen aineiston merkityksiä tuotetaan
kolmessa

paikassa

tai

tilassa.

Nämä

tilat

ovat

tuottamisen

tila,

vastaanottamisen tila ja kuvan itsensä tila. Kaikkia näitä voidaan lisäksi tutkia
teknologisen, kompositioon liittyvän ja sosiaalisen asennoitumisen suunnasta.
(Rose 2007, 13.)

Tässä yhteydessä teknologialla tarkoitetaan niin sanottua visuaalista
teknologiaa, joka on määritelty siten, että se käsittää minkä tahansa
suunnitellun teknisen laitteen jota on suunniteltu katsottavan ja se käsittää
katsottavat kohteet tai objektit aina öljyvärimaalauksesta televisioon ja
internetiin.
Kompositio viittaa tiettyyn materiaalin laatuun kokonaisessa kuvassa tai
visuaalisessa objektissa. Kun kuva on tehty, se esittää useita muodollisia
strategioita. Näitä ovat esimerkiksi kuvan sisältö, värit ja sommittelu.
Sosiaalisella asennoitumisella tarkoitetaan kuvan tai esineen liittymistä sen
omaan aikaan, kulttuuriin, talouteen tai poliittiseen ympäristöön jossa se on
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ollut relevantti ja / tai missä sitä on ensisijaisesti käytetty tai se on nähty.
(Rose 2007, 13.)
Näitä teemoja käytetään apuna työssä kuvien analyysissä. Visuaalinen
teknologia on tässä työssä tutkittava kuva, kompositio viittaa tuotteiden
materiaaleihin. Kuvan sosiaalinen asennoituminen on myös tiedostettu kuvien
analyysivaiheessa, jossa on huomioitu kuvan ympäristön välittämät viestit
katsojalle.
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3.	
  VISUAALISUUS	
  JA	
  SEN	
  MERKITYKSET	
  MUOTOILUSSA	
  	
  
Nathan Crilly ja P.John Clarkson toteavat, että muotoillut tuotteet näyttäytyvät
käyttäjälleen

eräänlaisina

teksteinä,

jonka

kirjoittajia

muotoilijat

ja

tuotesuunnittelijat ovat. Tämän ajatuksen mukaan suunnittelijalla on ollut
selvä näkemys siitä, mitä tuote viestii käyttäjälleen kun he ovat tekemisissä
tuotteen, artefaktin kanssa. (Vihma ym. 2010, 131.)
Tämän ajatuksen mukaan käytettävyyden ja muiden ominaisuuksien lisäksi
myös visuaalisuudella on selkeä merkitys suunnitellun tuotteen osalta. Tämän
mukaan visuaaliset merkitykset ovat tarkoin harkittuja tekstejä tai tarinoita
joita tuotteen käyttäjä tai katsoja tulkitsee.
Muotoilun tutkijat, kuten Klaus Krippendorff ovat kehittäneet teoreettisia
malleja ja kaavioita, joissa korostuu muotoilijan vaikutusvalta suhteessa
tuotteeseen. Malleissa korostuu, että muotoilijan on mahdollista vaikuttaa
siihen, millä tavalla ihmiset tulkitsevat suunniteltuja tuotteita. (Vihma ym.
2010, 131.)

Kuva 2. Klaus Krippendorffin kaavio ”Keinotekoisuuden kehityskaari”. (Krippendorff 2006, 6.)
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Krippendorffin

kaaviosta

voidaan

nähdä,

että

tuotteisiin

liittyy

toiminnallisuuden lisäksi myös estetiikka sekä symboliikka. Kaikki nämä
käsitteet liittyvät tuotteen visuaalisuuteen.

3.1. VISUAALISUUDEN HAVAINNOINTI

Takala-Schreibn mukaan ihmisen katsoessa esinettä tai sisustettua tilaa,
ihminen tekee samalla erittäin nopeita tulkintoja esineiden tai tilojen
merkityksistä. (Varamäki, Päällysaho & Takala-Schreib 2013, 9.) Ihmisen oma
sisäinen, niin sanottu visuaalinen järjestelmä on todettu organisoivan tietoa,
jotta asiat jotka näemme vaikuttavat johdonmukaisilta, järjestetyiltä ja ne ovat
selkeästi

havaittavissa

(Marr

1982,

3).

Havainnoinnin

psykologian

tutkimuksen avulla on saatu selvitettyä, kuinka ihminen aistii ja havainnoi
ympäristöä perustuen yksinkertaisiin muotoihin kuten reunoihin, ääriviivoihin,
värialueisiin ja geometrisiin muotoihin. (Biederman 1987, 115.) Tästä
huolimatta, pystyäksemme muodostamaan kokonaiskuvan ympäröivästä
ympäristöstämme, täytyy ihmisen pystyä päättelemään, mitkä elementit
kuuluvat osaksi samaa objektia. (Hekkert & Leder 2008, 266.) Tästä johtuen
ihmiselle on luontaista seurata kaavoja ja jatkumia joiden avulla on
mahdollista muodostaa yhteyksiä, tarkoituksia ja luoda kokonaiskuvia aiheen
tai objektin ympärille. (Hekkert ym. 2008, 261,262, 266.)
Tuotteen käyttäjän tai katsojan näkökulmasta tuotteen tuomat mielikuvat ovat
vahvasti sidoksissa omaan elämään. Katsoja tai tuotteen käyttäjä pohjaa
tuotteessa oman mielipiteensä aina aiempaan omaan tietoon ja kokemuksiin.
Tuotetta arvioidaan kokemusten perusteella uudeksi, tutuksi, omaperäiseksi,
oudoksi tai vanhentuneeksi. (Hekkert ym. 2008, 266.)
Tuotteen muotokieli taas ilmenee visuaalisena kokonaisuutena katsojalle.
Visualisuuden

avulla

saadaan

ensimmäinen

kosketus

tuotteeseen.

Matkapuhelin tai auto voidaan nähdä ensimmäistä kertaa esimerkiksi
televisiomainoksessa

tai

tuotekuvastossa,

jossa

tuote

koetaan

lähes

pelkästään visuaalisuuden ehdoilla. Kun tuotetta tai objektia ei nähdä
luonnossa, eikä sen kanssa olla suoraan kosketuksissa, on visuaalisuudella
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suuri merkitys tuotteen ensimmäisten mielikuvien luomisessa katsojalle. Koko
prosessi pohjaa merkitykselliseen muotoiluun ja markkinointiin, joiden avulla
tuote yritetään saada näyttäytymään positiivisessa mielessä.

3.2. MERKITYSTEN MUOTOILU

Ian Hodderin mukaan lähes kaikille objekteille ja artefakteille voidaan luoda
merkityksiä. Merkitykset vaihtelevat riippuen siitä, miltä kannalta objektia
tarkastelee. On esitetty, että kulttuuriin sidoksissa olevat objektit viestivät
kolmen tyyppisiä merkityksiä. Ensimmäiseksi voidaan tarkastella esimerkiksi
tuotteen funktiota ja sen kautta heijastavia merkityksiä ympäristöön. Toisena
voidaan tarkastella tuotteen niin sanottua koodia, jonka avulla voidaan
havainnoida

merkityksiä

suuremmissa

konteksteissa

tai

rakenteissa.

Kolmantena voidaan tutkia objektin historiallisia merkityksiä ja suhteuttaa niitä
ideoiden kehitykseen. (Hodder & Pearce 2003, 12.) Tuotteen viestittämiä
merkityksiä voidaan tutkia myös vertaamalla niitä muihin vastaavanlaisiin
järjestelmiin, kuten kielellisiin merkkijärjestelmiin (Eaton 1994, 71, Niiniluoto
1990, 233). Tuotteen merkityksiin liittyen on hyvä tiedostaa, että pelkkä muoto
on immateriaalista tietoa. Tämä tieto ei vielä välttämättä ole kuvaavaa,
tuotteen käyttötarkoituksesta viestivää tietoa. Juuri tähän asiaan muotoilijalla
on mahdollisuus vaikuttaa muuttamalla tieto esineissä ymmärrettävään
muotoon. (Hassi 1998, 31.)

Muotoilun semantiikkaan liittyvän tutkimuksen lähtökohta

on, että tuote

itsessään viestiin visuaalisilla merkeillä siitä, mitä sillä tehdään ja mihin
käyttöön tuote on suunniteltu. Muotoilijan työhön kuuluu taito havaita sekä
ymmärtää visuaalisen ympäristön tapahtumat ja muutokset, joihin muotoilun
avulla pyritään vastaamaan. (Jääskö & Keinonen 2004, 85.) Tässä
yhteydessä on kuitenkin syytä tiedostaa se, että muotoilijan omat käsitykset
visuaalisuudesta ja estetiikasta ovat aina suhteessa muotoilijan omaan
kulttuuriin ja ympäristöön. (Kettunen 2001, 15.) Tämä tukee käsitystä siitä,
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että tuotteen muotoilijalla on valta vaikuttaa siihen, millä tavoin tuotteen
käyttäjät näkevät ja kokevat tuotteen.

Visuaalisuus ei kosketa ainoastaan esteettisiä ominaisuuksia: Ihmiset voivat
kokea syviä merkityksiä tuotteissa visuaalisuuden kautta. Tämä liittää tuotteet
ihmisten omiin, tärkeisiin tunneperäisiin kokemuksiin. (Kälviäinen & Miller
2005, 1.) Saussuren mukaan merkitykset tulevat

erilaisuuksista ja tässä

tapauksessa erilaisuus ja identiteetti ovat lähellä toisiaan. Muotoilu on
tärkeässä osassa määrittelemässä identiteettiä sekä yksilön että suuremman
kokonaisuuden, kuten esimerkiksi valtiollisella tasolla. Esimerkiksi yksilön
tasolla vaatetus viestii omasta identiteetistä ja antaa merkityksiä. (Hjelm 2002,
21.)
Crilley, Moultrie, ja Clarkson (2004) ovat määrittäneet kolme tekijää, jotka
määrittelevät ihmisten reagoinnin visuaalisiin muotoihin. Näitä ovat esteettien
määrittely,

joka

määrittää

tuotteen

houkuttelevuuden

tai

houkuttelemattomuuden. Toisena tekijänä on semanttinen määrittely, jonka
avulla arvioidaan laatuja kuten tuotteen toiminnallisuutta tai ergonomiaa.
Kolmantena tekijänä on määritelty symbolinen tekijä, jolla tarkoitetaan sitä
mitä tuote kertoo käyttäjästään tai omistajastaan. (Kälviäinen ym. 2005, 1.)

Aikana jolloin muotoilusta on tullut myös työkalu osana kokemusten
määrittelyä, on visuaalisuuden ja ihmiskeskeisten merkitysten tutkiminen tullut
yhä tärkeämmäksi ja oleellisemmaksi osaksi muotoilua ja muotoilun
kytkeytymistä osana yritysmaailmaan. (Kälviäinen ym. 2005, 1.) Yrityksien
tarpeiden siirtyessä visualisuuden suuntaan on myös tuonut tuotesemantiikan
mukaan yrityksen brändin kehitykseen. Leuthesser ja Kohli määrittelevät
yrityksen brändin siten, että brändi spesifioi sen suunnan, miten yritys välittää
oman filosofian sekä strategiansa viestinnän että symbolismin kautta. (Kohli &
Leuthesser 1997, 1.)

Yritysten identiteetti ja siihen liittyvät visuaaliset tekijät

tulivat suosituksi 1980-luvulla, mutta muotoilua on käytetty yritysten brändien
kehittämiseen

jo teollisen ajan alusta lähtien. Muotoilua on hyödynnetty

identiteettien kehittelyssä tai vahvistamisessa myös valtiollisilla tasoilla jo
ennen teollista vallankumousta. (Hjelm 2002, 21.) Yritysten brändi välittyy
myös jollain tasolla tutkielman tutkimusaineistossa. Siihen kiinnitetään
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huomiota analyysissä ja myös yrityksen identiteettiin liittyvät merkitykset
huomioidaan analyysin tuloksissa.

3.3. MATERIAALIN VAIKUTUKSET TUOTTEEN VISUAALISIIN
MERKITYKSIIN

John Heskettin mukaan ihmiset yhdistävät tuotteiden muotojen kautta
tuotteen sen käyttötarkoitusta varten. Tämän ajatuksen tukemana tuotteiden
muoto on kytköksissä ihmisten tuotteita koskevien tarpeiden kanssa. (Heskett
2005, 90.) Tuotteiden muotokielen muuttuminen on ollut yhteyksissä
materiaalien kehityksen kanssa. Uusien materiaalien avulla on kehitetty
tuotteiden ominaisuuksia, kuten käytettävyyttä ja kestävyyttä ja vastaavasti
uudet

materiaalit

ja

materiaalien

kehittyminen

ovat

mahdollistaneet

uudenlaiset muotoiluratkaisut tuotteille. Tuotesuunnittelun ja muotoilun
historia on ollut koko olemassaolonsa aikana läheisesti kytköksissä
materiaalien kehittymiseen ja historiaan. (Karana 2010, 19.)

