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‘Hiljainen todistaja’ Mietintää
akateemisen tilan laadusta
—

PR0L0GI

Yliopisto-opetuksen ja oppimisen laatu voidaan käsittää hyvin monella eri tavalla.
Tässä teoksessa laatua on käsitelty usealta eri näkökulmalta: esimerkiksi käsitteellis
teoreettisen analyysin keinoin, korkeakoulupolitiikan viitekehyksestä ja suhteutta
maila se pedagogiseen kohtaamiseen. Käsillä oleva teksti tuo uuden näkökulman
laadun käsitteeseen: onko myös fyysinen ympäristö ja -tila osa yliopisto-opetuksen
ja -oppimisen sekä tutkimustyön laatua? Tilaa ja ympäristöä ei yleensä mielletä
laatutekijäksi. Mikä merkitys tilalla on kokemuksiimme, työssä viihtymiseen ja työn
tuloksiin? Tässä artikkelissa keskityn ainoastaan joidenkin yliopistollisen tilan piir
teiden pohtimiseen: ympäristön mykkyyteen, sen vaikutuksiin tunteisiimme, sekä
siihen kuinka tilaa voidaan yksilöllisesti muokata ja sen avulla luoda sekä ksiti
syyttä että yhteisyyttä.
TIET0IsTuMI5n’Ö JA VAIENNUT TILA

Tilaan tuleminen ei välttämättä ohjaa tietoisesti tarkastelemaan tilaa itsessäin. Jos tilassa,
johon tulen, on ihmisii, kiinnittyy huomioni ensisijaisesti ihmisiin, ei rakennettuunympäris
töön. Kun tulin muutama vuosi sitten tutkijana minulle annettuun työhuoneeseen ensim
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mäisen kerran, asetuin huoneeseen yksin. Huoneen uutuusarvo johti minut tarkkailemaan
tilaa. Mikä on tämä tunne? Minkä viestin tila minulle ojentaa? Huomioin tunnetilani huo
neessani oleskelun aikana ja tutustuessani muuhun työympäristööni. Kävellessäni käytäviä
rekisteröin talon katoissa olevat putkistot, ne risteilevät siellä täällä välillä tihentyen. välillä
väheten. Kirkkaan keltainen väri veti huomiota puoleensa. Se ilmestyi siellä ja täällä eteeni,
vaatien huomiotani ja katsettani. Minulle tuli tunne, että kukaan muu talossa oleskellut ei
enää nähnyt tilaa; olin niin tuore, niin uusi työntekijä että kuljin vieläympäristöäni aistien.
Onko niin, että fyysinen ympäristö tulee meille tottumisen myötä olemattomaksi? Työhuo
neiden lisäksi talossamme oli siellä täällä luentosaleja. Astuessani erääseen luokkahuonee
seen katseeni kiinnittyi pöytien ja tuolien ryhmittelyyn: penkkirivistöt oli hitsattu kiinni latti
aan kuten myös pöydät. Opettaja joutui väistämättä katederin taakse, taulun eteen perin
teiseen opettajan paikkaan. Tuoleja ja pöytiä ei voinut luonnollisestikaan siirrellä minnekään
tässä tilassa.
—

Työtä ja työeläniää kuvastaa varsin osuvasti ajassamme “kaikkea työtä läpäisevä
tietoistiiminen” (Hakkarainen, Paavola & Lipponen 2003). Kirjoittajat väittävät,
että asiantuntijuus, tieto ja älykkyys ovat tulleet eräiksi merkittävimmistä piirteistä

