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1. Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Käsittelen Pro Gradu-tutkielmassani taidetekstiilin suhdetta 
aistillisiin ominaisuuksiin. Tämän tutkimuksen aineistona toimii taiteellinen 

osio: tekstiilitaidenäyttely Tæxctile+, jäljemmin näyttely tai taidenäyttely. Tein 
myös kirjallisuuskatsauksen, jossa aineistona toimivat aihepiirin tutkimukset 

ja kirjallisuus. Tekstiilitaidenäyttely järjestettiin tammikuussa 2019 Lapin 
Yliopiston F-siiven Hämärä-galleriassa. Taidenäyttelyn teokset suunniteltiin 

moniaistisiksi ja teoksia sai poikkeuksellisesti koskea ja haistaa. Teoksia 
valmistui vuosien 2017–2019 välillä yhteensä seitsemän kappaletta, joista 

kuusi olivat tekstiilitaideteoksia ja yksi äänitaideteos. Teokset suunniteltiin 
toimimaan kokonaisuutena moniaististen tekstiilien maailmaan 

tutustumisessa. Näyttely oli avoinna vierailijoille 9.1.2019 – 24.1.2019. 
Taideteoksissa on otettu näkö-, tunto-, haju-, ja kuuloaistit huomioon. 

Erityishuomautuksena kuuloaistista on mainittava, että näyttelyn ainoa 
ääniteos suunniteltiin tukemaan näyttelyn tekstiilitaideteoksia ja tuomaan 

tekstiiliteoksiin uusi ulottuvuus. Valitettavan usein tekstiilitaideteosten 
havainnointi gallerioissa jää vain silmien varaan, joten halusin saada teoksien 

taidekokemuksesta irti myös muita ulottuvuuksia. Jos jokin aisti on jo 
heikentynyt, tämä voisi tehdä näyttelystä helpommin lähestyttävän. Minulle 
esteettömyys on henkilökohtaisesti tärkeää, sillä oma isoisäni oli sokea 

elinaikanaan. Oma näkökykyni on myös heikentynyt, ja joudun käyttämään 
silmälaseja aina arjessa. On mahdollista, että oma näkökykyni heikkenee iän 

myötä niin, että lukeudun itsekin heikkonäköisiin, ja tarvitsen apua esimerkiksi 
näyttelyissä vieraillessani. Tästä sain inspiraation tutkimukselle ja päätin 

toteuttaa sen moniaistisena tekstiilitaidenäyttelynä. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää, millainen on moniaistinen tekstiilitaidenäyttely, ja mitä roolia aistit 

pelaavat näyttelyssä. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksia taktiilisista tekstiilitaidenäyttelyistä, joissa on otettu 

moniaistinen näkökulma, ei ole vielä tehty laajalti. Halusin saada informaatiota 
siitä, mitä roolia aistit pelaavat tekstiilitaidenäyttelyssä, jossa on sallittu 

vapaasti koskettaminen ja haistaminen. Länsimainen käsitys taidenäyttelystä 
perustuu opittuihin tapoihin ja yleisesti hyväksyttyihin käsityksiin estetiikasta 

ja näyttelyetiketistä. Tutkimuksessani käytin kirjallisuuskatsausta 
menetelmänä, johon löysin aihepiirin kirjallisuutta aisteista, estetiikasta, 
taiteesta ja moniaistisuudesta.  

Yhtenä kirjallisuuskatsauksen lähteenä tutkimuksessa olen 

käyttänyt museologiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta. Perustelen tämän 
käyttöä sillä, että taidenäyttelyjen järjestämiseen löytyy aineistoa lähinnä 
näyttelyn rakentamiseen liittyen. Tarvitsin tarkempaa informaatiota ihmisten 

(vierailijoiden) suhteesta teoksiin. Tästä näkökulmasta on tehty paljon 
tutkimusta erityisesti englannin kielellä Yhdistyneissä Kuningaskunnissa. 

Suurin osa kirjallisesta aineistosta on kirjoitettu alun perin englanniksi. Nämä 
olen kääntänyt itse suomeksi. Tämä tietenkin asettaa tarkempaan 

tarkasteluun kykyni suomentaa tieteellistä tekstiä englannin kielestä, mutta 
huomasin että kykyni riittävät kyllä englannin kielen tieteellisen tekstin 

ymmärtämiseen. Kävi myös niin, että mitä enemmän materiaalia luin 
englanniksi, sitä laajempi käsitys siitä muodostui. Termit ja merkitykset 

avautuivat kuin itsestään.  

Perustelen museologian tutkimusmateriaalin käyttöä myös sillä, 

että ennen kuin moderni käsitys museosta on muodostunut, ovat museot 
olleet ainoa ikkuna tavalliselle kansalle päästä katsomaan (ja kokeilemaan) 

taidetta. Tuija Hautala-Hirvioja mainitsi taidehistorian luennollaan Modernin 
ajan taiteesta (20.01.2021), miten taide oli usein ennen rajattu vain tietylle 
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joukolle ihmisiä. Taidenäyttelyihin ei välttämättä ollut avointa kutsua, vaan 

taiteilijan tuttavat kävivät hänen luonaan arvostelemassa taidetta. Nykyinen 
käsitys taidenäyttelyistä Suomessa on kehittynyt tämänhetkiseen muotoonsa 

vasta 1900-luvun puolella. Euroopan museoihin tuotiin siirtomaavaltojen 
kiihkeimmässä vaiheessa laajalti erilaista taidetta ympäri maailman 

primitiivisen taiteen Afrikasta ollen yksi näistä. Näiden tutkimiseen 
osallistuttiin hyvinkin moniaistisesti, sillä tutkivan esineen arvoa ja merkitystä 

ei voitu päätellä pelkästään näkökyvyn avulla, vaan avuksi otettiin usein omat 
kädet, korvat ja nenä.  

 

Tutkimuskysymykseksi muodostui lopulta seuraava kysymys:  

Onko moniaistisessa tekstiilitaidenäyttelyssä aistikokemuksien välillä suuria 
eroja? 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 

 

Tutkimusaineistoa on saatu taiteellisesta osiosta eli 
tekstiilitaidenäyttelystä. Tein myös kirjallisuuskatsauksen, jossa aineistona 

toimi aihepiirin kirjallisuus. Analysoin taidenäyttelystä saatuja tutkimustuloksia 
laadullisin menetelmin. Tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkielma, 

jossa sovellan hermeneuttista tutkimusmenetelmää. Analyysimenetelmänä 
käytän fenomenologishermeneuttista analyysiä, jonka avulla pyrin 

ymmärtämään taidenäyttelyn merkitystä tekstiilitaiteen kokemiseen 
moniaistisuuden kautta. 

Tutkimuksessani analysoin taidenäyttelyn teoksia moniaistisuuden 

näkökulmasta. Haluan tietää miten, ja millä tavalla moniaistiset 
tekstiilitaideteokset vaikuttavat näyttelyn kokemiseen kokonaisuutena ja 
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erillisinä teoksina. Teosten erilaiset taktiiliset ominaisuudet ovat isossa 

roolissa. 

Teoksissa on yhdistetty erilaisina kokonaisuuksina kosketus-, näkö-, kuulo- 
ja hajuaisteja stimuloivia elementtejä. Näiden aistien yhteisvaikutus tuo 

taidenäyttelyyn moniaistisen ulottuvuuden ja antaa vierailijalle 
kokonaisvaltaisemman taidekokemuksen. Olen tutkimuksessa myös 

pohtinut, miten ahdas voi perinteinen tekstiilitaidekokemus olla niille, joilla 
aistit ovat heikentyneet. Taide kuuluu kaikille lähtökohdista riippumatta.  

 

Käsittelen tutkimuksessani myös esteettömyyttä 
taidenäyttelyissä. Esteettömyys on laajempi käsite, joka ulottuu pienistä 

opaskylteistä isompien näyttelykokonaisuuksien pohdintaan ja arkkitehtuuriin 
saakka. Keskityin kuitenkin hakemaan relevanttia tietoa taktiilisuudesta ja sen 

hyödyntämisestä näyttelyissä. Näyttelyä ei kuitenkaan rakennettu täysin 
esteettömyys edellä-tyyppisesti, vaan esteettömyyden ajatus kulki aina 

rinnalla.  

Rajasin tutkimusaiheen eurooppalaiseen taidekokemukseen, sillä 

taidekäsitys vaihtelee kulttuureittain. Kirjallisuuskatsaus koostuu Euroopassa 
tehdyistä tutkimuksista ja Suomessa vallitsee hyvin vahvasti länsimainen 

taidekäsitys.  

Asiasanoiksi tutkimuksessa muodostuivat tekstiilitaide, kosketusaisti, 
moniaistisuus ja kokemukset. Hain tutkimuksia hakusanoilla ”tekstiilitaide”, 

”moniaistisuus”, ”aistit”, ”kokemukset”, ”taktiili*”, ”textile art”, 
”multisensory”, ”experiences”, ”tactile” ja ”senses”. Suomeksi tutkimuksia ei 
ole nähdäkseni laajemmin tehty aiheesta, mutta englanniksi on tutkittu 

laajalti moniaistisuutta taiteessa ja taktiilista taidetta. Tärkeimmäksi 
aineistoksi osoittautui tekstiilitaidenäyttely ja sieltä saatu palaute. 
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2. Taide ja Aistit 

 

2.1 Aistien suhde taiteeseen 

 

David Howesin ja Constance Classenin teos Ways of Sensing, 
understanding the senses in society (Routledge, 2014) avaa, miten meidän 

oma sensorinen kokemuksemme antaa oleellisen pohjan tavalle, jolla 
tutkimme omia aistimuksiamme. Kuitenkin on riittämätöntä luottaa pelkästään 

henkilökohtaisiin kokemuksiimme siitä, miten ihmiset, sijainnista riippumatta, 
kokevat ympäröivän maailman. Vaikka me ihmiset jaamme saman sensorisen 

kapasiteettikyvyn, nämä kehittyvät eri tavoin ja ymmärrys niistä vaihtelee. Osa 
tästä monimuotoisuudesta perustuu yksilökohtaisiin eroihin, kuten 

esimerkiksi miten muusikot harjoittavat kuuloaan. Iso osa siitä on seurausta 
yleisestä sosiaalisesta ehdollistumisesta.1 

Länsimaissa, joissa on korkea luku- ja kirjoitustaito ja joissa 
visuaalinen kuvamateriaali on tärkeä osa kulttuuria, on kulttuurissa kasvanut 

myös tottunut tietämättään treenaamaan omaa näkökykyään. Nykyaikaisessa 
maailmassa taide on ylivoimaisen visuaalista. Vaikka taidetta ajateltaisiin 

kauniina esineenä, nerokkaana keksintönä, historiallisena artefaktina, 
luovuuden ilmentymänä, arvokkaana hyötyesineenä tai poliittisena 

lausumana, taideteoksen oletetaan suuntautuvan katseltavaksi. Tämä ei 
koske pelkästään kaksiulotteisia maalauksia, vaan myös kolmiulotteisia 

taideteoksia, kuten veistoksia. Heti kun jokin on määritelty taiteeksi, sen ei-
visuaaliset ominaisuudet tukahdutetaan, ja meidät on taiteen harrastajina 

koulittu tietynlaiseen käytökseen, joka ilmenee useimmiten siten, että 
seisotaan kaukana teoksesta ja katsotaan sitä.2 

Tällainen yksiaistinen taiteen ymmärtäminen kasvoi täyteen 
mittaansa vasta modernilla aikakaudella. Käsityöt ja käytännön kulttuuri 

 
1 Howes, Classen 2014, 8-9. 
2 Howes, Classen 2014, 17. 
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dominoivat maailmaa ennen teollistumista, ja taide oli osa samaa maailmaa. 

Taiteilija oli käsityöläinen ja käsityössä arvostettiin sitä, miltä esine tuntui, 
mutta myös sen lisäksi teoksen ulkonäöllä oli yhtäläinen merkitys. Erityisesti 

keskiajan taidokkaat ja hienostuneet käsin kaiverretut puu- ja kivityöt ovat 
hyvä esimerkki taktiilisista arvoista käsitöissä. Maalaukset ottivat osaa myös 

tähän käytännön kulttuuriin. Moni kirja ja arkku, jotka oli tarkoitettu 
käsiteltäviksi, maalattiin koristeellisiksi. Tutkijoiden mukaan maalaukset 

itsessään olivat kuin kutsu tulla tutkimaan teoksia lähemmin kuviensa vuoksi, 
jotka käsittelivät kolmiulotteista todellisuutta harhakuvien muodoissa. 

Maailmassa, jossa väreillä oli uskottu olevan parantavia ominaisuuksia, oli 
kirkkaasti maalatuilla teoksilla myös taktiilinen vetovoima.3 Ihmiset halusivat 

fyysisen kontaktin ylellisten ja voimakkaiden sävyjen kanssa. 

Koskettamalla uskonnollisia kuvia, jotka olivat aikansa harvoja 

taideteoksia aikana ennen teollistumista, koettiin olevan yhteys jumaluuteen. 
Taideteosten taktiilisesta arvostamisesta on tutkijoiden mukaan löytynyt 

havaintoja kirkoista ja yksityisistä kokoelmista, mutta niitä on löytynyt myös 
1600- ja 1700-lukujen varhaisimmista museoista, joista tunnetuin on the 

British Museum in London. Informaation hankkiminen oli tehokkainta 
kyseisillä aikakausilla moniaistisesti. Historioitsijat hyödynsivät tehokkaasti 

sekä tunto- että hajuaistiaan, kun he tutkivat teoksia tarkemmin.  

Protestanttisesta Euroopasta levisi ajatus, jossa uskonnollisten 
kuvien ja teoksien taktiilinen kanssakäyminen oli syntistä. Tämä johti 

Protestanttisessa Euroopassa kirkkotaiteen systemaattiseen tuhoamiseen. 
Protestantismin taustalla oli myös ajatus siveellisyydestä, ja tämä koski myös 
sensuelleja aisteja. Tutkijat mainitsevat, että protestanttinen ajattelutapa 

vaikutti myös aikalaisten suhtautumiseen taiteeseen.  

1900-luvulla estetiikka syrjäytti taktiilisuuden taiteen tutkimisessa 
ja harjoittamisessa. Estetiikan konseptin loi saksalainen filosofi Alexander 

Gottlieb Baumgarten (1714–62), joka toimi filosofian professorina Frankfurtin 
Yliopistossa, ja joka kirjoitti teokset Metaphisica (1739), Ethica (1740) ja 

 
3 Howes, Classen 2014, 18. 
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Aesthetica (1750–58)4. Baumgartenille estetiikka oli aistimusten runsauden ja 

monimutkaisuuden tutkimusta, joka kulminoitui taiteen käsitykseen. Kun 
Immanuel Kant tutki estetiikan konseptia, hän riisui sen aistimuksien 

runsaudesta ja uudisti sen merkitystä. Tieteen Termipankin mukaan Kantin 
mielestä 

”kauneuden kokemus on paitsi subjektiivisen mielihyvän tunne, myös muiden 

subjektien jakamaksi oletettu arvostelma. Kauneuden - tai muun esteettisen 

laadun - kokemus ilmaistaan arvostelmassa ikään kuin kaikkien muiden 

puolesta ja ikään kuin kauneus olisi havaitun kohteen ominaisuus. Arvostelma 

vaatii syntyäkseen kyvyn kokea nautintoa sen itsensä vuoksi, vailla ulkoista 
päämäärää, mutta myös sisäistä arvostelukykyä, joka mahdollistaa esteettisen 

kontemplaation. Maun käsite on usein yhdistetty esteettiseen 

arvostelukykyyn.”5 

Howesin ja Classenin mukaan Kant tiivisti estetiikan merkityksen 

olevan ”neutraalia, innotonta mietiskelyä” ja kauneuden arvostelua. Juuri 
tämä Kantin näkemys estetiikasta on dominoinut keskustelua aiheesta 

modernilla ajalla, ja estetiikan nykyiset käsitykset ovat paljolti perua Kantin 
konseptista. Vaikkakin Kantin estetiikan filosofiassa oli metaforisesti ilmaisten 

kyse ”mausta”, hän teki selväksi, että parhaiten soveltuva aisti ”neutraaliin 
mietiskelyyn” oli näköaisti. 

Sekä maku- että hajuaisti olivat Kantin mielestä tarpeettomia 
ajattelevalle mielelle, sillä kyseiset aistit Kantin mukaan tarjosivat aistimuksia 

nautinnosta tai inhosta, ja niiden käyttö oli turhaa taiteen arvostelussa. Kant 
piti kuuloaistista sen objektiivisuuden vuoksi, etenkin kun sitä käytettiin kielien 

ei-esittävien äänien havaitsemiseen eikä kuuloaistilla ollut paljon arvoa taiteen 
materiaalisuuden käsittämiseen.6 

 
4 Di Bello, Koureas 2010, 4. 
5 Tieteen termipankki, Estetiikka:esteettinen arvostelma 2021. 
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:esteettinen_arvostelma Luettu 29.04.2021 

6 Howes, Classen 2014, 19-20. 
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Kosketus puolestaan oli aina osana kokemusta, jossa sitä 

käytettiin, ja näin ollen sitä ei koskaan voitu irrottaa esineiden 

havaitsemisesta. Kantin mukaan: ”mitä vähemmän olemme tietoisia 

kehoistamme, kun teemme havaintoja, sitä vapaampia olemme ajattelemaan 

ja luomaan esteettisiä päätelmiä asiasta, josta teemme havaintoja. Vain 

näkökyky, ”jaloin” aisteistamme, on tarpeeksi puhdas tästä, ja siksi se oli 

esteettiseen arviointiin paras.”7 Tästä seurasi se, että isompi ero käsitöiden ja 

taiteen välillä tapahtui kuin luonnostaan. Koska taiteen havaitsemiseen sallittu 

aisti oli lähinnä näköaisti, myös taiteilijat alkoivat tehdä vain näköaistille 

suunnattua taidetta. Maalauksilla oli mielleyhtymä aineettomuuteen ja niiden 

statusta nostettiin sen avulla. Maalauksissa korostettiin näkökyvyn älyllisiä 

ominaisuuksia, kun taas käsityöt yhdistettiin niiden ”karkeaan” 

materiaalisuuteen. Tämän takia kosketuksen arvo taiteessa laski. 

Romantiikan aikakausi vei eteenpäin maalauksien voimakasta 

yhteyttä näkökykyyn. Tämä tapahtui edistämällä ihannekuvaa taiteilijoista 

visionääreinä, jotka ylhäisessä yksinäisyydessään katselevat alas maailmaan 

jonkinlaisen neron asemassa. Sen sijaan maanläheisen käsityöläisen ei 

oletettu vaativan visionäärisenä nerona olemista, vaan pelkkä käsistä 

taitavana oleminen riitti. Ymmärrettiin kyllä, että maalaus, kuten käsityötkin, 

vaativat manuaalista taitoa, mutta maalauksien kohdalla korostettiin tarkkaa 

silmää.  

