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Carita Ahonen joutui jättämään hiusmestarin ammatin kemikaali-
allergian vuoksi- uusi ura löytyi hyvinvointilähtöisen tilasuunnit-
telun parissa. 

Carita Ahonen on sisustusarkkitehti ja muotoilija, joka on erikoistunut biofiliseen tilasuunnitteluun. Caritan 
aiempi ammatti kauneusalan yrittäjänä aiheutti hänelle lukuisia kemikaaliallergoita ja vaikean astman, jotka 
johtivat ammattitautidiagnoosin kautta uranvaihtoon. Sisustusarkkitehdiksi ja muotoilijaksi Savonia-ammat-
tikorkeakoulussa opiskellut Ahonen koki taustansa vuoksi painetta löytää toimintatapa, joka vastaisi hänen 
muuttuneita elämänarvojaan. Vastaus löytyi biofiliasta, jonka hyötyjä suunnittelija haluaa tarjota asiakkail-
leen. Maailmalla biofilia on yleisesti käytetty suunnittelutapa niin arkkitehtien, sisustusarkkitehtien kuin 
suunnittelijoiden parissa. 

Suomessa tätä hyvinvointilähtöistä suunnittelutapaa tunnetaan kuitenkin vielä melko vähän. Sensory Spaces 
on toistaiseksi yksi harvoista maassamme toimivista biofiliaan erikoistuneista tilasuunnittelutoimistoista. 
Carita ammentaa niin yksityis- kuin yritysasiakastyössään paljon henkilökohtaisesta kokemuksestaan.
 “Minulla on MCS- ja SBS-sairastuneille eli ympäristösairastuneille kuten homeallergisille asiakkaille suunnit-
telun edellyttämää erityisosaamista. Ymmärrän miten haasteellista voi olla esim. löytää koti, jossa voisi asua 
oireilematta.” 

” Rakennetussa ympäristössä puhu-
taan usein rakennusten optimaalisesta 
performanssista, mutta ihmisen todel-
liseen terveyteen vaikuttavat seikat, 
jäävät usein sivulle. Muotoilijana pyrin 
siihen, että ratkaisut kestävät ekologi-
sen ja eettisen arvioinnin mutta myös 
kriittisen arvioinnin mikä on ihmisen 
terveydelle sopivaa. Sen vuoksi on ollut 
itselleni tärkeää luoda yritys, jonka 
arvot ovat samassa linjassa henkilö-
kohtaisten arvojeni kanssa.  ” 



On vienyt aikaa sopeutua. 

Sopeutuminen ja toipuminen on vienyt oman aikansa. Koska todettiin sekä kemikaaliallergioita että herkis-
tymistä vaikean astman lisäksi, asiat, jotka laukaisevat oireet, ovat joskus hankala ymmärtää. Herkistyminen 
ei ole allergiatesteillä todettavissa, vaikka oireet ovat samanlaiset. Sairastumisen pahimmassa vaiheessa 
kasvot olivat märkäruvella, punaiset, turvonneet ja todella kipeät. Astman oireita oli ollut jo pitkään, mutta 
niiden kanssa olin oppinut huijaamaan itseäni. Tarkoitan, että opin olemaan välittämättä siitä, että en to-
dellisesti pystynyt hengittämään normaalisti. Oli melkoinen elämys, kun oikeat astmalääkkeet löytyivät ja 
yhtäkkiä tajusi, että miltä tuntuu, kun ilmaa virtaa syvemmälle keuhkoihin. Kemikaaliallergiat jättivät pysyvät 
jäljet ihoon. Kasvot reagoivat altistuessa hyvin voimakkaasti punoittamalla jolloin oireilu on aina hyvin nä-
kyvä. ”Koen, että kroppa alkaa nyt vasta olemaan paremmassa kunnossa. Kemikaaliyliherkkyys voi aiheuttaa 
reaktoita aina homeesta hajusteeseen. Tietyt oireet, kuten kasvojen punoitus, ei häviä koskaan. Se harmittaa 
vaikka muutoin kykenee melkein samoihin asioihin kuin täysin terveenä. Huonommin olisi voinut käydä ja 
olisikin käynyt, jos olisin jatkanut entisessä ammatissa yhtään pidempään, Carita pohtii.”