nykyisessä tietoteknologiaan perustuvassa yhteiskunnassa. Ajattelun kyvykkyys, no
pea tiedollinen reagointi ja kyky suodattaa runsasta informaatiota monelta eri ka
navalta, sekä älyllisen stressin sieto ovat välttämättömiä ominaisuuksia tämän päi
vän työelämässä. Toisaalta kirjoittajat painottavat ihmissuhdetaitojen merkitystä
työelämässä. Tutkimustyössäkään yksinäinen eristäytyminen ei enää riitä; on kyet
tävä luomaan sosiaalisten rakenteiden verkosto, joka tiimityömäisesti tuottaa yh
teistä käsitteellistä todellisuutta. Myös yliopistollisessa opetustyössä olevat ovat
paineiden alla, koska heidän tulisi hallita monin verroin työelämän vaatimuksia.
Sosiaalisten vaatimusten lisäksi tulisi edistää
tutkimustyötä.
Tietoisturninen edellyttää tutkijoiden ja tutkija-opettajien keskinäiskohtaami
sen kautta tuotettua uutta tietoa ja uusia todellisuuden käsitteellistämisen tapoja.
Tällainen tiedonniuodostuksen strategia on eräällä tavalla jaettua tiedon luomista,
yhteisen ja laajenevan käsitteellistämisen tuottaniista. Hakkarainen ja muut (2003)
puhuvatkin kollektiivisesta vastuusta kognitiivisen kasvun alueella ja oppimisen
eritvispiirteenä. Tiedonmuodostuksesta on tullut tätä kautta yhteisöllistä toimin
taa. Tällainen tiedonmuodostus on tietystikin mahdollista myös opiskelijoiden ja
henkilökunnan välillä. Yhteisesti jaettu tietotodellisuushan ei ole ainoastaan tutkimyös omaa
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tietotyöhön osallistuvat vuorovaikutteisesti myös
joiden keskinäistä vuorovaikutusta;
opiskelijat.
tapahtuu? Kysymyksen voi mnuotoilla myös
lviutta missä tilassa tietoistuminen
ympäristö. Mainitussa artikkelissa ympäristöllä
kysyen mikä on tietoisturniStyÖfl
uhteita ja ihmisryhmiä. Onko ympäristö redu
tarkoitetaan sosiaalisia vuorovaikutuss
eemisten yhteisöjen ensisijainen funktio on tuottaa
soitavissa vain ihmisryhmäksi? Akat
tusta. Mikä merkitys on ei-sosiaalisella, fiysisellä
uutta tietoa ja antaa korkeinta ope
ogi
akateemiseen työhön? Ympäristöpsykol
vmpäristöllä tiedonmuodostukSeen,
olla kiinni
on tuottaminen ja oppiminen eivät voi
sesta viitekehyksestä katsoen tied
unlaisia eh
tuksesta. Sille on olemassa myös mu
ainoastaan sosiaalisesta vuorovaiku
tuote
yliopistollinen tila, jossa korkeinta tietoa
toja. Voidaan kysyä, millainen on
seen ja
Onko tilalla väliä opetukseen, oppimi
taan ja jossa oppiminen tapahtuu.
temuksilla
harmonian tai tasapainottomuuden tun
tutkimiseen; onko ympäristön
stä opet
sä? Millä tavoin opetustilalla on merkity
merkitystä tietointensijvjsessä työs
n?
tamiseen ja opiskelijoiden oppirnisee
ogiaa;
ogian osa-alue, joka tutkii tilan psykol
Ympäristöpsykologia on psykol
raken
asenteita, tunteita ja toimintaa suhteessa
yksilöiden ja ryhmien havaintoja,
än
päristöön. Tällä psykologian alueella eritellä
nettuun tai luonnontilaiseen ym
päristöpsykologisesta tutki
ihmisen välistä iriteraktiota. Ym
myös ympäristön ja
istö vaikutta
nnontilainen että rakennettu ympär
muksesta tiedetään, että sekä luo
3), eikä
kin ympäristö (Moser & Uzzell 200
vat ihmiseen siinä missä sosiaalinen
astaan toi
kään poikkeus. “Ympäristö ei ole aino
akateeminen tila ole tästä tietysti
ät ainoas
vaan [sen] olennainen osa” (s. 419). Eiv
mintamme hiljainen todistaja,
s vai
mutta myös koko ympäristökokonaisuu
taan ihmissuhteet ja vuorovaikutus,
toimin
tuskokemuksiin, tunteisiin, ajatteluun ja
kuttavat mieleen: oppimis- ja ope
aan
liittyvien ympäristöjen tutkimuksessa otet
taan. Ympäristöpsykologian työhön
en
a ja äänieristys. Tällöin tutkitaan myös rak
huomioon valaistus, lämpötila, ilm
tröm
steita sekä työpisteiden välineistöä (Sunds
nuksien piirteitä ja tilajakoa, kalu

1987).
ien ja
ite, joka sisältää tutkijoiden, tutkija-opettaj
Yliopistollinen tila on laaja käs
one, suuri
tiloja. Tila voi olla yhteinen seminaarihu
opiskelijoiden hyvinkin erilaisia
olli
mio, käytävä yliopiston laitoksessa, hallinn
luentosali, tutkijan yksinäinen kam
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-

nen tila, yliopiston juhlatila, henkilökunnan kalwihuone tai kirjasto. Näissä tilois
sa tehtävä tietointensiivinen tai muu työ tuottaa uusia innovaatioita, mutta kysyy

kö kukaan: kuinka fyysinen ympäristö vaikuttaa opetukseen, oppimiseen ja tutki
mukseen, mikä merkitys työn laatuun on tilan laadulla?
‘MINUSTA TUNTUU’. TILAN TUNNELAATU
Nyt olen siirtynyt uuteen työtilaan, uuteen rakennukseen. Ensimmäisenä työpäivänä uudessa
rakennuksessamme juttelin käytävällä kollegani kanssa. Hän ihmetteli, kuinka hänellä on
tunne että hän on hukassa, hän ei oikein tiedä missä hän tällä hetkellä on. Siirtymä vanhasta
rakennuksesta uuteen on heiluttanut hänen ja myös niinun kiinnittymistä paikkaan. Psykolo
gisesti siirtymä vanhasta tilasta uuteen on järkyttänyt edelliseen paikkaan liittyviä rutiineita:
olemmeko saaneet työhuoneen yksin käyttöömme vaiko emme, missä kahvihuone sijaitsee,
onko kahviporukka sama vai eri kuin ennen. Voisi puhua myös paikkaidentiteetin muutok
sesta. Se jatkuvuuden ja turvallisuuden kokemus, joka liittyi vanhaan rakennukseen, on nyt
murroksessa ja joudumme rakentamaan uudenlaisen tavan olla tässä tilassa.

