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TIIVISTELMÄ

Rakentamisen ekologisuus on aikamme suurimpia haasteita. Kierrätyksen, kestävyyden 
ja energiankäytön ohella myös arkkitehtooninen laatu on oleellista. Jotta tästä voidaan 
keskustella, täytyy ymmärtää, mitä arkkitehtuurilla tarkoitetaan ja mitä keinoja sillä on. 

Työ käsittelee arkkitehtuuria esseiden ja täydellisyyden teeman kautta. Esseet ovat kirjoit-
tajan omakohtaista pohdintaa. Esseissä viitataan rakennettuun arkkitehtuuriin ja arkki-
tehtuurin kirjoitukseen. Osa esseistä on tekstin ja osa kuvien muodossa. Työ on toteutus-
tavasta johtuen luonteeltaan enemmän taiteellinen kuin tieteellinen.

Työn merkitys alalle muodostuu työn sisällöstä, esitystavasta ja työskentelytavasta. Työn 
sisältö on arkkitehtuurin aihepiirin merkitysten jäsentämistä. Valittu taitto ja kirjoitus-
tyyli kannustavat lukijaa omakohtaisuuteen. Vapaa esseistiikka työskentelytapana toimii 
allegoriana työssä kuvatulle tavalle tehdä arkkitehtuuria. 

Työssä määritellään arkkitehtuuria ja arkkitehtinä toimimista. Esitän mielipiteen, että 
arkkitehtuurissa johonkin muuhun kuin puhtaaseen logiikkaan  nojaava luominen on 
tärkeää. Työn varsinaisena tuloksena voisi kuitenkin pitää lukijan omakohtaista koke-
musta.

AVAINSANAT

täydellisyys, estetiikka, merkityksellisyys, esseistiikka, suunnittelu, muoto, taide
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ABSTRACT

The ecology of construction is one of the greatest challenges of our time. In addition to 
recycling, sustainability and energy use, architectural quality is also essential. In order to 
discuss this, one must understand what architecture signifies and what means it has.

The work deals with architecture through essays and the theme of perfection. Essays are 
the author’s personal reflection. Essays refer to the built architecture and to the writing of 
architecture. Some essays are in the form of text and some in the form of images. Due to 
the way it is implemented, the work is more artistic than scientific in nature.

The significance of the work for the field consists of the content of the work, the way it 
is presented and the chosen working methodology. The content of the work is the struc-
turing of the meanings of the topic of architecture. The chosen layout and writing style 
encourage the reader for personal experience. Free essayism as a way of working serves as 
an allegory for the way architecture is described in the work.

The work defines architecture and acting as an architect. I am of the opinion that in archi-
tecture, creation based on something other than pure logic is important. However, the 
reader's personal experience could be considered as the actual result of the work.

KEYWORDS

perfection, aesthetics, relevance, essayism, designing, form, art
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JOHDANTO

Olen elämässäni kohdannut keskinkertaisuuden. 

Suunnitellessani diplomityön aihetta koin osaamiseni ja ymmärrykseni hyvin rajoite-
tuksi. Ajattelin, että työ edustaa sitä, mitä olen opiskeluistani oppinut. Koin, että en osaa 
suunnitella rakennusta, joka tyydyttäisi minua. Törmäsin toistuvasti aihetta pohtiessani 
kysymykseen siitä, mitä arkkitehtuuri on. 

Uskon, että jokainen työ omalla tavallaan kertoo tekijänsä näkemyksestä arkkitehtuurista. 
Näkemys voi olla kirjoitettu auki tai tai se voi olla aistittavissa rivien välistä, aiheen valin-
nasta ja suunnitelman käsittelystä. 

Kutsuakseni itseäni arkkitehdiksi minun tulisi tietää, mitä arkkitehtuuri on.  
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Kehitellessäni aihetta työlle ajatukseni liukuivat vapaan taiteen suuntaan. Koin ja edelleen 
koen, että arkkitehtuuriin verrattuna vapaalle taiteelle on ominaista täydellisyys. Työn 
teema on täydellisyys arkkitehtuurin aihealueella. Työ on väistämättä täydellisen epätäy-
dellinen.

Työ ei siis tule vastaamaan täydellisesti mihinkään kysymykseen. Olen pyrkinyt lähesty-
mään arkkitehtuurin käsitettä täydellisyyden käsitteen kautta. Työ sisältää esseitä. Esseet 
ovat omakohtaisia. Olen sitonut omaa ajatteluani kirjallisuuteen. Esseet ovat osittain eril-
lisiä ja samalla muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Osa esseistä on sanallisia, osa kuval-
lisia.

Työskentelymetodina on ollut omakohtaisten ajatusten tajunnanvirranomainen kirjaa-
minen. Kirjoituksia olen sitten muokannut ja liittänyt niitä konkreettisemmin lähdemate-
riaaliin. Pääosin olen tutustunut lähteisiin jo ennen varsinaista kirjoittamista. 

Työskentelytapojen innoittajina ovat toimineet arkkitehtuurin kirjoituksen saralla Juhani 
Pallasmaan pohdinnat arkkitehtuurin ominaisuuksista, yleisemmän esseistiikan saralla 
Michel de Montaignen esseet ja kuvien käytössä ilman tekstiä John Bergerin käyttämä 
kuvaesseiden laji. Arkkitehtuurin kirjallisuudessa innoittajina työlle ovat toimineet 
lähinnä Valerio Olgiatin ja Markus Breitschmidin ensimmäisen kerran 2018 julkaistu 
Non-Refential Architecture ja Pallasmaan kirjoitukset, lähinnä Ihon silmät -teos (alku-
teos 1996).

Työskentely on ollut omakohtaista pohdintaa aiheista, joita arkkitehdin koulutuksen ja 
ammatin saralla olen kohdannut. Ulospäin näkyvä työ on tämän työskentelyn doku-
mentaari. Työ tekee tilaa arkkitehtuurin reflektiiviselle ja eettiselle pohdinnalle. Työ on 
ajankuva ja vertaiskokemus. Kaikkeen pohdintaan liittyy väistämättä ajatustason laaje-
neminen tutkittavan aiheen ulkopuolelle, esimerkiksi filosofiaan ja sematiikkaan. Valittu 
aihe on sellainen, että siihen ei liity absoluuttisia ratkaisukeinoja. Poetiikka tarjoaa ehdo-
tuksia aiheen ymmärtämiseen.

täydellinen
 1. lukumäärältään, paljoudeltaan, yksityiskohdiltaan tm. 
ominaisuuksiltaan kaiken asiaankuuluvan, vaadittavan sisältävä; 
josta ei puutu mitään.
 2. ominaisuuksiltaan kaikin puolin jnk käsitteen sisältöä, 
joitakin vaatimuksia vastaava, virheetön, moitteeton, ihanteellinen.
 3. perinpohjainen, perusteellinen, ehdoton, kiistaton; 
totaalinen.
 Kielitoimiston sanakirja 2021
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Ajatuksenani on ollut, että esseet olisivat toisistaan irrallisia, mutta samalla toisiaan 
tukevia. Pyrin siihen, että esseitä voisi lukea ilman järjestystä. Toiston välttämiseksi ja 
jotta esitetyt ajastukset voivat tekstissä kehittyä ja muodostaa myös kokonaisuutta, esseet 
kuitenkin viittaavat edellisiin esseisiin. Käytännössä olen usein järjestänyt esseet kirjoitus-
hetken mukaan toisiaan seuraaviksi. Näin järjestettynä esseet tulevat myös kuvanneeksi 
ajatteluprosessin etenemistä työskentelyn aikana. Karkeasti esseiden teemat kehittyvät 
järjestyksessä yleisluontoisesta kohti konkreettista, abstrakteista ajatuksista kohti viittaa-
vampaa ja  tieteellisempää. En ole pyrkinyt esseissä yhteismitallisuuteen.

Kuvaesseet ovat omia itsenäisiä esseitä. Ajatukseni näiden lukemisesta on sama kuin miten 
koen, että muitakin esseitä olisi mielekästä lukea. Teksti ja kuvat antavat lukijan ajatuk-
sille taustaa ja lopulta lukijan kokemus on aina omakohtainen. Kuvaesseiden tapauksessa 
omakohtaisuus on minusta lähtökohtaisesti helpompi ajatus kuin perinteisessä lause-
muotoisessa kirjoituksessa, koska kuvien kohdalla lukija väistämättä joutuu mielessään 
yhdistelemään aihetta ja luomaan kokonaisuudesta ymmärryksen, joka ei sanallistettuna 
ajatuksena voi tukeutua luetun toistoon.

Toivon siis, että lukija lukiessaan välillä pysähtyy ja antaa omille ajatuksillensa aikaa. Näin 
tekisin väistämättä itse. Työn rakenne ja sen lukeminen toimivat analogiana arkkiteh-
tuurin kokemiselle. 
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TÄYDELLISYYS

Olen(ko) menettänyt suhteeni täydellisyyteen? Mitä se tarkoittaa arkkitehtuurissa? Ajat-
telen nyt muotoja ja pintaa ja ehkä ajatusta syvemmällä. Koen, että täydellisyyden ajatus 
arkkitehtuurissa pitää sisällään myös jonkinlaisen yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Arkki-
tehtuuri ei kai ole vain taidetta, vaan sillä on myös funktio. 

Ajattelen muotoja. Jotkin asiat miellyttävät ja kiehtovat minua. Ympyrä neliön sisällä. 
Tällainen kahden muodon yhdistelmä on minulle väistämättä tilallinen, ”arkkitehto-
ninen”. Minulle tämä yhdistelmä näyttäytyy väistämättä kaaviona (pohjapiirroksena) tai 
kolmiulotteisena kappaleena. 