Patrizia Di Bellon ja Gabriel Koureasin teoksessa Art, History and 

The Senses, 1830 to the Present (Routledge, 2010), Simon Shaw-Miller avaa 

esipuheessaan Disciplining the Senses: Beethoven as Synaesthetic 

Paradigm, miten meidän yksilöllisien, sensorisien kykyjemme 

kautta  ymmärrämme ulkoista maailmaa, ja niiden ajatellaan toimivan vain 

tiettyjen elimien kautta, kuten silmien, korvien, kielen ja ihon.8 

7 Howes, Classen 2014, 20. 
8 Shaw-Miller 2010, foreword xv-xxiv. 
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Shaw-Millerin mukaan, tämä ei kuitenkaan ole niin yksiaistista 

kuin voisimme olettaa. Shaw-Miller jatkaa, miten silmä kuljettaa informaation 

ja tuntemuksen, joista vain osaa voidaan pitää nimenomaan ja pelkistetysti 

visuaalisena (kuten esimerkiksi väriä), suurin osa jäljelle jäävistä ovat trans-

sensorisia. Ei ole saatua aistimusta, joka olisi rajattu ja eristetty alusta 

alkaen. Redfox-sanakirjan mukaan etuliite Trans- on ”tuolle puolelle tai 

ylittämiseen liittyvää”. Hänen mukaansa tällä tarkoitetaan, että silmien 

havainto asiasta ei ole pelkästään visuaalinen (kuten havaitun asian väri), 

vaan muitakin tuntemuksia pystytään havaitsemaan silmillä, ja osa liittyy 

nimenomaan tiedon kulkemiseen ja sen käsittelemiseen. Shaw-Miller jatkaa 

esipuheessaan, miten meidän tulisi meidän nähdä aistit ja kyvyt ikään 

kuin kanavina. Hänen mukaansa ei ole olemassa eristettyjä aistien aloja ja 

piirejä.9 

Patricia Di Bellon ja Gabriel Koureasin johdannossa Other than 

the Visual: Art, History and the Senses, tutkijat avaavat, miten viime vuosina 

taidehistoriaa on kritisoitu epäkeskeiseksi, mutta ala on avautunut viime 

vuosina, sillä alati kasvava kiinnostus laajempaan visuaaliseen kulttuuriin on 

pakottanut sitä avautumaan. Tutkijat pohtivat kuitenkin, mitä tapahtuu muille 

kulttuureille visuaalisen lisäksi? Entäpä muut aistihavainnot, jotka ovat osana 

havainnoimista, kokemista ja tutkimista, ja joiden avulla 

ymmärrämme tutkimiamme objekteja, jotka esitellään taiteena 

länsimaisessa yhteiskunnassa? Voisiko visuaalisuuden auktoriteettisen 

aseman rakentaa uudelleen? Mitä roolia muut aistit näyttelevät tässä 

prosessissa? 

Olemme perineet taidehistorian, jota visuaalisuus dominoi. 

Di Bellon ja Koureasin mukaan visuaalisuus on nauttinut 

etuoikeutta rationaalisena tiedon lähteenä, samalla kun ”läheisemmät aistit” 

on marginalisoitu estetiikan, taidehistorian ja kritiikin puolesta. Tutkijat 

ehdottavat taiteen tutkimukseen uusia metodologeja, jotka ottavat huomioon 

9 Shaw-Miller 2010, foreword xv-xxiv. 
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keholliset kokemukset ja taideteosten materiaalisuuden. Tutkijoiden mukaan 

tämä kohentaisi taiteen ymmärrystä ja toisi paljon kaivattua teoretisointiin 

liittyvää kehitystä, joka tällä hetkellä perustuu verbaaliseen ja visuaaliseen 

kommunikointiin.10 

Tutkijat siteeraavat Georg Simmelin teosta Sociology of the 

Senses (1907), jossa Simmel väittää, että nykyaika vaikuttaa aisteihin 

korostaen yksilöllisiä tykkäyksiä ja inhoamisia. Hänen mukaansa modernia 

henkilöä shokeeraa lukemattomat asiat, ja nämä näyttäytyvät 

sietämättömiltä heidän aisteilleen, vaikka he menettäisivät 

’havaintotarkkuuden’ pitkällä kantamalla. Simmel jatkaa, miten meistä ei 

tule vain lyhytkatseisia, vaan myös lyhytaistisia yleisestikin. Tämä johtaa 

siihen, että meistä tulee entistäkin herkempiä. Nykyaika tekee meistä 

entistäkin vähemmän aisteistamme riippuvaisia evoluution ja 

selviytymisen näkökulmasta. Samalla myös aistien herkistyminen kiihtyy, ja 

niistä tulee entistä vaativampia ja ärtyisämpiä. 

Elämä modernissa metropolissa ja sen nopeatempoisessa 

rytmissä ja aistimuksien ylikuormituksessa johtaa siihen, että yksilö haluaa 

helposti vetäytyä omaan rauhaansa, jossa aistit ja niiden ärsykkeet voidaan 

pitää kontrollissa selviytyäkseen arjesta. Simmelin mukaan ymmärtämällä 

merkitykset, jotka molemminpuolisella aistihavainnolla ja vaikutuksella on 

ihmisen sosiaaliseen elämään, rinnakkaiseloon, yhteistyöhön ja 

vastustukseen on ratkaisevan tärkeää ymmärtääkseen myös laajemmat 

sosiaaliset rakenteet.  

Moderni aikakausi yhdistetään usein siihen, miten taide on 

muuttunut erikoistuneeksi alaksi, joka liittyy enemmän optisuuteen kuin 

taktiilisuuteen tai narratiivisuuteen puskien eteenpäin akateemisia 

keskusteluita siitä, miten korkeampi status on myönnetty visuaalisuudelle 

klassisessa aistien hierarkiassa. Tästä on hyötynyt erityisesti kuvataide, joka 

on vakiinnuttanut asemansa hierarkian huipulle, ja jonka jalkoihin sovellettu 

taide ja käsityö on jäänyt.11 

10 Di Bello, Koureas 2010, 1-2. 
11 Di Bello, Koureas 2010, 2-3.
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Estetiikan konsepti oli tärkeässä osassa modernin maun kehittymisessä. 

Baumgartenin alkuperäinen ajatus estetiikasta tulee kreikan kielen sanasta 

aesthesis, joka tarkoittaa sensaatiota, tunnetta tai aistien huomiota. Tämä 

kattoi kaikki aistit, mutta myöhemmin estetiikan käsitys muovautui uudelleen 

ja on vahvasti näköaistipainotteinen. Di Bello ja Koureas siteeraavat Peter 

Osbornea, jonka mukaan  

”Aristoteles antoi aisteille itsenäisen ei-älyllisen kognitiivisen 

arvon. Keksiessään tieteellisen termin "estetiikan" merkitsemään kauneutta 

aistien tuntemisesta, niiden täydellisyydestä – Baumgarten otti käyttöön 

laajalti aristoteelisen käsityksen ”aisthesiksesta” torjuakseen rationalismin 

puutteita. Makuasioista keskustellen, se on halveksiva tai parhaimmillaan 

ristiriitainen aistien arviointi.”  

Baumgarten ymmärsi aistit aktiivisina merkityksen synnyttäjinä 

eikä pelkästään passiivisina aistimusten reseptoreina. Hän tarjosi 

vaihtoehtoisen lähestymistavan perinteisen kahtiajakoisen rationalismin ja 

sensualismin rinnalle uskomuksellaan, jolla ihmisiä ei voi eikä pidä rajoittaa 

puhtaasti rationaalisiin tai puhtaasti aistillisiin olentoihin. Rationalistinen 

ajattelu piti aistien kautta hankittua tietoa hämmentävänä ja epätäydellisenä 

ilman muuta sisäistä arvoa kuin tuoda materiaalia tieteelle. 

Baumgarten väitti, että aistien kautta tapahtuvalla kognitiolla on 

oma merkityksensä. Aistihavainnoista syntyy erityisiä ja arvokkaita 

merkityksiä, joita ei tarvitse, eikä niitä voi kääntää rationaaliksi ajatuksiksi. 

Sensitiivinen tieto säilyttää aistien havaintojen runsauden, rikkauden ja 

eloisuuden, ja se voi kattaa erityispiirteet (toisin kuin rationaalinen logiikka 

tekee) niiden monimutkaisissa, monipuolisissa suhteissa ja yhteyksissä.12 

2.2 Taktiilinen taide 

12 Di Bello, Koureas 2010, 3-6. 
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Jan Švankmajer, syntynyt 4 syyskuuta 1934 Prahassa, tunnetaan 

parhaiten animaatioelokuvistaan. Švankmajer oli elokuvaurallaan jatkuvan 
sensuroinnin kohteena kommunistisen Tšekkoslovakian toimesta. 

Švankmajer lopetti elokuvien ohjaamisen, ryhtyi opiskelemaan taktiilisuutta ja 
tutkimaan mielikuvituksen ja kosketuksen suhdetta.13 Švankmajerin tutkimus 

taktiilisuuden luonteeseen ja mielikuvitukseen poiki jotain erityistä. 
Švankmajer löysi ’taktiilisen mielikuvituksen’ ja ’taktiilisen muistin’. Huolimatta 

siitä, miten nämä kategorisoidaan, Švankmajerin uraauurtava teoreettinen työ 
on tuonut omaperäisen panoksensa tavasta ajatella siitä, mitä ovat 

kosketuksen fyysiset ulottuvuudet.  

Švankmajer avaa kirjansa esipuheessaan, miten tärkeää on 

muistaa, että jos taiteella on tämän päivän maailmassa joku merkitys, on se 
vapauttaa meidät. Švankmajer tarkentaa, että sen tarkoitus on: ”Vapauttaa 

meidät todellisuuden periaatteesta, ja siitä käytännöllisestä köydestä, joka on 

ryhmitellyt meidät syntymästämme lähtien ja palauttaa meidät nautinnon ja 

mielihyvän periaatteisiin.”14 Švankmajer kertoo, että Edgar Allan Poen työt 

saivat hänet ymmärtämään, miten isossa roolissa kosketus näytteli Poen 
psykologisissa tutkimuksissa ihmisen patologisesta käytöksestä. 

Švankmajerin mukaan kosketusaisti, jonka käytöstä olemme tuskin tietoisia 
arjessamme, herkistyy psyykkisen rasituksen aikaan moninkertaisesti. E. A. 

Poe tiesi tämän, jonka takia hänen kauhutarinoissaan on runsaasti kuvailuja 
taktiilisista tuntemuksista. Lukijoille nämä tuntemukset eivät ole itse koettuja 

omilla kehoillaan oikeassa elämässä, mutta Švankmajerin mukaan taktiilinen 
mielikuvitus, mistä mainitsin aiemmin, kykenee luomaan ne uudelleen melko 

voimakkaina. Švankmajerin mukaan omaamme taktiilisen muistin, joka 
kurottaa kaukaa lapsuudestamme. Sieltä se kohoaa analogian muodossa 

pienenkin taktiilisen stimulaation tai fantasian herättämänä, josta voitaisiin 
päätellä, että taktiilinen taide on kommunikoivaa.  

Švankmajer avaa ajatuksiaan taktiilisesta taiteesta kirjansa 
johdannossa. Švankmajer tiivistää johdantonsa Marcel Duchampin teokseen 

 
13 Švankmajer 2014, alkusanat 
14 Švankmajer 2014, esittely 
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”Please Touch” vuodelta 1947, joka suomentuu suoraan ”Koske, ole kiltti”. 

Johdannossaan Švankmajer avaa yksinkertaisen tylysti, miten näköaistiamme 

korruptoidaan käsittämättömän isolla mittakaavalla. Päivittäin länsimainen 

kulutuskulttuuri tylsyttää ja hukuttaa näköaistimme television, videokuvan ja 

mainonnan avulla, jotka heikentävät visuaalista herkkyyttämme. Švankmajerin 

mukaan emme kykene enää samalla tavalla objektien tarkkailuun 

pysähtymällä esineen kohdalle, pakottamaan silmämme tarkkailemaan 

esinettä ja ymmärtämään sitä visuaalisten havaintojemme kautta. Švankmajer 

väittää, että joka kerta kun aistimme joutuvat kohtaamisiin taiteen kanssa, 

täytyy meidän asettaa mieluisat olosuhteet kohtaamiselle vapauttamalla tietty 

aisti tai sen kapasiteetti utilitarismin funktioista. Utilitarismi estetiikan 

näkökulmasta on tieteen termipankin mukaan näkemys, jossa taiteen 

tulee hyödyttää yhteisöä, ja tällöin sen arvo riippuu täysin taiteen itsensä 

hyödyllisyydestä.”15 

Švankmajer huomauttaa miten moderni, teknologinen 

yhteiskunta on vapauttanut kätemme manuaalisesta, kuluttavasta työstä. 

Švankmajer mieltää, että raa’asta työstä vapautuneet kätemme pystyisivät 

siirtymään käyttöön enemmän ”esteettiseen” havainnointiin. Švankmajer 

väittää, että modernin yhteiskunnan uusi dilemma on taktiilisen aistin 

surkastuminen, kuten se on tehnyt evoluution aikana. Tätä väitettä tukevat 

aiemmin mainitut Georg Simmelin teoriat modernin ihmisen aistien 

muuttumisesta visuaalispainotteisessa yhteiskunnassa. 

1920-luvulla Futuristit tutkivat puhtaasti taktiilisen taiteen 

mahdollisuuksia luomalla taktiilisia pöytiä, jotka olivat monitekstuurisia töitä, 

joita oli tarkoitus koskea, eikä katsoa. Filippo Tommaso Marinetti, Futuristien 

perustajajäsen, huomautti aikanaan, että visuaalisten taiteilijoiden ei tulisi 

olla niitä, jotka kehittävät taktiilista taidetta, sillä he ovat liian 

”silmämielisiä” (Lowes, Classen, 2014, 27). 1800-luvulta 1900-luvun 

puoliväliin saakka 

15 Tieteen termipankki, Estetiikka:utilitarismi 2021. (Tarkka osoite: 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:utilitarismi Luettu 29.04.2021 
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taidepiireissä oli yritystä yhdistää eri aisteja ja aistimuksia taide-elämyksissä, 

mutta ne jäivät kovin marginaalisiksi yrityksiksi valtavirtataiteen alle. 

Kovimpien kriitikoiden mielestä nämä yritykset olivat ”fyysisen ja henkisen 

rappeutumisen oire”. Jos jokin moniaistinen teos saikin arvostusta, oli siitä 

yleensä leikattu pois sen epätavallinen sensorinen ulottuvuus. Esimerkiksi 

Futuristien taktiiliset pöydät muuttuivat modernissa taiteessa visuaalisiksi 

ikoneiksi ja niiden alkuperäinen taktiilinen ulottuvuus jäi kokonaan 

ulkopuolelle. Muutama 1900-luvun liike piti yllä moniaistisen taiteen 

käsitettä, etteivät ne kuolisi lopullisesti. Yksi hyvä esimerkki on Fluxus, 

joka kokeili taiteen rajoja yhdistämällä ”alemmat” aistit taideteoksiin ja 

tapahtumiin 1960-luvulla. Vaikka nämä liikkeet onnistuivat ravistelemaan 

estetiikan tiukkaa käsitystä, jäivät nämä vastakulttuurin yritykset vain 

yrityksiksi eivätkä ne pystyneet tuomaan moniaistisuutta osaksi modernia 

valtavirtataidetta (Lowes, Classen, 2014, 28).  

Filippo Marinetti kehitti Tattilismo taidesuuntauksen, joka 

käännettiin englanniksi muotoon Tactilism, ja käytän siitä vapaasti 

suomennettua nimeä Taktilismi. Marinetti julkaisi tammikuussa 1921 

Taktilismin manifestin, joka herätti voimakkaita tunteita taidepiireissä. 

Marinetin ajatukset Taktilismista olivat taidepiireissä aikalaistensakin mielestä 

moderneja ja innovatiivisia. Innostunut vastaanotto vaikutti siihen, että 

Taktilismista tuli Marinetin keskeisin teoreettinen ja taiteellinen kohde 

seuraaviksi vuosiksi. Manifestissaan hän oli tehnyt huomion, että ihmiset 

puhuvat toisilleen suullaan ja silmillään, mutteivat pysty täydelliseen 

rehellisyyteen, sillä sensitiivinen iho ei ole mukana keskustelussa. Hänen 

mielestään olisi tarpeellista muuttaa kättely ja pusut jatkuvaksi ajatusten 

vaihtamiseksi. Taktilismin tavoite oli ”taktiilinen harmonia” ja epäsuora 

myötävaikutus ihmisten välisen hengellisen kommunikaation orvaskesin, eli 

ihon uloimman osan, kautta.16 Marinetti halusi siis vaikuttaa ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen, jossa iholla ja koskettamisella olisi suurempi merkitys. 

16 Bacci 2010, 91. 
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2.3 Näyttely kokemuksena 

Jeremy Johnson käsittelee tieteellisessä julkaisussaan ”Sensory: 
Please Touch The Art”17 taiteen saatavuutta isommalle joukolle. Johnson 

kirjoitti Art Education-julkaisuun artikkelin taidenäyttelystä, jonka hän järjesti 
näkövammaisille henkilöille University of Nebraska at Omahan, myöhemmin 

UNO, tiloissa. Taidenäyttely oli jatkoa aiemmin aloitetuille työpajoille, joiden 
osallistujat saivat ehdottaa teoksiaan jyryytetylle taidenäyttelylle, joka 

järjestettiin UNOn tiloissa lokakuussa 2016. Taidenäyttelyn taustalla oli halu 
mahdollistaa taiteen tekeminen ja kokeminen myös heille, joiden näkökyky oli 

huomattavasti heikentynyt. Johnsonin (Art Education, 2018) mukaan 
taideyhteisöllä on taipumus noudattaa normeja, jotka on määritellyt 

normaalisti aistimaan normaalisti kykenevä enemmistö. Johnson perusti 
väitteensä C. Penkethin julkaisuun Special educational needs and art and 

design education: Plural perspectives on exclusion (Journal of Education 
Policy, 2016). 

Tästä syystä esimerkiksi museoiden ja gallerioiden näyttelyt on 
suunnattu näkemään kykeneville yksilöille. Vaikka yrityksiä kehittää ja 

rakentaa uudelleen tapoja, joilla esitämme taidetta, on tehty, ovat ne kuitenkin 
jääneet vähäisiksi. Esteettömyys taidegallerioissa on yksi tavoista tehdä 

tiloista avoimempia isommalle joukolle ihmisiä, mutta Johnsonin (Art 
Education, 2018) mukaan esteeksi aistimaan normaalisti kykeneville 

henkilöille, eli suurelle yleisölle, on osoittautunut näyttelyjen esteettiset ja 
sosiaaliset seikat sekä mukavuudenhalu. Johnson käytti lähteenä T. Siebersin 

tutkimusta Disability Theory (Ann Arbor, University of Michigan Press, 2008).  