Ympäristöpsykologian alueella tiedetään varmaksi se, että yksilön reagoiminen
ympäristöön sisältää aina sekä tunteenomaisia että havaintoon ja ajatteluun liitty
viä osatekijöitä (Gonzales, Fernandez & Cameselle 1997). Akateeminen tutki
mus- ja opiskeluyrnpäristö ei millään tavalla voi poiketa tästä. Esimerkiksi luento
salin tai seminaariluokan tilavaikutelma, värit, kuuluvuus, näkyvyys ja valon määrä,
puhumattakaan siitä tavasta kuinka opettajan aseman hierarkisuus korostuu suh
teessa opiskelijoihin, ovat alitajuisesti vaikuttavia tekijöitä. Opettajan työhuonees
sa toimistomainen tilan käyttö

esimerkiksi tilanne, jossa opettaja järjestää vas
taanottonsa virallisesti työpöytänsä ääreen
korostaa kanssakäymisen muodollista
laatua. Tilanteen muodollisuus puolestaan vaikuttaa tunnereaktioihin ja kohtaa
misen tunnelmaan. Moderni tietoteknologia altistaa sekä opiskelijat että yliopis
ton henkilökunnan jatkuvaan vuorovaikutukseen teknisten laitteiden kanssa, min
kä vaikutuksista ihmisen tunne-elämän hyvinvointiin ei välttämättä edes tiedetä
—

-

vielä tarpeeksi.
Elämyksellinen reagointi työvmpäristöön on esimerkiksi sen

kokeminen miel

lyttäväksi tai epämiellyttäväksi, rurnaksi tai kauniiksi, viihtyisäksi tai tukalaksi. Kog
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piir
nitiiviset arvioinnit näyttävät keskittyvän hyvinkin konkreettisiin ympäristön
ta
teisiin: esimerkiksi tilan lämpötilaan, tilallisiin suhteisiin, ympäristön melun
soon, ilman laatuun ja valaistukseen (Conzales ym. 1997)
lö
Gonzales ja muut (1997) ovat tutkineet yliopiston opettajien, hallintohenki
lomake
kunnan ja opiskelijoiden tunteita ja ajatuksia suhteessa työtilaansa. Kysely
vttä, ra
tutkimuksessa arvioitiin esimerkiksi tilan jakautumista, huonekoon riittävy
tyytyväi
kennuksen miellyttävyyttä, äänieristystä, esteettisiä tekijöitä sekä yleistä
tilaa suh
syyttä frysiseen lähiympäristöön, itse rakennuksiin ja verrattaessa omaa
ät, että tilan
teessa muihin yliopiston rakennuksiin. Johtopäätöksinä tutkijat esittäv
f,rvsiset
tunteenomainen arviointi ennusti kävttäjien tyytvväisyyttä; sen sijaan tilan
ominaisuudet olivat vähemmän määrääviä.
aina
Kokemuksellisesti työtila on jatkuvasti läsnäoleva, vaikkakaan se ei ole
miten
välittömän tarkkaavaisuutemme kohde (Russeil & Snodgrass 1987). Useim
a olemi
tila on tietoisuutemme reuna-alueilla. Tutkimus-, opetus- ja opiskelutilass
piirtei
nen on olla tietoisesti rekisteröimättä ja kohdentamatta katsettamme tilan
uutuus
sun, ellei jokin seikka erityisesti vaadi huomion kiinnittymistä. iVIyös tilan
tietokone ja
on tekijä, joka vie väistämättä huomion sen laatuun. Epäilemättä
on tietoin
kirjat ovat kaikessa akateemisten työssä ja opinnoissa tärkeimmät. Työ
, mitkä
tensiivisesti kyllästettyä työtä, ja se heijastuu tilan suunnittelussa ja tavassa
välineet,
kalusteetja työvälineet on hanldttu. Sinällään on mielenkiintoista, mitkä
annet
millainen tilan koko, tilan värivalinnat ja kalusteiden sijoittelut ovat tilassa
en annettuna
tuna. Olipa kyse sitten mistä tahansa työtilasta, se on työntekijälle
yleisesti ottaen
oleva. Se heijastaa suunnittelijan käsityksiä siitä kuinka tässä tilassa
myös piile
ollaan ja mitä tarkoitusta se palvelee. Tilan suunnittelua voivat ohjata
käyttäjän
vät arvot ja asenteet; esimerkiksi tila voidaan saada viestimään sen
asian
statusta ja merkittävyyttä työyhteisössä. Opetustiloissa yliopisto-opettajan
jo lähtö
tuntijavallan merkiksi voidaan luoda tila, jossa opiskelijat kuuntelijoina
kohdallisesti ovat katederin alemmalla puolella.
ista mentaa
Useat tutkijat ovat esittäneet, että kannamme mielessämme eräänla
(Russell &
lista atiasta, jossa eri paikat ja tilat omaavat affektiivisen merkityksen
ijöillä,
Snodgrass 1987; vrt, myös Sundstrom 1987). Myös ympäristön eri osatek
Kwal
esimerkiksi väreillä, voi olla tunteenomaisia vaikutuksia (Kvallek ym. 1988;
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lek & Lewis 1990; Stone 2001). Tiettyä yhdenmukaisuutta on olemassa niiden
tutkimusten välillä, joissa on tutkittu värien ja mielialojen yhteyttä tilanteessa, jos
sa tutkittavat ovat keskittyneet väriin ilman muuta toimintaa. Joissakin tutkimuk
sissa on raportoitu lämpimien värien aiheuttavan aktivoivia, toiminnallisia tunte
muksia ja kylmän väriskaalan värien päinvastoin ornaavan rauhoittavaa vaikutusta
ja että tämä vaikutus on havaittu systemaattiseksi (Levy 1984). Stonen (2001)
mukaan monet tutkijat ovat havainneet vastaavan vaikutuksen. Yhteyksiä on ha
vaittu tunteiden heräämisen ja lämpimien (punaisen, oranssin ja keltaisen) värien
kanssa, ja rentoutumisen seuraavan kylmiä (sinistä, indigoa ja violettia) värejä. Pu
nainen väri on liitetty ärtymyksen, jännittyneisyyden ja pontevuuden tunteisiin,
kuten myös piristymisen ja iloisuuden tunteisiin. Sininen ja sinivihreä on liitetty
rentoutumiseen, turvallisuuteen, rauhan tunteisiin ja levollisuuteen; nämä yhtey
det on havaittu useissa tutkimuksissa (ks. Russeli & Snodgrass 1987). Mielenkiin
toista on myös se, että värien fysiologista vaikutusta mnitattaessa galvaanisella ihore
aktiolla (GSR) tulokset tukevat esitettyjä väitteitä (Russeil & Snodgrass 1987).
Kuitenkin syvällisemmän ymmärrvksen värien yksilöllisistä, sisäisistä ja kulttuurisis
ta rnerkityksistä voinee antaa vain tutkimus joka ulottaa otteensa yksilölliseen mer
kityksenantoon ja tunteisiin.
Lempiäinen (2002, 95) kuvaa värien symbolista luonnetta uskonnoissa: “Juu
talaisten ilmestysmajassaja myöhemmin Jerusalemin temppelissä oli sinipunaises
ta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta pellavalangasta val
mistettu, kerubin kuvin koristeltu väliverho (esirippu), joka erotti pyhän ja kaik
kein pyhimmän sekä kätki taakseen liitonarkin.” Väreilläkin voi siis olla piileviä,
vertauskuvallisia merkityksiä. Edeltävässä esimerkissä värivalinnalla kuvataan py
hän ja ei-pyhän, profaanin tilan välistä eroa. Jung (1983) on esittänyt, että tietyt
symboliset muodot ja värit voivat olla arkkityyppisiä siinä mielessä, että eri kult
tuureissa saman tyyppiset aiheet toistuvat kollektiivisesti. Erojakin kulttuurien vä
lillä tosin on, kuten on saman kaltaisuuksiakin. Valkoinen väri liitetään kiinalaises
sa kulttuurissa suruun (ja kuolemaan), mutta läntisissä kulttuureissa sitä käytetään
muun muassa naisten hääasujen värinä, ilon värinä. Läntisissäkin kulttuureissa val
koista voidaan käyttää myös kuolemaan viittaavana värinä. Kiinalaisessa kulttuuris
sa sen sijaan naisten hääasujen väri on punainen, ei koskaan valkoinen. Tämä yhte
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ys selittyy osaltaan kiinalaisen maailmankuvan vaikutuksella (Sarvimäki 2002; Bruun
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2002).
On mielenkiintoista, että suomalaisten toimisto- ja haliintorakennusten väriva
linnoissa, myös yliopistollisissa tiloissa, valkoinen eri sävyineen on tällä hetkellä
todennäköisesti yleisin sisustusväri. Sisustusratkaisut noudattelevat kulttuurisia- ja