Ympyrä neliössä on erittäin hyvä muoto. Onko se täydellinen? Puhunko täydellisyytenä 
vain minua miellyttävistä asioista? Mitä tämä miellyttävyys tarkoittaa? Etsinkö hyväk-
syntää esittämällä näitä ajatuksia eli yritän sanoa jotain, jonka uskon olevan ymmärrettä-
vissä ja josta oletettavasti siten saisin positiivista palautetta? Onko muoto tai arkkitehto-
ninen kokemus syvempi, henkilökohtaisempi ja ”aito”?
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MUOTO

Muoto tai viiva ovat minusta lähtökohtaisesti sellaisia, jotka voivat olla täydellisiä. Suora 
viiva ilman paksuutta on helpoin ja selkein. Sen epäselvyys liittyy pituuteen ja suuntaan, 
jos suunta tai avaruus ovat olemassa ympärillä. Ympyrä ja neliö ovat myös täydellisiä. 
Tämä ei kuitenkaan ole se, miten me koemme näitä muotoja tavallisesti. Ympäristö on 
läsnä. Minulta vaatii tietoisen ja melkein mahdottoman ponnistelun poissulkea fyysinen 
todellisuus (joka on kolmiulotteinen mielessäni) ja ajatella näitä muotoja kokonaisina 
asioina, jotka olisivat itsessään olemassa ilman ympäristöä, ilman mitää suhdetta ympä-
ristöön. 

Oikeastaan koen, että tällainen muoto ilman ympäristöä on ainoa oikea puhdas täydelli-
syys. Ympyrä neliössä on ehkä minulle helpompi ajatus, kaksi muotoa tarjoavat toisilleen 
ympäristön. Minulle neliö tai ympyrä myös näyttäytyvät helposti jotenkin konkreetti-
sina elementteinä, jos niiden yhteydessä on toinenkin muoto. Yksi muoto ei oikeastaan 
ole olemassa, jos sillä ei ole mitään ympäristöä. Ympyrä neliössä on myös sikäli minulle 
turvallinen muoto, koska olen tällaisten suhteiden kanssa koko ajan tekemisissä ja toisaalta 
myös luulen, että tällaisten muotojen kanssa pelaaminen on yhä modernistispohjaisesssa 
arkkitehtuurin työskentelyn ajatteluilmapiirissä turvallista. 

Miten ulotan ajatuksen täydellisestä muodosta arkkitehtuuriin, arkkitehtuurin täydelli-
syyteen? Minusta koko arkkitehtuuri käytännön asiana tuntuu hyvin banaanilta. Taval-
laan toivoisin, että arkkitehtuuri ei olisi mitenkään taiteeseen verrattavaa, se voisi vain 
täyttää perustarpeet. Tämä lienee käytännössä mahdottomuus, merkityksettömilläkin 
asioilla on merkityksensä ja niissä rupeaa näkemään asioita, muotoja, merkityksiä. 
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Ajatus kauneudesta (taiteen täydellisyydestä?) olisi siis edellisen ajattelun (yksinker-
taiset muodot) mukaan kaukana rakennuksista. Samalla tällä banaalilla ympäristöllä 
on merkityksensä, koska se on väistämättä jollain tavalla läsnä. Rakennetun ympäristön 
kiinnostava asia on myös se, että se jotenkin toistaa täydellisyyttä. Se edustaa tai esittää 
täydellisyyttä pääsemättä koskaan itse täydellisyyteen. Arkkitehtuuri on siis arkielämässä 
täydellisyyden ilmentymä, negaatio, esitys; jotain, joka toimii ajattelun laukaisijana. 

Jäin vielä miettimään edellistä ajatusta arkkitehtuurin epätäydellisyydestä, banaaliudesta 
ja lopulta täydellisyyden ilmentämisestä epätäydellisen olemassaolon, mutta mahdollisen 
täydellisen ajatuksen kautta. Jos suunnittelen täydellisen rakennuksen, se on täydellinen 
täyttäessään asettamani vaatimukset. Kysymys täydellisyydessä on siis vaatimusten asetta-
misessa. Samalla fyysinen lähtökohtaisesti epätäydellinen toteutus muuttuu täydelliseksi 
välittämänsä ajatuksen kautta.  Oletuksena siis on, että ajatus tai idea on yksinkertaisesti 
määriteltävissä ja loogisena ajatusprosessina olisi luokiteltavissa täydelliseksi. 

Jos kysymystä siitä, onko arkkitehtuuri taidetta, ajatellaan arkkitehtuurin taustalla olevan 
ajatuksen kautta, muuttuu rakennus banaalista toiminnallisesta objektista muun taiteen 
joukkoon kuuluvaksi tuotokseksi. Oikeastaan varsinainen rakennus ei ehkä lopulta ole 
taideteos, vaan taideteoksen ilmentymä, jonka tässä tapauksessa pitää olla olemassa, jotta 
taideteos olisi olemassa. Toki arkkitehtuuriteosta voidaan arvioida, vaikka rakennusta 
ei olisikaan toteutettu, mutta minusta olennaiset kokemisen tasot jäävät tällöin puuttu-
maan. Jossain tilanteessa toki jo suunnitelma voi olla niin voimallinen ja samalla hanka-
lasti toteutettava, että tuntuu luontevalta tyytyä ajatukseen, että suunnitelmaa ei toteuteta 
ja samalla, suunnitelmaan katsoessaan, voi silti tuntea kokeneensa kokonaisvaltaiseksi 
katsottavan taiteellisen elämyksen. 
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Jokainen koskettava arkkitehtuurikokemus on moniaistinen; 
aineen, tilan ja mittakaavan ominaisuuksia mittaillaan yhtä lailla 
silmillä, korvilla, nenällä, kielellä, luustolla ja lihaksilla. Arkkiteh-
tuuri vahvistaa eksistentiaalista kokemusta, maailmassa olemisen 
tajua, ja tämä merkitsee vahvistunutta itsen kokemista. Arkkiteh-
tuurikokemus ei kohdistu vain näköaistiin tai viiteen klassiseen 
aistiin, vaan useaan toisiinsa vaikuttavaan ja toisiinsa sulautuvaan 
aistikokemisen järjestelmään.
 Pallasmaa 2016, 34

Tutustuessani Juhani Pallasmaan kirjoituksiin minusta on ollut luontevaa nyökytellä 
kirjoittajan huomioille erilaisten aistien tärkeydestä — arkkitehtuuri ei tosiaan ole minus-
takaan vain valokuvin koettavissa. Edellisen kappaleen huomio sai minut silti juuri nyt 
huomaamaan moniaistisen kokemuksen tärkeyden ja oleellisuuden. Kuvaus kohteesta on 
lopulta vain kuvaus; jäljitelmä jostakin, jota emme oikeasti ole kokeneet. ”Oikea” kokemus 
on aika hieno asia. Tässä piilee arkkitehtuurin kiehtovuus ja merkityksellisyys ja tämä on 
syy, miksi arkkitehtuuri on taidetta ja miksi se on erityinen asia taidekentässä. Mieleeni ei 
tule toista taidemuotoa, jonka vaikuttavuus olisi yhtä moniaistista ja ihmisen kokemuksen 
tunnetta täydellisen koskettavaa. 

Yhdistääkseni edellisiä kappaleita, arkkitehtuurin täydellisyys ei siis voi perustua 
yksiulotteiseen täydellisyyteen. Yksiulotteinen täydellisyys olisi jotain muuta kuin arkki-
tehtuurin täydellisyyttä. Yhtäältä täydellisyys liittyy taustalla olevan ajatuksen täydellisyy-
teen. Toisaalta täydellisyys on villiä ja viriiliä, hetken ja tilanteen täysin haltuunottavaa 
kokemusta, jota nykyihmisen on hankala saavuttaa ja jota tyypillisesti voidaan etsiä myös 
intensiivisen urheilun tai päihteiden käytön kautta. 

Olin hetken jo kirjoittamassa, että kokemus on kuin lupaus paratiisista, täydellisyydestä. 
Tämä olisi tarkoittanut, että täydellisyyttä ei ehkä sittenkään näin ollen koskaan saavutet-
taisi, vaan, että siihen vain pyrittäisiin ja ikäänkuin olisi sovittu, että tämä pyrkimys riit-
täisi. Olisin nyt kuitenkin hetken aikaa halukas ajattelemaan, että moniaistinen kokemus 
on itsessään varsin täydellinen. Tämä ajatus on kuitenkin hankala. Moniaistinen kokemus 
voi syntyä monessa paikassa, vaikkapa metsässä. Samoin elokuvan katsominen, ehkä 
yhdistettynä elokuvateatteriin, voi olla samanlainen. Tämä tarkoittaa lähinnä, että moni-
aistinen, ajatuksen täydellisesti mukaansatempaava kokemus ei rajoitu ainoastaan arkki-
tehtuurin alueelle. 
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Mitä tarkoittaa edellisen kappaleen ajatus moniaistisen, arkkitehtuuriin liittyvän koke-
muksen lähtökohtaisesta täydellisyydestä? Onko hetki lähtökohtaisesti täydellinen? Ajan 
hetki on omalla tavallaan täydellinen ja ainoastaan täydellinen ollessaan äärimmäisen 
lyhyt. Kokemus hetkessä olisi siis täydellinen, jos hetki tulisi täysin käytetyksi koke-
muksen aistintaan. Lopulta kokemus käytännössä muodostuu hetkistä peräkkäin, ja 
luulen, etteivät nämä kaikki hetket enää ole täydellisiä.

Ajattelen kysymystä kokemuksen täydellisyydestä vielä uudelleen. Kokemus on itsessään 
kuin hetki tai piste avaruudessa, täydellinen. En osaa kuvata asiaa täysin, mutta minusta 
tuntuu, että tämä liittyy kokemusten arvottamiseen ja tietysti määritelmään kokemuk-
sesta. Ajatus täydellisyydestä on tässä myös hankala. Koen kuitenkin, että moniaistisen 
kokemuksen lumo liittyy tuntemukseen tällaisen kokemuksen suuresta kattavuudesta, 
niin suuresta, että siinä kokemuksessa mielenkiintoa ei hetkeen tule jakaneeksi muualle. 

