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Abstract 
Arkkitehtuurissa käytetään tällä hetkellä paljon värejä. Ilman alueellista 
värisuunnittelua riskinä on, että ympäristömme muuttuu väreiltään levottomaksi. 
Laadukkaalla värisuunnittelulla uudelle alueelle saadaan maiseman ja 
ympäröivän arkkitehtuurin huomioonottava oma identiteetti ja atmosfääri. 
Väitöskirjassani tutkin uuden alueen värisuunnittelun metodeita. Esitys 
käsittelee kehittämääni värikävely tutkimusmenetelmää Helsingin 
Aurinkolahdessa tehdyssä koetutkimuksessa.  
 
Tutkimuskysymykset väitöskirjan toisessa osassa ovat: Miten koemme alueiden 
värit osana arkkitehtuuria ja paikkaa? Mitkä ovat arkkitehtuurin värisuunnittelun 
käsitteet uusien alueiden suunnittelussa? Tutkimusmenetelmänä ovat 
kehittämäni värikävely ja valokuvaus.  Värikävely on videoitu ja äänitetty 
keskustelu, jossa värin ja tilan kanssa ammatillisesti työskentelevät ihmiset 
kävelevät ja keskustelevat näkemästään ja kokemastaan. Värikävely ei ole 
kritiikki, vaan siinä yritetään myös ymmärtää, miksi on päädytty johonkin 
värivalintaan. Esimerkiksi rakennusmateriaalin värivalinta johtuu materiaalin 
värikartasta. Tutkija esittää kymmenen kysymystä, jotka pohjautuvat Fridell 
Anterin (2000: 40) tutkimukseen arkkitehtuurin värin havaitsemiseen 
vaikuttaneista tekijöistä sekä värisuunnitteluprosessissa huomioitaviin asioihin, 
joita selvitin diplomityössäni (Pyykkö 2010: 107–113). Värikävelyä on edeltänyt 
alueen tutkiminen visuaalisesti valokuvaamalla. Pink (2013: 81) kuvailee 
visuaalisen etnografian menetelmän, jossa valokuvaajan oma tieto ja havainnot 
vaikuttavat valokuvauksen prosessiin. Asemakaava ja rakennustapaohjeet ovat 
myös tutkijan tiedossa, jotta voidaan selvittää niiden toteutumista.  
 
Värikävely eli ”colour walk” on etnografinen metodi, jossa tutkija on mukana 
luomassa muiden ammattilaisten kanssa käsitteistöä kokemukselle 
arkkitehtuurin väreistä. Aistihavainnon ja keskustelun kautta värikävelijät 
tuottavat sanastoa ja käsitteitä non-verbaaliselle kokemukselle ja taiteelliselle 
suunnitteluprosessille. Aikaisemmin Kusenbach (2003) on käyttänyt 
kävelymenetelmää nimeltään ”go-along” katujen fenomenologia käsittelevässä 
tutkimuksessaan. Suopajärvellä (2014) on ollut ”walk-along” -menetelmä hänen 
tutkiessaan ikäihmisten arkikokemusta kaupungissa.  
 
Aurinkolahdessa tehdyn koetutkimuksen mukaan värikävelyssä pystyttiin 
sanallistamaan kokemusta arkkitehtuurin väreistä suunnittelijan näkökulmasta. 
Käveleminen alueella tarjosi erilaisia näkökulmia tutkia alueen arkkitehtuurin 
värejä, värin merkitystä tilasarjoissa ja näkymissä. Muita keskustelun aiheita 
olivat esimerkiksi: Alueen arkkitehtuurin atmosfääri värin näkökulmasta. 
Rakennusten värien suhde maiseman väreihin eri vuoden- ja vuorokauden 
aikoina. Muiden rakennusten värien vaikutus tutkittavaan kohteeseen. Onko 
julkisivun väri kaksiulotteinen graafinen dekoraatio vai osa kolmiulotteista 
arkkitehtuuria. Väri eri rakennusmateriaaleissa. Kun tutkimuksen edetessä 
värikävely toteutetaan kuudella eri alueella, aineisto analysoidaan, niin 
ymmärretään paremmin kokemusta alueen arkkitehtuurin väreistä ja niitä 
käsitteitä, joita suunnittelijan tulisi huomioida. 
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