Kaikista

keskeisin

tuotesuunnitteluun

muutos
tapahtui

materiaalien
teollisen

suhteessa

muotoiluun

vallankumouksen

aikana,

ja

jolloin

perustettiin uusia tehtaita ja ne varustettiin uusilla tuotantovälineillä. Varsinkin
astia-, vaate-, tekstiili-, sekä autoteollisuus alkoivat kukoistaa.
Modernit tuotantomenetelmät uudistivat muotoilua ja tuotesuunnittelua. Yksi
suurimpia muutoksia oli se, että aiempien, käsityöperiaatteella valmistettujen,
yksilöllisten tuotteiden sijaan alettiin kehittää tuotteiden sarjatuotantoa joka toi
myös uusia haasteita ja mahdollisuuksia tuotemuotoiluun. (Karana 2010, 20.)

Dormer (1990) selittää materiaalien käytön muutoksen 1900- luvulla kolmen
eri kulttuurisen ilmiön myötä. Ensimmäinen ilmiö on siirtyminen pois raskaista,
kuten

valurautaisista

tuotteista

kevyempiin

tuotteisiin.

Toisena,

ero

synteettisten ja luonnonmateriaalien välillä oli kaventunut ja kolmantena,
trendi ei uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien materiaalien käytön
lopettamisesta
materiaalien

kasvoi,

joka

kehittämisestä.

johti
Tämä

materiaalitutkimukseen

uusiutuvien

kehitystyö

uudenlaisia,

taas

toi
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kierrätettävissä olevia muovimateriaaleja lähes jokaiselle teollisuuden alalle.
(Karana 2010, 20.)

Tuotteiden materiaaleissa itsessään on vahvoja viittauksia tuotteen muotoon
ja myös ne osaltaan antavat tuotteelle merkityksiä. Tämän vuoksi saman
muotoinen esine, esimerkiksi lautanen antaa eri merkityksiä riippuen siitä,
onko sen materiaalina käytetty muovia vai keramiikkaa. (Hjelm 2002, 18.)
Tästä voidaan päätellä, että ihmiset arvostavat ja arvioivat tuotteita osittain
materiaaliin perustuen. Siinä missä esimerkiksi puumateriaali voi antaa
vaikutelman perinteikkyydestä, käsityöläisyydestä ja viestiä niin sanottua
lämmintä

tunnelmaa,

metallinen

tuote

voidaan

mieltää

edellisten

vastakohtana.
Osittain ongelmalliseksi merkitysten analysoimisen materiaaliin perustuen
tekee se, että analysoitaessa pelkkää kuvaa kuva ei kerro koko totuutta
tuotteen materiaalin suhteen. Koivulta näyttävä puinen penkki voi osoittautua
todellisuudessa halvasta lastulevystä valmistetuksi tuotteeksi, joka on
ristiriidassa sen kanssa mitä tuote olemuksellaan viestii. Materiaali ei siis
itsessään kerro kuvien kautta koko totuutta tuotteesta. Toisena esimerkkinä
voisi olla valokuva muovista valmistetusta tuotteesta: Muovi voi herättää
mielikuvia epäekologisuudesta katsojalle vaikka todellisuudessa tuote olisi
valmistettu täysin kierrätysmuovista ja näin olisi itse asiassa ekologinen tuote.
Materiaaleilla voi olla voimakas tunnevaikutus. Arvokkaat jalometallituotteet
voivat viestiä toisille juhlallisuutta ja lisäarvoa, kuin taas toiset voivat mieltää
ne

tarpeettomina

luksustuotteina

ja

statussymboleina

jotka

viestivät

tutkimuksen

kohde.

menestymisestä ja käyttäjän tietystä yhteiskuntaluokasta.

3.4. MODULAARISUUS TUOTEMUOTOILUSSA.

Modulaarisuus

on

tässä

tutkielmassa

yksi

Modulaarisuutta käsitellään työssä visuaalisuuden näkökulmasta ja sen
ilmentymiä liittyen ulkovalaisintuotteisiin tulkitaan kuva-analyysin avulla.
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Avaan tässä kappaleessa modulaarisuutta käsitteenä ja kerron esimerkkien
avulla modulaarisuuden soveltamisesta erityisesti muotoilutuotteissa.
Modulaarisuuden määrittely ei ole aivan yksiselitteistä. Termi liitetään etenkin
muotoiluun yhdistettynä tuotteiden monikäyttöisyyteen ja jatkettavuuteen.
Modulaarinen

ajattelu

näyttäytyy

kuitenkin

monialaisesti

useilla

eri

teollisuuden aloilla, ja termi liittyy tuotteiden lisäksi erilaisiin teollisuuden
prosesseihin. Muotoilullisista näkökulmista tuotekeskeinen modulaarisuuden
määrittely

on

tehty

esimerkiksi

seuraavanlaisesti:

Modulaarisen

tuotearkkitehtuurin tärkein tehtävä on tuottaa toisiinsa kiinnitettäviä moduuleja
jotka helpottavat eri tuotevariaatioiden tekemistä, helpottavat tuotteen
kokoonpanoa ja purkamista ja näiden avulla myös tekevät tuotteen paremmin
kierrätettäväksi. (Helo & Kristianto 2015, 64.)
Hyvänä esimerkkinä modulaarisuuden hyödyntämisestä tuotemuotoilussa
voidaan mainita kotimainen kalusteyritys Muurame. Ensimmäiset Muuramen
kalusteet on suunniteltu 50-luvulla sisustusarkkitehti Pirkko Stenrosin toimesta
Suomen sotien jälkeen. Tuotteiden lähtökohtainen idea on moduulimaisuus ja
tuotteiden monikäyttöisyys eri tiloissa ja käyttötarkoituksissa. Muuramen
tuotteissa

hyödynnetään

myös

tuotteen

elinkaariajattelua,

joka

tässä

tapauksessa tarkoittaa sitä, että sama tuote voidaan hyödyntää useassa eri
käyttötarkoituksessa ja se niin sanotusti muuntautuu erilaisten tilanteiden
mukaan. Yrityksen tuote Kolmonen on ollut tuotannossa yli 50-vuotta.3

_________
3
Muurame.

20

Kuva 3, Muurame Kolmonen kalustemoduuli.

Muuramen Kolmonen soveltuu säilytysratkaisuihin, lipastoa voidaan jatkaa
useilla moduuleilla jolloin syntyy pitkä säilytyskaluste ja samalla laskutaso.
Tuote muuntautuu myös kahden moduulin ja kansilevyn avulla työpisteeksi. 4
Toinen kalustemuotoilun esimerkki löytyy suomalaisen Artek- kalusteyrityksen
tuotevalikoimasta. 10 Unit System on japanilaisen arkkitehti Shigeru Banin
vuonna 2009 suunnittelema modulaarinen kaluste. Tuotteet muodostuvat Lmallisista,

UPM

ProFi-

puu-muovikomposiittimateriaalista

valmistetuista

profiileista. Tuotteen idea on, että profiileja eri tavalla kokoamalla saadaan
samoista elementeistä rakennettua erilaisia tuotteita, jotka palvelevat
kussakin käyttötarkoituksessa.5

_________
4
Muurame.
5
Artek.
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Kuva 4 & 5, Artek 10 Unit System pöytä ja tuoli.

Modulaarinen suunnittelu on lähtökohtaisen tärkeää tuotteen elinkaaren
kannalta. Modulaarinen muotoilu ja tuotesuunnittelu mahdollistavat tuotteen
tehokkaan huollon, päivitettävyyden, uudelleenkäytön sekä kierrätyksen.
Huolellisesti suunniteltu modulaarinen rakenne tuotteessa mahdollistaa sen,
että tuotteen elinkaariajattelussa sen käyttötarkoitusta voidaan soveltaa sen
jälkeen kun tuote on poistettu sen alkuperäisestä käytöstä. (Umeda,
Fukushige, Tonoike & Kondoh, 2008, 13.)
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4.	
  VALAISINKUVASTOT	
  JA	
  PRODUKTIIVINEN	
  TYÖ	
  	
  
Tutkielman tutkimusaineisto koostuu useasta eri lähteestä. Yksi osa aineistoa
on työn produktiivisen osan raportti. Raportissa on kerrottu produktiivisen
osion vaiheet ja siinä esitellään työn tulokset. Toisena aineiston osana ovat
eri valaisinvalmistajien tuotekuvastot. Tuotekuvastot on valikoitu osaksi
tutkimusaineistoa

jo

produktiivisessa

osassa.

Kaiken

kaikkiaan

eri

valaisinvalmistajien kuvastoja on tutkielmassa mukana kolme kappaletta.
Valaisinvalmistajayrityksistä osa on kotimaisia ja osa ulkomaisia toimijoita.

Valaisinkuvastot ovat työn primaariaineisto ja produktiivisen osan raportti
toimii sekundaarisena aineistona. Kuvastojen kuvista pyritään löytämään
tietoa siitä, millä tavoilla modulaarinen valaisintuote näyttäytyy kuvissa
visuaalisina elementteinä. Sekundaarista aineistoa analysoidaan samoin
keinoin, mutta tätä aineistoa myös reflektoidaan primaariaineiston kanssa ja
tehdään havaintoja aineistojen välillä.

Analyysissä käytetään sitä varten valmisteltua taulukkoa jossa on eritelty
kuvan merkitysten analyysi, analyysikriteerit sekä löydökset. Taulukko on
luotu Panofskyn semioottisen kuva-analyysin ja Luutosen olemusanalyysin
pohjalta.

4.1. TEHOMET OY

Tehomet Oy on kotimainen ulkovalaistustuotteiden valmistaja. Yrityksellä on
laaja valikoima ulkovalaistustuotteita lähes kaikista eri ulkovalaistukseen
liittyvistä tuoteryhmistä.
Tutkimusaineistoksi on valittu Tehomet Oy:n 2012 julkaistusta, 175-sivuisesta
tuotekatalogista osia. Aineisto käsittää yhteensä kolme sivua. Sivut on
valikoitu produktiivisen osan perusteella. Samoja tuoteluettelon sivuja on
käytetty

referenssimateriaalina

ja

apuna

produktiivisen

osan

suunnitteluvaiheessa.
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4.2. VALMONT INTERNATIONAL

Valmont international on kansainvälinen toimija ulkovalaistusmarkkinoilla.
Yrityksellä

on

huomattavan

laaja

valikoima

ulkovalaistukseen

ja

tieinfrastruktuuriin liittyviä tuotteita. Tähän tutkielmaan valikoitu tuotekatalogi
on suunnattu ensisijaisesti yhdysvaltojen markkinoille, mutta tuotteet ovat
myös

saatavilla

Euroopassa.

Tutkimusaineisto

koostuu

Valmont

Internationalin Idyline valaisinpylväskokonaisuuden esitteestä. Esite on
julkaistu 2009 ja se on laajuudeltaan kymmenen sivua, josta on käytetty
analyysissä kolmea sivua. Esite on toiminut myös produktiivisen osuuden
suunnittelun apuvälineenä.

4.3. ELMONT

ElMont on puolalainen ulkovalaisintuotteita valmistava yritys. Yritys toimii
kansainvälisillä markkinoilla ja myös sillä on suhteellisen laaja tuotevalikoima.
Tuotekuvasto on suunnattu kansainvälisille markkinoille ja sen kielenä on
englanti. Tuotekuvasto on julkaistu 2009 ja se on 75- sivua pitkä. Katalogista
on valikoitu tutkimusaineistoksi kolme sivua.

4.5. CASE VALOPAA OY

Tutkimuksen aineiston yhtenä osana toimii tutkielman produktiivisena osana
toteutettu projekti oululaiselle ulkovalaisinyritys Valopaa Oy:lle. Projektin
tarkoituksena

oli

luoda

yrityksen

tarpeisiin

modulaarisia

ulko-

valaisinvarsikonsepteja. Tehtävänanto työlle muodostui kahden uuden
ulkovalaisinmallin ympärille (liite 1). Valaisimet olivat muotoilullisesti ja
mekaanisesti toisistaan poikkeavia, mikä toi omat haasteensa projektille.
Työssä

suunniteltiin

toimeksiantajayrityksen

tarpeisiin

kaksi

valaisinvarsikonseptia. Konseptit suunniteltiin siten, että niitä olisi mahdollista
käyttää yhdessä toimeksiantajayrityksen erilaisten valaisinmallien kanssa.

24

Konseptien tuli myös sopia käytettäväksi yhdessä ulkopuolisten valmistajien
eri valaisinpylväiden kanssa.

Valaisinvarsikonseptien modulaarisuus oli

projektin alussa projektin pääteemana. Projekti aloitettiin joulukuussa 2013 ja
valmis projekti esiteltiin toimeksiantajayritykselle huhtikuussa 2014. Projekti
toteutettiin perinteisenä tuotekehitysprojektina. Projektin alussa luotiin brief,
jossa määriteltiin projektin aikataulu ja tavoitteet. Projektille määritettiin
välipalaverit, jolloin tehtyä työtä arvioitiin ja annettiin palautetta työn
etenemisestä.