Ympäröivä moniaistisuus ja sen kokeminen rakennuksessa on ajallinen kokemus. Raken-
nusta voisikin tässä verrata metsään tai kaupunkiin kokemuksena. Teos ei tässä tapauk-
sessa ole sellainen, jonka kokemisesta välittömästi pääsee pois. Sen sisällä ollaan ajalli-
sesti jumissa. Lähinnä tämä lienee sellainen yleensä tiedostamaton asia, joka kuitenkin 
vaikuttaa suuresti kokemukseen monen asian, kuten pelon tai turvallisuuden tunteiden 
kautta. Ajallinen sitovuus on ominaisuus, joka lisää arkkitehtuurin erityislaatuisuutta 
taidekokemuksena ja voimistaa kokemusta.
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SUUNNITELMA

Olen edellä kirjoittanut arkkitehtuurin täydellisyyden liittyvän kokemukseen ja arkkiteh-
tuurin taustalla olevaan ajatukseen. Miten muuten voisi kuvailla arkkitehtuurin täydelli-
syyttä?

Ajatuksissani kävi ja mainitsin myös suunnitelman merkityksen. Tällä oikeastaan ajat-
telen sekä ns. oikeaa suunnitelma että koettua suunnitelmaa (kokijan kokemusta toteu-
tetusta teoksesta ja sen lähtökohdasta). Ja ehkä näistä ajattelen enemmän koettua. Taide-
teos, arkkitehtuuria tai muuta, voi olla minusta tekijä- tai kokijalähtöinen. Ensimmäinen 
tarkoittaisi teoksen luomista oman luomisen tarpeen vuoksi. Tällöin teosta ei ehkä 
koskaan näkisi tai kokisi kukaan muu tekijän lisäksi. Toisaalta tekijöitä voi olla useita ja he 
voivat olla toisistaan irrallisia tai lopputulos ainakin olla sellainen, että tekijän merkitys ei 
ole oleellinen vaan kokijan. Tekijä voi olla toiminut aivan toisissa ajatuksissa kuin miten 
teos koetaan ja tämä myöhempi tai erillinen kokemus voi olla paljon oleellisempi. 

Kirjoittaessaan taiteen moraalista filosofi Hemmo Laiho on ottanut esille kysymyksen 
taiteen tarkoitusperistä. Laihon mukaan teosta kokonaisuutena tarkasteltaessa pitää 
ymmärtää, että se, mitä teos kuvaa, ei välttämättä vastaa taitelijan arvomaailmaa. Ja 
toisaalta taiteilijan intention ymmärtämisessa on omat haasteensa: 

… kohtaamme intention, eli tekijän tarkoitusperien, ongelman. 
Ensinnäkin on kyseenalaista, tarvitseeko taideteoksen vastaanot-
tajan tietää mitään tekijän intentioista voidakseen tulkita teosta. 
Toisaalta tekijän intentioista ei seuraa, että teos vastaa niitä. Taitei-
lija saattaa tarkoittaa yhtä, mutta teos rakentuu tulkitsijoiden 
mielissä toisella tavalla.
 Laiho 2014
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Tekijän intentioiden ymmärtäminen täydellisesti on lähtökohtaisesti mahdotonta, koska 
jokainen yksilö käsittelee kokemaansa aina omista lähtökohdistaan. Ajattelen, että tästä 
seuraa tekijälle myös vastuuta: tekijä ikään kuin luo taustan tai pohjan muiden kokemuk-
sille esittäessään taideteoksen.

Arkkitehtuurina voidaan ajatella yksittäistä rakennusta ja yksityiskohtaa tai kokonaisuutta, 
joka syntyy jollain tavalla irrallisista asioista. Kokonaisuus kallistuu enemmän kollektii-
visen tehdyn puolelle ja samalla hallitsemattomaksi. Täydellisyyden tunteen muodostu-
minen perustuu enemmän sattumanvaraisuuteen ja kokijan yksilölliseen olotilaan.
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PINTA

Yksi merkittävä arkkitehtuurin kokemisen osatekijä on pinta. Pinta voi heijastaa tai olla 
samettimainen, pinta voi olla yhtenäinen tai paloista muodostunut, pinta voi olla homo-
geeninen tai heterogeeninen, pinta voi olla jatkuva tai loppua äkillisesti, pinta voi olla 
elänyt tai uusi. Muodostuuko arkkitehtuuri pinnoista? Pinta kokemuksena viittaa lähinnä 
kaksiulotteiseen kuvataiteeseen, jonkin verran veistoksiin. Pinta on minulle yksi arkkiteh-
tuurin syvimmistä ominaisuuksista. Se on jotain sellaista, jota ei voi ottaa pois. Pinta on 
väistämätön. Pinta kertoo paljon kohteesta. Pinta voi olla vain ”pinta” tai se voi olla syvä, 
olla tai antaa vaikutelman yhtenäisestä rakennusaineesta, jonka tunnemme ulottuvan 
nähdyn ja koetun taakse. Tällöin koemme pinnan kertovan meille koko rakennelman 
aineellisen sisällön. Nykyrakentamiselle on ominaista monikerroksisten materiaalien 
käyttäminen. Se, mitä näemme, on vain verhous. Tietoisesti voidaan luoda vaikutelma, 
että nähty materiaali ulottuisi syvemmälle tai hyväksyä ajatus pinnasta. Pinta on tällöin 
minusta enemmän verrannollinen kuvaus jostakin, jota ei olemassa. Pinta esimerkiksi voi 
rajata tilan koettavaksi ja olla sellainen olemukseltaan, että pintaa ei koeta todelliseksi 
kolmiulotteiseksi aineeksi. Mikä on tämä pinnan ja aineen syvyyden ero?

Edellä kuvaamani syvyydetön pinta on minusta tila tai puitteet, jotka luovat edellytyksiä 
tilan kokemiseen. Voisi myös ajatella, että tällöin kyseessä ei oikeastaan ole varsinainen 
pinta ollenkaan, ainoastaan tilan kuvaus. Tai haluttaessa ajatella toisin päin, tämä olisi 
nimenomaan pinta vailla syvyyttä. Tällainen syvyydetön pinta ei ole silti pelkkä tilan 
kuvaus. Väistämättä pinnalla on muitakin ominaisuuksia. Pinta voi heijastaa ja olla monen 
värinen, siinä voi olla kuvioita tai tekstiä. Pinta väistämättä antaa vaikutelman jostakin. 
Ja lopulta riittävällä tarkkuudella pintaa tutkittaessa pinnalla on käytännössä aina myös 
syvyys.
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Pinta on arkkitehtuurissa läheisesti tilan käsitettä sivuava asia. Tila ei ole ”olemassa” tai 
koettavissa, jos tilalla ei jollain tavalla ole rajausta. Rajaus voi olla hyvin konkreettinen; 
seinä tai se voi olla keveimmillään vain kuvaus tilasta.

Tilaa ei siis ole olemassa ilman rajausta. Japanilaisen arkkitehdin Junya Ishigamin Venet-
sian vuoden 2010 arkkitehtuuribiennaaliin  suunnittelemassa työssä pinnat ovat supistu-
neet melkein viivoiksi ja muodostavat varsinaista pintaa käytännössä ainostaan kokijan 
ajatuksen tasolla. Samoin pinta tulee aina luoneeksi olemassaolollansa tilan.

Teoreettisesti ajatellen pinta on minulle samaan aikaan selkeä ja määrittelemätön käsite. 
En kuitenkaan osaa kirjoittaa tähän itseäni tyydyttävää pinnan määritelmää. Selkeim-
mältä ajatukselta minulle vaikuttaa, että kolme pistettä muodostavat kaksiulotteisen tason 
eli pinnan. Tällöin kuitenkin tulen määritelleeksi pinnan itsellänsä. Käytännössä tällaista 
pintaa puhtaimmillaan ei koskaan ole. Pinta on aina epätasainen ja sillä on ominaisuuksia, 
jotka näyttäytyvät teoreettisesti liiallisilta. Pallomaista kappaletta lukuunottamatta pinta 
aina loppuu johonkin, ainakin on olemassa reuna tai kulma. Voiko pinta jatkua reunan 
yli? 

Pinnan määrittely on hankalaa ja silti ajattelen, että pinta arkkitehtuurin yhtenä ominai-
suutena on kokonaisuuden kannalta täysin oleellinen. Tämä kysymys tai huomio pinnasta 
liittynee Pallasmaan, Olgiatin ja Koolhaasin ajatuksiin pinnasta. Pinta on samalla väistä-
mätön ja jotain, jota puhtaimmillaan ei olemassa. Pintaan (samoin kuin arkkitehtuuriin) 
liittyy aina ominaisuuksia, jotka tekevät kyseisestä objektista käytännössä runsaamman 
kuin mitä voimme ajatella. 