David Howes ja Constance Classen avaavat teoksessaan Ways 
of Sensing, understanding the senses in society (Routledge, 2014), miten 
1800-luvun museoissa yleisöllä oli vastassa käsite taiteesta, joka oli olemassa 

17 Johnson 2018, 71:1, 12–15. 
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vain katsomista varten eikä sitä saanut koskea. Museot tekivät myös selväksi, 

että taiteen katseleminen vaati keskittymistä, jossa ei tehtäisi mitään muuta 
aktiviteettia yhtäaikaisesti, kuten rukoiltaisi, kuunneltaisi musiikkia tai syötäisi 

ruokaa. Tällainen interaktiivinen käytös oli opittua kodeista ja kirkoista, joissa 
oli ollut taidetta. Uuden tilanteen ei kuitenkaan haluttu aiheuttavan 

vastalauseita, vaan sen täytyi saada hyväksytyn truismisen aseman, jossa 
vain katseleminen oli ainoa oikea tapa käsitellä taidetta. Tieteen termipankin 

mukaan truismi on väite, joka voidaan hyväksyä todeksi ilman perusteluita.18 

Tämä johti myös siihen, että katsoja halusi nähdä lisää taidetta, 
sen sijaan että kokisi taidetta yleisesti. Samaan aikaan museot nähtiin myös 

taiteen temppeleinä, jotka korostivat puhdasta visuaalisuutta ja niistä tuli 

halutuin paikka taiteen esittämiselle. Taiteilijat pitivät tämän mielessään 
luodessaan taidetta, jonka he halusivat gallerian seinälle, ja näin ollen myös 

visuaalisesti tulkittava maalaus yleistyi taiteen tekemissä ja maalaustaiteesta 
tuli modernin ajan taiteen normi.19  

Fiona Candlin kirjoittaa tieteellisessä artikkelissaan Rehabilitating 
unauthorised touch or why museum visitors touch the exhibits20 The Senses 

and Society-julkaisulle, mitä koskettaminen museoiden näyttelyissä 
merkitsee museossa vierailijoille. Candlin (The Senses and Society, 2017) 

avaa, miten akateemikot ovat demonstroineet, että esineiden tutkiminen ja 
museoissa vieraileminen on ollut paljon moniaistisempaa, kuin mitä meidän 

on annettu ymmärtää. Candlinin lähteenä on toiminut D. Howesin artikkeli 
“Introduction to Sensory Museology” The Senses and Society-julkaisussa 

(2014). Candlin siteeraa Howesia, miten “kahdennenkymmenennen 
ensimmäisen vuosisadan museoissa, aistit tekevät comebackin.” (Candlin, 

The Senses and Society, 2017, 12:3, 252). 

18 Tieteen termipankki, Filosofia:truismi 2021. https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:truismi Luettu 

29.04.2021 

19 Howes, Classen 2014, 20. 
20 Candlin 2017, 12:3, 251-266. 
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Candlin huomauttaa, että vaikkei Howes avaa väitettään 

tarkemmin, voi hänen tekstistään poimia useita aspekteja liittyen tuntoaistiin. 
Candlin pohtii, miten taktiilisuus on palauttanut maineensa ja sen potentiaali 

on huomattu. Candlin kuitenkin huomauttaa, että keskustelu koskettamisesta 
näyttelyissä on keskittynyt laajalti vain valtuutettuun koskettamiseen, eli kun 

vierailijat tai näyttelyn henkilökunta on saanut luvan koskea objekteihin. 
Candlin haluaa muistuttaa millainen vaikutus koskettamisella on teoksiin, sillä 

vaikka yksittäinen kosketus teokseen ei välttämättä vahingoita teosta, saattaa 
useampi kosketus jättää jälkeensä vähintään rasvaa ja muuta likaa pinnalle ja 

teosta pitää huoltaa sen takia. Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa pintaa 
entisestään tai johtaa jopa teoksen rikkoutumiseen. Koska museot ja näyttelyt 

ovat vastuussa teosten konservoinnista ja säilyttämisestä, on erityisen 
tärkeää, että museot, galleriat ja näyttelytilat rajoittavat tai estävät teosten 

luvatonta koskettelua (Candlin, The Senses and Society, 2017, 12:3, 253). 
Candlin jatkaa artikkelissaan, miten kosketuksen uudelleen 

käyttöönottamisessa on vahva eettinen ulottuvuus, jolla taattaisiin sekä 
fyysinen, että älyllinen pääsy ihmisille, jotka ovat estyneitä tai oppivat eri 
tavalla (Candlin, The Senses and Society, 2017, 12:3, 254).  

Candlin avaa myös, miten organisoidut taktiiliset aktiviteetit 

tahtovat olla rajoitettuja. Tällä tarkoitetaan sitä, miten näyttelyjen esineet ja 
teokset ovat jo ennalta rajattu niihin, joihin koskettaminen on sallittua. 

Useimmiten teokset ovat tässä tapauksessa joko arvottomia, tai käsittelyä 
kestäviä. Kosketeltavat teokset ovat kooltaan pieniä, sillä ne on sijoiteltu 

pöydille, joista Candlin käyttää englanninkielistä sanaa ”handling table”. Tämä 
on vapaasti suomennettuna ”käsittelypöytä”, jolla tarkoitetaan pöytää, jolle on 

asetettu esineitä vapaata tutkimista varten. Candlin kertookin, että parametrit 
taktiiliseen koskettamiseen ovat ennalta määritetyt. Hän kuitenkin lisää, että 

luvattoman koskettamisen tutkiminen voi antaa meille arvokasta informaatiota 
siitä, miten vierailijat vastaavat objekteihin ja miten tärkeää osaa tietyt 

ominaisuudet näyttelevät siinä. Candlinin mukaan yksi tärkeimpiä seikkoja 
teosten luvattomaan koskettamiseen olivat heikot opasteet ja gallerian 
tilasuunnittelu (Candlin, The Senses and Society, 2017, 12:3, 256).  
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Useimmiten kompastuskivenä olivat vierailijoiden mukaan 

opasteiden pieni koko, niiden asettelu liian matalalle ja että opasteissa 
käytettiin vain yhtä kieltä. Moni vierailija oli myös ymmärtänyt käsittelypöydillä 

olevan ”Please Touch”-opasteen koskettavan kaikkia teoksia koko 
galleriassa. Myös penkkien puute vaikutti siihen, miten ihmiset nojailivat 

teoksiin. Jos galleria oli ahdettu liian täyteen teoksia, oli teosten koskettelu 
myös yleisempää. Tärkein syy oli kuitenkin vieraiden usko teosten aitouteen.  

Yksi iso syy kosketteluun ja teosten aitouden epäilemiseen löytyi 

kulttuurista. Candlinin haastateltavien mukaan esimerkiksi Kiinassa ja 
Koreassa esille laitetaan vain kopioita aidoista teoksista ja esineistä. 
Länsimainen tapa laittaa aitoja teoksia esille herätti mielenkiintoa ja toisaalta 

se myös oli epäuskottavaa, jonka takia teoksia kosketeltiin niiden aitouden 
varmistamiseksi. ”Jos teokset eivät ole lasien takana suojassa, niiden täytyy 

olla kopioita”, oli usean haastateltavan argumentti. Usein lasien puute tulkittiin 
myös merkiksi siitä, että teokset ovat kopioita ja kynnys koskea niihin oli 

matala. Myös laumakäyttäytyminen vahvistui. Kun yksi vierailija koski 
teokseen, uskalsivat myös muut seurata hänen esimerkkiään ja koskettaa 

myös teoksia. 

Candlin teki kuitenkin tärkeän havainnon; kävijät olivat aidosti 
kiinnostuneita teosten materiaalisuudesta ja erityisesti niistä ominaisuuksista, 

joita ei voi helposti arvioida pelkästään katsomalla. Näihin kuului teoksen 
lämpötilan arviointi, tekstuuri ja kovan pinnan, kuten kiven, jämäkkyys. 

Vierailijat olivat aidosti kiinnostuneita teoksista ja halusivat tietää niistä lisää. 
Aito kiinnostus teoksen tekijän taitoihin toi vierailijoille arvokasta tietoa, jonka 
he omaksuivat vain koskettamalla ja arvioimalla teosta käsillään. Vierailijoille 

kehittyi erityinen yhteys teokseen ja sen historiaan, kun he koskettivat teosta.  
Katselun lisäksi tunsivat yhteyden teoksen historiaan. 

Candlin viittaa aiemmin mainittuun Howesin tutkimukseen, jossa 

hän huomauttaa siitä, miten kosketus on otettu käyttöön näyttelyissä, mutta 
se on rajattu useimmiten käsittelypöytiin, opastettuun kosketuskierrokseen tai 

interaktiiviseen pisteeseen tilassa. Tämä kertoo, miten nykyajan näyttelytilat 
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ovatkin moniaistisempia kuin niiden on annettu ymmärtää olevan. Erityisesti 

niissä näyttelytiloissa, missä esineitä ja teoksia on vapaasti esillä, tapahtuu 
runsaasti kosketusta. Mielenkiintoisin havainto Candlinin tutkimuksessa oli 

kuitenkin se, miten eritavoin vierailijat koskettivat teoksiin. Jos teokset olivat 
metallia, niihin koputettiin ja niitä taputeltiin. Jos pinta oli löysä tai liuskainen, 

niitä raaputettiin. Jos teos oli massiivinen, niihin nojailtiin. Kuitenkin eläin- ja 
ihmishahmot keräsivät eniten huomiota. Vierailijat käyttäytyivät kuin teokset 

olisivat oikean elämän versioita niistä, mitä ne esittävät. Esimerkiksi hevosen 
turpa sai vierailijat silittämään turpaa, kuten oikeisiin hevosiin tutustuessakin 

tehdään. Kuitenkin jos teos oli selkeästi esittävä ja realistinen, saivat teokset 
myös vierailijat puskemaan rajoja, käyttämällä käsiä erilaisissa teoksen 

paikoissa, koskettamalla paikoista mistä ei oikeasti vierasta eläintä tai ihmistä 
kosketettaisi. Tämän koettiin johtuvan siitä jännityksestä, jonka vierailijan 

mielikuvitus herättää; ”entä jos teos herää eloon?” 

Candlin väittää, että vierailijoiden käytös ja avoimen kiinnostunut 

ote teoksien tutkimiseen, herättää elottomat teokset eloon. Vierailijoiden 
puolustus teosten koskettamiseen oli se, miten teokset suorastaan huutavat 

kosketusta. ”En voinut muuta kuin koskettaa teosta” tai ”teos suorastaan 
huutaa, että kosketa minua”, olivat pääpiirteissään useamman vierailijan 

tekosyyt koskettamiselle. Teoksien aihe, viehättävyys, kasvon ja kehojen 

ilmeen ja materiaalien laatu vaikuttivat huomattavasti siihen, kuinka useasti 
teoksiin koskettiin, ja että miksi tietyt teokset olivat enemmän kosketeltavina 

kuin muut teokset samassa tilassa ja näyttelyssä. 

Candlin huomauttaa: ”Teoksen aihe ja ilmeikkyys, taito millä 

teokset on valmistettu ja materiaalivalinnat vaikuttavat kaikki tilanteen 
muodostamiseen, jossa teosta lopulta kosketetaan. Kosketus ei ole vain ele, 

ohimenevä hyväily vaan se on verkosto käytäntöjä, tunteita ja asioita.”21 
Candlin päättää artikkelinsa huomauttamalla, miten helppoa on sivuuttaa 

huomaamaton kosketus vain vähäisenä vandalismina tai tietämättömyytenä. 
Kuitenkin tarkemmin tarkasteltuna on selvää, että luvaton kosketus ja 

21 Candlin 2017, 12:3, 263. 
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taktiilinen osallisuus, eivät ole välttämättä itsensä hallitsemattomuutta. 

Vierailijat, joilla on halu koskettaa teoksia ovat halukkaita oppimaan, ja he 
haluavat löytää yhteyden teoksen tekijään, kansaan tai paikkoihin. Candlinin 

mukaan tällöin heitä ei voi kutsua vandaaleiksi.22 

David Howes kirjoittaa tieteellisessä artikkelissaan Introduction to 
Sensory Museology (The Senses and Society, 2014), miten museoissa jo 

1600- ja 1700-luvuilla vierailijat saivat avoimesti käsitellä teoksia. Syitä siihen 
oli monia, kuten muun muassa se, ettei teoksien havainnoinnissa tyydytty vain 

näköaistin varaan, ja että teosten koskettelu niiden tarkemmassa opiskelussa 
koettiin tärkeäksi tavaksi huomata teosten pienetkin yksityiskohdat. 
Kosketuksen uskottiin rikastavan taidekokemusta taideteoksiin tutustuessa. 

Howes viittaa taideteoreetikko Johann Gottfried Herderiin, joka julisti että 
”kosketus avaa meille pääsyn kauneuden muotoihin, jotka ovat katseen 

ulottumattomissa.”23 

Howesin mukaan myös halu luoda intiimi yhteys teoksen tekijään 
ja sen taustoihin vaikutti siihen, miksi ennen teoksien koskettelu oli 

normalisoidumpaa. Howes väittää, että kosketuksen poistaminen (tavoista) oli 
nopeutettu progressiivisella iskostamisella käyttämällä ”arvokasta 

imitaatiota”, jolla tarkoitettiin uusia tapoja kävellä, katsella, istua ja puhua 
(näyttelyissä). Tarkemmin sanottuna opeteltiin seisomaan kunnioittavan 

etäisyyden päässä teoksista, kävelemään tilassa vauhtia, joka ei ollut liian 
nopea, eikä liian hidas, ja opeteltiin mitä pitäisi ”tuntea” (koskematta teoksiin). 

Nämä tekniikat tuli olla hallussa, jos vierailija halusi osoittaa jonkinlaista 
kulttuurituntemuksen tasoa.24 

Fiona Candlinin tieteellinen artikkeli Touch, and the Limits of the 
Rational Museum or Can Matter Think? (The Senses and Society, 2015) 

valaisee, miten kosketuksen merkitys on muuttunut. Candlin erityisesti tutki 
1600- ja 1700-lukujen filosofien Étienne Bonnot de Condillacin ja John Locken 

ajatuksia kosketuksesta. Candlinin mukaan: ”Hienovaraisesti tulkittuna 

22 Candlin 2017, 12:3, 263. 
23 Howes 2014, 9:3, 260.
24 Howes 2014, 9:3, 261. 
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Locken ja Condillacin ajatukset Locken töistä, kertovat että kosketus 

yhtäaikaisesti avaa uusia, mielikuvituksellisia, spekulatiivisia ja emotionaalisia 

tapoja tietää materiaalisista objekteista.”25 

Candlin kiittää museoita ja näyttelyitä siitä, miten nykyaikana 

yritetään tehdä tiloihin vierailuista avoimempia isommalle joukolle yleisöä ja 

ottamalla käyttöön monenlaisia oppimistapoja. Candlinin mukaan esineiden 

vapaa käsittely tiloissa saa ihmisissä aikaan voimakkaita tunteita. Candlinin 

artikkelissa de Condillacin tutkimus John Locken töistä paljastaa, että 

kosketus toimii sekä rationaalisin tavoin, että epärationaalisin tavoin. Locke 

mieltää kosketuksen olevan korvaamaton tapa ymmärtää ja analysoida 

ympäröivää maailmaa, mutta hän myös huomauttaa, että on olemassa tärkeä 

yhteys tietämisen ja tietämättömyyden välillä. 

Me ihmiset olemme erittäin aistinvaraisia ja juuri sen takia 

tietokykymme on myös rajallinen. John Locken tunnetuimpia filosofisia 

ajatuksia on Tabula rasa, joka suomennettuna latinasta tarkoittaa tyhjää 

taulua. Britannica-sanakirjan mukaan vapaasti suomennettuna Tabula rasa 

on ajatus siitä, että ihminen on kuin tyhjä taulu, joka maailmaan syntyessään 

ei ole omaksunut prosessointisääntöjä ja ymmärrys koostuu puhtaasti 

aistittavista ominaisuuksista. Locke avasi myös miten opimme aistien kautta. 

Jos kaikki mitä tiedämme, on lähtöisin aistillisesta kokemuksesta sekä 

ajatuksen ja järkeilyn tulosta, täytyy olla myös konkreettisia tiedon rajoja, eli 

mitä on mahdollista edes tietää. 

2.4 Esteettömyys 

Susana Mesquita ja Maria João Carneiron tieteellinen artikkeli 

Accessibility of European museums to visitors with visual impairments 

25 Candlin 2008, 3:3, 278. 



 25 

(Disability & Society, 2016) avaa miten maailmassa on Maailman 

Terveysjärjestön (WHO, 2012) mukaan 285 miljoonaa näkörajoitteista ihmistä, 
joista 14 % ovat sokeita ja 86 % ovat heikkonäköisiä. Kehitysvammaliiton 

Papunetin mukaan Suomessa on arviolta 80 000 näkövammaista, joista 
10 000 ovat sokeita.26  

Mesquitan ja Carneiron mukaan näyttelyjen vierailijat, joilla on 

jokin toimintarajoite tai vamma, kokevat edelleen huomattavia esteitä 
jokapäiväisissä aktiviteeteissa näyttelyissä vieraillessaan, sillä he eivät saa 

oikeaa informaatiota tilasta, ja henkilökunnalla on huono asenne auttamiseen. 
Heidän mukaansa näkörajoitteisten henkilöiden kulttuurinen lukutaito nousisi, 
jos näyttelytiloissa vierailu olisi tehty heille helpommaksi. Mesquitan ja 

Carneiron mukaan myös kanssakäyminen muiden vierailijoiden kanssa 
helpottuisi ja lisäisi elämänlaatua, näkörajoitteiset saisivat kokea moniaistisia 

elämyksiä taideteosten kautta, ja nämä kaikki yhdessä parantaisivat heidän 
pärjäämistään arjessa ja tekisivät heistä itsevarmempia. Mesquita ja Carneiro 

korostavat myös näyttelyistä vastaavien vastuuta ottaa huomioon 
esteettömyys. He haluavat, että kaikki vierailijat pystyvät kulkemaan tiloissa 

sujuvasti, tutkimaan teoksia ja löytämään syvemmän tarkoituksen näyttelystä 

Mesquitan ja Carneiron mukaan näkörajoitteisilla henkilöillä on 
haasteita jo tarpeeksi normaalissa arjessa, joten lisärajoitteet näyttelytiloissa 

voivat jopa aiheuttaa sen, ettei tiloihin haluta tutustua ja kulttuuri jää 
kokematta. Vuosien varrella on ollut useita yrityksiä saada lainsäädäntöön 

muutoksia, jotka parantaisivat vammaisten asemaa yhteiskunnassa. 
Tärkeimpänä on Yhdistyneen Kansakuntien antama ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948, jossa jo ensimmäisen artiklan 

mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan. Artikla 27 puolestaan antaa jokaiselle oikeuden vapaasti 

osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttimaan taiteista sekä päästä 

 
26 Kehitysvammaliitto, Näköön liittyvät rajoitteet, 2021. https://papunet.net/saavutettavuus/nakoon-
liittyvat-rajoitteet Luettu 29.04.2021 
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osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 27 Mesquitan 

ja Carneiron tutkimuksen mukaan näkörajoitteiset vierailijat ovat 

epävarmoja, kun he joutuvat uusiin ympäristöihin, sillä heiltä 

puuttuu kontekstia ympäristöstään. Suomi ratifioi YK:n 

vammaissopimuksen vuonna 2016.28 Sopimuksen tarkoituksena on 

suojella, edistää ja taata vammaisille henkilöille ihmisoikeudet ja vapaudet 

yhdenvertaisesti. Sopimuksen 30 artikla käsittelee muun muassa 

osallistumista kulttuurielämään. Artiklassa määritellään miten 

sopimuspuolet tunnustavat  oikeudesta osallistua yhdenvertaisesti 

kulttuurielämään ja toteuttaa kaikki mahdolliset toimet joilla 

varmistetaan, että vammaiset ja vastaavassa asemassa olevat henkilöt 

saavat käyttöönsä kulttuurista aineistoa helposti 

saavutettavassa muodossa. He voivat myös seurata televisiota, 

teatteri-esityksiä, filmejä ja muuta kulttuurista toimintaa 

helpommin saavutettavassa muodossa. Heillä tulee olla pääsy 

paikkoihin, joissa tarjotaan erilaisia kulttuuriesityksiä ja/tai 

-palveluja,  Sopimuspuolien tulee toteuttaa asianmukaiset 

toimet järjestääkseen kaikille vammaisille henkilöille mahdollisuuden 

kehittää ja käyttää luovia, taiteellisia ja älyllisiä kykyjään.29 

Mesquita ja Carneiro jatkavat tutkimuksessaan, miten 

moniaistiset (osittain opastetut) kierrokset näyttelyissä voivat johtaa 

osallistavampaan kokemukseen ja mitä mahdollisuuksia erityisesti tuoksujen 

ja makujen käyttö voisi tuoda. Tutkijoiden mukaan tuoksu- ja 

makuelämykset olivat harvinaisia tutkittavissa kohteissa ympäri Euroopan. 