1-

ajanmukaisia konventioita. Valkoisen värin meridtyksiin ilmeisesti yhdistetään neut
raalius, tietty värittömyys. Erikoislaatuista tässä on kuitenkin se, että sen kulttuuri

n

sun merkityksiin liittyy yllä olevan mukaisesti vahvasti tunteisiin vetoavien tilai
suuksien symbolivärinä käyttö (esimerkiksi ilo/häät). Valkoisen värin psykologis
ta merkitystä sekä ajankuvaan kuuluvana että yksilöllisenä ratkaisuna tulisikin tut

y

ida tarkemmin: mikä on valkoisen värin viesti?
TYÖYMPÄRISTÖ OMAN MINÄN KUVANA
Olen toista päivää uudessa työhuoneessani. Nämä päivät olen tunnustellut työhuoneeni il
mapiiriä, katsellut sitä, arvioinut sitä. Olen liikutellut kaappeja eri asemiin, työnnellyt niitä
edestakaisin. jokaisen siirron jälkeen olen istunut paikoillani ja tunnustellut niillainen tunne
minulla työtilastani on. Onko minusta miellyttävää istua selkä seinää vasten vai asettaen
tuoli niin, että selkäni on kokonaan ovea kohti? Istuin jonkin aikaa selkä oveen päin, ja en
pitänyt tunteesta. Asetin työtuolini ja pöytäni siten, että yhtäältä voin nähdä ulkona olevan
luonnon, yhtäältä selkäni takana on seinä. ja voin nopealla käännöksellä nähdä myös. kuka
on tulossa ovestani sisään. Tällaisessa tilassa tulee tunne siitä, että voi itse valita sen, niitä
katsoo ja mihin katsoo. Koska kaikki on aina keskeneräistä, minulla on kuitenkin koko ajan
tunne, että tässä tilassa täytyy sittenkin tehdä vielä joitakin muutoksia. Asiat ja esineet etsi
vät paikkojaan; niiden tila ei ole määrätty, ne ajelehtivat. Minulla on tunne, että itse asiassa
koko työyhteisömme on saman levottomuuden vallassa. Eilen ja tänään tutki jakollegani kä
vivät katsomassa, kuinka olen huoneeni sisustanut. Eri työhuoneista kuuluu pakkauslaati
koiden auki repimistä ja tavaroiden liikuttelua.