Aikaisemmin kirjoitin kahdesta tavasta lähestyä arkkitehtuurin täydellisyyttä, arkkiteh-
tuurin ilmaisua. Teos voidaan ajatella ajatuksen ilmentymänä tai itsenäisenä moniaisti-
sena kokemuksena. Pinta toimii samoin, sen voi ajatella kuvaavan meille jotakin, jota ei 
suoraan ole olemassa.
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Koolhaas: … Jos katsot tänne, näet miten täydellisen fiktiiviseksi 
arkkitehtuuri on tullut nykyään. Arkkitehtuuri on vain pinta ja sen 
takana ovat kaikki ylimääräinen, kaikki putket ja oikean maailman 
eräänlaiset jäänteet.
Wainwright: Eli arkkitehdin rooli on typistetty kahteen senttimet-
riin?
Koolhaas: Tämä olemme me ja tämä ovat he.
 Koolhaas 2014
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TAITEEN LUOMINEN

Olen kuullut sanottavan, että taideteoksessa tärkeintä on sen taustalla oleva ajatus; jotain, 
jota taitelija on halunnut sanoa. Kirjoitin edellä mahdollisuudesta, että taideteos voidaan 
kokea taiteilijan ajatusten tai jonkin muun, sattuman, kautta. Uskon, että kokijan on 
miltei mahdotonta koskaan täysin ymmärtää taideteoksen lähtökohtaa ja ajatusta, koska 
olemme jokainen yksilöitä ja elämme ajallisesti, fyysisessä ja kokemuksellisesti erillisissä 
maailmoissa.

Haluan täsmentää huomiosta taiteilijan ajatuksesta. Se on minusta ennemmin jonkin-
lainen intentio sen sijaan, että se olisi ajatus, joka voidaan täsmällisesti määrittää esimer-
kiksi kirjoituksen kautta. Tämä intentio tai aikaisemmin mainittu ”ajatus” asettuu tiedos-
tetun ja tiedostamattoman väliselle akselille.

Täydellisen loogisesti toimiva, tietoinen ajatus vaikuttaa minusta taiteen olemukselle 
vieraalta lähtökohdalta ja samalla myös ihan toimivalta konseptilta. Ajattelu, vaikka 
olisikin loogisesti johdonmukaista, on yksilöllistä ja voi tuottaa jotain, joka aiheuttaa 
muissa taidekokemuksen.

Kuitenkin loogisen ja teoreettisen ajattelun ja sen aiheuttaman tuotoksen vaarana taide-
kokemuksen näkökulmasta on minusta liiallinen loogisuus. Tuotos tuntuu tieteeltä. Tiede 
voi taiteen tavoin saada lukijansa tai kokijansa kokemaan jotakin uutta itsestänsä. Epätäy-
dellinen loogisuus tuntuu minusta taiteelle ominaiselta. Tiede perustuu normaalisti tiet-
tyjen yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen, kuten toistettavuuden ja loogisen syy-seuraussuh-
teen, täyttämiseen. Taiteella ei ole vastaavia tarkkoja rajoitteita.
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… Tietoisten intentioiden ja tiedostamattomien pyrkimysten 
välinen jännite on välttämätön, jotta teos aikaansaa havainnoijassa 
emotionaalista osallistumista. ”Olipa tehtävämme mikä tahansa 
(…) täytyy syntyä vastakohtien yhtäaikaisratkaisu, kuten Alvar 
Aalto kirjoitti. Taiteilijoiden ja arkkitehtien sanallisia ilmauksia 
ei yleensä pidä ymmärtää sellaisenaan; ne ovat usein vain pinnal-
lista, tietoista rationalisointia tai puolustusta ja ne saattavat olla 
jyrkässä ristiriidassa syvempien, tiedostamattomien intentioiden 
kanssa, joista teos saa koko elämänvoimansa.
 Pallasmaa 2016, 25

Toisena ääripäänä loogisuudelle ja teoreettisuudelle kuvailisin naivia ja alkukantaista 
luomista. Tässä ajatuksessa puhtaimmillaan tekijä ei työn luomisen aikana ymmärrä tai 
edes pyri ymmärtämään työn suhdetta teoriaan ja ympäröivään maailmaan. Työ on villiä 
ja vapaata ja se tehdään jollain tavalla olemukseltansa täyttä ymmärrystä vailla. Valmis 
tuotos (taideteos) on jotakin, jota on vaikea älyllisesti täysin ymmärtää ja joka herättää 
ajatuksia ja tunteita, jotka eivät synnyt sellaisesta ajattelusta, jota koemme ymmärtä-
vämme.

Tällainen vapaata assosiaatioa hyödyntävä työskentelytapa voi olla tietoinen ja looginen 
valinta. Samoin, en usko, että taiteen tekemistä yleensä voidaan sijoittaa jompaan kumpaan 
esitettyyn ääripäähän, vaan luominen sisältää tiedostettua ja tiedostamatonta tekemistä. 
Taideteoksen luomisen eri vaiheissa jompi kumpi ominaisuus voi korostua. 

Rakentaminen sisältää normaalisti hyvin käytännönläheisiä tavoitteita. Jotta rakennelma 
tai sen suunnitelma olisi arkkitehtuuria, käytännönläheisien tavoitteiden täyttäminen ei 
riitä, vaan tarvitaan jotain, joka edesauttaa taiteellisen kokemuksen saavuttamista. Koska 
käytännönläheiset tavoitteet ovat sellaisia, joita usein ja lähtökohtaisesti lähestytään 
logiikan kautta, jää vapaampi vapaampi ja villimpi luominen arkkitehtuurille ominaiseksi 
rakentamisen saralla.

Mietin, onko tällaisen villin ja vapaan tekemisen olemassaolo miltei lähtökohta arkkiteh-
tuurille. Mitä rakennus olisi, jos siitä poistettaisiin kaikki taiteellisuus. Oikeastaan miltei 
kaikesta rakentamisesta on löydettävissä sellaisia asioita, jotka viittaavat taiteellisten valin-
tojen tekemiseen suunnittelussa. Jokin aivan tekninen tila näyttäytyy minulle sellaiselta, 
jonka voisi ajatella olevan vain rakennelma vailla arkkitehtuuria. Ihmisten varsinaiseen 
käyttämiseen suunnitelluissa tiloissa joudutaan välttämättä tekemään valintoja, joita on 
hankala arvottaa luonnontieteellisen tarkasti. En tarkoita ajatusta rakennuksen olemuk-
sesta tai tilakokemuksesta, vaan jo tilojen järjestämisestä ja suhteesta ikkunoihin. Tällaiset 
valinnat tuntuvat kumpuavan puhtaaseen logiikkaan verrattuna syvemmältä tasolta.
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Tilaa tutkinut arkkitehti Bill Hillier on pohtinut arkkitehtuurin määrittelemistä. Todet-
tuaan, että arkkitehtuuri ilmeisesti ei ole vain arkkitehtuurittoman rakennuksen päällys-
tämistä kerroksella arkkitehtuuria, hän jatkaa (Hiller 2007, 10):

Yhtä vaikea ongelma tässä näkemyksessä on, että on erittäin vaikea 
löytää esimerkkejä rakennuksesta, jolla on puhtaasti käytännöl-
linen ja toiminnallinen tarkoitus. Missä tahansa kohtaammekaan 
rakennuksen, tapaamme kohdata – vaikkakin vaatimattoman – 
tyylistä ja ilmaisusta välittämisen. 

Onko tiedostamattomien valintojen tekeminen riittävää siirtämään tai nostamaan raken-
nelman arkkitehtuuriksi? Ajattelen, että nämä valinnat sisältävät taiteellisia elementtejä ja 
että tämä on välttämätöntä arkkitehtuurille. Samalla tällaisten valintojen tekeminen ei ole 
riittävää, vaan on myös yleiseen loogiseen prosessiin väistämättä sisältyvä tavanomaisen 
logiikan ulkopuolinen elementti. Arkkitehtuuriin vaaditaan vielä jotain enemmän, ehkä 
jotain sellaista, joka liittyy merkityksellisyyteen ja täydellisyyteen.
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YHTENÄISYYS JA RISTIRIITAISUUS

Moderni arkkitehtuuri uskoi yhtenäiseen tulevaisuuteen. Tulevaisuus nähtiin silloista 
nykyhetkeä ja rakentamista parempana. Postmodernismille ominaista oli yhtenäisen 
tulevaisuudenkuvan murtuminen ja moninaisten, toisilleen ristiriitaisten merkitysten ja 
näiden kerrostumien arvostamisen korostaminen. 

Sveitsiläinen arkkitehti Valerio Olgiati on 2018 julkaisemassaan kirjassa Non-Referential 
Architecture kuvannut meidän siirtyneen ei-viittaukselliseen (non-referential) aikaan. 
Olgiati jäsentää siirtymän tapahtuneen modernismin ja postmodernismin kautta. Hänen 
mukaansa elämme nykyään ajanjaksossa, jossa yksilöillä ei ole enää yhteistä käsitystä 
maailmasta. Kaikki on mahdollista koko ajan ja kaikkialla. Koska yksilöiden taustat, ajat-
telumallit ja maailmankuva ovat väistämättä erilaisia, yhtenäistä ja erityistä taustatietoa 
vaativat aiheet arkkitehtuurissa eivät tule ymmärretyiksi samalla tavoin yhtenäisen maail-
mankuvan kautta kuin aikaisemmin. Tämän takia arkkitehtuurin pitäisi olla ilmaisultansa 
itsenäistä ja toimia oman sisäisen ja itselleen ominaisten ja erityisten keinojen kautta.

Robert Venturi kumppaneineen on kritisoinut modernistisen arkkitehtuurin ihanteiden 
puutteellisuutta 1960-luvulta lähtien (ks. Venturi 2006 ja Venturi, Scott Brown & Izenour 
1977). Venturin mukaan modernismin ideologia ei ota huomioon moninaisia merki-
tyksiä, joita rakennusosilla ihmisten mielessä on. Samoin rakennusosien yhdistämisen 
ja rinnakkain asettamisen aikaansaamat vaikutelmat pyritään näkemään vain modernis-
mille ominaisten ominaisuuksien, kuten abstraktien pintojen ja tilallisuuden, kautta.
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Koska arkkitehdit järjestelevät osista uusia kokonaisuuksia, niin 
juuri tästä syystä arkkitehdit luovat näille osille merkityksellisiä 
viitekehyksiä tuon kokonaisuuden puitteissa. Jos hän käyttää 
tavanomaisuuksia epätavanomaisella tavalla, jos hän asettelee 
tuttuja asioita uuteen, ennenkokemattomaan järjestykseen, hän 
tulee muuttaneeksi viitekehystä ja näin hän voi käyttää jopa kliseitä 
luodakseen uuden, raikkaan vaikutelman. Tutut asiat tuntematto-
massa viitekehyksessä hahmotetaan niin uusina kuin vanhoinakin. 
 Venturi 2006, 114

Postmodernismin ongelma arkkitehtuurissa on minulle se, että yhdistän sen helposti 
erilaisten muotoaiheiden käyttämiseen rakennuksen merkityksestä ja olemuksesta irral-
lisena maneerisena tyylikeinona. Oikeastaan ”Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuu-
rissa” kuitenkin kuvaa sitä, että erilaiset elementit yhdessä luovat jotain, joka on enemmän 
kuin osiensa summa.