Työ

aloitettiin

tiedonhaulla

ja

tutustumalla

ulkovalaisintuotteisiin. Työssä kartoitettiin eri ulkovalaisinvalmistajia Suomesta
ja ulkomailta. Eri toimijoiden tuotteet tuli ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa
sillä valaisinvarsikonseptit tulisivat mahdollisuuksien mukaan sopia myös
käytettäväksi yhdessä ulkopuolisten toimijoiden tuotteiden kanssa.

4.6. PROJEKTISSA SYNTYNEET VALAISINVARSIKONSEPTIT

Projektin ratkaiseva kohta tapahtui kolmannessa välikritiikissä, jossa eräs
esitetty konsepti sai myönteisen vastaanoton. Välikritiikin jälkeen päätettiin,
että juuri kyseinen konsepti valitaan projektin toiseksi lopullisista valituista
konsepteista.

Kuva 6. Valaisinvarsikonsepti Siipi joka valittiin jatkokehittelyyn.

Jatkokehitykseen valittu Siipi tuotekonsepti täytti briefissä määritellyt kriteerit
tuotteelle ja se oli myös toimeksiantajayrityksen mielestä muotoilullisesti
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kiinnostava. Tuotekonsepti on kuvailtu tarkemmin produktiivisen osan
raportissa kappaleissa 6 ja 7 (Liite 1). Projektin keskeisiä vaatimuksia oli
alusta lähtien se, että tuotekonseptit olisivat tuotteistettavissa ja viimeisteltyjä
suunnitelmia. Toimeksiantajan tavoite oli saada sellaisia konsepteja jotka
eivät vain jäisi konseptitasolle vaan ne olisi mahdollista myös valmistaa ja
ottaa osaksi yrityksen tuotevalikoimaa.

Projektin lopputuloksena syntyi kaksi valaisinvarsikonseptia. Konsepteista
edellä esitetty Siipi vastasi parhaiten projektin alussa määritettyä briefiä.
Toinen valmis tuotekonsepti, Vino oli myös toimiva niin funktionaalisessa
mielessä

kuin

muotoilullisestikin.

Tämä

konsepti

ei

kuitenkaan

ollut

modulaarinen tuote, vaan se edusti niin sanottua kiinteää tuotearkkitehtuuria.
Tämä konsepti löytyy tarkemmin esiteltynä produktiivisessa osiossa (Liite 1).

Kuva 7. Valaisinvarsikonsepti Vino, toinen projektissa suunniteltu valaisimen varsi.

Kaikkiaan produktiivisen osan tuloksena syntyi kaksi toimivaa tuotekonseptia,
tuotekartoitus kilpailijoiden tuotteista, sekä useita kuvituskuvia konseptien
käytöstä

osana

luonnollista

ympäristöä.

Nämä

kuvituskuvat

löytyvät

produktiivisen osan raportin lopusta kappaleesta seitsemän.
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5.	
  KUVIEN	
  VÄLITTÄMÄT	
  VISUAALISET	
  MERKITYKSET	
  JA	
  
TEEMAT	
  	
  	
  
Kuten Tekesin MUOTO 2005, teollisen muotoilun teknologiaohjelma 20022005 loppuraportissa todetaan siitä että, muotoilun liittyessä olennaisesti
myös tuotteen ulkonäköön ja tuotteen välittämiin viesteihin, on tuotteen
viestejä hankalaa mitata ja viestien merkitystä vaikea eritellä.6 Tämän
tiedon sisäistämänä analyysi on pyritty toteuttamaan mahdollisimman
tarkasti ja johdonmukaisesti. Tässä kappaleessa analysoidaan tuotekuvat
yksitellen, käyttäen apuna taulukkoa, joka on tehty
semioottisen

kuva-analyysimallin

ja

Luutosen

Panofskyn (1972)

(2005)

olemusanalyysin

pohjalta. Tutkimusaineisto käsittää yhteensä kaksitoista kuvaa.

Kuvat

ovat

valokuvia

kunkin

tuotevalmistajan

katalogeista,

paitsi

produktiivisen osion tuloksena syntyneet kuvat, jotka ovat kuvamuokkauksia.
Kuvamuokkaukset on tehty siten, että on valittu olemassa olevia kuvia sekä
valokuvattu kohteita, joihin on sijoitettu produktiivisessa osiossa suunniteltuja
ulkovalaisinkokonaisuuksia. Nämä kuvat on analysoitu samoilla kriteereillä ja
työkalulla kuin varsinaiset tuotekuvaston kuvat, mutta niihin tehdään ero
reflektoimalla produktiivisen osion kuvia suhteessa kaupallisiin, jo valmiisiin
tuotekuviin. Analyysitaulukon lisäksi kuvista tehdään yhteenveto saaduista
tuloksista.

_______
6
Tekes.
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5.1. VALAISINKUVASTOJEN KUVIEN ANALYYSIT

Kuva 8. Valmont – Idyline kuvasto sähköinen esite, sivu 2.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valmont – Idyline kuvasto sähköinen esite, sivu 2.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvailevaa tekstiä, rakennus, viheralue, kirkas
taivas, kaksi ulkovalaisinta, valotolppa,
ulkokalusteet.
Tunnelmakuva, moderni ja raikas vaikutelma.
Kuva on yleisvaikutelmaltaan valoisa, mutta siinä on
myös varjopuoli. Kuva on värikylläinen, siinä
yhdistyy moderni tekninen tuote ja arkkitehtuuri sekä
luonto ja orgaanisuus. Esitettävän tuotteen
materiaali vaikuttaa ei orgaaniselta, esim. metalli.
Tuote on sulavalinjainen mutta siinä on
havaittavissa selkeästi kolme eri elementtiä. Itse
markkinoitavat tuotteet ovat kuvassa melko
pienessä osassa suhteessa muuhun kuvaan.
Kuvassa luodaan vaikutelmaa modernin tekniikan ja
muotoilun suhteesta luontoon. Kuvasta saa sen
käsityksen että pyritään luomaan harmoninen
mielikuva tuotteesta yhdessä luonnon kanssa. Tätä
korostetaan vielä tekstin avulla. Kuva välittää
japanilaishenkistä harmoniaa vrt. japanilaiset
puutarhat.
Tuotteen modulaarisuutta ei ylikorosteta kuvassa.
Modulaarisuus näyttäytyy visuaalisella tasolla
tuotteen eri osien värityksen ja muodon avulla
(Tumma valaisinpylväs, kirkas pylvään yläosa / varsi
ja itse valaisin).
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Kuva 9. Valmont – Idyline kuvasto sähköinen esite, sivu 6.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valmont – Idyline kuvasto sähköinen esite, sivu 6.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy kaupunkiympäristö, rakennuksia
sivulla, puita ja ihmisiä. Keskellä kuvaa on suuri
taideteos / suihkulähde. Kuvan etualalla on kaksi
ulkovalaisinta. Kuvan ensivaikutelma on moderni,
nuorekas ja leikkisä.
Kuvassa on moderni kaupunkiympäristö. Keskiössä
on moderni taideteos / suihkulähde. Kuva on
visuaalisesti hieno. Kuvassa on selvästi kaupunki.
Taustalla olevat rakennukset eivät ole moderneja.
Rakennukset eivät juuri kiinnitä huomiota. Vaikka
valaisimet ovat kuvassa etualalla, vie taideteos
lähes kaiken huomion kuvassa. Tuotteiden
materiaali vaikuttaa metallilta. Tuotteiden muotoilu
vaikuttaa modernilta ja sulavalinjaiselta, mutta
samalla myös tekniseltä kuvan yksityiskohtien
ansiosta. Kuvasta välittyy leikkisyys ja hauskuus
kaupunkiympäristössä. Kuvasta välittyy tunne että
valaisimet on kuvattu juuri oikeanlaisessa
ympäristössä. Valaisimet assosioituvat kaupunkiin,
moderniin ympäristöön ja taiteeseen. Koska
valaisinten muotoilu on modernia, ne tuntuvat
olevan kuin kotonaan kuvan ympäristössä.
Kuvassa korostuu taide ja muotoilu yhdistettynä
moderniin kaupunkiarkkitehtuuriin. Nämä teemat
esitetään kaupunkiympäristössä ja kuvan
rakennusten ja kuvakulman perusteella kyseessä
voisi olla suurkaupunki. Kuva luo mielikuvia
nykyaikaisuudesta ja tietynlaisesta
ennakkoluulottomuudesta sekä rohkeudesta tehdä
asiat eri tavalla kuin aiemmin on totuttu. Tuotteiden
modulaarisuudesta saa kuvallisella tasolla
käsityksen koska valaisimien yksityiskohdat tulevat
esiin kuvassa.
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Kuva 10. Valmont – Idyline kuvasto Sähköinen esite, sivu 8.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valmont – Idyline kuvasto sähköinen esite, sivu 8.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy keskellä rakennus, etualalla on
rakennuksen pihaa jossa on istutuksia. Kuvassa on
kaksi ulkovalaisinta, yksi rakennuksen vasemmalla
ja yksi oikealla puolella.
Kuvan keskiössä on modernilta vaikuttava,
mahdollisesti toimistorakennus. Kuvan rakennus on
kuvattu suurena ja se hallitsee kuvaa. Kuvakulma
on alhaalta ylöspäin jolloin objektit vaikuttavat
suuremmilta. Valaisinten materiaali ei välity kuvasta.
Tuotteiden muotoilu vaikuttaa orgaaniselta ja
sulavalinjaiselta mutta tuotteen muotoilu ei pääse
kunnolla esiin kuvassa. Kuvan muita materiaaleja
ovat hallitseva betoni sekä lasi. Istutukset ja puut
tuovat kuvaan mukaan luonnon elementin.
Vasemmanpuoleinen valaisin katoaa lähes täysin
etualalla olevan puun taakse eikä sitä nopealla
katsomisella edes välttämättä huomaa. Myöskään
toinen valaisin ei erotu kuvasta, vaan se nousee
maasta mukaillen kuvan keskellä olevaa
rakennuksen oikeaa kaarevaa pintaa pitkin. Kuvan
assosiaatiot liittyvät julkiseen tilaan, uudenaikaiseen
mutta ei liian moderniin. Kuvassa ei ole
erityispiirteitä ja se voisi olla mistä vain. Valaisimien
muotokieli ei pääse kunnolla oikeuksiinsa kuvassa.
Kuva liittyy kaupunkiin ja liike-elämään. Kuvassa on
turvallisen oloinen vaikutelma. Kuvaa ei ole sidottu
mihinkään tiettyyn kuuluisaan paikkaan eikä
kuvatekstiäkään ole missä kuva on otettu. Kuvan
pyrkimyksenä on luultavasti tarjota katsojalle ja
potentiaaliselle asiakkaalle selkeä mielikuva
tuotteesta missä tahansa julkisessa tai yksityisessä
ulkotilassa. Kuva on jopa yllättävän homogeeninen
ja vaikka ulkovalaisin on muotoilultaan normaalista
poikkeava, sitä ei korosteta kuvassa millään tavalla,
päinvastoin tuntuu että valaisin on yritetty piilottaa
kuvaan. Tuotteen modulaarisuudesta ei saa kuvan
kautta juurikaan käsitystä.
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Kuva 11. Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 147.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 147.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Sivulla on kuvattuna kaksi maisemavalokuvaa,
joissa on esitetty puisia ulkovalaisimia. Kuvassa on
myös yksittäisiä valaisinvarsia. Maisemavalokuviin
on liitetty paikkakuntatieto kuvan sijainnista. Mukana
on myös kuvailevaa tekstiä.
Sivun suurimmassa kuvassa on kesäinen
metsämaisema. Kuvassa luodaan mielikuvaa
perinteisestä suomalaisesta, mahdollisesti
maantieosuudesta. Kuvan ympäristö voisi olla
maantien liittymästä. Tuotteen muotokieli on
perinteinen ja valaisinosa jopa klassisen.
Materiaalien ja värityksen ansiosta kokonaiskuva
muotoilusta on kuitenkin samalla nykyaikainen
versio perinteisestä muotoilusta. Kuvassa olevan
tuotteen materiaali käy hyvin selväksi, ainakin
runkomateriaalina oleva puu. Valaisin sulautuu
tehokkaasti osaksi muuta maisemaa. Kuva
assosioituu suomalaiseen kesämaisemaan ja
monille tuttuun näkyyn automatkoilta. Kuvan
paikkatieto, Kangasniemi vahvistaa sen että
kyseessä on suomalainen maisema.
Pienemmässä kuvassa valaisin on
iltavalaistuksessa ja siihen on liitetty koristeellisia
valoja. Mielleyhtymä liittyy juhlaan, mahdollisesti
festivaalivalaistukseen.
Sivulla kuvataan kaksi eri maisemaa joissa
valaisimet ovat osana. Suomalaisuus on vahvasti
läsnä, varsinkin suuremmassa kesäisessä kuvassa.
Sivu välittää mielleyhtymiä suomalaisuuteen, sekä
arkeen että juhlaan. Juhlan vaikutelma syntyy
valaisinpylvään valaistuksesta. Modulaarisuus
ilmenee kuvassa lähinnä kuvallisella tasolla
esittämällä eri valaisinvarsivaihtoehtoja valokuvien
vierellä, joka luo yhteyksiä kuvien välillä. Suurimman
kuvan materiaali on voimakkaasti läsnä kuvassa ja
se assosioituu ympäröivään luontoon.
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Kangasniemi, Finland