Sisustammeko tietoisesti ja harkiten työtilamme, niin että se tukee omaa työs
kentelvämme ja hyvinvointiamme? Tiedämmekö opettajina ja tutkijoina edes sitä,
millainen tila on juuri omaa hvvinvointiamme tukeva? Järjestelemmekö tilan tar
koituksellisesti, kuunnellen omia tunteitamme siitä, mikä on mahdollisesti paras
ratkaisu? Esimeridksi kaiusteiden sijoittaminen ryöhuoneeseen voi elämykseilisesti
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tuntua eri tavoin, riippuen siitä, mihin kohtaan sen sijoitamme. Välineistön sijoit
telussa voimme käyttää järkiperäisiä argumentteja: koska työpöytämme on asetettu
siten, että atk-laitteet on jo valmiiksi tuotu paikalle, voimme ajatella: miksi muut
taisimme niiden sijaintia. Työpöydän äärestä meille avautuu näköala: se voi olla
läheisen rakennuksen seinä, avautuva ovi, toisen tutkijan ikkuna, järvinäköala,
parkkipaikka tai mikä tahansa muu fyysisen ympäristön osa. Se, mihin katseemme
ojentautuu kesken tutkimuksen tekemisen tai opetuksen, ei ole vähäinen seikka.
Tutkimuksissa on esimerkiksi säännönniukaisesti havaittu rakentamattoman luon
toympäristön voimakas terapeuttinen merkitys (Korpela 1995). Onko suhteemme
ympäristöön alistettuna -olemista, tiedotonta sopeutumista? Olemme silti ympäristöllemme tiedostamattomasti avoimena ja vastaanotamme sen viestejä koko ajan.
Onko tällä vaikutusta työn laatuun?
Työympäristön ärsykkeisyys on lisäksi eräs tärkeä tekijä, ja varsinkin sekä tutkijan, opettajan ja opiskelijan tietoiritensiivisessä työssä sillä on erityismerkirvstä.
Informaatioyhteiskunnan akateemisen yhteisön jäsenet joutuvat jatkuvasti keskit
tymään ajatuksellisesti kuormittaviin tehtäviin. Työ nkuvaa luonnehtii valppaana
olo. Työympäristön jatkuva virikkeisyys voi sinällään olla stressin aiheuttaja ja eräs
kielteisiä tunteita aiheuttava ympäristötekijä. Ihmisen kyky käsitellä tätä yhtämit
taista informaatiota on rajallinen. Ympäristön informatiivinen ärsykkeisyys voi ylittää
psyykkisen sietämisen kynnyksen. Tasapainon ja yksilöllisen sietorajan löytäminen
suhteessa ympäristöön on oleellista, mutta voidaan kysyä kuinka tietoisia sekä hen
kilökunta että opiskelijat ovat ärsykekuormituksesta. Ärsykkeisyyden optirni määrä
on eräs työhvvinvoinnin (ja työn laadun) edellytys.
Tilan personalisointi on käsite, jota käytetään vmpäristöpsykologiassa kuvaamassa sitä kuinka yksilö luo tilan oman minän jatkeeksi (Russeli & Snodgrass
1987). Ympäristö henkilökohtaistetaan, eli siitä luodaan oman minän peili, heijas
tus ja projektio. Personalisoinnissa heijastuvat ihmisen syvimmät tarpeet ja käsityk
set siitä, millainen tila on hänelle henkilökohtaisesti miellyttävin. Akateeminen tila
on hallinnollinen ja useille siellä työskenteleville väliaikainen paikka. Yleisemmin
akateemiset tilat ovat puolipersonalisoituja tai niihin ei kajota lainkaan. Myöskään
yhteisessä käytössä olevien neuvottelu- ja taukotilojen personalisointi on harvinais
ta, puhumattakaan yliopistojen opetustiloista.
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Personalisoinnissa heijastuu yksilöllisyvs. Tällä työntekijä

saa enemmän otetta

vksilöi
mällä työpisteensä omalla tavallaan, työntekijä osoittaa ettei hän ole vain koneis
ton osa, vaan siitä erillinen (Sundstrom 1987). Personalisointi antaa samalla kont
rollinja hallinnan tunnetta suhteessa omaan ympäristöön. Toisaalta myös se, että
jättää tilan personalisoimatta, voi viestiä jotakin. Se saattaa viestiä esimerkiksi siitä,
että tila ei tunnu merkitykselliseltä. Ehkä tila annetusti-olevana on sellaisenaan
tyydyttävä. Ympäristöpsykologiassa on tutkittu eniten oman kodin personalisoin
tia, ja sanotaankin että koti on asujansa kuva. Kodista voidaan luoda asujiensa
näköinen, mutta harvemmin on tutkittu sitä kuinka tutkijoiden ja opettajien työtilasta luodaan työntekijänsä näköinen tavoitteena henkilökohtainen viihtyvyys,
tvityytyväisyys, tuorteliaisuus ja työn laatu.
tvötilastaan; tila tulee itsesäätelvn alaisuuteen, On sanottu, että tällä tavalla

—

AKATEEMINEN TILA OMANA HIJONEENA
Tätä tekstiä kirjoittaessani minulle on läsnä olevana tämä huone, jossa kirjoitan; sen väli
neistö, värit, avaruudelliset suhteet, tilan jakautuminen. Kuvaruutu elää jatkuvasti; sen värit
ja kuvat vaihtelevat. Säätelen sitä, ja se niuuntuu oman itseni vaikutuksesta. Perusrakenne
on siinä jatkuvasti samana pysyvä, mutta sisällöllisesti, vaikutuksestani, se on muuttuva. Se
on seurustelukumppanini, joka ‘elää’ toimirinastani.

Sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmissuhdekyvykkyys ovat nousseet tärkeiksi teki
jöiksi yliopiston henkilökunnan, erityisesti tutkijoiden, tvönkuvassa, kuten aiem
min on viitattu. Kuitenkin vksityisyyden tunne ja oman henkilökohtaisen tilan
luominen ovat ympäristöpsykologiankin mukaan tärkeitä tekijöitä ihmisen mielen
tasapainoisessa rakentumisessa. Ihminen on sosiaalisesti riippuvainen toisista ihmi
sistä, mutta tarvitsee myös yksityisyyttä ja itse määriteltyä tilaa, rajoja suhteessa
toisiin. Yksityisyys on tärkeä arvo ihmiselle. Yksityisyyden ja omien sosiaalisten
rajojen ja yksityistilan rikkoutuminen näyttää tutkimusten mukaan johtavan tun
neperäisiin ongelmiin (Pedersen 1997). Akateemisessa työssä tiiniityöskentely ja
jatkuvat kokoukset, palaverit ja neuvottelut voivat olla osaltaan painetta luovaa
toimintaa. Työtilan tulisi osaltaan tukea vksityisyyttä, luoda rajaa minuuden ja
ryhmän välille. Yksitvisvys ei merkitse eristymistä toisten seurasta, mutta se merkit129
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see kontrollia sen suhteen, kuinka paljon haluaa viettää yhteistä aikaa toisten kans
sa. Pedersenin (mt.) mukaan yksityisyyden säätely on oleellista, koska liian vähäi
nen oman tilan hallinta on sinällään yhtä tuhoisaa kuin liiallisesta eristymisestä
johtuva yksinäisyyden tunne.
Yksityisyyden säätely akateemisissa tiloissa on osa tilakäyttäytymiseksi kutsun
ympäristöpsykologian tutkimusalaa. Tällä alueella tutkitaan juuri vksityisyyttä, hen
kilökohtaista tilaa, ihmisten territorioita ja ahtauden merkitystä; peruskysymyksenä se, kuinka rakennetuissa ympäristöissä saavutetaan tasapaino yksityisyyden ja

yhteisyyden välillä (Aura ym. 1997). Kysymys omasta huoneesta ja sen merkityk
sestä luomisprosessissa näkyy myös naiskirjailijoiden teoksissa, esimerkiksi Virginia
Woolfin tuotannosta (Woolf 1999).
Erityisen problemaattinen yksityisen tilan ja sosiaalisen kanssakäymisen välinen
suhde voi olla akateemista opetustyötä tekevillä. Opetustyöhön sitoutuminen
merldtsee suurempaa joustamista omien rajojen suhteen kuin mitä esimerkiksi tut
kijoilla on. Opiskelijoiden vastaanotto ja ohjaus sekä sitoumukset ja velvoitteet
opetustyössä ovat tekijöitä, jotka pakottavat määrittämään omat rajat eri tavalla.
Privaatin tilan rajojen huomiointi saattaa olla yliopisto-opettajille tärkeä oman
työn laadun tekijä. Jokainen opettaja luo työhönsä laatua niäärittämällä itselleen
privaatin ja julkisen olemisen rajat.
Toisaalta vuorovaikutusta voidaan tietoisesti kehittää erilaisilla tilaratkaisuilla,
kuten myös yksityisyyttä voidaan suojella tilan kautta. Fyysisen ympäristön ratkai
sut voivat edistää tai ehkäistä relevanttien verkostojen muodostumisen. On luon
nollista, että esimerkiksi työyhteisöjen sisällä syntyy erilaisia alaryhmiä sen mu
kaan, kuinka tila on käytössä. Esimerkiksi ryhmäytymistä tapahtuu usein fyysisesti
läheisissä huoneissa olevien tutkijoiden tai opettajien kesken. Yhteisöllisyyttä voi
daan tukea pienilläkin tilan personalisoinneilla, muun muassa vapaa-ajan tilojen
pöytien järjestärnisellä ryhmälle soveliaksi. Samantyyppinen tilanne on usein ope
tustilanteissa seminaariluokkien pöytäjärjestelyissä. Ovaalin- ja ympyrönmuotoi
nen tila vahvistaa luonnollisesti tunneperäistä yhteenkuuluvuutta enemmän kuin
vuorovaikutteisuutta häivyttävä luentotyyppinen pöytien ja tuolien asettelu. Tilan
järjestämisellä opettaja voi antaa piilevän viestin siitä, millainen käytös ja toiminta
on milloinkin toivottavaa ja sopivaa.
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TILA JA SIJOITtELUN TAITO
Muutto uuteen rakennukseen tapahtui työpaikallani hitaasti. Ensiksi kävin tunnustelemassa
taloa, johon muutimme. Ilma oli sateinen ja harmaa; siitä huolimatta mielialani oli jotenkin
iloinen, hilpeä. Tunnelmaan liittyi uteliaisuus ja kokemus siitä että olen saamassa itselleni
jotakin uutta, jotakin tuntematonta joka on vielä jännittävää. Ensimmäinen kokemus uudes
tayliopiston laitoksesta oli kuparille kiiltävä. Tulija näkee seinästä oman kuvansa. Talo hei
jastaa katsojaansa. Minulla oli vaikeuksia hahmottaa missä kuljin, minne mikäkin käytävä
johti. Tunsin, että olin sokkeloisessa tilassa. Rakennus on rinteessä, ja rinteen alapuolelta
katsottuna talo näyttää vaikuttavalta ja monisärmäiseltä. Talon pääsisäänkäynti osoittaa län
teen.