Arkkitehtuuri, joka sisältää monia merkitystasoja, synnyttää moni-
tulkintaisuutta ja jännitteisyyttä.
Useimmat esimerkkikohteet ovat vaikeita ”lukea”, mutta vaikeata-
juinen arkkitehtuuri on hyvää silloin, kun se heijastelee sisällön ja 
merkityksen kompleksisuutta ja niiden ristiriitaisuuksia. Monien 
eri tasojen samanaikainen havaitseminen edellyttää havaitsijalta 
kamppailua ja epäröintiä tehden saadusta havainnosta entistä 
kirkkaamman. 
 Venturi 2006, 66
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Vincent Scully kirjoittaa kirjan Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa johdan-
nossa uskovansa kirjan olevan merkittävin arkkitehtuuria käsittelevä kirjoitus sitten Le 
Corbusierin Kohti uutta arkkitehtuuria (Scully 2006, 11-12). Molemmat kirjat ovat tietyn 
hetken ja siinä valinneiden ajatusten esille nostettuja ilmentymiä, ja eittämättä 1900-
luvun arkkitehtuurin merkittävimpiä kirjoituksia. Ajan kuluminen muuttaa aina väis-
tämättä sitä, miten aikaisemmat kirjoitukset nähdään. Pyrin itse väistämättä luomaan 
malleja siitä, miten ajattelu ja arkkitehtuurissa vallitsevat teemat ovat muuttuneet ja näin 
jäsentämään arkkitehtuurin teemoja ja keinoja suhteessa toisiinsa ja eri ajan hetkissä. 
Miten Olgiatin ajatus ei-viittauksellisesta ajasta ja arkkitehtuurista tulee asettuneeksi ylei-
sessä ajattelussa osaksi arkkitehtuurin teorian kaanonia, jäsentyy siis vasta ajan kuluessa. 
Joka tapauksessa Olgiatin ajatukset ovat sellaisia, joita on jo käsitelty tutkimuksessa (esim. 
Szczerepa 2019) ja jotka varmasti tulevat vaikuttamaan siihen, miten aikaamme ja sen 
arkkitehtuuria ymmärretään jatkossa. 

Olgiati peräänkuuluttaa sellaista arkkitehtuuria, joka hyödyntää arkkitehtuurille ominaisia 
sisäisiä ja itsenäisiä keinoja. Olgiatin mielestä arkkitehtuurin pitäisi aina olla ”uutta”. Tällä 
hän tekee eron yleiseen rakentamiseen ja tulee samalla asettamaan yhden premissin sille, 
mitä arkkitehtuuri on ja miten se eroaa esimerkiksi rakentamisesta.

Vain uudella rakennuksella – rakennuksella, joka ilmentää jotakin 
asiaa sellaisella tavalla, että asian kohtaava ihminen ei ole koskaan 
kohdannut sitä asiaa samalla tavalla – on voima herättää tämän 
ihmisen mielikuvitus ja saada hänet haltioihinsa. Toteamme yksi-
selitteisesti, että arkkitehtuurin on pyrittävä uutuuteen. Uutuus 
ymmärretään arkkitehtuurin muodonannollisen ulottuvuuden 
aikaansaamana uutena perustavanlaatuisena kokemusperäisenä 
havaintona. Sitä vastoin,  vaikka rakennus olisi hyvin suunniteltu 
ja rakennettu suurella rakentamisen osaamisella ja taidolla ja, ehkä 
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myös, sisältäen suurta teknologisista innovaatiota, mutta jos siinä 
ei ole uutuutta, sitä on pidettävä pelkkänä käsityönä.
 Olgiati & Breitschmid 2019, 85

Olgiati pyrkii kuvaamaan arkkitehtuurin sisäiset keinot sellaisina, joita ihmiset riippu-
matta kulttuuritaustasta tai ajasta voivat kokea ilman lähtötietoja ja jotka siis näin olisivat 
universaaleja.

… Huoneen luominen huoneeksi on samalla kaikkein yksin-
kertaisin tekninen teko, mutta myös perustavanlaatuinen teko 
metafyysisen kodittomuutemme sisällyttämiseksi. Nämä ovat 
näennäisesti ajattomia pyrkimyksiä arkkitehtuurille. Kuitenkin, 
aikaisempiin aikoihin verrattuna, uutta on se, että rakennus ei voi 
olla symbolinen kuva, jotta se voisi delegoida varsinaisen niin sanot-
tuihin korkeampiin ulottuvuuksiin johtavan metafyysisen työn 
uskonnon, politiikan ja tieteen, mainitsematta uskoa, etiikkaa ja 
logiikkaa, pyrkimyksille. Tällainen delegointi oli mahdollista vielä 
vähän aikaa sitten. Mutta nämä välittävät asiat ovat menettäneet 
voimansa. Nykyään huoneiden itsessään on annettava alkusysäys 
asukkaiden luovuudelle. Huoneet voivat tehdä niin, koska kokemus 
tilasta on perustunne, joka edeltää mitä tahansa käsitteellistämistä. 
Tämä on seinien, lattioiden, kattojen ja aukotusten määrittämän 
huoneen kiistaton voima. Kuitenkin – ja tämä on periaate ykseyden 
periaatteelle, joka ulottuu fyysisestä metafyysiseen – huone on myös 
mielentila. Huone on paikka, jossa ollaan yksin omien ajatusten 
kanssa. Se on tila, jossa olet itsesi kanssa. 
 Olgiati & Breitschmid 2019, 75-76
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Olgiati pyrkii kirjassaan välttämään kuvien käyttöä, koska tämä olisi hänen mukaansa 
liian ohjaavaa. Kuitenkin väistämättä vertaan kirjoitettuja ajatuksia Olgiatin suunnittele-
miin rakennuksiin. Olgiatin rakennuksille on ollut ominaista sellaisen viisikulmion, joka 
minulle edustaa harjakattoisen talon arkkityyppiä, käyttö abstraktisti toistuvana muotona. 
En voi välttää pohtimasta sitä, miten tämä muoto koetaan eri kulttuureissa. Uskon, että 
harjakattoisiin taloihin tottuneet näkevät tässä talon symbolin, muut ehkä vain toistuvan 
ei-esittävän ja ei-viittaavan itsenäisesti merkityksellisen muodon.

Nietsche on 1878 otsikoinut arkkitehtuuria käsittelevän tekstin otsikolla ”Kivi on 
enemmän kivi kuin mitä se oli aikaisemmin” (Harris 2016, 229-230). Harris kirjoittaa 
Nietzchen toteavan, että kivi merkitsi antiikissa katsojalle enemmän kuin mitä se oli ja että 
toisaalta kauneusihanteesta on tullut naamiomainen; irroitettu kerros kauneutta. Tämä 
ajatus on pohjimmiltaan sama kuin myöhemmin Venturin, Scott Brownin ja Izenourin 
esille nostama ajatusmalli ankasta ja koristellusta vajasta arkkitehtuurin analyysina (ks. 
myös Harris 2016, 21).

Le Corbusierin, Venturin ja Olgiatin ajatusten vastakkainasettelu on helposti harhaan-
johtavaa siinä mielessä, että jokainen edellä mainituista kirjoista on manifestinomainen 
ja tekee kärjistyksiä. Vastakkainasetttelu on tarpeellista ajatusten esittämisen selkeyden 
kannalta ja sitä ei pidä lukea ainoana todennäköisesti kirjoittajienkaan ajamana totuu-
tena. Jokainen kolmesta kirjasta, erityisesti Olgiati, kuitenkin kuvaa myös sellaisia samoja 
asioita, jotka ovat arkkitehtuurin sisäiselle luonteelle ominaisia. Näitä ovat esimerkiksi 
tila, pinnat, materiaalin olemus ja kappaleiden merkitykset suhteessa toisiinsa. Ajatukset 
viittauksista, suhteesta historiaan ja arkkitehtuurin kokemisen taustasta ovat kirjoittajien 
ajatuksia erottava asia.