Kuva 12. Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 135.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 135.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa on kesämaisema. Kuvassa näkyy
ulkovalaisimia, luontoa, autotie, vesialue, rakennus
taustalla sekä liikennemerkkejä. Ensivaikutelma on
rauhallinen ja kesäinen.
Kuvassa on rauhallinen tunnelma. Maisemassa ei
näy ihmisiä. Kuvan etualalla on hallitsevassa osassa
kahteen suuntaan valaiseva ulkovalaisin. Tuotteiden
materiaali (puu) on selkeästi havaittavissa. Tuote
assosioituu vahvasti luontoon ja niin sanottuun
Suomen suveen. Tuotteen muotokielessä on
vaikutteita luonnosta (yhden valaisimen malli) mutta
toisaalta etualalla olevat valaisimet vaikuttavat
enemmän taiteellisilta, jopa veistosmaisilta.
Suomalaisuutta korostetaan kuvatekstillä
ilmoittamalla paikkakunta ja maa. Kuvan estetiikka
on perinteinen ja luonnollinen, mutta yhteyttä
luonnon, tekniikan ja muotoilun kanssa luodaan
valaisimen muotoilun ja materiaalivalintojen avulla.
Tuotteissa yhdistyy orgaaninen sekä terävälinjainen
muotokieli.
Kuvan merkityksen liittyvät suomalaisuuteen ja
muotoiluun ja näiden teemojen yhdistämiseen.
Materiaalina puu korostuu ja koska yritys on
suomalainen, se pyrkii puumateriaalin avulla
vetoamaan suomalaisiin asiakkaisiin.
Ulkomaalaiselle katsojalle kuva voi näyttäytyä taas
eksoottisena ja se voi vastata suomalaisuudesta
luotua kuvaa maailmalla. Tuotteen muotokieli on
kuvan etualalla olevassa tuotteessa
poikkeuksellinen verrattuna tavanomaiseen
ulkovalaistusmuotoiluun. Taka-alalla yhden
valaisimen versiossa muotokieli on
huomaamattomampi ja se sulautuu paremmin
kuvaan ja muuhun maisemaan. Pyöreät linjat
muistuttavat ruohonkortta tai puun oksaa.
Modulaarisuus kuvassa näyttäytyy kuvallisella
tasolla luonnollisesti eikä sitä alleviivata erityisesti
muulla tavalla kuin kuvauskohteen valinnalla (on
tehty päätös kuvata kohta jossa näkyy sekä yhden
että kahden valaisimen versiot).
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Lahti, Finland

Kuva 13. Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 95.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 95.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy rakennuksia, parkkipaikkaa, autoja,
tie, ulkovalaisimia ja tieviittoja. Valaistuksen
perusteella kuvassa vaikuttaisi olevan ilta.
Ensivaikutelma kuvasta on kauppakeskuksen
ympäristö kuvattuna ilta-aikaan.
Kuvassa korostetaan puuta materiaalina. Tuotteen
muotokieli on siro ja siinä on vaikutteita teollisesta
tyylistä, mutta myös samalla muoto viittaa ainakin
itse valaisinten osalta retroon ja 60- lukuun.
Kokonaisuus on kuitenkin riittävän tasapainoinen ja
hillitty. Etualalla on valaisin, jonka runkomateriaali
on puu. Taustalla on puuverhoiltu parkkihalli. Puu on
tuotu materiaalina osaksi kaupunkilaistyyppistä
maisemaa. Tätä alleviivataan kuvatekstillä, joka
kertoo kuvatun kaupungin sekä maan. Tuote
assosioituu materiaalin puolesta suomeen, puu
tuodaan kuvaan sekä arkkitehtuurissa että
ulkovalaisinten muotoilussa esiin. Kuvan estetiikka
on arkinen, tuote kuvataan osana kaikille tutussa
ympäristössä.
Kuvan merkitykset liittyvät arkeen. Tuotteet ovat
osana arkista mutta modernia ympäristöä.
Perinteisyys liitetään moderniin ympäristöön
puumateriaalin avulla. Kuvassa on selkeästi ilta ja
valaisimet ovat päällä, jolla esitellään valaisinten
toimintaa ja näytetään tuote käytössä. Kuvassa on
illasta huolimatta turvallinen vaikutelma, koska
kauppakeskuksen pihalla on autoja, eli liikkeet ovat
auki ja ihmisiä liikkuu, vaikka kuvassa niitä ei näy.
Tuotteen modulaarisuus näyttäytyy kuvassa
luonnollisesti kuvallisella tasolla osana tuotetta.
Moduulimaiset viittaukset näkyvät lähinnä
valaisimen eri osien materiaalin vaihtuvuutena sekä
saman valaisimen kahtena eri versiona kuvassa
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Kuva 14. Tehomet – sähköinen tuotekuvasto, sivu 4.
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TUTKIMUSAINEISTO:
ElMont – sähköinen tuotekuvasto, sivu 4 (kuvat Tallinna ja New York).
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)

Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

LÖYDÖKSET

Tallinna -kuvassa on seitsemän ulkovalaisinta ja
kolme rakennusta. Rakennukset vaikuttavat uudelta
rakennuskannalta. New York -kuvassa on kaksi
autoa, rakennus, tie sekä ulkovalaisin. Tallinna
kuvan ensivaikutelma on moderni kuva kaupungista.
New York kuvan ensivaikutelma on historiallinen ja
arvokas.
Tallinna kuvassa luodaan vaikutelmaa modernista
kaupunkiympäristöstä. Valaisimet ovat kuvassa
etualalla, joka lisää modernin vaikutelman tuntua.
Valaisimien muotokieli on suoraviivainen ja
materiaalilla (metalli) korostetaan modernia
vaikutelmaa. Toisaalta valaisimien yläosa muistuttaa
etäisesti kasvia tai kukkaa. Tämä luo mielikuvan
luonnon tuomisesta urbaaniin ympäristöön tuotteen
muotoilun avulla. Kuvan valaistus vahvistaa
assosiaatiota moderniin ja urbaaniin ympäristöön;
hämärä ilta ja kaupungin valot sekä nykyaikaiset
valaisimet. Historiallinen ja perinteinen kaupunki
Tallinna, joka ainakin Suomessa herättää mielikuvia
kaupungin ja maan menneisyydestä ja kytköksistä
neuvostoliitoon ja Venäjään näytetään kuvassa
modernina ja nykyaikaisena kaupunkina, jossa ei
ole merkkejä köyhyydestä tai rapistuneista taloista.
Kuvassa kaupungin infrastruktuuri on tätä päivää ja
kuva voisi olla mistä tahansa nykyaikaisesta
kaupungista.
New York kuvassa taas mielikuvat liittyvät historiaan
ja suuruuteen. Kuvan rakennuksen julkisivun
oviaukko on massiivinen, kuten myös oviaukon
vieressä näkyvä ikkuna. Kuvan keskellä oleva
valaisin on moderni verrattuna taustalla näkyvään
rakennukseen. Valaisimen materiaali ei käy ilmi
kuvassa mutta se ei vaikuta orgaaniselta. Kuvassa
on päivä ja valaisin ei ole käytössä. Vaikutelma
suuruudesta liittyy myös siihen, että kuvatekstin
vuoksi assosiaatio liittyy pilvenpiirtäjiin ja
mahtipontisiin rakennelmiin. Aurinko ei paista
kadulle asti, koska ympärillä olevat rakennukset
varjostavat kadun ja valoisa alue alkaa kuvan
yläreunasta. Kuvasta syntyy vaikutelma yhdistää
perinteinen ja mahtipontinen rakennuskanta
moderniin kaupunkiarkkitehtuuriin valaisimen avulla.
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Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

Kuvat toimivat toistensa kontrasteina. Tallinna kuvassa historiallinen kaupunki näytetään
modernina ja nykyaikaisena kun taas New York kuvassa kaupungin historiallisuutta korostetaan
massiivisella rakennuksella ja valon ja varjon
ilmenemisellä kuvassa.
Tallinna -kuvassa luodaan assosiaatioita luonnon ja
modernin teknologian välillä. Tuotteen muotokieli
paljastaa luonnon vaikutukset muotoilussa ja tällä
tavalla viitteitä luonnosta tuodaan osaksi urbaania
ympäristöä. New York -kuvassa taas ei luoda
yhteyttä luontoon vaan kuvan keskiössä on
vaikutelma suuruudesta ja arvokkuudesta (liittyen
materiaan). Tuote näytetään arvostetussa ja
kaikkien jollain tasolla tuntemassa kaupungissa.
Suurkaupungilla luodaan samalla tuotteelle uutta
arvoa osana jotain suurempaa kokonaisuutta.
Tuotteiden modulaarisuus ei näistä kuvista juurikaan
välity. Ainut vihje modulaarisuudesta on New York kuvassa valaisimen eri materiaalista oleva varsi.