Heidän mukaansa, jos molemmat aistit otettaisiin enemmän huomioon 

kosketus- ja kuuloaistin 

27 Ihmisoikeusliitto, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 2021. 
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/ Luettu 29.04.2021 

28 Leskelä 2019, 50. 
29 Finlex, yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, 2021. 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2#idp447411296 Luettu 
29.04.2021 
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lisäksi moniaistisena kokonaisuutena, toisivat ne ennennäkemättömiä 

mahdollisuuksia näyttelyn kokemiseen myös näkörajoitteisille henkilöille. 
Tutkijat korostivat pohdinnassaan myös esteettömyyden lisäksi, että 

sensorisien elämyksien tulisi vedota myös muihin kuin näköaistiin. Tutkijat 
toteavatkin, että sensoriset elämykset ovat vielä laajalti tuntematonta kenttää. 

Moni kulttuurisista elämyksistä nojaa vahvasti visuaalisuuteen ja 
äänimaailmojen kokemuksiin. Tutkijat päättävätkin pohdinnan siihen, miten 

moniaistiset elämykset tuovat suurta rikkautta kokemiseen, sillä jokainen aisti 
tuo toisiaan täydentävää informaatiota.  

Elisabet Svenssonin Museo kaikille, Pohjoismainen 
esteettömyys- ja saavutettavuusopas (Gladius Oy, 2003) on tehty 

pohjoismaisena yhteistyönä, ja Svenssonin teoksessa käydään läpi tapoja, 
joita noudattamalla näyttelyistä saisi avoimemman isommalle joukolle yleisöä. 

Svensson muistuttaa siitä, miten me hahmotamme ympäristöämme 
aistiemme välityksellä. Kävijöillä saattaa olla aisteihin tai ymmärtämiseen 

liittyviä toimimisesteitä. Yksiaistinen näyttely saattaa syrjäyttää sen takia 
monet yksilöt. Tästä yleisin esimerkki on, kuten jo aiemmista tutkimuksista on 

käynyt ilmi, perinteinen taidenäyttely, jossa katsellaan esineitä ja luetaan niistä 
kertovaa tekstiä. Valinnanvapautta tuo näyttelytoteutus, joka mahdollistaa 

useiden eri aistien käyttämisen. Eri aistien välinen ja toisiaan täydentävä 
yhteistyö, voi auttaa ihmisiä paremmin muistamaan ja ymmärtämään asioita.  

Svenssonin mukaan moniaistinen näyttely on selkeämpi, 

syventävämpi ja rikkaampi elämys kaikille. Kuten Fiona Candlin totesi 
aiemmin mainituissa tutkimuksissaan, käsillä koskeminen ei anna pelkästään 
informaatiota esineen muodosta, vaan se luo myös aistillisen, intiimin suhteen 

esineen ulkomuotoon, pintaan ja sisältöön. Svensson jatkaa siitä, miten 
äänikin voi toimia tunnelman välittäjänä ja antaa tietoa huoneesta ja tilallisesta 

ympäristöstä missä teos on äänitetty. Svensson kuitenkin toteaa, että vaikka 
tuoksut voivat tarjota uusia ulottuvuuksia, voivat ne ehkä muodostua myös 

ongelmalliseksi aistiherkille ihmisille.30 

 
30 Svensson 2003, 73–74. 
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3. Moniaistisuus 

 

3.1 Aistit ja ihminen 

 

Patrizia Di Bellon ja Gabriel Koureasin (Routledge, 2010) mukaan, 

tutkijat ovat maailmassa yleisesti samaa mieltä siitä, että aistimme 
muovautuvat ympäristön, kulttuurin ja sosiaalisten tapahtumien kautta sen 
sijaan, että ne olisivat yksinomaan synnynnäisesti luontaisia jo syntyessään. 

Niiden täytyy olla muovautuvia, sillä aistien pitää sopeutua uusiin 
ympäristöihin, jotta ne toimisivat tehokkaasti selviytymistyökaluna. Aistien 

sopeutuvuuden kattavuus on ollut keskustelun alla. Havaitsevatko aistit 
maailmaa vai tekevätkö ne sen meille muokkaamalla havaintojamme? Miten 

kulttuuriset ja historialliset erot vaikuttavat neurologisiin prosesseihin? Aistit 
on nykyaikana eroteltu, luokiteltu ja tutkittu. Tutkimuksen kohteina ovat olleet 

sekä aistien subjektit, että objektit. Silti tuntemukset - aistien tekemiset ja 
niiden tuotannot - ovat jollain tavalla synesteettisiä. Synestesia on Tieteen 

Termipankin mukaan eri aistihavaintojen toisiinsa kietoutumista.31 RedFox-
sanakirja määrittelee synestesian tarkoittavan eri aistipiireihin kuuluvien 

aistimusten syntymistä samasta ärsykkeestä. 

Di Bellon ja Koureasin mukaan, aistit työskentelevät sekä 
yhdessä, että erikseen: moni-, trans- ja inter-sensorisesti. Uudet 
aivojenkuvaamiseen liittyvät teknologiat ovat viime vuosina tutkijoiden 

mukaan osoittaneet, että visuaaliset ärsykkeet aktivoivat muun aistidatan 
käsittelyyn liittyviä aivojen osia. Esimerkiksi liikkeen näkeminen kuvassa 

aktivoi aivojen osat, jotka käsittelevät liikettä. Koskettaminen aktivoi 
visuaalisen tunnistuksen alueita, jopa myös sokeilla henkilöillä. 

 
31 Tieteen termipankki, Nimitys:synestesia 2021. 
https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:synestesia Luettu 29.04.2021 



 29 

Etymologisessa alkuperässään sana maku (perua vanhasta 

ranskan kielestä, joka tarkoittaa: koskettaa, kokeilla ja maistaa) sekoittaa 

sanan merkityksessä kosketuksen ja maun havaitsemisen. Tutkijat yleistävät, 
että kaikki kulttuuriset mekanismit ja järjestelmät, jotka ovat mukana 

mahdollistamassa aistikokemuksia, ovat moniaistisia - esimerkiksi musiikki on 
aina sekä visuaalista, taktiilista, että kehollista.32 Tutkijoiden mukaan myös 

kuurot pystyvät tuntemaan sen. Kuuloaistilla on myös tärkeä rooli havaittavan 
tilan lateralisoinnissa, sitä kuunnellaan ihan yhtä paljon kuin nähdään. 

RedFox-sanakirjan mukaan englannin kielen ”lateralization” sanan määritelmä 
on ”Localization of a function, such as speech, to the right or left side of the 

brain”, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa funktion, kuten puheen 
paikallistamista aivojen oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Kuulolla on välittäjärooli kehon ja sen ulkopuolella olevien 
sijainnin paikantamisen välillä. Tila, jossa olemme ja asumme ei ole olemassa 

oleva "maailma", jonka me "näemme", vaan se on tutkijoiden mukaan 
pikemminkin kineettisen, havainnollisen, ”practico-sensorisen vaikutuspiirin” 

tuote, jossa kaikki aistit ovat käytössä. Redfox-sanakirjan mukaan practico 
tarkoittaa opasta ja ohjainta. Tutkijoiden lähteenä on toiminut Henri Lefebvren 

teos The Production of Space (1991). Ian Heywood ja Barry Sandywell 
pukevat Lefebvren käsitteen practico-sensorisuudesta teoksessaan The 

Handbook of Visual Culture (Bloomsbury, 2011) kehon liikkeeksi ja eleiksi, 
tuhlaavaiseksi ja energeettiseksi viriiliksi kehoksi, eli practico-sensoriseksi 

kokonaisuudeksi.33 

Di Bellon ja Koureasin mukaan kaikki käytössä olevat visuaaliset 

viestimisvälineet käyttävät ja herättelevät jokaista aistia. Tutkijat penäävät 
kaikkien vastuuta taiteen tekemisessä ja tutkimisessa, jossa on fetisioitu 

”puhtaasti visuaalista” taidetta. Di Bello ja Koureas haluavat, että tutkisimme 
visuaalisen kulttuurin validiteettia ja hyödyllisyyttä taidehistorian ja kriittisten 

lasien läpi katsottuna.34 

 
32 Di Bello, Koureas 2010, 6–7. 
33 Sandywell, Heywood 2011, 287. 
34 Di Bello, Koureas 2010, 7. 
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3.2 Visuaalisuus ja taktiilisuus  

 

Francesca Bacci ja David Melcher toimittivat teoksen Art and the 

Senses (Oxford University Press, 2011), jossa käsitellään taidetta ja sen 
suhdetta aisteihin. Charles Spence käsitteli kirjan neljännessä luvussa 

kosketuksen suhdetta moniaistisuuteen taiteen näkökulmasta. Spence viittaa 
useisiin tieteellisiin tutkimuksiin (Berkeley 1709/1957; Arnold 2003; Classen 

2005) siitä, miten perinteisestä näkökulmasta katsottuna kosketuksen on 
ajateltu opettavan katsetta. Spence kuitenkin jatkaa, että varhaiset empiiriset 
tutkimukset kosketuksen ja näön vuorovaikutuksesta tulivat täysin 

päinvastaiseen lopputulokseen. Tutkimuksia tehtiin useita monen 
vuosikymmenen aikana, ja tutkimusten lopputulemana oli se, että katse 

dominoi täysin kosketusta ja jopa muokkaa kosketushavaintoja.35 Nämä 
tutkimukset vaikuttivat paljolti saman nykyajan käsityksiin psykologiasta, ja 

useimmiten päädyttiin siihen lopputulemaan, että näkö voi mukauttaa 
taktiilisia havaintoja esineen koon, volyymin ja muodon suhteen, kun 

sensoriset merkit suhteessa kyseiseen esineeseen laitettiin konfliktiin. 

On kuitenkin tärkeä huomata, etteivät kaikki ajan tutkimukset 
tulleet samaan johtopäätökseen näön dominoimisesta taktiilisiin havaintoihin. 

Spencen lähteenä olleista tutkimuksista käy ilmi, että annetun sensorisen 
havaitsemisen tehtävän aiheella on merkitystä siihen, miten esinehavaintoja 
tulkitaan. Tutkimuksissa kuitenkin korostettiin sitä, että vain tietyt tekstuuriin 

liittyvät havainnot olivat helpompi ja luonnollisempi tulkita näkemällä kuin 
koskettamalla. Tästä esimerkkinä oli käytetty tekstuurielementtien 

avaruudellisen, tilallisen tiheyden hahmottamista, jota tutkijoiden mukaan oli 
helpompi havaita katseella. Sen sijaan hienojakoisen tekstuurin karkeuden 

aste oli huomattavasti helpompi havaita kosketuksen avulla.36 

 

 
35 Spence, Charles 2011, 86-87. 
36 Spence, Charles 2011, 88. 
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*Kaavio: Charles Spence, Art and the Senses, sivu 88, kaavion käännös: Jani Wathén, 2021 

Spence käytti näkö- ja tuntoaistin erojen havaitsemiseen apuna 

kaaviota*, jossa esitetään prosentteina, miten osallistujat kokivat tutkittavan 
kohteen vinouman, pituuden ja tekstuurin, kun kohteen havaitsemisessa 

käytettiin näkö- ja tuntoaistia. Esineenä tutkimuksessa käytettiin tankoa. 
Kaaviosta käy ilmi, että osallistujat kokivat näköaistin olevan selkeästi 

tärkeämpi aisti, kun tutkittiin kohteen vinoumaa. Näköaisti oli myös hieman 
tärkeämpi, kun tutkittiin kohteen pituutta. Kohteen tekstuurin arvioinnissa oli 

kuitenkin kosketusaistilla selvästi tärkeämpi rooli. Spence teki myös 
tutkimuksen, jossa osallistujat tutkivat erilaisia kangasnäytteitä ja niiden 

tekstuurillisia ominaisuuksia. Spence sai selville, että osallistujat pystyivät 
erottamaan kosketusaistillaan karkeammat kankaat hienommista kankaista 

huomattavasti näköaistia paremmin. Tutkimuksessa osallistujat katselivat 
peilin kautta tutkittavia kankaita heijastettuna 45 asteen kulmassa ja heidän 

annettiin ymmärtää, että he näkivät saman tekstiilin kuin mitä he koskettelivat 
yhtä aikaa käsillään. Oikeasti kyseessä oli kaksi eri kangasta optisen harhan 
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avulla luotuna. Molemmissa kankaissa oli erilainen nukka. Spence teki 

johtopäätöksen, että kosketus voi dominoida näköaistia, kun tarkasteltavana 

kohteena on erittäin hieno tekstuuri (toisin sanottuna mikrogeometrinen 

pinnan ominaisuus).37 

3.3 Hajuaisti ja taktiilisuus 

Englannin kielessä on tieteellisessä tutkimuksessa käytössä sana 

”olfactory”. Sillä tarkoitetaan RedFox-sanakirjan mukaan hajua, hajuaistia ja 

hajuaistiin liittyviä aiheita. Charles Spense käsitteli myös lyhyesti hajuaistin 

suhdetta taktiilisuuteen osiossaan ”Olfactory contributions to tactile 

perceptions” (Bacci, Melcher, 2011). Spence viittasi vuonna 2006 tehtyyn 

tutkimukseen (Demattè et al.), jossa tutkittaville annettiin kangasnäytteitä 

arvioitavaksi niiden pehmeyden perusteella. Tutkittavien pyydettiin ennen 

kangasnäytteiden arvioimista haistelemaan kahta erilaista tuoksua, joista 

toinen oli sitruunan tuoksu ja toinen oli eläimen tuoksu. Tutkittavat 

mielsivät sitruunan tuoksun erittäin miellyttäväksi tuoksuksi ja 

eläimen tuoksun epämiellyttäväksi. Tämän jälkeen tutkittavat tutkivat 

kankaita. Kankaat olivat aina samat ja tutkittavat eivät koskaan 

nähneet niitä. Tutkimuksen tuloksena sama kangaspala koettiin 

huomattavasti pehmeämmäksi, jos sitä ennen oli haisteltu sitruunan 

tuoksua. Jos taas ennen kangaspalasta oli haisteltu eläimen tuoksua, 

oli kangas koettu paljon karkeammaksi. Demattè teki vastaavan 

tutkimuksen samana vuonna, ja sillä kerralla tuoksuina olivat laventeli 

ja eläimen tuoksu. Tällä kertaa tuoksu siveltiin suoraan kankaaseen, 

ja tässä tutkimuksessa saatiin vastaavanlaisia tuloksia.38 Spence 

kuitenkin huomauttaa, että aihetta pitää tutkia vielä lisää, että 

voisi tehdä enemmän johtopäätöksiä tuoksun vaikuttavuudesta 

taktiiliseen havainnointiin. 

37 Spence, Charles 2011, 88-89. 
38 Spence, Charles 2011, 95-96. 
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Spence kirjoittaa päätösosiossaan, miten laaja-alainen tutkimus 

on osoittanut, että meidän taktiiliseen kokemuksemme voivat vaikuttaa muut 
aistit, tai jopa dominoida sitä. Spence haluaa muistuttaa, että kosketus voi 

myös dominoida muita aisteja, jos olosuhteet ovat sille otolliset. Tästä 
esimerkkinä Spence käyttää, miten kosketuksen avulla voimme määritellä 

erittäin tarkasti hienoja tekstuureja. Spence näkee, että tulevaisuudessa 
moniaistisuus voisi tarjota huomattavasti rikkaamman, miellyttävämmän ja 

mieleenpainuvamman kokemuksen kuin mitä yksiaistisella taiteella, 
muotoilulla ja arkkitehtuurilla on tarjota.39 

Yksityiskohta moniaistisesta tekstiilitaideteoksesta ”Koske I” 

kuva: Jani Wathén, 2020 

39 Spence, Charles 2011, 101. 
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4. Taktiilinen tekstiilitaidenäyttely

4.1 Tekstiilitaidetta Suomessa 

Tuula Poutasuo käsittelee teoksessaan TEKSTIILIN TAIDETTA 

SUOMESTA, TEXTILE ART IN FINLAND (AKATIIMI Oy ja Tekstiilitaiteilijat 

TEXO ry, Vammalan kirjapaino Oy, 2001), millaista on tekstiilitaide Suomessa 

ja mitä prosesseja se sisältää taiteilijan näkökulmasta. Tekstiilitaideteos voi 

olla muun muassa reliefi, vapaa veistos, maalaus tai esimerkiksi tilanjakaja.  

Olemme tottuneet näkemään uudenaikaisia taidetekstiilejä muuallakin kuin 

näyttelyissä, kuten esimerkiksi kirjastoissa, teattereissa ja kesäisin ulkona 

puistoissa. Ulkoilmateokset ovat tuoneet yllätyksellisiä elementtejä ja 

leikkisyyttä tekstiilitaiteeseen. Taidetekstiilien materiaalit voivat olla mitä 

tahansa luonnonkuiduista koviinkin materiaaleihin. Perinteisten tekniikoiden 

rinnalla ovat käytössä kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja 

valokuvauksen keinoja tai itse kehitettyjä tekniikoita. Perinteisimmistä 

menetelmistä suosiossa on erityisesti ryijytekniikka, jota varioidaan monin eri 

tavoin ja monipuolisin materiaalein. 

Taidetekstiilien aihepiiri on laaja ja niissä on tarinallisuus 

voimissaan. Taiteilijan omasta elämästä ja kokemuksista, yhteiskunnallisista 

asioista tai kulttuurihistoriasta voi ammentaa runsaasti aineistoa 

tekstiilitaiteen tekemiseen. Henkilökuvat ovat yksi esimerkki, jossa käytetään 

monipuolisia tekniikoita. Esimerkiksi valokuvatekniikkaa voi olla 

yhdistettynä läpikuultaviin materiaaleihin.40 Olen itse kutonut omakuvan 

jakardilla selfien pohjalta osana jakardikokeiluja ja käytin tätä 

kudottua omakuvaa tekstiilitaidenäyttelyssäni osana taitelijaesittelyä. * 

40 Tekstiilitaiteilijat TEXO, Poutasuo, et al, 2001, Lukijalle 
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*taiteilijaesittely jakardissa
kuva: Jani Wathén 2021 

Poutasuo avaa, miten tekstiilit ovat ennen kaikkea käyttötuotteita, 

mutta myös käyttötaidetta, sekä kuitu- että tekstiilitaidetta. Poutasuon 
mukaan olemme tuottaneet tekstiilejä oman kuvastomme pohjalta; omista 

mielikuvistamme, muistoistamme ja tulevaisuuden haaveistamme. Tekstiilit 
ovat siis aina heijastelleet mennyttä, nykyistä ja tulevaa. Tekstiilit myös 

kuvastavat ihmiskuntaa ja heijastelevat alueiden sosio-ekonomisia tilanteita, 
ja miten niitä on sovellettu. Esimerkiksi kulttuurivaihtoa voidaan tutkia 

tekstiilien kautta.41 

Taidetekstiilit ovat olleet kalliita valmistaa ja esimerkiksi 
Euroopassa keskiajalla olikin halvempaa teetättää maalattu kuvakertomus 
kuin isokokoinen tekstiiliteos. Suomessa kuvakudos nousi merkittäväksi 

osaksi taidetta ja erityisesti tekstiilitaidetta 1900-luvun alkupuolella. Poutasuo 
viittaa Eva Anttilaan, jonka mukaan Suomessa moderni seinävaate on kuin 

taulu, mutta tekstiilitaiteen suomat mahdollisuudet tekniikan ja 

41 Tekstiilitaiteilijat TEXO, Poutasuo, et al, 2001, Lukijalle 
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materiaalisuuden kannalta tekevät siitä erittäin ilmaisuvoimaisen taiteen alan. 