Lempiäisen (2002, 65) mukaan kirkkorakennukset on sijoitettu tavanomai
simmin siten, että kirkon pohjaratkaisu on “pitkäkirkko, jonka itäpäädyssä on

alttari ja länsipäädyssä pääovi.” Kirkkojen, asuintalojen, hallintorakennusten tai
muutoin merkittävien rakennusten sijoittaminen suhteessa ilmansuuntiin on ollut
pitkään jatkunut historiallinen perinne. Yksi vanhimmista kulttuurisista tilan ja
ympäristön huomioonottavista ympäristöopeista on kiinalainen fengshui. Merja
Sarvimäki on tehnyt väitöskirjansa kiinalaisista ja korealaisista vaikutuksista japani
laiseen arkkitehtuuriin. Väitöskirjan pohjalta laadittu teos ‘luonnollisesta fengs
huista’ kuvaa sitä kulttuurihistoriallista painoarvoa, joka opilla on ollut (Sarvimä
ki 2002; ks. myös Bruun 2002). Tämä tuhatvuotisen historian omaava, kiinalai
seen kosmologiaan pohjautuva ympäristöpsykologinen oppi ottaa pääasiallisesti
huomioon paikan suhteen ilmansuuntakoordinaatteihin. Tärkeä merkitys on myös
tilaa ympäröivillä maastonmuodoilla ja niiden kokemuksellisella vaikuttavuudella.
Tilan suhde ilmansuuntiin ja ympäristön muotojen tarkkailu alkeellisena ympä
ristöpsykologiana ei kuitenkaan ole ainoastaan kiinalaisen kulttuurin keksintö. Vas
taavankaltaista rakennusten sijoittelun taitoa on esiintynyt useissa kulttuureissa (Sar
vimäki 2002; Bruun 2002). Useimmissa tapauksissa sijoittelussa on käytetty puh
dasta talonpoikaisjärkeä: talon suuntautuminen valoisalle etelän puolelle on esi
merkiksi ollut vakiintunut tapa. Sijoittumista veden läheisyyteen on puolestaan
pidetty asumisen laadukkuutta lisäävänä tekijänä. Eräistä tutkimuksista on puoles
taan saatu vahvistusta sille, että rakennusten sijoittelun taito esimerkiksi suhteessa
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auringonvalon määrään on merkityksellinen. Auringonvalohan vaikuttaa selvästi
mielialaan ja käyttäytymiseen (Russeli & Snodgrass 1987). On sen sijaan koko
naan toinen asia kuinka tietoisesti nykyään tehdään rakennuksien sijoittaminen
suhteessa ympäristö- ja ilmansuuntakoordinaatteihin.’ Samalla on ehkä menetetty
kyky tietoisesti manipuloida ympäristövaikutuksia, esimerkiksi juuri suunniteltaes
sa yliopistojen työ- ja opiskelutiloja.
Yhteiskunnallisesti jonkinlaisen kollektiivisen merkityksen omaavat tilat (kuten
esimerkiksi kirkot) pyrkivät tilaratkaisuillaan luomaan tietyn tunneperäisen tilan,
joka sinällään on sille ominaista laatua. Laadukkaaksi voi sanoa tilaa, joka koke
muksellisesti mahdollistaa ihmistä voimistavan ja tukevan ympäristön. Onko
yliopisto hallinnollisena tilana laadukas, siellä työskentelevien ja opiskelevien ih
misten voiniaanturnisen huomioonottava? Onko tilat suunniteltu siten, että esteet
tiset näkökohdat, huoneiden sijoittelu, yhteydet valoisuuteen ja muihin ympäris
tötekijöihin luovat laadukkaan ympäristön toimia: tutkia ja opettaa? Erässä mieles
sä voidaan kysyä, noudatetaanko yliopiston tiloissa ja ympäristöissä tietoista sijoit
telun taitoa. Sijoittelu voidaan ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa, mutta siihen
voivat vaikuttaa myös kaikki tiloissa työskentelevät, personalisoinnin kautta.
Rakennuksilla ja tiloilla on olemassa myös piileviä vertauskuvallisia merkityk
siä. Itse asiassa kaildd tilat vaikuttavat meihin useilla eri tasoilla hengittämästäm
me ilmasta aina rakennusten symbolisiin merkityksiin saakka (Russell & Snodgrass
1987; ks. myös Sundström 1987). Tila omaa kielen ja viestin, mutta on eri asia
lukea sitä tietoisesti. Rakennukset viestittävät piilevästi ulkoisella habituksellaan;
osa viestityksestä voi olla alitajuista ja puoliksi tiedostamatonta, osa tietoista. Ra
poportin mukaan “jokaisen kulttuurin maailmankuva, ihanteet, elämäntavat, sym
boli- ja merkityssisällöt sekä valtarakenteet heijastuvat myös rakennetussa ympäris
tössä” (Aura ym. 1997,41). Ne viestittävät myös sitä mikä on maallista ja mikä on
pyhää; ne tekevät eron vallan tilojen ja ilman valtaa olevien tilojen kesken. Pisim
—