Kuva 15. ElMont – sähköinen tuotekuvasto, sivu 17.
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TUTKIMUSAINEISTO:
ElMont – tuotekuvasto (sähköinen), sivu 17.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa on kesämaisema. Kuvassa näkyy
ulkovalaisimia, luontoa, autotie, autoja, ihmisiä, silta,
vanha rakennus sekä torni taustalla, että
liikennemerkkejä. Ensivaikutelma on rauhallinen ja
kesäinen.
Kuvassa on kiireetön tunnelma. Kuvan ympäristö ei
vaikuta siltä, että se olisi suuresta kaupungista, tai
ainakaan kaupungin keskustasta. Modernit ja
vähäeleisesti muotoillut valaisimet reunustavat
siltaa. Autoteiden välisellä viheralueella on
perinteisempi tievalaisin. Valaisinten materiaali
vaikuttaa olevan metallia. Kuvassa näkyvät autot
eivät näytä uusilta tai moderneilta. Kuvan estetiikka
assosioituu kiireettömyyteen ja normaaliin elämään.
Siltaa reunustavat valaisimet ovat kuvan
moderneimmalta vaikuttava elementti. Kuvassa on
päivä, joten valaisimia ei näytetä toiminnassa,
valaisemassa teitä. Valaisinten muotokieli ei viittaa
suoraan mihinkään ilmiöön, joka assosioituisi
kuvaan. Valaisinten sinivalkoinen väritys sulautuu
osaksi kuvan taivaanvärejä.
Kuvan merkitykset liittyvät rauhallisuuteen ja
kiireettömyyteen. Valaisimet ovat luontevasti osana
kuvaa ja vaikka niitä on useita, ne eivät korostu
kuvan muusta maisemasta. Kuvasta voi tulkita että
valaisimet halutaan näyttää osana normaalia
ympäristöä ja että kyseisen valaisimen voi
turvallisesti valita myös tavalliseen ja perinteiseen
ympäristöön. Tuotteen valaisimen muotokieli on
riittävän konservatiivinen ja perinteinen että se
soveltuu useaan kohteeseen. Sama valaisin voisi
olla kuvattuna myös modernissa ympäristössä ilman
että se niin sanotusti häiritsisi maisemaa. Tuotteen
mahdollinen modulaarisuus ei käy ilmi kuvasta.
Ainut vihje modulaarisuudesta on valaisinpylvään ja
valaisinvarren liitos jonka voisi kuvitella olevan
vaihdettavissa haluttuun mittaan tai että se
toteutettaisiin kahden valaisimen versiona.
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Kuva 16. ElMont – sähköinen tuotekuvasto, sivu 57.
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TUTKIMUSAINEISTO:
ElMont – sähköinen tuotekuvasto, sivu 57.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy silta, viheraluetta, aitoja sekä useita
erilaisia ulkovalaisimia. Kuvassa on harmaa
(pilvinen) taivas. Kuvan ensivaikutelma on teollinen
ja osittain sekava. Kuva voisi olla esimerkiksi
lentokentän läheisyydestä.
Kuvassa on kylmä ja teollinen vaikutelma. Kuvassa
näkyy paljon metallia ja betonia jotka viheralueesta
huolimatta tuntuvat dominoivan kuvaa. Kuva ei
vaikuta esteettisesti harmoniselta tai huolitellulta.
Kuva assosioituu liikenteeseen ja teollisuuteen,
kylmät ja voimakkaat materiaalit valtaavat kuvaalaa. Ulkovalaisinten muotokieli on minimalistisen
niukka ja teollinen joka lisää teollisen tunnelman
vaikutusta kuvassa. Ainut voimakas väri harmauden
nurmikon vihreyden lisäksi on sillan sivussa oleva
keltainen reuna. Kuva assosioituu voimakkaasti
liikenteeseen ja suuriin kulkuvälineisiin.
Kuvan merkitykset liittyvät teollisuuteen ja suureen
mittakaavaan ja siinä toimimiseen. Kuvasta saa
vaikutelman että ollaan tekemisissä niin sanottujen
suurten linjojen ja käsitteiden kanssa. Infrastruktuuri
on teollista ja kylmää. Kuvattu kohde ja valaisimien
määrä viittaa myös siihen että kuvalla tahdotaan
markkinoida suuria määriä kuvassa olevia tuotteita
teolliseen ympäristöön. Kuvan tarkoituksena ei ole
markkinoida yhtä tiettyä visuaalisesti vaikuttavaa
muotoilutuotetta. Kuvasta välittyy hyvin tekninen
suhtautuminen tuotteeseen ja tuotetyyppiin.
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Kuva 17. Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, Musiikkitalo + Ilkka valaisin.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, Musiikkitalo + Ilkka valaisin.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy kävelytie, kivimuuri, Helsingin
musiikkitalo, rakennuksen torni, ihmisiä, kivimuuri,
eri tasoilla olevia viheralueita sekä ulkovalaisimia.
Kuvan ensivaikutelma on kirkas ja moderni.
Kuvassa yhdistyvät rauhallisuus, perinteinen ja
moderni arkkitehtuuri. Kuvassa on paljon teräviä,
suoria linjoja jotka voi yhdistää moderniin
arkkitehtuuriin. Ulkovalaisinten muotokieli on lähes
ainoa pyöreälinjainen ja pehmeä kuvassa oleva
elementti. Valaisinten materiaali ei käy ilmi kuvasta,
mutta se voisi olla (ja on) metalli. Kuvassa on kaiken
kaikkiaan monta eri materiaalia; kiveä aidassa, lasia
ja betonia musiikkitalossa, betoniset katukiveykset
ja metalliset ulkovalaisimet. Kuvassa assosioituu
moderni kaupunkiarkkitehtuuri, mutta se näytetään
rinnakkain perinteisen arkkitehtuurin kanssa.
Ulkovalaisimet sijoittuvat näiden kahden välille ja ne
esitetään samaan aikaan kahdessa eri aikakauden
rakennustaiteen kontekstissa. Valaisimen muotokieli
on moderni mutta riittävän yksinkertainen, että
valaisin soveltuu maisemaan jossa on eri
aikakausien tyylisuuntia.
Kuvan merkitykset liittyvät moderniin
kaupunkiarkkitehtuuriin. Kuvasta välittyy tunne että
valaisimia markkinoidaan tämän kuvan avulla
perintöjä kunnioittavaan, että modernia
kaupunkisuunnittelua arvostavalle kohderyhmälle.
Kuvan suurin viesti on modernin, että perinteisen
arkkitehtuurin ja muotoilun yhdistäminen.
Valaisinten modulaarisuus ei käy ilmi kuvasta.
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Kuva 18. Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, Ullanlinna + Ilkka valaisin.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, Ullanlinna + Ilkka valaisin.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)
Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy vanha rakennus etualalla, sen
päässä lisää rakennuksia, autotie, kävelytie, autoja
parkkeerattuina sekä ulkovalaisimia kadun varrella.
Ensi vaikutelma kuvasta on arvokas ja perinteinen.
Kuvassa keltainen, empire- tyylinen rakennus on
pääosassa. Rakennus on massiivinen ja se
vaikuttaa olevan koko korttelin pituinen. Modernin
näköiset mutta klassiseen muotokieleen perustuvat
valaisimet reunustavat katua. Kuvan estetiikka on
voimakkaasti klassiseen rakennustaiteeseen
assosioituva. Ulkovalaisimet esitetään vanhaan
rakennuskantaan liitettyinä ja näin yritetään esittää
kuvin ajatusta modernin valaistustuotteen
soveltumisesta sellaiseen ympäristöön jossa
rakennukset eivät ole yhtä moderneja valaisimen
kanssa. Ulkovalaisimen muotokieli on
skandinaavisen pelkistetty, mutta samalla
konservatiivinen ja turvallinen. Valaisimen muotoilu
ei yritä haastaa katsojaa vaan tarjoaa
pehmeälinjaisen ja nykyaikaisen ulkovalaisimen.
Kuvan merkitykset liittyvät vaurauteen. Taustalla
oleva rakennus on arvokas ja se on arvoalueella.
Kuvalla viestitään eleganssia ja tyylikkyyttä ja sen
tehtävä on tarjota mielikuvia vastaavanlaisista
kaupunkialueista joihin ulkovalaisin halutaan
yhdistää. Rakennuksen vuoksi kuva luo myös
merkitystä vallasta ja vauraudesta. Jos kuvattu alue
lukisi kuvassa (Ullanlinna) se voisi assosioitua myös
kansainvälisyyteen ja tiettyyn elitismiin. Kuvalla
markkinoidaan tuotetta arvo-alueille ja julkisille,
näkyville sekä tunnistettavillekin paikoille.
Valaisimen modulaarisuus ei käy ilmi kuvasta
muulla tapaa kuin pienenä vihjeenä kuvallisella
tasolla jos katsoja kiinnittää huomionsa
valaisinvarren ja pylvään liitoskohtaan.
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Kuva 19. Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, toimistorakennus + Dubai
valaisin.
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TUTKIMUSAINEISTO:
Valopaa Oy – Produktiivisen osuuden esityskuva, toimistorakennus + Dubai valaisin.
KUVAN
MERKITYSTEN
ANALYYSI

KUVAN
ANALYSOINTIKRITEERIT

Ensivaikutelma Kuvassa olevat elementit,
kuvan tarjoama
(Esiensivaikutelma,
ikonografia)

Perehtyminen
(Ikonografia)

Kuvan konkreettiset
ominaisuudet, tuotteen
materiaali, tuotteen
muodon kuvaus, tuotteen
estetiikka, tuotteen ja
kuvan assosiaatio

Tulkinta
(Kokoava)

Kuvan merkitykset,
Modulaarisuuden
ilmentymisen tasot: (layout
/ kuvaileva, kuvallinen,
tekninen) Yhteenveto

LÖYDÖKSET

Kuvassa näkyy moderni lasipintainen rakennus,
ulkovalaisimia, kahteen suuntaan menevä tie,
käveleviä ihmisiä sekä autoja parkkeerattuna tien
viereen. Rakennukset jatkuvat kuvan vasemmalle
puolelle. Ensivaikutelma kuvasta on moderni
kaupunkiympäristö.
Kuvan keskipisteenä on suuri lasipintainen ja
moderni rakennus. Valaisimet tukevat modernia
ympäristöä omalla muotoilullaan. Tuotteen
muotokieli on kulmikasta joka assosioituu moderniin
ja myös osittain tekniseen muotoiluun. Kuvassa
näkyy moderneja materiaaleja, terästä, lasia ja
betonia. Kuva luo vaikutelmaa kaupungin
keskustasta. Estetiikka assosioituu liikemaailmaan
ja moderniin kaupunkiympäristöön. Kuvassa oleva
valaisin korostaa tuotteen hi-tech ominaisuuksia ja
nykyaikaista muotoilua. Itse valaisin on suunniteltu
ulkomaan markkinoita ajatellen joten se halutaan
liittää markkinoinnissa moderniin ympäristöön.
Kuvan merkitykset liittyvät moderniin
kaupunkikuvaan ja ympäristöön. Tuotteen muotoilu
on tarkoituksen mukaisesti futuristinen, jolloin sen
esittäminen osana modernia rakennuskantaa on
tarkoituksenmukaista. Koska olen ollut tekemässä
osaa tuotteen muotoilusta, tiedän varmuudella, että
kuvan merkitykset on ainakin pyritty saamaan
katsoja ajattelemaan modernia ja nykyaikaista
tuotetta. Tämä kuva ei juuri eroa merkitystasolla
kaupallisten, jo olemassa olevien toimijoiden kuvista
siinä mielessä, että kuvalla yritetään vaikuttaa
saman kaltaisesti ja luoda mielikuvia kuin myös
kaupallisten jo markkinoilla olevien tuotekuvien
kohdalla on analysoitu tässä tutkimuksessa. Vaikka
tiedän, että kyseessä on modulaarinen valaisintuote,
ei modulaarisuus tässä kuvassa ilmene juuri millään
tasolla julki sen katsojalle.
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5.2. KUVIEN YMPÄRISTÖJEN MERKITYKSET

Ennen analyysiä kuvien nopea tarkastelu osoitti, että tuotekuvastot ovat
yhteydessä kunkin toimijan omaan ympäristöön kuvaston kuvallisessa
mielessä. Tällä tarkoitan sitä, että suomalaisessa kuvastossa kuvien kohde on
suomalainen maisema, yhdysvaltalaisen yrityksen kuvastossa maisemat taas
vaihtelevat paikallisen ympäristön mukaan. Nämä erot on hyvä tuoda esiin
ennen varsinaista analyysiä, jossa analyysin kohteena ovat myös ympäristöt.

Kuvien merkityksiä analysoitiin kiinnittämällä huomiota kuvissa näkyviin
ympäristöihin ja ympäristön merkityksen suhdetta tuotteeseen. Kuvista nousi
esiin teemoja, joiden avulla kuvia pystyi jäsentelemään. Samat teemat myös
osaltaan määrittelevät paitsi analysoitua kuvaa, myös kuvassa esiintyvää
tuotetta sekä myös itse yritystä.
Esimerkiksi suomalaisen Tehomet Oy:n kuvissa teemaksi nousi luonto ja
suomalaisuus. Kuvissa on vahva yhteys luontoon ja metsään. Myös tuotteissa
on käytetty puuta materiaalina joka korostuu kuvissa.
Esimerkiksi kuvassa 11 itse tuotteesta saa vaikutelman, että se sulautuu
osaksi maisemaa ja kuvan taustalla olevaa mäntymetsää. Kuvassa 11
oikealla näkyvä kesäinen valokuva luo mielikuvaa Suomen kesästä. Kuvassa
on aurinkoista ja kirkasta, taustalla näkyy metsän reuna ja etualalla
ulkovalaisimia. Ulkovalaisimen päämateriaali puu on helposti havaittavissa.
Puu materiaalina hallitsee kuvaa sekä jalostettuna osaksi tuotetta, että
taustalla näkyvänä metsänä. Näin tuote assosioituu luontoon ja varsin tuttuun
suomalaiseen tienäkymään.

Kuvista löytyy myös kontrasteja, jotka luovat omalta osaltaan lisämerkityksiä
kuvalle. Kuvassa 11 on pienempi kuva kesämaisemakuvan vasemmalla
puolella, jossa on kuvattuna ulkovalaistustuotteita ilta-aikaan. Kuvassa
ulkovalaisimissa on varsinaisen valaisimen lisäksi kiinnitettynä juhlavalojen
oloisia valaistuelementtejä. Nämä kaksi kuvaa voidaan tulkita siten, että
suurempi

kuva

esittää

arkitilanteen,

kun

taas

toinen

esittää

erikoislaatuisemman tilanteen, jonka tulkitsen olevan juhlatilanne. Kuvien
päätarkoitus on luultavasti esittää tuote erilaisissa tilanteissa, iltakuva
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pienemmässä kuvassa esittää hyvin valaisimen toiminnassa. Kuvissa
näkyvillä ympäristöillä on suuri vaikutus siihen, minkälaisia merkityksiä kuvat
välittävät.

Tietyissä kuvissa ympäristö on jopa tuotetta suuremmassa roolissa. Valmont
Internationalin Idyline tuotteen kuvassa 9 katse kiinnittyy kuvan keskellä
olevaan taideteokseen, vaikka itse tuotteet ovat kuvan etualalla kaikkein
lähimpänä sijoitettuna kuvan elementtinä. Kuvan 9 taideteos ottaa kantaa
julkiseen tilaan. Kuvassa julkinen tila esitetään leikkisänä ja modernina
ympäristönä. Kuvan ympäristö viestii modernista tilataiteesta, muotoilusta ja
kaupunkiarkkitehtuurista.

Tällaisessa

ympäristössä

kuvattuna

tuotteet

yhdistetään edellä mainittuihin käsitteisiin. Valaisintuotetta markkinoidaan
voimakkailla kuvassa välittyvillä merkityksillä. Tuotteen nykyaikainen ja
linjakas muotoilu toimivat muun kuvan kanssa visuaalisesti yhdessä. Kuvien
analyysissä nousivat esiin ympäristöjen merkitykset suhteessa erilaisiin
arvoihin. Aiemman Idyline- tuotteen esimerkkikuvan arvoja ovat kulttuurin
arvostaminen, joka näkyy muotoilun ja taiteen esiin nostamisella kuvassa.

Myös

toisenlaisia

valaisinyrityksen

arvoja

nousi

esitteessä,

esiin

kuvien

kuvassa

välityksellä.