6564

Olgiatin vaatima arkkitehtuurin itsenäisyys ja ei-viittaavuus sekä Venturin (ja myöhemmin 
yhdessä Scott Brownin ja Izenourin kanssa) korostama viittausten merkitys ovat väistä-
mättä ristiriidassa. En voi välttää pohtimasta, miten itse ymmärrän rakennettua arkki-
tehtuuria. Moni arkkitehtuurissa käytetty muoto on väistämättä samalla itsenäinen ja 
viittaava. Esimerkiksi pallo muotona on voimakas ja itsessään herättää tunteita. Sen voi 
ajatella olevan kokonainen ja täydellinen. Se on ulospäin liukas ja poisrajaava. Siinä on 
sisällä keskipiste ja yhtenäinen yhteenkuuluva tila. Samalla pallo on mytologinen muoto. 
Se toistaa aurinkoa ja kuuta ja alkua. Tämä olisi minulle tälle muodolle yleisesti ymmär-
rettävä universaali tulkinta. Toisaalta pallon käyttö arkkitehtuurissa tuo helposti mieleen 
Pantheonin, mikä on kulttuurillisesti sidottu viittaus. Viittaus ja muodon itsenäisyys eivät 
siis ole absoluuttisia, vaan liukuvia määritelmiä.
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ARKKITEHTUURIN ETIIKKA

Ajattelen edellä mainittujen kirjoittajien (Le Corbusier, Venturi, Olgiati) kuvaamien 
arkkitehtuurin keinojen tavoitteena olevan luoda jotakin, joka on kuvattuja keinoja 
merkityksellisempää. Tämä usein etäisesti todettu tavoite liittyy kysymykseen arkkiteh-
tuurin olemuksesta ja merkityksestä. Kirjoittaessani olen käyttänyt käsitettä täydellisyy-
destä tätä työtä yhteen kokoava teemana. Täydellisyyttä olen ymmärtänyt paitsi jonkin 
objektin konkreettisena ja absoluuttisena ”täydellisyytenä”, myös ajatuksena pyrkimyksen 
tavoitteesta. 

Taiteen ja myös arkkitehtuurin yhden perimmäisen tavoitteen voi ajatella olevan kokijan 
sisäisen maailmankuvan muodostamisen mahdollistaminen.

Unohtumattomissa arkkitehtuurikokemuksissa arkkitehtuuri, tila, 
materia ja aika sulautuvat yhdeksi ulottuvuudeksi, olemisen perus-
substanssiksi, joka tunkeutuu tietoisuuteemme. Identifioidumme 
tähän tilaan, tähän paikkaan, tähän hetkeen, ja näistä ulottu-
vuuksista tulee olemassaolomme perusaineksia. Arkkitehtuuri 
on minuuden ja maailman yhteensovittamisen taidetta, ja tämä 
välitys tapahtuu aistien kautta.
 Pallasmaa 2016, 54-55

Arkkitehdin kunnioitettava tehtävä oli suunnitella kauniita ja 
järkeenkäypiä rakennuksia esimerkkeinä yhdestä tai toisesta 
maailmankäsityksestä. Tämä tehtävä muuttui ei-viittaukselliseen 
ajanjaksoon siirryttäessä. Nykyään arkkitehdin tehtävänä on luoda 
järkeenkäypiä rakennuksia ilman, että nämä referoisivat saata-
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villa olevia maailmankäsityksiä. … Voimme todeta, että nykyään 
arkkitehdin tehtävänä on muuttaa odotuksia ja kehystää elämistä. 
Yhteiskunnan muutos kohti ei-viittauksellista on syy sille, että 
arkkitehtien täytyy määritellä kaikkein perustavanlaatuisia inhi-
millisiä tehtäviä. Sen sijaan, että konkretisoitaisiin jotain enemmän 
tai vähemmän symbolisella tavalla, vastaavien arkkitehtien (eng. 
author-architects) on suunniteltava peruskehys, jossa ihmiset voivat 
ajatella ajatuksiaan.
 Olgiati & Breitschmid 2019, 135-136

Todellisen kauneuden löytää vain hän, joka henkisesti täydentää 
epätäydellisen. Elämän ja taiteen elinvoimaisuus lepäävät mahdol-
lisuuksissa kasvuun. Teehuoneessa jätetään jokaisen vieraan 
mielikuvitukselle täydennettäväksi kokonaisvaikutelma suhteessa 
häneen itseensä. 
 Okakura 2011, 67-68



7170

KAUNEUS JA EPÄTÄYDELLISYYS

Mika Savela on haastatellut filosofi Esa Saarista liittyen Saarisen toimimiseen Arkkiteh-
tuurin Finlandia -palkinnon voittajan valitsijana (Savela & Saarinen 2021):

Saarisen mielestä arkkitehtuurissa on yhä relevanttia puhua myös 
kauneudesta. Hän mainitsee Christopher Alexanderin käsitteen 
”elämän tuntu” (feeling of life), jota voidaan ajatella esteettisen 
kokemuksen kokonaisvaltaisena sukulaisilmiönä.
 ”Toivon, että juuri tämänkaltaisista tunnetodellisuudet tunnis-
tavista ilmiöistä keskusteltaisiin arkkitehtuurissa enemmän, jotta 
suunnitelmat eivät toteutuisi vain kylmäkiskoisten formalismien 
ja laskelmien ehdoilla. Vastapainona tarvitaan hengittävyyttä ja 
ihmisyyden moninaisuuden huomioivaa filosofiaa – käytäntöjä, 
jotka kunnioittavat ihmisen kokemisen fenomenologiaa.”
 Savela & Saarinen 2021

Edellä pohdin ristiriitaisuutta arkkitehtuurissa. Ajattelin, että yhtenäisyys ja toisaalta 
moninaisuus ovat samaan aikaan sekä vastakkaisia että rinnakkaisia kuvauksia arkkiteh-
tuurille tärkeistä asioista. Molemmat ovat osa esteettistä kokemusta.

Rinnakkaisena kauneuden kuvauksena edellä kirjoitetulle ajattelen kauneuden epätäydel-
lisyyden täydellisyyttä. Osittain palaan samoihin aiheisiin, ristiriitoihin ja yhtenäisyyteen.
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Esa Saarisen esille nostama ”elämän tuntu” viittaa taideteoksen kontekstissa muihin kuin 
yksinkertaisen puhtaasti muodonannosta johtuvaan vaikutelmaan, siis kaikkeen sellai-
seen, joka muodostaa kokemustamme (tässä tapauksessa altistuessamme arkkitehtuu-
rille). Tom Lammi on lähestynyt samaa aihetta hivenen eri näkökulmasta fenomenolo-
gista estetiikkaa käsittevässä opinnäytetyössään:

Oikeanlaisella käytöllä ja ylläpidolla rakennettu ympäristö täyttyy 
hitaasti ”kypsyneistä” kohteista, jotka otamme annettuina arjes-
samme. Ei tarvitse kuin ajatella vaikkapa Italian kaupunkien 
kirjavaa vaihtelua –Veronaa, Napolia, Genovaa, Roomaa, Firenzeä, 
Sienaa – ja voi ymmärtää niille ominaisten luonteiden perustuvan 
ennen kaikkea rakennusperinnölle, sen ”kypsyysasteelle” eli iälle ja 
huolenpidon riittävyydelle. Kaupunkien ja kaupunginosien mitta-
kaavassa ajallisuuden kokemus nousee esiin patinan sijaan ennen 
kaikkea paikan hengen ja tunnelman muodossa. 
 Lammi 2020, 31

Patina sekä tunnelman ja merkitysten kerrostuminen ovat osa teoksen kokemista ja 
eivät ole ristiriitaisia sen täydellisyydelle. Teen estetiikasta kirjoittaessaan Okakura on 
kuvannut (taiteilijan luoman) lähtötilanteen merkitystä täydellisyyden kokemiselle ja 
toisaalta todennut täydellisyyden kokemisen olevan riippuvainen kokijasta.  

Uskonnossa tulevaisuus on takanamme. Taiteessa nykyisyys on 
ikuinen. Teemestareiden näkemyksen mukaan todellinen taiteen 
arvostus on mahdollista, jos teki taiteesta kiinteän osan elämäänsä. 
Niinpä he pyrkivät ohjaamaan arkipäiväänsä teehuonessa saavu-
tetulla hienostuneisuudella. Kaikissa tilanteissa tuli säilyttää 
mielen tyyneys ja puhe ei saanut olla häiriöksi ympäristölle. Puvun 
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leikkaus ja väri sekä vartalon asento ja kävelytapa muodostivat 
taiteellisen persoonallisuuden ilmauksen. Näihin asioihin ei tullut 
suhtautua kevyesti, sillä jos ei kantanut itsessään kauneutta, ei 
omannut oikeutta lähesty kauneutta. Teemestarit pyrkivät olemaan 
enemmän kuin taitelija – taide itse. Se oli estetismin zen. Täydelli-
syyttä on kaikkialla, jos vain haluamme nähdä sitä. 
 Okakura 2011, 98

Japanilaisen teehuoneessa epätäydellisyyttä käytetään tietoisena esteettisenä keinona. 
Vastaavasti Venturi on korostanut epätäydellisen merkitystä osana täydellistä.

Merkitystä voidaan korostaa rikkomalla järjestystä; poikkeus 
vahvistaa säännön. Rakennus, jossa ei ole yhtään ”epätäydellistä” 
osaa, ei voi sisältää yhtään täydellistäkään osaa, koska kont-
rasti tukee merkitystä. Taiteellinen riitasointu antaa arkkitehtuu-
rille elinvoimaisuutta. Satunnaisuus voidaan ottaa joka paikassa 
huomioon, mutta satunnaisuus ei voi olla joka paikassa vallitsevaa. 
Ennen kuin järjestys voidaan rikkoa, sellaisen tulee olla olemassa. 
Yksikään taiteilija ei voi vähätellä järjestyksen osuutta tavassa 
nähdä kokonaisuus merkityksellisenä suhteessa tuon kokonai-
suuden ominaispiirteisiin tai omaan viitekehykseensä. Le Corbusie-
rillä oli sanonta: ”Taideteosta ei ole olemassa ilman järjestelmää.”
 Venturi 2006, 108
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ESTETIIKKA

Olen edellä kirjoittanut arkkitehtuurin sisäisistä keinoista ja kauneudesta. Jos näitä ajatel-
taisiin ainoastaan visuaalisuuden kautta, arkkitehtuurin olemuksesta rajautuisi suuri osa 
pois.