Jo 1920-luvulla Taideteollisuuskeskuskoulussa koulutettiin tekstiilitaiteilijoita 

Suomessa. Erityisesti naiset ovat menestyneet tekstiilitaiteilijoina.42 

Ryijyjen historia on mielenkiintoinen, sillä se oli ikään kuin 

luonnollinen kehitys painavista eläinten taljoista kevyempiin 

tekstiilipeitteisiin. Eläinten taljoja käytettiin nukkumisalustoina ja 

peittoina. Tästä seuraava kehitysvaihe oli saaristossa kehitetyt 

vettähylkivät, lampaanvillaiset ryijypeitteet, joita käytettiin nukka 

sisäänpäin käännettynä lämmittämään käyttäjäänsä. Myöhemmin 

kudottiin nukkaa myös toiselle puolelle ryijyä. Toinen puoli ryijystä sai 

myös väriä värjätyistä langoista, ja se kehittyi entistä koristeellisemmaksi. 

Kun täkit tulivat yleisemmin käyttöön, väistyi ryijy käyttötekstiilistä 

koristetekstiiliksi koteihin (Tuula Poutasuo, TEKSTIILIN TAIDETTA 

SUOMESSA, AKATIIMI Oy, 2001, Ryijy – käyttötuote ja koriste). Tekstiilien 

valmistamisessa on rajana vain mielikuvitus. Poutasuon mukaan erityisesti 

kato- ja pula-ajat sekä sota ja muut kriisit ovat pakottaneet 

käyttämään mielikuvitusta tekstiilien valmistamisessa. Kudonnassa on 

hyödynnetty esimerkiksi puroslankoja ja vanhojen vaatteiden tilkkuja. Tuija 

Niemisen ja Merja Winqvistin Tekstiilit ja ympäristömme -teoksessa 

(Kustannusosakeyhtiö Otava, 1985) mainitaan, miten Suomessa on osattu 

käyttää luonnonkasveja monipuolisesti hyödyksi. Kaislamatot olivat keino 

saada lisätuloja niiden myynnistä vauraampaan Ruotsiin. Mattoja on kudottu 

kaislasta, koivuntuohesta, niinestä, juurista ja oljista.43 Poutasuon mukaan 

suomalainen tekstiiliperinne on muotoutunut pitkän perinteen pohjalta, johon 

on vaikuttanut sekä itäinen että läntinen tekstiiliperinne. Suomi on vahvasti 

tekstiilinen maa, jossa neljä vuodenaikaa tuo niiden suunnitteluun ja 

käyttöön huomattavia haasteita, mutta sama kontrasti antaa myös 

inspiraatiota.44 

42 Tekstiilitaiteilijat TEXO, Poutasuo, et al, 2001, Kuvakudos – Julkista ja/vai yksityistä taidetta?
43 Nieminen, Winqvist 1985, 16. 
44 Tekstiilitaiteilijat TEXO, Poutasuo, et al, 2001, Tekstiili – Tietoa, taidetta ja oivaltavaa suunnittelua 
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4.2 Tæxctile+ taidenäyttelyn suunnittelu 

Tekstiilitaidenäyttelyn suunnittelu alkoi syksyllä 2018, kun olin 

hakenut galleria-aikaa Yliopiston galleriatiloista. Näyttelysuunnitelmassani 
hain tilaa taiteellisen tutkimukseni tekstiilitaidenäyttelylle. Taideteokset 

rakennettiin useiden eri aistien pohjalta eli sinne tuli tekstiilejä kosketeltavaksi, 
haisteltavaksi ja nähtäväksi sekä ääniraita kuunneltavaksi. Tilan vaatimukset 

olivat aika tarkat. Halusin intiimin tilan, jossa teokset olisivat edukseen. Tilassa 
ei saanut olla paljon luonnonvaloa, sillä halusin luoda valaistuksen stabiiliksi 
eli asettaa niin sanotusti parametrit valmiiksi teosten visuaaliselle ilmeelle. 

Myös teknologialla oli iso merkitys. Tilassa tuli olla hyvät äänentoistolaitteet ja 
tilan tulisi olla tarpeeksi iso, jotta vieraat pääsisivät sinne suhteellisen 

esteettömästi teoksia tutkimaan. Näyttely suunniteltiin syyslukukaudella 2018 
ja näyttely rakennettiin heti kevätlukukauden aluksi 2019. Teokset valmistuivat 

vuosien 2017–2019 aikana. 

Taidenäyttelyn suunnittelussa lähtökohtina olivat moniaistiset 
tekstiilit, joita tutkimalla vierailija saisi enemmän informaatiota tekstiileistä ja 

rakentaisi tilaan ja vierailijalle itselleen tunnelman, jota on helpompi lähestyä. 
Kokemus oli suuressa osassa näyttelyä suunnitellessa. Tunnelmamuotoiluun 

tutustuin jo kandidaatintutkintoa suorittaessani ja sieltä sain alustettua 
itselleni lähtökohtia siitä, miten näyttelyä ja teoksia voisi lähteä 
suunnittelemaan moniaistisesta näkökulmasta. Tutkin 

kandidaatintutkielmassani moniaistisuuden ilmenemistapoja. 
Tapauskohteena oli korkeakoulun taukotila. Näyttelyssäni yhtenä 

lähtökohtana oli tunnelma, joka on usein ensimmäinen asia mikä aistitaan, kun 
tilaan astutaan. Tunnelma on kuitenkin kuin palapeli, joka koostuu useasta eri 

osasesta, jotka on sommiteltu oikein. Nämä pienet osaset ovat erittäin 
yksilökohtaisia, joten harva meistä kokee sen täysin samalla tavalla. Tunnelma 

koostuu ajatuksista, tuntemuksista ja aistikokemuksista.45 

45 Wathén 2020, 7 .
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Kokeileva ote tekstiilitaiteeseen oli minulle tuttua, sillä vaihto-

opinnoissani Itävallassa pääsin kutomaan kokeilevaa tekstiilitaidetta. Suoritin 
Itävallassa kurssia, jossa sain päättää itse millaisen taiteellisen projektin 

tekisin. Tein kokeilevaa taktiilista kudottua tekstiiliä, johon inspiraatiota hain 
pohjoismaisesta nostalgiasta. Itävallassa tekstiilejä valmistui kaksi kappaletta, 

ja niiden idea oli olla kuin portti pohjoismaiseen mielenmaailmaan. Käytin 
tekstiileissä kierrätysmateriaaleja, kuten muovisia kuusenhavuja ja yli jääneitä 

lankoja. Nämä tekstiilit olivat lähtökohta omalle taiteelliselle osuudelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstiiliteos ”Koske II” nurjalta puolelta kuvattuna 

kuva: Jani Wathén, 2020 

 

 Käytin moodboardeja ja ajatuskarttoja apuna teosten ja näyttelyn 

suunnittelussa. Moodboardeista saa rakennettua itselleen halutun suunnan, 
estetiikan ja tunnelman, mihin pyrkii teoksia valmistaessa. Ajatuskartoilla saa 

rakennettua näyttelyn pohjaa ja ideaa siitä, mihin se perustuu. Käytin vain 
visuaalista materiaalia moodboardeja rakentaessani, sillä se on helpoin myös 

liittää tutkielmaan mukaan. Fyysinen moodboard on myös mainio keino tuoda 
ideat ja ajatukset esiin, mutta käytin itse sähköistä, visuaalista moodboardia. 

Tein yhteensä 9 moodboardia väreihin ja teemoihin jaoteltuina. 



moodboard 1
Villa / Huntu



moodboard 2
Poro / Sammal



moodboard 3
Terra Nostra



moodboard 4
Ruoste



moodboard 5 
Kultainen hetki



moodboard 6
Oranssia taivaan ja maan väliltä



moodboard 7
Vegetatio



moodboard 8
Siimes



moodboard 9
Terva



Ideakartta
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Nämä moodboardit kokosin vuosien varrella kerääntyneistä 

omista valokuvistani, joita olen omaan henkilökohtaiseen kuvapankkiini 
ottanut. Käytin Adobe Photoshop-ohjelmaa moodboardien yhteen 

kokoamiseen. Moodboardit antoivat suuntaa siitä, millaista värien ja muotojen 
maailmaa lähtisin tekstiilitaiteessani kokeilemaan ja millaisia kokemuksia 

tekstiilit saattaisivat herättää. 

Työstin ideakartan ajatuksien ja värien pohjalta. Ideakartan kautta 

kehittelin nimen näyttelylle. Halusin nimestä kekseliään, joten seuraava vaihe 
oli hahmottaa, miten sulattaisin nimeen näyttelyn yhdistävät tekijät. Koska 

käsittelen taiteellisessa osiossani taktiilisuutta ja tekstiiliä, käänsin ne ensin 
englanniksi ja yhdistin sanat, jolloin ne muodostivat sanan taexctile. Pelkistin 

nimeä vielä vähän muuntamalla a- ja e-kirjaimen yhdeksi eli tanskalaiseksi ä-
kirjaimeksi (æ). Nimen lopulliseen muotoon Tæxctile lisäsin vielä + -merkin, 

jolla halusin viestiä, että muitakin aistimistapoja voi hyödyntää näyttelyssä. 
Lopulliseksi nimeksi näyttelylle tuli Tæxctile+. Logossa yhdistin myös x- ja c-

kirjaimet, jotta sanojen fuusio tulisi enemmän esille. 

näyttelyn logo: Jani Wathén, 2018 
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Tekstiiliteokset kuvattavana, kuva: Jani Wathén, 2020 

 

4.3 Teoksien ja ilmeen toteutus 

 

Taidenäyttelyn teoksien valmistamisesta esitän kuvia ja avaan 
samalla teosten suunnittelu- ja työprosessia. Aloitin ensimmäisten teosten 

tekemisen jo syksyllä 2017, kun halusin kokeilla millaisia pintoja kudotulla 
tekstiilillä voi luoda. Aloitin kutomalla palttinasidoksella ensin harmaata 

matonkudetta, jonka jälkeen yhdistelin vanhaa valkoista fleece-peittoa, 
valkoista lakanaa, porontaljan leikkaamisesta jäänyttä palaa, juuttinarua, 

oljenkorsia, vanhaa ylijäänyttä kalalankaa, moottorikelkan penkistä jäänyttä 
mustaa tekonahkaa, vihreää taipuisaa retkeilyalustaa, tekokasveja ja sohvan 

päällystämisestä vanhaksi jäänyttä vihreää verhoilukangasta. Näistä 
materiaaleista kudoin seinätekstiilin, jonka nimesin myöhemmin ”Koske IV”. 

Teoksen koko on 150 cm x 55 cm, ja se valmistui lopullisesti vuonna 2018.  
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teos ”Koske IV” kangaspuissa. Kuva: Jani Wathén, 2017 

 

teos ”Koske IV” kangaspuissa. Kuva: Jani Wathén, 2017 

”Koske IV” teoksessa hain luonnollisuuden tuntua tavallista poikkeavilla 

materiaaleilla. Porontaljojen leikkuusta jääneet ylijäämäpalat osoittautuivat 
hankaliksi, sillä ne ovat kovettuneet tehtaalla käsittelyn jälkeen. Sain kuitenkin 

palaset osaksi kudetta käyttämällä yhtä aikaa myös tekstiilikudetta ja 
kutomalla ne kankaaksi todella tiiviisti, voimaa piti todella käyttää. 
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Mielenkiintoisimmaksi materiaaliksi osoittautui vanhasta sohvasta jäänyt 

verhoilukangas, joka alkoi kuteeksi leikkaamisen jälkeen purkautua. Tämä ei 
osoittautunut ongelmaksi, vaan pikemminkin se toi lisää mielenkiintoa pinnan 

tekstuuriin ja kankaan kudottu pinta muistutti sammalta. Teoksessa käytettiin 
palttinasidosta ja loimilanka oli luonnonvalkoinen. Teoksessa korostuivat 

luonnolliset sävyt. Ajattelin kirjalliseen aineistoon tutustuessani, että vierailijat 
huomaavat ensin teoksen visuaalisen ilmeen ja siitä ensimmäisenä 

nimenomaan käytetyt värit. Moodboardien mukaan halusin kuitenkin 
noudattaa luonnosta inspiraationa käyttäen teoksissa rauhallisia valkoisen, 

vihreän, harmaan ja ruskean sävyjä, kuten tässä teoksessa on käytetty, mutta 
käyttää myös kirkkaampia sävyjä, kuten kullankeltaista, oranssin sävyjä ja 

punaista. Teoksissa ”Koske II” ja ”Koske III” loimilanka oli kirkkaankeltainen, 
joka antoi oman säväyksensä havaittavaan kudottuun pintaan. 

 

Seuraava teos, jota ryhdyin kutomaan oli massiivisin teos koko 
näyttelystä. Siinä halusin erityisesti keskittyä taktiilisuuteen ja kokeilla kutoa 

pehmeillä materiaaleilla, jotka herättäisivät halun koskea teokseen. Teokselle 
kertyi kokoa huimat 500 cm x 50 cm ja sekin valmistui lopulliseen muotoonsa 

vuoden 2018 loppupuolella. Materiaaleina teoksessa käytettiin puuvillaista 
kalalankaa, kierrätystekstiilejä (vanhoja lankoja, fleece-kangasta, tekonahkaa, 

lakanakangasta, huiveja, sarkaa, huovutettua villaa), kierrätettyä 
pakkausmuovia, muovikasveja, vanua, kaseiinipohjaista kookosmaalia, 

akryylimaalia, mustetta, porontaljan ylijäämäpaloja, hautatervankusta ja 
tuoksukynttilää. Teoksen nimeksi tuli ”Koske I”. Tässä teoksessa käytin paljon 
luovuutta ja halusin kokeilla miten esimerkiksi ennen niin jäykät tekokuituiset 

kierrätystekstiilit taipuisivat kudotuksi pinnaksi. Kudoin tämäkin teoksen 
palttinasidoksella, sillä koin että palttinan hyöty on nimenomaan kudonnassa 

siinä, että kuteen molemmin puolin tulee saman verran loimea ja samassa 
suhteessa. Palttinalla kutominen on myös nopeaa, ja se toimii hyvin 

kokeilevan tekstiilin luonnosteluvälineenä. Tiesin myös, että tulisin 
manipuloimaan tekstiilin näkyvämpää pintaa runsaasti, joten päätin käyttää 

palttinaa myös muissa tekstiileissä.  
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Teos ”Koske I”, kangaspuissa, kuva: Jani Wathén 2018 

Käytin isoja muovisien kasviornamenttien pohjia. Näihin kiinnitettiin 

myöhemmin viimeistelyvaiheessa muovihavuja kankaan oikealle puolelle. 
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Teoksen ”Koske I” materiaalina käytettyä pampula-lankaa 

Kuva: Jani Wathén 2018 
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Teos ”Koske I” viimeistelyvaiheessa. Kuva: Jani Wathén, 2018 

Teosta maalattiin, hangattiin, manipuloitiin sekä lisätyillä 
tekstuureilla, että tuoksuilla. 

 
Teoksessa korostuu voimakas kokeilunhalu, ja sitä 
voisikin kuvailla tekstiili-ilmaisun minilaboratorioksi.  
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Teoksen ”Koske I” kutomiseen käytettyjä lankoja, jotka valittiin niiden 

taktiilisten ominaisuuksiensa perusteella. Kuva: Jani Wathén, 2018 

 

Teoksen ”Koske I” viimeistelyä maalaamalla akryylimaalilla ja musteella. 

Kuva: Jani Wathén, 2018 
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Teos: ”Koske I” kangaspuissa, kuva: Jani Wathén 2018 

 

Seuraavaksi viimeistelin teoksen ” Koske II”, jonka olin tehnyt 
vuonna 2017 Itävallassa. Kyseisen tekstiilin halusin säilyttää lähes 
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alkuperäisessä muodossaan. Halusin kuitenkin kokeilla erilaisia materiaaleja, 

jotka herättäisivät halun koskettaa tekstiiliä. Niinpä käytin kivispraymaalia, 
jolla ennen niin pehmeä pinta saatiin tummanharmaaksi, rosoiseksi ja kovaksi. 

Tekstiiliteoksen harmoninen värikokonaisuus oli balanssissa ja teoksen 
taktiiliset ominaisuudet korostuivat erityisesti sen monenlaisissa pinnoissa. 

Teoksen yläosassa on tummanharmaa, kova, rosoinen, mutta kuitenkin 
joustava, runsasvolyyminen osio. Tämä kohta teoksessa muistuttaa kallioita, 

jotka jääkausi on hionut luoden kallioon onkaloita ja syviä kohtia. Halusin, että 
teos on erikoinen ensinäkemältä, mutta houkuttaa katsojan kokeilemaan 

pintaa. Teos on kooltaan 130 cm x 40 cm. 

 

Teos ”Koske II” kangaspuissa, kuva: Jani Wathén 2017 

Teoksen keskiosassa on kudottu havun neulasia isolle alueelle. 
Havunneulaset ovat lähes kaikille tuttu elementti luonnosta ja saattavat 

herättää ajatuksen tietynlaisesta sensorisesta ärsykkeestä; sen voi olettaa 
olevan pisteliäs ja ehkä vähän inhottavakin koskettaa. Halusin tällä tuoda 

tekstiiliteokseen elementin, joka haastaa katsojaa ennakkoluulottomasti 
kokeilemaan teosta, antaisi käden vaeltaa pinnalla, ja tuntisi teoksen taktiiliset 
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sensoriset ärsykkeet. Teoksen materiaaliset ominaisuudet voivat yllättää 

pehmeydellään, mutta myös kovuudellaan. Teokseen käytettiin puuvillaa, 
kierrätystekstiilejä, kuten vanhaa lankaa, sukkahousuja, fleece-peittoja, 

peitteitä sekä muovihavuja, vanua ja kivispraymaalia.  

 

Teokset ”Koske III” ja ”Koske II” Itävallassa vuonna 2017 

ennen kuin molempiin lisättiin volyymiä. Kuva: Jani Wathén, 2017 
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 Teoksen ”Koske II” sisarusteos on teos ”Koske III”, joka valmistui 

yhtäaikaisesti Itävallassa vuonna 2017. Teos kudottiin samalle keltaiselle 
loimelle käyttäen hieman enemmän tekstiilejä. Teokseen käytettiin puuvillaa, 

kierrätystekstiilejä, kuten vanhoja lankoja ja peitteitä, muovihavuja, vanua ja 
kivispraymaalia. Tällä teoksella hain myös samaa taktiilista ulottuvuutta, 

mielenkiintoisia pintoja, jotka suorastaan pakottavat katsojan kokeilemaan 
miltä pinta tuntuu. Sen tekstuurit antavat silmän ymmärtää, miltä sen pitäisi 

tuntua, mutta taktiilinen eksperimentointi voi antaa yllättävänkin kehollisen 
tuntemuksen tekstiilin tarkastelussa. Teos on kooltaan 130 cm x 40 cm. 

 

Teos ”Koske III” kangaspuissa, kuva: Jani Wathén, 2017 
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Teokset ”Koske III” ja ”Koske II” esillä Itävallassa osana projektinäyttöä. 