14

on

ElMontkuvattuna

ulkovalaistusreferenssikohteita kahdessa eri kuvassa. Ylempi kuva on
Tallinnasta ja alempi kuva New Yorkista. Ylemmässä kuvassa Tallinna
näytetään modernina paikkana jossa nykyaikaista muotoilua edustavat
valaisinpylväät ovat osana kaupunkiarkkitehtuuria. Tuotteiden muotoilu viittaa
etäisesti luontoon tuotteen yläosan muistuttaessa kukkaa tai kasvia, joka luo
assosiaatioita
kohtaamisesta.

luonnon
Kuvan

ja

tekniikan

arvomaailma

sekä
on

urbaanin

moderni

ja

kaupunkikuvan
siitä

voi

vetää

johtopäätöksiä kulttuuriin ja liike- elämään. Kuvasta tulee mieleen liike- tai
hotellikeskittymä. Kuitenkin Suomessa asuva henkilö omaa tiettyjä mielikuvia
kaupungista ja siihen liittyvistä ilmiöistä, joista kuulee tarinoita ja median
välityksellä on saatu tietynlainen mielikuva.
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Myös kaupungin ja maan poliittisella historialla on merkitystä mielikuvien
luomisen kannalta. Esitteen sivun alapuolella olevassa kuvassa on kuvattuna
katunäkymää New Yorkista. Lähes koko kuva-alueen käsittävä mahtipontinen
rakennus ja kuvassa näkyvät suuri porttikongi ja ikkuna vievät lähes kaiken
huomion kuvasta. Etualalla on pieni ja vaatimattoman näköinen ulkovalaisin.
Kuvan

ympäristö

välittää

tiettyä

arvokkuutta,

mahtipontisuutta

ja

konservatiivisuutta. Tieto kuvan sijainnista jo itsessään välittää voimakkaita
mielikuvia kaupungista, joka on maailman kuuluisampia. Muotoilultaan
konservatiivinen

ulkovalaisin

esitetään

kuvassa

arvokkaassa

ja

historiallisessa kohteessa. Kuvasta voi tulkita, että kuvan paikkatiedolla ja
kuvan ympäristöllä tuotteelle pyritään muodostamaan lisäarvoa.

Kuvista löytyi samankaltaisuuksia liittyen kuvien välittämään arvomaailmaan
ja

tunnelmaan.

Yksi

esimerkki

tästä

on

edellä

mainittu

ElMont-

valaisinvalmistajan New York kuva ja tutkielman produktiivisen osuuden
yhteydessä syntynyt esimerkkikuva 18 Valopaa Oy:n tuotteesta sijoitettuna
ympäristöön. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että produktiivinen osa on
tehty noin vuosi ennen tämän tutkielman tekemistä ja kyseinen kuva ja siihen
liittyvät päätökset eivät ole kuvan valmistushetkellä olleet tietoinen valinta tätä
analyysiä ajatellen.
Kuvassa 18 nähdään Helsingin Ullanlinnasta otettu valokuva, johon on
kuvamuokkauksella

sijoitettu

yksi

projektissa

valmistunut

ulkovalaisinkokonaisuus. Kuvassa on havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin
ElMont- kuvaston New York kuvassa. Suurimmat erot tähän kuvaan ovat ne,
että tässä kuvassa oleva valaisin on muotokieleltään klassisempi kuin New
York -kuvassa ja valaisimet ovat selkeämmin havaittavissa kuvasta. Myös
kuvan paikkatiedolla on suuri merkitys. Jos Valopaa Oy:n kuvassa olisi
paikkatieto Helsinki ja Ullanlinna, se herättäisi luultavasti ainakin jonkinlaisia
mielikuvia ja mielleyhtymiä paikan ja kuvan kesken. Yllä oleva kuva välittää
samanlaista mielikuvaa ElMont- kuvan kanssa vauraudesta ja arvokkuudesta.

Vaikka kuvien ympäristöt voi mieltää itsestäänselvyyksiksi tarkoittaen sitä,
että suomalaisessa tuotekuvastossa korostuu Suomi-kuvan välittyminen ja
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yhdysvaltalaisessa kuvastossa täkäläinen ympäristö, ei asia kuitenkaan ole
niin yksiselitteinen. Kuvissa on oletettavasti tehty tietoinen päätös siitä
millaisessa

ympäristössä

tuotteet

kuvataan.

Janne

Seppänen

toteaa

valokuvan ja luonnon yhteydestä, että vaikka valokuva syntyy itsestään, on
valokuva silti kuvaajan tietoisen työn tulos ja näin ollen kuva sijoittuu osaksi
kulttuuria. Valokuvan yhtymäkohdat kulttuuriin sekä luontoon vaikuttavat myös
siihen, millä tavoilla valokuvan visuaaliset elementit muodostavat merkityksiä.
(Seppänen 2002, 201)

5.3. VALAISIMIEN VÄLITTÄMÄT VISUAALISET MERKITYKSET KUVISSA

Kuvan ympäristön lisäksi itse valaisimet välittivät merkityksiä analysoiduissa
kuvissa. Valaisimet loivat mielikuvia liittyen kuvan ympäristöön, luontoon ja
tekniikkaan. Valaisinten muotokielen lisäksi tärkeässä osassa kuvien
välittämien merkitysten kannalta olivat tuotteen materiaalit ja väritys. Tämä
tukee tutkielmassa luvussa kolme käsiteltyjä aiheita. Kuten Kälviäinen (2005)
toteaa, visuaalisuus ei kosketa pelkästään esteettisiä ominaisuuksia.
Muotojen ja materiaalien kautta voidaan kokea syviäkin merkityksiä tuotteille.
Myös Hjelmin (2002) toteamus siitä, että tuotteen materiaali voi ilmaista
tuotteesta tiettyjä asioita ja ohjata mielikuvia tiettyyn suuntaan vaikuttaa
tehdyn analyysin pohjalta varsin paikkaansa pitävältä.

Aiemmassa kappaleessa käsiteltiin yhtä Tehomet Oy:n tuotekuvaa (Kuva 11)
jossa oli voimakkaasti läsnä metsä ja luonto niin ympäristössä kuin itse
tuotteessakin puumateriaalina. Myös toisessa Tehomet Oy:n analysoidussa
tuotekuvassa luonto ja metsä ovat vahvasti läsnä sekä ympäristössä että
myös tuotteessa.

Kuvassa 12 on esitettynä sama valaisin kahden sekä yhden valaisimen
versiona kesämaisemassa. Kuvateksti kertoo kuvan olevan Suomesta,
Kangasniemeltä.

Kuvassa taka-alalla näkyvissä valaisimissa valaisinten

muotokieli on orgaaninen ja sen voi mieltää saaneen vaikutteita esimerkiksi
ruohon korresta. Etualalla oleva sama valaisin kahden valaisimen versiona
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taas

vaikuttaa

enemmän

veistokselta

tai

taideteokselta.

Muoto

on

molemmissa valaisimissa sama, mutta vain peilattuna kahden valaisimen
kokonaisuudeksi. Veistoksellisessa valaisimessa ei synny samanlaista
assosiaatiota muotokielen yhteydestä luontoon. Tuotteiden materiaalin
ansiota molemmat valaisimet kuitenkin assosioituvat luontoon ja ympärillä
nähtävään maisemaan. Katsojalle muodostuu mielikuva kesäisestä järviSuomesta.

Materiaalin merkitykset valaisimissa ja valaisinkokonaisuuden suhde muuhun
kuvaan on muissakin analysoiduissa kuvissa suuressa osassa. Valaisimen
materiaali määrittää osittain kuvaa ja luo tai vahvistaa kuvan muita
merkityksiä.

Materiaalivalinta

vaikuttaisi

olevan

suuri

tekijä

tuotteen

merkitysten kannalta. Kun puinen materiaali viittaa luontoon ja vahvistaa
kuvan

merkityksiä

liittyen

esimerkiksi

metsään,

on

vastaavanlaisia

merkityksiä havaittavissa myös erityyppisissä kuvissa.

Kuvassa 16, ElMont- valaisinyrityksen tuotekatalogin kuvassa on kuvattuna
maisemaa, joka vaikuttaa teolliselta. Vaikka kuvassa on mukana myös
luontoa, mahdollisesti tienvarren viheralueen muodossa, välittyy kuvasta silti
erittäin teollinen tunnelma. Kuva on sävyltään harmaa ja siinä on paljon
metallisia elementtejä. Valaisimet ovat metallia ja niiden muotokieli on
minimalistinen ja erittäin teollisen oloinen. Kuva luo mielikuvia moottoritiestä,
teollisuudesta ja suurista kulkuneuvoista. Kuvalla ei markkinoida yksittäistä,
niin sanottua design -tuotetta vaan siitä voi tulkita että markkinoidaan suuria
määriä teollista tuotetta. Valaisimet eivät ole koristeellisia tai veistoksellisia
eivätkä ne viittaa muotokielellään mihinkään tiettyyn mielikuvaan. Tässä
tapauksessa valaisimien ainoa tehtävä on valaista. Niitä ei ole tarkoitettu
kohentamaan ympäristön estetiikkaa. Kuva välittäisi erilaisia merkityksiä ja
mielikuvia, jos valaisimien materiaali olisi esimerkiksi puu ja kuvassa olisi
kirkas ja valoisa päivä.

Tuotteet toimivat kuvissa kommunikaation välineinä katsojalle ja ne välittivät
edellä mainittuja viestejä ja mielikuvia. Krippendorff ja Butter puhuvat
muotoilijan roolista kommunikaation välittäjänä. Samaan tapaan kuin
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journalisti

kommunikoi

sanoilla,

muotoilija

kommunikoi

muotojen

ja

materiaalien välityksellä. (Krippendorff & Butter 1984, 5.)

Analyysissä paljastui myös tuotteiden välityksellä mielikuvia kaupungin tai
kuvatun kohteen merkityksistä. Valaisimet ottivat muotokielellään kantaa
kaupunkitilaan tai ympäristöön, tai ainakin tukivat kuvan muiden elementtien
välittämiä merkityksiä. Kuten Nathan Crilly toteaa, voivat muotoilutuotteet
ottaa massamedian roolin ja vaikuttaa sekä välittää merkityksiä suurille
ihmisryhmille

(Crilly

2008,

429).

Tässä

tapauksessa

valaisinpylväät

näyttäytyvät kaupungissa, tai muussa ympäristössä massamediana suurille
ihmisjoukoille ja välittävät erilaisia merkityksiä, tai mukailevat ympärillä olevaa
ympäristöä.

Kuvassa

16

valaisimet

tukevat

muotoilullaan

mielikuvaa

teollisesta

maisemasta ja tietystä teknisyydestä. Vastakohta kuvalle 16 on Valmont
Internationalin tuotekuvaston kuva 8, jossa valaisin kuvataan osana modernia
arkkitehtuuria ja väriloistoa. Kuva 8 sisältää useita merkityksiä, joita
analyysissä nousi esiin. Kuvassa yhdistyy monta eri teemaa. Siinä välitetään
mielikuvia modernista arkkitehtuurista, nykyaikaisesta muotoilusta sekä
teknologiasta. Kuvan värit, kirsikkapuut sekä kuvan sommittelu viestivät
harmoniasta ja tasapainosta. Kuvassa välittyy viesti luonnon ja teknologian
yhdistämisestä ja näiden kahden asian tasapainossa olemisesta.

Tuotteen muotoilu on yhdistettävissä luontoon. Viitteitä luonnosta syntyy
valaisimen varresta, jonka muotokieli voisi olla lainattu ruhon korresta tai
kasvin varresta. Myös itse valaisinosa voidaan nähdä kasvin kukintona.
Tuotteen muotoilulla otetaan kantaa kaupunkikuvaan luonnon tuomisesta
urbaaniin ympäristöön. Luonto ja väriloisto on huomioitu myös kuvatekstissä,
jossa

kerrotaan

kuvailevalla

tekstillä

tuotteesta

mielikuvatasolla

ja

vahvistetaan kuvan välittämiä mielikuvia katsojalle.

Kuvalla markkinoidaan kokonaistunnelmaa eikä niinkään yksittäistä valaisinta
vaikka kuvassa on vain yhden mallin tietty valaisin. Tuotteiden moninaiset
viittaukset luontoon ja luonnon mukaan tuominen kuvissa on perusteltua.
57

Hekkertin ja Desmetin mukaan on tunnusomaista ihmiselle, että tuotteita ja
muotoja verrataan erilaisten metaforien avulla (Hekkert & Desmet 2007, 60).
Onhan

luonto

ollut

Suomalaisessa

muotoilussakin

nähtävissä

jo

vuosikymmeniä.

5.4. VALAISINTEN MODULAARISUUDEN ILMENTYMINEN KUVISSA

Valaisinten

modulaarisuutta

tutkiessa

määrittelin

modulaarisuuden

ilmentymiselle kolme eri tasoa joilla modulaarisuutta tarkastellaan kuvissa.
Nämä tasot ovat kuvallinen taso, tekninen taso sekä layout- taso.
Kuvallisella tasolla tarkoitan sitä, millä tavalla modulaarisuus näyttäytyy
katsojalle kuvasta valaisimen visuaalisella olemuksella. Tekninen taso
tarkentaa visuaalista tasoa valaisimen yksityiskohtiin ja teknisiin ratkaisuihin,
jotka paljastavat tuotteen modulaarisen rakenteen. Layout- tasolla tarkoitan
sivun yleisilmettä ja sitä käykö sivun sommittelusta ilmi modulaarisuuteen
viittaavia asioita.