Arkkitehtuurille ominaista on monen aistimuksen ja tunteen kokeminen yhdessä. Perin-
teiset aistit; näkö, tunto, kuulo ja tasapaino; ovat läsnä kokemuksessa. Näiden lisäksi 
rakennuksen toiminnallisuus ja sen tarjoama tunne on olennainen osa arkkitehtuuriko-
kemusta. Yhtä lailla paikan ja arkkitehtuurin elementtien nostattamat muistot ovat väistä-
mättä olennaisesti vaikuttamassa meidän kokemukseemme arkkitehtuurista.

Rakennukset ja paikat muuttuvat ajan kuluessa. Tapahtuu kulumista ja tarkoituksellisia 
muutoksia, ympäristökään ei koskaan ole samanlainen kuin aikaisemmin. Yksilöiden 
kokemuspohja on joka kerta samakin rakennus koettaessa muuttunut. Pidemmällä ajalla 
arkkitehtuurin kohtaavat uudet ihmiset, joiden tavat ja ymmärrys arkkitehtuurista ovat 
väistämättä erilaisia. Rakennuksen ja ympäristön käyttötarkoitus muuttuu ja voi vaihtua 
alkuperäisestä aivan toiseksi. Uusia esteettisiä kokemuksia syntyy.

Fyysisen objektin tai tapahtuman nostattama älyllinen prosessi ja tästä seuraavat tunteet 
ovat osa sitä, miten koemme kohtaamaamme. Syntyvä ajattelu on osa kokemusta kauneu-
desta.
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Ajattelen ristiriitaisuuden olevan usein osa arkkitehtonista kokemusta. Osittain voidaan 
varmasti puhua epätäydellisyydestä. Suuren ja kauniin rakennuksen edessä oleva aukio 
voi tuntua kolkolta ja tylyltä. Se saattaa tuntua viimeistelemättömältä ja olla paikka, jota 
haluaa välttää. Samalla ankealta tuntuva aukio voi olla suuren ja kauniin rakennuksen 
tarjoaman kokemuksen kannalta oleellinen.

Tunteet, joita koemme arkkitehtuurille altistuessamme eivät ole yksinkertaisen positii-
visia. Tällaisen positiivisuuden tavoittelu ei myöskään ole suunnittelussa tarkoituksen-
mukaista. Samoin vaikuttava elokuva hyödyntää erilaisten tunteiden nostamista pinnalle 
alisteisena kokonaisuudelle.

Pyrkimys kauneuteen ei tarkoita keskittymistä visuaalisuuteen eikä poissulje muita aisteja 
ja tunteita. Ajatus kauneudesta liittyy kokonaisvaltaisen kokemuksen tarjoamiin tuntei-
siin.
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ARKKITEHTUURI JA VAPAA TAIDE

Arkkitehtuuri ja tilallinen taide, esimerkiksi suuret veistokset ovat lähellä toisiaan. Rajan-
veto näiden kahden aiheen välillä voi olla hankalaa. Rajaa voidaan etsiä mittakaavasta, 
suunnittelijan taustasta, tuotoksen hyödyllisyydestä ja monesta muusta asiasta. Hyödyl-
lisyys ensi silmäyksellä tuntuu minulle mainitsemistani kriteereistä tärkeimmältä, mutta 
on hankala, koska tällainen ajattelu liittyy arkkitehtuurin ja toki myös esimerkiksi veis-
tostaiteen määrittelyyn. Usein ja perinteisesti koetaan, että vapaa taide on olemassa vain 
itsensä takia ja sovelletut taiteen alat, kuten arkkitehtuuri, toimivat useiden tarpeiden 
ja vaatimusten kautta. Samalla ihmiset kaipaavat tavallisen hyödyllisyyden ylittäviä 
asioita, mikä tekee myös tuotosten taiteellisista ominaisuuksia hyödyllisiä ja tarpeel-
lisia. Käytänössä esimerkiksi julkisella rakennuksella voi olla käytännönläheinen funk-
tionsa, joka kuitenkin ihmisten ajatusmaailmassa voi olla alisteinen rakennuksen tarjo-
amalla taidekokemukselle tai esimerkiksi sille, että rakennus hahmona voi auttaa yksilöä 
muodostamaan maailmankuvaansa.

Arkkitehtuurille ominaista on käytännönläheisten ja epäkonkreettisten tavoitteiden 
yhdistäminen. Selkeästi rakennuksen käyttö tehtaana, säilyttimenä tai kotiaskereiden 
suorituspaikkana on käytännönläheinen. Visuaalisen elämyksen saaminen on epäkonk-
reettinen, taiteellinen kokemus. Rajanveto näiden kahden ääripään välillä ei ole selkeä; 
moni arkkitehtuurille tyypillinen ominaisuus palvelee molempia. Laajasti katsoen taiteel-
linen kokemus voi syntyä vaikkapa siitä, että tietyssä rakennuksessa ohjaudumme liikku-
maan tietyillä tavoilla ja tätä kautta esimerkiksi koemme muiden ihmisten kanssa sellaisia 
kohtaamisia, joita tavanomaisesti ei tapahtuisi. Suunniteltuna ominaisuutena tällainen 
olisi samanaikaisesti sekä käytännöllinen ja taiteellinen. 
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Maslow´n tarvehierarkiamallin mukaan alempana hierarkiassa on käytännönläheisiä 
”perustarpeita”, joiden pitää tulla ainakin osittain tyydytetyiksi, jotta korkeamman tason 
tarpeiden tyydyttäminen tulee mahdolliseksi. Tällaisen mallin mukaan korkeampi tavoite, 
taiteellinen tai esimerkiksi henkinen kokemus, on siis myös tarve. Kauneutta on arkkiteh-
tuurin kirjoituksessa kuvattu myös naamiona varsinaisen rakennuksen päällä (ks. esim. 
Harris 2016, 18-19 ja 30-31). En voi välttää tällaisen ajattelun kokemista hyvin rajallisena. 
Arkkitehtonisen teoksen pitäisi täyttää erilaisia tavoitteita erilaisten tarpeiden mukaan. 
Se, kuinka paljon painoarvoa laitetaan esimerkiksi taiteellisten arvojen toteutumiseen, 
riippuu rakentamisen tavoitteista. Taiteellista kokemusta rakennuksessa ei pitäisi kokea 
ylellisyytenä, vaan yhtenä tavoitteista.

Tilallisen taiteen ja pienen rakennuksen ero on minusta juuri edellä mainittu tarpeiden 
täyttäminen. Jos rakennelman olemassaolon syy perustuu pelkästään taiteellisen koke-
muksen saavuttamiseen, kyseessä on puhdas taideteos. Rakentamiselle ja arkkitehtuurille 
ominaista suhteessa vapaisiin taiteisiin on tavoitteiden monipuolisuus ja tästä aiheutuvat 
ristiriidat.

Kirjoitin aikaisemmin, että täydellisyys toteutuu teoksessa, jos teoksen tavoitteet ja keinot 
määritellään niin, että fyysisestä toteutuksesta väistämättä aiheutuva epätäydellisyys on 
osa teosta – siis osa täydellisyyttä. Ajattelen tämän täydellisyyden määritelmän väistä-
mättä johtavan siihen, että arkkitehtuuri on epätäydellistä ja vaikkapa veistostaiteella on 
mahdollisuus tällaiseen täydellisyyteen. Arkkitehtuurin käytännönläheisten tavoitteiden 
asettelu siten, että ne konseptuaalisesti olisi mahdollista täysin ja täydellisen tehokkaasti 
savuttaa, vaikuttaa minusta mahdottomalta.
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Elokuvien porraskäytävät paljastavat portaiden synnynnäisen 
epäsymmetrian, jota arkkitehdit ovat harvoin ajatelleet. Portaiden 
nouseminen päättyy paratiisiin kun taas portaiden laskeutuminen 
lopulta päättyy tuonpuoleiseen. 
 Pallasmaa 2001, 32
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ARKKITEHTUURIN KÄSITE

Olen tässä työssä jatkuvasti sivunnut arkkitehtuurin määritelmää. Työtä tehdessä olen 
lukenut arkkitehtuurin määrittelemistä käsitteleviä tekstejä. En ole kirjoituksista löytänyt 
yhtä selkeää määritelmää aiheelle.

Olen työssä käsittänyt arkkitehtuurin varsin rajatuksi aiheeksi. Luonnehtisin hyödylli-
syyden ja kokemuksellisuuden yhdistämisen olevan arkkitehtuurille ominaista. Minulle 
kokemuksellisuus lähestyy ajatusta taiteesta. Toisaalta arkkitehtuurin voi kuvata olevan 
luonteeltansa lähtökohtaisesti moniaististista ja moninaisten tavoitteiden, rajoitteiden ja 
keinojen kautta monimerkityksellistä. 

Sivusin aikaisemmin sitä, miten arkkitehtuurisuunnitelma ilman toteutusta asettuisi 
arkkitehtuurin määritelmään. Lähtökohtaisesti pelkkää suunnitelmaa tarkasteltaessa 
voisi ajatella, että aistikokemuksellisuus olisi rajoitettu tai olematon typistyen näköky-
kyyn. Samalla kuitenkin hyvin tehty esitys (kuvallinen suunnitelma tai esimerkiksi sanal-
linen kuvaus) voi herättää kokijassa parhaimmillaan paljon tunteita. Yksittäisen huoneen 
kuvaus voi saada aikaan tunteen ikkunasta saapuvan auringon lämmöstä, seinien 
karheasta pinnasta iholla ja lämmittämättömän tilan homeisesta kosteudesta. Tällöin 
arkkitehtuurin kuvaus saisi aikaan ”todelliseen” tilanteeseen vertautuvan tunteiden koke-
muksen. 