Kuva: Jani Wathén, 2017 
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 Seuraavaksi kehittelin teokset ”Astele” ja ”Sivele”. Näihin teoksiin 

käytettiin lähinnä poron taljaa. Teoksien ideana oli tuoda arktinen ulottuvuus 
näyttelyyn sekä myös poroteollisuuden ylijäämätuotteen hyödyntäminen. 

Aiemmissa porontaljan ylijäämäpalojen kokeiluissa korostui materiaalin 
kovuus, sillä porontaljan tuotannossa tärkein tuote on ehdottomasti itse talja. 

Taljojen leikkaamisesta jää ylitse eri kokoisia ja muotoisia palasia, joita 
teollisuus ei ole vielä hyödyntänyt laajamittaisesti. Suomen tekstiilitaiteen 

näkökulmasta tämä on mielenkiintoinen markkinarako, sillä materiaalia olisi 
paljon ja sitä voisi saada todella edullisesti. Tekstiilitaiteessa on hyödynnetty 

eläinten karvoja, jouhia ja muuta orgaanista materiaalia ennenkin. 

 Teokseen ”Sivele” käytin lähinnä taljojen ylijäämäpalasia, ja 

niiden pysyminen kudotussa kankaassa oli haastavaa. Tuntui kuin palasilla 
olisi oma tahto, ja niitä oli todella vaikeaa saada pysymään kuteena 

kankaassa. Jouduin saksilla leikkaamaan palasia pienempään muotoon. 
Tämä oli todella sotkuista ja työskentelyyn olisi tarvinnut sähköisen sahaavan 

työkalun. Tein työtä kuitenkin manuaalisesti ja sain palaset lopulta pysymään 
kudotussa kankaassa, sillä yhdistin porontaljan palasten lisäksi myös hieman 

paksua lampaanvillakudetta. Käytin kudetta apuna vain sen verran, että teos 
pysyisi kasassa ja palaset tiivistyisivät loimeen. Teokselle tuli kokoa 100 cm x 

50 cm. 

 

 

Teos ”Sivele” sivusta katsottuna, kuva: Jani Wathén, 2019 
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 Teos ”Astele” valmistui viimeisimpänä. Siinä käytin 45 cm x 45 

cm kokoista ruskeaa porontaljanpalasta hyödykseni. Leikkasin kierrätetystä 
kapalevystä samankokoisen palasen, joka toimi teoksen pohjana. Kapalevyyn 

niittasin kiinni kerros kerrokselta 45 cm x 45 cm kokoisia palasia 
kuplamuovista, teokselle kertyi korkeutta yhteensä 5 cm. Lopuksi kiinnitin 

vahvalla teipillä porontaljan ylimmän kuplamuovikerroksen päälle. Kauempaa 
katsottuna teos on vain porontalja, mutta kun teoksen päälle astuu, 

kuplamuovit saattavat painon ansiosta poksahdella alla. Teosta ei suunniteltu 
pitkäikäiseksi, vaan ainoastaan yhden näyttelyn verran kestäväksi. Teoksen 

ideana oli rohkaista vierailijoita riisumaan kenkänsä ja astumaan teoksen 
päälle. Tällä halusin muuttaa käsitystä visuaalisesti kulutettavasta taiteesta ja 

suunnata ajatuksia enemmän osallistavampaan tekstiilitaiteeseen.  

  

 Kuuden tekstiilitaideteoksen lisäksi äänitin vuoden 2018 aikana 

joukon äänityksiä, jotka yhdistelin yhdeksi toistuvaksi ääniraidaksi. Tätä raitaa 
soitettiin koko näyttelyn aukioloajan taustalla. Nimesin ääniteoksen ”Kuule”-

nimiseksi, ja sen lopulliseksi kestoksi tuli noin 15 min 25 sekuntia. Ääniteos oli 
tukemassa moniaistista kokemista näyttelyssä ja teos koostuu seuraavista 

osista, jotka avaan tutkielmaan sanallisesti siinä järjestyksessä, kun ne 
ääniraidassa kuullaan. Kuvailen ääniä omin sanoin. 

 

- Lumella kävelyä, lumi narskuu kenkien alla 
- Moottorikelkan hiljainen ääni, sitten ääni voimistuu ja lopulta hiljenee 

- Lumella kävely jatkuu 
- Tulitikku syttyy 

- Puu alkaa palamaan ja tuli rätisee kovaäänisesti 
- Kiukaassa palava tuli kohisee 

- Joku heittää kiukaalle löylyä aika monta kertaa 
- Kiuas sihisee löylystä 

- Löylykauhan ääni kolahtelee kiuluun 
- Tulen äänet jatkuvat, tuli humisee 
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- Hiljaista linnunlaulua 

- Tuuli voimistuu taustalla 
- Joku soutaa soutuveneellä 

- Vesi lotisee soutuveneen kylkeä vasten 
- Lumella kävely jatkuu 

- Lumella kävely muuttuu vesipisaroiden ääniksi 
- Vesipisarat ropisevat teltan kattoon 

- ukkonen jylisee hiljaa 
- Ukkonen voimistuu ja jyrähtää 

- Kova ukkosen jyrähdys 
- Toinen ukkosen jyrähdys, kovempi kuin edellinen 

- Kolmas jyrähdys, hieman vaimeampi kuin edelliset 
- Tuuli ääntää ja kuuluu hentoa lintujen laulua 

- Sorsa vaakkuu kaukaisuudessa 
- Linnunlaulu jatkuu ja staattista ääntä kuuluu hieman 

- Linnunlaulu jatkuu 
- Linnunlaulu kuuluu selkeämmin 

 

Näistä äänielementeistä kokosin ääniraidan, jonka käsittelin oikeaan 
formaattiin Adobe Premiere Pro-ohjelmalla.  Halusin teoksen olevan helposti 

lähestyttävä, suomalaisen tuttu äänimaisema. Ajatuksena ääniteoksen teossa 
oli myös tukea tekstiilien tulkintaa ja saada tilaan intiimimpi tunnelma. 

Ääniteoksen pituuden määrittelin olevan sopiva verrattuna siihen aikaan, mikä 
vierailijalla voi kulua teoksiin tutustuessa. Ääniä äänittäessä ei ollut tarkoitus 
tehdä äänityksistä täydellisen vapaita muista ”häiriöäänistä”, vaan jotta intiimi 

tunnelma välittyisi äänimaisemasta, voi välillä ääniteoksesta kuulla esim. 
hengittämistä, staattista ääntä tai kolahduksia. Leikkasin kuitenkin suurimmat 

”häiriöäänet” pois lopullisesta ääniteoksesta, jotta teos pysyisi tasapainoisen 
kuuloisena. Ääniteoksen toimiminen joutui todelliselle koetukselle, kun 

jouduin useampaan kertaan viemään ääniraidan uudessa formaatissa ulos 
ohjelmasta, sillä gallerian äänentoistolaitteet pystyivät toistamaan vain tiettyä 

formaattia. Ääniteos valmistui tammikuun alussa 2019. 
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4.4 Tæxctile+ taidenäyttelyn rakentaminen 

 

 

 

 

Teoksien ripustaminen Hämärä-galleriassa, kuva: Jani Wathén, 2019 
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Teos ”Koske I” ripustusvuorossa, kuva: Jani Wathén, 2019 

 

 Näyttely rakennettiin Lapin Yliopiston Galleria Hämärään 
7.1.2019 ja näyttelyn avajaiset pidettiin 8.1.2019 kello 18:00. Näyttelyn 

rakentamisessa sain apua opiskelijakaveriltani ja vahtimestareilta. 
Ripustimme teokset yhdessä Galleriaan yhden päivän aikana.  



näyttelyn kulkusuunnitelman
ja asettelun luonnos
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Teoksen ”Koske I” ripustuksesta, kuva: Jenna Marttila, 2019 

Teoksen ”Sivele” ripustuksesta, kuva: Jenna Marttila, 2019 
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Ääniteoksen ohjeistuksen tekoa ja ääniraidan testaamista, 

kuva: Jani Wathén, 2019 

 

Ääniraidan toistosta, laitteiden ja valojen päälle laittamisesta 

vastasivat vahtimestarit yliopistolla. Heille piti luoda selkeä ohje, miten 
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ääniteos laitetaan soimaan joka aamu galleriassa. Halusin, että 

vahtimestareilla on oikeasti helposti luettavat ohjeet, joten otin kuvat ohjeiden 
jokaisesta vaiheesta ja kokosin niiden perusteella ohjeistuksen, joka kattoi 

näyttelyn yleisen ilmeen, valaistuksen ja ääniraidan toistamisen. Ohjeistuksen 
toimivuus on erityisen tärkeää, jos on useampia henkilöitä huolehtimassa 

näyttelystä eikä voida olettaa, että informaatio kulkisi henkilöiden välillä. 

 

näyttelyohjeistus vahtimestareille, kuva ja ohjeet: Jani Wathén, 2019 

 



 71 

4.5 Taidenäyttelyn tulkinta 

 

Taidenäyttely oli avoinna vierailijoille 9.1.2019 – 24.1.2019, eli 

noin kaksi viikkoa Galleria Hämärässä, Lapin Yliopiston F-Siivessä 
Rovaniemellä. Näyttelystä keräsin vieraskirjan, jonne sain palautetta 

näyttelystä sekä otin ylös kirjattuna suullisen palautteen, joka annettiin 
henkilökohtaisesti minulle taidenäyttelyn avajaisissa. Avaan tässä 

tulkintaosiossa kuitenkin omaa henkilökohtaista prosessiani, jonka kävin 
teoksien tekemisessä läpi ja mitä halusin teoksilla tuoda esille. Otin runsaasti 
kuvia teoksista sekä näyttelystä, että ulkotiloissa luonnonvalossa, jossa värit 

ja tekstuurit erottuvat selkeimmin. Käsittelen myös ääniteosta ja avaan sen 
tekemisen taustoja ja ideoita tarkemmin. 

Laitan tekstiiliteokset niiden taktiilisten, visuaalisten ja 

moniaististen ominaisuuksiensa perusteella järjestykseen, josta käy ilmi missä 
teoksessa moniaistisuus ja taktiiliset ulottuvuudet ovat eniten läsnä ja missä 

teoksessa ne eivät aukea niin helposti. Haluan tällä tavalla saada selville, 
mitkä ominaisuudet voivat olla niitä, joiden avulla tekstiilitaideteoksen 

havainnointi olisi mielekkäintä ja miten tämä suhteutuu taiteilijan omiin 
odotuksiin teoksista. Tämä tulkinta perustuu omaan näkemykseeni sekä 

taiteilijana, että taiteen havainnoijana jälkikäteen ajateltuna, kun teoksia on 
pureskeltu ja analysoitu. Tästä aiheesta voisi jatkaa myös laajempaan 
tutkimukseen, jossa kohteeksi voisi valikoitua esimerkiksi heikkonäköiset. 

Käsittelen aiheen jatkoa tarkemmin osiossa 5.2 Jatkoa tutkimukselle.  

Teokset ovat kaikki yksinään yllättävän monipuolisia, ja niiden 
laittaminen järjestykseen oli haastavaa. Tehtävää selkeyttääkseni tein 

taulukon, johon pisteytin teoksen aistittavuuden mukaan. Taulukossa 
pisteytin teokset asteikolla 1–5 heikoimmasta voimakkaimpaan ja 

kategorioiksi valikoituivat seuraavat: Teoksen värien voimakkuus, teoksen 
visuaalinen voimakkuus, esteettinen miellyttävyys, tuoksujen voimakkuus, 

taktiilinen palaute, pintojen tuottamat äänet ja teoksen yllättävyys. 

* Taulukko: Jani Wathén, 2021 
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Tällä pisteytyksellä halusin selvittää, miten teokset jakautuvat kategorioihin. 

Taidetta on haastavaa verrata, ja sen takia halusin selvittää taulukon avulla, 
miksi joku tietty aistittava ominaisuus tulee esiin, jos tulee. Taulukko myös 

kertoo, miten minä kokijana näin taiteen, ja esimerkiksi keskiarvoa katsomalla 
voi myös päätellä mistä teoksista pidin eniten. Jos haluaisin saada selville, 

miksi tietyiltä teoksilta löytyy se ”jokin”, löytäisin suuntaa antavaa 
informaatiota taulukon avulla. Pystyisin täten myös avaamaan teoksien 

aistilliset erityispiirteet paremmin. 

 

Teos ”Koske I”  

 

Teos ”Koske I” näyttelyssä, kuva: Jani Wathén, 2019 

 Teoksen ”Koske I”, erityispiirteeksi muodostui voimakas 
taktiilisuuden ja tuoksujen yhteys. Teoksessa käytettiin makealta tuoksuvaa 

kaseiinipohjaista kookosmaalia, oikeaa hautatervankusta ja savusaunalta 
tuoksuvaa kynttilää. Tuoksujen voimakas yhteys makuaistiin sekä niiden 
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uutuusarvo tekstiilien käytössä toi minusta mielenkiintoista lisää tekstiilien 

havainnointiin. Hautatervankusi on oikeasta tervahaudasta polttamalla saatu 
tuote, joka juoksee tervahaudan juoksetusputkessa ensimmäisenä, ja se on 

kaikkein juoksevinta tervaa mitä on. Tätä tervaa olen itse ollut mukana 
polttamassa kotikuntani Ylikiimingin perinneviikoilla ja sain astiaan sitä omaa 

käyttöä varten. Sitä on käytetty perinteisesti esimerkiksi saunatuoksuna. 
Siksipä halusin yhdistää tämän suomalaisille perinteisen tuoksun myös 

taidetekstiiliin ja samalla myös ääniteokseen, jossa on äänitetty myös 
saunomisen ääniä. 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske I” kohdasta, jossa tervaa käytettiin 

kuva: Jani Wathén, 2020 

Terva värjää myös tekstiiliä, ja sen avulla sain luotua herkän tumman pinnan 

lohenpunaisen, kudotun tiiviin kangasosion päälle. Tervan tuoksu oli 
yllättävän voimakas, ja itse aistin sen aina ensimmäisenä tilaan astuessa. 

Omin sanoin ”oli kuin kotiin olisi tullut”. Tervantuoksu oli myös se, mikä jäi 
mieleen tilasta poistuessa. Tästä voisin päätellä, että tuoksulla voi hyvinkin 

vaikuttaa tilan tunnelmaan, ottaen huomioon myös sen, että aistiherkille 
henkilöille tunnelman kokeminen ei silloin ole välttämättä positiivinen 

kokemus.  
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Yksityiskohta teoksen ”Koske I” kookosmaalilla käsitellystä kohdasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

Kookosmaalilla käsittely oli yllättävän helppoa, sillä maali kuivui nopeasti ja 

sitä oli miellyttävä käyttää. Maali on kaseiini eli proteiinipohjainen, joten 
kookoksen kaseiini sakkautui purkin pohjalle, ja sitä piti muistaa ravistella 

maalatessa. Maali oli kuivuttuaan kovaa, ja maalasin tarkoituksella tekstiilin 
pehmeää kohtaa maalilla, jotta se toisi mahdollisimman ison kontrastin. Tästä 

pinnasta tuli yksi suosikeistani, sillä sen mieto makea tuoksu sai hyvälle 
mielelle ja pinnan karkea tekstuuri tuntui sormenpäissä mukavalta.  

Yksityiskohta teoksen ”Koske I” kynttilällä käsitellystä kohdasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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Hankin tuoksukynttilän, jota mainostettiin ”savusaunan” tuoksuiseksi ja 
tuoksu muistuttikin huomattavasti aitoa savusaunan tuoksua. Mietin, miten 

saisin savusaunan tuoksun kynttilästä tekstiilin, kunnes huomasin käyttää 
silitysrautaa apuna. Silitin silitysraudan avulla sulatettua kynttilää tekstiilin 

runsaaseen pintaan ja silitin tekstiilin pintaa vielä lisää, jotta kynttilä 
tuoksuineen imeytyisi varmasti tekstiilin kuituihin. Tämä oli onnistunut 
tekniikka, ja tuoksu on voimakas tekstiilissä. Tekstiilin keltainen väri symboloi 

minulle kynttilänvaloa ja valonsäteitä. Halusin tällä tuoksujen ja värin 
yhdistämisellä tuoda kuin symbolisesti valoa pimeän savusaunan perälle. 

Harmikseni savusaunan yhteys ei oikein auennut tekstiilissä ja tekstiilin pinta 
jäi tahmaisen tuntuiseksi. Ideana ei tietenkään ole luoda minkäänlaisia 

tekstiilejä, joista jää epämiellyttävä tunne käsittelyn jälkeen. 

Yksityiskohta teoksen ”Koske I” voimakkaan taktiilisista pinnoista 

kuva: Jani Wathén, 2020 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske I” pehmeän taktiilisesta pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske I” voimakkaan taktiilisista pinnoista 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske I” herkemmästä pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske I” voimakkaan taktiilisista pinnoista 

Kuva: Jani Wathén, 2020 



 79 

Teoksen ”Koske I” tärkeimpiä aistittavia ominaisuuksia oli taulukon lajittelun 

mukaan pintojen tuottama ääni, taktiilinen palaute, yllättävyyden näkökulma 
sekä tuoksujen ja teoksen visuaalinen voimakkuus. Teoksessa korostuu 

erityisesti taktiilinen palaute, jolle annoin arvosanan 5, kun taas muut korkealle 
sijoittuneet ominaisuudet saivat arvosanan 4. Teoksen parasta antia, ja 

onnistuneimmat kokeilut, olivat nimenomaan tekstiilin pinnat ja tekstuurit, 
joiden avulla tuntoaistit saivat uusia ärsykkeitä ja ne kannustivat kokeilemaan 

teoksia toden teolla. Yksi syy tähän voi olla teoksen asettelu galleriassa. Teos 
makasi jakkaroiden päällä tasaisen pitkänä pöytänä, jolloin lyhyemmätkin 

henkilöt ylettivät teoksen kaikkiin pintoihin. Myös vaakatasossa sijaitseminen 
saattoi olla hyödyllisempää ja houkuttelevampaa taktiiliseen tunnusteluun. 

Tätä ajatusta on hyödynnetty museoissa koskettelupöydissä.  

 

Teos ”Koske II” 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske II” voimakkaan taktiilisesta pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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 Teos ”Koske II” oli ensimmäisiä teoksia, jotka valmistuivat 

näyttelyyn. Kyseinen teos on mielestäni kaikkein mielenkiintoisin näyttelyn 
teoksista, ja se näkyi myös taulukossa. Annoin teokselle 5 pistettä sen 

visuaalisesta voimakkuudesta, esteettisestä miellyttävyydestä ja taktiilisesta 
palautteesta. Teos sai myös 4 pistettä yllättävyydestään.  

 

Teos ”Koske II” näyttelyssä 

Kuva: Jani Wathén, 2019 
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Teoksen hallitsevin osa on selkeästi teoksen yläosassa ja keskellä. Yläosan 

visuaalisesti raskaan oloiset ”kalliot” saavat vastapainoa teoksen alaosasta, 
jossa kirkkaankeltainen ”meri” soljuu tasaisesti. 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske II” alaosasta, jossa keltainen loimilanka 

dominoi kuteena käytettyä kahta vaaleanpunaisen sävyä. 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske II” voimakkaan taktiilisesta pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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Teoksen voimakkain tekstuuri on keskiosassa käytetty muovihavuosuus. 