Sivulla 34 kuvassa 1 tuotteen modulaarisuus näyttäytyy sekä visuaalisella että
Layout- tasolla. Sivu rakentuu sekä kahdesta tuotevalokuvasta, että useista
pienistä kuvista joissa esitellään valaisinpylvään erimallisia valaisinvarsia.
Sivun pääkuvassa vasemmalla esitellään ulkovalaisin, jossa on havaittavissa
eri elementtejä: jalka, varsi, pylväs sekä itse valaisin. Eri komponentit ovat
selkeästi havaittavissa materiaalin vaihtelun ansiosta. Pylväs on puuta, jalka
metallia ja betonia. Varsi ja valaisin vaikuttavat olevan metallia. Tuotteen
muotokieli on selkeä, jonka vuoksi myös eri komponentit ovat helposti
havaittavissa. Kahdella eri tuotekuvalla myös kerrotaan katsojalle tuotteen
muunneltavuudesta ja siitä, että tuotekokonaisuuteen saa yhdistettyä
esimerkiksi

lisävalaistuksen

tai

mainoskyltin

valaisinpylvään

varteen.

Modulaarisuuden layout- taso todentuu myös sivulla eri komponenttien
kuvayhdistelmänä. Sivu koostuu kahdesta valokuvasta sekä viidestä eri
valaisinvarsimallista. Mallit luovat katsojalle mielikuvaa siitä, että sivulla olevia
varsia voidaan käyttää kuvissa näkyvien valaisinten yhteydessä.
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Kuvassa 12 näytetään koko sivun kokoinen valokuva kesämaisemasta, jossa
on kuvattuna ulkovalaisimia. Tässä kuvassa tuotteen modulaarisuus kuvataan
samalla tavoin visuaalisella tasolla, kuten aiemmassa esimerkissä, kuvassa
11. Poikkeuksena aiempaan kuvaan sivulla on kuvattu sama valaisin sekä
yhden että kahden valaisimen versiona. Kuvan etualalla olevat valaisimet ovat
kahteen suuntaan valaisevia, veistoksen omaisia valaisimia, kun taas takaalalla kuvaa on sama valaisin yhden suuntaisena versiona valaisemassa tietä.
Kuva kertoo katsojalle tuotteen modulaarisuudesta kuvallisella tasolla sen,
että

samaa

tuotetta

yhdistelemällä

voidaan

luoda

erilaisia

valaisinkokonaisuuksia ja ne näyttäytyvät ympäristössä eri tavalla. Yhden
valaisimen kaareva muotokieli saa uudenlaisia merkityksiä tuotteena, kun se
peilataan siten, että kokonaisuus muodostaa kahteen suuntaan valaisevan
tuotteen.

Valmont internationalin Idyline valaisimen esitteessä sama tuote esitetään eri
sivuilla hieman toisistaan poikkeavina versioina siten, että kuvasta toiseen on
kuitenkin helposti havaittavissa se, että kyseessä on sama tuoteperhe.
Kuvassa 8 tuote kuvataan visuaalisesti vaikuttavassa ympäristössä, jossa
tuotteen oma olemus on melko pienessä osassa kuvaa. Vaikka Idyline
tuotteen keskeisiä ominaisuuksia on juuri muunneltavuus ja yli neljänsadan eri
version mahdollisuudet, keskittyy kuva tietyn tunnelman välittämiseen
katsojalle sen sijaan että kuvassa esiteltäisiin tuotteen eri teknisiä
mahdollisuuksia.7 Saman valmistajan tuotekuvaston toisessa kuvassa sama
Idyline- valaisintuote näytetään tarkemmin ja hieman aiemmasta kuvasta
poikkeavana tuotevariaationa.

Myös kuvassa 10 välitetään kuvan katsojalle voimakkaita visuaalisia viestejä.
Valaisin kuvataan selkeämmin kuin aiemmassa kuvaston kuvassa.

________________
7
Valmont structures.
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Siitä huolimatta kuvasta välittyy päällimmäisenä kuvan yleistunnelma itse
valaisimen sijaan. Kuvassa on kaksi valaisinta, oikealla ja vasemmalla
reunalla kuvaa. Vasemman reunan valaisin on etualalla olevan puun takana,
eikä sitä nopealla katsomisella välttämättä huomaa. Oikean puolen
valaisimesta on jo havaittavissa valaisimen eri elementit ja erilainen
kokoonpano, kuin aiemmassa kuvassa on esitetty.
Tässäkin kuvassa valaisimen modulaarisuus esitetään kuvallisella tasolla
valaisimen värityksen ja materiaalivaihteluiden avulla. Valaisimen runko
koostuu kahdesta, eri suuntaan kaartuvista pylväsosista sekä kahdesta eri
suuntaan suunnatuista valaisinosista. Sivulla ei oteta kantaa valaisimen
teknisiin ominaisuuksiin, tai eri variaatiomahdollisuuksiin, eikä niistä mainita
kuvateksteillä kuten aiemmassa kuvassa.

Kuvien analyysin yhteydessä ilmeni myös eroja siihen, millä tavoin eri
valmistajat esittävät modulaarisen tuotteen tuotekuvastossaan. Valmont
Internationalin Idyline- tuotekuvasto on ulkoasultaan graafisen tyylikäs ja
huoliteltu. Koko kuvastosta välittyy mielikuva designtuotteesta ja tietystä
tyylikkyydestä. Tehomet Oy:n kuvasto taas keskittyy enemmän arkiseen
esitystyyliin tuotteiden esittämisessä katsojalle.

Kuvassa 20 on yhdistetty sekä Tehomet Oy:n sekä Valmont Internationalin
tuotekatalogin sivut siten, että vasen puoli kuvasta on Tehomet Oy:n
kuvastosta ja oikea puoli on Valmont Internationalin kuvastosta.
Molemmilla sivuilla on kuvattuna sekä valaisintuotekokonaisuus että tuotteen
eri osia tai teknisiä yksityiskohtia. Vasemmassa kuvassa tuote kuvataan
valokuvana arkisessa kaupunkiympäristössä ja kuvan vierellä on versioita
tuotteen eri pylväsmalliratkaisuista. Kuvan sommittelu on selkeä, vasemmalla
puolella

pylväsmallit

ja

oikealla

tuote

kuvattuna

tavallisessa

kaupunkiympäristössä.

Oikeanpuoleisessa kuvassa sivun sommittelu on graafisempi ja sivu sisältää
useita

tyyliteltyjä

kuvia.

Molemmissa

kuvissa

esitellään

tuotteen

modulaarisuutta. Oikeanpuoleisessa kuvassa tuote esitetään 3d-mallien
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avulla eri variaatioita, tuotteen mittakaavaa tuodaan esiin kuvassa olevan
hahmon avulla ja kuvaa tuetaan selittävällä tekstillä.
Vasemman puoleisessa kuvassa lähestymistapa on suoraviivaisempi ja tuote
esitetään

kahdella

tavalla,

komponentteina

sekä

valokuvana.

Myös

vasemmassa kuvassa tuotteen mittakaava selviää valokuvasta. Tuotteiden
modulaarisuus

käy

ilmi

molemmista

kuvista.

Vasemmassa

kuvassa

modulaarisuus esitetään lähinnä kuvallisella tasolla, kun taas oikealla tuotteen
modulaarisuus ilmenee sekä kuvallisella, teknisellä että layout- tasolla.

.FINISHIES & OPTIONS.

Chromium

Sanded N°8

Sanded N°1 3

9

Conical pole

Conical pole with upright arm

FINISHES..
Three recommended colours for
IDYLINE’s range. Two sanded colours
proposing a “Mica” reflection on a
matte aspect and a Alunium color
suggesting an “Aluminium” reflection
on a shining aspect.
OPTIONS..
LED.
Anti-corrosion
base
treatmentAlucoat.
Mini lighting socket.
Gas threaded spigot with knee
joint.
Vandal proof door locking screw.
Empfohlende Oberflächen..
Drei empfohlene Farben für die Serie Idyline.
Zwei matte Sandfarben und eine Chromfarbe
vermitteln eine glänzende Aluminium
Oberflächen.
Optionen..
LED.
Korrosionschutzbehandlung des UnterteilsALUCOAT
Mini Steckdose.
Vandalen Sicherheitstürschraube.

Heinola, Finland

Kuva 20. Tehomet Oy:n sekä Valmont Internationalin Idyline- tuotekatalogin sivut.
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6.	
  KUVA-‐ANALYYSIN	
  YHTEENVETO	
  JA	
  TULOKSET	
  	
  
Kuva-analyysissä nousi esiin useita huomioita liittyen kuvien merkityksiin. Osa
tuloksista todentaa työn alussa esitettyä teoriaa kuvien analyysiin ja tuotteiden
visuaalisuuteen liittyen. Esiin nousi myös huomioita, jotka ovat relevantteja
varsinkin työssä käsiteltyjen ulkovalaisintuotteiden kannalta. Tuotteiden
esittämiin visuaalisiin miellekuviin ja merkityksiin liittyi monia käsitteitä ja osa
käsitteistä syntyi analysoitujen tuotekuvien ympäristön tuloksena. Myös
tuotteiden

modulaarisuuteen

liittyen

kuvista

löytyi

viittauksia,

joskin

analysoitujen

kuvien

vähemmän kuin ennen analyysiä olisi osannut odottaa.

6.1. KUVISTA VÄLITTYVÄT TEEMAT

Kuva-analyysin

merkittävimmiksi

tuloksiksi

nousi

välittämien merkitysten lisäksi kuvien ympärille nousseet eri teemat. Samat
teemat ja osittain samankaltaiset havainnot eri kuvien välillä vahvistavat
olettamusta siitä, että kuvat välittävät katsojalleen tiettyjä mielikuvia tuotteesta
ja että kuvien avuilla voidaan assosioida tuote tiettyyn mielleyhtymään.
Kuvien teemoina olivat rauhallisuus, ekologisuus, modernismi, tekniikka,
taide, vauraus sekä valta. Myös historialliset ja osittain poliittisetkin teemat
nousivat osaksi tiettyjen kuvien analyysin yhteydessä. Teemat välittyivät
kuvista sekä suoraan kuvan ympäristön, arkkitehtuurin tai tekstiviittauksien
kautta. Myös tuotteet viestivät kuvien teemoja, mutta usein tukemalla kuvan
muuta ympäristöä ja vahvistamalla kuvan välittämiä mielikuvia.

Tärkeimmiksi ja useimmin kuvissa toistuviksi teemoiksi nostan analyysin
perusteella rauhallisuuden, tekniikan ja modernismin. Rauhallisuus näkyy
kuvissa usein ympäristön vaikutuksina. Kuvissa ei ole kuvattuina suuria
ruuhkia tai ihmismääriä. Ympäristöt luvat rauhallisuutta ja harmoniaa kuvissa.
Tekniikka korostuu kuvissa pääsääntöisesti tuotteiden välityksellä. Tuotteiden
eri komponentit ovat havaittavissa kuvista ja osissa kuvissa valaisinten
tekniset ominaisuudet tuodaan hyvin esiin kuvallisessa muodossa. Myös
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tuotteiden

muotoilulla

on

oleellinen

vaikutus

tuotteiden

teknisessä

esitettävyydessä. Tuotteiden geometriset muodot ja ääriviivat ovat Harrisonin
mukaan elementtejä, jotka liitetään merkityksien osalta helposti teknologiaan
ja mekaniikkaan. (Harrison 2003, 52.) Kolmas pääteema, Modernismi esiintyy
myös useissa kuvissa sekä itse tuotteen, että ympäristön välityksellä.
Modernismista viitteitä antavat kuvissa näkyvät arkkitehtuuriset elementit,
kuten rakennukset, sillat, viheralueet, veistokset, puistot ja suihkulähteet.
Modernismi rakennetaan kuviin ensisijaisesti ympäristön avulla, mutta tuotteet
välittävät myös tätä teemaa ja näin täydentävät kuvan kokonaisuutta.

