
Biofiliseen suunnitteluun erikoistunut sisustusarkkitehtuuri- ja muotoilus-
tudio Sensory Spaces Finland Oy vastaa ihmisen sisäisiin tarpeisiin raken-
netussa ympäristössä.

Maailmalla jo vuosia käytössä ollut hyvinvointilähtöinen suunnittelutapa on kehittynyt vas-
tavoimaksi urbanisaatiolle. Biofilia perustuu ihmisen evoluution kautta syntyneisiin tarpei-
siin olla yhteydessä luontoon. Sisustusarkkitehti, muotoilija Carita Ahosen perustama Sen-
sory Spaces on toistaiseksi yksi harvoista biofilaan erikoistuneista tilasuunnittelutoimistoista 
Suomessa. 
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Yritys tarjoaa tilasuunnittelua sekä valaistussuunnittelua sisälle ja ulos pääasiassa yksityisille ja yrityksille 
laajalla skaalalla koko Suomeen. Lisäksi on oma tapettimallisto, sisustusjulisteita sekä muita tuotteita.

Biofiliassa simuloidaan luonnossa esiintyviä ilmiöitä erilaisilla keinoilla. 

Suunnittelun lähtökohtana on aina tilan loppukäyttäjä, jonka tarpeet yhdistetään biofilisiin periaatteisiin. 
Suunnittelukohteessa tutkitaan tilan sijainti, materiaalien valinta ja niiden vaikutus 
sisäilmaan ja ihmisiin, tekstuurit ja värit, tilan visuaaliset vaikutukset kehoon ja mieleen, 
luontoyhteys erilaisilla keinoilla, luonnonvalo, keinotekoinen valaistus, äänimaisema, lämpö ja ilmavirta, vuo-
rokauden vaihtelut, vuodenaikojen vaihtelut sekä monia muita seikkoja.

Biofilia on tärkeä osa tasapainoista ja hyvinvoivaa elämää. Suunnittelussa pyritään
hyvinvoinnin edistämisen lisäksi luonnon kuormituksen minimoimiseen. 

Mihin biofilia sopii?

Biofilia on sovellettavissa hyvin erilaisiin ympäristöihin ja 
lähtötilanteisiin. Biofilia on moniulotteinen tapa suunnitella, 
jossa aidosti tarkastellaan millä elementeillä luoda hyvinvoin-
tia edistäviä tiloja. Suunnittelun ratkaisujen tulee olla kestäviä, 
pitkäikäisiä, ekologisia ja ihmiselle sekä luonnolle turvallisia. 
Se, kuinka käytännössä kaikki toteutetaan, riippuu aina projek-
tista. Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa monistettavissa olevaa 
ratkaisua. 

Rakennetussa ympäristössä puhutaan usein rakennusten 
optimaalisesta performanssista, mutta ihmisen todelliseen 
terveyteen vaikuttavat seikat, jäävät usein sivuun. 
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Biofiliset hyvinvoinnin hyödyt. 

Yksilön hyvinvoinnin kannalta biofilinen suunnittelu on tutkimuksissa todettu vähentävän stressiä, ahdistus-
ta, palauttaneen keskittymiskykyä, parantaneen mielialaa ja luovuutta. Biofiliaa on tutkittu paljon siitä asti 
kun biofilian hypoteesi ja teoria kehittyi ja se otettiin käytäntöön. Tulokset ovat osoittaneet sen, että hyvällä 
suunnittelulla on mahdollista saavuttaa hyvinvointia edistäviä asioita erilaisista ympäristöistä ja lähtötilan-
teista huolimatta. On myös ymmärrettävä, että biofilinen suunnittelu tarkoittaa paljon muuta, kuin pelkäs-
tään kasvien lisäämistä tilaan. ”Yksi tai kaksi viherkasvia ei vielä tee tilasta biofilista”: toteaa Carita Ahonen.
Suunnittelua ohjaa myös allekirjoitetut julistukset, jotka tunnustuvat luonnon monimuotoisuuden hätätilan. 
”Asiakkaita rohkaisen ottamaan omalta osaltaan osaa tähän tärkeään työhön projektien tiimoilta.”

Luonto tilassa.

Etsitään keinoja ja ratkaisuja, joilla tuodaan 
luonnossa ilmeneviä asioita tilaan. Miten luodaan mm. 
visuaalinen yhteys luontoon, muu aistivälitteinen yhteys 
luontoon, luonnonvalon hyödyntäminen, keinovalo ja 
sen erilaiset tehtävät, lämpö ja ilmavirta, vuorokauden ja 
vuodenajan vaihtelut ja niiden mahdollinen vaikutus.

Luonnon analogiat.

Keinot ja välineet joilla luodaan materiaalinen yhteys 
luonnollisiin elementteihin tilassa ja paikassa. Siihen 
liittyy vahvasti se, miten materiaalit stimuloivat meitä 
aistien kautta.

Tilan luonne.

Tällä tarkoitetaan keinoja, joilla pyritään vastaamaan sii-
hen miltä tilassa tuntuu, minkälaisia alitajuisia signaaleja 
tilasta saadaan. Nämä asiat ruokkivat niitä sisäisiä tarpei-
ta, jotka tekevät tilasta kokemuksellisen.
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LYHYT INFO:
- Sensory Spaces on Kuopiossa sijaitseva biofilisen suunnittelun sisustusarkkitehti- ja muotoilustudio
- Studio tarjoaa palveluita pääasiassa yksityisille että yrityksille kaikkialle Suomeen.
- Yrityksen perustaja Carita Ahonen on valmistunut Savonia ammattikorkeakoulusta 2019 sisustusarkkiteh-
diksi ja muotoilijaksi. Biofilista suunnittelun perusteet hän opiskeli ensin englantilaisen arkkitehdin opetuk-
sessa. Sen jälkeen biofilian opiskelu on jatkanut syventävien opintojen parissa. Valaistussuunnittelun täy-
dennysopinnot tulivat valmiiksi keväällä 2022 Savonia ammattikorkeakoulussa. 

LEHDISTÖN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJA HI-RES KUVIA JA MATERIAALEJA: 

Linkistä pääsee latamaan tarvittavat materiaalit: klikkaa tästä

Klikkaamalla some-kanaviin:

Kuva: Rouva Musta / Tiina Haring
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