Kosmetiikan kemiasta rakennusmateriaalien kemiaan. 

Kaikki tuo kokemus niin aiemmasta ammatista kuin uuden ammatin opiskelun tiimoilta, vei tutkimaan ma-
teriaalien kemiallisia sisältöjä tarkemmin. ”Aiemmassa ammatissa olin kosmetiikan kemiaa lukenut mes-
tariopintojen tiimoilta, joten se oli tuttua asiaa. Oli yllätys huomata, että rakennusmaailmasta tuli vastaan 
viherpesua. Ei onneksi niin räikeästi kuin kauneusalan kemikaaleista. Kauneusalan markkinointiväittämät 
ottaa päähän vielä tänäkin päivänä, mutta yritän olla välittämättä. Se ottaa päähän siksi, että vuosittain aller-
gisoituneiden määrä vain kasvaa koska aivan liian pienestä pitäen aletaan lapsia altistamaan kemikaaleille, 
jotka eivät ole millään tavalla välttämättömiä. Minulla oli mestariopintojen tiimoilta nyt edesmennyt huip-
puopettaja Raija Kara, joka oli kosmetiikan kemian opettajana edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Häneltä sain 
parhaat opit, miten kauneusalalla esimerkiksi markkinointiväittämät sekoittavat yhden, jos toisenkin pään. 
Myös ammattilaisen. Hän korosti usein, että kosmetiikan kemiassa ei ole kyse siitä onko jokin tuote hyvä 
vai huono, vaan mikä sen todellinen kemiallinen sisältö oikein on ja mitkä niiden vaikutukset ovat meihin ja 
ympäristöön. Valinta on toki aina ihmisen oma.”
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Työnsä ohessa Carita opiskeli 
valaistussuunnittelua, joka tukee 
biofilista suunnittelua monella tavalla.
 
”Koska vietämme sisätiloissa 90 % 
ajastamme meillä ei ole samanlaista 
yhteyttä luonnonvaloon, joka tukisi 
sisäistä rytmiä eli sirkaidianista rytmiä. 
Tällöin voidaan valaistuksen avulla 
auttaa sisäisen rytmin ylläpitämistä.”



Biofilia ja ympäristö. 

Yhteiskuntamme on täyttynyt valtavasta määrästä ärsykkeitä, jotka ovat usein meille haittallisia ja jota emme 
tiedosta. Oireilemme eri tavoilla, fyysisesti ja psyykkisesti. Biofilia on yksi tapa vaikuttaa suunnittelun nä-
kökulmasta isoihin asioihin mikrotasolla, yksilön tasolla. Biofilia ei ole trendi, vaan kestävä tapa suunnitella 
rakennettua ympäristöä. Se on tärkeää juuri nyt kun ilmastonmuutos on käsinkosketeltavan lähellä. 

Mielenkiintoista on myös se, että biofilia on sovellettavissa hyvin erilaisiin ympäristöihin, lähtötilanteisiin ja 
tarpeisiin. Esimerkiksi suunnittelemani toimintaterapeuttinen leikkihuone lapselle osoitti sen, miten valtava 
vaikutus hyvin suunnitelulla ympäristöllä on lapsen kehitykselle ja ennen kaikkea henkiselle hyvinvoinnille ja 
voimaantumiselle.

Kuva: Rouva Musta / Tiina Haring ” Luodaan rohkeasti ympäristöjä,
jotka auttavat meitä voimaan paremmin. ”
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Sensory Spaces yrityksenä. 

Sensory Spaces on biofilisen suunnittelun sisustusarkkitehti-ja muotoilustudio. Yritys suunnittelee tiloja 
sisälle ja ulos. Asiakkaina pääasiassa yksityiset ja yritykset.

Mizimuzu Design:n alla löytyy oma tapettimallisto, sisustusjulisteita ja myöhemmin kalusteita. 
Muotoiluinspiraatio kumpuaa rakkaudesta käsityötaitoihin, luontoon ja luonnollisesti biofiliseen ajatteluun. 