6.2. YMPÄRISTÖN VAIKUTUKSET KUVIEN MERKITYSTEN LUOMISESSA

Kuvien välittämät mielikuvat liittyivät usein kuvan ympäristöön. Analyysissä
korostui, kuinka paljon kuvien ympäristö vaikuttaa tuotteen kuvaamiseen.
Ympäristön vaikutus on olennaisessa ja kaikkein tärkeimmässä osassa lähes
jokaisessa analysoidussa kuvassa. Ympäristö määrittää kuvaa ja sen
välittämiä merkityksiä. Ympäristöt ja julkiset tilat ovat tärkeässä osassa
luomassa merkityksiä ihmisille. Ihmisistä riippuen eri paikat, tilat tai ympäristöt
voivat välittää hyvin voimakkaita merkityksiä, joissa osana merkitysten
luomisessa ovat eri materiaalit, muodot sekä yksityiskohtien viimeistelyt.
Kaikki nämä viestivät ympäristön arvoista ja eri merkityksistä. (Korpelainen,
Kaukonen & Räsänen 2004, 18,29,59.)
Valaisintuotteet jäävät osissa kuvista lähes täysin sivuosaan kuvien
ympäristöjen viedessä kuvalta suurimman huomion. Tämä oli huomattavissa
sekä

kaupallisten

toimijoiden

että

produktiivisen

osuuden

tuloksena

syntyneissä kuvissa. Elmont- valaisinvalmistajan kuvaston sivuilla tietyt
kaupungit ja niiden historia toi kuvissa esiin tiettyjä historiallisia ja poliittisesti
värittyneitä merkityksiä. Kuvassa 14 Tallinna kuvataan modernina ja
nykypäiväisenä kaupunkina. Kuten kuvan analyysin yhteydessä todettiin,
kaupunkina Tallinna välittää tiettyjä mielikuvia, varsinkin tietynikäiselle
suomalaiselle katsojalle omalla historiallaan. Kaupungin mielikuva on valmiiksi
värittynyt ja kuva voi olla ristiriidassa niiden mielikuvien kanssa. Kuvassa
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nähtävillä valaisimilla on vaikutelman syntymisen kannalta suuri merkitys.
Modernit valaisimet assosioidaan historialliseen kaupunkiin ja valaisimien
muotokieli on tärkeässä osassa ilmentämässä modernia vaikutelmaa
kuvassa.

6.3. TUOTTEEN MATERIAALIT MERKITYSTEN LUOJINA

Valaisinten muotoilulla otettiin kuvissa kantaa ympäristöön. Esimerkiksi
kuvassa 8 valaisimen yleisilme sulautuu osaksi suomalaista metsämaisemaa
ja tuote tuntuu olevan luonnollisesti osa maisemaa. Tuote ei erotu kuvasta
omalla olemuksellaan ympäristöä tärkeämmäksi elementiksi ja vaikka kuvan
keskipisteessä on valaisin, tuntuu kuva tasapainoiselta tuotteen ja ympäristön
välillä. Tästä voidaan todentaa samaa mitä Hjelm (2002) kirjoittaa siitä, että
tuotteiden materiaalit välittävät vahvoja merkityksiä tuotteista ja että
materiaalin valinnalla tuotteessa on olennainen vaikutus tuotteen välittämien
merkitysten kannalta. Kuvan valaisin tuskin välittäisi yhtä voimakasta
mielleyhtymää kuvan taustalla näkyviin puihin, jos valaisimen pylvään
materiaali olisi esimerkiksi terästä. Tuotteiden materiaalien värityksellä oli
myös vaikutusta siihen, millä tavoin kuva välitti mielikuvia ja merkityksiä.
Tästä samasta ilmiöstä on myös todisteita ulkokalusteisiin liittyvässä
semanttisessa tutkimuksessa. Christiane Maurer kirjoittaa Objects and
Images teoksessa (1992) tutkimuksesta, jossa analysoitiin ulkokäyttöön
tarkoitettuja puiston penkkejä. Tutkimuksessa määritettiin eri tekijöitä, joiden
avulla analysoitiin ihmisten suhtautumisia ja mieltymyksiä penkkeihin.
Tuotteen materiaali oli yksi määräävä tekijä tutkimuksessa. Lopputuloksena
todettiin, että puupintainen puistonpenkki oli ihmisten mielestä kutsuvampi ja
luonnollisempi kuin esimerkiksi teräspenkki tai sellainen puupenkki, jossa
puun pinta oli maalattu umpeen. (Vihma 1992, 86-93.)
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6.4. YRITYKSEN BRÄNDI JA IMAGO KUVIEN KAUTTA TARKASTELTUNA

Tuotteiden välittämät mielikuvat valaisinyrityksestä oli havaittavissa kuvien
analyysin yhteydessä. Kolmen eri valmistajan tuotekatalogeissa oli erilainen
yleisilme, joka loi tiettyä mielikuvaa yrityksen brändistä kuten Kälviäinen
(2005) ja Hjelm (2002) toteavat kappaleessa kolme. Valmont International
antoi yrityksestä muotoiluorientoitunutta kuvaa viimeistellyillä kuvilla ja
tuotteiden selkeällä muotoilulähtöisellä otteella.

Tehomet Oy:n viesti yritysimagosta kuvaston välityksellä on suomalainen,
arkisen tyylikäs. Analyysin perusteella tuotteet esitettiin ajassa mukana
pysyvinä, mutta ne eivät ole huippumoderneja. Tähän viittasivat tuotekuvien
maisemat, jotka henkivät suomalaisuutta ja kotimaisuutta korostettiin
kuvateksteillä. Myös tuotteiden materiaalina käytetty puu loi yhteyksiä
suomalaisuuteen ja maailmalle markkinoituun, tiettyyn suomikuvaan metsän
ja puiden välityksellä.

ElMont valaisinvalmistajan brändi taas vaikuttaa insinöörimäisen tekniseltä,
joskin arkiselta. Tuotekuvat eivät ole kuvastossa pääosassa kuten Valmont
Internationalin tapauksessa. Kuvat ovat arkisia ja tuotteet enemmän teollisen
teknisiä ja suoraviivaisempia kuin kahdessa muussa tapauksessa.

6.5. ANALYYSISSÄ TOISTUVAT TEEMAT JA KÄSITTEET

Analyysissä kävi ilmi, kuinka samankaltaisia merkityksiä sekä kuvien
teemojen puolesta, että muotoilun kautta nousevien merkitysten osalta
kaupallisten toimijoiden sekä produktiivisen osan kuvat välittivät. Samat
teemat

toistuivat

kuvista

toiseen

ja

samankaltaisuuksia

löytyi

sekä

kaupallisten toimijoiden että produktiivisen osion kuvien analyyseissä.
Produktiivisen osan kuvat ovat rakennettu kuvanmuokkauksella ja kuvien
tarkoitus on ollut näyttää valaisin kuvien keskiössä. Tästä huolimatta analyysi
osoitti, että osassa näistäkin kuvista suurimmat merkitykset tulevat kuvan
ympäristöstä, jota tuote ulkoisella olemuksellaan ja muotoilullaan tukee.
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6.6. MODULAARISUUDEN ERI TASOT JA NIIDEN ILMENTYMINEN
KUVISSA

Ennen analyysiä määrittelin kolme eri modulaarisuuden näyttäytymisen tasoa,
joiden avulla tutkin millä tasoilla ja miten tuotteen modulaarisuus välittyy
kuvista katsojalle. Tasot olivat visuaalinen, tekninen sekä layout- taso.
Yleistyksenä tehdystä kuva-analyysistä voidaan todeta, että modulaarisuus
näyttäytyi lähinnä viitteellisesti kuvista. Modulaarisuus ilmeni eri kuvissa
kaikilla määritellyillä tasoilla, kuvallisella tasolla usein valaisimen eri osien
selkeänä erona, teknisellä tasolla muutamissa tapauksissa yksityiskohtien
kuvailuissa ja layout tasolla muutamassa kuvassa siten, että sivulla on
selkeästi kuvailtu tuotteen eri osia esimerkkikuvin ja graafisten elementtien
avulla.

Modulaarinen tuotearkkitehtuuri ilmeni selvimmin sellaisissa tuotekuvissa,
joissa tuotteesta pystyi erottamaan sen eri osat esimerkiksi eri osien
materiaalin vaihtelun kautta. Näissä tapauksissa tuotteen analysoinnissa oli
todettavissa Helon ja Kristiannon (2015) määritelmä modulaarisuudesta jonka
mukaan modulaarisen tuotearkkitehtuurin tehtävänä on tuottaa toisiinsa
kiinnitettäviä moduuleja, jotka helpottavat eri tuotevariaatioiden tekemistä,
kokoonpanoa tai purkamista.

Toinen viittaus tuotteen modulaarisesta käytöstä ilmeni kuvissa joissa sama
tuote esitettiin useaan suuntaan valaisevana versiona. Näistä kuvista pystyi
toteamaan tuotteen moninaisen käytön eri valaisinvarsien ja useiden
valaisinten käytön samassa tuotteessa maisemakuvien välityksellä.

Kaikista selkeimmin modulaarisuus näkyi sellaisissa tapauksissa joissa oli
useampi kuva samalla sivulla. Tämä tosin on osittain jo itsestään selvyys kun
tuote esitetään teknisten kuvien ja useiden tuotevariaatioiden ympäröimänä
kuten kuvassa 20.
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7.	
  POHDINTA	
  	
  
Tutkielman

lähtökohtana

tuotesemantiikkaa

apuna

ja

tavoitteena

käyttäen

oli

tutkia

kuva-analyysiä

ulkovalaistustuotteiden

ja

visuaalisia

merkityksiä. Tutkimusaineisto koottiin tutkielman produktiivisen osuuden
yhteydessä käytetyistä ulkovalaisinvalmistajien katalogeista.

Semiotiikan ja kuva-analyysin avulla valaisintuotteiden visuaalisia ilmentymiä
ja kuvien välittämiä merkityksiä analysoitiin ja listattiin omiksi ryhmiksi.
Analyysissä paljastui kuvien välittämät viestit ja kuvien eri teemat, jotka
syntyivät analyysissä. Valaisintuotteiden mainoskuvat liittyivät sekä teknisiin ja
muotoilullisiin havaintoihin, mutta myös eri tuntemuksiin. Kuvat viestivät
aihepiiristä riippuen tuntemuksia ja mielikuvia liittyen urbaaniin ympäristöön tai
luontoon. Tuotekuvien ympäristö määritti kuvia vahvasti ja ympäristön
vaikutukset mielikuvien luomisessa olivat usein jopa tuotetta suuremmassa
osassa kuvaa. Tuotteet tukivat omalla olemuksellaan kuvan yleisvaikutelmaa.

Analyysi tehtiin tutkimusta varten tehtyä taulukkoa apuna käyttäen, joka
pohjautui työn teorialuvuissa käsiteltyyn semiootikko Erwin Panofskyn
määrittelemään kuva-analyysiin. Kuvista löytyi analyysin avulla useita
teemoja, joista osa on aiheeltaan niin suuria, että teemojen analysoimiseen
syvemmin olisi mahdollista tehdä jatkotutkimusta. Teemat voitaisiin jäsennellä
uudestaan ja käsitellä teemoja suhteessa muotoiluun, jolloin aihepiiriä voisi
rajata kapeammaksi. Tämä mahdollistaisi teemoihin syventymisen muotoilun
tutkimuksen kautta.

Kaikkiaan työn tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset kuva-analyysin avulla.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitkä visuaaliset tekijät määrittävät
modulaarista

ulkovalaisintuotetta,

vastauksen

antoivat

kuvien

analyysi

tuotteiden muotoilullisten ja visuaalisten ilmentymien analyysillä sekä työssä
määritellyille modulaarisuuden eri tasoille.

Toiseen tutkimuskysymykseen, millaisia merkityksiä valaisinkuvastojen kuvat
välittävät kuvan katsojalle, vastaus löytyi myös kuva-analyysin tuloksista.
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Merkitykset liittyvät kuvien välittämiin tuntemuksiin ja teemoihin. Kuten
sanottu, analyysissä merkityksiä löytyi paljon ja merkitysten ympärille
jäsennellyt teemat ovat jopa yllättävänkin suuria verrattuna siihen mitkä olivat
omat ennakko-odotukset ja mietteet työn alkuvaiheessa.

Työn painotus on selkeästi valaisintuotteiden visuaalisuuden ja merkitysten
tutkimisessa, vaikka työssä alkuasetelma oli keskittynyt juuri modulaarisuuden
tutkimiseen visuaalisten ilmentymien avulla. Modulaarisuus ei kuitenkaan
analyysin aikana noussut läheskään yhtä suureen osaan kuin tuotekuvien
muut merkitykset. Tämä oli yllättävä havainto, varsinkin sellaisissa tuotteissa
joiden tiesin olevan muunneltavia ja joiden modulaarisuus oli tuotteen
keskeisiä ominaisuuksia joita voisi markkinoinnissa hyödyntää.

Työ

tarjoaa

yleiskatselmuksen

ulkovalaisintuotteiden

visuaaliseen

ja

muotoilulliseen näkökulmaan jota on aiemmin käsitelty melko vähän
perustuen työtä varten tehtyyn materiaalin ja tekstien kartoitukseen. Aihealue
ansaitsisi lisätutkimusta ja siitä pystyy ammentamaan paljon uutta tietoa
liittyen

muotoiluun,

ympäristöön.

kaupunkiarkkitehtuuriin

Ulkovalaistustuotteet

ovat

ja

ihmisten

muokkaamaan

nähtävissä

kaikkialla

asutuskeskuksissa ja niiden ulkopuolella haja-asutusalueilla aina Turusta
Nuorgamiin ja ne muokkaavat omalta osaltaan ympäristöä ja vaikuttavat
siihen millaiselta naapurustomme näyttää, kuvissa sekä oikeassa elämässä.
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