
2.9.2014

1

Futurististen rakennushankkeiden
metaforisia viestejä

Prof. Sirkka Heinonen

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari
Tulevaisuus, kaupunki ja me - rakennetusta koettuun,

organisoidusta orgaaniseen?
Työväenmuseo Werstas, Tampere 21.8.2014

- uusi, moderni

- erilainen, toisenlainen

- kokeileva

- edelläkävijä

- tulevaisuudesta viestivä?

- tulevaisuudessa yleistyvä?

- muoto, materiaali, koko, toiminta, sijainti, ajoitus,
toteutus, käyttäjät?

Futuristinen rakennus?

©SirkkaHeinonen
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Metafora

(kr. μεταφορά = siirto)

= kielikuva, jossa kahta toisiinsa suoraan
liittymätöntä sanaa samaistetaan ilman kuin-
sanaa.

Metaforassa tapahtuu merkityssiirtymä

Kielitiede, retoriikka, filosofia, neuropsykologia

Kuinka metaforien ymmärtäminen eroaa aivotasolla
kirjaimellisen kielen ymmärtämisestä?

Kaupunki – mansikka, aivot, perhe?
©SirkkaHeinonen

Puutarhakaupunki
– kaupunki puutarhana

Pop-up maissipelto – uusi urbaanigeometria

©SirkkaHeinonen
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Aristoteles
-> metafora sopiva runouteen mutta ei tieteellisen

kielen käyttöön
1900-luvun lopulla  -> myös tieteiden käyttämä

heuristinen apuneuvo
Filosofiassa metaforateoriakeskustelu käynnistyi

Max Blackin (1909-1988) kirjasta Models and
Metaphors.

George Lakoff julkaisi Mark Johnsonin kanssa
v.1980 kirjan Metaphors We Live By: koko
kielemme rakentuu monien metaforien varaan.

”Myytit ajattelevat meissä”
Claude Lévi-Strauss

≈ Metaforat saavat meidät ajattelemaan

Myytit ovat mielikuvituksen laulua, henkisyyden potentiaalisuuden
metaforina (Joseph Campbell)

Myytit ovat tarinoita merkityksellisen elämän etsimisestä

Myytit ja metaforat vastapainona puhtaalle järjelle – intuitio, taide…
©SirkkaHeinonen
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Myytit
Metaforat

Symbolit ja selitykset
Merkit ja merkitykset

Identiteetit
Ihmiset viestijinä ja rakentajina

TULEVAISUUSLUKUTAITO

©SirkkaHeinonen

Mikä yhteys?

Metaforat – tulevaisuudentutkimus (CLA, skenaariot)

Metaforat – rakennukset (MEDEIA-hanke - viesti, statement)

©SirkkaHeinonen
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CLA (Causal Layered Analysis)
by Sohail Inayatullah

Metsä - Bosco verticale
Luontometaforia

©SirkkaHeinonen
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Yksijalkainen talo (Single-Pole-House)
Ekokolmio/Kuusitalo

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/konrad-wojcik-primeval-symbiosis-single-pole-house

Singaporen Superlehto
(Super Tree Grove)

Teknometaforia
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Kelluva ekopolis ilmastopaikolaisille
– omaperäinen amfibiokaupunki

Lumme (Lilypad)

http://www.beautifullife.info/urban-design/lilypad/

…vai Meduusa?

http://www.beautifullife.info/urban-design/lilypad/
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Pilvenpiirtäjät

…entisiä futuristisia rakennuksia

….tulossa ”uuspilvenpiirtäjät”

Vaakapilvenpiirtäjä (Horizontal Scraper)
Rakennus rakennusten yläpuolella Korea 2010

http://www.evolo.us/architecture/horizontal-skyscraper-on-
top-of-existing-city-block/
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KRAATERI (Crater Scraper) Kiina
Ei puske kohti taivasta, vaan on
osuma perinteeseen josta noussut

http://www.evolo.us/competition/crater-scraper-is-
a-porous-structure-to-capture-light-and-water/

Apple Campus 2 – Sormusten herra

NEOTOPIOITA?
Sosiometaforia
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Nörtti-Noan Arkki - Blueseed
start-up yrittäjät kv-vesillä

Ikaros    - Sky City

http://www.dvice.com/2013-5-21/chinas-sky-city-will-be-
worlds-tallest-building-years-end
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8/19/14

KIITOS!

Prof. Sirkka Heinonen
sirkka (at) utu.fi
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