. . .
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Kokonaan toinen asia on se, että esimerkiksi fengshuissa on sisältöjä, jotka ovat luonteeltaan
maagis-uskonnollisia. Lisäksi on huomattava, että alunperin kiinalainen ajattelutapa on länsimais
tettu kuluttajien tarpeeseen ja voidaan jo puhua amerikkalaistuneensta new age-liikkeestä, jolla ei
juurikaan ole yhteyksiä klassiseen kiinalaiseen ajattelutapaan.
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mälle tilan analyysin on vienyt Bachelard (1969), joka teoksissaan on tarkasti
analysoinut eri tiloihin liittyviä sisältöjä menetelmillä, jotka muistuttavat psykody
naamisen psykologian ajatuskulkuja. Rakennusten kieli ja koodit voivat myös jää
dä käyttäjälleen vieraiksi (Aura ym. 1997), mutta tämä ei merkitse, etteikö tiedos
tamattornalla ole koko ajan vaikutusta ja merkitystä.
Mitä yliopiston rakennukset viestittävät, ja mikä merkitys ja htevs sillä on laa
tuun? Mitä piileviä merkityksiä ja svmbolisia viestejä yliopisto viestittää? Yhteisöjen
hierarkisuussuhteet voivat tulla esille esimerkiksi huonekoossa ja huoneiden sijoit
telussa, pöytien koossa, välineistön laadussa ja näköalassa (Sundström 1987). Ti
lan koko on esimerkiksi hyvin tyypillinen yhteisön sisäisen statuksen merkki. Vir
kojen vakinaisuus tai työsuhteiden tilapäisyys voivat heijastua siihen, millainen työtila
on kooltaan tai sijainniltaan, ja onko huoneessa muita työskentelijöitä vai ei. Myös
laitokselle työhön saapuvien uusien työntekijöiden huonesijoittelut saattavat ies
tiä henkilön asemaa tutkijayhteisön hierarkiassa. Yliopistolaitoksessa ei ole epäta
vallista, niukat resurssit huomioon ottaen, se että samassa pienessä huoneessa työs
kentelee useita henkilöitä. Aiemmassa kappaleessa esille nostettu kysymys tutki
jan/opettajan akateemisesta tilasta omana huoneena ja rajojen asettamisesta voi
vat jäädä toissijaiseksi, jos muutamien neliömetrien huoneeseen on sijoittunut use
ampi henkilö. Voidaanko tällaisessa tilanteessa puhua akateemisen ympäristön
1trrtdusta?
EPILOGJ
“Ihmisen on aktiivisesti voitava säädellä ympäristösuhdettaan” (Aura ym. 1997,
43). Yliopistollinen opetus- ja tutkimusympäristö on annettuna oleva. Tilan sääte
lyyn sisältyy mahdollisuus muuttaa ympäristöään, sekä se, että ihminen toteuttaa ja
valitsee oman yksityisyyden ja sosiaalisuuden rajat, muuntaa työtilaa itselle sopi
vaksi. Korpela (1995) on erityisesti korostanut tätä psyykkistä itsesäätelyä ympäris
tösuhteen ytirnenä. Mielestäni juuri tällainen itsensä voimaannuttaminen on oleel
linen osa laatua akateemisissa ympäristöissä, ja kokonaan uusi alue laatukeskuste
lussa.
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Psyykkisenä itsesäätelynä pidetään minäkokemuksen eheyden tuottamista. Jo
kainen luo oman ympäristösuhteensa omista merkityksistään käsin mutta kulttuu
risissa konteksteissa. Ihmiset voivat nähdä saman ympäristön lukuisilla eri tavoilla,
tavalla joka heijastaa yksilön omia merkityssisältöjä, kokemuksia, historiaa, rnielty
myksiä, tunteita: tiivistetysti sanoen, ihmisen ainutkertaista yksilöllisyyttä. Minuus
kuitenkin kehittyy ja muuntuu jatkuvasti; kyseessä on prosessikäsite. Esimerkiksi
aiemmin mainittu yksityisyyden ympäristöpsykologinen säätely on juuri osa identi
teetin ja minuuden luomista, kehittämistä, jossa omien rajojen asettaminen on
oleellista.
Ihmisen ympäristösuhde on molemminpuolinen ja vuorovaikutuksellinen. Ih
minen muokkaa yhtäältä ympäristöään, mutta muuttunut ympäristö toisaalta ava
ta ihmiselle kehitysmahdollisuuksia, mutta se voi myös nujertaa. Muunneltu työ
yrnpänstö pakottaa vakiintuneet toimintakaavat muutokseen.
Työympäristön merkitys työtyytvväisyyteen, -suorituksiin ja ennen kaikkea työn
laatuun itsesäätelyn näkökulmasta on merkittävä. Onko yliopisto työ- ja opiskelu
ympäristönä masentava vai piristävä paikka? Voinko tutkijana tai opettajana säädel
lä tilan sisustamista, tavaroiden järjestystä, värirystä, suuntaa johon katseeni suun
tautuu, ja voinko säädellä yksityisen ja julkisen rajaa työssäni? Yliopiston perusteh
tävien suorittamisessa tulisi ottaa huomioon, ei vain sosiaalinen, vaan myös tila
konteksti.
Merldttävät ympäristön kohteet ovat aina psykologisesti varattuja ja herättävät
tunteita. Yliopistollinen tila on monelle ihmisryhmälle merkittävä osa jokapäiväis
tä elämää. Ydinkysymyksenä onkin se, että tila muuntuisi annettuna-olevastff työn
tekijöitä ja opiskelijoita voimaannuttavaksi-’ tilaksi. Tila on aina varteenotettava
laadun tekijä.
Mutta mitä on ymparistö? On vaikea luoda rajaa sille, mikä meihin vaikuttaa ja mikä ei
vaikuta. Onko rajan asettaminen mahdollista? Elämmeyön ja päivän jatkuvassa rytmisjydes
sä. Kosminenympäristö maan pyörähdysliike ja reitti auringonympäri säätelevät ihmisen
—

—

2
K
jjtän Leena Lestistä ja Marjatta Saarnivaaraa huomioni kiinnittämiseen juuri tilan voimaannutta
vaan (tai valtaistavaaii) vaikurnkseen.
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päivän valveisen tajunnantilan ja unen nukahtamisen rytmiä. Elämme tässä luontoympäris
tön rytmisessä vaihtelussa välttämättä lainkaan tiedostamatta. että se tapahtuu luonnos
taan. Ympäristömme on osin meille annettuna-oleva, mutta osin myös muokattavissa-oleva.
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