Immanuel Kantin ajattelussa yksilön omakohtainen kokemus ja kokemuksen proses-
sointi ovat aina taustalla siinä, miten ihminen mieltää maailmaa. (ks. esim. Nordin 1999, 
321-327). Filosofian termeillä edellä kuvatun yksiön kokemuksen voisi ajatella olevan 
fenomenologinen (ibid, 408-433). Ajatus siitä, että yksiön mielessä syntyvä kokemus 
pohjautuu mielen toimintaan, on jo läsnä Platonin luolavertauksessa. Näin ajatellen 
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on mahdotonta sanoa, mikä on lopulta aitoa ja todellista tai onko tällaista todellisuutta 
olemassa mielen ulkopuolella. 

Esitys arkkitehtuurista on näin ollen yhtä aitoa kuin toteutettu arkkitehtuuri. Mietin 
kuitenkin, mikä on aistien merkitys. Voimme kuvitella huoneen ja kokea tuntevamme 
aistien ärsykkeitä, vaikka emme koskaan olisi olleet huoneessa. Tällöin kokemuksen 
tunteet väistämättä peilautuvat asioihin, joita olemme aikaisemmin kokeneet, joko      
samanoloisina tai näiden muunnelmina. Mutta mistä aistikokemukset syntyvät? Jos 
ihminen ei olisi koskaan maistanut, hän uskoakseni ei voisi kuvitella makukokemusta, 
ainakaan kovin kattavasti ja rikkaasti. Samoin, suunnitelma rakennuksesta vertautuu 
kokemuksiimme toteutetuista rakennuksista. Vain rakennettu arkkitehtuuri voi avata 
uusia aistikokemuksia.
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YHTEENVETO

TÄYDELLISYYS

Täydellisyys käsitteenä on hankala. Oikeastaan voisin nyt todeta, että sitä ei ole käytän-
nössä. Kyseessä on vain teoreettinen asia. Olen kuvannut arkkitehtuurin olevan täydelli-
syyttä ajatuksen toistamisen tai ajatuksen tuomisen kautta. En ole pohjimmiltaan tästä-
kään ihan varma. Olen käyttänyt lähtökohtana oletusta, että ajatus on täydellinen, mikä 
ei ole ollenkaan itsestäänselvää. Yhtä lailla hankala on ajatus, että hetki tai kokemus olisi 
absoluuttisen täydellinen. Miten määrittelemme tai mittaamme hetkiä, kokemuksia ja 
täydellisyyttä.

Samalla täydellisyys toistuu minulle jatkuvasti ajatuksena, yleisesti elämässä ja arkkiteh-
tuurissa. Pyrin suunnittelussa johonkin. Luulen tietäväni, että aina tulee olemaan asioita, 
jotka olisi pitänyt suunnitella ja toteuttaa paremmin. Samoin lähtökohtainen syy arkki-
tehtuurille ja valitut keinot olisi pitänyt valita paremmin, täydellisemmin.

Täydellisyys olisi siis päämäärä; jotain, jotain ei kuitenkaan voisi saavuttaa. Mihin pysäh-
dymme, voiko mihinkään olla tyytyväinen. Täydellisyyden merkitys on juuri pyrkimyk-
sessä täydellisyyteen. Käytännön arkkitehtuurissa eli rakentamisen fyysisessä tuotoksessa 
on esteettis-filosofisesssa mielessä tärkeää ellei oleellista sen määrittely, mitä halu-
taan sanoa. Kirjoitan tämän ajatuksen sillä olettamuksella, että arkkitehtuuri koetaan 
pääasiassa tekijän ajatusten eikä esimerkiksi sattuman kautta. Tällaisella ajattelulla arkki-
tehtuuri (rakennus) olisi sen summa, mitä on suunniteltu ja minkälaiseen täydellisyyteen.
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PROSESSI

Työn kirjoittaminen on ollut minulle pitkä ja raskaskin ajanjakso. Työn kirjoittaminen on 
keventänyt olotilaani.

Uskon, että monelle minun lisäkseni tällaisen opiskeluajan lopputyön kirjoittaminen 
edustaa yhden ajanjakson päättymistä ja nostaa tarpeen koota yhteen ne ajatukset, joita 
aiheeseen liittyy. Ajattelen, että tällaisen esseistisen lähestymistavan lisäksi käytännönlä-
heisemmän aiheen valinneet tulevat kirjoittaneeksi oman näkemyksensä ”kaikesta”. Tämä 
tapahtuu jo aiheen valinnassa, mutta ainakin metatasolla aiheen käsittelyssä.

Arkkitehtuuri ei toki kata kaikkia elämän tärkeitä asioita. Rakkaus, vapaus ja elämän 
merkitys ovat suurempia asioita kuin arkkitehtuuri. Olen kuitenkin kokenut työn kirjoit-
tamisen olleen minulle antoisa hetki ajatusteni järjestelemiseen. Työn aihetta pohtiessani 
koin tarpeen yrittää ymmärtää mitä arkkitehtuuri on ja mitä olen tekemässä. Koin tarvin-
neeni näiden asioiden pohdintaa, jotta voisin harjoittaa arkkitehtuuria itselleni mielek-
käästi. Kirjoittaminen on auttanut minua kohtaamaan arkkitehtuurin aihepiiriä tekijänä 
ja kokijana. Samalla, aiheen kautta, olen tullut pohtineeksi elämäni syvempiä merkityksiä. 
Nämä merkitykset ovat väistämättä aina läsnä myös arkkitehtuurin tekemisessä. 
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SUHDE

Arkkitehtuurin diplomityö voi aiheensa puolesta olla konkreettinen suunnitteluteh-
tävä, teoriatyö tai taiteellinen tuotos. Suurin osa töistä taitaa sisältää jaottelusta kaikkia 
elementtejä jossain määrin. Tämä työ on kirjallinen sähköisessä muodossa ja tyyliltänsä 
lähinnä taiteellista proosaa, sisältäen ilman sanoja toimivaa kuvallista aineistoa. Työssä 
teksti, kuvitus ja taitto toimivat yhdessä ja ilman hierarkiaa muodostaen kokonaisuuden. 
Työn voi siis kuvata olevan kokonaistaideteos. 

Arkkitehtuurin aihealueella voi ajatella valmiin rakennetun rakennelman olevan lopul-
linen ja itsenäinen. Se toimii itsessään omilla keinoillaan, jotka toki voivat sisältää viit-
tauksia ja siten vaatia työn ulkopuolista tietoa tullakseen ymmärretyiksi. Suunnitelma 
tavanomaisesti on viittaus rakennukseen, jota usein opiskelutöiden ollessa kyseessä ei olla 
rakennettu eikä tulla rakentamaan. Se on siis esitys jostain, eikä tässä mielessä lopullinen 
rakennelma tai teos.

Pidän tätä työtä itsessään kokonaisena ja merkityksellisenä. Tarkoitan tällä sitä, että työtä 
ei ole tehty toimimaan viittauksena johonkin muuhun, vaan että työ itsessään on teos. 
Toivon työn olevan ymmärrettävä ja vaikuttava itsenäisesti. Sen sijaan, että työ selkeästi 
osallistuisi jonkin arkkitehtuurin aiheen kehitykseen, toivon, että lukija työn kohdates-
saan saa omia ajatuksia ja oivalluksia. Nämä voivat olla esimerkiksi pohdintaa arkkiteh-
tuurin keinoista, muodoista ja merkityksestä sekä siitä, miten lukija itse suhtautuu arkki-
tehtuuriin.
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An equally difficult problem with this view is that it is very hard to find examples of 
building with a purely practical and functional aim. Wherever we find building, we tend 
to find a preoccupation with style and expression, however modest.
 Hillier 2007, 10

Koolhaas: … If you look here you see what a total fiction architecture has really become 
at this moment. Architecture is just a screen and behind it there’s all the conserves, all the 
pipes and kind of remnants of the kind of real world.
Wainwright: So the architects´ role has been reduced to two centimeters?
Koolhaas: This is us and that is them.
 Koolhaas 2014 (litterointi kirjoittajan)

…To conceive a room a room is at once the most basic technological act but also the 
original act of containing our metaphysical homelessness. These are seemingly timeless 
aspirations of architecture. Nonetheless, what is new compared to earlier times is that a 
building cannot be a symbolic image in order to then delegate the actual metaphysical 
work of connecting us with the so-called higher realms to the endeavors of religion, poli-
tics, and science, not to mention to faith, ethics and logic. Such delegating was possible 
until very recently. But these intermediaries have lost their power. Today, rooms them-
selves must trigger the creativity of their inhabitants. Rooms can do so because the expe-
rience of space is a basic feeling that precedes any conceptualization. This is the undis-
putable power of rooms defined by walls, floors, ceilings, openings. However – and this is 
the rationale for the principle of oneness that extends from the physical to the metaphys-
ical – a room is also a state of mind. A room is a place in which you are alone with your 
thoughts. It is a space in which you are with yourself. 
 Olgiati & Breitschmid 2019, 75-76
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Only a building that is new – a building that embodies a quality of something that has 
never been present before for a person in the way that they encounter it – has the power to 
rouse their power of imagination and to captivate them. We state unequivocally that archi-
tecture must strive for newness. Newness is understood as an aspect of novelty, of a basic 
experimental cognition in a formal architectonic sense. In contrast, even if a building is 
well conceived and built with great constructive competence and skill and, perhaps also, 
with great technological innovation, but does not have newness, it should be considered 
as a mere work of craft. 
 Olgiati & Breitschmid 2019, 85

The formidable task of the architect was to design beautiful and sense-making buildings 
as exemplifications of one or other world-conception. This task changed with the advent 
of the non-referential world. Today, the task of the architect is to conceive buildings that 
are sense-making without having references to world-conceptions at hand. … Today, 
we can state that the task of architects is to modify expectations and to frame lives. It is 
because of the societal shift towards the non-referential that architects must be authors for 
the most basic human quests. Instead of embodying something in a more or less symbolic 
way, the ”author-architects” must conceive a basic framework in which people can think 
their thoughts. 
 Olgiati & Breitschmid 2019, 135-136