Tiheään kudotut havut tuovat todella jännittäviä taktiilisia kokemuksia ja 
kutsuvat pidempäänkin taktiiliseen kanssakäymiseen. Teos ei oikein 

tuoksunut miltään, sillä käytetyt materiaalit kuteessa olivat enimmäkseen 
synteettisiä. Teos kuitenkin avautuu parhaiten innokkaalle käsillä 

havainnoijalle, ja erityisesti näyttelyssä ollut spottivalaistus sai myös varjojen 
kautta tuotua teoksen visuaalisen ilmeen jännittävästi esille. 

 

Teos ”Koske III” 

 

Teos ”Koske III” näyttelyssä, kuva: Jani Wathén, 2019 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske III” kokeilevasta pinnasta teoksen yläosassa 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske III” taktiilisesta pinnasta teoksen keskiosassa 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske III” taktiilisesta elementistä teoksen alaosassa 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

 Teos ”Koske III” valmistui yhtä aikaa sisarusteoksensa ”Koske II” 
kanssa. Molemmissa on käytetty keltaista loimea, joka on tuonut 

mielenkiintoista kontrastia kudottuun pintaan. Teoksessa halusin tuoda esille 
tukit, jotka matkaavat auringonlaskun värjäämässä joessa, lohen joka matkaa 

samassa joessa ja metsänrykelmän, johon matka päättyy. Taulukosta näkyy, 
miten arvostin teoksen värien voimakkuutta, visuaalisuutta ja taktiilista 

palautetta. Teoksessa oli koko näyttelyn vahvimmat värit, jos katsotaan värejä 
suhteessa teoksen kokoon. Teoksesta myös tulee voimakas koskettamisen 
tunne, sillä sitä on kuin pakko koskettaa, jotta tietäisi millaisen tuntemuksen 

koskettaminen voisi antaa. Teos on runsas sekä väreiltään, että 
tekstuureiltaan. Teos ei tuoksunut miltään. Mielenkiintoisin kohta teoksessa 

oli mielestäni alaosan runsas tekstuuri, jossa oli pehmeää vanulla täytettyä 
läpikuultavaa tekokuitukangasta, jota oli maalattu kivispraymaalilla. Kyseisellä 

tekstuurimaalilla maalattu pinta muistuttaa jäkälää kivien pinnassa, ja 
pehmeys yllättää teosta käsitellessä.  
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Teos ”Koske IV” 

 

Teos ”Koske IV” näyttelyssä 

Kuva: Jani Wathén, 2019 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske IV” herkemmästä pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Yksityiskohta teoksen ”Koske IV” sammaletta muistuttavasta pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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Yksityiskohta teoksen ”Koske IV” pinnasta teoksen keskiosassa 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

 Teos ”Koske IV” valmistui vuoden 2018 lopussa. Tässä teoksessa 
kokeilin montaa erilaista kierrätysmateriaalia pehmeistä tekstiileistä 

tekonahkaan ja oljenkorsiin. Pyrin tuomaan tasapainoisen oloisen teoksen, 
jossa tekstuurit tulisivat edukseen teoksen kuitenkin pitäytyen harmonisessa 

visuaalisessa balanssissa. Teos ei kuitenkaan tuonut oikein mitään 
tuntemuksia vahvasti esiin, ja tuntui kuin se olisi jäänyt puolitiehen. Ei 

tarpeeksi rohkea, mutta ei tarpeeksi pelkistetty ja vaatimatonkaan, jossa 
pinnat puhuisivat puolestaan. Teoksen ainoa tuoksuva kohta olivat 
porontaljan ylijäämäpalat. Ehkä tässä teoksessa kokeiltiin liian monella eri 

tavalla liian vaatimattomasti. Isommat pinnat rohkeammin olisi voinut tuoda 
teosta enemmän esiin ja saada aikaan innostunutta kokeilunhalua. 

Taulukossa teos jäi selkeästi viimeiselle sijalle. Teos ei oikein yllättänyt 
missään vaiheessa eikä se tuonut elämyksiä samalla tavalla kuin muut teokset 

toivat. 
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Teos ”Astele” 

 

Teos ”Astele” näyttelyssä 

Kuva: Jani Wathén, 2019 

 Teos ”Astele” jäi myös hieman muiden teosten varjoon. Teos oli 

ainoa lattiatasolle aseteltu teos, sillä sen tärkein funktio oli olla ”poljettavana”. 
Arvioin teoksen tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen taktiilisen palautteen. Teos 
on tehty käsiteltäväksi ja siitä sai tuotettua myös ääntä, kun sitä polki kunnolla. 

Muissa kategorioissa teos oli aika keskinkertainen. Teos ei myöskään 
yllättänyt, sillä sitä katsomalla pystyi jo taktiilisen muistin kautta odottamaan 

siltä tietynlaista tuntemusta. Tämän takia lisäsin siihen kuplamuovielementin 
teoksen väliin, jotta se yllättäisi ”suuremmin”. Kuplamuovit eivät 

poksahdelleet niin helposti kuin olin olettanut. Tästäkin olisi voinut tehdä 
useamman prototyypin ennen näyttelyä, jotta teos olisi toiminut juuri niin kuin 

sen oli haluttu. Teoksen porontalja tuoksui kuitenkin hieman. 
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Teos ”Sivele” 

 

Teos ”Sivele” näyttelyssä 

Kuva: Jani Wathén, 2019 
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 Teos ”Sivele” osoittautui yhdeksi mielenkiintoisimmista teoksista. 

Sen voimakas visuaalinen ilme yhdistettynä monenlaisiin taktiilisiin 
ärsykkeisiin sekä teoksen porontaljan tuoksuun oli mielestäni voittoisa 

yhdistelmä. Teos ei itsessään ole räikyvän kirkkaan värinen, sen visuaalisuus 
perustuu poronsarvien ja porontalja-kudoksen väliseen jännitteeseen. Tässä 

voisi ajatella samaa mitä Fiona Candlin kertoi museoiden taideteosten 
koskettelusta; ”herääkö teos eloon, jos kosketan sitä?”. Eittämättä teoksella 

on näyttelyssä olleista teoksista ehkä voimakkain suhde luontoon vaan kaikki 
sen materiaalit olivat, kalalankaa lukuun ottamatta, eläimestä. Porontaljan 

ylijäämäpalat, poron sarvet ja lampaanvillasta huovutettu paksu villalanka 
herättivät taktiilisia elämyksiä, joita tuoksu voimisti.  Teoksen taktiilisuus, 

tuoksut ja yllättävyys olivat edukseen teoksen havainnoinnissa. 

 

Yksityiskohta teoksen ”Sivele” voimakkaan taktiilisesta pinnasta 

Kuva: Jani Wathén, 2020 

 

Teos oli kaikkein haastavin valmistaa. Sen kutominen oli työlästä, ja täynnä 
epätoivon hetkiä, kun saksilla leikatut staattiset karvat kiinnittyivät kaikkeen 

mihin ehtivät. Lopputulos kuitenkin korvasi vaivan. 
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Teos ”Kuule” 

 Suunnittelin ääniteoksen ”Kuule” tukemaan tekstiiliteoksien 

havainnointia, luomaan tilaan tunnelmaa ja tarkoituksenmukaista ennalta 
määrättyä ääntä, jolla ohjailin näyttelykokemusta vierailijoille. Jotta teoksesta 

olisi saanut enemmän irti, olisi se voinut olla enemmän hajautettua. Tällä 
tarkoitan sitä, että ääniteos olisi voitu jakaa eri ”mielenmaisemiin”, kuten 

esimerkiksi saunomiseen, joka olisi voitu sijoittaa lähemmäs sitä teosta, jossa 
oli muitakin saunomiseen liittyviä elementtejä. Ääniteoksia olisi voinut olla 

useita juuri eri äänimaisemien mukaan, mutta toisaalta havainnointi olisi silloin 
ehkä liian ohjattua. Tarkoitan tällä sitä, että jokainen vierailija, joka kykenee 

näkemään, kuulemaan, tuntemaan ja haistamaan, tulisi kokemaan lähes 
samanlaisen näyttelykokemuksen eikä se ollut tämän taiteellisen osion 

tarkoituskaan. Ääniteos oli näyttelyssä mukana nimenomaan tukemassa 
näyttelykokemusta, luomassa tunnelmaa ja olemassa yksi moniaistisen 
näyttelykokemuksen elementeistä. Oleellista on tietää, miten ääniteos koettiin 

näyttelyssä ja millainen oli siihen suhtautuminen. Avaan vierailijoiden 
kokemuksia enemmän osassa 5.1 Näyttelyn ja teoksien analysointi. 

 

Yksityiskohta teoksesta ”Koske I”, joka mielestäni kuvastaa hyvin 
näyttelyssä ollutta äänimaisemaa. 

Kuva: Jani Wathén, 2020 
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5. Analysointi ja pohdinta 

 

5.1 Näyttelyn ja teoksien analysointi 

 

Teoksien nimeämisellä halusin ohjata toimintaa enkä kertoa 
teoksia tutkiville valmiiksi mitä heidän tulisi teoksessa nähdä ja mihin kiinnittää 

huomiota. Tämän takia teokset on nimetty ”Koske I-IV”, ”Sivele”, ”Astele” ja 
”Kuule”. Nimeäminen kehottaa myös toimintaan ja kannustaa teoksien kanssa 

avoimeen kanssakäymiseen, koskettamiseen, sekä teoksien haistelemiseen 
ja muuhun havainnointiin. 

Tuoksut tulivat yllättävän isoon rooliin näyttelyssä ja vieraskirjaan tuli todella 

runsaasti palautetta nimenomaan tuoksuista. Halusin saada tuoksujen 
käytöllä yhteyden suomalaisiin perinteisiin, ja tämä toteutui ainakin osalla 
vierailijoista. Yhden vierailijan sanoin:  

”oli ihanaa palata takaisin lapsuuden hajujen ja tuoksujen pariin!”. 

Tuoksun osuus tunnelman luomisessa oli myös huikaiseva, sillä palautteen 

mukaan tuoksu loi tunnelman jo heti tilaan astuessa. Myös tunne ”lämpimään 
astumisesta” oli yhden vierailijan tiivistys. Hänelle tuli mieleen se tunne, kun 

on ollut pitkään pihalla talvella ja vähän paleleekin, mutta tilaan astuessa 
pääsee sisälle lämpimään. Tuoksut herättivät myös ihastusta. Vieraskirjan 

vierailijoista seitsemän oli maininnut erikseen, miten ihana tuoksu tilassa oli. 
Yksi vierailija koki, että näyttely vavahdutti jo ennen kuin astui oviaukosta 

sisään. Näyttelyn avajaisissa saadun suullisen palautteen mukaan yksi 
vierailija koki, että tuoksu tuo tunnetta (esille) paljon paremmin kuin muut 

aistit. 

Valaistus oli suunniteltu tilassa niin, että jokainen teos oli voimakkaassa 
spottivalossa muuten hämärässä tilassa. Tilassa pystyi kulkemaan 
pyörätuolilla suhteellisen helposti, mutta kaikkiin teoksiin ei lyhytkasvuisille 

ollut pääsyä. Suurin teos (Koske I) oli sijoiteltu keskelle tilaa matalalle pöydälle, 
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jossa korkeus oli ihanteellinen lapsille, lyhytkasvuisille tai pyörätuolia 

käyttäville. Valaistusta kehuttiin vieraskirjan vastausten perusteella, sillä sen 
koettiin korostavan pintojen moniulotteisuutta.  

Moniaistisuus oli vierailijoiden mielestä mielenkiintoinen näkökulma. 

Vastauksissa korostui huomiot moniaistisuuden trendistä ja sen 
miellyttävyydestä. Näyttelyn yleistä kokemusta voisi kuvailla vieraskirjan 

vastausten perusteella elämykselliseksi, kokeelliseksi, kokonaisvaltaiseksi, 
vaikuttavaksi, mielenkiintoiseksi, yllättäväksi ja esteettiseksi. Näyttelyn 

tilallinen ulottuvuus koettiin intiimiksi ja rauhoittavaksi. Sinne olisi voinut 
yhden vierailijan mukaan jäädä pidemmäksi aikaa rauhoittumaan ja 
rentoutumaan. Näyttelyä kiitettiin siitä, että teoksiin sai koskea ja näyttelyn 

teoksista teoksen ”Koske I” kaltainen koskettelumatto olisi ollut kysyttyä 
tavaraa kodin lattiallekin. Teosten koskettelu sai vierailijoilta kiitosta myös 

muun muassa siksi, että tällä tavalla sai myös yhden aistin lisää teosten 
havainnointiin. Näyttelyn avajaisissa suullisen palautteen mukaan tekstiilit 

olivat rohkeita, ja samanlaista (taidetta) olisi haluttu tehdä itsekin, jos olisi 
tekstiilitaidetta aikeissa joskus tehdä. 

Teoksien pinnat koettiin viehättäviksi, mielenkiintoisiksi ja jopa yllättäviksi. 

Materiaalin tunnusta mainittiin suullisesti näyttelyn avajaisissa, sen koettiin 
olevan isossa osassa näyttelyssä. Eräs vierailija teki sen havainnon, että hän 

sulki aina silmät ennen teoksiin koskemista ja tarkasteli teoksia vasta sen 
jälkeen katselemalla. Kivispraymaalilla maalatut pinnat saivat myös maininnan 

yllättävyydestä. 

Näyttelyn äänimaisema sai myös kehuja. Vierailevan äänitaiteilijan mukaan 

näyttely oli todella upea ja puhutteleva. Äänimaisemaa kehuttiin myös 
mielenkiintoiseksi ja että se sopi hyvin teoksiin. Ääniteoksen koettiin olevan 

myös hauska lisä. 

Yhteenvetona näyttelystä kokemuksena kokosin vieraskirjan aineistoa 
käyttäen taulukon, jossa eritellään maininnat eri aisteista, kokemuksista tai 

tuntemuksista. Taulukon kautta voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä 
näyttelyssä oli mieleenpainuvinta ja sitä voidaan analysoida tarkemmin. 
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Näyttelystä saadun palautteen analysoin paikantamalla vieraskirjan 

kommenteista toistuvat ajatukset. Jaottelin nämä ajatukset kokonaisuuksiin, 
jotka ovat seuraavat: kokonaisvaltaisuus, moniaistisuus, kokemuksellisuus ja 

elämyksellisyys, äänimaisema, materiaalisuus; pinnat ja tekstuurit, tuoksu, 

visuaalinen miellyttävyys, taktiilinen kanssakäyminen, sekä tilallinen kokemus. 

Vieraskirjan mukaan, näyttelyssä oli vieraillut 143 kävijää, joista 49 antoi 
kirjallista palautetta näyttelystä. Palautteessa korostui yleinen hyväksyntä 

näyttelylle, kuten esimerkiksi lausahdus ”Hyvää työtä!”. Tämän tyyppistä 
palautetta en ottanut huomioon palautteen analyysissä, sillä se ei kerro 

tarkemmin mitään, ja se on osa opittua taidenäyttelyetikettiä. Palautteesta 
sain eriteltyä 51 mainintaa, jotka menevät kokonaisuuksien alle. Moni vieras 

antoi laajempaa palautetta ja siksi mainintoja on suurempi määrä kuin itse 
vastaajia. Erittelen kokonaisuudet suuruusjärjestyksessä; ensimmäisenä on 

eniten mainintoja saanut ja viimeisenä vähiten. 

KOKONAISUUS MAININNAT PROSENTTIOSUUS 

TUOKSU 11 kpl 21 % 

MONIAISTISUUS 8 kpl 15 % 

KOKONAISVALTAISUUS 7 kpl 14 % 

TAKTIILINEN 

KANSSAKÄYMINEN 

6 kpl 12 % 

KOKEMUKSELLISUUS 

JA ELÄMYKSELLISYYS 

6 kpl 12 % 

MATERIAALISUUS, 

PINNAT JA TEKSTUURIT 
5 kpl 10 % 

ÄÄNIMAISEMA 3 kpl 6 % 

VISUAALINEN 

MIELLYTTÄVYYS 
3 kpl 6 % 

TILALLINEN KOKEMUS 2 kpl 4 % 

kaavio: Jani Wathén, 2021 
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Näyttelyn palautteesta käy ilmi se, miten tuoksulla oli tilassa erityinen rooli. 21 

% kaikesta palautteesta, jonka otin mukaan analyysiin, koski jollain tasolla 
tilan tuoksua. Moniaistisuus oli toiseksi yleisin huomio näyttelystä, ja lähes 

samaan pääsivät kokonaisvaltaisuus ja taktiilinen kanssakäyminen. Vähiten 
näyttelyssä kiinnitettiin huomiota äänimaisemaan, visuaalisuuteen ja tilalliseen 

kokemukseen. Huomionarvoista on kuitenkin, että kyseessä oli vapaa 
palaute, joten tutkimus on parhaimmillaankin vain suuntaa antava. Tätä voisi 

tutkia isommassa mittakaavassa ja tarkentaa tutkimuksen näkökulmaa. 

Mielestäni vapaa palaute on kuitenkin oivallinen tapa saada informaatiota 
näyttelystä, sillä siihen kiteytyy se tärkein sanottava, mitä vierailijalla on ollut 
mielessään ja millainen ensivaikutelma vierailijalla oli tilasta. Kaikki palaute on 

aina arvokasta. 

Palautteesta voidaan kuitenkin nostaa esille, miten eri tavoin ihmiset kokivat 
moniaistisen näyttelyn. Eräs antoi palautetta ettei hän millään uskaltanut 

astella taideteoksen päällä, vaikka ohjeistuksessa siihen kehotettiinkin. Meillä 
on taiteen maailmassa valmiita käsityksiä siitä, mitä taidenäyttelyssä saa ja 

mitä ei saa tehdä. Halusin rikkoa näitä kirjoittamattomia sääntöjä ja antaa tilaa 
mielikuvitukselle ja vapaalle taiteen tutkimiselle. 

Yksi syy sille, että ääniteos jäi pienelle huomiolle voisi olla siinä, että näyttely 
oli todella runsas kaikille aisteille makuaistia lukuun ottamatta. Tilassa 

ääniteos saattaa jäädä vähemmälle huomiolle eritoten jos tilassa on 
vähänkään muuta meteliä tai keskustelua. Ääniteos oli suunniteltu myös 

olemaan suurimmaksi osaksi melko hiljainen, jotta se ei häiritsisi kuulolaitteita. 
Vain ”ukkosen jylinät” olivat äänenvoimakkuudeltaan hieman muuta raitaa 

kovemmalla.  

 Kaavioon jaotellut näyttelyn palautteessa toistuneet ajatukset 
pystytään jakamaan vielä laajempiin kokonaisuuksiin.  Käsitteet: 

Kokonaisvaltaisuus, kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ja tilallinen kokemus 
menevät yläkäsitteen ”kokemus” alle. Näin ollen 15 vastausta käsittelisi 

kokemusta, eli noin 30 % vastauksista. Käsitteet moniaistisuus, äänimaisema, 

tuoksu, visuaalinen miellyttävyys ja taktiilinen kanssakäyminen menevät 
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yläkäsitteen ”Aisti” alle. Tämä tarkoittaisi 31 vastausta, joka on noin 60 % 

vastauksista. Materiaalisuus, pinnat ja tekstuurit eivät mahtuneet näiden 

kahden yläkäsitteen alle. Tämän käsitteen voisi sijoittaa yläkäsitteen ”Aine” 
alle. Käsitteiden tarkemman jaotteluiden jälkeen vieraskirjan vastauksissa 

korostuu käsite aisti, johon viittasi 60 % tarkemmista vastauksista, käsite 

kokemus sai 30 % osuuden vastauksista ja loput 10 % vastauksista käsitteli 

ainetta. Vierailijoiden huomio kiinnittyi vastauksien tarkemman analysoinnin 

jälkeen selvästi eniten puhtaasti aistihavaintoihin. Jos analyysiä tarkennetaan, 

kokemus itsessään perustuu myös aistihavaintoihin, joten vastauksissa on 
yhteneväisyyksiä. Kun on kysymys taidenäyttelystä ja taiteen havainnoinnista, 

aistit ovat siinä joka tapauksessa aina läsnä. Huomionarvoista on kuitenkin 
se, mistä taiteen arvo tässä tapauksessa koostuu. Näyttely oli moniaistinen, 

sitä mainostettiin moniaistisena ja kävijöitä kannustettiin vapaaseen taiteen 
tutkimiseen. Täten näyttelyssä oli jo ennalta asetettu kävijöille tietty 

käyttäytymismalli: tutki vapaasti ja anna aistiesi tehdä arvioita. Vastauksien 
teemat aisteista ja kokemuksista ovat siis odotettuja. Tässä tutkimuksessa 

halusin selvittää millainen suhde aisteilla on tekstiilitaiteeseen. Vastauksista 
pystytään tulkitsemaan millainen vastaanotto näyttelyllä oli ja mikä on aistien 

rooli tässä. Kuten kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, kosketus luo intiimin 
suhteen teoksen ja vierailijan välille ja teos pääsee kirjaimellisesti lähemmäs 

tutkijaansa.  

 

5.2  Jatkoa tutkimukselle 

 

Pohdin jo aiemmin sitä, mitä olisi voitu tehdä toisin näyttelyssä. 
Yksi huomionarvoinen seikka olisi esteettömyys. Teokset olivat liian korkealla, 

jotta niihin ylettyisivät kaikki vierailijat. Teokset olisi siis voitu sijoittaa lattialle 
tai ainakin osittain sinne. Myös äänimaisemasta olisi voinut olla sanallisesti 

avattu versio, jolloin teos avautuisi myös heikkokuuloisillekin. Selosteet olivat 
suhteellisen selkeät ja ohjeistuksia oli kiinnitettynä maahan, jotta ne 

huomattaisiin paremmin. Tekstiilit, joissa oli tuoksua, olisi voitu merkitä 



98 

erikseen, jolloin kävijä pystyy itse päättämään haisteleeko tekstiiliä vai eikö. 

Teosten nimikyltit eivät olleet englanniksi eikä niitä tehty myöskään 

pistekirjoituksella. Tilassa tulisi olla vaihtoehtoinen valaistus, jonka saa 

helposti kytkettyä itse päälle. Tällä tavalla myös heikkonäköiset saisivat 

näyttelystä enemmän irti. Jos taktiilisten tekstiilinäyttelyiden kokeilevaa 

tutkimusta jatkaisi, tulisi mielestäni nämä seikat ottaa myös huomioon 

tulevaisuudessa. Aidosti esteettömän näyttelyn rakentamisessa olisi tärkeää 

vähintään asettaa itsensä vammaisen asemaan ja esimerkiksi kulkea tilan läpi 

pyörätuolissa, jolloin havainnointi tilan puutteista helpottuisi. Myös erilaisiin 

liittoihin voi olla yhteydessä, ja aiheesta on kirjoitettu oppaita myös suomen 

kielellä. Pienikin kädenojennus voi tuntua todella suurelta. 

Taktiilinen tekstiili voisi olla jatkotutkimuksen aihe varsinkin 

erityispalvelualalla, jossa koskettamisen rooli korostuu. Heikkonäköiset 

voisivat hyötyä taiteesta, jota havaitaan muutenkin kuin visuaalisesti, ja lapset 

voisivat hyötyä myös taiteesta, jossa mielikuvitus tukee vahvasti havainnointia 

ja täten voisi vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen. Taiteenalalla on tilaa 

kaikenlaiselle taiteelle.  

5.3 Pohdinta 

Pohdinnassa kokoan ajatuksiani ja johtopäätöksiäni 

tekstiilitaidenäyttelystä sekä taktiilisesta tekstiilitaiteesta. Avasin hieman 

estetiikan merkitystä tutkielman alussa. Moniaistinen tekstiilitaidenäyttelyni 

rikkoo perinteistä käsitystä taidenäyttelystä ja sen etiketistä. Länsimainen 

taidenäyttely on vahvasti visuaalisuuden ymmärtämistä ja kauneuskäsityksen 

toistoa ja opettelua. Näyttelyssäni visuaalisuus jäi vahvasti taka-alalle. 

Suurinta osaa vierailijoista kiinnosti enemmän teosten luoma tunnelma, ja 

tilassa olevat tuoksut saivat hurjasti huomiota. Vaikka tekstiiliteokset esitettiin 

myös katseltavana taiteena galleriatiloissa, teosten visuaalisuus, 

kohdevaloineen seinälle ripustettuna perinteiseen tapaan esitettynä, sai 

todella vähän huomiota. Vieraskirjasta erottuu vain kolme mainintaa tekstiilien 
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ja näyttelyn visuaalisuudesta. Vertailukohteena on tuoksu, joka mainittiin 

vieraskirjassa jopa 11 kertaa. Teosten visuaaliseen ilmeeseen kuitenkin 
käytettiin todella paljon aikaa ja ajatusta. Siitä huolimatta tuoksut ja tilan 

tunnelma erottuivat näyttelyn palautteesta ylivoimaisesti parhaiten mieleen 
jääneenä elementtinä. Kyseisien teosten visuaalisuuden vetovoimaa voisi 

tietenkin spekuloida, mutta kuten Jan Švankmajer mainitsi, näköaistiamme 
korruptoidaan jatkuvalla kuvatulvalla, joka heikentää visuaalista 

herkkyyttämme. Švankmajerin mukaan me emme kykene enää samalla tavalla 
objektien tarkkailuun ja ymmärtämään sitä visuaalisten havaintojemme kautta. 

Jatkuva kuvatulva voisi olla yksi tekijä siihen, miksi näyttelyn visuaalisuus jäi 
niin vähälle huomiolle ja sama pätee äänimaailmaan. Visuaalisuus ja äänet 

ovat kaksi suurinta ärsykettä, jolle altistumme nykyaikaisessa yhteiskunnassa, 
jossa median jatkuva tulva tylsyttää näkö- ja kuuloaistiamme. Kun kulutamme 

jo valmiiksi sosiaalisessa mediassa, ja arjessa yleensäkin, hurjat määrät 
visuaalista materiaalia, saattaa moniaistisessa näyttelyssä taideteosten 

visuaalisuus jäädä lopulta todella vähälle huomiolle. 

Tuoksuja ja kosketeltavaa tekstiiliä tavataan harvoin 

taidenäyttelyissä visuaalisuuden hallitessa taidemaailmaa. Niiden uutuusarvo 
voisi olla myös yksi syy sille, miksi tuoksut, tilan tunnelma ja kokemus jäivät 

vierailijoille niin voimakkaasti mieleen. Aistimme ovat käytössä vähemmän 
ympäristömme ymmärtämiseen ja lukemiseen käytännöllisistä syistä ja 

enemmän aistillisuuteen ja estetiikkaan reagointia. Tämä herättää ajatuksen 
siitä missä menee raja, jolloin jokainen voi oikeasti nauttia taiteesta, varsinkin 

jos visuaalisuuden merkitys korostuu jatkuvasti. Jan Švankmajer nosti esiin 
ajatuksen, missä hän pohti mitä meidän käsiemme tulisi nyt tehdä, kun ne 

ovat vapautuneet raa’asta työstä? Olisiko ”pehmentyneille” käsillemme nyt 
vapautunut tilaisuus luoda ja nauttia taktiilisesta ja moniaistisesta taiteesta, 

jossa käsillämme on suurempi rooli taiteen tutkimisessa? Yksi esimerkki 
taktiilisen tekstiilitaiteen ja perinteisen gallerian seinillä olevan visuaalisen 

tekstiiliteoksen väliltä oli Kirsti Rantasen näyttely Designmuseossa, 
Helsingissä talvella 2017. Rantasen teoksista oli esillä luonnoksia ja 
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materiaalinäytteitä teosten läheisyydessä, jossa kehotettiin kokeilemaan miltä 

materiaalit ja luonnokset tuntuvat.  

Taktilismin perustaja Filippo Marinetti meni taktiilisuuden kanssa 

vielä pidemmälle ajatuksellaan siitä, että kosketuksen rooli pitäisi palauttaa 

ihan tavalliseenkin ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Marinetin ajatus 

taktilismista on 1920-luvulta, jolloin käsitys tautien leviämisestä ja hyvästä 

hygieniasta ei ollut yleistä tietoa. Nykytiedon valossa, ja kuten Fiona Candlin 

kertoi koskettelusta taidenäyttelyissä, asettaa taktiilisen taiteen esittäminen 

isossa galleriassa, huomattavia haasteita. Teoksia joutuu huoltamaan, 

pesemään ja desinfioimaan. Käsittely kuluttaa teoksia huomattavasti. 

Marinetin ajatus taktillisesta kanssakäymisestä voisi tuoda sosiaalisen median 

ja visuaalisuuden kanssa kasvaneisiin sukupolviin uuden murroksen. Tämä 

herättää eittämättä ajatuksen siitä, mitä tällainen sanaton viestintä, jossa 

kosketuksen merkitys korostuu, toisi tullessaan? Kosketuksella tarkoitan 

luvan kanssa annettua kosketusta, sillä luvaton kosketus voi rikkoa yksilön 

itsemääräämisoikeutta. Modernissa yhteiskunnassa on kasvava 

kosketuksen puute, ja aivoliiton mukaan kosketuksella on huomattavia 

terveyshyötyjä.46 Kuitenkin siirtyminen täysin taktiiliseen kanssakäymiseen ja 

taiteeseen ei ole tarpeellista. Taktiilisuudella on oma paikkansa taiteessakin, 

mutta sen rooli on vielä aika ahdas. Esteettömyydestä lukiessani kävi 

selväksi, että sillä on tärkeä osa niille, joilla näköaisti on heikentynyt 

huomattavasti. Kuitenkin tulevaisuus näyttää millaiseksi taidekäsitys 

muovautuu. Maailma muuttuu ja ihminen sen mukana. Voi olla hyvinkin 

todennäköistä, että kun visuaalisuuden asema voimistuu yhteiskunnassa, 

herättää se vasta-ajatuksen, joka haluaa irrottaa tai ainakin kyseenalaistaa 

visuaalisuuden aseman ainoana keinona estetiikan ja taiteen 

tulkitsemiseen.  

Taide on aina kokeilevaa ja sillä ei ole valmista suuntaa mihin 

mennä. Käsitys taiteesta ja käsityöstä oli ennen paljolti samanlainen, eivätkä 

46 Kähkönen, Essi, Aivoliitto, Kosketus hellii aivoja 2019. 
https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/artikkelit/kosketus-hellii-aivoja/ Luettu 30.04.2021 
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ne eronneet toisistaan. Historian saatossa asiat saattavat toistua ja kiertää 

uudelleen. Sama saattaa käydä taiteelle ja käsityölle, jossa ne kaksi 
muistuttavat enemmän toisiaan, kuin erottuvat toisistaan. Teknologian 

tunkeutuminen kaikkeen arkeen, entistäkin hektisempi ja stressaavampi 
työelämä sekä aistiherkkyyden yleistyminen voi johtaa siihen, että 

tarvitsemme muitakin aisteja laajemmin käyttöön, myös taiteessa. Taide 
itsessään on keino rentoutua, sillä taidegallerioiden hiljainen tila luo tilaa 

palautua arjesta ja antaa aivoille muuta ajateltavaa. Jos taktiilinen ja 
moniaistinen taide otettaisiin mukaan yhtälöön, olisi tässä tapauksessa 

vierailijalle enemmän vaihtoehtoja taiteen vapaaseen tulkintaan. 
Tekstiilitaidenäyttelyni palautteesta kävi ilmi se, miten runsas tarve olisi 

elämykselliselle ja tunnelmalliselle taiteelle. Raja aistien ylikuormittumisessa ja 
aistimuksien ilottelussa on herkkä. Moniaistisessa taiteessa on erityisen 

tärkeää löytää balanssi, jossa tila on avoin oikeasti kaikille.  

Aistiherkille ja vammaisille tilasta voisi tehdä paremman, jos 

vierailijan olisi mahdollista muokata tilaa tai teosta hänelle suotuisammaksi. 
Tästä voisi olla esimerkkinä valaistus, jonka pystyy vaihtamaan itse helposti 

kirkkaammaksi tai hämärämmäksi. Tarjolla voisi olla kasvomaski, jolla saa 
estettyä tilan tuoksut tai kuulosuojaimet, joilla tilan ääniteokset tai yleinen 

meteli vaimenevat. Tarjolla voisi olla myös käsittelyhansikkaita, joiden avulla 
taktiilinen tutkiminen on herkempää ja myös hygieenisempää. Marinetin 

taktilismissa esitellyt taktiiliset pöydät ovat löytäneet tiensä museoiden 
näyttelytiloihin ”koskettelupöytinä” vaikkakin hyvin rajatussa suhteessa. 

Olisiko taidenäyttelyjen tulevaisuutta teokset, joista on olemassa oma 
taktiilinen versio tilassa visuaalisen teoksen lisäksi? Tämä mahdollistaisi 

teoksien runsaamman tutkimisen ja parantaisi esteettömyyttä. On vaikea 
ennustaa miten teknologinen kehitys voisi edistyä, mutta uskon, että 

taidenäyttelyihin tulee murros. Fiona Candlin, Patrizia Di Bello ja Gabriel 
Koureas ovat jo huomanneet, miten muutosta on jo ilmassa vaikkakin se 

etenee hitaasti.  

Mitä ulottuvuuksia taidenäyttelystäni sitten avautui? Tähän 

vastauksena voisi olla kävijöiden erilaiset elämykset. Moni kuvaili näyttelyä 
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elämykselliseksi ja tämä usein koetaan vahvasti. Jos vierailijalle on jäänyt 

vahva tunne näyttelyn jälkeen, jos se on mennyt sisimpään, koen onnistuneeni 

taiteilijana. Hyvän taiteen erottaa siitä, miten se saa meidät tuntemaan. Jos 

näyttelystä ei jää mitään ”käteen” tai toisin sanottuna ”mieliin”, onko taide 

silloin saavuttanut mitään? 

Tutkimuskysymykseksi muodostui: Onko moniaistisessa tekstiili-

taidenäyttelyssä aistikokemuksien välillä suuria eroja? 

Tähän voin vastata, että eittämättä siltä vaikuttaa. Audion ja visuaalisen 

materiaalin syrjäyttävät yllättävän helposti tuoksu ja teosten taktiilisuus. 

Näistä kaikista kuitenkin koostuu laajempi kokonaisuus, joka muodostaa 

vierailijalleen elämyksen. Vierailijan saama elämys ja kokemus on aina 

henkilökohtainen, mutta aisteilla oli tässä tapauksessa selkeä rooli tunnelman 

luomisessa. Tunnelma koostuu aistimuksien palapelin palasista, ja tässä 

näyttelyssä tärkein palapelin palanen oli tuoksu. Jaana af Hällström avaa 

oppaassaan Näyttelyviestintä (Suomen museoliitto, Vammalan Kirjapaino Oy, 

2011), miten tunnelma koostuu yksityiskohdista. Af Hällström vertaa, miten 

suomalaisissa museoissa on totuttu puhumaan elämyksellisyydestä, vaikka 

Af Hällströmin mukaan elämys voi olla melkein mikä tahansa kokemus joka 

on merkittävä. Sen sijaan tunnelman aistimiseen liittyy aina tilallinen kokemus. 

Hällström tiivistää: ”Tunnelman voi luoda, mutta siitä syntyvä elämyksen 

tunne on aina henkilökohtainen.”47 

Tekstiilien taktiilisuus oli yksi taidenäyttelyn tutkittavista 

aihepiireistä. Luvussa 4. Taktiilinen tekstiilitaidenäyttely, käytin teoksia 

kuvaillessa usein sanavalintaa voimakkaan taktiilinen tai kuvailin taktiilisuutta 

jollain muulla adjektiivilla. Paljon on vielä tutkittavaa siitä, mitä on voimakkaan 

taktiilinen tekstiili tai mitä oikeastaan on rohkea tekstiili. Vierailijoiden 

palautteessa näyttelyä ja tekstiilejä kehuttiin rohkeiksi ja kokeileviksi. 

Kokeileva tekstiili voi olla rohkeaa, mutta onko rohkea tekstiili aina 

kokeilevaa? Tekstiiliteoksissa on käytetty hyvin epätavallisia materiaaleja ja 

tekniikoita, mutta mielestäni tämän näyttelyn ydin oli aisteja virittelevä ja 

47Af Hällström 2011, 72. 
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näyttelykokemusta haastava näyttely. En mieltäisi näyttelyäni kovinkaan 

rohkeaksi, sillä näyttelyn lähtökohtana ei ollut haastaa ideologiaa, 

elämänkatsomuksia tai yhteiskunnallisia asioita. Näyttelyn yksittäiset 

elementit kuten tuoksut, materiaalit, värit, sommittelu, pinnat ja äänimaisema 

olivat kaikki rakennettu moodboardien näkökulmasta harmonisen 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.  

Näyttely oli ensimmäinen henkilökohtainen taidenäyttelyni, olen 

aiemmin ollut mukana tekstiiliteoksillani yhteisissä taidenäyttelyissä. 

Näyttelyn tuoma palaute sekä avajaisten mukava kuhina ja 

keskustelu toi itsevarmuutta minulle taiteilijana. Koin myös suurta 

onnistumisen tunnetta lukiessani palautetta näyttelystä. Erityisesti palaute 

tunnelman luomisesta ja elämyksestä herättivät minussa kiitollisuutta. 

Näyttely sai minut ajattelemaan omaa tulevaisuuttani taiteilijana, sekä 

näyttelyjen yleistä tulevaisuutta taidemaailmassa. Mielestäni 

visuaalisuuden asema taiteessa tulisi kyseenalaistaa. Huomio tulisi 

suunnata siihen, miten visuaalisuuden rooli arjessa korostuu jatkuvasti, ja 

se saa meidät hakemaan elämyksiä elämyksien perään mediasta ja 

muualta. Aistiärsykkeitä sekä kaivataan, että niiltä halutaan kipeästi 

taukoa. Perinteinen taidenäyttely ei ehkä houkuta samalla tavalla 

tulevaisuudessa vierailijoita. Näyttelyiden ja taiteen tulisi muuttua sen 

mukana. Mielenkiintoista on myös nähdä, miten kiihtyvä visuaalisuuden rooli 

vaikuttaa myös tekstiilitaiteeseen. Näyttelyissä ei ehkä toimi perinteisesti 

ajatus, että laitetaan taidetta näytille ja oletetaan että vierailijoita riittää. Voi 

olla, että tulevaisuudessa taidenäyttelyjen vierailijoita tulisi ajatella enemmän 

kuluttajina, heitä pitää houkutella erilaisin elämyksin ja lupauksin. 

Taktiilisuudelle ja moniaistisuudelle tämä voisi tarjota raon päästä isommaksi 

osaksi taidenäyttelyjä, jota visuaalisuus tällä hetkellä dominoi. 

Kokosin tekstiilitaidenäyttelystä koosteen, joka on nähtävillä omassa internet-

osoitteessaan.  

linkki koosteeseen: https://spark.adobe.com/page/IUUplrdV6YxDg/ 
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